..
ti ..s.
v.
.

40
./.
. ti 4

? ' i ;
I.
..------

'.
,%
, .". I
I
i

A /

I *

n VIO.
"s te

I"

1

ESTADOS U N 1 DOS(n.O. . BRA-51

i ! ) : 't±: () ,À91
=2Ok

1.3 ,',

l. -.

.

SEÇÃO III
ANO IXXIV - N.° 14

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO SECRETARIO
DA INDÚSTRIA

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 21 DE JANEIRO DE 1966

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

requerente Comércio e Indústria Bar- despacho que indeferiu o têrmo
bota & Marques S.A.
n.° 423.242 - Marca Plumette.
.
Daimler Benz Aktiengsellschaft Zair Pinto do Ilêso - RecorDespachos em recursos (Retipca0o) No pedido .de reconsideração do ciesrendo
do despacho que indeferiu
() Senhor Secretário da Indústria pacho de deferimento do termo niz
- Alfredo C. Salomão .,- deu provi- mero 374.035, marca Três Estrelas o termo 428.358 - -Marca Cana
mento aos recursos interpostos nes do requerente Auto Meáitica Três Grande.
processos abaixo mencionados, a fim Estrelas Ltda.
Shell Brasil S. A. (Petróleo) de reformar as decisões anteriores:
IBESA "- Indústria Brasileira de Rechrrendo do despacho que inTermo n.9 258.106 - Marca John_ Embalagens S.A. - Recoirendo do deferiu o têrnio 442.522 - Marca
son.- Requerente: Fábrica São pe_ despacho que deferiu o termo nu- Epon.
dro Ltda. - Recorrente: Johnson mero 377.037, marca Fornomatic, de
Metalúrgica Wallig S.A
& Johnson.
Societé Anonyme Chanel - ReTermo n.9 180.476 - Mareai Guri correndo do despacho que deferiu o
Divisão de Patentes
Petybon - Requerente: S. A. Indús- têrmo n. 9 386.640, marca 5 a 2 do
irias Reunidas F. Matarazzo. - Re- requerente Leopold Auguste Courbet.De 18 de janeiro de 1966
corrente: Ernesto Neugebauer & Cia.
Cia. Industrial de Conservas AliRepublicado por ter saído com
Retificados por terem saído com menticias - CICA - Recorrendo do
Incorreções. Os interessados poderão despacho que deferiu o 1,án:rio 387.046 incorreções.
obter vista dos processos respectivos, ;narca Cicalte, de Ma t eriais para
Exigências
no Setor de Vista e Informações do Construções Cicalte Ltda
W. A. Simões Dias Si Cia. Ltda.
Tétanos com exigências a cumDepartamento.
- Recorrendo do despacho que de.
Exigência:
feriu o termo 389.113, marca MialN." 78.171 - Libbey Owens
Têrmon 9 363.840 - Laboratório gison, de Laboratório Rio Química
Ford Glass Company.
. Trevifarma S.A. - Preste esclare- I Limitada.
N.° 78.315
Libbey Owens
cimentos quanto a propriedade do Bracco Novotherapica, laboratórios
S.A. - Recorrendo do despacho que :n ord Glass Company.
4 registro apontado.
deferiu o termo 390.037 marca EnN.° 86.146 - Parke, Davis &
- Diversos:
docilin do requerente: Máad Johnson Cempany.
Termo n.9
429.521 - Cooperativa Endochimica Indústria Farmacêutica
N." 110.291 - Romeo Vitali.
Vinícola Caxiense Ltda. - Argui- Sociedade Anônima.
121.692 - Petroleum . Reve-se.
Instituto Terapêutico Activus Ltda. search And Develoment CompoRecorrendo
do
despacho
que
deTermo n.° 259.313 - Sopenco Soration.
cledade Paulist a de Engenharia e feriu o termo n. 9 390.037, marca En
-N.° 122.486-- Canadian Nickel
docilin
do
requerente
Mead
Johnson
Comércio Ltda. - Arquive-se. - Products Limited.
Rndochimica Indústra Farmacêutica.
N." 130.062 - Universal 011
Sofima - Cia. Fabricatbra de
EXPEDIENTE DA SECA()
plementos Agrícolas - "Recorrendo Products Company.
DE RECURSOS
N.° 132.238 - Yawata Iron
do despacho que deferiu o termo nú•
mero 393.441, marca Sofirna do re- Steel Co. Ltd.
Rio, 18 de janeiro de 1966
querente Sofima Consórcio FinanciaN.° 135.706 - The Osborn MaExigência:
mento de Imóveis e Administração nufacturing Company.
Ernesto da Fonseca - No pedido Limitada.
N.° 148.042 - Rohm & Haas
de reconsideração do despacho de
Pharma S. A. Laboratórios Company.
Indeferimento do termo 124.129 '- Far
N.° 155.195 - Victorio Vera
macêuticos - Recorrendo do
modelo indwtrial - Preste esclareVerza.
Rio 18 de janeiro de 1966

despacho. que deferiu o têrmo
N.° i60.974 - Indústria Macn. 405.489 - Marca Bonifarma
Recurso e pedido de reconsidera- do requerente Medicamentos Bo- chine Elettoniche I.M.E.-S.P.A.
ção de despacho:.
N.° 161.405 -- João André da
nifarma Ltda.
Silva.
Máquinas Moreira S.A.
RecorSinale°
Aktiengesellschaft
rendo do despacho que deferiu o têrNs. 161 507, 161.508, 161.510,
mo 114.178
modelo de utilidade Recorrendo .d0 despacho de defe• rimento do . têrtno 400.392 - 161.512 e 161.513 - Requerente
- De Damiano Quinzat..
Marca Simarco do requerente Bar - Goldring Eletrônica Ltda,
Exigenc)a:
e Café Simarco Ltda.
N.° 101.612 - Antônio Carlos
Cia Comeneial Porto Seguro No pedif• o de reeonsidera .;ão do desNailotex S. A. Fiação, Tecela; da Silva Rocha.
pacho de indtferimente do termo • gemo e. Confecções - Recorrendo
N." 161.619 - Waldemar Clen.9 443. 31 -- Cumpra a çaigencia. do despacho que deferiu o têrtno mente.
il t
Recursos e pedidos de reconsi- 0. " 419. 379 - M arca • N aonex
N." .161.6620 -- Nelson Neves
do requerente Poliplastic Indás-•• Tavares tle Ahneida.
dei-ação de despachos:
•
Comér.cio
e
Industrias Ma ,:edo Serra S.A. J__ -iria A. Moinho San tosta IndúsN.° 162.288 -- Bohnenberger &
Recorrendo do despacha que deferiu
371.515,
marca
Daserra,
do
trios
Gerais
Recorrendo
do
Reis
Ltda.
O termo
cimentos,

N.° 162.663 - Plastikraft In.
dústra de Plásticos S. A.
N." 162.670 - Henrique Verpa
e Luiz Izzoscala.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE PESQUIZAS
De 18 de janeiro de 1966
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de
reconsideração previsto pelo artigo 14 do Decreto 4.048 de 29
de deze.:1.bro de 1961, e mais 10
dias para eventuais juntadas de
reconsideração, e se nenhum in.
teressado se manifestar, serão
logo expedidos os certificados
abaixo.
Marcas deferidas:
N.° 421.681 - Blenron - (Mas.
se 36 - Requerente --- Paint
Beach Company.
N.° . 427.314 - Dantim - Classe 11 - Requerente - Dantita
Fornecimentos Industriais e Comerciais Ltda.
N.° 42$.212 - metal - Classe 11 - Requerente - Indústria
de Novidades ele Metal S. A.
Inotal - Com exclusão de refletores de mesa ou de chão, arame
delas, apliques Ituninatos e refletores de coluna, bases para abatjours e pés de lâmpadas.
N.° 429.425 - Urbis Picius
Classe 25 - Requerente - Pino
luras Crbis Pictus Ltda. - Considerando as pinturas como quadros.
N." 444.366- - Lanocaina Classe 48 - Requerente - Boz.
zano S. A. Comercial Industrial
e Tmportadoi-a.
N.° 445.516 - Humecaina Classe 48 - - Requerente - Zoz•
zano S. A. Comercial Industrial
e Importadora.
N.9 445.747 - Neulandia - Cl. 36
-- Requerente: Neulandia Modas Limitada.
Frase de p ropaganda deferida:
N.9 441.357 - Numa g entileza de

Sig informa - Classe 33 - De
João da Silva Valente Filito - Arti-

go 121 do Código.
N.9 377.675 - A Voz de ouro Classe 8 -- Requerente: A B C Rádio
o Televisão S.A. - Artigo 121 do
Código.
•
Nome comercial deferido:
N.9 418.068 - Sociedade Anônima •
Martinelli Fi nanciamentos O Invado
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As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação aos
jornais, diariamente, até às
15 horas.
- As reclaniações pertinen.
tes à matéria retribuida, nos'
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
escrito, á Seção de Redação,
das 13 às 16 horas. .no
mo até 72 horas após a saída
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito, rasuras e emendas.
• - Excetuadas as para o
exterior, que serão sempre
*anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer
época, por seis meses ou um
ano.
• - As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem
aviso prévio.
Para facilitar aos assinan,
les a verificação do prazo de
-validade de suas assinaturas)
na parle superior do enderéço
-

• n•nn•••••n
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
011eaTOR GERAL

ALeERTO DE BRITO PEREIRA
O se.viço oa evaucaçaes

erte p a ow seçEo os etaoaçXo

MURILO FERREIRA ALVES

FLORIANO GUIMARAES

DIÁRIO OFICIAL
GaçAo is.

facas, da publicidade de expediente de " Deperternone•
maelanal

Propriedade inebeetria: 'da allialebesee
da indf•etrie Cemerclo

Imensa° nas Oficinas do De par tr me nto es im çrt. nas Nacional

ASSINATUIMS
REPABTIOES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIAS

Capital e Interior:
Capital e interior:
Semestre . . . Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$ 4.500
Ano • . . . . . Cr 12.000 Ano
Cr$ 9.000
Exterior:
Exterior:
Ana
Cr$ 13.000 Ano
Cr$ 10.000
•

vão impressos o número do
talão de registro, o mês e o
ano em que findará.
A fim de evitar solução de
continuidade no recebimento

mentos - Requerente: S.A. Marti- substituindo a classe a0 pela classe
nelle Financiamentos e Investimen- 38 - sinal de propaganda.
N.9 453.4) - Aleovar - Ofitos - Artigo 109, n.9 2 do Código.
N.9 428.281 - Lonataic Ltda. - cina alecánlca - Prossiga-se, tamRequerente: Lonatest Ltda. - Arti- bém, na classe 33 - insígnia.
14.9 455.252 - Produções Lopes,
go 109 n.5 3 do Código.
Santos Ltda. - Prossiga-se substiExigências:
tuindo a classe 50 pela classe 38.
N.9 464.492 - Izai A. Coelho Térmos com exigências a cumprir:
N.9 420.789 - Jacques Jean Marte Prossiga-se considerando como artiMoussalli, Miguel Charles Christian gos epasl, molduras e portas retraMoussalli, Sabine Ciaude Marguerite tos.
N.9 464.865 - Cia. União de SeguMoussaill e Madame Moussalli, nascida Marie Louise Pauline Flumber ros Gerais - Prossiga-se com inciuMu das classes 28: cintiles termoBiquet.
N.9 436.668 - Lazzarmi Elia Be- !plásticos de identidade e 49: bilhetes de loteria e considerando substinelii.
NP 443.066 - Empreitec Constru- tuída a classe 50 pela classe 38.
NP 464.867 - Cia. União de SeguçOes e Montagens Ltda.
54.9 446.950 - Livraria Editdra Se- ros Gerais - Prossiga-se com Inclusão das classes 28 e 49: cartões terleta Ltda.
moplásticos de identidade e bilhetes
NP 459.647 - Laborat, Euterápico de loteria, e considerando substituída
Nacional S.A.
a classe 50 pela classe 33.
57.2 463.010 - Transa.usica S.A.
X° 430.484 - Hiassashi Ono Distribuidora de Música Funcional. Prossiga-se substituindo a classe 50
N.9 481.911 - Philipp }leias e ou- pela classe 38.
Vos.
N.° 480.543 - Azoliva S.A. ImporN.9 482.289 - Serv-Rlo 13.A. Co- tadora e Exportadora de Óleos, Comércio. Indústria, Importaçáo e Ex- mestíveis e Derivados - Prossiga-se
Incluindo as classes 25, 28 e 49 e
portação.
N.9 482.823 - Milton Rego Rodri- substituindo a classe 50 pela classe 38.
Retificação de cliché:
gues da Luz.
Tèrmo nP 444.393 - Nome comerDiversos:
cial 8, A. Mercantil de Ferro e Aço
l'ernio n.9 410.807 - Banco Novo SAMEIPA - Requerente para: S.A.
Mundo ELA. Prossiga-se na clas- Comercial de Perro e Aço SAMEPA
- Clichê publicado com incorreções
se 38. substituída pela classe 50.
57.9 412.105 - Deutsche Gold Silber em 26-3-1960.
Scheideanstalt Vorinals noessler Prossiga-se na classe 16 - Artigo na
classe - Novo exemplar.
Divisão Jurídica
NP 427.677 - Annibal Bond CarEXPEDIENTE DO DIRETOR
neiro - Torno sem efeito a exigência publicada em face la decisão do
Rio, 18 de janeiro da 1963
Sr. Secretário da Indústria - Prossiga-se também na clasaii. 38: titulo.
Diversos:
NP 442.139 - Tapeçaria Alaska
Edizard de Oliveira Melrelles •Lhnitada - Prossiga-se nas classes
No pedido dE tauro:» da pair:ot.?
e
34 e 40: titulo.
N.9.446.131 - Agroinvest. Adminis- n.° 4.235, rnoalo de nti'dade - Vetração de Bens Itd4a. - rrossIss-se rifica-se que, tenIni.entr. e,;11.icreon-s2

dos jornais, devem os as.
sitiantes providenciar a res.
pectiva renovação com antecedência mínima de trinta
(30) dias.

- As Repartições Públicas
cingir-se-ão ás 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 acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, soa
citamos usem os interessados
preferencialmente. cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do De parta.
mento de imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as' solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos oh.
ciais será, na venda avulsa,
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por tua•
decorrido.

I o interessado ao indicar o número
N. 29!.268 - Marca Lumilack.
de sua patente, o que se pode ver
N. 292.770 - Marca: Primelo:de.
do confronto dos elementos do proN. 292.342 - Marca: Marlack.
cesso; - Torno, assim, sem efrito
N. 293.355 - Sinal de propaganda
o despacho publicado em 9 de no- Emblemática.
vembro de 1964, determinando a reN. 293.002 - Mrca: Luminall.
messa do processo ao 3.R.I.E. para
N. 307.677 - Marca: Luminoid,
as providências de sua alçada.
N. 31 .3.115 - Marca; Ondalack.
EXPEDIENTE DA .3EÇA0 DE
Exigências
TRANSFERENCIA E LICENÇA
Processos, patentes e tèrinos com ealgéncias a cumprir.
Rio, 18 de janeiro de 1966
Plásticos Corblanit Ltda. - No peTransferência e alteração de nodido de transferência no térmu: 112.042:
me de titular de procersos:
• Foram mandados averbar as se- modelo de utilidade..
guintes transferencias e as seguintes
Industtia de Calçados Artes S.A. alterações nos processo abaixo men- Nu pedido de trausferéncia do registro
cionados:
296.545; marca.
Cia. Farben de Indústrias MecâniDic: Desenvolvimento Industrial de
cas - No pedido de altentçãa de no- Comésticos Ltda. - No pedido de
me na marca barbeia u.9 271.996.
transferência do registro 304.605
Empresa de Laticínios Silvestrini
Irmãos S.A. - No pedido de trans- marca.
ferência para seu nome da marca
Elepra Sociedade Elétrica Predial LiCremenno n.9 276.306.
mitada - No pedido de transferência
Cia. jaucuse industrial Nos pedi- do registro 316.954 - marca.
dos de alteração de nomes nas seguintes
Diversos
marcas.
Jaútee - número: 273.499.
Lojas Evereste S.A. - No pedido
Jaútex - numero( 273.501.
de apostila do local da sua séde: São
Jatitex - número; 273.502.
Paulo no registro 309.419 marca jaútes - numero: 279.695.
Apomile-se a mudança de sédc, como
Jariter - numero: 280.676.
solicitado,
Entprêsa de Lat:cinios Silvestrini Irmãos S.A. - No pedalo detransfeEXPEDIENTr DA SF.Ç.A0 DE
réncia do registro 278.576: masca: MiTRANSFERMCIA E LICENÇA
ramar.
Rio. IS de laneiro de 1966
Laboratorios Organon do Brasil Limitada - No pedido de alteração de
Uso Aut,yizado de 1\1arz.as
nome no registro Precortacina - núe '27 do CéArtiqe 1 .17 prajrato
mero: 307 .1S1
MetnplI s s S.A. Industrial - No pe- :1'..;:o 1,1
dido . de alteração de nome no reptro
Por der.pr.cho do Sr. C11.-fe
313.025: tirtdo: Ivlemphis.
averl-m. o crn f !.: , to de exfoi
Tiors Ypirrnna S.A. - Nos mil - p'•reçro d
dos de ri:
o de nome nes regs:ros
- - ISR. I • p,,nrieNeveloid.
cr'ut.!()
N. 2Ç3. 470
470 - Marca: Tako.
itIdde de.: Sa,1.. d I lo!d'eg SJciet,: Ano-
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„Lnyme — estabelecido na Suiça -- e em' — estabelecido na Argentina — ii-s,ver- 1 ST. Bernhard, registrada sob nú- 1 de propriedade de Suchard Holding
Irovor de: Chocolat Suchard Societe Ano- be-se o contrato de exploração. mero 194.643, constante do clichê Somete Ananyme, estabelecido na
L•yrne — estabelecido na Suiça — Averabaixo, de . propriedade de Suchard Suiça, e em favor de Suchard Argen.
i berse o contrato de exploração.
Holding Societe Anonyme, estabeleci- tina Sociedad Anonima, estabelecida
do na Suiea, e em favor de Chocolat na Suiça.
I
Suchard Societe Anonyme, estabeleciAverbe-se o contrato de exploração.,
do na Suiça.

SUCHARO S COCOA
Proprietá'ria,
SUC . ' e HOLDING

CHOCOM SUCHAnn

SOOI E ANONYW

ProprietÉria

Licenciada

HOLDING
SOCIETE ANONYME
Licenciada
SUCHARD ARGENTINA
SOCIEDAD A/IONIMASUCHARD

CCOLTE SUCHAR:
EOCIÉTá ANONYY2

;aspacho do Sr. 'Chefe da Semandado averbar o contrato de
exp:oração da marca — Bittra — Reuistrada sob número 2‘6.597 -- constante do clichê abaixo, de propriedade
de: Suchard Holding Societé Anonyme
- - estabelecido na Suica e ern favor de:
Por despacho do Sr. Chefe da Se- Chocolat Suchard Societe Anonyme
ção foi mandado averbar o contrato de estabelecido na Su:ça — Averbe-se o
exploração da marca — Suchard is Co- contrato de c::p
toa — registrada sob número: 186.651:
ponstante do clichê abaixo de propriedade: Suchard Holding Societe Anonyme — estabelecido na Suiça -- e em
favor de: Chocolat Suchard Societe AnoProprietãria
hime, estabelecido na Suiça Averbe,se o contrato de exploração.
.SZT CHA RD • HOLDE G
çj
i o

CACO SUCURD
a O CIETE ANON ittl,irá
Licencipda

SUCHAROS COCOA
, Proprietrin

SUCHAU ARGENTINf,
SOCTD ANONWA
Por despacho ko Sr. Chefe da Seção 'foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca:
Cacao Suchard, registrada sob número 186.652, constante do clichê
.abaixo de propriedade de Suchard
Holding Sociedade Anonyme, estabelecido na Suiça, e em favor de Suchard Argentina Socieed Anonyme,estabelecido na 'Argentina.
Averbe-Ge o contrato de exploração.

,SUCHARD ROLDING
SOCIETE ANONYME

Licenciada
SUCHARD ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA
•
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato de
exploração da marca — Chocolat Suchard — registrada sob número: 186.650
-- em constante do clichê de — Chocholat Suchard — registrada sob número 186.650 — constante do clichê
abaixo, de propriedade de: Suchard Boiding Societe Anonyme, estabelecido na
Èuiça e em favor de — Suchard Argentina Sociedad Anonima — estabelecido
ria Argentina — Averbe-se o contrato
de exploração.

houng SUCHARO
Propriettiria
SUCHW HOLDING
SOCIETE'ANONYME
tLicenciada
CROCQL4TE SUMAM)
SOCISTE 4WONYMB

4.

cau:a SUMIU
Proprietãria
SUCHAp HOLDING
SOCIETE ANONYME
Licenciada
CHOCI9L4TE SUCHARD
SOCIETE ANONYME
Por despacho do Sr. Chefe da Sede exploração da marca:
Cacaio Suchard, registrada sob nú.abaixo, de propriedade .dluatieeir upu
mero 186.652, constante do clichê
abaixo, de propriedade de Suchard
Holding Societe Anonyme, estabeleci do na Suiça, e em favor de Chocolat
Suchard Societe. Anonyme, estabelecido na Sulça.d
Averbe-se o I,-ntrato de exploração:

ST.
BERNARD
, ProprietÈrla
.SUCHARD HOLDIN G
SOCIETE ANON YD/3

Averbe-Ge o contrato de exploração.

ST. SERNARD
ProprietÊrla
SUCH44D HOLDING
socurs ANONYME
Licenciada
CHOWE SUOARD
SOJISIJ ANZNYN4
Por despacho do Sr. -Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca:
ST. Bernard, registrada sob número 194.643, constante do clichê abaixo, de propriedade de Suchard Holding Societe Anonyme, estabelecido
na Suiça, e em favor de Chocolat
Suchard Societe Anonyme, estabelecido na Suiça.
Averbe-6g o contrato de, exploração.

Proprieuaria.,.
SUCH44D HOLDING
SOCIETE ANONYME
Licenciada
-CHOCQL4TE SUCHARD
SOCIETE ANONYMS
Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
Averbe-Ge o contrato de exploração.
Velma, registrada sob número ....
194.976, constante do Clichê abaixo,
de propriedade de Suchard Holding
Societe Anonyme, estabelecido na
Suiça, e em favor de Chocolat Suchard Societe Anonyme, estabelecido
na Suiça.
Averbe-Ge o contrato de exploração.

UELPfla
.Proprietãria

Une

SUCHARD HOLDING
SOCIETE ANONYME

Proprietria'
SUcHIAD HOLDING
SOCIETE ANONYME

Licenciada
SUCHARD ARGENTINA
50CIEDAD ANONIMA

Lienci,AR
CHOCQL TE buOHARD
SOCIET ANONYME

Por despcho do Sr. Chefe da Serão foi mandado averbar o contrato
de explorarão da marca:
Velma, registrada sob número ....
194.976, constante constante do cli.
chê abaixo, de propriedade de Su.
chard Holcling Societe Anonvme, es.
trbelecido na Suiça, e em favor de
Por aespacno do Sr. Chefe da Se- Suchard Argentina Socioclad Anonima
ção foi mandado averbar o contrato .s'a bo l-cido na Argentina.
de exPloração da marca:
Averbe-Ge o contrato de exploração.
Milka, registrada sob número
194.644, constante do clichê abaixo,
de propriedade de Suchard Holding
Societe Anonyme, estabelecido na Sulca, e em favor de Chocolat Suchard
Societe Anonyme, estabelecido na
Suiça.
Averbe-.s o contrato de exploração.

4wã-

,•

PiOprieta ria
SUCHARD HOLDING
SOCIETE ÃNONYME
*Licenciada
SUCHARD ARGENTINA
SOCIEDAD ANONImA

Por despacho do Sr. • Chefe da SeLicenciada
ção foi mandado averbar o Contrato de
SUCHARD ARGENTINA
exploração da marca: Suchard is Cocoa
Por despacrto do , Sr. Chefe da Se— ..g strc.cla- sob número: 186.651 consSOCIEDAD ANONIMA
rão foi • mandado averbar o contrato
tante do CichC> abaixo, de propriedade..
de Suchard - Holding Societe- Anonyme . Por deSpacho do Sr. Chefe da Se- de exp1 orar:5o da marra:
— Suiça e em favor de: ção foi mandado averbar o contrato Milita, registrada sob número ....
194.644, constante do clichê abaixo,
Suchard Argnetina Sociedade Anónimal de exploração da marca:

Propri et "ria
dTJCHARD FIOLDING)

30CIETE ANONyra'
Licenciada
SUCHARD ARGENTINA
SOCIEDAD .':ANONIMA
tr.

Por despacho do 'Sr. Chefe da Se.
cão foi mandado ayerbar o contrato
de explorarão da marca:
Such.ird, reg,istrada sob número
208 289, constante do clichê abaixo,
de nroprfedade de Suchard Folding
Societe Anon rme, estabelecido na
Suiça, e em favor de Chocolat ' Su-
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chard Societe Anonyme, estabelecido' tina Sociedad Anonima, estabelecido de propriedade de Suchard Holding tina Sociedad Anonirna, estabelecidoi
Societe Arionyme, estabelecido •na na Argentina.
na Argentina.
loa Balça.
.Iverbe-se o contrato de exploração. Suiça, e em favor de Suchard Argen- Averbe-se o contrato de exploração.1
Averbe-se o contrato de exploração.
tina Societe Anonyme, estabelecido
Argentina.
B1TTRA
Averbeme o contrato de exploração.
•
.ar--01
'51rtn–là."
‘.1. •
ií
<,..fw:t,
•
o0;;.f.19:,OrV •
'N

Propriotiria
SUCHM HUMO
SOnsts ANON112

MUS
Prioprietia
SUCHARD HOLDING
SOCIETE JNONYIS
Licenciada

Propriet;rii
SUCHW HOLDING
SOCIETE ANONYMS

Propriett:ria
SUcH44D HOLDING
SOCIETE ANONYM3

Licenciada
cffocgLITE SUCHARD
SOCIETE ANONYMS

Por despacho do Sr. Chefe da Se.'
ção foi mandado averbar o contrato,
de exploração da marca — Bittra
registrada sob número: 266.597 — cons1
tante do clichê abaixo, de propriedade•
de: Sucheri Holding Socicte Anenyme
Por 'despacho do - Sr. Chefe da Se- — estabelecido na Suiça e em favor de:'
Por despacho do Sr. Chefe da SePor despacho do Sr. Chefe da Se
ção foi mandado averbar o contrato ção foi mandado averbar o contrato ção foi mandado averbar o contrato Suchard Argentina Sociedade Anonima
de exploração da marca:
— estabelecido na Argentina.— Aver.
de exploração da marca:
de exploração da marca:
Suchard, registrada sob' número Mousselines. registrada sob número Sugue, registrada sob número .... be-se o contrato de exploração.
208.269, constante do cliché abaixo, 266.479, constante do clichê abaixo, 251. .896, constante do clichê abaixo,
de propriedade de Suchard Holding de propriedade de Suchard Holding de propriedade de Suchard Holding

Licenciada
CROCQLATE SUCHARS.
6ocirrt Az/ferra

Societe Anonyme, estabelecido na
Suiça, e em favor de Suchard Argentina Sociedad Anonima, estabelecido
na Stilça.
Averbe-se o contrato de exploração.

Licenciada
CHOCQL4TE SUCHARD
SOCIETE ANONYME

SUCHARD ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA

Societe Anonyme, estabelecido na
Suiça, e em favor de Chocolat su.
chard Soctete Anonyme, estabelecido
na Sulça.
Averbe-se o contrato de exploração

Societe Anonyme, estabelecido na
Suiça, e em favor de Chocolat Sucher(' Societe Anonyme, estabelecido
na Suiça
Averbe-se o contrato de exploração.

çltricafi
ProprieUria
SUCH44D HOLDING
SOcISTS ANONyMS

, Licenciada
CHOCQL4TE SUCHARD
SOCISTS ANONYMS

MUS
ProprietÉria
SUCHARD HOLDING
SOCISTS ANONYMS

Propriet;ria
SUCH44D HOLDING
SOCIETE ANONYM11,

Licenciadas
SUCHARD ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA'

Licenciada'
CHOCQL4TE SUCHARD
. SOCISTE INONYMS

Por despacho do Sr. Chefe da Se- Por despacho do Sr. Chefe da Sefoi mandado averbar o contrato
ção foi mandado averbar o contrato ção
de exploração da marca:
de exploração da marca:
Suchard, registrada sob número Mousselines, registrada sob número
219.431, constante do clichê abaixo, 266.479. constante do clichê abaixo,
de propriedade de Suchard Holding
&ejete Anonyme, estabelecido na
Suiça, e em favor de Chocolat Suehard Societe Anonyme, estabelecido
na Suiça.
Averbe-se o contrato de exploração.
•

Por despacho do Sr. Chefe da Seção foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca:
Sugus, registrada sob número ....
259.856, constante do clichê abaixo,
de propriedade de Suchard Solding
Societe Anonyrne, estabelecido na
Suipa, e em favor de Suchard Argen-

AOS

Ç

#"" CD
.A..

çadelaj
ProprietÈria
SUMAM) HOLDING
SOClETZ ANONYMS
Licenciada
SUCHARD ARGENTINA
, SOCIEDAD ANONIMA
Por despacho do Sr. Chefe da Seçáo foi mandado averbar o contrato
de exploração da marca:
Suchard, registrada sob número
219.431, constante do cliché abaixo,
de propriedade de Suchard Holding
Societe Anonyme, estabelecido na
Bolça. e em favor de Suchard Argen-

DIVULGAÇA0 N.° 769

Preço: Cr$ 7
A VENDA,

Na Guanabara
Seçào de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Em

,ÁPrOpaW;ià
SUCHARD HOLDING
SOCIETE .ANONYME
Licenciada‘
SUCHARD ARGENTINA
SOCIEDAD ANONIMA
TRANSFERENCIA DE NOME DE
TITULAR DE MARCAS
(
Foram mandados averbar as seguinte*
transferências nos processos abaixo meti.
cionados.
Suchard Holding Societé Anonyme
transferência para seu nome das marcai
— Chocolat Suchard — número 186.650.
Suchard's Cocos — número: 186.651.
Caca.o Suchard
número: 186.652.
St. Bernard — numero: 194.643,
Milka — numero: 194.644.
Vehna — número 194.976.
Suchard — numero: 208.269.
Suchard — numero: 219.431.
Sugus — número: 259.856.
Mouseelines — numero: 266.479.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE EXA.
ME FORMAL DE MARCAS

11

1=1 R, O

LEN

Brasília

Na Sede do D.I.N.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembélso Postai

Rio, 18 de janeiro de 1966
Exigências

Termos com exigências a cumprirt
N. 397.736 — Johson El Johnson.
N. 422.412 — 422.413 — Cervejarja Mogiana Ltda.
.N 465.077 — Instituto Fletning Limitada.
N. 468.456 — Metalúrgica Jardim lárnitada.
N. 468.156 — Metalúrgica jardim
Ltda.
N. 469.337 — Harvey Hubbell, In•
corporated.
N. 470.952 — Sorecil Sociedade de
Representações Comércio e Indústria.
Limitada.
N. 475.063 — Sivo Sociedade Ia.
dtedrial de Vaselina e Oleo Ltda.
N. 464.287 — Larbel Imobiliária Limitada — Apresente clichê.
N. 484.302 — Representações Wicar
Importação e Exportaçoã Ltda.
Diversos'

Temo:
N. 470.188 — Terirtorial Santa Fi-

lomena S.A. -- Prossiga-se como titulo na classe 33.

•

e
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industriai:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aquelas que se julgarem prejudicados.
TERMO N 9 148.109
De 1 de abril de 1963
EsRequerente: André Reinisch
tado do Rio Grande do Sul.
Invenção: «Aperfeiçoamentos em mecanismo de flexão e giro para cadeiras
ou poltronas».
Reinvidicações
1 — Aperfeiçoamentos em 'Mecanismo
de flexão e giro para cadeiras ou poltronas, do tipo que compreende dois
tubos telescópicos a que se fixam chapas horizontais normalmente justapostas
por ação de uma mola, caracteriiados
em rasgos do tubo interno, sendo o
tubo externo envolvido por uma mola
colocada entre o dito pino e uma porca
aparafusável em rôsca da extremicláde
Inferior do tubo interno.
2 — Aperfeiçoamentos, conforme reivindicação 1, caracterizados por um
pino ou guia montado em qualquer
altura dos tubos telescópicos ou fixada
com uma das chapas e atravessando
livremente a outra, apoiando-se a mola
diretamente na chapa inferior.
3 — Aperfeiçoamentos, conforme rei'vindicação 1, caracterizados por uma
baste interna ao tubo telescópico interno, provida, na extremidade superior,
de um anel fixado no tubo externo e
deslizante em ranhuras do tubo telescópico interno, dita haste sendo envolvida pela mola de impulsão de chapa
; horizontal inferior, e qual mola trabalha entre o dito anel e um batente
ni Inferior impulsionável por uma feiro
fixa no tubo telescópico interno e aparafusável em rósca existente na extra, alidade inferior da dita haste a qual
lé provida de fenda ou alavanca de
regulagem da pressão da mola.
' 4 — Aperfeiçoamentos, conforme reiVindicação 3, caracterizados por uma
porca fixada na parte superior do tubo
telescópico interno, na qual se aparafusa a haste interna, a mola de ijnpulsão da chapa horizontal trabalhando
entre o anel fixado no tubo externo e
um batente inferior apoiado em uma
escora fixada na dita haste interna.
; 5 — Aperfeiçoamentos em mecanismo de flexão e giro para cadeiras ou
poltroms, caracterizados por serem, no
seu conjunto, como descritos, reivindicados e ilustrados nos desenhos anexos.
TÊRMO N," 134.376
De 23 de novembro de. 1961. Steiner Company Lausanne Sociedade Anônima — Suíça.
. Titulo — Aparelho de distribuição de material de fôlha.
Pontos característicos •

1." Uni aparelho de distribuição
para rolos dá material de fôlha,
cara rieri za do por compreender
uma armação adaptada para ,ser
pré. a a unia parede, lendo' essa
arnwçáo uma parte que se projeta jn:ra fora, em relação a parede, em unia forma sobreposta,
uma a há saliente na parte., proje, tada e a tora -da armação, um
'estou pendente fixo na parte su-

30 dias

perior, extrema, sõmente na parte rôlo uma posição de distribuição, unia aba em forma de U, integrada
saliente da aFmação e estendido no esteio, tendo êste esteio uma com a placa preta e horizontaldali para baixo, meio na parte parte extrema inferior, cavada, mente estendida • da borda supeextrema inferior do esteio, adap- incluindo o 'meio de retenção rior da placa preta, uma plurali•
tado para projetar-se para fora, numa tampa fixamente segura no dade de nervuras integradas com
além da periferia do esteio, para esteio, um elemento de ligação a placa preta e a aba e estensustentar giratUriamente um rôlo do rôlo mõvelmente nrêso na didas radialmente para dentro,
do material de fôlha no 'esteio, tampa para movimento entre po- desde a aba, e de uma banda suuma caixa formando pelo menos sições, adaptado para ligar-se ao perior da placa preta, para fora parede da frente e duas pare- fundo de nn rõlo no esteio e mar um cilindro, sendo o esteio
redes laterais numa vedação para numa posição em que o elemento integrado com a placa preta, e
a parte superior do esteio, sendo seja disposto fora de ligação de aba e as nervuras -e estendido do
a caixa provida de uma ranhura sustentação com o rôlo e meio de cilindro para baixo, tendo tamdisposta para dentro, recebida em abertura para chave, para contro= bém o aparelho uma caixa forforma deslizante sôbre a aba, lar a disposição relativa do ele- mando, pelo menos a parede ija
sendo o esteio cavado na extre- mento de. ligação de rôlo.
frente e ,duas paredes laterais de
midade inferior, e meio provido,
7.° Em aparelho conforme o urna proteção, tendo a caixa unia
disposto pelo menos em parte ' ponto 6 caracterizado em que a ranhura aberta para' dentro a fim
dentro do esteio, para reter um 'tampa fixamente prêsa no esteio de receber a borda externa da
rôlo de papel de núcleo perfura- tem uma perfuração descentrali- aba, de forma que a caixa possa
do no citado esteio.
zada quese 'estende axialmente do deslizar na aba e na armação e
2.° Um aparelho de distribui- esteio, incluindo o aparelho um ser ali sustentada depois da armação conforme o ponto 1, caracte- eixo que gira na referida perfu- ção ter sido segura numa * estrurizado em que a armação com- ração e é impedido de movimen- tura de sustentação:
preende uma placa preta adapta- to axial em relação a tampa, e
11 .-' Inn aparelho de distribui-,
da para ser prêsa em uma estru- um disco geralmente cicular se- ção para rolos de material de !Atura de sustentação vertical, uma gue a extremidade inferior do lha, caracterizado por compreenaba em forma de U integral com eixo e perpendicular ao seu cen- der um e armação adaptada para
a chapa preta e estendida da tre), sendo êsse disco de diâmetro ser prèsa a uma parede tendo a
parte superior para a frente da menor do que os núcleos dos ro- armação uma parte que se prochapa preta uma pluralidade de los de papel e excêntrico do ci- jeta para fora em relação à parede
nervuras integrais com a placa tado eixo para que o disco possa em uma forma sobreposta, um
preta e com a aba e estendendo-se ficar siibstancialmente concêntri- esteio pendente, fixo na extreradialmente para dentro desde a co com o esteio -quando o eixo midade superior somente na paraba, e da borda superior da pla- está numa direção angular, sendo te projetando da armação e estenca preta para formar um cilindro, o meio de abertura de chave • Aendo-se dali -para baixo, , tendo
sendo o "esteio formado integral:- adaptado para reter o eixo e o o esteio uma parte extrema, inmente com a placa preta, a aba disco numa outra posição angu- ferior, perfurada, e meio para ree as nervuras e estendido do ci- lar em que o disco impede a re- ter-um rôlo em posição de distri•
lindro para baixo.
moção de panei de um rôlo que buição no . esteio, incluindo tal
meio unia pluralidade de esferas
3.° Um aparelho de distribui- está no esteio.
ção conforme o ponto 2, caracte8.° Um aparelho conforme o dispostas e estendida através 'te
rizado em que a aba e as ner- •ponto 7, caracterizado em que a orificios nas paredes da ,ar e,
vuras compreendem flanges ho- tampa tem unia fenda axialmente perfurada do esteio, unia tampa
rizontais e nervuras verticais, estendida que dá para a perfura- montada de forma giratória e des.
sendo, portanto, geralmente em ção adjacente à extremidade ex- lizável no esteio e polarizada
sanção transversal em forma de T. terna, .e urna mola de fôlha dis- axialmente para fora, tendo a
4.° Um aparelho de distribui- posta na citada fenda e elàstica- tampa um camo cilíndrico manção conforme o ponto 1, 2 ou 3, mente encostada no eixo, tendo tendo as esferas em posições racaracterizado em que a armação êste.eixo uma fenda para receber dialmente sal i en te para fora ein
tem a forma de um molde de uma parte da mola de fôlha, de relação ao esteio, _quando a tamplástico sintético.
forma que o eixo e o disco pos- pa está numa direção de fee:ta5.° Um aparelho de distribui- sam ser frouxamente unidos em mento angilar e permitindo retra-a
ção conforme o ponto 1, 2, 3 ou outra direção angular em que o ção radial das ,esferas quando
4, caracterizado em que a caixa disco 'impede a remoção de um lampa está numa posição de abertem um contôrno virado para rôlo de papel que está no esteio. tura, angular, tendo a tampa mu
9.° Um aparelho conforme o esferas e tendo pontas altas estenfora, adjacente a extremidade sudA
perior, sendo uma tampa provi- ponto 8, caracterizado em que o didas axialmente para dentro
como ligácel por ditas
da com uma ranhura aberta para eixo tem uma ranhura circunfe- segundo
esteio e dispostas substancia Identro ao longo de, pelo menos, rencial, tendo a mola de fôlha cm m
ente e alinhamento axial cota
duas bandas opostas para receber forma de U ima extremidade libaixas do camo cilíndrico,
o contôrno, de modo que a tampa vre que se encosta e o seu pren- epontas
tendo
pontas baixas dispostas
dedor
estendido
numa
ranhura
pode ser deslizada na caixa e ali
substaneialmente
em alinhamento
circunferencial,
sendo
provido
sustenta da.
um pino, o qual- fica disposto axial com nontas , altas do canto
69 Um aparelho ae distribui- numa perfuração na tampa e es- cilindrico, quando o ,um vim eni o
ção para rolos de material de fô- tendida
do prendedor da para dentro da tampa 'Causa: a dilha caracterizado por compreen- mola deatravés,
fôlha,
de
modo que o reção de fechamento.'
der uma armação adaptada para eixo fica prêso contra
movimento
12. Uni aparelho a,le. distribuiser prêsa . numa parede, tendo axial da tampa.
ção conforme o ponto 11, parr
essa 'armação uma parte que ,se
10. Um aparelho Je distribu1. rolos de papel de núcleo 'perfura
projeta para fora em relação a
parede, numa forma pendente, um ção conforme' qualquer dos pon- do, caracterizado cada um pot
esteio pendente fixo na extremi- tos de 7 a 9, caracterizado por um anel estendido radialmente
dade superior sbinente na parte compreender uma placa preta para dentro, desde o núcleo, comsaliente da armação e estendido adaptada para ser prêsa numa es- preedendo a armação uma placa
segura
para baixo, e meio para reter num trutura de sustenta çÃo vertical, preta adaptada para
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Pu:....eeeo feita de acórdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 :9 lea data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 3$ dias
poderão apresciam suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados,

a uma parede, uma aba em forma radas dos recessos e peia rotade um, iedegral com a placa preta ção da tampa.
17. Uni aparelho de distribuie estendida para a frente desde
uma parte de borda superior da ção conforme o ponto IS ou 16,
placa preta, e uma pluralidade caracterizado em que o meio de
de nervuras integradas com a ligação de esfera compreender um
placa preta e a aba e estendidas que na tampa, disposto axialmente
radialmente para dentro, desde a para dentro do cimo cilíndrico
aba e da borda superior da placa e ligava com as bolas para lipreta para formar um cilindro, mitar o movimento para fora da
sendo o esteio integrado com a tampa.
18. Um aparelho mie distribuiplaca preta, aba e nervuras e estendido- distante do cilindro, in- ção conforme qualquer dos poncluindo o aparelho uma caixa for- tos de 11 a 17. caracterizado em
mando pelo menos a parede di- que a tampa tem unia pluralianteira e duas paredes laterais dade de ranhuras fechadas na
de. unia vedação, tendo a caixa extremidade, na parede lateral,
uma nervura aberta para dentro urna para cada esfera compreena fim de receber a borda externa dendo os fundos de cada ranhura
da aba de forma que a caixa o canto eilindrico, e os lados das
possa deslizar na aba e na arma- ranhuras compreendendo o seção e ser sustentada ali quando gundo como e o meio de ligação
o membro de armação está seguro de esfera.
na parede através da extremida- • 19 Um aparelho de distribuide aberta da caixa e disposto ção conforme , o ponto 18, caracpara receber uma pluralidade de terizado em que cada ranhura
rolos de papel, com um dos rolos tem uma primeira parte estendidisposto fora da caixa, em posi- da axialmente do esteio e uma
ção de distribuição e outro rido segunda parte estendida da extredisposto substancialmente n a midade externa da primeira parte, em um angulo agudo, comprecaixa.
13. Um aparelho de distribui- endendo os fundos das primeiras
ção conforme o ponto 11 ou 12, partes as- pontas altas do camo
incluindo unia chapa extrema cobrindo a chapa externa da tampa
20. Um aparelho de distribuie . livremente giratória em rela- ção de material de fólha caracteção ao mesmo, caracterizado por rizado por compreender uma arser a tampa protegida contra ro- mação adaptada para ser prèsa
tação de dedo, tendo a chapa a uma parede, tendo a armação
extrema um orifício e a extremi- uma parte projetada para fora
dade inferior da tampa tendo uma em relação à paiamde, em unia forfenda de forma que uma chave ma de superposição, um esteio
possa se estender através da cha- pendente fixo na sua extremidapa e dentro da lampa a fira de de superior sómente na parte sagui i- la,
liente da armação e estendido dali
14. Um aparelho de distribui- para baixo, • meio na parte extreção conforme o ponto 11, 12 ou ma inferior do esteio projetando13, caracterizado ema que meios se .
para fora, além da periferia
são providos para reter a tampa
do tsteio para sustentar giratócontra rotação fora de quaisquer riamente
UM rido de material de
das direções demlas, pelo menos
enquanto a tampa é mantida em Mia no esteio, e meio de trava
de mola elástica, montado na arposição axial para fora.
mação e elbsticamenteencostado
15. Um aparelho de distribui- sôbre a periferia do rAlo de mação conforme qualquer dos pon- terial de fAllia para retardar a
tos de 11 a 14. caracterizado em rotação do rolo em teimo do esque a tampa tem um meio de teio.
liguçãO de esferas disposto axial21. ' Um aparelho conforme o
mente para dentro do C,-.1110 cilinomito 20, caracterizado em que
dra.° a fim de limitar o movi- o
meio da trave de inola • elástica
mento paro fora da tampa.
coMpreende um mecanismo de
Et. Um aparelho de distribui- alavanca de torção pendente da
ção conforme o ponto 15, carac- armação para unia posição radialterizado em que o me l o de liga- mente para fora da periferia do
ção de esfera tem uma pluralida- 3ido de material de fAlha.
de de recessos para receber as
22. Uni aparelho conforme o
esferas quando a tampa está em ponto 26, caracterizado em que o
posição de fedi:intento ou abertu- meio de trave de mola elástica
ra, de forma que a polarieaçáo compreende ”1110 alavanca de torpara fora da tnemea posea manter ção pendenie da armação e um
a tampa em qualquer .mes ditas laço formimado na parte extrema'
direções, sendo a tampa proeire i n feri er da a ta venea,
mente movida da. posiçãa de fe- rwra eua,-;).;!ar ::;,;:re ai Per n Uria
chamento para a de ale.r:ura ' (lu
4: •
peio levantamento da lamea (!e ,
Lit
t;
'
forma que as esferas sejam reli- , ponte 22. c.i.-::t•,t.:;:2:1.)

ditos meios atuadores antes do artigo
seguinte er movido pata a paàição
para engatar a dita escora a Luluindo meios para moverem a dita escora dentro do trajeto dos artigos
sucessivos para reprimirem o engatamento com ele quando o dito artigo
guia foi movido para fora da pos:ção
pelo qual une pode ser reprimido pela
dita escora.
24. Um aparelho conforme o
3 —U ma combinação de acárdo
Ponto 23, caracterizado em que com o ponto 1, caracterizada pelo fato
a alavanca de torção tem a for- de incluir meios que compreendera
ma de uma alavanca giratória- uma quantidade do dito material de
mente pendente da armação e o embalagem, meios restringentes cooperantes 'com o ditos meios de alimeio tle confirmação da alavanca mentação
para impedirem que a pelísendo disposto para confinar de cula seja retirada dos ditos meio., de
forma giratória a extremidade li- elimentação, meios para alitnentmem
vre em tôrno de um seguindo -eixo a dita película a partir dos dito meios
substancialmente paralelo ao pri- dealimentação na dita posição de emnn:iro eixo mas lateralmente dis- balagem na máquina e meios para
atuarem o ditos meios restringentes
tanciado em relação ao mesmo.
para permitirem a retirada da dita
A requerente reivindica de película proveniente dos ditos meios
acordo com a Convenção interna- de alimentação.
4 — Uma combinação de acôrdo
cional e o art. 21 - do 1/eereto-lei
n.° 7.903, de 27 de agôsto de com o ponto 3, caracterizada pelo
de incluir meios que ligam os
1945, a. prioridade do correspon- fato
ditos meio; de contrôle com a dita
dente pedido depositado na Re- película para efetuarem o deaame
partição de Patentes dos Estados dos ditos meios resrtingentes de peUnidos da América, em 26 de ja- licula em respota ao movimento de
neiro de 1961, sob n. • 85.050.
tensão da pelicula.
5 — Unia máquina para empacotar
um artigo muna película de material
• TLI1110 N9 139.716
de embala gem que é colocado rob
tensão e alimentado juntamente com
o artigo quando o último é distribuiria
De 6 de junho de 1962
para uma posição de empacotamento
W.R. Giace & Co. — Estados Un i- na máquina, caracterizado pelo fato
dos da America.
de que a película tem um movimento
Titulo: Unia máquina de empaca- que lhe é tranrmaido quando é colalar.
cada em tensão. compreendendo a
combinação dos meios alimentadcre.a
Pontos Característicos
uma quantidade do dito material de
1 — Uma máquina de empacotar- empacotamento, meloa restrinaentes
uni artigo numa pelicala de material cooperantes com os ditos meio alide embalagem que é cola:lida suo Len- mentadores para impedirem que a pesão -e alimentada juntamente com o lícula seja retirada dos ditos meios
artigo quando este é distribuído para alimentadores, meios, para alimentaunta posição de em pacotamento na rem a dita película proveniente dos
ni4ulna, caracterizada peio fato de ditos meio de alimentação na posição
que a película tem um movimento de emoacotamento na máquina e
transmitido e ela quando é criticada
atuados para livrarem os aito
sob tensão, a combinação de um meios
meios limitadores para permitirem
transportador alirnentador de artigo, a
retirada da pelicu l a dos ditos meios
Pv, :r1 de bastante arranjados pata limitarem o movimento de um am.tigo de alimentarão.
6 — Uma combinação de acordo
a se: transportecio pelo transportador, meios conectados aos meina de com o ponto 5, caratterizado pelo
fato da incluir meios de controle arbatente operáveis para atuarem os ranjados em relação cooperante à
ditos meios de batente para libra- dita pelicula e sensíveis ao movimento
rem o artigo para transporte pelo detensão da pelicula para desarmar
transportador, meios para operarem os dites limitadores e permitir a retios ditos meios atuadores e meisis de rada da película dos ditos meios da
contrõle atuáveis para fazeram Os di- alimentaeãO.
tos meios atuadores Inoperantes adap7 — Uma ccmbinação de aeôrdo
tados para serem arranjados em relação cooperahte • dita pelleuta e com o ponto 5, caracterizada i;clo
sensíveis ao seu movimento de tensão fato de incluir meios de contrôle er2 — ma cobinação de acórdo com ranjados em re:açao cooperante cem
dita película e sensíveis ao moeio ponto 1, caracterizada pelo fato de i amento
da película para efeque uma pluralidade de artigos é ar- t tuareindeatensão
°perue° dos ditos ree.eos
ranjada para ser transportada suces- com o ponto
5, caracterizada pelo
sivamente peto transportador e em
que os meios de batente compreeimdem ide alimentação.
uma escora alternável arranjada para I8 — Uma combina:Ao de aeârt-lo
movimento dentro e fora do trajeto fato de incluir in.f.oe de contri:l:
do movimento dos artigos pelo t;:ans- !rele.r.ão ce yleranie erma a dita p e i.. "1
portador para enaatar e n...prirn'r o , e sea•ivel . ; co ir- • ,;:unto de te..-:".o

alavanca de torção pende da armação, ao longo do primeiro eixo,
sendo o laço integralmente formado na alavanca e tendo uma
extremidade livre, e meio na armação para confinar a extremidade livre parti uma posição distanciada ema relação ao eixo.

movimento do art: igo guta e em nua C; a

ri e,.cora é movida fora da en ...afa- '1 1.-ie; Prt;:

pr.. t !!',,-,i,arc-m os c.i
r9-

r-n-1;.o eirn o (t:to arti -lo guta n?'.01 .
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PualMaeão feita de acôrdo com o art. 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
f poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
película de Material de emPacata- mecanismo para vedar e separar a tre as fontas de alimentação e na po- positivo, formando um cabeçote, suporsiçáo pelo que a película se estende tado em um dos lados do citado espaMento, em que a película em forma película.
15 — Urna combinação de aeôrdo mem cias bordas laterais do amigo, ço de aperto e incluindo um par de
de fônia, relaxada continua é disposta
transversal ao caminho do movimento com o ponto 11, caracterizada pelo continuação do movimento do sutis() lábios que definem uma passagem de
do artigo na máquina e engatada pala fato de incluir meios transportadores e da Película numa distância maior descarga destinada a fornecer malerial
extremidade guia do artigo e car- para transportarem o artigo para que o comprimento do artigo e uuma do mencionjado cabeçote ao citado esregada com êle no transporte do ar- uma segtinda posição de empaeita- primeira posição de empacotamento, paço de apêrto; pelo menos um par de
alisamento da película contra as fa- cilindros de sucção associados respectitigo numa posição de empaéotawento mento dentro da máquina.
1.6 — Uma combinação de acórdo ces opostas do artigo, levar a película vamente
na máquina onde o artigo descenes e
aos referidos cilindros de susà tensão da película é relaxada, ca- como ponto 11, caracterizada pelo estendida além das extremidades se- tentação; órgãos que suportam os menracterizada pelo fato de compreender fato de que a fdlha de película é guintes das ditas faces opostas junta- cionados cilindros de sucção, em rela.
a combinação de um transportador mais larga do que o artigo numa ex- mente em relação suporposta uma ás
movível para transportar um primeiro tensão de mais que duas vem a aspes- outras, aplicação de calor e prensão ção geral verticalmente espaçadas, com
e um segundo artigo para a máquina sura do artigo e é adaptada para ser cortar a película através e inteira- os mencionados cilindros de suetentaem sucessão periódica, meios de ba- superposta e vedada em si mesmo nos à película superpotsa para fundi-la, ção sôbre o lado omisto do mencionado
tente arranjados para cooperarem lados opostos do artigo ao longo de mente transversal na sua área fun- espaço de aparto a partir do citado
cornos ditos artigos para limitarem os uma linha espaçada interna a , partir dida para libertar o artigo parcial- cabeçote, com cada par de cilindros de
seus movimentos pelo dito transporta- da borda livre da pelieúla, sendo a mente empacotada da alimentação de sucção sendo progressivamente menás
dor, meios operáveis para atuarem os porção de borda da película exteina e película a para deixar a película pro- afastado horizontalmente do que os
ditos meios de batente sucessivamente partir da linha de vedação separada veniente das duas fontes de alituen- referidos cilindros de sustentaçcio; uni
para livrar o primeiro artigo para da película vedada e incluindo, n..eios tação unidas na forma de fôlha, mo- par de telas de formação separadas,
movimento pelo transportador e de- para removerem da máquina e dita vimento do artigo parcialmente em- arrastadas em tôrno dos referidos cilinbrulhado para uma segunda posição dros de sustentação e de sucção assoporção separada.
pois para limitar o movimento do
Uma
combinação
de
acôrdo
de
empacotamento, levar as porções
17
—
gündo artigo pelo transportador, e com o ponto 16, caracterizada pelo da película
além das b•- nr- ciados, de modo a se moverem sôbre
meios para controlarem a operação fato de os ditos meios para remove- das lateraisestendidas
do
artigo
juntamente
em trajetórias de modo geral verticais; ema
dos ditos meios atuantes compreen- rem a película compreenderem um. relaçao- superposta, aplicação de calor
relação progressivamente menos atasdendo um elemento movivel arranjado mecanismo de correia móvel , com o e preasão à película superposta nas tadas horizontalmente, a fim de recepara ser engatado e ter o seu movi- qual a porção de borda da película entre elas o material descarregado
mento efetuado pelo movimento da entra em engatamento quando o ar- bordas laterais do artigo para fundir ber
do
mencionado
órgãos assopelícula ao ser esticada e relaxmia.
tigo e a película não transportados a película através substancialmente ciados com os .cabeçote;
referidos cilindros de
para
a
dita
segunda
posição
de
emda
sua
extensão
e
dentro
de
cada
10 — Uma combinação de acordo
borda da película, corte da película sucção, destinados a extrair e remover
.
com o ponto 9, caracterizada pelo pacotamento
18
—
uma
•
combinação
de
acôrdo
Para aparar qualquer excesso nas liquido do material, através das menfato cie incluir um rolo dançarino cem o ponto 17, caracterizada p elo suas
bordas laterais e remoção das
telas, a fiai de formar um lenmontado movivelmente ari e, a dg fato de incluir meios para acama- porções de bordas separadas da pe- cionadas
entre
as citadas telas; e órgãos
çol
para eagatar a película e pe.° seu mento do dito mecanismo de correia lícula como refugo.
'destinados
a receber e retirar o 'citado
movimento efetuar o movimento de e meios operados pelo movimento ' do 24 — O processo de acôrdo com o lençol do mencionado
par de cilindros
esticamento e relaxamento da pelí- artigo na dita segunda posição do em- ponto 23, caracterizado pelo fato de
que a película empregada é também de sucção.
cula.
pacotamento para interromper a apa- contráctil
presença de calor e in2. U'a máquina de fazer papel, da
11 — Uma máquina para empacatar , ração dos ditos meios acionadores de clui comona
ar- natureza descrita caracterizada pelo
e
etapa
final
submeter
,
•
i
automaticamente um artigo noras correia.
tigo empacotado como um todo a uma fato de compreender: um par de rôlos
pelicu.a . da. material • de 'emptmoiaaplicação de calor suficiente para con- de sustentação; uma armação destinada
—
Uma
combinação
de
aeôrdo
19
.
a
inento, em que a pelicula em forma de ,
ponto 18, caracterizada pelo trair a. película em contacto íntimo a suportar os citados rôlos em relação
o
- que
ilde
fôlha contínua é diposta transaarsal co
fato
a dita mecanismo de cor- com o artigo pela aplicação de calor pouco afastada em um plano horizontal
ao caminho de movimento do ar-igo raia é movível
lateralmente pára fora de maior intensidade sôbre duas eu- para definir um intervalo de apêrto enextrana maquina e é engatada pela
e para dentro . para cooperação com perfícies opostas apenas do artigo coela,
'
midade guia do artigo e carrecta
os artigos de diferentes larguaras e berto ele película enquantp ao mesmo tre êles; pelo menos um par de rôlos
com fie no transporte .do artigo d an- incluindo Meios para efetuarem o mo- tempo se permite que o ' calor airaule de sucção associados respectivamente,
tro da . máquina, caracterizada pelo vimento lateral do dito mecanismo.
através das superficies restantes do com os referidos rôlos de sustentação
e suportados sôbre a mencionada armafato de compreender a combinaçau de 20 --- Urna combinação de acardo artigo coberto de pelicula.
um transportador movível para transa com o ponto 11, caracterizada pelo 25 — O processo de acôrdo com o ção, em relação de modo geral verticalportar o artigo e- a película , engatada fato de que a fellha da película é mais ponto 23, caracterizado pelo fato de mente espaçada, por baixo dos. Citados
dêsse modo para uma posição de em- larga que o artigo de uma extensão ser realizado numa série de artigos rôlos de sustentação, com cada' par de
pacotamento de artigo, meios de ali- suficiente para ser sobreposta e ve- sucessivamente, sendo as operações de rôlos de sucção sendo progressivamenmentação operáveis para alimentarem dada em si mesmo ao longo de lados vedação e corte num artigo na pri- te menos afastado horizontalmente do
• a película em relação regulada à velo- opostos do artigo e incluindo meios meira posição de empacotamento e que os citados rôlos de sustentação;
cidade de transporte do artiga e para vedarem a película a si memno um artigo na segunda posição da em- um par de telas independentes de formapacotamento realizadas simultânea- ção arrastadas em tôrno dos rôlos de
meios arranjados no caminho de mo- ao longo dos lados do artigo.
vimento do artigo e 'operáveis para 21 — Uma combinação de acôrdo mente.
sustentação e de sucção associados, de
pararem o . artigo na dita poição de com o ponto 20, caracterizada pelo A requerente reivindica de acôrdo
e
o
l
modo a se moverem para baixo em recom
a
Convenção
Internaciona
empacotamento.
fato de gue os ditos meios de vedação Art: 21 do Decreto-Lei n9 7.903 de lação progressivamente menos espaçada;
são
montados
para
movimento
dentro
12 -- Uma combinação de acôrdo
27 de agôsto de 1945, a prioridade do órgãos formando um cabeçote suportado
com o ponto 11, caracterizada pelo e fora de posição de vedação ope- correspondente pedido depositado na sôbre a mencionada armação; órgãos
fato de que o meios para sustarem o rante.
Repartição de Patentes dos Estados situados acima dos *citados rôlos de susartigo na posição de vedação com22 — Uma combinação de acôrdo Unidos da América, em 6 de Junho tentação, destinados a fornecer material
preendem um mecanimo de inter- com
o ponto 20, caracterizada pelo de 1961, sob o n 9 115.123.
ao referido intervalo dá apêrto de modo
ruptor elétrico para pararem o movi- fato de
incluir meios que montam
(N9 1.360 — 4-1-1966 — Cr$ 25) a escoar para baixo. entre as citadas
mento do transportador que leva o ar- movivelmente
os ditos meios de vedatelas de formação; órgãos associados
ção, e meios para moverem os ditos
com os mencionados ireolos de sucção,
111.459
meios
de
montagem
lateralmente
para
9
13
—
Uma
combinação
de
acôrdo
N
•
TÊRMO
destinados a extrair , c ,. remover liquido,
com o ponto 11 caracterizada pelo fora e para dentro para cooperação
através daá referidas telaS, a fim de
dosmeios
vedação
com
artigos
de
que
os
meios
para
pararem
o
fato de
De 1 Q de julho de 1959
formar um lençol entrá as' mencionadas
artigo na dita posição de empacota- diferentes larguras.
The Black-Clawson Company — Es- telas: e órgdos localiiWlos abaixo mais
mento ,compreendem um- dispositivo 23 — O processo para empacotainferior dós' citados rólos de sucção des.
de sensibilidade elétrica arranjado mento de um artigo numa película de tados Unidos da América.
finados
a receber e transportar o menTitulo:
..Máquina
para
fabricação
de
sensibilidade
pela
indicação
para ,ier
material do tipo que é fundível sob
cionndo lençol.
formada na película.
terizado pelo fato de compreender 'a papel.
Pontos (;aracteristicos
3. LI'm máquina de fazer papel, do
14 — Uma combinação de acôrdo pressão na presença de calor, earacprovidência
de
uma
rôlha
do
dito
macaracterizada
pelo
ponto
11,
com o
. máciuina de fazer papol. de car.át(-r dr.scr- to, earactiáizada pelo tato
fato de incluir uni tnecaniarno para ,a terial mais larga que o artigo de um natureza descrita, caracterizada pelo fa:0 ri- compreender: um par de cilindros
peliou'a ao longo de uma valor maior que a espessura da a':tign de incluir: um oar de cil ndi o do sus do su.itentação: uma armaçáo suportando
bort:'i do artigo e separar a pelieula nas a se estenaer sob tensão entre calas tentação supo lados em relação poilen
d'illd-0"; Ci e S 1 1:-.5 ::` ' l tP ,: ' 0,
•
ve.-.:ana': e em que cs cl.tos font es e a..
na e s.
pouco
afalada em um pia^
•'
;
'
:
'
.
0
a
fim
oro
'
zor'tzl
,,)
-da
é libertada quando nepesa ra-a-i cri o artigo na
rn"
cu-rm -o i .3 .-^rto que S2 no fio: izontal. a f mii d". definir entre -os
tf, (1,-ff,;-•m
cinun.'rf3--ntO são tomb-ç oi s , rjo, mover um artigo em
ent ii.'s; um (IS- cl oiro um espaço de apêrto que se
efetuarem a operaaào do .mento com a película num ponte en- est;n-le
5'3-

•

'
I

Os

en,a‘e,-
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Publicação feita de acórdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
e 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 apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudirados.
intervalo de apérto que se estende
estende verticalmente; pelo menos um para extrair e remover líquidos, através sucção sendo progressivamente menos; um
verticalmente;
uma pluralidade de pares
I
espaçado
do
que
os
citados
cilindros!
das
mencionadas
telas,
de
modo
a
forpar de cilindros de suceão respectivamente associados com os citados cilin- mar entre as mesmas um lençol; e ór-I de sustentação; um par de telas de de ró.os de sucção associados respectivamente com os mencionados redos de
dros de sustentação e suportados sabre gãos, localizados por baixo do mencio-d formação arrastadas em tórno de cilia- sustentação
e suportados sóbre a citada
a citada armação, em relação geral- nedo par de cilindros de sucção, destel dros de sustentação e de sucção assomente afastada verticalmente, por baixo nados a receber e transportar o referido' ciados, de modo a se moverem para armação, por baixo dos referidos eraos
I baixo em relação progressivamente tne- de sustentação, em relação vertical.
dos citados cilindros de suseentaçao. IIetnol.
com cada par de cilindros de sucção 5. Ll'a máquina de fazer papel. do! nos .espaçada horizontalmente, a tal mente espaçada, com cada par. de ralos
sendo progressivamente menos afasta- caráter descrito, caracterizada pelo fato' de receberem entre elas o material des- de sucção sendo progressivamente medo horizontalmente do que os referidos' de compreender um par cilindros de : carregado do referido cabeçote; órgãos nos espaado horizontalmente do que os
cilindros de sustentação; um par de sustentação; uma armação destinada a I.associados aos mencionados cilindros de referidos redos de sustentação; um par
telas de formação separadas, arrastadas, suportar os referidos cilindros de sue- s ucção para extrair e remover liquido. de telas de formação arrastadas em
tórno de ralos de sustentação e de
em teimo de cilindros de sustentação e I tentação em relação pouco afastada. em através das citadas telas de formação. sucção associados, de modo a se movede sucção associados de modo a se um plano horizontal, de modo a definir de modo a fornecer entre as mesmas rem para baixo em relação progressivamoverem para baixo em relação pro- entre os mesmos um espaço de aperto' um lençol; pelo menos uma peça de- mente menos espaçada horizontalmente;
gressivamente menos afastada, horizon- que se estende verticalmente; pelo me-, flatora entendendo-se por cima de cada
talmente: órgãos formando um cabeçote nos um par de cilindros de sucção res- um dos referidos pares de cilindros de um cabeçote suportado aSbre a menciosuportado sóbre a referida armação, pectivamente associados com os referi- sucção, em relação pouco afastada e nada armação 'por cima dos citados
por cima dos citados cilindros de sus- dos cilindros de sustentação e suporta- divergindo para baixo com a mencionada rólos de suetentaçao e incluindo eletentação. destinado a fornecer material dos sõbre a armação em relação geral tela de formação adjacente, a fim de mentos que definem uma passagem de
ao citado espaço de aperto de modo ve-ticalmente espaçada, por baixo dos dirigir o liquido que escoa livremente carga que se estende para baixo a fim
A. sustentação, sôbre a superfície do mencionado cilia- de fornecer material ao mencionado ina escoar para baixo entre as mencio- mencionados cilindros ee.
nadas telas: órgãos de sucção associa- co:n cada cilindro de sucção sendo p ro.. tiro de sucção, à frente do citado in- tervalo de apérto de modo que dito
gressivamente menos afastado horizon- tervalo de aperto de cada par de cilinescoe para baixo, entre os cidos com os referidos cilindros de sue- talmente do que os mencionados dilui dros de sucção; e órgãos localizados por material
tadas telas de formação para formar
ção para extrair e remover liquido. atraas mesmas um lençol; elementos
vés das citadas telas, a fita de formar dros de sustentação; um par de telasi baixo dos mencionados cilindros de entre
giratórios
formando uma vedação entre
de
formação
arrastadas
ent
teimo
de
ci.
sucção.
destinados
a
receber
e
transporentre as mesmas um lençol; órgãos descada
par
adjacente
dos mencionados
lindros
de
sustentação
c
de
sucção
assotar
o
mencionado
lençol.
tinados a controlar os citados órgãos
modo a se moverem para! 7. U'a máquina de fazer papel do velos verticalmente espaçados; elemende eucdin individualmente para cada dados, derelação
progreseivamente me-; caráter descrito, caracterizado pelo fato tos formando uma parede em ambos os
em
cilindro de sucção, de modo a eetabe- baixo
nos espaçadas horizontalmente; órgãos de compreender: um par de rôlos de lados da máquina. em relação vedada
/de r e manter predeterminadas condium cabeçote suportado só-1 sustentação: uma armação destinada a com- as extremidades dos citados rólos
ções de vácuo no espaço existente aci- formando
bre a citada armação, por cima dos' suportar ditos ;Vos de sustentação em e' com as bordas das mencionadas telas;
ma dos mencionados cilindros de sucção:
e órgãos situados aba'xo do mais Infe- mencionados cilindros de sustentação, ei relação pouco afastada, em um plano elementos de sucção que cooperam com
rior dos citados cilindros de sucção, des- incluindo um par de lábios que definem horizontal, de modo a definir entre os os mencionados regos de sucção para
passagem de descarga estendendo-se mesmos uni intervalo de aperto que se extrair agua do espaço definido para
tinados a receber e transportar o citado uma
raça baixo, destinada a fornecer ma- estende verticalmente; uma pluralidade cada par de redos verticalmente espakneol. •
terial do referido cabeçote ao meneio- 1 de pares de ledos de sucção associados çados e pela tela amontada; e órgãos
1. U'a máquina de fazer papel. de nado intervalo de aperto. de modo que com os citados rólos de sustentação e situados por baixo do mais inferior mios
caráter descrito. caracterizada pelo fato dito material escoe para baixo entre as suportados sbbre a referida armação. mencionados pares de Mai de sucção,
de compreender um par de cilindros de: citadas telas de formação; Leminas de l em relação verticalmente espaçada, por destinado a receber e transportar o rafesustentaçãn: uma armação destinada a: ceirte estendendo-se substancialmente do, baixo dos referidos rõlos de sustenta- rido lençol.
su portar os referidos cilindros de sus- • lado externo de cada um dos referidos! ção. com cada par de rólos de sucção
9. U'a máquina de fazer papel, do
tentação em relação pouco 'afastada,; lábios até o tópo do citado cilindro1 sendo progressivamente menos afastado
descrito, caracterizada pelo fato
em um plano liorliontal. para definhe de sustentação adjacente. para varrer & horizontalmente do que os citados reilos caráter
entre o, referidos elimines um interva-: ar das referidas telas de formação, pró- de sustentação; um par de telas de for- de compreender um par de cilindrai
lo de a perto que se estende vertical- ximo ao mencionado espaço de aprto1 mação arrastadas em tórno de rólos de de sustentação; uma armação suportando os mencionados cilindros de sustens
m ente. dita armação Incluindo um par e formar uma cámera substancialinenteustentação
e de sucção associados, de
ml? colunas verticais nas extremidades' fechada superposta ao citado espaço de modo a se moverem para baixo era re- tação em relação pouco afastada, em
um plano horizontal, de modo a defide cada um dos citados cilindros de, aperto; órgãos destinados a fornecer laçào progressivamente menos afastada nir entre os mesmos um intervalo de
sustentação: pelo menos um par de ci-; vapor a cada uma das citadas câmaras horizontalmente; órgãos formando um apèrto que se estende verticalmente: uma
lindros de sucção associados. respecti- sob unia pressão suficiente para redu• cabeçote suportado sóbre a referida ar- pluralidade de pares de cilindros de
vamente. com os citados cilindros de rir ao tninimo a entrada de ar nas mação. por cirna doe mencionados rôlos sucção respectivamente associados com
sustentação e suportados sóbre as men . i dites cáinaras, órgãos associados com de sustentação, a fim de fornecerem os mencionados cilindros de sustentação
danadas colunai associadas. em relação os mencionados cilindros de sucçâo material ao citado espaço de aperto, de e suportados sbbre, a referida armação
geral verticalmente espaçadas, por. bali para extrair e remover liquido, através modo que dito material escoe para bai- em relação verticalmente espaçada por
xo dos citados cilindros de sustentação. das mencionadas telas, a fim de formar xo entre as mencionadas telas de for- baixo dos citados cilindros de sustentacom cada par de cilindros de sucção. entre as mesmas um lençol; e órgaits lo- mação: órgãos associados com os res- ção, com cada par de cilindros de sucrenas de sucção para extrair
sendo progressivamente menos espaçado calizados por baixo do mencionado par pectivos
remover água, através das citadas ção sendo progressivamente menos eshorizontalmente do que os citados cilia- de cilindros de sucção, destinados a re- etelas
de formação, a ftin de formar paçado horizontalmente do que os refedee; de sustentação: um par de telas, ceber e transportar o referido lençol.
ridos cilindros de sustentação; um par
de formação separadas. arrastadas em 6. Ira máquina de fazer papel.do entre . ao mesmas um lençol; órgãos lo- de telas de formação separadas, arrastórno dos cilindtos de sustentação e de, careter descrito, caracterizada pelo fato calizados por cima do mais Inferior dos tadas em tbrno dos citados cilindros
sucção associados. de modo a mover- de compreender u
ar de il'adr s de citados pares de redos de sucção, desti- da sustentação e de sucção associados,
Tem-se para baixo em relação progressi-{ sustentação; uma armação destinada a nados a aparar o referido lençol a fim de modo a se moverem para baixo em
vamente menos - espaçadas horizontal- suportar ditos cilindros de sustentação de prover fitas em qualquer dos lados relação progressivamente menos espaçamente: Órgãos qiie formam tua cabeçote: em relação pouco afastada, em um pia-1 do lençol; órgãos localizados por baixo da horizontalirente; um cabeçote suporsunortado dere -ir mencionada armação:. no horizontal, de modo a definir entre de um do mala Inferior par de redos tado eiebre a mencionada armação, por
órgeas situadosk ;por cima dos citados' os mesmos um intervalo de aperto que de sucção, destinados a receber e trans- cima dos citados cilindros de sustentacilindros de sustentação, para fornece--; se estende verticalmente: órgãos for- portar o mencionado lençol: e órgãoe ção e incluindo elementos que definem
rem material ao referido intervalo de' mando um cabeçote suportado por cima eociados com o outro rólo do par mais uma passagem de descarga que se esde rolos de sucção, destinado tende para baixo, de modo a fornecer
aperto de modo a escoar para baixo' dos citados cilindros de sustentação, Ias;
entec
.efdor
etuar
"“or a remoção do referido len material do referido interva lo de aparto.
entre as citadas telas de formação: (Sr:
a fornecer material ao refegãos suportando uma das mencionadas' rido espaço de aperto; pelo menos um çol.
de maneira que dito material escoa
colunas para movimento de. rotação em' par de cilindros de sucção associados, 8. U'a máquina de fazer papel, do entre as citadas telas de formação e
leen° de um eixo geralmente vertical, respectivamente, com os citados chia- caráter descrito, caracterizada pelo fato expulsa agua através das referidas tepara suportar a mencionada coluna e os dros de sustentação. órgãos suportando de compreender: um par de pelos de leo para formar entre as mesmas um
citados cilindros associados em' posição os mencionados cilindros de sucção em sustentação; urna armação suportando lençol; elementos giratórios formando
em ba lanço, a fim de permitir a troca relação verticalmente espaçada, por bai- d itos redos de sustentação em relação uma vedação entre cada par adjacente
das telas de formação órgãos associados xo doo reeaectiens ciendreis
xteern, pouca espaçada. em um plano horizon- dos mencionados' cilindros verticalmente
com os referidos clindron de sucção taçãa, com ceda par de cilindros de tal, de modo a definir entre os mesmos eirpaçados; elementos formando uma pa-
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
2° Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo • para u deferimento do pedido, durante 30 clias
podqrão apresentar
suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadas.
rede em cada lado da referida máquina, de compreender: dois pares de pedes- zontalmente; um cabeçote suportado
só- segunda coluna com a peça fundida asem ração vedada com as extremidades tais de base; uma pluralidade de pares
as mencionadas colunas, acitna dos sociada da primeira coluna, para condos referidos cilindros e com as bordas de peças fundidas sôbre os referidos bre
citados cilindros de
e in- duzir à mesma liquido proveniente do
das mencionadas telas; órgãos de sucção pares de pedestais, de modo a formar cluindo elementos quesustentaçãc,,
definem unia pas- citado rôlo de sucção associado; e órcooperando com os citados cilindros dois pares de colunas; um par de cilin- sagem de descarga que se estende para
de sucção a fim de extrair água do dros de sustentação montado no tôpo baixo destinado a fornecer material ao gãos suportando cada unia das meneio.
espaço definido por cada par de cilin- de cada par da coluna, com os citados referido intervalo de apêrto, de .modo nadas colunas para movimento de rota.
dros verticalmente espaçados e pelas cilindros de sustentação pouco afastados que dito material escoe entre as men- ção em tôrno de um eixo vertical sôbre
mencionadas telas associadas; órgãos em um plano . horizontal para definir cionadas telas de formação e expulsa o referido pedestal associado, a fim de •
destinados a controlar os referidos ór- entre êles um intervala de apêrto que liquido através das mesmas para for- suportar a mencionada segunda coluna
gãos de sucção, individualmente para se estende verticalmente; um cilindro de mar um lençol entre as citadas telas; e os citados rôlos em posição em balancada cilindro de sucção, de modo a es- sucção suportado por cada par das men- órgãos conectando diretamente uma das ço para trocar as mencionadas telas de
tabelecer e manter condições predeter- cionadas peças fundidas, em relação citadas peças fundidas em uma primeira formação. 14. U'a máquina de fazer papel, do
minadas de vácuo em cada um dos verticalmente alinhada, por baixo do coluna de cada par de colunas para
citados espaços; e órgãos situados por mencionado cilindro de sustentação asso- escoamento livre de liquido através da caráter descrito, caracterizada pelo fato
baixo do mais inferior dos mencionados ciado e com cada um dos pares resul- mesma; órgãos destinados a conectar de compreender dois pares de pedestais
de base; unia pluralidade de pares de
pares de cilindros de sucção, destinados tantes de cilindros de sucção sendo
a receber e transportar o referido len- progressivamente menos afastado, em cada uma das primeiras colu com um pegas fundidas montadas sôbre os citadispositivo de sucção; órgãos conectan- dos pares de•pedestais para formar dois
çol.
una plano horizontal, do que os referi- do o interior de cada um dos mencio- pares de colunas; um par de rôlos de
10. U'a máquina de fazer papel, do dos cilindros de sustentação; um p* nados cilindros de sucção com a refe- sustentação montado no tôpo de cada
caráter descrito, caracterizada pelo fato de telas de formação separadas arras- rida peça fundida associada da segunda mencionado par de colunas, com os refe•
de compreender: um par de cilindros tadas em tôrno dos citados cilindros de coluna do referido par associado de ridos reilos de sustentação pouco' espa•
de sustentação; uma armação suportan- sustentação e de sucção, de modo a se colunas; um tubo conectando cada peça çados em um plano horizontal, de modo
do ditos cilindros de sustentação em moverem •para baixo, em relação pro- fundida de cada segunda coluna com a a definir entre êles um espaço de apèr•
relação pouco afastada, em um plano gressivamente menos espaçada horizon- peça fundida associada da primeira to que se estende verticalmente; um
horizontal, a fim de definir entre os talmente; um cabeçote suportado sôbre coluna associada da primeira coluna rôlo de sucção suportado por cada menmesmos um intervalo de apêrto que se as citadas colunas, por cima dos men- associada a fim de conduzir à mesma cionado par de peças fundidas em relaestende verticalmente; unia pluralidade cionados cilindros de sustentação, e in- liquido proveniente do mencionado ci- ção verticalmente alinhada, por baixo
de pares de cilindros de sucção asso- cluindo elemntos que definem uma passa- lindro de sucção associado; e uma vál- do citado rôlo de sustentação associado
dados respectivamente com os citados gem de descarga que se estende para vula associada com cada tubo para e com cada par resultante de
rôlos de
cilindros de sustentação e suportados baixo a fim de fornecer material ao controlar o fluxo através do mesmo, a sucção sendo progressivamente menos
sôbre a referida armação, em relação referido intervalo de apêrto, de modo fim de estabelecer e manter predeter- espaçado em um plano horizontal do que
verticalmente espaçada, por baixo dos que dito material escoa entre os men- minadas condições de vácuo em cada os referidos rôlos de sustentação; uni
referidos cilindros de sustentação, com cionadas telas de formação e expulsam um dos citados cilindros de sucção.
par de telas de formação separadas,
cada par de cilindros de sucção sendo líquido através das mesmas para for13. Ua máquina de fazer papel, do arrastadas em tôrno desustentação e 4"
mar
um
lençol
entre
as
referidas
telas;
progressivamente menos espaçado horicaráter descrito, caracterizada pelo fato de sucção associados, de modo a se
zontalmente do que os citados cilindros órgãos ,conectando diretamente uma das de compreender dois pares de pedestais moverem para baixo em relação prode sustentação: um par de telas de for- mencionadas peças fundidas da primeira de base; uma pluralidade de pares de gressfvamente menos afastada horizon* mação separadas, arrastadas em torno coluna de cada par de colunas para peças fundidas montadas sôbre os citados talmente; um cabeçote sôbre as citados mencionados cilindros de sustentação livre escoamento de liquido _através da pares de pedestais para formar dois das colunas acima dos mencionados rãe de sucção associados, de modo a se mesma; órgão destinados a conectar pares de coluna; um par de rôlos de los de sustentação e incluindo elemenmoverem em relação progressivamente cada primeira coluna com um dispositi- sustentação montados no tõpo de cada tos que definem uma passagem de desmenos espaçada horizontalmente; um vo de sucção; órgãos conectando o in- par de colunas, com os citados rôlos carga que se estende para baixo a
cabeçote suportado sôbre a mencionada terior de cada um dos mencionados ci- de sustentação pouco afastados em um fim de fornecer material ao citado espaarmação por cima dos citados cilindros lindros de sucção com a mencionada plano horizontal, a fim de definir entre ço de apêrto, de modo que dito material
de sustentação e incluindo elementos peça fundida associada da segunda co- êles um espaço de apèrto que se esten- escoa para baixo entre as mencionadas
que definem uma passagem de descarga luna do mencionado par de colunas de verticalmente, um rólo de sucção telas de formação e expulsa líquido
que se estende para baixo a fim de associadas; e um tubo conectando cada suportado por cada par de peças fundi- afravés das mesmas, para formar um
fornecer material ao referido intervalo peça fundida de cada segunda coluna das em relação vertical alinhada, por lençol entre as referidas telas; órgãos
de apêrto, de modo que dito material com a peça fundida associada primeira baixo do mencionado rôlo de susten- conectando diretamente uma das rafe.
escoa entre as telas de formação e coluna associada, a fim de conduzir tação associado, e com cada um dos ridas peças fundidas de uma primeira
expulsa a água através das mesmas, para a 'mesma, liquido proveniente do pares resultantes de rôlos de sucção coluna de cada par de colunas com um
de modo a formar um -lençol entre as mencionado cilindro de sucção associa- sendo progressivamente menos espaça- dispositivo de sucção; órgão conectando
referidas telas de formação; órgãos gi- do.
do horizontalmente do que os referidos o interior de cada um dos mencionados
ratórios formando uma vedação entre
12. U'a máquina de fazer papel, do rôlos de sustentação; uni par de telas rôlos de sucção com a peça fundida
cada par adjacente dos mencionados
de formação separadas arrastadas sôblre associada da segunda coluna do meneiocilindros verticalmente espaçados; ór- caráter descrito, caracterizada por com- rôlos de sustentação e de sucção asso- nado par associado de colunas; um tubo
-preender:
dois
pares
de
pedestais
de
gãos formando uma parede em qualciados, de modo a se moverem para conectando cada peça fundida de cada
quer lado da referida máquina, em re- base; uma pluralidade de pares de pesegunda coluna com a peça fundida
lação de vedação com as extremidades ças fundidas montadas respectivamente baixo em relação progressivamente pou- associada da primeira coluna associada
sôbre
os
mencionados
pares
de
pedestais
co
afastada;
um
cabeçote
suportado
sãdos citados cilindros e com as bordas
para conduzir a mesma liquido provedas mencionadas telas; órgãos de suc- para formar dois pares de colunas; um bre ao citadas colunas acima dos rôlos niente do mencionado rôlo de suçção
par
de
cilindros
de
sustentação
montado
de
sustentação
e
incluindo
elementos
que
ção que cooperam com os mencionados
associado; órgãos que cooperam com os
cilindros de sucção para extrair água no tôo° de cada par de colunas, com definem uma passagem de descarga que citados rôlos para fechar o espaço defiditos
cilindros
de
sustentação
pouco
se
estende
para
baixo
a
fim
de
fornedo espaço definido por cada par de cinido por cada par de rôlos verticalmen.
lindros verticalmente espaçados e pela afastados em umplano horizontal, de cer material ao referido espaço de apêr- te alinhados e as mencionadas telas de
citada tela associada; elementos defle- modo a definir entre êles um intervalo to, de modo que dito material escoe formação associadas; órgãos defletores
tores em cada um dos mencionados es- de apêrto que se estende verticalmente; entre as citadas telas e expulsa liquido em cada um dos referidos 'espaços espaços, estendendo-se por cima de cada um cilindro de sucção suportado por através das mesmas, de modo a formar tendendo-se por cima de cada rôlo' de
cilindro de sucção em relação aproxi- cada par de peças fundidas, em relação um lençol entre as referidas telas; ór- sucção em relação aproximada com a
mada com a mencionada tela, a fim de verticalmente alinhada, por baixo dos gãos conectando diretamente uma das referida tela, a fim de dirigir a água
dirigir a água que escoa livremente mencionados cilindros de sustentação citadas peças fundidas em uma primeira que escoa livremente sôbre a superfípara a superfície do mencionado cilin- associados e com cada um dos resul- coluna de cada par de colunas para cie do citado rôlo de sucção, em avandro de sucção, à frente da área de con- tantes pares de cilindros de sucção sen- livre fluxo de liquido através da mes- ço à área de contáto do dito rôlo com
tato do citado cilindro Com a mencio- do progressivamente menos afastado em ma; órgãos destinados a conectar cada a mencionada tela; e órgãos localizados
nada tela; e órgãoS situados por baixo um plano horizontal do que os citados uma das mencionadas primeira colunas por baixo do mais inferior par. de 1-Mos
do mais inferior dos citados pares de cilindros de sustentação: » um par de te- com um dispositivo de sucção; órgãos de sucção, destinados a receber e transcilindros de sucção destinados a receber las de formação separadas, arrastadas conectando o interior de cada um dos portar o referido lençol.
em tômo dos referidos cilindros de sus- rôlos de sucção com a Mencionada peça
e transportar o referido lençol.
tentação e de sucção associados, a fim fundida associada da segundo coluna
15. U'a máquina de fazer papel, do
11. U'a máquina de fazer papel, do de se moverem para baixo em relação do par de colunas associadas; um tubo caráter descrito, caracterizada por cam.
caráter descrito, caracterizada, pelo fato progressivamente menos espaçada hori- conectando cada peça fundida de cada preender: dois pares de pedestais de .
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Pituticaçao teita- de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o preeente artigo, começar. a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 diaz
palerma apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles Que se julgarei* prejudicados.
bas,; UM par de colunas montadas sóbre as :era:ridos pedeata:s; um par dei

naterial do citado cabeçote ao meneio- ção; una armação suixirtando ditos ralos de sucção paea receber e traiam); tar o
nado intervalo de aperto, de modo que! de sustai:aça° em relação pouco afasta-I referido lençol.
redue ue sustentação montados' no tapo' c lito material escoa entre as citadas telas do em um piano horizontal para definir' 21. 1.1 a maquina de fazer papel, do
de .caea um dos mencionados pares de' e drena liquido entre as mesmas; órgãos' um espaço que se estende hurizontal-, caráter descrito, caracterizada por comculun..... com os citados raros de susten-I Incluindo paredes que cooperam com as •mente; pelo menos um par de ralos de; preender:.um par de ralos de sustentatição eficazmente espaçadas em um, extremidades dos mencionados ralos para sucção associados cum os mencionados' ção; unia armação aupoaando ditos rãplano horizontal a tini de definir entre' fechar o espaço definido por cada par , railas de sustentação e suportados sabre' los de sustentaçao, em relação pouco
êles ara intervaai de aperto estendendo- de ralos verticalmente alinhados e a a mencionada armação em relação verti- espaçada m
e uni plano horizontal, de
se va ticalmente; uma pluralidade de tela de formação associada: órgãos que ' calmante espaçada por baixo dos citados modo a definir entre os mesmos um es•
pares de talos de sucçao suportados pe- eooperam com as referidas paredes para ralos de sustentação, -co
m os ralos' de paço estendendo-se verticalmente; um
los a-caiados pares de colunas, em rela- formar vedaaões entre as porções de •cada par de ralos de sucção sendo ;mo. par de ralos de sucção respectivamente
ção veracalmente espaçada, por baixo, aradas opostas das citadas telas: der- I gressivamente menos espaçados liorizon- associado sabre a retarda armação em
dos c lados ralos de statentaçao e com' gilus associados com os mencionados rã- ! tabnente do que os citados ralos de sus- relação verticalmente espaçada com os
ditos pares de rólos de sucção sendo los de sucção a eia) de extrair e remo- ! tentação; um par de telas de formação mencionados talas de sustentação em reprogressivamente menos afastado em um i ver liquido dos ment'onados espaços de 'separadas, arrastadas em teimo dos rafe- lação menos espaçada horizontalmente
plano horizontal de que os referidos' mudo a formar um lençol entre as cita- ridos ralos de sustentação e de sucção do que os citados ralos de sustentação;
ralos de sustentai:Ao; um par de telas; das telas: e órgãos por baixo do mais associados, de modo a se moverem para um par de telas de formação separadas,
de foanaçâo separadas. arrastadas em inferior dos mencionados pares de raios baixo em relação progressivamente me- arraatadas era tarno dos referidos ralos
Cirno dos mencionados rólos de susten- de i eme ao destinados n receber e trans- nus afastada horizontalmente; um ca- de sustentação e de sucção associados,
tação e de sucção associados,. de modo portar o referido lençol beçote suportado sabre a mencionada de modo a se moverem para baixo em
a se moverem- para baixo em relação1 17. U'a máquina de fazer papel. de ''a rmaç ão por cima dos citados ralos de relação progressivamente menos afastaprogresaivamente menos espaçada; um caráter descrito, de areado com o ponto sustentaçáo e estendendo-ae ao longo de da tionzotnalmente; elementos brotando
cabeçote suportado sabre as menciona- 16, caracterizada pelo fato do órgão Má a largura das mencionadas telas:1 um cabeçote suportado pela referida ardas colunas, por c:ma dos mencionados que forma a citada vedação compreen- um par de lablos pendendo do referidoi mação, saibre o lado oposto do referido
salos de sustentação. e incluindo ele- der um tubo do material flexivel loca- cabeçote, substamialmente dentro do' espaço a partir dos *citados ralos de
mentos que definem uma passagem de lizado entre bordas laterais opostas das citado espaço, para definir uma passa- sucção, para fornecer material ao mendescarga que se estende para baixo a mencionadas telas de formação, bem gem que se estende para baixo a fim cMandu espaço, de modo que dito matefim de fornecer material ao referido es- como elementos destinados a manter dito de fornecer material do citado cabeçote rial escoe entre as citadas telas de forpaço de aperto. de modo que dito ma- tubo cheio de liquido a uma pressão ao referido espaço, de modo que dito mação; órgãos destinados a estabelecer
terial escoe entre as reteridaa telas de mais alta do que a pressão exercida material escoa entre as citadas telas uma pluralidade de zonas de sucção saiformação e expul:a água através das lateralmente sabre o mencionado tubo formadoras: órgãos localizados dentro do bre lados opostos das referidas telas.
mesmas para foanar um lençol entre as pelo referido material.
mencionado cabeçote a fim de efetuar entre os mencionados ralos de sustentacitadas telas: -órgãos em uma primeira
18. U a máquina de fazer papel, do um continuo peneiramento do material ção e de sucção; dispositivos de sucção
a aplicar sucção às citadas
coluna de cada par de colunas definindoi aaráter descrito, caracterizada pelo fato
entra na referida passagem de des- destinados
zonas a fim de extrair e remover ligue.
um conduto para escoamento livre de de compreender um par de reilos de que
arma:
órgeos
associados
com
os
citados
ame liquido; órgãos destinados a conectar sustentação; uma armação suportando rõlos de sucção para extrair e remover do através das referidas telas e formar
cada um dos mencionados condutos com ditos reilos de sustentação, em relação liquida através das mencionadas telas um' lençol entre as mesmas: órgãos des.
finadosem
a regular
ditadas
sucção
individual.
um dispositivo de sucção; órgrais na se- pouco afastada, em um plano horizontal para formar um lençol entre as mesmas; mente
cada uma
citadas
zonas;
gunda de cada par de colunas definin- para definir entre eles um espaço de e órgeos remados por baixo do mais
do tona pluralidade de compartimen- aperto que se estende verticalmente; inferior dos ditos pares de ralos de e órgãos arsociados com o inenc onado e
tos, cada um ligado com o interior de nela menos uni par de rôlos de sucção sucção. destinados a receber e trans- par de ralos de sucção para receber e
transportar o referido lençol.
um das mencionados ralos de sucção: associados com cada um dos menciona- portar o referido lençol.
um tsbo conectando cada uni dos men- dos ralos de sustentação e suportados
Ira máquina de _lazer papel, do
cionados compartimentos com a primeira sabre a mencionada armação em relação 20. Ira máquina de fazer papel, do caráter descrito, caracterizada por comcoluna associada para conduzir liquido verticalmente espaçada, por baixo dos caráter aescrito, caracterizada por com- 'preender: um par de ralos de sustentado piovimento do referido ralo de suc- citados ralos de sustentação, com cada preender: um par de rólos de sustenta- ção; unia armação suportando dans rãção; uma armação suportando ditos reição asrociadoi órgãos destinados a regude rõ'os de sucção sendo progressi- los de sustentação. em relação pouco los de sustentação em relação hnrizon- lar ind:vidualmente o escoamento do li- par
menos afastado horizontalmente afastad.n. em um plano horizonbl pa ra `„a'ruen'e pouco afastada, para definir
quido através de cada uni dos citados vamente
do
que
os
ralos de emstentação: definir entre éle.o um espaço que se es. entre eles uni espaço que se estende
tubos; e órgãos situados por baixo do um par dereferidos
telas
de
formação separadas. tende verticalmente: um par de ralos de verticalmente: um par de raios de sucção
mais infereor dos pares de ralos de arrastadas em teimo
dos mencionados sucção associado respectivamente com associado com os ineacionalos ralos de
sucção destinados a receber e transpor- rólos de sucção e de sustentação
asso- os citados rôlos de sustentação e supor- sustentação e suportado pela referida
tar o referido lençol.
ciados, de modo a se moverem para tado sabre a referida armação, em rela- armação, em relação verticalmente espa16. ira máquina de fazer papel, do baixo em relação progressivamente me- ção verticalmente espaçada, por baixo çada, por baixo dos niencionados ralos
taráter descrito, caracterizada por com- nina espaçada horizontalmente: um ca- dos mencionados rõlos de sustentação e de suaten ração c em relação menos espapreender: um par de ralos de sustenta- beçote suportado stSbre a mencionada em relação menos espaçada horizontal- çada horizontalmente do que os citados
ção; uma armação suportando os citados armação acima dos citados ralos de sus- mente de que os mencionados ralos de ralos de sustentação; um par de telas
ralos (li sustentação, em relação pouco tentação e estendendo-se ao longo de sustentação: uni par de telas de for- de formação separadas, arrastadas em
espaçada. em um plano horizontal, de toda a largura das mencionadas telas: mação separadas. arrastadas em tõrno tara° dos citados !MOS de ~tentação
moda a definir um intervalo de aperto um par de lábios pendendo do referido dos referidos ralos de sustentação e de e de sucção associados. de modo a se
que se estende verticalmente: pelo me- cabeçote, substanciahnente dentro do sucção associada.; de modo a se move- moverem para ha xo em relação progresa.1110 nos uni par de regos de sucção associa- referido espaço de aparto, de modo a rem para baixo em relação 'progressiva- sivamente menos espaçada horizontaldo' com cada um dos citados ralos de definir uma passagem de descarga que mente menos espaçadas horizontalmente; mente : elementos formando mu eabeçote
sustentação e suportado pela referida se estende para baixo para fornecer elementos formando um cabeçote supor- suportado sõbre a referida annaeão por
armuão. em relação verticalmente es- material do citado cabeçote ao mencio- tado sõbre a citada armação, por cima cima dos mencionado.' ralos de ~ten.
paçada por baixo dos citados rólos de nado espaço, de modo que dito mate- dos citados netos de sustentação. a Ui taçâo. para fornecer material ao citado,
escoa entre as citadas telas de for- de fornecer material ao mencionado espa- esnaço. de modo nue dito material escoe
sustentação. com cada par de ralem de rial
mação:
associados com os mensucção sendo progressivamente menos cionadosórgãos
de modo que dito material escoe entre as ‘feridas telas de formação:
ralos de sucção para extrair e ço,
afastado horizontalmente do que os •efe. remover liquido
entre as mencionadas telas de formação; elemento que cooperam com os mencioatravés
das menciona, rIdo. ralos de sustentação: -um par de
estabelecendo uma pluralidade nados nelas de sustentação para evitar
tela de formação; órgãos associados elementos
telas ie formação separadas, arrastadas das
de zonas de sucção saibre lados opostos substancialmente arrastamento de ar Com
com
os
mencionados
redos
de
sucçãoa
eia tarno dos mencionados taloa de para extrair e remover liquido através das citadas telas de formação entre os o mencionado m iterai] e com as reações
&Ostentação e de sucção associados de
ralos de sustentação e de sim- mies ditas telas de formata." :mme penemencionadas telas para formar um referidos
• modo a se moverem para baixo em rela- das
çao;
dispositivos
sucção destinados trara a, citado esraea: araaes mas es taentre as mesmas: órgãos- por bai- a aplicar sucção de
ção progressivamente menos espaçada lençol
as
referidas zonas a bel ecem uma raitadalade de zonas de
a° do mais' inferior dos citados pares fim de extrair liquido através
horizontalmante órgãos formande
das citadas sucção sabre lados anostos das referidas
de
ralos
de
sucção
para
receber
e
trans
cabeçote suportado sõbre 3 citada arma- portar o referido lençol.
telas para formar entre as mesmas um telas ent-e os mencionados ralos de suisção acima dos mencionados ralos de
tenro': elementos desrnados a regular tentaeão e de sueçao! d snoritivos
suetentação e incluindo um par de lá- 19. lira máquina de fazer papel, do indivaiaalmente a sucção em cada unia •rce"io destinados_ a opl:cat succ 'o tus.
bios que definem uma passagem esten- caráter descrito, caracterizada por com r,-fer'd,n zona:: e argros situados catas zonas. de modo a extrair e remo
de.ndo-se para baixo a fim de fornecer preender um par de ralos de sustenta - por baixo do mencionado par de railos ver líquidos através das referidas telas
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Publicação feita de acôrdo com o art. 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, ettosEM 30 Cal
poderão apresentar Suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejútiludoà.
e formar um lençol entre as mesmas; citados rôlos de peito ao esmncionados I 26. Ll'a máquina de papel, de cará- dos horizontalmente do que os citadog
dispositivos destinados a regular a men- ro- os . de apa.o; órgãos formando um ter de.scr,to, caracterizado pelo fato de rôlos de peito e em predeterminado
cionada sução individualmente em cada cabeçote suportado na referida armação, ; compreender um par de rôlos de peito; nhamento com estes últimos, de Á
uma das referidas zonas; e dispositivos acima dos mencionados rôlos de peito. uma armaçt:o suportando ditos rõlos de modo que ditas telas convergem pari'
localizados por baixo do mencionado par destinado a fornecer material para ba xo peito em relação pouco afastada, em baixo formando ângulos substancialmenà'.
de rôlos de sucção, destinados a rece- ao citado apêrto, a fim de escoar des- um plano horizontal, a fim de definir te iguais com a vertical para obriga
ber e transportar o referido 'lençol.
candentemente entre as citadas telas for- entre êles um apêrto que se estende ver- a água do material a drenar para Moa,
23. Ira máquina de fazer papel, do madoras, ditos Ia-Aos de apôio estando ticalrnente; um par de rôlos de apoio do espaço entre as referidas telas, cozi
caráter descrito, caracterizado por com- localizados em uma relação horizontal- , associados, respectivamente, aos rôlos de velocidades substancialmente iguais e/,‘
preender: um par de rôlos de sustenta- mente menos afastados do que os men- peito e suportados pela referida arma- em conseqüência, efetuar, no referida
ção; uma armação suportando ditos rô- cionadoa rôlos de peito e em predeter- ção em relação de modo geral vertical- espaço, a formação de um lençol tendalos de sustentação; uma armação supor- minada relação de alinhamento com os mente espaçada, por baixo dos ditos rô- m ,ambos os seus lados camadas super.
tando ditos rôlos de sustentação em re- rôlos de peito, de modo que as citadas los de peito; um par de telas formadoras
loção horizontalmente espaçada para de- telas convergem para baixo formando se p aradas, arrastadas em tôrno dos ditos ficiais externas que são de composiçãO
finir entre os mesmos um espaço que se ângulos substancialmente iguais èom a rôlos de apôio; para trajeto descenden- e contextura substancialmente iguais;
estende verticalmente; uma pluralidade vertical a f:m de obrigar a água do ma- te dos citados rôlos de peito aos ditos órgãos destinados a efetuar a remoção
de pares de rôlos de sucção associados terial a drenar para fora do espaço en- rôlos de apóio; órgãos formando um da água drenada do interior de cada
uma das ditas telas; -órgãos que formata
com os referidos rôlos de sustentação tre as citadas telas com velocidades su- cabeçote suportado pela referida armae suportados sôbre a referida armação, bstancialmente iguais e assim efetuar, no ção acima dos citados 1-tilos de peito, a vadações entre as bordas das porções
em relação verticalmente espaçada, por referido espaço, a formação de um len- fim de fornecer material ao referido das citadas telas que se deslocam des.
candentemente, de modo a impedir escoabaixo dos citados rôlos de sustentação, çol tendo em ambos os lados camadas apêrto para escoamento descendente en- mento
de liquido do mencionado
com cada par de rôlos de sucção sendo superficiais de composição e textura tre as mencionadas telas formadoras, di- espaçolateral
e entrada de ar no citado aspa.
progressivamente menos espaçado hori- substancialmente iguais, órgãos destina- tos rôlos de apôio estando localizados ço; órgãos
destinados a obrigar ditas
zontalmente do que os citados rôlos de dos a efetuar a remoção da água drena- em' relação horizontalmente menos afas- telas e enlaçarem . os referidos rôlos de
sustentação: um par de telas de forma- da do interior de cada uma das ditas tada do que. os citados rôlos de peito e apôio e, assim, divergirem urna da oução separadas, arrastadas em tôrno dos telas; órgãos .dItas telas a envolverem os em relação de alinhamento predetermi- tra; e órgãos destinados a
- receber e
referidos rôlos de sustentação e de rôlos de apelo e, dêste modo, divergirem nada com os ditos rôlos de peito, de tal
maça°, de modo a se moverem para uma das outras e órgãos destinados a modo que ditas telas convergem descen- conduzir o lençol afastando o mesmo dos
rôlos de apôio.
baixo em relação progressivamente me- receberem e conduzirem o lençol afastan- dentemente formando ângulos substan28. lia máquina de papel, do carános espaçada horizontalmente; órgãos do-o dos referidos ralos de apôio.
cialmente iguais com a vertical, para
formando um cabeçote suportado sôbre
ter descrito, caracterizado pelo fato de
obrigar
a
água
do
material
a
drenar
25. U'a máquina de papel, de caráa referida armação, acima dos menciopara fora do espaço entre as citadas compreender um par de ri:Aos de peito:
nados rédos de sustentação e incluindo ter descrito, caracterizado pelo fato de telas com velocidades substancialmente uma armação suportando ditos rôlos de
compreender
um
par
de
rôlos
de
peito;
um par de lábios definindo uma passapeito, em relação pouco afastada, em
uma armação suportando os referidas iguais e, desta mar eira, efetuar, no dito
gen de descarga que se estende para rôlos de peito em relação pouco afasta- espaço, a formação de um lençol tendo um plano horizontal, de modo a definir
baixo a fim de fornecer material do dito da, em um pleno horizontal, para defi- em ambos os seus lados camadas super- entre os referidos rôlos um apêrto , que
cabeçote ao referido espaço, de modo nir entre os mesmos um apêrto que se ficiais que são de composição e contex- se estende verticalmente; um par de
que dito material escoe entre as mencio- estende verticalmente; um par de rôlos tura substancialmente idênticas; órgãos rôlos de apôio associados, respectivanadas telas de formação e drena liqui- de apôio associados, respectivamente, aos destinados a efetuar a remoção de água mente, aos mencionados " ri:Aos de peito
do através das mesmas; elementos in- citados rôlos de peito e suportados pela drenada no interior de cada uma das e suportados pela referida armação, vercluindo paredes que cooperam com as citada armação em uma rel• ão de modo ditas telas; órgãos destinados a obrigar ticalmente espaçadas por baixo dos mimextremidades dos citados rôlos para fe- geral verticalmente espaçadas por baixo ditas telas a enlaça. rem os mencionados cionados ralos de peito; um par de telas
char os espaços definidos por cada par
rôlos de apôio e, assim, divergirem uma formadores separadas arrastadas em tõr..de rôlos verticalmente alinhados e pela dos ditos rôlos de peito; um par de telas da outra; um rôlo transferidor por bai- no dos referidos rôlo sde peito e de
formadoras
separadas,
arrastadas
em
apóio associados, para movimento destela associada; elementos que cooneram
dos mencionados rôlos de peito xo de um dos citados rôlos de apóio; cendente dos citados rôlos de peito aos
com as citadas paredes para. formar etórno
um
feltro
enlaçandodito
rôlo
transferide apóio associados, para trajeto desvadações entre as bordas opostas das cendente dos ditos rôlos de peito aos dor; dito rôlo
apôio tendo uma caixa referidos rôlos de apõio; órgãos que
referidas telas; dispositivos associados
de
sucção
disposta
de modo a prender formam câmaras, cada uma tendo um
com ditos rôlos de sucção para extrair citados rõlos de apóio; órgãos formando o lençol sôbre a tela associada quando lado definido pela porção de uma das
Uni cabeçote, suportados pela referida
e remover líquidos dos ditos espaços, de armação acima dos mencionados rôlos ditas telas divergem: e órgãos destina- ditas telas que se desloca para ha xo;
que formam um cabeçote suporto órgãos
modo a formar um lençol entre •as men- de peito, destinados a fornecer material dos a guiar dito feltro em engajamen
t pela citada armação acima
ado
cionadas telas; uma pluralidade de pla- ao referido apêrto para escoaemnto des- com o lençol para se mover o mesmo da mencionados
rôlos de peito, destinados r
cas defletoras dispostas em cada um cendente entre as citadas telas forma- referida tela associada,
fornecer material ao mencionado apêrta,
dos citados espaços em relação verti- doma, ditos rôlos de apôio estando loca27. U'a máquina de papel, de Cará- de modo que dito material escoe para
calmente espaçada umas com as outras. lizados em relação horizontalmente me- ter descrito, caracterizado pelo fato de baixo entre as referidas telas formadoras;
cada uma das placas defletoras tendo
afastada do que os referidos rôlos compreender um par de rôlos de peito; órgãos que formam vadações entre as
sua borda superior adjacente a uma das nos/
peito e em predeterminada relação uma armação suportando ditos rôlos de citadas câmaras, evitando escoamento laditas telas de formação e tendo a parte de
com êstes últimos rodos, peito em uma relação pouco afastada em teral de água do espaço entre as re ferestante divergindo em relação à refe- de alinhamento
tal modo, que as referidas telas con- um plano horizontal, de modo a definir ridas telas e impedindo entrada de ar
rida tela a fim de dirigir a água que de
vergem para baixo formando ângulos entre êles um apêrto que se estende no referido espaço, ditos rôlos de apôio
escoa livremente &Obre a superfície do substancialmente iguais com
a vertical verticalmente; um par de rôlos de apóio estando localizados em ralação hor azonrólo de sucção subjacente; e órgãos lo- para abrigar a água do material
a dre- associados aos rôlos de peito e supor- talmente menos espaçadas do que os
calizados por baixo do mais inferior par nar para fora, através das referidas
tados pela referida armação, em relação citados rôlos de peito e em predeterde rôlos de sucção, destinados a receber telas, para o interior das mencionadas de modo geral verticalmente espaçada, minado alinhamento com éstes últimos,
e transportar o referido lençol.
câmaras, com velocidades substancial- por baixo dos citados rôlos de peito; de tal modo que as mencionadas telas
24. Ira máquina de papel caracteri- mente iguais e desta, maneira efetuar, um par de telas formadoras separadas, convergem para baixo formando ângulos
Zacla pelo fato de compreender um par entre as mencionadas telas, a formação arrastadas em tôrno dos citados rôlos substancialmente iguais com a vertical,
de rôlos de peito; uma armação supor- de um lençol tendo em ambos os lados de peito e de apôio associados, para a fim de obrigar a água do material ta
tanclo ditos rôlos de peito, em relação camadas superficiais que são de com- trajeto descendente entre os referidos drenar para fora, através das ditas tepouco espaçada, em um plano horizon- posição e contextura substancialmente rôlos de peito e os citados rolos de las, para as citadas câmaras, com velotal, de modo a definir entre os citados idênticas; órgãos destinados a efetuar a apôio; órgãos formando um cabeçote cidades substancialmente iguais e, des'M
rôlas uni apêrto que se estende verti- remoção da água drenada do interior suportado pela mencionada armação, maneira, efetuar no referido espaço a
calmante; um par de rôlos de apoio de cada uma das ditas telas; órgãos dez- acima dos ditos rôlos de peito, para for- formação de um lençol tendo. em ambos
assacados aos referidos rôlos de peito tinados a obrigar ditas telas a embala- necer material ao dilo apêrto, de modo os seus lados, camadas superficiais catare suportados na mencionada armação, çarem os citados rôlos de apáio é, des- que dito material escoe para baias /atra nas de composição e textura substancialem reiaçõ.) nerabrente espaçada verti- ta maneira, divergirem uma da outra: e as referidas telas formadoras; árgã'os mente idênticas: órgãos destinadas
ca l a -ate. por b 'iao dos referidos rôlos órgãos destinados a obrigarem o lençol, destinados a evitar o arrastamtmio de ar efetuar remoção da águia do interior de
da re, '; ..); len par de forrum-iores de a permanecer sõbre uma predeterminada com as citaidas telas e o material para cada uma das ditas telas; órg destivia
n:',a2taclos em Corno dos das duas telas em tõrno de. lima porção o inte;-ior do refer i do apêrto das men- nados a obrigar ditas talas a enlaçarem
peito; ditos rólos de os referidos rólos de apôio c. aY-irrt,
rõlos de peito e de apoio , do dito rói() de anCaia r, srociado e assim ci=dos rõ'os
apô:o estando local,zados menos afasta- divergirem urna da outra: e órgãos des.
asso,:im:es, para trajeto descendente dos separar-se da outra tela.
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Publicação feita de acõrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
2 9 Da data' da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr

poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional

o prazo para

da Propriedade Industrial aqueles

o deTerimento do pedido. durante 30 dias
que se julgarem prejudicados.

tados dessa operação de deteçao sen- trolar o segundo dispositiv odesbas- sensível as varia Oes em uma das
características de ar (r.or exemplo
do utilizados para controlar a quan- tador, que lhe fica a jusante,
tidade de excesso de tabaco removida 9 Aperfeiçoamento era máquina pressão) que atrasam a carga em uma
pela segunda operação de desbasta- de acordo com o ponto 8, caracteri- annto no qual a ca aio já tenha sida
zada pelo fato de compreender um sabmeticla a uma operação de desbasmento. feita a jusante.
3 — Uni processo de acórdo com outro dispositivo detetor, destinado e lamento; e dispvsitivos seasiveis a um
o ponto 2, caracterizado porque é rea- detetar as variações na massa por anal do dispositivo deaaor. para telizada urna outra operação de de- unidade de comprimento da carga não atdar ou -modificar o fancianamento da
Iça° sóbre a carga não desbastada, desbastada, a montante do palmei:* tuárailaa.
montante da primeira operação de dispositivo desbastador; e outro dis- 14 — Aperfeiçoamento em máquina
desbastamento, para detetar as varia- positivo, sensivel a êste outro dis- de adirdo com o po ito 13. cataztara
çõ es na massa por unidade de coma positivo detetor e que funciona para 7E4o pelo fato de que o disawavo
atamento da carga não desbastada, os controlar o primeiro dispositivo des- d. finado a regum • ou modificar o
resultados dessa outra operajto de de- bastador.
funcionamento do dispositivo desbasteça osendo utilizados para contrclar a 10 — Aperfeiçoarnento em máquina t idor.
quantidade de excesso de tabaco re- de acordo uno o ponto 8 ou o ponto 9.
movida pela primeira operação de des- caracterizado pelo fato de que os diá. 15 — Aperfeiçoamento em máquina
para manipulação de etabaco. por
bastamento.
positivos detetores compreendem, cada ccemplo.
uma máquina para fazer um
4 — Um processo de acOrdo com um, um dispositivo para fazer passar astao continuo para cigarros caraco ponto 2 ou ponto 3. caracterizado ar através de carga de tabaco e dis- I azado pelo fato de compreender um
porque as variações na massa por uni- positivos sensíveis às variações, ac tspositivo para formar urna carga de
dade de comprimento da carga e de- longo da carga, de urna das caracte- , tsbaco; um dispositivo para ' fazer pastetando as aariações ao longo da car- ristivas do ar (por exempla, a pres- tar as através da carga; um disposittga. de uma das características de ar são) causadas pelas variações de sua ao detetor para dztetar • as variações,
(a pressão, por exemplo). causadas massa por unidade de comprimento. .co longo do comprimento da carga da
pelas variações, ao longo da carga, da li — Aperfeiçoamento em máquina jermeabilidade ao ar de tabaco da carsua massa por unidade de compri- de acórdo .com o ponto 10. caracter! ça,• dispositivo esse incluindo danammento.
zado pelo fato de compreender um ter. tis sensíveis às variações em uma das
5 — Um processo de actirdo com cairo d:spositivo detetor, destinado a arracteristicas do ar passado através
o ponto 2 ou ponto 4. quando depen. detetar as variações na massa média a: carga (a pressão, por exemplo) e
dente do ponto 2, caracterizado por- por unidade de comprimento da carga aispositivos que reagem a um sinal do
que as variações na massa média por desbastada, a iusaste do segundo dis- arspositivo detetor, para regular a
unidade de comprimento da carga são positivo devastador, e um outro 'dispo onantidade de tabaco alimentado para
dedadas na carga desbastada. a !ti- sitivo, sensivel ao terceiro dispositivo farmar a carga.
rante da segunda operação de desbas- detetor e que efunciona para controlar I 16 — Aperfeiçoamento em máquina
cimento, pela passagem de ar através o segundo dispositivo .desbastador, com- cie acórdo com o ponto 13, caracter!da carga, e detenção (ao; exemplo, preendendo esse terceiro dispositivo da- , aclo pelo fato de compreender um disdesbastador para remover o
da pressão). causadas ;mau vatiaçaes tetor um dispositivo para fazer pus'
ao longo da carga da ma ssa média ar através da carga e dispositivos seu acesso de tabaco da Carga. e pelo
par unidade de comprimento. os re- sareis as variações em uma das caaac- ' ato de que o referido elemento sensultados da operação de dcteriaao sen- teristicas do ar (a pressão, por exem- Iivel é sensível as vavriações eia uma
do utilizados para coatro'ar a segunda plo), causadas pelas variações ao lon- e2s características de ar passado atraTERMO N° 122.983
go da carga da sua massa média por xés' de carga, em uma posição na qual
operação dc desdobram-alto.
unidade de comprimento.
Ir caran já tenha sido submetida a
6 — Um processo de acardo com
De 22 da setembro de 1960
I una a! ração de desbastamerito.
• Requerente: Motins Machine Com- o ponto 1, caracterizado porque as 12 — Aperfeiçoamento em máquina
de
acOrdo
com
o
aonto
10,
caracteriI17 — Aperfeiçoamento em máquina
variações na massa .nédia por tirada&
pany Limited — Inglaterra.
Título: Processo e aperfeiçoamento de comprimento da caraa sào detem. zado pelo fato de cbmpreender um ter- 2:ira a manipulação de tabaco (por
em máquinas para manipulação de ta- das na carga desbastada, a jusante da ceiro dispositivo detetor para detear xemplo, uma máquina para fazer um
segunda operação de cieebastamento, as variações na massa média por uni- Instara continuo para cigarros), asbaco — Modelo de Utilidade.
meio de radiação penetrante (por dade -de comprimento da carga aesbas- I acterizado pelo fato de compreender
1 — Processo para manipulação de por
tada, a jusante do segundo dispositivo t m alimentador para fornecer tabaco
exemplo.
tabaco para reduzir as variaões na
desbastador; e um outro rasa isitivo para formar uma carga continua, de
massa por unidade de comprimento 7 — Aperfeioamento em máquina sensível ao terceiro dispositivo detetor aabaco; dispoativos para deslocar essa
de uma carga contínua de tabaco pro- para a manipulação de tabaco (por e que funciona para controlar o se- erga, longitudinalmente; dispositivos
duzido por uma máquina para ma- exemplo urna máquina para fazer um pundo dispos:tivo desbastador; e um 'm -toes para detetar as variações na
arpulaçao de tabaco, por exemplo, uma basato contínuo para cigarros). carac- outro disaositivo. senruvel ao terceiro . .atormidade da carga ao longo do
máquina para fazer um bastão contí- terizado pelo fato de compreender dis- dispositivo detetor e que araciosa para eu comprimento e produzir um sinal
nuo Wira cigarros), caracterizado pelo positivo para formar uma carga' con- controlar o segunda dispositivo des. a e acanalo com essas variações; um
,Jato de compreender a realização de tinua de tabaco; um transporta . tor Pa- bastadora compreendendo êsse terceiro c positivo desbastador para desbastar
...."-uma pluralidade de oparações de des- ra conduzir a carga continua longi- dispositivo detetor uma fante de ra- r rega de tabaco removendo dela o
bastamento em diferentes ponta- ao tudinalmente; e unta pluralidade de dia- diadio penetrante (por exemplo, ra ':cesso de tabaco; e dispositivos senlongo da carga em movimento sendo fasitivos desbastadores em diferentes diaçao beta) e dispasiavo sensível às a veia que reagem ao referido sinal e
a quantidade de tabaco removida por pontos ao longo da carga e que ope- variacões na quantidade dessa radas- e • acham ligados. operativamente, ao
uma aareraçâo de deshastamento de ram, cada qual, para remover conti- saci absorvida pela carga de tabaco, c spositivo desbastador para congrolar
molde e que cada operação de des- nuamente. um excesso de tabaco da
quantidade
de eexcesso de tabaco
•
bastamento renova, continuamente,. o carga, para reduzir as variações na 13 — Aperaiummento em máquina 91
'movido
-da carta, para reduzir as
para
a
manipulação
de
tabaco,
ror
excesso de tabaco.
{massa de emoprimento da mesma.
exemplo. uma máquina para lazer um ¡rações. e que se acham. operativa2 — Um processo de acordo cora 8 — Aperfeiçoamento em máquina bastize 'continuo para cigarras, carac- ra-nte. ligados ao alimentador para
(1 ponto 1. caracterizado porque são de adárdo com o ponto 7. •aracteriza- terizado pelo fat
' n-nrolar a' quantidade de tabaco alia/apreender
realizadas duas operações de desbas- ao pelo fato de compreender dais dis. positivos para aforam': uma carga de r ratado para formar a carga e redutamento saibre a carga. e porque é rea- pasitivos desbastadores e uni d iaposi- tabaco, um disposiaao desbastado, p,.., 2 i as re. feridas variações.
lizada urna operação de deteçao na tivo tletetor para detetar as varia- ra remover exce is- de cabaco da car I 18 — Aperfeiçoamento em mác¡uina
'carga desbastada a jusante da pa- tóes na massa por unidade de - com ga. dispositivos para tazer "assar ar a • azando com o ponto 17. caracterilmeira • e a montante da segunda ope- ',rimem, da carga desbastada. n lat- através da carga. um dispositivo cle . 2 do pelo fato de compreender um
rações de desbastamento. para detetar rante do primeiro e a montante do se- tetor nara detrair as variações no lon e 'positivo para lazer passar as através
as variações na massa por unidade de alindo dispositivo de desbastamento: e ta) na comprimam, da carga da ter r , carga; e pelo fato de que o dia.
comprimento da carga após a primeira um dispositivo, sensível ao dispositi- amabilidade ao ar de tabaco tia cara?
. 1 a' r ao detetor &teta as variações
operação de desbastamentlo os resul- 'cO detetor e que funciona para coa- dispositivo êsse incluindo disaoaitivo em uma das características de fluxo de
finados a obrigar o mencionado lençol
a permanecer sõbre tuna predeterminada
tela em taano de urna porção do referido rõlo de apóio associado e dêste
modo separá-la da outra tela.
29.
Uni lençol.' unitário de papel,
caracterizado pelo fato de compreender
uma camada de modo geral central com* posta, predominante de fibras dos comprimentos máximos que ocorrem no referido lençol e uma camada superficial
externa, em cada lado da mencionada
camada central, composta predominantemente de fibras de comprimento substanciahnente mais curto do que as fibras
de comprimento máximo, dito lençol sendo também caracterizado pelo fato das
citadas camadas superficiais externas
serem substanciahnente idênticas no que
se refere à distribuição de suas fibras e
outras partículas componentes.
30. Um lençol unitário de papel caracterizado pelo fato de compreender
fibras de um substancial intervalo de
comprimentos, a concentração máxima
de fibras longas estando em uma camada
central do citado lençol, a concentração
máxima de fibras curtas sendo ao longo
de ambas as superfícies do mencionado
lençol e as camadas superficiais externas de cada lado do dito lençol sendo
substancialmente idénticas imanto a mndez e distribuição das fibras e outras
partículas componentes.
A requerente reivindica de actirdo com
a Convenção Internacional e o art. 21
do Decreto-lei n9 7.903, de 27 deagõsto
de 1945, a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes nos EE.UU. da América, em
13 de outubro de 1958. sob N9,767.008.
(N.° 1.351 - 4-14966 - Cr$ 51)
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara 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.
_ ar (por exemplo, a pressão) que atra- referido programa de código de modo intervalos em que existe correlação comparação apresentam uma predea promover a descodificação do sinal perfeita entre o ajuste dos referidos terminada relação reciproca.
vessa a carga,
19
Aperfeiçoamento em máquina de inteligência por forma conhecida; elementos determinantes de código
14 — Receptor de televisão prée o referido programa de código, paga,
de acôrdo com o ponto 17, caracteri- positivos
e pelo fato
de
que os referidos
disde acôrdo com o ponto 3,
de
testar-abrangem
um
cirtendo,
embora
noutras
situações,
ouzado pelo fato de que o dispos:i cuito de comparação - suscetível de tros valôres; e pelo fato de que o caracterizado pelo fato de que os
detetor compreende uma fonte de ra- comparar o ajuste instantâneo dos referido reprodutor é suscetível def referidos dispositivos de testar comdiação penetrante (por exemplo, ra- referidos elementos determinantes de reagir a um sinal aplicado, durante preendem um mecanismo de condidiação beta) dirirgida contra a acarga; coligo com o referido programa de os intervalos em que o referido efeito ções múltiplas tendo uma primeira
elétrico de acOrdo com a quantidade código para derivar o referido ffeito de contrôle apresente o referido pri- e uma segunda condições de operação
que indicam, respectivamente, conmeiro valor.
de controle.
de radiação absorvida pela carga.
dições corretas e incorretas de corree dispositivos que produzem um sinal 4 — Receptor de televisão pré-paga,
10 — Receptor de televisão pré- lação entre o refirido programa do
de acôrdo com os pontos 1 e 2, ca- paga,
20 — Aperfeiçoamento em máquina racteri
de acôrdo com o ponto 3, ca- código e o ajuste instantâneo dos
zp
a
d
o
elo
fato
qu
eaç
oão
refe
a
a
r
elpto
d
in
d;
racterizado pelo fato de que os refe- referidos elementos determinantes de
de ,icôrdo com o ponto- 17, caracteri- rido
determinação
zado pelo fato de que o detetor f e código compreende um aparelho de ridos dispositvos de testar abrangem código; e dispositivos uscetíveis de
sitm.-!o a jusailte do dispositivo das- geração de sinais e uma pluralidade primeiros dispositivos de circuito sus- estabelecer o referido mecanismo na
cetíveis de derivar um zonal de cor- sua primeira condição de opercão
gastador, para detetar as variações na de elementos ajustáveis, determoinan- relação
relac:onado com o referido sob o efeito de uma correta ou pertes de código, ajustáveis segundo um Programa
uniformidade da carga desbastada.
de código e segundo dispo- feita correlação entre o referidc
21 — Aperfeiçoamento em máquina predeterminado ajuste para a geraeão sitivos de circuito,
sensiveiis ao refede , códigoe o ajuste instanpara fazer um bastão continuo para de um sinal de comparação tendo rido sial de correlação e suscetíveis grama
tâneo dos referidos elementos de—
ser
a
dita
uma
característica
determinada
cigarros, caracterizado por .
de
determinar
se
o
referido
aparelho
pelo ajuste de determinação de código se acha terminantes do código.
menos, em parte
máquina construída, adaptada e desti, pelo
159) Receptor de televisão préinstantâneo dos referidos elementos estabelecido
durante um determinado paga, de acordo com o ponto 14,
nada a funcionar substancialmente, determinantes de código; e pelo fato intervalo, intervalo
esse
determinado
como foi aqui descrito com referencia de que os referidos dispositivos de — segundo o referido programa de compreendendo dispositivos para deà figura 1 dos 'desenhos anexos,
testar reagem ao referido compo- código — em uma predeterminada rivar um sinal de codifiCação tendo
uma característica representativa do
22 — Aperfeiçoamento em máquina nente de sinal e abrangem um cir- condiçao de operaçao.
referido programa de código, caracpara fazer um bastão continuo para cuito de 'comparação suscetível de
terizado pe'o fato de que os refericigarros, caracterizado por ser a dita comparar efetivamente, o ajuste ins- 11 — Receptor de televisão pré- dos
dispositivos de testar abrangem
dos referidos elementos de- paga, de actirdo com o ponto 10,
máquina conhtruida, adaptada e des- tantâneo
terminantes de código com o referido caracterizado pelo fato de compre- dispositivos de circuito que recebem .
tinada a funcionar, substancialmente, ajuste predeterminado para derivar o ender dispositivos para derivar um pelo menos, uma parte do referido
como foi aqui descrito com referencia referido efeito de contrôle.
sinal de codificação abrangendo o sinal de codificação e um sinal
à figura 2 dos desenhos anexos.
5 — Receptor de televisão pré-paga, componente do sinal de correlação e oriundo do referido aparelho deterTotal de 22 pontos.
de acordo com os pontos 2, 3 ou 4, tendo uma característica representa- minante de código e suscetíveis de
Prioridade: Inglaterra, em 21 de se- caracterizado pelo fato de que o • tiva do referido programa de código; efetivamente, examinar a condição
referido dispositivd para a realização pelo fato de que os referidos dis- instantânea de operação do referido
tembro de 1959, sob n° 32.053.
uma função do sitema de assina- positivos de comparação abrangem aparelho determinante de código
(N° 1.365 — 4-1-66 — Cr$ 11) de
tura se acha incluído nos referidos dispositivos suscetíveis de derivar ura durante um determinado intervalo
T2RMO N9 120.656
— intervalo êsse determinado pelo
dispositivos de utilização; pelo fato de sinal de coparação do referido
que o referido dispositivo é situável relho detrminante do código; e dis- referido programa de código — para
Pontos Característicos
numa predeterminada condição de positivos suscetíveii de comparar o determinar se o referido aparelho
1 — Receptor de televisão pré- operação para a realização da refe- referido sinal com o referido com- determinante de código se acha realrida punção; e pelo fato de que o ponente de sinal de correlação para mente, estabelecido, nessa ocasião,
Paga.
Titulo: Receptor de Televisão Pré- referido dispositivo se acha ligado, determinar -- pela respectiva corre- numa predeterminada condição de
paga, para a utilização de um sinal operativamente, aos referidos dispo- lação — se o referido aparelho deter- operação; e dispositivos suscetíveis
de inteligência, caracterizado pelo sitivos de testar e atui sob o efeito minante de código se acha estabele- de atuar o referido . mecanismo de
fato de compreender a combinação de de uma indicação de correlação per- cido, durante um determinado inter- condições múltiplas para a sua prium aparelho ajustável de determina- feita, fornecido pelos referidos dispo- valo numa predeterminada condição meira condição de operação se houção de código, situável numa pre- sitivos de testar.
de operação.
ver correta correlação entre o refedeterminada condição de ajuste para,
rido programa de código e o ajuste
12
—
Receptor
de
televisão
pré6
—
Receptor
de
televisão
'pré-paga,
dêsse modo, permitir a utilização do de acôrdo com o ponto 5, caracte- paga, de acôrdo com o pointo 11, instantâneo dos referidos elementos
referido sinal de inteligência; dis- rizado
pelo fato de que o referido caracterizado pelo fato de que os determinantes de código.
positivos de testar para a realização dispositivo
a forma de um re- referidos dispositivos de comparação 169) Receptor de televisão préde um tete de correlação e abran- gistrador de tem
uso, sensível a uma in- compreendem dispositivos — conju- paga, de acôrdo com o ponto 3,
gendo dispositivos de circuito susce- dicação de correlação
perfeita, para gados com o referido aparelho deter- compreendendo dispositivos para detíveis de derivar um efeito de con- o registro do uso do aparelho
de des- minante de código e com os refe- rivar um sinal de codificação tendo
trôle indicativo do estado de corre- codificação no referido receptor.
ridos dispositivos de codificação e de uma característica representantiva
lação e abrangendo Ire.k
— Receptor de televisão pré-paga, derivação de sinais — suscetíveis de do referido programa de código. carelação entre a condição instantânea de acordo
com qualquer dos pontos gerar um par de sinais de compa- racterizado pelo fato de compreendo referido aparelho e a referida e precedentes,
para o recebimetnto de ração dotados e formas ondulatórios, der um dispositivo de armazenamenpredeterminada condição de ajuste; uni sinal de inteligência
consistente durante um determinado intervalo to de energia; dispositivos, abrane dispositivos para a utilização do num sinal de televisão que
determinado pelo ajuste onstantâneo gendo um circuito de carga e susreferido efeito de contrôle para con- componentes vídeo e audio,abrange
abran- dos referidos elementos determinan- cetíveis de estabelecer e de manter
trolar a operação do receptor.
gendo o referido receptor um dispo- tes de código e pelo referido pro- uma carga no referido 'dispositivo
2 — Receptor de televisão pré-paga, sitivo de descodificação para descodi- grama
de código, respectivamente; e de armazenamento de carga; uma
de acôrdo com o ponto 1, caracteri- ficar pelo menos, alguns dos referidos pelo fato
de que os referidos dispo- trajetória de descarga, normalmente
zado pelo fato de compreender um componentes inclídos no mal de tele- sitivos de comparação são sensíveis interrompida, destinada ao referido
dispositivo para realizar uma função visão, caracterizado pelo fato de que aos referidos sinais de coparação para dispositivo de armazenamento; e disdo sistema de assinatura ou pré-paga, os referidos dispositivos de utilização determinar se o referido aparelho positivos, abrangendo o referido eu-tpor exemplo, um medidor de cobrança se acham intercalados entre os dis- determinante do código se acha esta- reino determinante de código, que
ou de uso; e pelo fato de que os positivos de testar e o referido dis- belecido, durante o referido inter- utilizam, pelo menos, uma parte do
referidos dispositivos de contrôle são positivo de descodificação para con- valo, numa predeterminada condição referido sinal de copdificação e são
suscetíveis de utilizar o refirido efeito trolar, pelo menos, parcialmente o re- de operação.
suscetíveis de completar a referida
de contrôle para controlar a referida ferido dispositivo de descodificação.
trajetória de descarga durante Ga
8 — Receptor de televisão pré-paga, 13 — Receptor de televisão pré- intervalos em que houver UMR infunção.
o ponto 1, caracteri- paga, de acôrdo com o ponto 12, correta correlação entre o F#,Iste dos
de
acôrdo
com
3 — Receptor de televisão pré-paga, zado pelo fato de que os referidos caracterizado pelo fato de que os
elementos determir-in fes da
de acôrdo com os pontos 1 e 2, para dispositivos de descodificação têm a referidos dispositivos de-testar com- referidos
código e o referido programa de
o recebimento tio referido sinal de forma de um reprodutor de sinais preendem dispositivos de corcunto que código
.
inteligência codificado em conformiaplicam o referido par de sinais de
dade com um determinado programa instalado no receptor.
comparação aos referidos dispositivos 179) Receptor de televlz,ão préa
de código, caracterizado . pelo fato 9 — Receptor de televisão pré-Paga, de comparação, para derivar o refe- paga de acordo com o ponto 16,
de que o referido aparelho de deter- de acôrdo com os pontos 3 e 8, ca- rido efeito de contrôle; e pelo fato caracterizado pelo fato de que O
minação do código abrange uma plu- racterizadopelo fato de que os refe- cle que o referido efeito de contrôle referido circuito de carga tem uma
iem
de testar abrang .
ralidade de elementos ajustáveis,
de- ridos' dipostivos
grande consoante de tempo, ao Fls.
t —rninantes do código, ajustáveis, uns djsposintivos de circuito suscetíveis indica intervalos durante os quais as so que o referido circuito de des.
em relação aos outros, em confor- de derivar um efeito de contrôle tendo polaridades instantâneas das formas carga tem unia constante de temjj
rnidade com uni padrão ditado pelo um valor predeterminado durante 05 ondulatórios dos respectivos isnais de
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Publicação feita de ricbrdo com o art. 23 do Código de Propriedade Inclue:moi:
e 29 Da, data da publicação de que trata o presente artleo, to11:( , çara . a correr o preso para o deferimento do pedido, durante 30 dias
e„ceerão apresentar suaseeposiebes ao Departamento Nacional da Propriedade Lidustiial aqueles que se julgarem prejudicedus.
pequeno em relação à ,do referido
Circuito de carga.
189) Receptor de televisão prépaga de acórdo com os pontos 16
6u 17, caracterirado pelo fato de
que o referido circuito de descarga
eompreende um comutador eletróitico, normalmente não condutor: e
pelo fato de que os dispositivos de
atile:ação compreendem dispositives
Re circuito que recebem, pelo meaos, uma parte do referido sinal
de codificação e que são suscetíveis
ele tornar o referido comutador eletrb .nico condutor, para completar
$ referida trajetória de descarga,
durante os intervalos em que houver
uma incorreta correlação entre o
sijuste dos referidos elementos deeerminantes de código e o referido
Programa de código.
19") Receptor de televisão prépaga, de acegdo com os pontos, 13,
14 ou 15, caracterizado pelo fato de
que os referidos dispositivos de testar compreendem dispositivos de cireulto suseetivels de derivar um par
de terrais de comparação dotados de
fone a ondulatória e determinados
respeeevamente, pelo ajuste instantânse dos referidos elementos dete.rminentee de código, e pelo referido
prcs ama de código; e pelo fato de
comeeeender o referido receptor um
Ws._ efetivo de comparação para com'picles a referida trajetória de desoan a e dispositivos de alimentaeão
par:. a aplicarei° do referido par de
álnees de compararão ao referido dist/ pos o de comparação e para compleee. a referida trajetória de desceres durante os intervalos em que
as 'aridades instantáneas relativas eo referido par de sinais de
com.e:ração representam uma corree: o incorreta.
r-) Receptor de televisem prépuem de aos5rdo com qualquer dos
pon e.; precedsntes, no qual os eeinert •.:8 determinantes de código
eonviseendem elementos de tradução
ou renslaçAo de sinais stiscetevele
de s-rem ajustados de acórdo com
tem predeterminado ajuste ditado
pelo referido programa de código;
6aree..erizerio pelo fato de que o
referido seeito de contróle indica
errn ci alquer intervalo em que os
fefee:dos elementos de tradução de
sinais se achem dispostos segunde
Uni ajuste diferente do referido ajuste r.:de termina .
210 , Receptor de televisão pré.Pae n • de aceordo com qualquer dos
pontre 1 a 18. precedenter, no qual
o referido sinal de inteligencia comprecede surtos de sinais de código
se:e: lanadas demre uma _pluralidade
• N.
de f. eceiências de sinal ie código,
eareeen'iza.do pelo fato de que o referido aparelho determinante de código eimpreende uma série de borl
nes C22 entrada, uma série de bornes
de se "da, uma pluralidade de seletorce. . la qual sensfvel a orna deternee. freceleecia dentre as referides Treqüercias de sinal de cóeigo e dispoeitivos ajustáveis situáveis e n posição visando à criação de
Um eretas, de conexões entre os referireis: bornes, de entrada e de salda
de trens os refeeelos seletowes.
22. Receptor de televisão prépaga, de acõrdo com o ponto 7, no
qual um dos referidos componentes
de remi é misturado ou ereberseesedo cem o o "Iro componente de sinal
1

e é codificado em conformidade com

39 — Um processo de acbrdo com
um determinado programa de có- ! os porte; 1 e 2, caracterizado porque
digo, caracterizado peei fato de que o suporte está em forma granular.
os referldos dispositivos de utiliza- 4e — Um processo de acento com
ção compreendem em primeiro re- o ponto 3, caracterizado porque o
produtor para um dos referidos com- senorte é constituido de cloreto de
ponentes de sinal; um segundo reprodutor para o outro componente it9 — Um processo de aceedo com
de sinal estando o referido aparelho o ponto 3, caracterizado porque o sude descodificação acoplado ao refe- porte é constituído de carbonato de
rido segundo reprodutor; um dispo- cálcio.
sitivo de.onisturador desembirra- '69 — Um processo de aofirdo com
ihador acoplado ao referido primei- o ponto 3, caracterizado porque o suro reprodutor; e diseositivos para porte é constituído de cloreto de sóaplicar o referido primeiro compo- dio.
7 9 — Uni processo de acento coni
nente de sinal ao referido disposi- qualquer
dos pontos precedentes, cativo desmisturador; e pelo fato de
porque se empreea cloreque os referidos dispositivos de testar ractealzado
tt de titânic como halogeneto de
compreendem dispositivos de circuito metal
de transição.
suscetíveis de derivar um efeito de 89 —
Processo de acórdo com os
contróle para determinar a reação pontos precedentes,
do referido primeiro reprodutor ao porque se emprega umcaracterizado
composto orreferido dispositivo desmisturador.
genico de alumínio como composto
A requerente reivindica de acbrdo ergam-metálico.
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n 9 7.903 de 99 — Uru processo de acórdo com
27 de agósto de 1945, a prioridade o ponto 8, caracterizado porque se
do correspondente pedido depositado emprega um trialquil-eluminio.
na Repartição de Patentes dos Es- 109 — Um processo de acbrdo com
tados Unidos da Ameelea em 29 de o ponto 9, caracterizado porque se
junho de 1959 sob no 823.463.
emprega trietil-alumínio.
(N9 1.358 — 4-1-66 — Cr$ 11)
119 — Um' precesso de aceirdo com
o ponto 3, caracterizado porque se
TERMO DE PATENTE NO 133.228 empreea um mono-halo,geneto de dlDe 6 de outubro de 1961
129 — Um proeseso de acendo com
Montecatini Societá Geneiale Per o ponto 11. caracterizado porque se
landustria Deinerária e Chimica da emprega menocioreto de dietil-aeuminto.
Titulo: 'Processo para a prepara- 139 — Um processo de acórdo com
ção de um catalisador suportrldo pa- o ponto 11, caracterizado porque se
cifica de alfe — olefinas em fazIga- emprega
tnonoiodeto de dietil-alumira a polimerleação esteres, — 'cape- nio.
sosa".
— Um processo de acbrdo com
10 — Um propesso para preparar 149
pontos 1 a 7, caracterizado porque
um catalisador suportado, para a po- os
como
componente
do
limereação estéreo-especifica de al- sistema catalitico,organo-metálico
é empregada uma
fa-olefinas em fase gasosa, e parti- mistura constituida
por um comcularmente do propileno, constituíorgânico de aluminio e um
do por um haiogeneto de um metal posto
de transição em um estado de valên- composto orgânico de berillo.
cia imediatamente inferior ao máxi159 — Um processo de acbrdo com
mo, e po: um composto organo-me- o ponto 14, caracterizado porque se
tático. pelo menos, de uni metal per- emprega una mistura constituída
tencente au grupo I, II ou ni do pelo eterato de trietil-alundnio e por
Sistema Periódico, o qual halogene- dietil-berflie.
to de metal de transição, em .estado 169 — Um processo de acbrdo com
de valência inferior ao máximo, se
des pontos precedentes, caobtém fazendo reagir o halogeneto qualquer
porque o componente orde metal de transição, em estado de iaeterinado
do sistema catalívalência mexeria. com um composto rano-metálico
tico para a polimerização. é impregorgano-metelico do tipo igual ou di- nado
constituído por
:crente dos antes mencionados, pro- um em um suporte
polinkicu de alfa-olefina que se
cesso que se caracteriza pelo• fato de deve
polimerizar.
que um suporte, constituido por uni
composto inorgenico, solúvel em água 179 — Uni processo de scórdo com
ou nos agentes de lavagem para o o ponto 16. caracterizado porque a
polimero. e unpreenado com o com- camposto organo-metálico é impregposto 'omino-metálico, é submetido a nado em um suporte de polipropilereação com um excesso de haloge- no.
neto de nr- ee transição em estado de valencie safar:na, e em segui- • 189 — Ceealisador suportado, apto
da se flOtle(.. • ft temperatura supe- pura a politnrrização estéreo-especifirior a 150°C c.entualmente em váe ca de alfa olefina. em particular de
cuo. depois d«ere se adiciona outra propilence caracterizado por ser
quantidade Je composto organo-me- 'constituído por um halogeneto de
tático. eventualmente .impregnado só- uni metal de transição, em estado
bre um supor-t e análogo ao primeiro, de valénc a imediatamente inferior à
valência máxima e firmemente unido
ou diferente dele.
e. um suporte constituído por um
29 — Len processo de aceirdo com composto
inorgânico solúvel em água
o ponto 1, caracterizado porque a ou nos agentes
de lavagem para o
reação mola' entre o composto ore:a- p elimero e ut.r um componente organo-met-lince e o halogeneto de metal metnetelico oue consta de um comde transiçao em estado de ralnezi !poeto. pelo menos, de um metal perimediataruene- inferior à máxima. eo
ao grupo I. IT ou ITI
:e.stems CR I-Reei:o, está ccriesecendele tencente
riir3 p;:idd i ro, evennialroPnie 1meneee e:1 e 10 • 1, e de preferencia en- ot ot iorIo FR! uni sti , io7 t e arOloe.o no
tre -3:1 e-71.
I plime:ro ou diferente dele, obtendo-

se o dito caiedisadur segundo o procechraento acima reivindicado.
— Um catalisador de acterdo
com o ponto 18, caracterizado por
ser constittudo por =13 ligado a um
suporte escolhido do grupo composto
de Ceei . CaCO. e NaCi, e por um
composto orgânico de alumínio hnpregnado sobre um suporte análogo
eu sébre polipropileno.
209 — Um catalisador de acbrdo
com o ponto 19, caracterizado porque o composto de alumínio é escolhido do grupo que consiste de the.
til-alurainio monocioreto de &Me.
aluminio é monolodeto de dietil-alumaio.
219 — catalizador de acbrdo
cum o ponte 18, caracterizado porque o composto organo-metálico é
COreititaidu pelo eterato de trietilalumínio e por dietil-berillo.
29 — Poliolefinas estereo-especif 1eu. caracter-iradas por serem obtidas
de alfa-olefinas em presença dos catalisadores definidos nos pontos 8,
19. 20 e 21.
239 — Polipropileno de acbrdo com
o ponto 22.
249 — Artigos, fibras. películas e
outros artigos manufaturados que
contenham poliolefinas de acbrdo
com o defirudc no ponto 22.
259 — Artigos, fibras. películas e
outros artigo:, manufaturados de polipropileno de aceirdo com o definido
'o ponto 23.
A requerente reivindica de acbrdo
com a Coneencão Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Let ne 7.903, de 27
de aebsto de 1945. a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da Itália, em
10 de outubro de 19e.0, sob n9 7.24.
Rio. 8 de iunho de 1995. — Assinei •
e enesrrei 140 laudas do eepediente.
— Nilton Alvim Xavier — Diretor do
S. Doelimenteção.
•
(N9 1356 — 4-1-66 — Cr$ 26)
TERMO DE PATENTE N 9 126.177
De 27 de janeiro de 1961
"Shell" Research Limited — Inglaterra.
Titulo — "Processo para preparar
novos copolimeros e composições lubrificantes a base dos mesmos".

Pontos Caractertsticos
I — Um processo para preparar

novos copolimeros caracterizado pelo
fato de compreender a copolimerização de um composto organo-fósforo
alquenil-substituido, contendo um
grupo fosfonilidino, com pelo menos,
um composto monoelefintcamente não
saturado que nao tenha átomos de
fósforos na mclectila, pelo menos um
cios compenentes rescionais do copoli-

mero tendo uma cadeia de hidrocerhonetos oleofilice de, pelo menos, 8
etomos de carbono.
2 .— U processo .te acórdo com •o
ponto 1. caracterizado pelo fato do
dito composto de fosforo ter a fórO,
mula (R O tR 0, (R 0)P
3
2
1
na qual, pelo menos um dos grupos
R.R eR e um 'radical alquenil ou
3
12
cicloalquenil e os cutros grupos silo •
hidra:sento ou radicais alota cicie:11quil. uru, aralquil ou alquinil, subsli lados ou neer substit
3 — Um processo de acórdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato do

Sw:ta-eira 21

DI RIO OFICIAL

(Seção III)

Janeiro de 1)66

201

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 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 39 cilas
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
dito composto de fósforo ter a fórmula (R O) (R O) (R ) P ---O,
1
2
3
na qual, pelo menos, um dos grupos
R,R eR é um grupo radical ai12
3
quenil ou cicloalquenil e os outros
grupos são hidrogénio ou radicais alquil, cicloalquil, aril, aralquil ou alquilaril substituídos ou não substituídos.
4 Um processo de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato do
dito composto de fósforo ter a fórmula (R O) (R) (R ) P
O,
1
2
3
na qual, pelo menos, um- dos grupos
R,R eR é um radical alquenil ou
1 2,3
cicloalquenil e os outros grupos são
hidrogénio ou radicais alquil, cieloalquil, aril, aralquil e alcaril substituídos ou não substituídos.
5 - Um processo de a'côrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato do
dito composto de fósforo ter a fórmula (R ) (R) (R ) P
O,
2
3
1
na qual, pelo menos, um dos grupos
R,R eR é um radical alquenil ou
1 2
3
cicloalquenil e os outros grupos são
hidrogênio ou radicais alquil, cicloalquil, aril aralquil, ou alquilaril substituídos ou não substituidos.
6 - Um processo de acórdo com
.gualquer um dos pontos precedentes,
`caracterizado pelo fato dos ditos radicais alquenil serem radicais hidrocarboneto alfa : be ta -mono-olefinicamente são saturados.
7 - Um processo de acôrdo com
qualquer um dos pontos 1 a 5, caracterizado pelo • fato dos ditos radicais
alquenil serem ..adicais hidrocarboneto Beta: gama monoolefinicamente
não saturados da fórmula

•

de estar presente adicionalmente, u'a
1 - LIA processo para a produção 9 - Um processo de acõrdo com
menor proporção de um éster alqui- de novos ésteres de epoxi-alqu;:a da fór- qualquer dos pontos 1 a 7, caracterizado
lico inferior de ácido acrílico ou me- mula geral:
porque os dites novos ésteres são pretacrilico.
parados pela reação de sais dos ácidos
14 - Um processo de acôrdo com
monocarboxilicos com epoxi-halogén.oqualquer um dos pontos precedentes,
.R4 R6 Ri
alcanos.
caracterizado pelo fato da relação
I " I
I
10 -; Um processo de acôrdo com o
C 0•C • C • C • Re
molar do monômero contendo fós- e2 ponto 9, caracterizado porque são usaforo para o comonômero polimerizá• ,
1
R
vel, estar compreendida entre 20:1 e
dos os sa i s de metal alcalino dos ditos
5
3
1:20.
ácidos monoscarboxilicos.
15 - Um processo de acõrdo com em que R, e R: são grupos alquila e
11 - Uni processo de acôrdo com o
o ponto 14, caracterizado pelo fato da R5,124, R5, Ro, R, e R, são átomos de ponto 9, caracterizado porque são usamencionada relação molar estar com- hidrogênio ou radicais de hidrocarbo- dos os sais de amônio quaternário dos
preendida entre 5:1 e 1:10.
16 - Um processo de acôrdo com nato, caracterizado por compreender a ditos ácidos monocarboxilicos.
12 Um processo de acõrdo com
o ponto 14, caracterizado pelo fato de reação de ácidos de fórmula geral:
qualquer dos pontos 8 a 11, caractericompreender a copolimerização de
zado porque o epoxi-halogênio-alcano
fosfato hidrogênio dialílico e metracrilato laurilico, em uma relação mousado é epicloridrina.
lar compreendida entre 20:1 e 1:20.
13 - kirn processo de acôrdo cora
17 - Um processo de acôrdo com
'qualquer dos pontos 8 a 11, caracteria
o ponto 14, caracterizado pelo fato
zado porque, em vez de epoxi-halogên ode compreender a copolimerização de
alcanos, se faz uso de halogenidrinas,
butilfosionato dialílico e metracrilato
das quais podem ser formados epoxi-halaurílico, em uma relação molar comRt
logênio-alcanos por separação de halopreendida entre 20:1 e 1:20.
genato de hidrogênio.
18 - Um processo de acôrdo com
14 - Um Processo de acôrdo com
o ponto 14, caracterizado pelo fato ou os respectivos sais, com compostos
qualquer dos pontos 9 a 13, caracteride compreender a copolimerização de de fórmula geral:
óxido de dialil-fenil-fosfina e metozado porque os ditos sais de ácidos
enlato laurílico, em uma relação momonocarboxilico são reagidos na forma
lar compreendida entre 20:1 e 1:20.
de uma solução, suspensão ou emulsão.,
R7
R R6
19 - Processo para preparar novos
13 - Um processo de acôrdo com o
copolimeros caracterizado pelo fato
h
I
1
ponto
14, caracterizado porque os sais
estar substancialmente de aciirdo
de ácido monocarboxilico são reag:dos
com o que foi acima descrito e espe- liai C - O - C na frma de uma solução aquosa.
cificado, com especial referência aos
16 - Um processo de acôrdo com e
exemplos dados.
ponto 14, caracterizado Porque os igaviai
20 - Uma composição lubrificante
"
de ácido monocarboxilice são reag:Gos
caracterizada pelo fato de comprena forma de uma solução em solvente
R5
ender um óleo lubrificante e uma peorgânico, na ausência completa ou subsquena proporção em Peso de um copolímero obtido pelo processo de ou as respectivas halogenidrinas, em tancialmente de água.
acôrdo com qualquer um dos pontos cuja fórmula Hei é um átomo de halo17 - Um processo de acôrdo com ta
gênio, efetuando-se então, se necessá- ponto 16, caracterizado porque o sok
1 a 19.
rio,
a
dissociação
de
halogeneto
de
hivente orgânico usado e uma cetona.
21 - Uma composição lubrificante ,
18 - Um processo de acôrdo com
de acôrdo com o ponto 20, caracteri- drogênio.
zada pelo fato de conter, adicional- 2 - Um processo de acôrdo com o qualquer dos pontos 1 a 7, caracteria
mente, pequenas proporções em peso, ponto 1,,caracterizado porque os ácidos zado porque os novos ésteres de apoxibaseado no peso do óleo lubrificante, reagentes são ácidos alfa-mono-alquil- alquila são preparados pela reação dos
de um ou mais de um outro aditivo alcano-mono-carboxilico.
ditos ácidos monocarboxilicos com epo.
complementar, da classe que inclui
3 - Um processo de acôrdo com
-CR' -CR'=CR'
uma amina, um fenol alquilado ou qualquer dos pontos 1 ou 2, caracteri- xi-lUdroxi-alcanos.
19 - Um processo de acôrdo com
um bisfenol alquilado.
2
2
,zado porque os ácidos reagentes têm
22 - Uma composição lubrificante mais que 8 átomos de carbono na mo- , qualquer dos pontos 1 a 7, caracterizado porque os novos ésteres de epoxionde R' é um átomo de hidrogênio ou caracterizada pelo fato de estar subs- lécula.
J
uai grupo alquil, ,tendo preferente- tancialmente de acôrdo com o que 4 - Um processo de acôrdo com ¡alquila são preparados pela reação dos
.ditos ácidos monocarboxilicos com alfoi acima descrito e especificado, com
mente, até 6 átomos de carbono.
dos pontos 1 a 3, caracterizado, covis etilenicamente insatuardos e, em
8 - Um processo de acôrdo com o especial referência t),,s composições qualquer
porque os ácidos reagentes são ácidos seguida, epoxidação dos produtos reponto 7, caracterizado pelo fato dos exemplificativas A a I.
sultantes.
ditos radicais alquenil serem radicais A requerente reivindica de acôrdo saturados.
5 - Um processo de acôrdo com 20 - Um processo de acôrdo com
ali!.
com a Convenção Internacional e o
qualquer dos pontos 1 a 4, caracterizado o ponto 19, caracterizado porque a epo9 - um processo de acôrdo com Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
qualquer um dos pontos-precedentes, 27 de agôsto de 1945, as prioridades porque os ácidos reagentes são ácidos xidação é efetuada pelo tratamento com
um oxidante.
caracterizado pelo fato do dito com- dos correspondentes pedidos deposi- alifáticos.
21 - Um processo de acôrdo com o
posto de fósforo ser um composto di- tados na Repartição de Patentes da 6 - Um processo de acôrdo com
Inglaterra, em 29 de janeiro de 1960, qualquer dos pontos 1 a 5, caracterizado ponto 19, caracterizado porque a epoalquenil-substituído.
3.281
27
de
outubro
de
1960,
sob
na.
porque os ácidos reagentes são obtidos xidação é efetuada pela' conversão em
10 - Um processo de acõrdo com
qualquer um dos pontos precedentes, o 36.95Q, respectivamente e 11 de ja- pela reação de monóxido de carbono e uma halogenoidrina e, em seguida; seneiro
de
1961.
caracterizado : n !o fato do composto
água, com uma ou mais mono-olefinas paração de halogeneto de hidrogênio.
mono-olefinicamente não saturado, (N9 53.803 - 27-11-65 - Cr$ 11) tendo pelo menos 8 e não mais que
22 - Um processo de acordo com
polimerizável, não tendo fósforo na
18 átomos de carbono na molécula.
qualquer dos pontos 1 . a 21, caracterimolécula, ser um ácido acrílico ou um
processo
de
acôrdo
com
Um
7
zado porque, após a fase de fabricaéster, nitrilo ou amida do mesmo.
TËR1V10 1\19 119.507
qualquer dos pontos 1 a 6, caracterizado ção, dos ésteres de epoxi-alquila. êles
11 - Um processo de acôrdo com
porque são preparados, como ésteres de são tratados com um solvente- orgânico
o ponto 10, caracterizado pelo fato
De 17 de maio de 1960
epoxialquila, ésteres de glicidila.
• eirado composto não saturado ser
polar liquido e água, quer separadamen8 - Um processo de acôrdo com te, quer simultaneamente.
c ter alauYlico da ácido acrílico
Requerente:
Shéll
Internationale
Requalquer
dos
pontos
1
a
7,
caracterizado
c a ra aaraieo, no qual o grupo éster
23 - Um processo de acôrdo com O
3 ou mais átomos de car- search Mattschappij N. V. porque os ditos novo: tteres são pre- ponto 22, caracterizado porque o dito
da.
parados pela reação de ácidos mono- liquid orgânico polar é um álcool ali1 a -- Um processo de acordo comi
e d carboxilicos com epoxi-halOgeno-alcanos fático inferior.
o iaaa;o 11, caracterizado pelo fato Titulo: Processo para a produção
c, em scquida; dissociação ou separação
r'
24 - Um processo de acôrdo cora o
o meaerils:
vos • é' de ePox i -'i ki odlia , bem
no
laurrilco.
; tercs
ii,d;imnto de hidrogêMo di preduto ponto 23, caracterizaria parque o álcool
ccrup.-e,rnelend,)
os
py osesso
neárcia ccrn;cr-dmo de Ce1111:0,31çÕ:- 5
.de
• ¡L:mta 11, caracterizado pelo fato mesmos.
alifático inferior é o matanol.

•h
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 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 apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
• 25 - Um processo de acôrdo com o
ponto 23, caracterizado porque o álcool
enfático inferior é o etanol.
, 26 - U mprcesso de acõrdo com o
. Ponto 22, caracterizado porque o . liquiliquido orgânico polar é um álcool alifática- inferior.
is. 26 - Uni processo de acendo 'com o
ponto 26, caracterizado parque a cetona é a acetona.
28 - Um processo para a preparação de novos ésteres de epoxi-alquila,
substancialmente como aqui antes descrito, com especial referência ao4 exemplos dados.
29 - Um processo para a produção
de composições adequadas para uso
como plastificantes, estabilizantes, adesivos, lubriLcantes, , agentes contra encolhimento e amarrotamento, e Materiais
para a fabricação de resinas alquidicas,
caracterizado porque um ou ma:s novos
ésteres de epoxi-alquila, 'obtidos pelo
processo especificado em qualtiger dos
_pontos 1 a 28, são combinados com
ingredientes convencionais para tais
composições.
- A requerente reivindica de acõrdo com
a Convenção Internacional e o Artigo
21 do Decreto-Lei n° 7.903 de 27 de
agdsto de 1945, as prioridades dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da Holanda em
•.1 19 de maio de 1959, 30 de junho de
1959 e 30 de novembro de 1959, sob
as. 239.307, 240.769, 245.932, respectivamente.
(N°. 53:778 - 27-12-65 - Cr$ 46) .

a N-(1\1',1\r-canforoil)-glicil-metilamina.
23 - Um processo para a produção
4 - Um composto de acôrdo com o dos compostos dos pohtos a 19, caponto 1, caracterizado pelo fato de ser racterizado pelo fato de consistir na
a N-(1\1',1\l'-canforoil)-glicil-etiiamina.
reação de um alogeneto de ácido N,N5 - Um composto de acôrdo com o (canforoil)-alfa-amino alifático da fórponto 1, caracterizado pelo fato de ser mula geral:
a N- (N',N.-canforoil)-glic.Idimetil_mina.
6 - Um composto de acõrdo com o
ponto 1, caactenzado pelo fato de ser
CO
a NHCOORt
7 - Um composto de acôrdo com ó
/11.9
ponto 1, caracterizado pelo lato de ser
00
a N-(N',1\1"-canforoil)-glicil-dielilamina.
R
Um composto de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de ser
com amônia ou com dá amina da fóra N-(N',N'-caoforoil)
mula geral;
mina.
9 - Um composto de acôrdo com o
R
ponto 1, caracterizado pelo fato de ser
,1
a N-(N',N'-canforoil) -glicil-cic.ohexi,amina .
10 - U mcomposto de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo tato de ser
a N-(N',1\1"-canforoil)-glicil-anilina.
-2
11 - Um composto de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de ser
24 - Um processo para a produção
a N-(N',N.-canfro:1)-glicil-benzilainina.
12 - Um composto de acôrdo com o dos compostos de acôrdo com os pnponto 1, caracterizodo pelo fato de ser tos 1 a 19, caracterizado pelo fato de
a N-(N',N'-canforoil)-gilcil-piporidina, compreender: uma primeira etapa, na
13 - Um composto de acôrdo com o qual canforimida é obrigada a reagir
ponto 1, caracteizado pelo fato de ser com um éster de ácido alfa-alogeno alia N-(N',N-canforoil)-glicil-2-metrpipe- fático da fórmula geral:
ridina.
14 - kIrn composto de acôrdo com o
X.CHCOOR
ponto 1, caracterizado pelo fato de ser
a N- (1\1',1\l'-cantoroil)15 - Um composto de acôrdo 'com o
R
ponto 1, caracterizado pelo fato de ser
a N-(1\1',1\l'-canforoil) -glicil-morfolina. na qual R' representa um radical alqui16 - Um composto de acõi do com o la inferior, para dar um produto interTERMO N.° 127.450 .
ponto 1, caracterizado pelo fato de ser mediário da fomula geral:
a N- (N',N'-canforoil) -alanil-amina.
De 8 de março de 1961
17 - Um composto de acôrdo com o
Chugai Seiyaku Kabushiki Kaisha - ponto 1, caracterizado pelo tato de ser
a N- (N',N'-canforoil) -alanul-dimetilamiJapão.
na.
C° \ N .OHCOX
Titulo: Derivados de Canfoimida e
18
-Um
crmposto
de
acôrdo
com
o
I
Processos de Preparação dos mesmos.
CO
ponto 1, caracterizado pelo fato de ser
Pontos Característicos
a N- (N',N -canforoil)
R
19 - Um produto de acôrdo com o
1 - Derivados de canforMIda caracterizados pelo fato de terem, 3 fórmula ponto 1, caracterizado pelo fato de ser '
a N-(N',N -canforoil)-alanil-piperidina e uma segunda -etapa na qual o refegeral:
20 -- Processos caracterizados ptc rido produto intermed ; ário é fe • to rfa
c u'a amina
'ato de servirem para produção dos gir com amônia ou om
, R1
compostos de acôrdo com os pontos fórmula geral:
1 a 19.
N.CFECON
21 - Processos para a produção dos
•
R
/ 1
'R • • compostos definidos nos 'pontos 1 a 19,
caracterizados pelo fato de estarem de
-1(ôrdo com os que fo:-am descritos nos
na qua R representa um membro s.ele- Exemplos.
R
cionado de um grupo consistindo de áto-. 22 - Um processo para a produção
2
mo de hidrogênio e radical a!quila; R, dos compostos dos pontos 1 a 19, cae R2, que podem sei iguais; ou diferen- rocterizado pelo fato de consistir em
23 - Um processo de acôrdo com o
tes, representam um ou mais membro: fazer reagi.r canforimida com ti'a N-R9.
selecionados de um grupo consistindo 'R2 substituída .(ácido alfa-alogeno ali- ponto 22, caracterizado pelo fato da
primeira etapa do proCesso de acórdo
de hidrogênio, radical ,arila, radical
fatie()) amida da foonula geral:
com o ponto 24 er efetuada na presene
Rufia, radical alquenila, radical aralquila
de um metal alcalino.
e radical cicloalquila, e onde o grupo
R,
- R, pode conter um ou mais áto26 - Processos de acõrdo com as
mos de elementos tais como oxigénio,
pontos
22, 23 e 24, caracterizado pexii
N.CHCON
enxofre ou nitrogênio e outros entre os
fato da reação ser efetuada em um solradicais R, e R2r OU pode mostrar uma
vente, bem como pelo tato de um ã'co )1
\ R
ligação direta dos radicais R, e R2.
ser lisaia como sowente no processo -I;
2
. 2 - Um composto de acôrdo com o
neer do cor, o 000 to 73 e TV álcool
ponto 1. caracterizado pelo fato de ser
usado como sol oen'e no 13i-cesso de
na qual X representa um átomo ,de acordo com o pont 23; e uni ser
N-(N',N'-casforoil)-glicil-amina.
3 - Um composto de acôrdo com o alogeno e R, R, e R têm as mesmas ,usado como solvente no processo de
ponto 1, caracterizado pelo fato de ser significações dadas anteriormente.
acôrdo com o ponto 24.

N.

„

,

27 - Produtos intermediários como
os descritos no ponto 24, caracterizados
pelo fato de serem expressos pela fórmula geral:

CO
N.qHCOOR'
CO
Et

na qual R não é um átomo do hidrogênio.
28 - Um processo para a preparação
dos compostos de acôrdo com o ponto
27, caracterizado pelo fato da reação
ser efetuada da mesma maneira que na
primeira etapa do processo de acôrdo
com o ponto 24.
29 Uma aplicação dos compostos
de acôrdo com os pontos 1 e 19, caractenzada pelo fato de ser feita como
medicamento e particularmente como
agente analgênsico.
A requerente reivindica de acôrdo com
a Convenção Internacional, e o Artgu
21 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de
agõsto de 1945, as prioridades dos correspondentes pedidos depositados na
Repartição de Patentes do Japão era
8 de março de 1960, sob n° 7.092, 16.
de junho de 1960, sob ns. 27.892 e
27.893 e 7 de julho de 1960, sob números 30.428, 30.429 e 30.430.'
n
(N° 53.780 - 27-12-1965 - Cr$ 46).
TERMO N 5 108.610
De 20 de fevereiro de 1959
N. V. Philips' Gloeiiampenfabrieken
- Holanda.
T.tulo: «Aperfeiçoamentos sôbre ou
relat ovs, a preparação para combater
mofos».
Ponots Característicos
1 - m proce4so para produzir unta
preparaçã destinada a combater motos,
em part1cufar, naddios, excluindo qualquer apl:cação como substância med1catnen1w,a, co z porque um composto da fórmula gerou

Cl

elo que X rep-esenta rim átomo de coei-On'o ou etocciro, I:, 12,, 123 c R, rrpresentom c-ada em grupo a Iquim com de
1 a 5 átom s de carl , ,-,0 = 3 , 4
ou 5, caso X se n a uri átomo de oxicê.
mo e n = 1. 2. 3, 4 ou 5, quando X
é um átomo de enxoft,., é inisturads
com ou dissolvido com veículos inertes
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PATENTES DE INVENÇÃO
a
Publicação feita de acôrdo com o art. 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 neclido- durante 30 dias
!Muito apresentar suas oposições a0 Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
.
sólidos ou fluidos, se desejado com a pelo processo do ponto característico 1,
adiça- de materiais dotados de ativida- caracterizada porque seu constituinte atide superficial, agentes de dispersão vo é um composto da fórmula geral:
e/ou agentes para adesividade.
s1.,"ks
C.)•
2 — m processo, segundo o ponto 1,
•/
caracterizado porque me dita toimula
Ri, Ra, Ra e 1-4., represntam grupos mo3 — Um processo, segundo o ponto
2, caracterizado porque um composto da
fórmula geral:
4-^P
i

\I
1

o

• n
" 4

17 — Um pó fino para combater
mofos, part.cularnaente míldios, oot.do
pelo processo do ponto caracteristico 8,
caracteiizado por consistir de uma mistura intima de 3 partes em piso de
ponta-cloro-femil-fosíato de bis(N.N-di-inetil-amino), 7 partes em piso de
kiesolgur e 90 partes em piso de dotomita, moidas até ficarem com um tamanho medo de . particu.a- menor que
apioximadamente .10 /u.
— Um oieo miscível, para com•
bater mofos, particularmente mildois, obtido pelo processo do ponto 9, caracteri• •!,
zado p...r consistir de uma slução de IQ
pai tes em piso de penta-cloro-fenil- fosfato de b.s(N.N-di-metii-am.da), em
uma mistura de 12 partes em p.<- so de
dioxana, b partes em piso de ester de
ácido graxo de poli-oxi-etileno-sorbitana
e2 partes em piso de xileno .
19 — Um processo para a produção
65*
em que X, R2r R3 e R4 e n têm as de cloro-fenil-fostatos e to-tosfatos
significações antes mencionadas, presente bis (di-alquil-amida), cal acteraado pornuma concentração de 0,01 a 70% con- que um composto da fórmula geral:
tendo ainda veiculos inertes só:idos ou
fluidos em proporção correspondente
para completar 100% da composição.
-11 — Uma composição segundo o
ponto 10, caracterizada porque na d,ta
fórmula R,, R2, R3 e R, representam
grupos metila.
12 — Uma compos'ção, segundo o
ponto 11, caracterizada por conter um
composto da fórmula geral:

s,

-rv

em que n = 2, 3, 4 ou 5, é usado
como um composto ativo.
4 — Um processo, segundo quaisquer dos pontos 1 a 3, caracterizado
porque o composto ativo é um derivado
C,
.10 penta-clro-fenila.
•
5 — Uni prcesso, segundo o ponto
4, caracterizado por se usar o pentacloro,lenil-fosiato de bis (N.N-ch-mo/ "-tal-am.cia), como um composto ativo.
6 — tim prccesso, segundo o ponto
3, caracterizado por se usar o S-penta-cloro-fonil-tio-fostato do bis (N.N-di0
-metil-amicla) como um composto ativo.
7 — Um processo, segundo o ponto
5, para a prdução de um só umactável,
caracterizado porque 25 partes em piso
do ponta-cloro-tenii-fostato de bis(N.N-di-metal-amida), 68 partes em piso de
dolomita, 2 partes em peso de tauiseto
de oleilamido e 5 partes em piso de
sulfonato do linhina e sódio, são mol- em que n ' = 2, 3, 4 u 5.
13 — Um composição, segundo qua'sdes conjuntamente até a obtenção de
um tamanho de particula medio menor quer dos pontos 10 a 12, carac:erizada
porque o composto ativo é 'um derivado
que, aproximadamente, 10 /u.
do ponta-cloro-fenila.
8 — Um processo, segundo o ponto
14 — Uma composição, segundo o
4, para a produção de um pó tino, ponto 13, caracterizada porque o comcaracterizado porque 3 partes em pLso posto ativ é o ponta-cloro-fenil-fosfato
de penta-cloro-tenil-fostato de bis( N.N- cia bis(di-metil. amida)
di-metil-amida), 7 partes em piso de
15 — Uma composição, segundo o
kieselgur e 90 partes em piso de do:o- ponto 13,. caracterizada porque o commita são moídas conjuntamente, até a posto ativo é o S ponta-cloro-tio-fenilobtenção de um tamanho de particuIa -fosfato de bis(di-metil-amida) •
médio menor que aproximadamente 10
16 — Um pó umectável para comba/u.
ter mofos, particularmente míldios, obti9 — Um processo, segundo o ponto do pelo processo do ponto caracter.stico
4, para a produção de um óleo miscível, 7, caracterizado por cnsistir de uma
caracterizado poi que 10 partes em piso 1 mistura int'ma de 25 partes em piso
de ponta-cloro-tenil fosfato de bis (N. de penta-cloro-tenil-fosfato de b.s(N.
N-di-metil-amida) são dissolvidas em N-di-metil-amida), 68 partes em piso
uma Mstura de 12 partes em piso de de delomita, 2 partes em piso de taudioxana, 6 partes em piso de éster de rato de oleil-amido e 5 partes em Piso
ácido graxo de poli-exi-atileno sorbita- de sulfonato de linhina e -sódio, mo:de
até a obtenção de uma pa-ticula com
na e 72 partes em piso de xileno.
tamanho médio menor que aproximada10 -. Urna com posição pa -a comi
r mofos, em particular ri-nichos, obtido mente 10/u.

—42N,

•
21 — kim processo, segundo os pcm4
tos 19 e 20, carac.
22 — Processos para produzir compo.
sições para combater motos, caracter!.
zadas por serem substancialmente conforme a descrição supra.
23 — Composições para combater mofos,' inclusive qualquer aplicação corno
substância medicamentosa, caracterizadas
por serem substancialmente conforme
descrito asima.
24 — Processos para a produção de
novos compostos caracter.zados por serem substancialmente enforme descrito
acima, com particular referência aos
exemplos dadas.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o Artigo 21 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27
de agõsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Re.
partição de Patentes da Holanda, em
24 de fevereiro de 1958, sob número
223 . 241 .
(N° 53.809 — 27-12-65 — Cr$ 21).
TERMO N° 106.807
De 20 de noVembro de 1953
N. V. Philips' Gloeilampenfabrikea
— Holanda.
T.tuto: «Aperfeiçoamentos em ou relativos a pr,,cessos de obtenção de no.
VdS aminas secundárias ou terciarias,
suost.tuidas, contendo um gaipo Alcoxi.
oxi-benzo.la».
Poneos Característicos

1 — Um processo d eprodução de
novas amolas secundárias e terciárias
substAmdas contendo um grupo alcoxi.
benzot.oxi, caracterizado por' compostos
é produzido pel areação de um compos- de iormula geral:
to de fórmula geral:

c?»

Mo

o"
de.•

'

o

e

com um -com posto da fórmula geral.
44P.

a

/Á

em que X, Ri, R 2r RO e R, e n possuem
as significações antes mencionadas, e Mo
representa um metal alcalino tal como
sódio e Nig representa um átomo de
halogeno, de preferência cloro.
20 — Um processo, segundo o ponto
19, caracterizado porque são produz'dos
derivados de ponta-cloro e a reação é
conduzida em presença de benzeno, adeto-nitrila ou acetona como diluente.

ou seus sais serem produzidos, na qual
formula Ri e R, são uma átomo de hidrogênio, u mgrupO hidroxi, alcoxi, hen.
ziloxr ou amino e R. é um grupo hidra.
xi, alcoxi benziloxi o uamino, R4 é um
átomo de hidrogênio ou um grupo
droxi, R, um átomo de hidrogênio ou
um grupo alquila, R, um grupo alquila.
araiquila, ciclo-alquila ou alquil-ciclo.
alquila e Y u mgrupo alquileno, ciclo.
alquileno ou alquil-ciclo-alquileno, oa
forme junto com. o átomo de . nitrogê.
aio e o grupo RO um anel piperidina.
o qual pode conter substituintes alquila
'e R, e R8 represntam um átomo de hl.
drogênio, um grupo hidroxi, alcoxl. ou
benziloxi, entendendo-se que não amboa
os grupos R, e Ra são uni átomo -da
hidrogênio, por processos conhecidos
em si, para a produção de compOltoa
análogos.
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Publicaçao feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
20 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara, a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderao apresentar suas aposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
g

alquila, R, é um prupo alquila, áralquila,
ciclo --akluila, ou alquil-cicloalquila, e Y
é um .grupo - alquileno, cicloalquileno,
ou alquil-cicloalquileno, ou fornis juntamente com o átomo de nitrogénio e
o grupo Ro, um anel piporalina, o qual
pode conter um substituinte alquileno,
e R, e R8 são LUn átomo de hidrogénio,
um grupo hidroxi, alcoxi, ou benziloxi,
provido que ambos os grupos R, e Ra
não sejam um átomo de hidrogênio.
serem produzidos, na qual fórmula R,
11 — Compostos como reivindicado
o
e RR são Um átomo de hidrogénio, um.
no ponto 10, caracterizados por Ri e
o•
111"
grupo hidroxi, " alcoxi,- benziioxi, ou
"
R, serem ambs um grupo hidroxi, ambos
omino e R, é um grupo-ludroxi, alcoxi, com um composto de fórmula geral:
uni . grupo alcoxi, ou ambos 11/// grupo
o
its
benziloxi Ou animo, R4' é Um átomo de
benzdoxi.
hidrogénio ou um gruo hidroxi, R, é
12 — Compostos como reivindicado
um átomo de hidrogénio ou um grupo•
no ponto 10, caracterizado por R, e RR
•
Ro eum grupo alquila, araiquila,
ou um seu sal, na qual fórmula R, a serem hidrogênio e R3 ser um grupo
.cicloalquila ou alquil-cicloalquila e Y é
hidroxi, aic,oxi, ou animo.
••
X ••
R8 e Y tem os significados acima esta91
um grupo alquileno, cicloalquileno ou
13 — oCnipostos como reivindicado
belecidos,
afim
de
obter
aqueles
comalquml-cicioalquileno cai for,, a junto com
o
nos poatos 10 a 12, caracterizados por
Tt7
a
128
e
Y
postos
nos
quais
Ri.
R2,
R5
o átomo de nitrogênio e o grupo Ro
tem os significados estabelecidos e R4 R, ser um grupo alquila tendo de 1 a
um anel piperidina o qual pode conter
4 átomos de carbono, preferivelmente
é
um grupo oxidrila.
uru substituinte aiquileno, e R, e R, são nas quais fórmulas R, e R, e Y tem
um grupo metila.
um átomo de hidrogénio, um grupo In- . a mesma significação acima . referida, 3 — Um processo como reivindicado
14 — 'Compostos como reivindicado
droxi, alcoxi, ou benziloxi, ontendendo- com a excessão daqueles nos quais os no ponto 1 ou 2, caracterizad por 12., nos pontos 10 a 13, caracterizado por
se que os dois, R, e R, não -são um grupos Ro e Y formam, juntamente com ser hidrogênio, R, e R, serem ninhos ura Ro ser um grupo alquila tendo de 1
átomo de hidrogénio,
o átomo de nitrogénio, um anel e-R',, grupo hiclroxi, ambos um grupo . alcoxi-, a 6 átomos mie carbono, preferivelmente
A. esterificando um :composto de fór- R', e R', tem _a mesma significação() ou ambos um grupo benziloxi.
2 a 3 átomos de carbono.
mula geral,:
15 — Compostos como reivindicado
que R,, 122 e R, respectivamente, en— Um processo como reivindicado
tendendo-se que se um ou mais dos gru- no ponto 1 ou 2. caracterizado por Ri nos pontos 10 a 14, caracterizado por
pos Rb R2 OU Ra é um grupo omino, e R, serem hidrogénio e R, um grupo Y scr uni grupo alquileno tendo de 1
."`
a 8 átomos de carbono, preteriveimen- 011 o grupo correspondente R',, R', ou R:, ,bidroxi, aicoxi ou omino.
CH
é um grupo omino benzilado ou adiado I 5 — Um processo como reivindicado te 3 a/ átomos de carbono.
I
I
ou um grupo nitro, e X é um átomo i nos pontos 1 a 4, caracterizado por RI I16 — Composws como reivindicado
1114. N R6
3
de halogênio ou um átomo de oxiiênio ¡ser urn grupo alquila com 1 a 4 átomos nos pntos W a 13. caracterizado par
cetõnico ou aldeidico, e depois do tér- de carbono, preferivelmente urna motila. I os grupos R, e Y formarem juntaineo
com um composto de fórmula gela:
minO da reação o grupo omino benzi- 6 — Um processo como reivindicado com o átomo de nitrogénio, um an71
lado ou acilado ou o grupo nitro, caso nos pontos 1 a 5, caracterizado por .piporidina, o qual pode conter, em posiexista, é convertido no correspondente Ro ser um grupo alquila com 1 a 6 ção 3 ou 4, uni substituinte alquileno
R8
grupo animo, por exemplo por hidro- átomos de carbono, preferivelmente 2 termo 1 a 4 átomos de carbono.
I 17 — Compostos como reivindicado
genação, saponificação ou redução, ou a 3 átomos de carbono.
apor.
7 — Um processo como reivindicado 'nos pontos 10 a lb, caracterizado
R, ser uni átomo de hidrogênio ou um
D. reagindo um composto de fórmula nos pontos 1 a 6, caracterizado por Y grupo alcoxi tendo 1 a i átomos tie
ser
um
grupo
alotileno
tendo
1
a
8
o
geral:
1T1C
átomos de carbono, preferivelmente 3 carbono, preferivelmente um grupo
R7
taxi ou etaxi, e R8 ser uni grupo alcoxi
a 7 átomos de carbono.
nos quais R'1, R', e/ou R', tem a mes8 — Um processo como reivindicado tendo 1 a 4 átomos de ca:bono, prefema significação que R1, R R e R3, respecnos pontos 1 a 5, caracterizado por os rivelmente uma grupo tnetoxi ou ctoxi.
tivamente, entendendo-se que, se R é
grups R, e Y, juntamente com o átomo
18 — Compostos como reivincicado
-um átomo de halogênio e se um ou
de nitrogênio, formar em um- anel pipe- no ponto 10, caracterizados por R, e
mais dos grupos R,. R, ou R, é um
ridina, o qual pode conter na pslção R9 serem ritmos de hidrogénio. R, ser
grupo omino, o correspondente grupo
3 ou 4, substituinte alquileno tendo 1 um grupo omino, Ro,ser um átomo de
R', e R', e R', é respectivamente um
hidrogénio ou um grupo hidroxi, R, um
a 4 átomos de carbono.
grupo aminobenzilado ou adiado ou
9 — Um processo como reivindicado átomo. de hidrogénio ou um gonu alum grupo nitro e R1 a R8 e Y tem
nos pontos 1 a 8, caracterizado por quila tend de 1 a 4 átomos de carbono,
as designações aFima indicadas, além
R, ser um átomo de hidrogênio ou um R, um- grupo alquila tendo 1 . a 5 átodisso R é um grupo Hidroxi ou alcoxi
grupo alcoxi tendo 1 'a 4 átomos de mos de carbono, e Y um grupo alquiou um átomo -de halogênio, por exemplo
carbono, preferivelmente um grupo me- leno tendo 3 a 7 átomos de. carbono,
um átomo de doro, bromo ou iodo, e
toxi ou etoxi, e R8 ser um grupo aleoxi R, uni átomo de hidrogénio on um grudepois do termino da reação de ligatendo de 1 a 4 átomos de carbono, pre- po alcoxi tendo 1 a 4 átomos de carboção, qualquer grupo omino benzilado ou
ferivelmente um grupo metoxi ou etoxi. no . e R8 rim grupo alcoxi tendo 1 a 4
aciládo.. caso exista algum, ou grupo
10 — Compostos de fórmula geral: átomos de, carbono.
nitro,t;i :é convertido no, correspondente
19 — oCrnpostos como reivindicado
grupo ,amirio, por exemplo por hidrano ponto 18, caracterizados por R, ser
geriação„Isoponificoção ou redução, ou
um orto ou para amino-grupo, R, uni
ou um seu sal, com um composto de
•
11.C11. 11 . 1t. os. g
átomo de hldroUnio, R, umn átomo de
g
:eggindo
um
composto
de
fórmula
Lo'
I
I
fórmula: R,H1, ou com um sulfato de
hidrogênio ou um grupo metila, Ro um
- .-712114. 15 •
di-alquila, na qual fórmula R',. R', e
grupo metila, Y uni grupo alquileno
R', tem o mesmo significado que R,.
tendo 3 a 5 átomos de carbono, e R,
ou - •
RI e R,, respectivamente, provido que
e R, serem grimpas metoxi em posição
se urn du mais dos grupos R, R, ou
/
t
1
para e meto respectivamente.
ou
seus
sais,
na
qual
fórmulas
R,
e
R,
é
um
grupo
amino,
o
correspondente
R
s
RG
et
20 — oCmpostos como reivindicado
R,. são um atedno d hidrrgênio, mon
grupo R'„ R', ou R'1 é. um gruve
no benzilado ou acuado o uniu grupo grupo bidroxi, alcoxi, benziloxi. ou omi- no ponto. 10, caracterizados par R, e„
ou um seu sal, com um composto de nitro e 12, a R, e Y tem as significa no, 12, é um grupo hidroxi, alcoxi, ben- R2 serem átinr y ; de hidrogénio, R, um'
ções odina 'estabelecidos, com a excrs. ziloxi ou omino, • R., é um átomo de grupo amino, R, um átom de hidrommêfórmula geral: M
na qual fórmula R 1 a R, e Y tem as são clacmaleles, nos' quais os grupes R, hidrogênio eu um grupo . hidroxi, R, é nio ou uni grupo h l droxi. 12. um atoimio
designações acima estabelecidos, HIg é e Y formam juntos com o átamo de um• átomo de hidrogênio ou um grupo Ide hidrogénio ou grupo alquila tendo de
2 -- Um processo de produção de
novas ominas secundárias e terciárras
substituidas contendo um . grupo alcoxibenzoiloxi, caracterizado:por compostos
fórmula geral:

um átomo de halogênio e Me é um
átomo de metal, preferivelmente u mátomo alcalino, ou por,
C. reagindo um composto de fórmula
geral:

nitrogênio, um anel e Hlg -é um átomo
de halogénio, e depois do término da
reação qualquer grupo amino benzilado
ou acuado ou grupo nitro é convertido
no correspondente grupo omino, por
exemplo por hidrogenação,' saponifica'.
00 ou redução, ou por,
E. hidrogenando uo reduzindo um compost de fórmula:
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acõrdo com o art. 26 do Código cie Propriedade Industrial:
§ 2? Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimenip
do
p oderão apresentar
suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicado-s. pedido, durante 30 dias
1 a 4 átomos de carbono, R• juntamente quileno tendo 4 a 6 átomos de carbono
com Y e o átomo de nitrogênio forma- R, ser um átmo de hidrogênio ou um
rem um anel de fórmula:
grupo mctoxi ou etoxi em posição para,
e R, um grupo metoxi ou etoxi em posição meta.
26 - Compostos como reivindicado
nos pontos 10, 11, 24, 25 nos quais
os grupos R, e R, designam grupos
alcoxi idênticos.
27 - Compostos como reivindicado
•
nos pontos 10 a 26, nos quais R, e R,
designam grupos alcoxi idênticos.
28 - Sais de ácidos cloridrico, bromidrico, cítrico, acético ou fosfórico dos
compostos como reivindicado ns pontos
de 10 a 27.
29 - Preparações farmacêuticas contendo uns ou mais dos compostos como
na qual fórmula R, é um substituinte reivindicado nos pontos 10 a 28 como
alcoila tendo de 1 , a 4 átomos de car- ingredientes ativos misturados com um
bono, R, é um átomo de hidrogênio ou suporte inerte, sólido ou liquido.
um grupo alcoxi. tendo 1 a 4 átomos A requerente reivindica de aco,do,
de carbono, e R, é um grupo alcoxi ten- com a Convenção Internacional e o Artigo 21 do Decreto-Lei n9 7.903, •de
do 1 a 4 átomos de carbono.
21 - Compostos como reivindicado 27 de agósto de 1945, a prioridade do
nb ponto 20, caracterizados por R3 ser correspondente pedido depositado na Reum grupo animo em posição orlo ou partição de Patentes da Holanda, em
para, R, ser um átomo de halogèn.o, 23 de novembro de 1957, sob número
R• ser um átomo de hidrogênio ou um 222.701 Neth., cl. 124 bg 5 b 4.
(N9 53.832 - 27-12-1965 - 46).
grupo"metila, R, Ser Um grupo metileno,
ligado ao átomo de carbono 3 ou 4 do
anel piperidina, R, e R, serem ambos
TËRIVIO N 5 128.965
um grupo metoxi ou otoxi, na posição
para e meta respectivamente.
De 4 de nsaio de 1961
22 - Cpmosoostce;
Glaxo Group Limited - Inglaterra.
22 - Compostos como reivindicado
Titulo:«Processo quanico para a preno pont 10, caracterizads por R, ser paração de halogenetos enolicos de áci* um átomo de hidrogênio, R, e R3 serem dos grisánicos».
cada um um grupo hidroxi, R. ser um
Pontos Característicos
átomo de nIdiogénio, R„ ser um átomo
de hidrogênio ou uns grupo media, R•
1 - Processo quanico para a prepaser um grupo alquila tendo de 2 "a 3 ração de halogenetos de enol de ácidos
átomos de carbono, Y ser uru grupo grisisánicos são reagidos com um agenalquileno tendo do 3 a 5 átomos de car- te halogenante que serve para converter
bono, R, ser um átmo de hidrogênio uni grupo earboxilico em um grupo de
ou uns grupo ,alcoxi tendo 1 a 4 áto- halogeneto ácido.
mos de carbono, e R, ser um grupo al2 - Processo químico como reivindicoxi tendo 1 a 4 átomos de carbono. cado no ponto 1, para a preparação de
23 - Compostos como reivindicado misturas dos halogenetos de enol iso e
no ponto 22, caracterizados por os gru- normal de ácidos grisânicoe, caracteripos 12., e R, estarem nas posições para zado pelo fato de que os ácidos grisânie meta respectivamente, R, ser um áto- cos de formula estrutural I, possuem
mo de hidrogênio ou um grupo metoxi apenas átomos de hidrogênio na posição
ou etoxi em posição para, e R8 ser um 3'.
3 - Processo químico como reivindigrupo metoxi ou etoxi em posição meta.
24 - Compostos como reivindicado cado no ponto 1, para a preparação
no ponto 10, caracterizados por R, ser de halogenetos de iso-enol de ácidos
u mátomo de hidrogênio, R2 ser uns grisânicos caracterizado pelo fato de
átomo de hidrogênio ou um grupo al- que os ácidos arisánicos de fórmula escoxi tendo 1 a 4 átomos de carbono, trutural I, são substituídos na posição
R, ser um grup alcoxi tendo 1 a 4 áto- 3'.
mos de carbono; R4 ser um átomo de
4 - Processo químico como reivinhidrogênio ou um grupo hidroxi, R• ser dicado no ponto 3, caracterizado pelo
um átomo de hidrogênio o uum grupo fato de que os ácidos grisânicos de
alquila tend 1. a 4, átomos de carbono, fórmula estrutural I, possuem grupos
R• ser um grupo alquila tend 1 a 5 alcoila ou aril-alcoila ou átomos de haátomos de carbono, Y ser um grupo al- logênio na posição 3'-.
quileno tendo 3 a 7 átomos de carbono,
5 - Processo químico como reivindiR, s er um átmo de hidrogênio ou um cado no ponto 4, caracterizado pelo fato
grupo alcoxi e R. ser um grupo alcoxi. de que oe ácidos grlsánicos possuem
25 --- Compostos como reivindicado grupos metila, etila, propila, isopropila,
em 24, caracterizado por R, ser um áto- ou benzila, ou átomos de cloro ou bromo de hidrogênio, R, um átomo de hi- mo na posição 3'-.
drogênio ou um grupo metoxi ou •etoxi
6 - Processo químico, como reivindiem posição para, R, ser um grupo me- cado no ponto 1, para a preparação do
toxi ou etoxi em posição meta, R, ser halogenetos de iso-anol de ácidos grium átomo de hidrogênio, R5 ser um áto- sânicos, caracterizado pelo fato de que
mo de Irdrogênio ou um grupo metila, a reação de ácido grisânico com o agenRe ser um grupo alquila tendo 2 a 3 te halogenante é efetuada na presença
átomos de carbono, Y é um grupo al- de dimetil formando como solvente.

7 - Processo quicimo, como reivindicado em qualquer dos pontos característicos, caracterizado pelo fato de que
a halogenaçao é efetuada na preeença
de um solvente inerte.
8 - Processo químico, como reivindicado no ponto 7, caracterizado pelo
fato de que o solvente inerte é um
hidrocarboneto, uma cetona ou uni ester.
9 - Processo químico como reivindicado no ponto 8, caracterizado pelo fato
de que o solvente é benzeno, tolueno,
acetona, metiletil cetona ou acetato de
etila.
10 -• Processo químico como reivindicado em qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de que
o agente halogenante é um oxihalogeneto de fósforo.
lf - Processo químico, como reivindicado no ponto 10, caracterizado pelo
fato de que o agente halogenante é
oxicloreto de fósforo.
12 Processo químico, como reivindicado no ponto 11, caracterizado pelo
fato de que o oxicloreto de fósforo é
destilado e misturado com 0,1 a 2,5%
por volume de água pouco antes do
uso.
13 - Processo químico corno reivindicado no ponto 12, caracterizado pelo
fato de que o oxicloreto é misturado
com 1% de água.
14 - Processo químico, como reivindicado em qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de que
um halogenato alcalino ou de metal alcalino-terroso está presente durante a
halogenação
15 - Processo químico, como reivindicado no ponto 14, caracterizado pelo
fato de que o halogeneto é um halogeneto de litio ou magnésio.
16 - Processo quanico, como reivindicado no ponto 14, caracterizado pelo
fato de que o halogeneto é um cloreto.
17 - Processo químico, 'como reivindicado em qualquer doe pontos procedentes caracterizado pelo fato de que
os ácidos grisânicos são substituídos com
um ou mais grupos alcoila, alcenila,
arila, arilalceila, alcoxi, alcenoxi, arilalcoxi, ariloxi, ou átomos de halogênio.
18 - Processo químico como reivindicado em qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de que
os ácidos grisânicoe são substituídos
com • grupos metila, etila, propila, isopropila, alua, benzila, enfia, metoxi,
etoxi, propoxi, iso-propoxi, aliloxi ou
benziloxi, ou átomos de cloro e bromo.
19 - Processo químico, como reivindicado era quaiquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de que
os ácidos grisánicos possuem um grupo
metila na posição 6'-, um átomo de
cloro na posição 7, grupos alcoxi, alconoxi, ariloxi, aiilcoxi, nas posições 4e 6-, e apenas átomos de hidrogênio
em posições 5- e 5'-.
20 - Processo químico, como reivindicado no ponto 1, caracterizado pelo
fato de que foi substancialmente aqui
antes descrito.
21 - Processo químico como reivindicado no ponto 1, caracterizado pelo
fato de que foi substancialmente aqui
cl -se e 'to com referência a qualquer dos
exemplos

22 - Processo químico*, caracterizado
por incluir halogenetos de enol de ácidos grisânicos que possuem fórmula est.
trutural.

onde Hal representa um átomo de halo..
gênio.
2: - Processo químico caracterizado
por compreender compostos como reivindicado no ponto 22, possuindo grupos
alcoxi, alconoxi, arialcoxi, ariloxi, al.
coila, alcenila arilalcoila ou arila, ou
átomos de halogênio como substitutin,
tee.
24 -"Processo químico, caracterizado
por compreender compostos como rei..
vindicado no ponto 23, que possuem
grupos metila, etila, propila, isopropila,
allla, benzila, fenila, metoxi, etoxi,
poxl, isopropoxi, aliloxi ou benz,laxi,
ou átomos de cloro ou bromo.
23 - Processo químico caracterizado
por compostos como reivindicados no
ponto 22, que possuem um grupo media
em posição 6'-, um átomo - cloro
em posição 7-, grupos alcoxi, alcenoxi,
arilavoxi ou ariloxi, em posições 4--.
ou 6-. e apenas átomos de hidrogénio
em posições 5- e 5V-.
26 - Processo químico, eaPacterizado
por compostos como reiVindiCados em
qualquer dos pontos 22 a -25, tendo um
átomo de hidrogênio ou um átomo de alcoila, alcenila ou arilalcoila, ou halo.
gênio em posição 3'-.
1
27 - Processo químico caracterizado
por com p reender compostos como reivindicados no ponto 26, que possuem
um grupo media, etila, propila, isopro4
,
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PATENTES DE INVENÇÃO
euuncaçao feita de acordo com O art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicaçao de que trata o presente artigo, começará. a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dial
menu, anresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicada
pila, aula ou benziki, ou uni grupo de ' 39 - Processo químico, caracterizado
por compreender compostos de fórmula
ou cloro em poeição 3'-.
gera/
- Processo quimico, caracterizado
Oire
poi compreender compostos como reivindicado no ponto 22. substancialmente
a
como aqui descrito.
29 - Processo químico, caracterizado
pot compreenticr compostos como rèi- feep
o
virdicado no ponto 22, substancialmente
C/
como aqui antes descritos com referéntia a qualquer dos exemplos.
30 - Processo qu mico, para a pre- onde R' representa um grupo alcolltio,
pdraçrto de compornos de fórmula estru- i alceando, ariltio, arilalcoiltio ou arilozi.
40 - Processo químico, caracterizado
%trai
por compreender compostos como reivindicado no ponto 39. nos quais R'
representa um grupo medido, etiltio.
propiltio, butilitio. aliltio, benziltio, fe•
1.1bromo

1

1,),,X-->

l ailtlo ou 'anotei.

A requerente reivindica de ac8rdo com
a Convenção Internacional, e o Art. 21
1
na qual R representa um grupo alcaxi, do Decerto-lei a9 7.903, de 27 de agasa cenoxi, arilalcoxi, ariloxi, alcoiltio. to de 1945, as prioridades dos corresalceniltio, arilalcoiltio, adido, ou grupo pondentes pedidos depositados na Repas*minado primário, secundário ou terciã- tiçâo de Patentes da Inglaterra. em .4
rio. caracterizado pelo fato de que um de maio de 1960, sob n" 15.818 e 21
balogencto de enol como reivindicado de outubro de 1960, sob n1 s 36.243,
em qualquer dos pontos 22 a 29. é 36.244 e 36.247.
reagido com um composto RH. onde (53.887 - 28-12-65 - Cr$ 102.000)
R tem o significado acima.
31 - Processo químico, como rei- TERMO DE PATENTE N9 130.501
Em 30 de junho de 1961
sindicado no ponto 30. caracterizado
pelo fato de que o composto RH é
'Moinas Valia - Estados Unidos da
ui g ano!. e e anol. propanol, alcciel ben• América.
•
metia. ettla. propila, benzila, ou Título, "Composição contendo ferro
/cai' mercaptan. metilarnina, etilamina. e processo para granulã-la".
etanni-amina, anilina, :d!metilamine. morPontos Característicos
felina . piperitlina. p!rrolidona. metil-ani1 - Uma composição da matéria
lin- ou dietanolamina,
para granulação e briquetagern, carac12 - Processo Mímico. como reivin- terizada por compreender não subsponto
30
ou
31.
caracterid' , +lo no
tancialmente menos que 2% nem inata
zado pelo fato de mie a reação com os que 10%, em peso, de uma solução
enmoortos RH é efetuada na presença aquosa concentrada de diluto de sóde tini agente aglutinante ácido.
dio, com um material essencialmente
seco contendo ferro, tendo um tama1.3 - Processo químico como reivin- nho
máximo de particula não maior
dicado no ponto 32 ca-acterizado pelo que aproximadamente
9.53 mm. e infaio dr eue o agente anlutinante ácido cluindo uma maior percentagem de
é um carboneto ou bicarbonato de metal finos passando na peneira 10 ou mealcalino ou alca'ino ferrem) ou uma base

onl in i ca terciária.
' 34 - Prozesdo (nidifico corro reivindicado nu ponto 33. caract o rizado pelo
fato de que o agente aglutinante ácido

• ca-bonato ou bicarbonato ele sódio
ou notársio ou t-ietilamina. piridina.
ditr ., ii'+n i lina ou N-metilmorfolina.
- Processo químico, como reivindicado em qualquer dos pontos de 30

a 34. caracterizado pelo fato de que
a re:Tc. 0 com o composto Rii e levada

a e-ito na presença de Mn solvente
Inerte.
3ts
•Ptocesto oeimico, remo reivin.
ao ponto 35, caracterftado pelo
fata
que ii-reaç2o com RH é levada

a efeto em excesso de RH como meio
solvente.
•
37 - Processo anímico, como reivindicado no ponto 30. caracterizado pelo
fato que. ioi substancialmente aqui dee-

alto.
38 - Processo

químico como reivindicr.do no ponto 30, caracterizado pelo
que foi substancialmente aqui descrito
com referènc.a a q ualquer um dos exem-

plos.

2 - A: composição da mataria seaundo o ponto 1, caracterizada Porque
a porcentagem em peso da solução do
ninado de sódio fica entre aproxima-lamente 3 e 4.
3 - A composição da matéria sanando ó ponto 1, caracterizada Dornue o material contendo ferro contém não mais que aproximadatneente
5% em peso de agua.
4 - A composiçao da matéria ganindo o ponto 1, caracterizada poroue a coneentracão da solução de decaio de sódio não é substancialmente
menor oue 40" Bé aproximadamente.
5 - A composição da matéria gemido o nnnto 1, caracterizada por'e o maior constituinte do material
"roso cornmeppdp partieulas passanin na ecneira 15 e menos.
O - A comnosteão •morie s onsdit no
• -•Ittn 1, e+racterlrada porque a solu^ao d a stlien t o Ao sódio tom a fórmula Ne2 4- X RIO?. em que x fica na
'rixa entre 1.6 e 4.0.
7 - A comnoaieão da matéria seaundo o ponto 1. earacterimda i/or•
'me o to o "riiil f rOc i saiamo/1.4e
do grupo consistindo de taconita, hemode+, rieinetita e nó de chaminé de
alto forno.

8 - A composição da matéria segundo o ponto 2, caracterizado porque
o material ferroso contém não mala
que aproximadamente 5% em peso de
água 9 - A composição de matéria segundo o ponto 2, caracterizada porque a concentração da solução de se
licato de sódio não é substancialmente
menor que aproximadamente 40 9 Bé.
10 - A composição da matéria se-

gundo o ponto 2, caracterizada porque o principal constituinte do material ferroso compreende particulas
passando na peneira 15 e menos.
11 - 1 composição da matéria segundo o ponto 2, caracterizada por
que a solução de silicato de sódio é da
fórmula Na2 X 13102 em que x fica
na faixa entre 1,8 e 4,0.
12 - A composição da matéria se'

guzido o ponto 3, caracterizada porque o material ferroso contém Mo
mais que aproximadamente 3% de
água em peso.
13 - A composição da matéria segundo o ponto 3, caracterizada porque o constituinte principal do material ferroso com preende partículas
passando na peneira 15 e menos.
14 - A composição da matéria segundo o pbnto R. caracterizada porque o material ferroso é selecionado
do grupo comnreendendo taconita. hamateta, magnetita e p6 de chaminé de
alto forno.
15 - A composição da matéria se-

nitrido o ponto 4. caracterizada por'me a soluce.° de silies.to de sódio tem
a fórmula /iTa2 4.. X f3(02 em que x fica na faixa entre 1. 6 e 4.0.
18 - A composição da matéria se-:aindo. o ponto 5, caracteriz e-dm porem o material ferroso é selecionado
do grupo consistindo ile taenmite. hemedita, magnetita e pó de chaminé de
alto forno.
17 - O procaréo de granular ou bre
nuetar conmnsintios ferrosas. incluindo nem substancialmente menos ann
anroximodamente 2%. nem tanto
quanto 10% em ileso de uma solueln
ramosa concentrada de saliento de sódio como um aalittin ante cara um maé arial ferroso assenclairnente aõea.
do um tomarem máximo de enartiouln
de aproximadamente 4 1'5 mm.. eom
uma percentoetem prineinal de finos
cassando na reneira 10 e menos. caracterizado nor comnreena ar na estaelos de mol aaaam da comnosieão sob
orasses positiva cara P. forma e tamarthon deseeidoe sendo em seguida
os arti gos moldado); senalos nor foreamento numa temnaraturte Mio menor que a do ponto de ehultelo
eirua. nem maior me; R temaaeatura
de sublimação do óxido de pódio.
18 - O 13rIW,CFOR seçtuntin o nnnto
17, caracterizado noreme a temnera tumi dos artigo, moldados taranta o OS'
fatio de saciarem é malte% entre
aproximadamente 149 e 5eR9C.
19 - O protesto seanndo o minto
17. caraniariaaa.0 notem, a meara° maniate inflanda peta fnertiar a m eneiorirão durante o catado d a mola-eram
p rateada ria rindo sobstan e fil Inate ro lnea wient'e como um antiacto.
20 - O nre-exxo sirnin.do o acratn
1 7. csraetert riido TIOrrn 1 0 a ra•pg..,a,"ro
p titt o,i.f!+ POTP••••not-11•1
o estamo (T.? riedr/no.nm, V^1
• st“..e apeonimadimente 70 e Re"
tta. tetra.
21 - O nrnaasaa seraaao o nonto
!7, caracterizado porque a pressão po-

salva utilizada para formar a composição, durante o estágio de moldagem,
é aplicada de modo substancialmente
instantâneo, como um impacto.
22 - O processo segundo o ponto
18, caracterizado porque a pressão Positiva utilizada para formar a composição, durante o estágio de moldagem,
é aplicada de modo substancialmente
tantaneo, como um impacto.
22 - O processo segundo o Pont0
18, caracterizado porque a pressão positiva aplicada á composição durante
o estágio de moldagem fica na faixa
entre aproximadamente 70 e 350
keloo12.
23 - O processo segundo o pont*
19, caracterizado porque a pressão Positiva aplicada à composição durante
o estagio de moldagem fica na faixa
entre aproximadamente 70 e 350 kg,
cana.
A requerente reivindica de acOrdo
com a Convenção Internacional e O
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de 27
de agõsto de 1943, a prioridade do correspondente pedido depositado na Ft&
partição de Patentes nos Estados
Unido); da América, em 29 de ageisto
de 1960, sob o n• 52.384.
(N9 54.147 - 30-12-65 - Cr$ 18,00).
TERMO 149 134.294
21 de novembro de 1951
Requerente: E.I. Du Pont de Me-

moura And Company - Estados
Unidos da América.
Titulo: Aparelho Textil.
1 - Aparelho para manusear
guiar estruturas alongadas, continuas, w
em movimento, em que as superfícies,
as quais contactam as estruturas
alongadas, continuas, enz movimento,
consirtem de uma certmic.a dura, ca.
racterizado pelo fato de estarem
presentes na superficie da ceramica
dura, nódulos de superficie, li gamen-

to arredondados, tendo uma aspereza na escala de 1,778 a 8,350 microna (valores representando a raiz qua-

drada da média aritmética dos quadradas de um grupo de números), e
no qual a superftcie está isenta de
picos agudos.
2 - O aparelho de acõrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato das
superfícies, as 0111213 contactam a estrutura alongado, continua, em movimento, consistem substancialmente
de óxido cromico.
3 - O aparêlho de acordo com e
ponto 1. cracterizado pelo fato dag
superficien, as quais contactam a estrutura alongado, cor "vture em movimento, consistem suastaeciremente
denoa3.
11umina (óxido de al""""). • ••• •
A
4 - O aparelho de acordo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato das
superfícies, as quais contactam a estrutura alongado. continua, em movimento, consistem substancialmente
de um óxido metalieo e,colllido de
sillca (dióxido de siliclo, sionl. oxido
de berilo, óxido de eircanio, óxido estftnico e Otária (óxido de tinido,

T102).
5 - Aparelho de acórdn com nucaquer um dos pontos 1 a 4. earacterig ado pelo fato do apoie:a lio ter uni
núcleo metálico com o revestimento
coramico, duro, !irado ao merano.
6 - Aparelho de acerdo com (malquer um dos pontos 1 a 5. earacteria

zado pelo fato do dito revestimento
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 28 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, dueaut* 30
dial
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadoe.
ter uma espessura de 0,0264

nura a

•

MIMO N9 129.015
de 8 de maio de1961

R - S - R'
gio de Invenção - PP/ mama"
em
que
R
e'
R' tem as significações Leonardos di Cia.
de acOrdo com o pon
acima mencionadas.
to 6, caracterizado pelo fato da es
Pontos Característicos
Requerente: Shel Internationale
13 - Composições segundo o ponpessura do revestimento ser aproxl Research Maatschappij N.V.
to 12, caracterizadas porque o com- em que R e R' diferem um do outro.'
lindamente 0,254 mui.
Titulo: "Composições e Progresso posto pesticida tem a fórmula geral: mas são ambos radicais selecionados
g - Aparelho de acôrdo com qualdo grupo consistindo de alquila, cie
quer um dos pontos 1 a 7, caracteri- de Contrôle de Nemátodos e MicroorRS - 11
clo-alquila, ciclo-alquila substituidS;
zado pelo fato do ponto de fusão da ganismos fito-Patogénicos para Proem que R tem a significação acima com alquila e alquila substituída, con:C
cerâmica dura estar acima de 60090. teger Plantas".
mencionada.
9 - Aparelho de acordo com o ponPontos Caracterstzcos
14 - Composições segundo os ponto 8, caracterizado pelo fato do pon2 - Peróxido de acetil lauroila.
1 - Composições para contrôle de tos 12 e 13, caracterizadas porque o
to de fusão da cerâmica dura estar
3 - Peróxido de isobutiril
nematodos e microorganismos fito- composto pesticida tem a fórmula
acima de 1.00090.
mita.
10 - Aparelho de acôrdo com patogênicos existentes em plantas vi- gera::
RS - R'
qualquer um dos pontos 5 a 9, carac- vas, caracterizadas porque ditas plan4 - Peróxido de 2-etil-hexaoril laue
terizado pelo fato do núcleo metáli- tas ou parte das mesmas são trata- em que R' é um grupo adia de uni roila.
das com um composto pesticide
co ser cobre.
ácido carboxilico.
5 - Peróxido de pivalil lauroila.
11 - Aparelho de aceira° com qual- fórmula geral:
15 - ComposiçOes segundo os pon6 - Peróxido de acetil caprilila.
quer um dos pontos 5 a 9, caracteri- em que n é igual a 1, e m éigual a tos 12-14, caracterizadas porque o
7 - Um processo para a produção
zado pelo fato do núcleo metálico 1 ou O, e R, R' e R tem as signifi- grupo R' é um grupo R' é um grude um peróxido de diacila, segundo
ser aço.
po hidrocarbonacto com 1-10 Cornos o ponto 1, caracterizado por com.
cações antes mencionadas.
12 - Aparelho de acõrdo com
de carbono.
2
Composições
segundo
o
ponto
preender a oxidação de una ácido da
qualquer um dos pontos 1 a 11, ca- 1, caracterizadas porque o composto
17 - Composições segundo os pon- fórmula R.C..H para perácido,
racterizado pelo fato de estar pre- pesticida tem a fórmula geral
tos 12-16, caracterizadas porque o gru- reação
do perácido com o anidrido ou
sente um pino metálico, tendo um
po alquileno leva substituintes sele- halogeneto de um ácido de fórmula
RS - R' - SR
revestimento cerâmico, duro, firmecionados de halogênio e grupos cisno, E'. 000H.
mente ligado ao mesmo, que contém em que R, R' e R têm as significa- nitro, hidroxi e mercapto.
8 - Um processo para a polimerie
Oxido creanico
ções acima mencionaaas.
18 - Composições segundo os pon- zação de um composto organico não
13 - Aparelho de acõrdo com qualtos
12-17,
caracterizadas
porque
as
3 - Composições segundo os ponsaturado contendo o grupo C-CH,
quer um Ps pontos 1 a 11, caracteri1 e 2, caracterizadas porque o plantas ou parte das mesmas são tra- racterizado por compreender a suo,
zado pelo fato do aparelho ser um tos
tadas
com
alcano-tióis.
composto pesticida tem a fórmula
missão do composto às condições de
pino de estiramento.
19 - Composições segundo os pon- polimerização em presença de uma •
14 - Aparêlho de acórdo com qual- geral:
tos
12-18
caracterizadas
porque
as
HS - R' - SH
quantidade catalítica de um peróxido
quer um aos pontos 1 a 11, caracteplantas ou partes das mesmas saci
não simétrico segundo o
rizado pelo fato do aparélho ter a em que R' tem a significação acima tratadas com mono-ésteres alcano- de•diacila
ponto 1.
forma de um rõlo rotatório.
mencionada.
tiol.
9 - Um processo para a manuf as
15 - Aparélho de acordo com qual20 - Composições pesticidas se- tura de polímeros sólidos do etileno,
4 - Composições segundo os ponquer um dos pontos 1 a 11, caractegunde
quaisquer
dos
pontos
1-19,
carizado, pelo fato do aparêlho ter a tos 1 e 2, caracterizadas porque o racterizados por serem substancial- caracterizado por compreender a
forma de um pino de estiramento. composto pesticide tem a fórmula mente conforme aqui descritas e rei- submissão cio etileno a. uma pressão
maior que 500 tam. e urna temperatu16 - Aparelho de acordo . com geral:
vindicadas com referência especial ra de 1 a 2209 C, em presença de unia
RS - R' SR
1 qualquer um dos pontos 1 a 1, caaos exemplos.
quantidade estalitica de um peróxi•
racterizado pelo fato do aparêlho ter em que um dos R e R ou ambos são
21 - Uni processo de controle de
da diacila não simétrico, segundo
a forma de um guia sulcado,
um grupo acikt de um ácido carbo- nemétodos e microorganismos fito- odoponto
1.
patogênicos existentes em plantas vi17 - Aparelho de acôrdo com
10 - Um processo segunda o pon.
5
Composições
segundo
os
ponvas,
por
meio
de
composições
pesticiqualquer u mdos pontos 1 a 11 ou 15,
to 9, caracterizado porque a tempe-m forma de um pino de estiramen- tos 1 e 4, caracterizadas porque o das segundo quaisquer dos pontos ratura fica entre 100 e 22090.
- to, caracterizado pelo fato do coefi- grupo R' é selecionado de alquileno, 1-20, caracterizado porque ditas plan11 - Um processo, segundo os
ciente de fricção entre a superfície adquenileno, alcadienileno, ciclo- ai- tas ou parte das mesmas são subme- pontos 9 ou 10, caracterizado porque
quenileno,
areno
ou
uma
estrutura
tidas
à
ação
de
ao
menos
una
dos
nodular, lisamento arrendondada, da
a pressão é de 1.000 a 2.000 atm.
compostos pesticidas ativos antes descerâmica dura, e o fio de teroftalato mista de tais grupos.
12 - Um processo segundo quais.
6
Composições
segundo
os
poncritos
e
reivindicados,
com
referência
polietilênico, movendo-se com uma
quer dos pontos 9 a 11, caracterizatos
1
e
5,
caracterizadas
porque
o
especial
aos
exemplos.
do porque a polimerização é conduzivelocidade de 228,6 metros por minu22 - Um processo segundo o pon- da em presença de um agente as
to, em contacto com a mesma, estar grupo R' é um grupo hidrocarbonado
com
menos
de
20
átomos
de
carbono.
to
21,
caracterizado
porque
as
plantransferência de cadeia.
entre cêrca de 0,15 e cerca de 0,25.
ou parte das mesmas são postas
18 - Aparelho de acôrdo com qual7 - Composições segundo os pon- tas
13 - Um processo segundo quaisem
contato
com
uma
composição
liquer um dos pontos 1 a 16, carac- tos 1 e 6, caracterizadas porque u
dos pontos 8 a 12, caracterizado
terizado pelo fato da cerâmica dura grupo R' é um grupo hidrocarbonado quida contendo ao menos um dos quer
porque o peróxido de ~cila usado
compostos pesticidas ativos.
conter, pelo menos, 50% de óxido cró- com 1-10 átomos de carbono.
- U mprocesso segundo o pon- como catalisador, é tal que a sorna
nico.
8 - Composições segundo os pon- to23
22, caracterizado porque as plantas dos atomos de carbono nos grupos
tos
1
e
7,
caracterizadas
porque
as
19 - Aparelho de acôrdo com
ou parte das mesmas são postas em R e R' ao menos 6 e hão excede 25.
14 - Um processo segundo quais.
qualquer um dos pontos 1 a 16, ca- plantas ou parte das mesmas são contato com uma composição aquoracterizado pelo fato da superfície tratadas com alcano ditiõis.
sa contendo ao menos um dos com- quer dos pontos 8 a 13, caracteriza9
Composições
segundo
os
pondo
porque o peróxido de alacila é o
conter de 50 a 90% de óxido crômipostos pesticidas ativos.
peróxido de acetil lauroila.
co, o saldo sendo um óxido metáli- tos 1 e 8, caracterizadas porque as
A
requerente
reivindica
de
acôr15 - Um processo segundo quaisco, cerâmico, escolhido de dióxido de plantas ou parte das mesmas são tra- do com a Convenção Internacional e
tadas com mono ou diásteres de alca- o Art. 21 do Decreto - Lei 119 7.903 de quer dos pontos 8 a 15, caracterizado
titânio e óxido de alumínio.
20 - Aparelho de acôrdo com o no diol:
27 de agôsto de 1945, as prioridades porque o peróxicto de diacila 6 o peponto 18, caracterizado pelo fato do
10 - Composições segundo os pon- dos correspondentes pedidos, deposi- róxido de isobutiril lauroila.
16 - Um processo segundo. ..quais-,
aparêlho ter a forma de um pino ce- tos 1-8, caracterizadas porque o com- tados na Repartição de Patentes dos
râmico, sólido, consistindo de, pelo posto pesticida é um mono ou diés-, Estados Unidos da América, em 9 de quer dos pontos 8 al3,caractérizadO
menos, 50% de óxido créanico.
ter de alcano ditiol de um ácido al- maio de 19(.0, 17 de agôsto de 1960 porque o peróxido de diaCila pea
21 - Aparelho de acôrdo com canóico com 1 a 10 átomos de car- e 2 de novembro de 1960, sob núme- róxido de 2-etil-haxanoil lauroila."
17 - Um processo segundo : quais.
qualquer um dos pontos 1 a 20, subs- bono.
ros 27.515, 50.089 e 66.702, respectiquer dos pontos 8 a 13, caracterizado
tancialmente como descrito em qual11 - Composições segundo quais- vamente.
porque o peróxido de diacila 4,c) pequer um dos pontos precedentes.
quer dos pontos precedentes, caracte(N9 1.232 - 3-1-60 - Cr$ 16)
róxido de pivalil lauroila.
rizadas
porque
o
composto
posticida
A requerente reivindica de acôrdo
18 - Um processo segundo
é
selecionado
de
1,6-hexano-ditiol
e
com a Convenção Internacional e o
quer dos pontos 8 a 3. caracterizado
discetato
de
1,6-hexano-ditiol.
Art. 21 do Decreto-Lei n 9 7.903 de
12 - Composições para controle TrRMO DE PATENTE N9 116.257 porque o peróxido de diacila é o pe27 de a eesto de 1945, a prioridade do
róxido de acetil caprillia.
de
nemátodos e microorganismos ficorrespondente pedido depositado na
De 15 de janeiro de 1960
19 - Um processo segundo o ponRepac ,,-^o de Patentes ,nos EE.UU. topatogênicos existentes em plantas
Canadian Industries Limited
to 8 ou quaisquer dos portir 1:3 a
da América, em 7 de dezembro de vivas, segundo o ponto 1, caracterizadas porque ditas plantas ou partes Canadá.
caracterizado porque o csrui,asto or.
19CO, ohn9 74.424.
das mesmas são tratadas com uni
Título: "Novos Compostos uiminão saturado é metacrilate do j
No 51.150 - 30-12-65 - Cr$ 6). composto pesticida da fórmula geral: cos e usos doe mesmos". - Privtlõ- ganico
metila.
1,27 mm.
7 -Aparelho
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acórdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrias:
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo pene o deferimento çto pedido, durante a0 dias
'poderão apresentar suas oposições a0 Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
20 - Um processo segundo o ponto 8 ou quaisquer dos pontos 13 a 18,
e,aractexizado porque o compostos organico não saturado é o estirene.
21 - Um processes para a produgão de polimeros sólidos, caracterizado por ser substancialmente conforme
descrito anteriormente.
22 - Polimeros sólidos, caracterizados por serem produzidos por um
,processo segundo quaisquer dos pontos 8 a20.
• A requerente reivindica de aci5ido
com a Convenção Internacional, e o
'Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.003, de
27 de agosto de 1945, a prioridade do
Correspondente pedido depositado na
Reprirtição de Patentes da Inglaterra,
em 16 de janeiro de 1959, sob número 1.636.

pelo fato de se tratá-la com cloreto de pelo fato de se tratar 2-aunno-3-cloro• positivos de procura prevista para um
para-acetil-amino-benzeno-sulfonilo sob pirazina com um metoxilato de metal al- dos ditos andares servidos para estacondições tais que se produza 2-(para- calino na relação molar de uma mola- belecer unia procura de serviço anteacetil-amino-benzeno-sulfon-amido) -3- cula de 2-amino-3-cloro-pirazina por 3 cipada para o qual os ditos disposimetoxipírazhia.
moléculas de metoxilato de metal alca- tivos de procura prevista são propor9 - Uai processo para tratar 7-(para lbo de maneira que se produza 2-ano. cionados, os ditos dispositivos de controle de despacho sendo respondentes
acetil-amino-benzeno-sulfonamido )
no-3-metoxi-pirazina.
à procura de serviço total estabelemetox1-5-5-bromo-pirazina, obeidta de
21 - Um processo de acôrdo com o cido pelos ditos dispositivos de proaceordo com o ponto caracteristico 7, ca- ponto característico 9, caracterizado por cura prevista e registrada pelos ditos
racterizado pelo fato de ser efetuado com se tratar 2-(bis-para-acetil-amino-benze4 dispositivos de procura efetiva à qual
um alcali aquoso sob condições tais que no-sulfenamido)-3-cloro-pirazina com ál- o carro então selecionado está sujeise produza 2-sul fan i lamido-3-metox i-5- cali aquoso sob tais condições que se to, para fazer com que os ditos disbromo-piram:ia.
produza 2-para-amino-benzeno-sulfona- positivos de despacho despachem o
10 - Um processo para tratar 2- snido-3-doro-pirazina.
dito carro selecionado quando a dita
( para-acetil-amino-benzeno-sulfonamalo)
22 - Um processo de aceordo com procura de serviço total exceder um
-3-metoxi-5-bromo-pirazina, obtida de o ponto característico 18, caracterizado determinado valor.
acôrdo com o ponto característico 8, ca- pelo fato de se tratar 2-(bis-para-anone.
2 - Uni sistema de controle e desracterizado pelo fato de se tratá-la cola benzeno- sul fonamido ) -3-cloro-pirazina, pacho de acordo com o ponto 1, caalcali aquoso sob condições tais que bt. com um metoxilato de metal alcalino sol. racterizado pelo fato dos ditos dispoproduza 2-sul fanil-amido-3-metoxi-pira- condições tais que se produza 2-para- sitovos de procura efetiva para cada
ztua.
amino-benzeno-sulfonamido-3 -metox dpi andar serviço serem controlados pelos
TERMO N9 121.207
dispositivos de registro de chamada
11 - Um processo para tratar 2-asni- razina.
de andar para aquêle andar e comuns
no-3-metoxi-pirazina, obtida de aceirdu
De 13 de julho de 1965
23
Um
processo
de
acôrdo
com
ais ditos carros para registrar a procom o ponto caracteristico 10, caracteo ponto característico 20 caracterizado cura pelo serviço.
f Requerente - Società Farraaccutici rizado pelo fato de ser efetuado com por se tratar 2-(bis-para accUl-anenoe
cloreto de para-nitro-benzem-sustendo
, 3 - Um sistema de contróle e desatalia
- Italiana.
sob condições tais que se produza 2-(pa- benzeno-sulfonamido) 3-cloro-pirazina pacho, de acordo com o ponto 2, cacom
um
metoxilato
de
metal
alcalino
Titulo - Processo para preparar no- ra-na-trobenzeno-sulfonamido)-3-metoxiracterizado pelo fato de serem tamna relação molecular de três moléculas bém proporcionados dispositivos de
'os derivados para pirazina,
pirazina.
de metoxilato de metal alcalino para procura efetiva que são controlados
12 - Um processo para matar 2-(pa- urna molécula de 2-(bis-para-acetil-amidispositivos de registros de abaPontos característicos
ra-nitrobenzeno-sulfonamido ) -3-ructoxi- no-benzeno-sulfonamido) -3-cloro pirazi por
de carro individuais à cada um
pirazina obtida de acardo com o ponto na, sob condições tais que se produza moda
dos ditos carros para registrarem as
1 - Uni processo para preparar 2 caraCteristico 11, caracterizado pelo fato
e-amino - 3,5 - di-bromo-p;razina, ca- de ser efetuado com anidrido acetico em 2-para-amino-benzen-sul fana mido-3 -meto procuras de seraiço por aquêle carro,
caracterizado pelo fato dos ditos disracterizado pelo fato de se reagir 2:am1- em presença de piridina, sob tais con- xi-pirazina.
positivos de controle de despacho ao
mo-pira:Ana, dissolvida em um solvente dições que se produza
24 - Um processo caracterizado pelo responderem aos dispositivos de pro2-(H 1-aceelpolar adequado com pelo Menos 2 mo- para-nitrobenzeno-sulfonamido)
-3-me- fato de estar substancialmente de acar- cura efetiva estão sujeltis á ambas a
les de bromo, a uma temperatura entre toxi-pirazina.
do. com o que foi aqui descrito com re- procura registrada pelos ditos dispo..
5* e 30' C, em presença de 1 a 3 mo13 - Um processo para tra'ar cata- ferência especial a qoalquer um dos sitivos de registro de chamada de
les sais escolhidos do grupo que com- laica mente 2- ( N 1-acetil- para- nitroberize- exemplos dados.
carro para o carro selecionado e à
preende sais &calinos ealcalino-terrosos no-eulfonamido)-3-metoxi-piranna, obtiprocura registrada pelos ditos disposiA
requerente
reivindica
de
ode-do
Me ácidos fracos, tais como o acetato da de atakdo com o ponto caractenstico com a Convençâo Internacional e o Ar- tivos de registro de chamas de andar.
4 - Um sistema de contrõle e desraliclio, o acetato calcico, tze formiato só- 12, caracterizado peio fato de compreentigo 21 do Decreto-Lei, n9 7.903, de 27 pacho de elevador, de acórdo cola
lio e similares.
der a hidrogenaçà catalítica sob condi- de ageisto de 1945, as prioridades dos qualquer
um dos pontos 1 à 3, carac2 - Um processo para tratar 2-ami- ções tais que se produza 2-(N1-acetilcorrespondentes pedidos depositados na terizado pelo fato de serem propocro1io-3,5-dibromo-piraziva obtida de azôr- sulfanilaraido)-3-pirazina.
Repartição de Patentes a Inglaterra, em nados dispositivos totalizados de prodo com o pasto característico 1, cerce14 - Um processo de aceirdo coso
que estão sujeitos aos ditos disrerizado pelo fato de se • tratá-lo cum o ponto 13, caracterizado pelo faro de 14 de Julho de 1959, sob n9 24.146. 14 cura
positivos de procura prevista e aos
urn alcoolato de metal alcalino sob cozi- empregar um catalisador que compreen- de março de 1960. sob n*s. 8.330 e ditos dispositivos de procura prevista
8.831 e 25 de abril de 1960. sob número
Mições tais que se produza 2-ammo-3-al- de paládio depositado sõbre carváo.
e aos ditos dispositivos de procura
14.400.
coxi-5-bromo-piraznia.
efetiva para totalizarem as ditas pro15 - Um processo de acõrdo com o
3 -- Um .processo para hidrogenar ponto14, caracterizado pelo fato de emcuras de serviço às quais os ditos
dispositivos de contrôle de despacho
Cataliticamotte 2-atnino-3-metoid-5-bro- pregar dioxano como dissolvente.
são respondentes para fazerem cum
TERMO N9 121.438
16 - Um processo de acôrdo cota
rno-pirazina, obtida de aceirdo com o
que os ditos dispositivos de despacho
o
ponto
característico
3,
caracterizado
ponto caracteristico 2. caracterizado pelo
De 22 de Julho de 1965
despachem um carro selecionado
fato de ser efetuado sob condições tais pelo fato de se trtar 2-carboxidunido-3Requerentes John Edward Magee - quando a dita procura titalizada de
metoxi-pirazina,
com
um
hipbromito
de
que se produza 2-amino-3-metoxi-piraAmericano.
serviço á qual aquele carro está sumetal alcalino, sob condições tais que Titulo: "Procura de paradas pre- jeito excede o dito valor determinado.
Sina. .
vistas para conjuntos de elevadores".
4 - Um procesos de acendo com o se produza 2-amino-3-metoxi-pirazina.
5 - Um sistema de contrOle e des17 - Um processo de acôrdo com o
pacho de elevador de acordo com
ponto 3, caracterizado pelo fato de ser
Pontos Característicos
efetuado na presença de um contalisa- ponto 16, caracterizado pelo fato da
qualquer um dos pontos 2 a 4. caracterizada pell fato da procura de serdor que compreende paládio seibre cais 2-carboxi-amido-3-metoxi-pirazina ter si.
1 - Uni sistema de contrôle e des- viço registrada pelos dispositivos redo preparada pela ação de peroxido de
yào.
5 - thll processo de actirdo com b hidrogènio sabre 2-clano-3-metoxi- pira- pacho de elevadores para unia multi- gistradores de chamada de andar e
plicidade de carros de elevador, ser- estabelecido pelos ditos dispositivos de
POMO 4, caracterizado pelo fato de ser sina na presença de álcali.
18 - Um processo de acôrdo com o vindo uma multiplicadede de andares, procura prevista à qual os ditos disefetuado na presença de um alcali.
de um andar de despacho no qual são positivos de controle de despacho
6 - Um processo de acôrdo com ponto 16, caracterizado pelo fato da porporcionados dispositivos para sele- tão sujeitos é para andares entreeso
2-aciano-3-metoxi-pirazina
ter
sido
preo ponto 4. caracterizado pelo fato de
ciona) os carros para despacho do dito andar de despacho e o carro imeparada
pela
adio
de
um
metosilato
de
ser efetuado na presença de tia anima
andar de despacho, dispositivos de
ao carro selecionado.
metal alcalino seibre 2-ciano-3-halógeno- despacho para despachar os ditos car- diatamente
Ureia ria.
6
Uni
sistema
de controle e des/ •- UM processo para tratar 2-and- pirazina,
ros selecionados do dito andar de pacho de acordo com o ponto 4 no
no-3-metoxi-5-bromcdpirazina, obtida de
19 - Uni processo de acôrdo com despacho, dispositivos de procura ele- qual os ditos dispositivos de procura
acôrdo com o ponto característico 2. ca- o ponto 18, caracterizado pelo fato de tira para cada um dos ditos andares efetiva para cada andar servido são
racterizado pelo fato de ser efetuado o ponto 18, caracterizado pelo fato da servidos, operáveis para registrar a controlados pelos dispositivos de recom cloreto de para-acetil-amino-benzen. 2-ciano-3-ludogeno-pirazina ter sido prea procura de serviço para o andar para gistro de chamada de andar ;tara
eulfonilo, sob condições tais que se pro- parada pela ação de um oxi-halogenato o qual os ditos dispositivos de procura aquém oselyati-i- titgsero6o9susraa 1 duza 2-( para-acetil-amino-benzeno-ndfo. de fósforo sõbre 2-carboxi-amido-"3-hi- efetiva são proporcionados, e disposi- aquêle andar e comuns aos ditos cartivos de contróle de despacho respon- ros para registrar a procura efetiva
nomeio ) .3-metox1-5-bromo-pirazina •
droxi-pirazina.
dentes à procura de serviço efetiva de serviço na direção do andar para
8 - Um processo para tratar 2-amino
20 - Um processo para preparas para controlar os ditos dispositivos o qual os ditos dispositivos de procura
3-metoxi-pirazina, obtida de aceirdo cem 2-amino-3-metoxi-pirazina de acôrdo com de despacho, caracterizado pelo fato efetiva são prop orcionados correspono ponto característico 3, caracterizado o ponto característico 1, caracterizado de serem também proporcionadas dis- dendo à direção na qual os carros são
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30 dias

iespachados do andar de despacho, contrôle de despacho sendo controla - ractérizado pelo fato dos ditos dis- porcionados dispositivos totalizadores
aracierizado pelo fato dos ditos dis- dos pelos dispuaitivos de procura pre - positivos de aviamento campreenue- respondentes às posições e direções
iositivos de procura prevista serem vista pata ambas as direções e os di- rem dispositivos respondentea ao re- de deslocamento dos ditos carros e
arnisam comuns aos carros e para a tos dispositivos detectores para des- gistro de uma procura efetiva de ser- operáveis de acôrdo com os deslocalia direção, e pelo fato de serem pra- pachar o dito carro selecionado do viço num carro selecionado localiza- mentos dos respectivos carros na diorcionados dispositivos detectores de cato andar de despacho sob condições do no andar de despacho e dispoeiti- ração contraria á do andar de dasosiçáo de carro , respondentes às posi- em que una determinado valor de pro- vos sincromaadores para estabelece- pacho para somar urna deteiminada
ões e direções reciprocas de desloca- cura de serviço antecipado é estabe- rem um intervalo de tempo medido parte a procura de serviço registrada
sento dos ditos_carros para isolar a lecido para trás de todos os . carros pelo registro da dita procura efetiva efetiva e antecipada para andares
harnacla de andar registrada e a pro- prèviarnente despachados do dito an- de serviço no dito carro selecionado, adiante do carro imediatamente preara de serviço antecipada à frente do dar de despacho.
os ditos dispositivos de despacho es- cedente ao dito carro selecionado em
.arro imediatamente precedente ao
10 — Um sistema de contrõle e des- tando sujeitos aos ditos dispositivos tal direção em relação à procura de
ito carro selecionado, impedindo-a pacho, de acordo com o ponto 8 ou 9, sincronizadores paar acionarei' os di- serviço registrada efetiva e antecipae ser totalizada pelos ditos disposi- no qual é proporcionada urna tos dispositivos de despacho ao tér- da estabelecida para andares para
vos titalizadores de procura.
fonte de corrente unidirecional, ca- mino do dito intervalo de tempo.
trás daquele carro imediatamente
7 — Um sistema de contrôle e des- racterizada pelo fato de cada um dos
15. Um sistema de contrôle e desi- precedente para Controlar os ditos diaacho de acardo com o ponto k ou 6, ditos dispositivos de procura efetiva pacho de elevador de acôrdo com positivos de contrõle de despacho.
aracterizado pelo fato de serem pro- controlados pelos dispositivos regis- qualquer um dos pontos precedentes 20: Um sistema de contrôle e desorcionados dispositivos respondentes tradores de chamada de andar e cada no qual os carros serem despachados pacho de elevador de acôrdo com o
s condições de carga nos Carros para um os ditos dispositivos de procura de um andar de despacho superior, ponto 19, caracterizado pelo .fato dos
eterrninar o carro seguinte amante prevista compreende um resistor de caracterizado pelo fato de serem pro- ditos dispositivos somadores ou totao carro selecionado que esteja trans- procura ajustável à uni valor ohmico parcioniados dispositivos operáveis sob livadores serem proporcionados para
artando carga menor que urna deter- representativo do pês° atribuído aos condiçes nas quais não existe qualquer cada carro, pelo fato de dispositivos
-rasada carga para ser o carro ime- dispositivos de procura antecipada e carro selecionado no andar de despa- interruptores de circuito serem proefetiva respectivamente para o qual cho superior quando se apresenta urna porcionados, um para cada um dos
iatamente precedente.
8 — Um sistema de contrôle de cai- é proporcionado e pelo fato do; dis- condição em que a dita procura de ditos andares serviços, cada disposiador de acordo com qualquer um positivos totalizadores de procuro in- serviço total supera o dito determina- tivos interruptor de circuito incluindo
is pontos precedentes no qual os di- e'uirem dispositivos pear figaçá)
do valor para efetuar o despacho de um par de contatos elétricos ligados
,aralelo para andares localizader pu- um andar abaixo do dito andar de numa relação em série entre si de
IS dispositivos de procura eletiva
U'a cada andar serviço, são paia una ra trás do carro imediatamente pre- despacho superior de um carro que , acôrdo com as localizações reciproireç:',J correspondente à direção na cedente ao carro selecionado dOs ditos tenha atingido sua chamada mais 1 CaS dos andares para os quais eles
uai os carros são despachados do1 resistores de procura efetiva para elevada.
são proporcionados e sendo adaptados
16. Um sistema de contrôle e des- para serem sucessivamente separados
idar de despacho e são controlados 1 chamadas que sejam registradas e os
elos dispositivos de registro de ca- diais resistores de procura prevista pacho de elevador de açõrdo com o e acoplados de aFôrdo com o deslopara ativação pela dita fonte de cor- Para.° 15, no qual os ditos andares camento dos ditos carros ao bengo dos
iada de andar para aquéle andar rente.
serviços incluem um número prede- ditos andares na dita direção de desda cada um dos ditos andares ser.
11. Um sistema de contrôle e desdos serem ajustáveis à um peso de pacho de acôrdo com o ponto 10, no terminado de andares numa zona ad- locamentaa dada, é pelo fato de cada
ao dito andar de despacho su- dispositivos totalizadores incluir disiçado com as características de ser- qual dispositivos de procura efetiva jacente
caracterizado pelo fato do cies- positios limitadores de corernte adapço predeterminadas naquela direção são proporcionados para cada carro pariu,
pacho
de
um carro que tiver atingido lados para serem ligados em relação
3 andar para o qual os ditos dispooue são controlados pelos disposi- sua chamada mais elevada se verifi- de derivação com o par de contatos
toaos de procura prevista para cada tivos
registradores de chamada de
I: a uni dos ditos andares serviços carro para aquale carro, caracteriza- car uma vez que o andar para o qual elétricos que se encontra na condimais elevada foi registra- -caio separada de aciirdo co mo daslorena cambem para aquela direção e do pelo fato dos ditos dispositivos da adachamada
se encontre dentro da dita zona e, cemento do carro para o qual aquêle
rem tamisem para aquela direção e procura controlados pela chamada de na ausência
de uma chamada regia- dispositivo totalizador é proporcionaTerri também ajustáveis é, um peso carro para ca-da carro compreenderem irada para um
andar na dita zona, o do para fazer com que uma quantidaacordo com as caractenticas de um resistor de procura de chamada de dito despacho de
carro se verifica de de corrente representativa da dita
iraiço antecipadas naquela ereção carro para aquele carro e comum aos rio primeiro andarum
por aquele parte predeterminada de procura de
ira o andar o qual os ditos dieposi- ditos dispositivos registradores de 1 -carro na dita zonaaingido
após as ditas con- serviço à frente urtrapassa os ditos
mis de procura prevista são propor- chamada de carro para aquele carro, dições se apresentarem.
contatos elétricos separados.
orlados.
cada um dos ditos resistores de pro17. Um sistema de contrôle e des21. Uni sistema de contrôle e des9 — Um sistema de contrõle e des- cura de chamada de carro sendo ajus- pacho de elevador de acôrdo com pacho
de elevador de acôrdo com o
abo de elevador de acórdo com o tável à um valor ohmico representati- qualquer um eles pcntos 12 a 14, no nonto 20,
caracterirado pelo fato de
nto 8, po qual existem também clis- vo de um pêso atribuido à procura qual dispositivos registradores de cha- cada dispositivo
de corrente
sitivos de procura efetiva para cada efetiva de serviço, no carro para o mada de andar são proporcionados compreender um limitador
diodo Zener.
• das ditos andares serviços para a qual é proporcionado e "pelo lota dos para caela andar servido, caracteriza22. Um sistema de contrôle e des= ação oposta que são controlados pe- dispositivos totalizadores de procura do pelo fato de serem proporcionados
eliápoáitivos registradores de- cha_ trmbém incluirem dispositivos para li- dispositivos que são respondentes à pacho de elevador essencialmente condescrito com
adr. de andar para aquêle andar gação em paralelo com os outros resis- dita operação de despacho adiantado forme precedentemente
aos desenhos apensos.
aquele andar para registrarem toras de procura para ativação pela sob Condições em que nenhuma das referência
O requerente reivindica de acôrdo
ia chamada na dita direção oposta, dita fonte de corrente do ito resistor ditas chamadas de andar esteve' em com
a Convenção Internacional e o
sitivos de procura efetiva para cada de procura de chamada de carro para registro durante um intervalo de temArt. 21 do Decreto-Lei n 9 '7.903 de
racterizado pelo fato dos ditos Ws- o carro selecionado quando é registra- po determinado para ajustar o carro 27
de agôsto de 1945, a prioridade do
-1 dos ditos andares serviços para a da uma chamada de carro naquele despacho paar inversão no seu andar correspondente
pedido depositado na
.a direção oposta serem ajustáveis carro.
de chamada mais afastada.
um péso de acõrlo com a caracte- 12. Um sistema de contrôle e des- 18. Um sistema de contrôle e des- Repartição de Patentes nos EE.UU.
itica de serviço predeterminada na pacho de elevador de acôrdo com pacho de elevador,- de acôrdo com o da América, ém 24 de Julho de 1959,
ai os ditos dispositivos de procura qualquer um dos pontos 2 à 11, carac- ponto 17, caracterizado pelo fato dos sob n9 829419.
a direção oposta do andar para o terizado pelo fato de serem proporcio- dispositivos para ajustarem o carro
(N9 1.363 — 4-1-66 — Cr$ 11.)
- tiva são proporcionados pelo rato nados dispositivos de aviamento, res- despachado para inversão no seu ans dispositivos de procura efetiva são pondentes à uma condição operacio- dar de chamada mais afastada se
oporcionados e pelo fato dos dispo- nal do carro selecionado no andar de mostrarem efetivos sob condições em
TERMO N9 121.493
ivos de procura prevista serem Iam- despacho para fazerem com que os que ao tempo que a dita operação de
-n proporcionados para cada um dos ditos dispositivos de despacho despa- despacho adiantado do carro selecioEm 26 de julho de 1960
os andares serviços para a dita di- chem adiantadamente o dito carro se- nado se verifica nenhuma das ditas
ião oposta a serem também ajusta- lecionado .5.3I) condição em que a pro- chamadas de andar registradas esteSidney Hedley Bingham — Estados.
s à um piso de acardo com as ca- cura de serviço total é menor que o ve raa'strada durante pelo menos iun Unidos da América.
ticas de serviço antecipadas para a dito determinado valor.
primeira intervalo de tempo deter- Título: Aperfeiçoameentos em carme
a direção oposta para o andar para 13. Um sistema de contrôle e des- minai-1 0 e radas as chamadas registra- rnonocarril.
qual os ditos dispositivos de apro:. pacho de acôrdo com o ponto 12, ca- das pia,vie m ente existentes foram
Pontos Caracteristico3
ra previea são proporcionados e *actterzado pelo fato dos ditos dispo- atenaidas r ar ente pelo menos uns selo fel o de serem proporcionados dis- s itivos de aviamento ou adiantamen- gundo intervalo de tempo determina- 1 — Uma unidade de veiculo comsitivc.; IJ;n a detectarem as posições t o compreenderem dispositivos respon- do.
preendendo um corpo, um chassi, elediru. ;: y 's de deslocamento das ditos dentes à uma determinada concliaaa
-''i
tain
des- mentos de sujeição fixando o dito
rrc; desIdearem em direção de carga do dito carro selecionado. maia)
chassi ao dito corpo, um par de roaia a a ara cm direção ao dito anOarl 14. Um sistema de contrôle e des- qualquer um dos pontos precedente,' das principais, um eixo para as ditas
de:sliziclio, os ditos dispotivos
pacho de acôrdo com o ponto 12, ca- caractorieasai r;u:r n •
serem oro- rodas, meios proporcionando uma cof A 1 (-1 rn P
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nexão articulada entre o dito eixo e
chassi, e meios de suspensão de mola
para suportar o eito chassi e corpo no
dito eixo.
2 — Uma unidade de veiculo de
',cardo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato de que o dito eixo é em forma de Ti com a sua extremidade fechada intimamenete adjacente ao plano do dito chassi, e moncals de rola
principal nas extremidades do dito
eixo.
3 — Uma unidade de veiculo de
acerdo com os pontos 1 ou 2. caracterizada pelo fato de que tem suportes
à vante e â, ré em cada lado do dito
elexo, e rodas guia montadas ali rotativamente em planos horizontais.
4 — Uma unidade de veiculo de
acerar) com o ponto 3, caracterizada
pelo fato de que os ditos suportes à
vante e á ré são fixados ás extrema
dedes do dito eixo, braços montados
articuladamente nas extremidades dos
ditos sunortes. rodas guia montadas
nas extremidades dos ditos braceei.
sendo AS ditas rolas inativos exceto
quano as ditos rodas prinelnais tacoziam. e conexões entre os ditos braeos
para eoullibrar os movimentos das ditos rodas guia.
5 — Uma unidade de veiculo de
acõrdo com o ponto 1. caracterizada
pelo fato de mie os ditos primeiros e
&sentidos meios esteai em planos que
convergem nume linha.
6 — Uma unidade de veiculo de
aceren com o Ponto 5• caracterizada
pelo fato de que os ditos primeiros
meios comnreendem um trrnnnhlo inteapssaan art iouledamente o dito eixo
e AhssA1 em três inontos.
7 — Uma unidade de veiculo de
acareio oom o minto 6. caracterizada
pelo fato de mie os ditos primeiros
meing comnreendem um ti-Mn:eido articulara') ror um tapo rio dito eixo e
noa tenra onostoe Do dito chassi.
R — Uma unidade de vetruto de
acerdo com o ponto 5. caracterizada
•
pelo fato de mie os ditos segundos
meina compreendem hastes lindes articuladamente noa Uma extrerntdala
easneatIvomante Os extremidades do
dito eixo. alavancas em cotovelo cada
uma tiraria ortirel adnmente por MA
cetrernidade és d ito g botem; resnectivomente, timo ramexen lacraia entre as
outros extremiandeo das ditas ala'roncas e meotovelo e meios nare
nnrtarem orticola rlamente os dites
alavancas em cotovelo no Interior do
dito corno.
— Uma unidade de veiculo de
acerdo com o nonto ~Reterem&
pelo foto de (pie n dito eixo ~recear uma estrutura em forma de Ti
Ilesas da Nne para bolso.
10 — Uma amidede de veiculo da
arerdo com o nonto 9, carecterizarin
pelo fato de Me a dita estrutura
forma -de Ti termino nno sieis extramidedeo em ololementos nos emois
&too resdna men/den ta FIM mnranone
por ?e ntortei weionedrars tinas Po e i
,utr.5n4 Orn-tesrodamn.li
(Moa motnaeq . as dana rodns menetté OnItItYtioNteNe.
p t n osR rinn
11
Uma unidade de veiculo de
acórdo cum o ponto 3. caractedzada
pelo fato de que as ditos sumi-tas
vante e à ré sào esporados verticalmente. rodas guio MS suportes inferia' reo rodando em n'anos verticais e as
outros noa sonortes superiores em pianos horizontais.

12 — Uma unidade de veiculo de pelo fato de que a dita mola de barra
acordo com o ponto 1, caracteriza:ia de torção está numa linha de cenzau
pelo fato de que os ditos meios ti- paralela ao dito eixo, alavancas fixasuspensão por molas compreendem das as respectivas extremidades az
uni par de molas de torção montaaas dita mola, e articulo-hes interi.ganuo
no dito ChaSS1 em angulos retos e li- as etremidades das altas alavancas
nha de centro do dito eixo, e um sis- respectivamente com as extremidades
tema de adiei:laça° Interligando uma do dito eixo.
24 — Uma unidade de veiculo de
extremidade de cada mola com a exacordo com o ponto 4, caracterizada
tremidade adjacente do dito eixo.
13 — Uma unidade de veiculo de pelo fato de que tem a dita roda de
acerdo com o ponto 12, caracterizada ligação montada nas extremidades dos
Pelo fato de que tem dispositivos de ditos braços, e ligações entre os ditos
nivelamento de fbrça interligados ar- braços para equilibrar ol movimentos
ticulodamente com as ditas molas de das ditos rodas de ligação, sendo as
ditas rodas de ligação adaptadas paro
torção.
14 — Uma unidade de veiculo de correrem em trilhos de aço montados
acerdo com o ponto 12. cararterteeea acima do nivel da periferia inferior
pelo fato de que as ditas mo las de das ditas rodas princinals para guiar
pressão não estão normalmente sob o dito conjunto durante as operações
de ligação.
solicitação.
15 — Uma unidade de veicu lo de
25 — Uma unidade de veiculo de
actordo com o ponto 13. caracterizoda acOrdo com olionto 24. cararterizade
ffttn d e que os ditos dlsnria ltivn- pelo fato de que tem pares de rodas
de nivelamento de fõrça inclu am um dainrodoo n/s extremtdocIrs dos ditos
segundo lago de molas de torce° pré- braços, sendo uma das rodas de cada
carrendris pelos ditos dispositivos de nar ed"ntada paro nonart^r o dito
nivelamento.
corpo dé veículo quando os ditos pneu16 — Uma unidade de veículo de máticos esvasiam, sendo a outra roda
actIrdo com o ponto 12, caracterizada da cada par adaptada para stioortar o
rira° fato de cite 01 ditos m aios de soe dito corro dos trilhos de aro auxnlores
-nesãomiclunsae quando se processa a Ilitaceo. sendo os
manter a freotiencia periódica des 'anhos de aço para sup
orte montados
massas suspensos substancialmente num nivel para reduzir a fricção da
constantes iridenersiellt A 1118 variações patinagem da borrach't doo ditos
de carga 'extático do dito veicsilo.
durante tal ligarão.
ri — Uma unidade de veiculo de pneumáticos
26 — Uma unidade de veiculo de
acerdo com o nonto 16. caronterizodo acerdo com o ponto 25..seeracterleada
nelo fato de oue os ditos meios de sns- nelas ligacões enuilibradtwl s de carga
nensao por moles incluem eixos mon- entre os pares de braços de cada um
tados no dito chassi nos lodos onostos dos ditos suportes.
do seu centro loneitudInal, articula- 27 — Uma unidade de veiculo de
res intralleando os di tos eirt4 com as acdrdo com o ponto 1, caracterizada
resoectivas extremidades dos de. pelo fato de mie o dito menibro de
eixos, e uma articularão Interligando suielçâo é elástico.
os ditos eixos iesnectivamente com as 28 — Uma unidade de veiculo subaditas primeiras mias.
toncialmente conforme descrita aqui e
18 — Uma unidade de veiculo de 'lustrada aos desenhos anexos.
acerdo com o nonto 15, caracterizada ( N9 01364 — 4-1-66 — Cr$ 41,).
neto fato de aue os ditos disnretitivon
nivaladores de feros sito ligados às
respectivos extremidades do dito seTrrtmo N9 123.818
eundo Men de molas de torção, e urna
articularão interlieondo as outras exDe 20 de outubro de 1960
tremiciadea do dito seeundo i nfOl de Requerente
— Artrite Resina LImolas respectivamente coma os ditos mited — Inglesa.
eixos.
Título — "Processo para Prepara19 — Uma unidade de veiculo de .ção
de Resinas Pollaromáticas".
ecArdo com o °Opto 18, caraeterindo
Pontos Caractertsticas
nele) fato de que o dito eixo interliga
ambos os locais de molas com as re g
1 — Um processo de preparai' resi-netvosxrmida tels nas poliaromáticas, caracterizado
nora transmitir ali um regime de mo- pelo
fato de compreender a condensaia variável.
ção, para formar um polímero, de
20 — Uma unidade de veiculo de pelo menos u mcomposto aromático
Afelear% co mo ponto 19, corocterivedn selecionado do grupo constitutdo por
nelo fato de mie o dito Primeiro nar dialogenetos aromáticos, poUalogenede moles de torrão estão nos lados tos aromáticos tendo, no mínimo, dois
nnostna do eixo doneitorlinal do dito átomos de alogeno reativos, dialogeneOmiti • o dito segurai por da molas tos heterociclicos conjugados é polianeta olhada%) com n Oito arimetro nor. logenetos heterociclicos conjugados
21 — Uma unirinde de verculn ne tendo, no mínimo, dois átomos de
ne A rAn com n nonto 19, remetei-irada alogeno reativos, dita condensação
nein fa to de nu. n dito nriMei ro ibfen sendo efetuada em um meio de reaM r111 1 0 0 4, normalmente fora de ção inerto inibstancialmente anidro
"h "A e SPTVIn n di t o SActUndll 1.ikre) A n t- mediante eliminação de átomos de
"0" "I 'l na nronorrso ft carga do dito alogeno efetuada por litio metálico
assaoa.
•
finamente dividido.
22 — Uma unidade de veiculo de
2 — Um processo de acbrdo com o
ao/8rd° com o ponto 12, caracterizada ponto 1. caracterizado pelo fato da
neto fa to e l. 0 1 1P tem :Imo moia da resina aromatica ser produzida conhIrra de tor^5o montoriq no dito densando-se o composto aromático
ehoesi. e liaartSro de orticuloren entre. juntamente com um dl ou polialoge-

densando-se o composto aromai
juntamente com um d:alogeneto
rivada de um aciuo morgánico
básico.
4 — Uni processo de acdrdo coa
ponto 1, caracterizado pelo fato
resina aromatica ser produzida
condensação cio composto aromát
juntamente com um dialogeneto
rivado de una acido inorgânico bil
sico substituldo.
5 — Um processo de preparar
sinas pollaromaticias, caracteriza
pelo fato de compreender a condi
ração, para formar uni porunero,
melo menos um composto aromat
selecionado cio grupo constituldo
diainenetos aromáticos, polialoge
tos aromáticos tendo, no minimo,
átomos de alogeno reativos, dita e
densação sendo efetuada, em tetro,
droferana substanctalmente ana
mediante eliminação de átomos
alogeno efetuada por meio do litro
sólido finamente dividido.
6 — Um processo de acôrdo coa
ponto 5, caracterizado pelo fato
resina aromática ser produzida
condensação do composto aromá I
juntamente com um dl ou polido
neto.
7 — Um processo de acdrdo cos
ponto 5, caracterizado pelo fato
resina aromática ser produzida
coodensação do composto aronitd
juntamente com um dialogeneto
rivado de uni ácido inorgânico bi
Cacas
8 — Um processo de acbrdo coa
ponto 5, caracterizado pelo fatia
resina aromática ser produzida
condensação do composto aromá.I
juntamente com um diaiogeneto
rindo de um ácido Inorgânico bil
sies) substituido.
9 — Um processo de acdrdo cor
ponto 5, caracterizado pelo fato
haver ~ente um reagente que é
composto aromático selecionado
grupo constituido por dialogew
aromáticos polialogenetos aromát
tendo pelo menos dois átomos de
geno reativos, dialogenetos heterocii
coa conjugados e polialogenetos
rocklicos conjugados tendo pelo
nos dois átomos de alogeno reativ
10 — Um processo de preparar
sinos pollaromáticas cometeria_
pelo fato de compreender a condi
sação de um primeiro composto rs
cionado do grupo consistindo de cs
postos aromáticos e heterociel•
conjugados &metálicos, 'nos qual
metal é Utio ou sadio, com um
gundo composto selecionado do gr,
constituido por dl- e polialogenete
dialogenetos derivados de ácidos In
Ránicos bibasicos e ácidos inorge
cos substituidos.
11 — Um processo de acbrdo
qualquer um dos pontos 1 a 9,
racterizado pelo fato do comp.:

aromático ser um dl- ou polialogei
to de benzeno.
12 — Um procsefio de acbrdo e
o ponto 10, caracterizado pelo f
do primeiro composto ser derivado
um dl- ou polialogeneto de benzei
13 — Um processo de Retardo e
o ponto 11, caracterizado pelo f
do composto aromático ser dicio
PS r0,94^^"-^a •••••••-nrnii1"Aps do
hen:nino.
ne•o.
3 — Um processo de aceado com o 14 — Um processo de acdrdo c
^trn e da di ta moio.
ponto 1. caracterizado pelo fato da qua quer um dos pontos 1 a 9.eari
23 —
acõrdo com o ponto 22, coraeterleado resina aromática ser produzida comi- terizado pelo fato do composto a
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 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
toderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
ático ser um composto selecionado
TERMO N.°. 126.280
ir um órgão atuador de pressão de purra para a posição aberta, e um congrupo constituído por dialogeneto
água para o citado segupdo elemento duto conectado o órgão atuador de pres.
terocichco conjugado e polialoge- Requerente
Walter Refining Co. de válvula, a fim de movê-lo para a são de água do segundo element ode
-tos tendo pelo menos dois átomos Inc, •-• Norte Americana.
referida segunda posição e uma vál- válvula com a referida válvula de dua
alogeno reativos, dito composto
Ti:ulo •-• Aperfeiçoamento - em proterociclico conjugado 'sendo deriva-. cesso e aparêlho para tratamento de vula de contrôle destinada a controlar vias do dreno, •para atuar a mesma
o mencionado órgão atuador de pres- quando há pressão sobre o citado or• de uma triazina.
ão para o citado segundo elemento de gão atuador de pressão de água.
15 — Um processo de acôrcio com água.
válvula.':
Pontos Característicos
9 — Um aparêlho para abrandamento
alquer um dos pontos 1 a 9, carac4 Um aparêlho para abrandamen- de. água, de acordo com o ponto 1,
rindo pelo fato do composto .aro.
1 Ura aparêlho para abrandamenático ssr selecionado do grupo som to-de água, caracterizado pelo fato de to de água, de aciordo .com o ponto caracterizado pelo fato .do órgão que
itindo de dialogenetos e polialoge- compreender: um tanque de •abranda- 3, caracterizado pelo fato de ter um conecta a primeira porção da citada i.ii:tos derivados de difenil e éter dl- mento
contendo minerais e uma entra- objeto conectando-se com o citadej atua- nalização de serviço com o refer:do are.
oilico.
da
para
água dura e uma saída para dor de pressão para o segundo elemento Po, por intermédio de outro órgão vai.
16 — UM processo de acôrdo com
água
mole;
um tanque de salmora; um de válvula, bem como uma linha de vulado do segundo eelmento de válpontos 1 ou 5, caracterizado pelo
primeiro
elemento
de válvula movel- sucção e uma linha de descarga, d:ta vula, quando na mencionada segunda
to da resina aromática ser produlinha de sucção sendo conectada com posição, estar em um ponto a ju.san e
ia a partir de um composto aroma- mente montado para ocupar unia posi- um conduto comum de sucção de sal- do da referida válvula de dreno.
:o tal como é definido no ponto 1 ção de serviço e uma segunda pos:ção moura e recomplementamen.o de água
10
Um aparêlho para abranda5 respectivamente, a de um com- para lavagem de retôrno e regeneração
sto selecionado do grupo de dia- e tendo um primeiro uni segundo órgão do dito tanque ,de salmora e do men- mento de água, de acôrdo com o ponto
caracter.zado pelo fato de ter i*im
tenetos e polialogenetos derwadas válvulado; elementos que conectam a cionado tanque de abrandamento, acima
difenil silício diol e dimetil silício citada entrada de água dura a uma do referido leito de mineral, e a 'citada conduto conectado a válvula de dreno
sl.
fonte de água sob pressão por inter- linha de descarga do ejetor tendo uma com o citado atuador de pressão de
água para o mencionado segundo ele— Um processo de preparar m- médio dos primeiro e segundo órgãos segunda válvula de retenção.
5 —• Um aparê.ho para iiorandamento mento de válvula,ta fim de fechar a reias poliaromáticas, caracterizado de válvula, o elemento de conexão cilo fato de compreender a condende água, de acordo com o ponto 4, ferida válvula de duas vias quando o
ao, para formar um polímero. de tado por último tendo uma primeira caracterizado pelo fato de incluir um referido segundo elemento de válvula
porção
entre
o
menc.onado
primeiro
órlo menos um composto aromático
mecanismo periódico; órgãos destinados estáj . na citada segunda posição.
ecionado do grupo de alogenetos gão valvulado e a citada entrada de a controlar o primeiro elemento de val11 Um aparêlho para abrandamenot
omáticos, ponalogenetos aromáticos água dura para o tanque de abranda- vula; órgãos a fim , de mover 'este pri- deáèua, de acôrdo com o pano . 10,
ido pelo menos dois átomos de alo- mento, e -uma segundo porção entre o meiro elemento de válvula da paslçêo caracterizado pelo fato de ter um disno reativos, dialogenetos heterocl- mencionado primeiro órgão valvulado e
cos conjugados e polialogenetos ne- a referida fonte de fornecimento de de serviço para a posição de lavagem positivo de controle destinado a mover
siciclicos conjugados tendo peio água sob pressão; órgãos conectado a de retekno e regeneração; órgãos que q mencionado primeiro elemento de vá!.
inos dois átomos de alogeno reati- primeira porção do órgão de conexão respondem ao dito mecanismo periódico vula para a posição de lavagem de res, juntamente com um alogcneto com uma canalização de drenagem, por e a uma altura de liquido no citado torno e regeneração e de volta à posiacido inorgânico, dita condensação intermédio do mencionado segundo ór- tanque de salmora, de modo a atuar o ção de serviço, bem como uma dispo:ido lugar em um meio de reação fão valvulado, quando o primeiro ele- mencionado órgãos atuador de pressão sitivo atuar de pressão para o segundo
irte substancialmente anidro, me- mento de válvula ocupa a referida se- para o citado segundo elemento de vál- elemento de válvula, destinado a opante eliminação de átomos de alovulas e para o ejetor retirando salmora = pressão ao dito órgão Muador de
si efetuada por lido ou sódio me- gunda posição para lavagem de retor- de respectivo tanque de salmora e des- pressão de água e mover o citado seto e regeneração; um segundo elemento arergando água através da respectiva
1j
dividido.
gundo elemento de válvula para .a se8 -- Um processo de acôrdo com de válvula movelmente montado de mo- linha de descarga do ejetor, através da gunda posição e de volta à prime.ra
do
a
acupar
uma
primeira
posição
de
conto 17, caracterizado pelo fato de
mencionada segunda válvula de reten- posição.
ar também presente no meio de serviço e lavagem de retõrno e uma ção e dai ao tanque de abrandamento'
12 — Um aparêlho para abrandamento
segunda
posição
para
tratamento
com
ição um monoalogeneto enfático
de modo a provar uma lavagem lenta;
-aromático ou um polialogeneto salmoura, lavagem lenta e lavagem rá- o'. referido primeiro órgão de válvula de água, de acOrdo com o ponto 1, camo pelo menos um átomo de alo- pida, e tendo dois órgãos valvulados; retornando à referida "posiçãc de ser- racterizado pelo fato dos primeiros se..
u° reativo.
uma canalização de serviço tendo uma viço em resposta ao meanismo periódi- gundo elementos de válvulas terem or.
9 — Um processo de acôrdo com primeira porção .conectada à saída de co e proporcionando uma lavagem rá- gãos destinados a forçá-los para as posções de serviço.
1 dos pentos 17 ou 18, caracteriza- água mole do referido tanque de abranpelo fato do composto aromático damento; dito último órgão valvulado pida através c.13 citado tanque de brim13 -- Um aparélho para abrandàment-,
damento,
mediante
o
que
a
segi!ncle
vál- selecionado do grupo de di- e po- estando conectado na mencionada pride
água, de acôrdo com o ponto 12,
vula de retenção se fecha a á„ua de regenetas derivados de benzeno,
meira. porção da canalização de servi- completamento da salmoura passa para caracterizado pelo fato de ter um óréter difenílico e S-triszina.
gão conec:ando o mencionado óroJ.o
ço; uma dos mencionado últimos 5r- o tanque salmoura.
atuaclor de pressão para o -segundo ele'0 — Um processo sie acôrdo com gãos valvulados interrompendendo o es6 — Um aparêlho para abrandamen- mento de válvula com o citado supri• dos pontos 18 ou 19 caracteriza- coamento entre a primeira porção da capelo fato do monoalogeneto ou nalização de serviço e o resto da mes- to de água, de acôrdo com o ponto mento de água sob pressão.
lialogeneto ser derivado de benze- ma canalização quando o mencionado 5, cara`cterizado pelo fato do órgão 14 U maparêlho para abrandamenio
, rnetana ou etana.
segundo elemento de válvula está em que responde à altura de liquido ter de água, de acôrdo com o ponto 13,
um órgão de contrôle conectado com
• — Um processo de acôrdo com sua segunda posição; e órgãos conectea mencionada válvula de contrôle de caracterizado pelo fato da citada válslquer dos pontos ai 20. caracte-1 tando a primeira porção da referida ca- pressão
para manter dita válvula de vula de dreno ser conn?ctada ao reado pela fato da reação ser efetua-1 nalização de serviço com um dreno, por
con:rôde
de pressão aberta até a água ferido atirador de pressão para, o seintermédio
dos
órgãos
valvulados
do
sea uma temperatura da ordem de
de
recompletamento
alcanc euma altura gundo elemento de vá l vula e ser com ê'e
'C a 0°C.
gundo elemento de válvula quando êste
predeterminada
no
tanque
de salmoura, atuada para fechar o referido dreno:
'2 — Um processo de preparar uma elemento está na segunda posição.
se
conseqüência
do
que
o
último dos ejetor que puxa salmoura do respect:vo
ina poliaromática, caracterizado 2 Um aparêlho para abrandamen- mencionados órgãos de contrôde 'briga iangne- de salmoura quando recebe
o fato de estar substancialmente to de água, de acôrdo com o ponto
citada válvula de contrôle de presãa água sob pressão fornecido pelo referido
acôrdo com o que foi descrito em 1, caracterizado pelo fato de ter um aa se
fechar1 e o referido segundo ele- atuador de pressão de água para o seilquer um dos exemplos anterior- conduto de derivação interconectando o
mento
de válvula retorna com seu ór- gundo elemento de válvula e descarrente indicados.
mencionado suprimento de água sob
•
gão
valvulado,
à posição de serviço. ga-a para o citado tanque de abrandamento e aplica uma lavagem lenta,
3 — Resinas poliaromáticas carac- pressão com o resto da citada canaliza-- Um aparêlho para abrandamento após a aplicação da salmoura, até a
izadas pelo fato de serem prepa- ção de serviço e tendo uma primeira de7água,
de acôrdo com o ponto 6, mencionada segunda válvula de retenlas pelo processo de acôrdo com válvula de retôrno à mencionada canailquer um dos pontos precedentes. lização de serviço e ã mencionada saí- carac,erizado pelo fato" de incluir uma ção se fecha, quando o primeiro elemen.
da de água mole do tanque de abran- válvula de duas vias, atuada por press requerente reivindica de acôrdo, damento quando o citado primeiro ele- são, no dito dreno, adjacente ao cita- to da válvula move-se de volta à posição de serviço e água de recompleta.
n a Convenção Internacional, e o 1
segundo órgãos valvulado do men- mento passa, atarvés do referido ejetor,
t. 21 do Decreto-Lei n9 7.903, de mento de válvula está em posição de do
n”Vrnefro elemento ds. válvula. para o dito tanque de salmoura, até
de agôsto de 1945, as prioridades1 lavagem de retôrno e o referido segun- cionado
8 Um aparêlho para abrandamento que o mencl onado órgãos de contrôle
; correspondentes pedidos deposita- do elemento de válvula está na primeide água, de acôrdo com o ponto 7, ca- para a citada válvula de contrôle atua
; na Repartição de Patentes da ra posição.
3 — Um aparêlho para abrandamen- racterizado pel o fato da citada válvula a mesma para cortá-la, e o segundo eletlaterra, em 21 de outubro de 1959
1 de abril de 1960, sob na. 35.634 to de água, de acôrdo com os pontos de duas vias atuada por pressão ter mento de válvula retorna à posição de
12.841, respectivamente.
e 2, caracterizado pelo fato de incld- um elemento de forçamento que a em- serviço .
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ATENTES DE INVÉNÇÂO

Publicaç% feita da acôrdo com q art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da Publicação de que trata o presente artigo, ameaçará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 36 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional dá Pfepriedade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados.
15 -- Um aparelho para abrandamento vula iniciando uma operação de trata- to com salmoura e lavagem; um interde água de acendo com o ponto 14, mento com salmoura e lavagem através ponde ao nível de liquido sendo conec conectados, respectivamente, aos pr:ntele
ro e segundo elementos de válvu'a liara
caracterizado pelo fato de ter uns
do citado tanque de abrandamento; e tado com os referido primeiro e sepositivo atuador de pressão paris o men- órgãos destinados a girar o stporte pi- gundo interruptores de lâmina para fe- formar um circuito para os mesmos dito
cionado primeiro elemento de válvula, votai dos eeferido Interruptores, de mo- cha-los quando o nível de liquido al- excêntrico movendo-se inicialmente o
destinado a mover este elemento para a do a movê-los para a posição fecha- cança a mencionada posição alta, a fim primeiro contacto em relação condutiva
com o contacto de energia, em inter.
citada posição; órgãos conectando o da.
de reiniciar uma operação de tratamen- valos, quando ó citado contacto de enerreferido atuador de pressão de água
19 — Um aparelho para abrandamen- to com salmoura e laavgem; um interfoi movido pelos órgãos regucom uma fonte de água sob pressão; to de água, de acõrdo com o ponto 18, ruptor de emergência, localizado em um gia não dito
excêntrico quando movido
unia válvula de contrôle no último ór- caracterizado pelo fato de ter um dis- dos citados condutores de energia para ladores
subseqüentemente
pelo citado distribuigão te conexão mencionado; t órgãos positivo que responde ao iivel de liqui- o outro doa citados interruptores de lâconectando a admissão de água dura à do no tanque de salmoura indicativo mina, destinado, quando aberto, a inter- dor, conectando o mencionado primeiro
conexão de suprimento da citada água de um nível alto e de um nível baixo, romper o fornecimento de energia ao contacto com o citado segundo contacta
completar um circuito para o cisob pressão, por intermédio do primeiro e um interruptor elétrico secundário pa'- mesmo; órgãos sõbre o citado disposi- para
tado segundo elemento de válvula.
órgãos valvulado do mencionado pri- ra o mencionado segundo elemento de tivo que responde ao nível de liquido
27 — Uru aparelho para abrandamenmeiro elemento de válvula. •
válvula, dito dispositivo que responde e conectados de modo a abrir o referido
16 — Um aparelho para abrandamen- ao nível de liquido no tanque de sal- interruptor de energência localizado sõ- to de água, de acôrdo com o ponto 1,
to de água, de • acôrdo com o ponto 15, moura indicativo de um nvel alto e de bre o dispositivo que responde ao uivei caractàizado pelo fato de ter um corpo
caracterizado pelo fato de ter um dis- um nivel baixo, e um interruptor elé- de liquido, elevando dito uivei para a de válvula e no qual o citado órgão
positisio de contrôle para a mencionada trico secundário para o mencionado se- posição mais alta, modo pelo qual os que conecte a entrada de água dura a
válvula de contrôle do Mencionado pri- gundo elemento de válvula, dito dispo- mencionados primeiro e segundo elemen- uma fonte de água so pressão no corpo
meiro elemento de válvula, obrigando o sitivo que responde ao nível de liquido tos de válvula-- retornam à posição nor- de válvula e compreende unia passagem
mesmo a aplicar pressão ao dito órgão sendo conectado com o deacia suporte mal de serviço e o nível do tanque de de fornecimento de água dura ternenando, em uma de suas extremidades, era
atuador de pressão para
segundo ele- pivotal para os primeiros e segundo in- salmoura é limitado.
uma . conexão de entrada, destinada a
., mento de válvula, a aplicar pressão pa- terruptores e movendo-os para a , po22 — Um aparelho para abrandamenra atuar a citada válvula de dreno, sição aberta em resposta à condição to de água, de acôrdo com o ponto 21, ser ligada à citada fonte ,de água sob
a aplicar pressão ao mencionado ejetor de nível baixo no tanque de salmoura, caracterizado pelo fato do citado órgão pressão e, em sua outra extremidade a
a hm de aplicar salmoura ao referido resultante da remoção de salmoura, e separado destinado a mover os mencio- um conduto conduzindo à referida ene
Ceda de água dura do tanque de abrantanque edabrandamento, seguida por sendo conectado com o interruptor elé- nados primeiro e segundo interruptores damento,
e no qual a mencionada canalipre.ssão de água para uma lavagem len- trico secundário par amover o mesmo de lâmina para a posição fechada ser zação de serviço compreende urna pasta até que o citado primeiro elemento para a posição fechada em resposta ao um botão de pressão manualmente ope- sagem de serviço no mencionado corpo
de válvulas volte à posição de serviço, nível baixo de liquido no tanque de sal- rável tendo uni elemento destinado a de válvula tendo uma primeira porção
dto primeiro elemento de válvula, quan- moura, dito interruptor secundário for- mover os referido interruptores de lâ- conectada à saída de água mole do tando na posição de serviço, aplicando uma mando um circuito secundário para o mina para a posição fecha .
que de abrandamento e uma segunda
lavagem rápida ao citado tanque de segundo elemento de válvula a fim de
23 — Um aparelho para a randamene perçao conectávei à mencionada canaliabrandamento, até que o dispositvo de manter éste segundo elemento de vál- to de água, de acôrdo com O ponto 22, zação de serviço; o mencionado primeiro
contrôle para o segundo element ode vula em posição operativa depois do caracterizado pelo fato dos mencionados
de válvula sendo movelmente
válvula corte a pressão de água para mencionado segundo interruptor ter sido interruptores de lâmina comprenderern elemento
montado no corpo de válvula e tenci2
o órgão atuador do ;Segundo elemento desligado; o dispositivo que resporsde ao terminais de mola de lâmina e termi- primeiro e segundo órgãos vaivula,"
de válvula e dito segundo elemento da nível liquido movendo-se para a posi- nais de lâmina montados de modo a
montados na referida passagem de forválvula torne à posição de serviço.
ção normal após a água de recomp/e- permitir movimento do terminal de mola necimento para ocupar uma primeira
17 — .Uni aparelho para abrandamen- tamento ter peneirado 'g.) respectivo tan- de lâmina para estabelecer e desfazer posição ou posição e serviço e urna setO de água, de acôrdo com o ponto que de salmoura; o órgão citsedo por contato com o referido terminal de lâ- gunda posição para lavagem de retór16i caracterizado pelo fato de cada um último retornando à posição normal em mina, dito terminal de Mola de lâmina no e regeneração do mencionado leito fte"
dos ditos órgãos atuadores, de pres- resposta à condição , de nive leito e in- Sendo conectado por uma mola, a unia mineral, dito primeiro órgão valvuladta
são de fluido para os primeiro e se- terrompendo o mencionado circuito se- peça operador móvel. dita peça opera- separando a passagem de fornecimento
gundo elementos de: válvula ter uma cundário.
dora móvel sendo conectada ao men- em uma primeira 'porção entre o citado
válvula de contrôle aéle associada, des20 — Um aparelho para abrandamen- cionado dispositivo que responde ao ni- primeiro órgão de válvula e a saida da
tinada a aplicar e interceptar pressão to de água, de acôrdo • com o ponto vel de liquido, a fim de transmitir ao passagem de fornecimento, e em segunde fluido a seu respectivo órgãos atua- 19, caracterizado pelo fato de ter um mesmo o movimento de contrõle.
da porção entre o referido primeiro órdor.
interruptor de emergência interposto no
24 — Um aparelho para abrandamen- gão de válvula e a entrada da passa18 — Um ' aparelho para abrandamen- órgão que conecte o condutor da ci- to de água, de acôrdo ao ponto 19, gem de suprimento, dito primeiro órto de água, de acôrdo com qualquer tada fonte de energia ao mencionado caracterizado pelo alto do elemento des- gão de válvula, na posição de serviço
um dos pontos precedentes, caracteriza- órgão de válvula, bem como um órgão tinado a pivotar o mesmo modo suporte permitindo escoamento através da refedo pelo fato de incluir um ridpositivo no citado dispositivo que responde ao tório para os primeiro e segundo Interrup- rido passagem de fornecimento.
de contrôle destinado a completar cir- nível de liquido no tanque de salmoura, tores para a posição fechada compreen28 — Um aparelho de abrandamencuitos elétricos para os meneionados destinado a abrir o referido interruptor der um botão de pressão manualmente to de água, de acôrdo com o ponto
elementos de válvula, dito dispositivos de eemrgência quando a salmoura al- atuevel tendo um elemento destinado 27, caracterizado . pelo fato de ter uma
compreendendo uni primeiro e um se- cança um nível ainda mais alto, de a empurrar e mover o referido suporte. passagem de drenagem no citado
corgundo interruptor, pivotalmente montado, modo a cortar completamente o forne25 Um apreIho para abrandamen- po de válvula conectada à primeira pordestinados a completar circuitos para cimento de energia.
to de água, de acôrdo com o ponto ção de passagem de suprimento e sepaatuar respeetivamente, os citados ele21 -- Um aparelho para abrandamen- 24, caracterizado pelo fato do meneio- rável da . mesma pelo citado segundo
mentos de válvula e suportes pivôs pa- to de água, de acôrdo cota 4,": ponto nado elemento destinado a pivotar o su- órgão valvulado do primeiro elemento
ra os, referidos interruptores, o meneio- 19, caracterizado pelo fato de incluir porte dos mencionados interruptores pa- de válvula, quando na posição de sernivel 'para a posição fechada em avan- um dispositio de contrõ/e adicional des- ra a
posição fechada compreender um viço, e aberta para a citada passagem
ço ,relativamente ao fechamento do se- tinado a completar circuitos elétricos órgão atuador seetinclário conectado com quando ,o referido segundo órgão vale
g undoe- interruptor,_. dito primeiro inter- para operação dos citados elementos de o citado dispositivo que responde ao vu/ado do primeiro elemento de válvula
ruptor ,tçpdo condutores conetando-o válvula, dito dispositivo adicional com- nível de liquido no referido tanque de estt na posição de lãvagem de retõrno
com une, condutor de urna fonte de ener- preendendo um primeiro e um segundo
salmoura, o qual é atuado quando o e regeneração, paraavagem de retórno
gi a"-.-2. era eltado primeiro elemento de interruptor de lâmina com elementos co- nível de liquido no tanque de salmoura de drenagem a partir do referido tanváltdae. condutores conectando o pri- nectando-os à fonte de energia, o fe- alcança uma altura acima do menciona- que de abrandamento.
merra;,,interruptor ao segundo interrup- chamento. destes inte7ruptores de lâmi- do nível alto.
29
Um aparêlho para abrandamentor; condutores conectando o referido na Iniciando siam operação de trata26 — Um aprêlho para abrandamen- to . de água, de acôrdo com o ponto 23,
seg undoe intetruptor com o mencionado mento com salmetuia e lavagem através
seguridO'Glemento de válvula: órgãos do referido tanque 'de abrandamento; to de água, de acendo com o ponto caracterizado pelo fato do citado se.
conectando outro condutor da mencio- uru órgâo separado desenreda a deslocar 25 caracterizado pelo fato de compre- gundo elemento d -válvula ser movele
nada fonte de energia no citado órgão ods interruptores de . lâmina para a po- ender um circuito elétrico móvel; um mente mOntado no ,:itado corpo de válmecanismo distribuidor tendo órgãos de vida e ter prinrriro e segundo órgãos
de válvula para completar um circuito sição fechada: O menctona,To
regulação destinado a mover periodica- valvuladcis, montados na dita pnssagers,
destinado a atuar os elementos de vál- que responde, à' condição
nível de mente o contac!o e n étrico; um excêntrico de serviço, para ocupar uma pai.
vula, o reehamento dos mencionados liquido, Illed'nrO refA21/0
mov'do na!) distribuidor: um meira 'posição de servko e lava.
primeiro e segundo elementos de vai- normal interroiirrendo o refrij dr:2UL- p,inr2ira
e um segundo contacto móvel egm de retõrno e uma segunda pai

o. 21

C: R:0 C

!. .e.Ço 111)

Janciro de 1955 219

PATENTES DE. INVENÇÃO
PubilCio fia de acOiclo com o art. 26 do Código de Propriedade Induttrial:
§ 2 9 Da data da publicaco de que trata o presente artigo, coar e:;ara a correr o prazo pala o deferimento cio pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

e

sição de tratamento com salmoura, po de válvula e atuando para aplicar • 41 — Um apuelho para abranciLonen- ! da mencionada secção inferior e uma
lavagem lenta e levangem rápida, di.o' pressão ao atuador do referido primeiro to de água, de acõrdo com o ponto i passagem de dreno na secção media
primeiro órgão valvulado do referido se- elemento de válvula e aumentar as men- 40, etracicrizado pelo fato do citado conectando a mencionada cavidade de
gundo elemento de válvula dividindo a cionadas passagem de drenagem pelo primeiro o:gão valvillado do meneio- dreno da secção média co ma cavidade
passagem de serviço em primeira e se- fato de 'criar uma sucção nas mesmas; nado segundo elemento de válvula se- de eno da secção inferior.
gunda porções.
urna válvula de retenção localizada no parar a primeira porção da segunda
45 Um aparelho para abrandamen30 — Um aprêlho para abrandamen- primeiro canal de controle de pressão porção da passagem -de serviço e pelo to de água, de acôrdo com o ponto
to de égua, de acordo com o ponto 29, conduzindo à citada segunda porção de fato do mencionado segundo órgão val- 44, caracterizado pelo lato dos ataa .iocaracterizado pelo fato de ter uma pas- passegm de serviço, a fim de controlar vMado permitir comunicação da referi- res de pressão para os mencionados prida prineiar porção da passagem de meiro e segundo elementos de vál.1..a
sagem de dreno no corpo, connectada o escoamento através da mesma.
36 Um aprelho para abrandamen- serviço &ian o dreno a ela conectado, e o citado atuador de pressão para a
com a mencionada primeira passagem
de dreno e com a primeira porção da to de água, de acordo com o ponto quando o mencionado segundo elemento yálvula de dreno compreenderem pu r
passagem de serviço e separada da pri- 35, caracterzado pelo fato do remendo de válvula esta rià segunda posição.
-çõesdumagchetflxív ore¡ã
42 — Um aparelho para abrandamen- atuador combinadas, localizadas enti e
meira porção da passagem do serviço corpo de válvula ter um segundo canal
pelo cotado segundo órgão valvulado de contrôle de pressão conectando a ci- to de água, de acôrdo cem o ponto as secções superior a média do corpo
do segundo elemento de - válvula quan- tada * segunda porção da passagem de 41, caracterizado pelo tato de ter um de válvula e tendo ditas porções tordo na mencionada segunda posição. fornecimento, adjacente a sua entrada de canal de derivação no dito corpo, co- mando os atuadores e presas aos res31 — Um aparelho para abrandamen- suprimento de pressão, com a câmara nectando a segunda porção da passa- pectivos elementos de válvula e à válto de água, de acôrdo com o ponto atuadora de pressão do segundo elemento gero de fornecimento de água dura com vula de duas vias de dreno.
30, caracterizado pelo fato de ter uma de válvula de dreno, acima do atuador a segunda porção da citada passagem
Aparêlho para abrandamento
de serviço e tendo um aprimcira Vál- de água, de acôrdo com o ponto 45,
câmara a:uadora de pressão, no .dito de pressão da mesma .
37 — Um aparelho para abrandatnen- vula de retenção que impede escoamen- caracterizado pelo fato da porção atuacorpo de válvula, recebendo um primeiro atuador de pressão de elemento to de água de acordo com o ponto 36, to da segunda porção da passagem de dura do citado com o ponto 45, caracde válvula para movimento no mes- caracterizado pelo tato de ter, no ci- serv.ço para a mencionada' segunda por- terizado pelo fato da porção atiradora
mo; uma -câmara atuadora de pressão, tado segundo canal de controle de pres- çao da passagem de fornecimento de cie citado órgão combinado de gacheta
no dito corpo de válvula, recebendo um são, um órgão de válvula para contro- adua dura, dito canal de derivaçãó for-, flexível e amador ter ainda formada
segundo atuador de pressão do segundo lar o escoamento para o atuador de nccendo água sob pdessão, para lava- uma porção anular de secção em forma
elemento de válvula para movimento pressão do citado segundo elemento de gem de retõrno, à citada passagem de de U . que, quando pressão' é aplicada
no mesmo; e uma passagem de inter- válvula e para o mencionado atuador serviço e à saida de água mole do tan- sôbre ela, flexiona-se e mediante retirada
que de abrandamento, qi ()ido o mencio- da citada pressão reconduz os elementos
conexão, no dito corpo, entre as citadas de pressão da válvula de dreno.
câmaras e abaixo dos atuadores das
38 Aparelho para abrandamento nado primeiro elemento de válvula está de válvula e a válvula de dreno de
mesmas.
de água, de acôrdo com o ponto 37, na posição de lavagem de retorno e o duas vias a posição normal.
32 — Um aparelho para abrandamen- caraaterizado pelo fato do citado cor- cotado segundo elemento está na posiaparelho para abrandamento de água, de acôrdo com o ponto po de válvula ter urna -segunda passa- ção de serviço,
to de água, de acôrdo com o ponto 44,
43
—
Um
aparelho
para
abrandamengem
de
orifício
de
jato
estendendo-se
31, caramerizado pelo fato do citado
caracterizado pelo tato do primeiro orcorpo s'cle válvula ter uma passagem de na mesma e tendo uma extremidade de to tie água, de acordo com ponto 40, gão valvulado do ciado Prirnero eleigualização conectando a segunda câma- entrada e unia extremidade de saída, caracterizado pelo faio do dito órgão mento de válvulas cooperar, na posição
ra atundora, abaixo do atuador nela dita extremidade de entrada estando de contrôle periódico abrir primeiro a baixa, Para apoiar-se sobre a primeira
contido, com a mencionada passagem de em comunicação com o mencionado se- para causar atuação d °primeiro elemen- sede de válvula de passagem de tornedreno, bem como uma câmara atuadora gundo sanal de controle de pressão, a ot de válvula, a mim de iniciar lava-. cnnento para fechar dita passag-iii e
para a válvula de dreno da passagem jusante do dito órgão de- válvula de gero de retôrno através do tanque de uns segundo órgão de válvula do mende drenagem partindo eia primeira por.» controle, e tendo um orifício de jato, abrandamento, a seguir abrir a válvula cionado primeiro elemento de váruia
ção da passagem de suprimento, uma para receber água do citado segundo de controle do citado segundo canal de cooperar, na posição mia, para apoiarválvula de dreno na última passagem canal de contrôle de pressão, e uma controle de pressão, para causar atua- se sobre unia Segunda sede de válvo:a
de drenagem menciona tendo um atina- válvula de retenção abaixo de dito ori- ção do mencionado segundo elemento na secção média, para fechar a eude válvula a fim de cessar a lavagem flexão da referida cavidade de dreno
dor de pressão montado de modo a mo- fício de jato.
39 — Urn aparelho para abrandamen- de retorno e iniciar o tratamento com com a passagem de dreno da sect,ão
ver-se na referida câmara atuadora pato de água, de acordo com o ponto salmoura no mencionado tanque de média.
ra a válvula de, dreno.
33
Um aparêlho para abrandamen- 38, caracterizado pelo fato do mencio- abrandamento, seguido por lavagem lenUni aparelho para abrandamento de água, de acôrdo com o ponto nado corpo de válvula ter uma passa- ta e fechamento da respectiva válvula to de água, de acOrdo com o ponto de
contrôle
'do
primeiro
canal
de
congem
de
sucção
de
salmoura
e
recom32, caracterizado pelo fato do mencio47, caracterizado pelo fato de ter um
nado -corpo de válvula ter um primeiro pletamento de água comunicando-se, em trôle de pressão para interromper a la- poço de pressão de fluído, na secção
vagem
lenta
e
efetuar
a
lavagem
rápida
uma
extremidade,
com
a
citada
segunda
canal de contrôle de pressão conectando
média, conectada em uma extremidade
a citada segunda porção da passagem passagem de orifício de jato, em uma no referido tanque de abrandamento e com a porção de entrada da passagem
o
recompletamento
de
água
no
menciode fornecimento, adjacente a entrada de posição abaixo do dito orifício de jato
de fornecimento.
suprimento de pressão da massa, com a e acima da referida válvula de reten- nado tanque de salmoura e finalmente
-- Um aparelho para abrandamenc-amara atuadora de pressão do primeiro ção; um conduto conectando a referida fechamento da válvula de contrôle do to de água,. de acôrelo com o puta°
lelemento de válvula acima do seu atua- passagem de sucção de salmoura e re- citado segundo canal de contrôle de 48, caracterizado pelo fato do prime:ro
dor de pressão e com a segunda por- completamento de água, existente no pressão.
orifício e passagem de jato da si e.a.'io
44 Um aparêlho para abrandamen- média ter a citada entrada e termo i7-ir
ção da passagem de serviço, dito pri- mencionado corpo de água, com a refemeiro canal de contrôle de pressão temi; rido conduto de sucção de salmoura e to de '''água,; de acõrdo com o ponto na parte superior da' mencionada secrecompletamento de água do tanque de 43, caracterizado pelo fato do mencio- ção medi-) e a descarga terminar na
do uma válvula de retenção.
34 — Um aparêlho para abrandamen- salmoura e um conduto conectando a nado corpo de válvula ter uma seção cavidade de dreno da secção inferiàr,
to de água, de acôrdo com o ponto extremidade de descarga do citado se- superior uma secção média e uma sec- de modo a colocar uma - sucção sobre
';
§3, caracterizado pelo fato • de ter um gundo orifício de jato com o meincio- ção inferior destacavelmente conectada, esta secção inferior.
órgão da válvula de contrôle, no citado nado - tanque de abrandamento, acima dito corpo de válvula tendo unia passaUtri aparélho para'abrarichunenprimeiro canal de contrôle de pressão do leito de mineral contido no dito tan- gem de fornecimento .de fluido com uma to de água, de- acdrdo' dorh
pona,
porção de entrada na secção inferior, 49, caracterizado pelo fato da 'Menciodestinado a controlar o escoamento pa- que.
uma
primeira
sede
de
válvula
da
passara o mencionado atuador de pressão do
40
Um aparêlho para abrandamennada passagem de seMçd'dd citado
primeiro elemento de válvula e para a to de água, de acôrdo com o ponto gem de suprimento na secção inferior, corpo de válvula ter uma ¡Porção. do cientre
a
porção
de
entrada
e
a
porção
referida segunda porção de passagem 39, caracterizado pelo fato de ter um
tado corpo de válvula tem 'uma porção
de serviço.
órgão de contrôle periódico destinado média da - passagem de fornecimento na cecção média e • umk Saída na sec35 — Um aparêlho para brandarnen- a os citados primeiro e segundo órgão uma cavidade de dreno, na secção média, ção inferior.
51
to de água, de acôrdo com o ponto de válvula de contrôle para atuação conectada à citada porção média da pasUm aparêlho para abranda.
34, wracterizado pelo fato de ter um dos mesmos, a fim de causar lavagem sagem do fornecimento uma cavidade mento de água, de acôrdo com o ponto
de
dreno,
na
secção
média,
conectada
50, caracterizado pelo fato do citado
orifício e uma paissagem de jato no cor- de retôrno tratamento com salmoura e
po de válvula 'e e mcomunicação com lavagem lenta, lavagem rápida e retôr- à citada porção média da passagem de p rimeiro órgão valvulado do menciona.
o citado primeiro canal de contrôle de no à condição de serviço de abranda- fornecimento e tendo entre as ditas por - do segundo elemento de válvula atuare
pressão ajussante do rnencionad °órgão mento de água dura que passou através ção uma sede de válvula, uma cavidade na posição baixa, para apoiar-se na rede vá 'vil/a de controle e descarregando do dito tanque de mineral par, trata- de dreno na seeção inferior uma abar- ferida primeira sede de válvula da nas.
tura de descarga pesa o lado exterior sagem de serviço e fechar a mesma.
na passagem intereonectada no dito cor- mento.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Inaustrial:
g 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dial
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
7 - O processo de acôrdo com 0;
e um segundo órgão valvulado do d- a mencionada válvula de contrôle de :ERMO DE PATENTE N9 127.271
ponto 1, caracterizado pelo fato de'
tado segundo elemento de arálvula atuar, pressão para o segundo elemento ou Vd.que a substancia da dita trama é quide 28 de fevereiro de 1961.
na posição alta, de modo a apoiar-se vula a se fechar e o segundo elemento
micamente á mesma que a substânsõbre uma segunda sede de válvala na de válvula, com seus órgãos valvulaSt. Regis Papar Company - Es- cia da dita pelicuia.
referida secção média, a fim de fechar dos, retorna à posição de serviço.
8 - O processo de acôrdo com o
tados Unidos da América.
a mencionada cavidade de dreno de serponto 2, caracterizado pelo fato de
58' -- Um processo para operar o
Título:
Processo
e
aparelho
para
viço.
aparelho de abeandamento de água de revestimento de uma teia e produto que o dito polímero linear sintético
é um polímero de etileno e onde a
52 Um aparelho ;para ab,anda- acôrdo com qualquer um dos pontos produzido por êsse processo.
dita peut..ula fundida no tempo de
precedentes
e
usando
troca
de
ions
e
emmento de água, de acôrdo com o ponto
Pontos Característicos
eiagatarnento
com a trama porosa fi51, caracterizadado pelo fato de ter na pregando um leito de mineral trocador 1 - O processo para revestir con- brosa está a uma temperatura de
secção média uma passagem conectada de cations, caracterizado pelo fato de tinuamente uma trama com uma pe- entre cêrca de 1209 e 34U 9C, e a dia cavidade de dreno de seraiço com compreender as operações de: efetuar lícula de resina termoplástica, sendo ta película é esfriada a uma temo fundo da mencionada câmara atuado- lavagem de retôrno ascendente através tal trama fibrosa, porosa e contínua, peratura de entre cêrca de 109C e
êsse que consiste nas eta- 1509C enquanto o diferencial de presra de pressão do citado segundo ele- do leito de mineral de modo a expan- processo
de: extrusão através de uma fol- são entre ca lados opostos da trama
mento de válvula, abaixo do respectivo dir dito leito cêrca de 1-4%, sem re- pas
de cumprimento selecionado de na zona de revestimento é de ordem
mover minara] do tanque de abranda- ga
atuador de pressão.
uma película fundida continua da não inferiu& a 0,1 p.s.i.
mento; introduzir uma solução regenera- dita
resina; condução da dita pelí- 9 - processo de acôrdo com o
53 Um aparelho para aiarandatuen- da, descendentemente, através do leito
fundida e trama para engata- ponto 1, caracterizado pelo fato de
to de água de acôrdo cem o Nouta 52, de mineral; efetuar uma lavagem lenta, cula
mento numa zona de revestimento; que a dita folga é da ordem de encaracterizada pelo fato de ter uma pas- descendente, e uma lavagem rápida, criação
na dita zona do revestimen- tre 12 a 76 mms e a temperatura da
sagem de . drenagem na seaelo
descendente do leito de mineral median- to de um diferencial de pressão am- película fundida é selecionada para
• conectando o fundo da seg anda câmara te introdução de água em uma quanti- biente entre os lados opostos da di- reduzir
ao =Uno o valor da oxidaatuadora do segundo elemetho de vál- dade mínima de cerca de 75,7 litros ta trama, sendo a pressão mais alta ção da resina antes de contactar G
vula can, a cavidade de- drenagem da (20 galões) por 0,0283 m3 (1 pé , no lado da trama que contacta a pe- trama.
secção inferior.
forçando assim dentro dos in10 - O processo de acôrdo com o
cúbico) de leito de mineral e com uma lícula,
terstícios
da
trama
e
em
tôrno
das
ponto
2, caracterizado pelo fato de
velocidade
igual
a
cêrca
de
duas
ve54. --- Um aparelho de abrandamento
suas fibras essa película fundida en- que a dita folga é da ordem de 76 a
zes
a
velocidade
de
escoamento
da
lade água, de aceordo com o panto 53,
auanto se controla a extensão de tal 203 ,mms e a temperatura da pelícaracterizado pelo fato de ter. uma pas- vagem de retõrno, a fim de remover diferencial de pressão e a temperatu- cula fundida é selecionada para prosagem de derivação n asecção média bolsas de solução regenerada deixadas ra da película para controlar o grau mover a oxidação do polímero antes
descarregando em uma extrnaniaade, pa- no leito de mineral , bem, como turva- de penetração da película dentro da de contactar a trama.
11 - O processo de acôrdo com o
ra a extermidade de saída da dial passa- ção e depósitos de ferro, e para recon- trama, produzindo a película forçabem de serviço da secção nferior e dicionar o citado leito de mineral de da assim pata contacto com a tra- ponto 1, caracterizado pelo fato de
um engatamento de entrefecha- que a trama compreende uma plurauma válaula de retenção, loca, zada na modo que uma sobseqüente fase de ser ma
mecânico entre elas em que a lidade de filamentos espaçados.
passagem de derivação, macei:n(10 es- viço de água de abrandamento forne- mento
é enrolada em tórno das fi- 12 - ',recesso de acórdo com o
coamento da porção de saída da passa- cerá água tratada isenta de traços de resina
bras da trama; e então - esfriamen- ponto 1, caracterizado pelo fatodtle
gem de serviço parai,a paaaagem de solução regtnerada, bem como livre de to da dita película fundida a uma que a trama compreende um subaderivação e controlando a miessio e o depósito de ferro no caso de serem tra- temperatura abaixo do ponto de so- trato polarizado.
fluxo de fluido que passa - através da tadas águas contendo ferro.
lidificação da dita película; sendo 13 - O processo de acôrdo com O ça
dita passagem de derivação.
etapas desse engatamento da tra- ponto 1, caracterizado pelo fato de
59 Um processo de acôrdo com as
ma
e da película e esfriamento da
55 --- Uni aparelho Para s,-andamen- o ponto 59, caracterizado pelo fato da película efetuadas à zona de contac- que a dita resina termoplástica exto de água, de acõrdo com J 'Grito 54, mencionada lavagem de retõrno ser fei- to entre a película e a trama, pelo trudida forma uma folga de esticaquente entre u ramificai de
caracterizado pelo fato dos atuadores to a uma v elocidade de escoamento, a qual se obtém continuamente uma mento
extrusão e a linha da sua aplicade pressão para os primeiro e segundo citada introdução de solução regenerada trama que ttm um revestimento de ção
ao substrato, sendo essa folga -de solução regenerada ser' o tratamento película de resina de espessura uni- de esticamento
elementos de válvula,' e o aaiador
quente da ordem de
forme.
com
salmoura
do
referido
leito
mediante
pressão para a válvula de duas vias
entre 6,35 mias e 178 mins, e enintrodução
de
salmoura
acima
do
dito
de dreno compreenderem porções de
2 - O processo de acôrdo com o quanto se aplica calor a essa resina
um órgão caubinado de gacaeta flexí- leito e mantendo-se um espaço livre aci- pinto 1, caracterizado pelo fato de termoplástica nessa folga de esticavel e amador localizado entre as ci- ma do mesmo, a citada lavagem lenta que a dita resina termoplástica com- mento quente para proporcionar que
tadas porções superior e méci.a do cor- ser efetuada pela introdução de água preende uni polímero linear sintéti- ela alcance uma temperatura da or- po de válvula e tendo ditas porções de lavagem no mesmo ponto de introdu- co de ponto de fusão acentuado, es- dem' de 7009 F, aplicando-se também
rapidamente peia dita eta- aalor ao dito substrato para proprêsas aos respectivos elementos de ção de salmoura, e a citada lavagem friavel
esfriamento mencionada.
• porcionar que éle alcance uma temválvula e à citadaválvula de dreno rápida ser feita a uma velocidade maior pa3de
- O processo de acôrdo com o peratura não acima de crca de 3009?
do que a velocidade da lavagem lenta
de duas vias.
mediante introdução de água acima do ponto 1, caracterizado pelo fato de e enquanto se aplica simultaneamen56' Um aparêlho . para uni-andamen- dito espaço livre para mover dito es- que o dito cuotrôle da extensão des- te uni vácuo por baixo do substrato
de pressão e tempera- na região de aplicação da resina terto de acua, de acôrdo com o ponto espaço livre de água e a água de lava- sa diferencial
da película é exercido para evi- moplástica aquecida extruida a êle.,
55, acracterizado pelo, fato das citadas gem rápida, para baixo, através do ci- tura
tar
a
penetração
da película dentro 14 - O processo de acôrdo com o
porções atuadoras do órgão wmbinacio tado leito, meio pelo qual bolsas de da trama a um grau
pelo qual as fi- ponto 13, caracterizado pelo fato de
de gacheta flexível, e atuador, terem salmoura e turvação destantes são remo- bras da trama passam ataavés d pe- que o calor é removido do substrato
neuas formada uma porção a.a alr de vidas no referido leito.
lícul e salientam-se dali tendendo o e do seu revestimento depois que êle
secção em forma de U qi, quando
dito diferencial de pressão a impe- passa a região da aplicação da re60 -- Um aparêlho para abrandame dir tal penetração das fibras pelo sina termoplástica ao substrato.
pressão a aplicada flexiona, qaande a
pressão é aliviada, reconduz xi citados de água, caracterizado pelo fato de es- puxamento d'algumas para baixo no lã - O prccesso de acôrdo com o
elementos de válvula e a vLvula de tar substancialmente de aceordo com o sentido da região de pressão menor ponto 1, caracterizado pelo fato de
e assim para fora da dita película, que a dita resina termoplástica é
duas vias de drenagem à po.aaão nor- que foi aqui descrito e representado nos pelo
qual se obtém uma trama con- um material termoplástico do grupo
desenhos anexos.
mal.
tinua que tem um revestimento de poliolefino e em que a dita extruUm aparelho para abrandamen- sr - Um processo de abrandamento película de polímero normalmente só- são ocorre através de urna matriz de
to de água; de aceirdo -com o ponto 1, de água, caracterizado pelo fato de es- lido de espessura uniforme.
extrusão ajustada para produzir uma
caracterizado pelo fato de ter uai dispo- tar substancialmente de acõrdo com o 4 .- O processo de adirdo com 'o película do revestimento de um pésitivo ,qua respondei à altura d' liquido que foi aqui descrito.
ponto 1, caracterizado pelo fato de se de uca. de 320 gramas Ca 2.700
no tanque de salmoura e um órgão de
que a dita película está entre cêrca gramas por resma de substrato, enquanto se move tal substrato poroso
A requerente reivindica de acôrdo de 0,05 mil e 10 mils de espessura.
contrõle ,r_onectado com o referido dispositivo , e com um, atuador de pressão com a Convenção Internacional, e o 5 - O processo de acôrdo com o em relação a tal matriz a uma ve- •
para o mencionado segundo elemento de Art. 21 do Decreto-Lei n° 7.903, de ponto 1, caracterizado pelo fato de locidade da ordem de 10 metros a 30
válvula, de modo a manter o referido 27 de agôsto de 1945, as prioridades que a dita trama e película são car- metros por minuto.
atuador de pressão aberto e atuando o dos correspondentes pedidos depositados rendas juntamente a um regime não 16 - O processo de actirdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
segundo elemento 'ide válvula até qua na Repartição de Patentes dos Estados inferior a 2 54P metros por minuto. que
a folaa de esticamenta quanta,
a água de recomplementamento alcan- Unidos da América, em 1° de março 6 - O processo de acôrdo com o comprcanclando
a distância dos láponto 1, caa acteri-ado pelo fato e
ce uma a'tura predeterminada no dito de 1960, e 12 de setembro de 19'50 que
diferente
da
substância
bios de tal matriz à linha do primein:
sutywig
da
dita
trama
é
dqui
sob
números
12.168
e
55.239
tanque, pelo que O citado dispositiva
, N UCCo contacio entre a trama e a pelíama'
que responde à altura de liquido obriga tivamente.
cola, é selecionada de magnitude sua'n
C-a película.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acardo com o art. 26 do Código ele Proprienade industrial:
f 2" Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido. duri aate 30 dia/
:aterão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
ficiente para produzir uma oxidação cerem a trama antes da sua chegada tes substancialmente 'verticais ao
4 — Um processo de acórdo com o
parcial ela superricie da película ex- à estação de revestimento.
substrato a partir do ponto de lar- ponto 3, ca.- izado pelo fato de que
trudida para polarizar assim a su- 24 — O aparêlho de acôrdo com o gura máxima do filamento (quaado o fluxo de a que é controlado para
perfície de tal película e para oca- ponto 20,
incluindo meios para aque- medido num plano substancialmente proporcionar a pressão compensatória
sionar que as moléculas se formem cerem a trama
situada depois da es- paralelo ao substrato) à superfície passa pelo menos através de uma exten. e unam sare a dita superfície inci- tação de revestimento.
do dito substrato, pelo qual os ditos
dental à dita oxidação para formar
são fixados firmemente ao são de encrimento que procede Imediata25 — O aparelho de acôrdo com o filamentos
assim um agente de ligaçáo entre a ponto
substrata e impedidos de se mo- mente a oprração de aparamento.
20, incluindo meios para con- dita
dita pelicuia e o substrato, atuan- trolarem
verem de qualquer valor substancial
temperatura da película com.
5 — Um processo de acõrdo com os
do o diferencial de pressão ambiente seguindo aa sua
relação a êle.
extrusão.
pontos 1 ou 2, caracterizado pelo fato
mencionado acima e o agente liga36
—
Uma
construção
de
lamina26 — O aparelho de acôrdo com do de acôrdo com o ponto 27, in- de que a pressão compensatória é aplidor um com o outro com a condição do plástico devido a tal calor pa- o ponto 20, incluindo meios para cluindo um segundo .substrato poro- cada por um membro mecânico (por
ra unir a película e o substrato fixa- produzirem uma textura que com- so unido ao substrato primeiramente exemplo um roleta) que contacta o enmente para produzir uma aderência preende uma trama porosa de mate- mencionado e uma pluralidade de chimento.
rial em folha que é movida passan- filamentos espaçados interpostos 'nos
de traça° de fibra.
6 — Um processo de acôrdo com
rd — O processo de acôrdo com o do a estaçáo de revestimento.
ditos substratos.
ponto 1, caiacterizado pelo fato de 27 — Um artigo de manufatura A requerente reivindica de acôrdo qualquer um dos pontos precedentes,
compreender
cio
um
laminado
que
que a dita resina termoplástica é excom a Convenção Internacional, e o caracterizado pelo fato de que as vatrudita através de uma matriz pa- inclui: um substrato poroso, fibroso, Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903, de riações na massa por extensão unitária
tendo
uma
superfície
irregular
de
ra produzir uma película de reves27 de agôstc de 1945, a prioridade
timento de um pêso da ordem de não-nível quando observada em' sec- do correspanciente pedido depositado para segurar o enchimento a ele (por
pelo menos 320 gramas por resma ção transvarsal ampliada e incluin- na RePartiçãe de 'Patentes dos Es- ções numa característica (por exemplo
de trama, enquanto inove tal trama do altos e baixos a esmo; um re- tados Unidos da América, em 16 de queda de pressão) de um fluxo de ar
com relação a tal matriz a uma ve- vestimento para êle compreendendo março de 'anta sob número 15.451.
através do enchimento resultante das
locidade não inferior a trinta metros uma resina termoplástica de espes(N 9 1.363 — 4-1-66 — Cr$ 82). variações na permeabilidade ao ar do
sura substancialmente uniforme apepor minuto.
enchimento ao longo da sua extensão.
18 — O processo de acôrdo com o sar de tal superfície irregular; sen7 — Um processo de acôrdo com o
ponto 16, induzindo uma ação quí- do a espessura de tal revestimento
TÊ,RMO No 129.093
ponto 6, caracterizado pelo fato de que
mica sôbre a superfície da película entre cêrca de 0,5 a 10 mils e tendo
extrudida durante o tempo que ela tal revestimento um alto gráu de
Molins Machine Company Chnited as variações na massa por extensão unipassa através da dita região da fol- aderncia ao substrato com:prendendo
tarja do enchimento aparado são dete.
— Inglaterra.
ga de esticamento quente e isto a uma aderência de :tração ele fibra.
tadas.
partir do tempo de extrusão prove- 28 — Um artigo de acôrdo com o
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou reniente dos lábios da matriz para o ponto 2i, caracterizado pelo fato de ferentes a Máquinas Manipuladoras de . 8 — Um processo de acordo com
tempo de aplicação de película ao que a dita resina compreendo um poqualquer um dos pontos precedentes,
substrato, incluindo tal ação quími- límero linear sintético de ponto de Tabaco".
caracterizado pelo fato de que as vafusão
acentuado.
ca a oxidaçãa da superfície do subsPontos característicos
riações
na massa por extensão unitária •
29
—
Um
artigo
de
acôrdo
com
o
'trato devido ao contacto do material
— Numa máquina manipuladora de do enchimmto aparado são sentidas com
termoplástica aquecido com a atmos- ponto a7, caracterizado pelo fato de
fera enquanto numa temperatura que o grau de aderência requer a tabaco na qual é formado um enchi- radiação penetrativa.
elevada da película na folga de es- destruição das fibras do substrato em mento contínuo de tabaco (por exemplo
9 — Um processo de acôrdo com
resposta à delaminação.
ticamento quente.
19 — O processo de acôrdo com o 30 — Um artigo de acôrdo com o uma máquina de fazer cigarros do tipo qualquer um dos pontos precedentes,
• ponto 16, incluindo o rodeame.nto da ponto 27, caracterizado pelo fato de de haste continua„ um processo de aper- caracterizado pelo ..at:o de que a preszona de folga de esticamento quente que a espessura do dito revestimen- feiçoar a uniformidade do enchimento são compensatória é sempre tal que
com um vácuo para reduzir a oxi- to está entre cérea de 0,5 a 0,40 mils que inclui as etapas de alimentação lon- aumenta a compacidade do enchimento
dação da película plástica ali en- e é grudada ao substrato por parte gitudinal do enchimento, aparamento do durante a operação 'normal do procesquanto quente, enquanto se aplica da dita película que são enroladas e enchimento para uma dimensão de sec- so.
▪ Calor ao cialo substrato da sua união travadas mecanicamente as fibras de ção transversal desejada, sujeitar o en10 — Uma máquina manipuladora de
substrato.
▪ com a dita película.
20 -a DI aparelho da classe des- 31 — Um artigo de acôrdo com o chimento a unia operação de sensibilida- tabaco, caracterizada pelo fato de que
crita a combinação incluindo um ex- ponto 27, caracterizado pelo fato de de para detetar variações na massa por é formado um enchimento contínuo de
trusor tendo meios de aplicação de que a -espessura de tal revestimento unidade de comprimento do enchimento, tabaco (por exemplo, uma máquina de
calor e pressão para extrudir uma é determinada pelo seu pêso e está e utilizando os resultados da operação
cigarros do tipo de haste contipelícula de resina termoplástica de no alcance de cêrca de 320 e 2.700 e sensibilidade para aplicar pressão fazer
espessura uniforme sôbre uma tra- gramas par resma ompreendendo compensatória ao enchimento não apa- nua) compreendendo meios para alimentarem longitudinalmente o enchimenina porosa em movimento e de pêso 21,29 metros quadrados, estando esaté 970 gramas por 21,29 metros qua- sa espessura entre cêrca de 0,05 e rado para Modificar a compacidade do to, um dispositivo aparador para aparar
tabaco no enchimento, pelo menos du- o enchimento par uma dimensão de secdrados da trama, meios para move- 0,40 mils aproximadamente.
rem uma trama porosa de material 32 — Um artigo de acôrdo com o raste a operação de aparamento, cuja ção transversal desejada, meios de senem falha passando uma estação de ponto 27, caracterizado pelo fato de pressão é aumentada ou reduzida con- sibilidade para .detetarem variações na
revestimento sendo a última locali- que a 4:1 itat película é unida ao dito
a operação de sensibilidade in- massa por extensão unitária do enchizada adjacente à bôca de tal extru- substrato pela ação da oxidação da forme
dique uma quantidade de tabaco menor mento e meios compensadores para aplisor peio qual a película termoplás- superfície da dita pallucla.
tica é aplicada à trama em movi- 33 — Uma construção de lami- ou maior passando o mecanismo detetor carem uma pressão comensatória ao
Mento; sendo o dito extrusor locali- nado de acôrdo com o ponto 27, in- para remover, ou pelo menos, reduzi: enchimento não aparado com o fim de
zado com relação à estação de re- cluindo uma pluralidade de filamen- variações na densidade média, durante modificar a compacidade do tabaco no
vestimento para produzir uma folga tos espaçados interpostos entre o di- o aparamento, do tabaco através da sec- enchimento pelo menos durante o opa,de esticanaento quente consistindo de to substraao e revestimento, sendo o
transversal dessa parte do enchi- ramento, e meios para ajustarem os
plástico fundido extruclido; meios dita revestimento unido ao dito subs- ção
para aplicar vácuo por baixo da di- trato em áreas entre os ditos fila- mento a: permanecer depois do apara- • meios de compensação de ;acordo com
mento.
as variações detetadas de M044 que a
ta trama em movimento na dita es- mentos.
34 — Urna construção de lamina2 — Um processo de acordo com pressão -compensatória é ampliada .! ou
tação de aplicação de revestimento;
do
de
acôrdo
com
o
ponto
33,
carace meios situados a seguir ao extruo ponto I, caracterizado pelo faro de reduzida conforme uma quantidade. ,de
sor mencionado acima para esfriar terizado peio fato de que o 'espaça- que o enchimento é transportado longi- abaco menor ou maior passa, os meios
mento
entre
os
ditos
filamentos
é
a dita película abaixo do seu ponto
adequado para permitir que o dito tudinalmente em contacto com um trans- sensíveis para remover, ou, pelo menos,
de solidificação.
21 — O aparêlho de acôrdo com o revestimento seja puxado compacta- portador permeável ao ar, sendo o ar eduzir variações na densidade média,
ponto 20, caracterizado pelo fato de mente para baixo sôbre os ditos fila-. passado através do enchimento e do durante o aparamento, do tabaco . atraque o dito extrusor é localizado para mentos para segurar o mesmo para transportador para segurar o enchimen- és da secção transversal dessa parte
produzir uma folga de eaticamento c dito—substrato.
to a ele (por exemplo, succionalmen- o enchimento a permanecer depois do
Um artigo de acôrdo com o te)
quente da película em comprimento
.
a paramento.
ponto
34.
Caracterizado
pelo
fato
de
da ordem de 6,35 a 178 mms.
11 — Uma máquina de actiro com o3
—a
Um
processo
de
acôrdo
com
o
que
o
revestimento
adere
compacta
22 — O aparélho de acôrdo com o
ao canteirnos dos filamentos Ponto 2, caracterizado pelo fato de que onto 10, e compreendendo um transpor.
ponto 20 incluindo meios para ali- menti
compreendem as suas áreas mai-. a pressão compensatória aplicada ao en- ador errneável ao ar para transportar
carem urna sueca.° a tal trama da que
afastadas
dito substrato, sendo xo
dita esta:U, de revestimento.
t ovestimen,
t q uando observado era chimento é pressão de ar que é contro- 1 ongitudinalmente o enchimento em coo23 — .0 upri:'Cha de acôrdo com o SCCÇ O transversal. puNaclo sôbre cal iada pela variação de fluxo de ar atra- acto com ele e meios para passarem o
pomo 20 inçài:nclo meios para aque- da filamento e senclq dispostas para, ves do enchimento e do transportador.. a 3através do enchimento e transporta.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Pubilci-Im feita de acôrdo cóm o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 2 9 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento

cio

ooderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

dor para segurar o enchimento a éle
(P or exemplo succionalmente) .
12 - Unia máquina de acordo com
o ponto 11. caracterizado pelo fato de
que os meios de compensação aplizam
pressão de ar ao enchimento, sendo pre.
vistos meios para :controlarem a pressão de ar pela variação do fluxo de
ar através do enchimento e do transportador.
13 - Uma máquina de acórdo com
o ponto . 12, caracterizada pelo fato de
que os meios de conuiansação compreendem uma câmara que tem uma abertura adjacente ao transportador e estendida ao dispositivo de aparai-minto .e situada no lado de transportador mais
afastado cio enchimento, sendo previstos
ramos para extraírem o ar através do
câmara, o transpo:tador e o enchimento e em que os meios de válvula são
uma válvula de borboleta montada articuladamente na câMara para variar a
quantidde de ár extraído da câmara. •
14 - Unia máquina de acôrdo com
o ponto 12, caracterizado pelo fato de
que os melos de compensação compre.
endem uma câmara que tem uma abertura adjacente ao transportador estendida para o dispositivo aparador e situada no lado do transpOrtiador mais afastado do enchimento, senut revistos meios para extraírem of ar através da câmara, do transportador e do enchimento e em que os meios de VálVJla Sã3
uma válvula de escapamento na parede
da câmara para admitir 11/11 fluxo de
ar dentro da cámarai passando secundariamente o enchimento sendo a válvula
de escapamento ajustável para variar o
luxo de passagem Secundária e assim
a pressão na câmara.
15 - Uma máquina de acôrdo com
os pontos 10 ou 11, 'caracterizada pelo
fato de que os meioS de .compensação
compreendem meios mecânicos (por
exemplo um rolete) ¡para contactar o
enchimento e moviveis no sentido do
transportador para variar a pressão
exercida no encamin4amento.
16 - Uma máquina de acUrdo com
qualquer um dos pontos 10 a 15, caracterizado pelo fato de!' que os meios de
sensibilidade detetam variações numa
característica (por exemplo queda de
pressão) de um fluxo de ar através do
enchimento resultante de variações na
permeabilidade de ar 'do enchimento ao
longo da sua extensão.
17 - Uma máquina de acôrdo com
o ponto 16, caracterizada pelo fato de
que os meios de sensibilidade estão situados a montante do dispositivo aparador para atuarem no enchimento aparado. ..
.
18 -tzL Unia máquina de acôrdo com
qualquer um dos pontos 10 a 17 compreendendo um detetor nucleõnico para
sentir as variações, na massa por exr
tensão unitária do erichImento.
19 - Uma máquina de acôrdo . com
o ponto 18, caracterizada pelo fato de
que O detetor nucleânico está situada
a jusante do dispositivo aparador para
atuar no enchimento aparado.
20 - Uma máquohia de acôrdo com
o ponto 16 ou 17 e cOmpreendendo um

fole ao qual é aplicada a queda de
pressão do fluxo de ar através do enchimento, sendo a contração e e expansão do fole arranjada para variar a
pressão compensatória..
21 - Urna máquina de acÔrdo com
o ponto 20, caracterizada pelo fato de
que o fole roda a válvula de borboleta
do ponto 13 por Meio de membros .rosqueados de partida rápida cooperantes. •
22 - Uma máquina de acôrdo cola
o ponto 20, caracterizada pelo ato de
que o fole Inove uma válvula de escapairiento perfilada dentro e 'ora de uma
abertura de escapamento na parede da
câmara compensadora.
23 - Uma máquina de acôrdo com
o ponto 20, caracterizada pelo fato de
que o fole move o membro mecânico
do ponto 16 no sentido e contra o sentido do transpoortador por meio de um
dispositivo servo hidráulico.
24 - Uma máquina de acôrdo com
qualquer um dos postos 10 a 23, caracterizada pelo fato de que os meios de
compensação são arranjados para produzirem sempre uma pressão compensatória tal de modo a aumentar a compacilade do enchimento durante a operação normal da máquina.
25 - Um processo para aperfeiçoar
a uniformidade de um enchimento de
tabaco continuo numa máquina manipuladolia de tabaco substancialmente como descrita aqui com referência a, e como ilustrado, nas figuras 1, 2 e 3 ou
figuras 1 e 4, ou figuras 1 e 5, ou figura 6 dos desenhos anexos.
26 - Uma máquina de fazer rigorros numa haste continua substancialmente' como descrita aqui com referência a, e ilustrada nas, figuras 1, 2 e 3,
ou figuras 1 e 4, ou figuras 1 e 5 ou
figuras 6 dos desenhos anexos.
A reqerida revindica de acôrdo com
a Convenção Internacional e o Art. 21
do Decreto-lei n. 7.903 de 27 de agôsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição
de Patentes na Inglaterra, em 10 de
maio de 1960, sob ri' 16.460.
•
N° 1.369 -4-1-1966 - Cr$ 31.000
TERMO N9 133.386

pedido, durante 30 dias

substrato, a concentração do dito classe que consiste de chumbo, estaagente sendo tal que o último metal nho, bismuto e cadmio, para ser recitado no dito substrato, quando entre vestivel por deposição de outro meem contato com a dita solução, apre- tal, pela aplicação a êle de uma basenta um potencial eletroquimico mais nho de deposição não eletrolítico do
alto que os ditos ions do referido ele- tipo que compreende ions do dito oumento na solução.
tro metal e anons hipofosfito, a fase
2 - Um processo de acôrdo com o caracterizada por aplicar ao dito subsponto 1, caracterizado porque o dito trato uma solução consistindo essenelemento é cobalto.
cialmente de cloreto de níquel, clore3 - Um processo de acôrdo com o to de amônio, hipofosfito de sódio,
ponto 1, caracterizado porque o dito acetato de sódio, ácido acético, cloelemento é ferro.
reto ferroso, ácido clorídrico e água.
4 -- Um processo de [Wird° com o
16 - Um processo de acôrdo com
ponto 1, caracterizado porque o dito o ponto 15, caracterizado porque os
elemento é níquel.
constituintes da dita solução têm
5 - Uni processo de acôrdo com o aproximadamente as seguintes conponto 4, caracterizado porque o dito centrações por litro de solução:
agente complexante compreende ions
Cloreto de niquel,NICL2.6H20 acetato.
13 gramas.
6 - Um processo de acôrdo com
Cloreto de amônio, NH4CL - 83
o ponto 4, caracterizado porque o gramas.
dito agente complexante compreende
Hipofosfito de sódio, NaH2 P02.
ions cloreto.
7 - Um processo de acôrdo com o H20 - 16 g,. a ias.
Acetato de Sadio, CH3COONa.3H20
ponto 4, caracterizado porque o dito
agente complexante consiste essen- - 10 gramas.
Acido acético glacial, CH3COOH cialmente de ions cloreto e ions acetato.
0,6 mililitros.
8 - Um processo de acôrdo com o
Acido clorídrico concentrado - 4
ponto 4, caracterizado porque a dita mililitros.
Cloreto ferroso, PeCL2.41120 - 16
solução compreende, adicionalmente,
gramas.
ions hipofosfito.
9 - Um processo de acôrdo com o
17 - Um processo de acárdo coa}
ponto 4, caracterizado porque a dita o ponto 16, caracterizado porque 4
solução compreende adicionalmente dita solução é aplicada ao dito subi r-.
ions hipofosfito e porque o dito agente trato por pelo menos 10 minutos, e ri,
complexante compreende ions aceta- temperatura da solução, durante a
to.
aplicação, fica entre 90 e 95C.
10 - Um processo de acôrdo com
18 - Um processo para depositar
o ponto 4, caracterizado porque a dita uma camada de um metal, escolhido
solução compreende, adicionalmente. da classe que consiste de níquel, cotons hipofosfito, e porque o dito agen- balto e ferro, sôbre um substrato
te complexante compreende ions clo- compreendendo pelo menos uma subsreto.
tância escolhida da classe que consis11 - Um processo de acôrdo com o te de chumbo e estanho, caracterin,
ponto 4, caracterizado porque a dita do por compreender as fases de aplir
solução consiste essencialmente de car ao dito substrato uma solução
acetato de níquel, ácido acético e água compreendendo
ions de um elemento
12 - Em um processo para condi- escolhido do grupo que consiste de
cionar um substrato compreendendo níquel, cobalto e ferro, e um agentt
pelo menos um metal escolhido da de complexação seletiva de ions eke
classe que consiste de chumbo e es- substâncias da dita classe presentl,
tanho, para ser revestivel por deposisubstrato, a concentração do dito
ção de outro metal, pela aplicação a rio
agente sendo tal que as duas últimas
êle de um banho de deposição não substâncias citadas no dito substraeletrolítico, do tipo que compreende to, quando entram em contato com 9,
ions do dito outro metal e ions hopo- dita solução, apresentam um potehoirti
fosfito, a fase caracterizada por-com- eletro-químico mais alto que os tons
preender a aplicação, ao dito substra- do dito elemento da solução, e
ap4,
to, de uma solução consistindo essen- Isso, aplicação ao dito sUbstrato
çié
cialmente de acetato de níquel, ácido um banho de deposição, não eicirolit
acético, e água, o dito acetado de ní- bica, do tipo que compreende tons dá
quel tendo uma solução consistindo dito Metal e tons hipofosfito, até qe

essencialmente de acetato de níquel, o dito metal se deposita no substa
12 - Em um processo para coa
cionar um substrato compreenden
pelo menos um metal escolhido
classe que consiste de chumbo e estanho, para ser revestível por deposiOto de outro metal, pela aplicação §,
ele de uma banho de deposição n5, o
eletrolitica, do tipo que compreen O
lona do dito outro metal e anions /-:i pofoefito, a mase caracterizada mil'
aplicar ao dito substrato uma solução
consistindo essencialmente de clordo
de cobalto, ácido actéico e água.
20 - Um processo de acôrdo com
o ponto 19, caracterizado porque o
cloreto de cobalto tem unia concent r
ção entre 20 gramas por litro da d'
soluço e uma quantidade suficiente
para saturar a dita solução.
k - Tm processo de acôrdo com
o ponto 19, caracterizado porque a dita solução é mantida em uma tempe-

ácido acético e água, o dito acetato
Data - 12 de outubro de 1961
de níquel tendo uma concentração
Requerente - p hilco Corporation entre
0,5 grama por litro de solução
- Estados Unidos da América..
e uma quantidade suficiente para
Titulo - Processo para preparar saturar a dita solução.
uni substrato para revestimento.
- Um processo, de a,côrdo com
1 - Em um processo de condicionar o ponto 12, caracterizado por comum substrato, com preendendo pelo preender
a fase adicional de manter
menos um metal escolhido do grupo a dita solução em uma temperatura
que consiste de chumbo e estanho, entre 90 e 97 90, durante a ita sua
para ser revestivel por deposição de aplicação ao substrato.
outro metal, pela a p licação a éle de
- Um processo de acôrdo com
uni banho de deposição não eletroli- o 14
ponto 12, caracterizado por comtina, do tipo que compreende ions do
a fase adicional de manter
dito outro metal e anions hipofosfito, "vreender
a dita solução em uma temperatura
a rase caracterizada por aflicar ao entre 90 e 97 9 0, durante a dita apa
dito substrato, uma solução compreen- aplicação ao substrato e porque a dita
dendo ions de um elemento escolhi- aplicação é continuada por pelo medo do grupo que consiste de níquel, nos dez minutos.
cobalto e ferro e um agente para 155'- Em um processo para condicomplexar seletivamente ions de me- t:on'tr una substrato compreendendo
tal da dita classe, presentes no dito pelo menos um metal escolhido da
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PATENTÉS DE INVENÇÃO
Publicara-to feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o cleferimento do pedala eliasieli.
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem pfejudiaralun.
rotura entre CO e 95 9C, durante a aplicação ao dito substrato.
- Em um processo para condicionar um substrato compreendendo
pelo menos um metal escolhido da
classe que consiste de chumbo e eatanho, para ser revestivel por deposição de outro metal, pela aplicação
a ele de um banho de deposição
não eletrolitica, do tipo que compreende ions do dito outro metal e bus
hipofosfito, a fase caracterizada por
aplicar ao dito substrato uma solução
consistindo essencialmente de cloreto ferroso, acetato de sódio, acido
acético e água.
23 - Um processo de acôrdo com
o poirto 22, caracterizado porque a
dita solução contida em uma temperatura entre 90 e. 95 9C, durante a
aplicação ao dito substrato.
A requerente reivindica de acordo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903 de
27 de agoato de 1945, ap rioridade do
correspondente pedido depositado na
Repetrição de Patentes dos Estados
Unidos da America em 14 de outubro
de 1960, soa n9 62.530.
(N9 1.370 - 4-1-66 -o Cr$ 16.)

-nicilina, em um meio solvente em que
o sai resultante seja substancialmente insolúvel, e a recuperação do dito
sal insolúvel de penicilina.
3 - Uni processo de acárcio com o
ponto 1 ou 2, caracterizado' por a
dita diamina compreender uma bisdeshidro-abietil-diamina.
4 - Um processo de acôrdo com
o ponto 1 ou 2, caracterizado por
compreender a dita diamina uma bis-

TERMO N9 87.335
. Data: 22 de junho de 1956
Requerente: Processo para preparar
Alfa-Metil-3-0xo-Delta-4.
Esteróides das Séries do Androstano e do Prefmano.

Pontos Carcterísticos

1 - Um processo de preparação de
6-metil-3-oxo4esteroides das sénias
androstano e pregnano, tendo a fórmula geral:

5 - Ura processo de acôrdo com o
ponto 1 ou 2, caracterizado por compreender a dita diarnina uma bis-tetrahidro-abietil-diamina.
6 - Um processo de acôrdo com o
ponto 1 ou 2, caracterizado por compreender a dita diamina uma bis(cleshidro-abietib alcoileno-dramina.
'7 -- Um processo de acôrdo com
o ponto 1 ou 2, caracterizado por
compreender - a dita drainara urna N' caracterizado pelo tratamento do
N'bis-orleshidro-abietil) - alcoileno- correspondente 6-3 - .metil-3 oxo-4,
diamina.
esteroide com um reagente alcalino
8 - Um processo de acôrdo com ou ácido, sob refluxo e sob nitrogênio,
o ponto 1 ou 2, caracterizado por duarnte várias horaa
compreender a dita diamina urna N' 2 - processo de acôrdo com o ponN abis-idihidro-abietil) - alcoileno - to 1, caracterizado porque o reagente
diamina.
alcalane e hidroisido de potássio.
9 - Um processo de acárdo CDIT1 o 3 - Um processo de preparação de
ponto 1 ou 2, caracterizado por com- de 6 metil-3-ozo 4 esteroides das sépreender a dita diamina uma N'N'- ries androstano e pregnano tendo a
TERMO DE PATENTE N9 71.937 bis - (tetrahidro-abietil) - alcoileno- fórmula geral dada no ponto 1, subsdiamina.
tancialmente como acima descrito,
10 - Um processo de acôrdo com com especial referência a qualquer
De 23 de fevereiro de 1954
o ponto 1 ou 2, caracterizado porl dos exemplos específicos acima exAbbott Laboratories - Estados compreender a dita diamina uma N' ' postos,
Unirmos d aAmorica.
N'-bis - (deshidro - abietil) - eale- Prioridade: Inglaterra, em 22 de
junho de 1935, sob n 9 18.118.
Titulo "Processo de preparação de no-diamina.
TERMO N9 87.834
11 - Um processo de acôrdo com o
, um sal de penicilina substancialnien- ponto
de 12 de julho de 1965
1 ou 2, caracterizado por comlio insolúvel em água".
Requerente: National Chemical
preender a dita diamina uma N'N'bis - çdihidro-abietil) - etileno-dia- Produts Limited. firma Africana do
Pontos característicos....
Sul, industrial.
1 - Um pr3cesso de preparação de mina.- Um processo de acôrdo com "Aperfeiçoamento em processo de
um sal de penicilina substancialmen- o 12
ponto 1 ou 2, caracterizado por Plotação por espuma".
te hidio-inzoltivel, compreendendo a
Pontos Característicos
a dita diamina, urna N'
oaeaçáo de um composto tendo um compreender
N'-bis (tetrahidro-abietil) - etile- 1. Aperfeiçoamento em processo de
grupo cie penicilina reativo com uma no-m=1mo.
efetuar a concentração de minerais
diamina, caracterizado pelo fato de 1 13 - Um processo de actirdo com por flotação, compeendendo os estase usar como reagente aminico uma qualquer dos ponto 1, 12, caracteriza- gi osde adicionar à ol
p pa uma pediamina que inclue ou deriva da des- ' do por conter o dito meio solvente quena quantidade de um hidrocarbohialro-abiotil-araina, ou seus sais de uma quantidade apreciável de um neto cinco alcoxi-substituido, como
agente coletor por espuma, estando os
solvente orgânico.
14 - Um processo de acôrdo com grupos ligados ao núcleo ou cadeia
qualquer dos ponto 1-13, caracteriza- do hidrocarboneto por uma libação
do por ser o solvente orgânico o ál- de éter C - O - C e sendo escolhidas
ao grupo que consiste dos radicais
cool metilico.
15 - Um processo de acôrdo com metoxi, propoxi, isopropoxi, metoxiqualquer dos ponto 1-13, caracteriza- coai monovalentes estão vinculados a
do por ser o solvente orgânico o ace- seguir, a resultante mistura a uma
operação de flotação, caracterizado
tato de etila.
16 -- Um processo de acôrdo com pelo fato de que o hidrocarbonato
qualquer dos ponto 1-13, caracteriza- acílico usado contém de 4 a 10 átodo por ser o solvente orgânico o ace- mos de carbono, está substituído com
3 a 6 radicais alcoxi e não tem
tato de omito.
do que um radical alcoxi dis17 - Um processo de acôrdo com mais
junto a um átomo de
qualquer dos ponto precedentes, de 1 substituido
terminal de dito hidrocara 16, caracterizado por incluir ia eta- carbono
pa de recuperar o dito sal de penici- bonato.
Processo de acôrdo com o ponto
1:11•12 110
Ii0
una mediante a adição de água ao 2.
caracterizado por ser o composto
meio solvente formado essencialmen- 1
hidrocarbonatca um composto compor um solvente orgânico.
preendendo um núcleo de carbono
adição de ácido ou seus sais de amô- te 18
- Um processo de preparação com a partir de quatro até dez átonio quaternário, operando-se em um dos novos
sais de penicilina substan- mos de carbono em estrutura molemeio solven e em que o sal resultan- cialmente hidroinsoravel,
cular de cadeia direta, composta êsse
te de reação seja substancialmente almente como especificadosubstancina descri- em que três dêsses substituintes alinsolúvel a se recuperar o sal diaml- çao anexa- e reivindicado nos
pontos coai monvalentes estão vinculados a
nico de penicilina do meio reacional.
mais de um dos átó-mos de carbono
2 - Um processo de acôrdo com característicos precedentes.
o ponto característico 1, caracteriza- A requerente reivindica de acôrdo nuclear em posição outra que não
do por compreender o contato reacio- com a Convenção Internacional e o de 1.1.3.
Processo de acôrdo com o ponto
nal de uma solução de uma .diamina Art. 21 do Decreto-Lei n 9 7.903 de 3.caracterizado
por estar presente,
que inclue o uderiva de deshidro abi- 27 de agasto de 1945, a prioridade do 1„
guisa de um substituinte adicioetilenar e„ em um solvente inerte, com correspondente pedido depositado na anal,
um atam° Ce oxigênio de ligaunot s avato de um composto tendo Repartição de Patentes dos Estados
dupli, vincula-lo a qualquer átoum erupamento de penicilina reativo Unidos da América, em 25 de feverei- ção
mo de carbono nuclear.para formar o respectivo sal de pe- ro de 1953, sob n9 338.886.

! 4. Proessso de ric3rdo cem qualquer dos eanos p:OL',..,,:::.1.Z.'.., caracterizado peio conte:5M ae.s p. opriedades de flolesia .dos esp ' 1.0 23 me-.
I
diante contra:e das fio:asais tariaeõe3
era esrutura oroaeular do ou dos dee
finidos esouree saca eniprosados,
mais particularmente daqueles fatores N'ariáveis principais cuja mudança sempre efetua a'gurea mudancíclica no núcleo; namoro de subinúmero de átomos de carbono e disposição de átomos de carbono (cadeia direta, cadeia ramificado, ou
cíclica( no núcleo; número de subitituintes alcoor; equilibra) entre tamanha e natio-aza de natos e sobetalar tes respectivamente. substancialmente de acOrdo com a descrição
precedente.
5. - Proceseo de aclado com o ponto
1, caracterizado pelo fato de consistir o mencionado espiuranies em, ou
compreender.
1. 2 . .4. 'reírameeoeibutano. •
Me°
HG/.
H

S. PiCICZ5;2,0 do aciado com o ponto 1, carecterizecto pelo ira o de (-insistir o mencionado espumante em,
ou compreender.
1.1.3.5.7.9 . Hearime toniclecano.
Lle0 Lle0 rle0 IZe0 lie°
H1 1-1"H
1H 1H
IHHHHHHHHil
Me0
7. Processo ae acorao com o r onto 1, caracteriado pelo fatzo de consistir o mencionadc espumante em,
ou compreender.
Éter tetractilico de pentalrétritol
Et O

Et°

13.2k

ao
2
ti()

1
Eto

8. Composiçao para adição a minerais a serem tratados para recuperação por flotação de espuma, cacaracterizada pelo fato de consistir
em, ou compreender, um hicirocarbonato ou mais mistura de o •tilaroa
carbonetos substituidos, abraneldos
pela respectiva definição de mando
com qualquer dos pontos 1 .a,17.ne
1
TERMO 110.286
de 14 de maio •ade 1.03,-sera
Título: "Processo de .prepartseão
de anilina tri-substituida .no 003",
Titular: Stelling Deu Inc. ee . testados Unidos da America.
.1 - Um proas:ao para a pura.
ração de anilina irasubslatada no
cie:o, na geei Os silas'ineet es são,
respectivamente, em atter° de anta' gorro, um radical hideo-carbrioxi 1n•
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicte;ao feita de acôrdo com o art. 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

roderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadas.

feilot um radical poli-carbon-alcoZim.erio i substituído com amuo'terei:Á-1 ioinlerior, ou seus sais de adição de ácido, cal•a:terizado por lazer
reagir o correspondente nitro-benzeno 1d-substituído- no núcleo, com um
agente redutor capaz de reduzir os
rad:cais n nitro a radicais amino e, se
se quiser, .fazer reagir o produto ob.
tido com um agente acilante inferior, paia obtenção do derivado R(acilatio-niferior) e, se se quiser, formar um sai de adição de ácido do

sais de adição de ácidos, nos quais os são iguais e/ou diferentes e incluem:
substituintes sao, respectisam2nte hidrogênio, radicais alquila, aulas, ataium átomo de halogeno, um radical quilas, radicais hidro-aromáticus ou hehidro-carbiloxi inferior e um radical terociclicos, ou ainda, P = halogênio,
poli-carbon-alcoxi-inferior • substittuinte com amino terciário, caracteriza. 0-alquilas, 0-acilas, 0,arilas, e R" =
do por fazer reagir a correspondente halog Oni o, 0-alquilas, 0-acilas.
anilina tri-substituida no ciclo com 0 ,-Rrilas, e R — = halogênio, gruposuni agente adiante inferior e, se se amino, 0-alquilas, 0-acilas, O árims),
quiser, formar os seus saís de adição com aminas primárias ou secundárias.
de ácidos.
2 — Processo para apreparação
6 — Um processo, de acôrdo com
o ponto 5. no qual o comp.% o prepa- 6-amino-4-clorobenzano-1-3 — dissulfo
rado é urra 3-halo-4-(di-alcoil-ami- mstialmidas, caracterizado pelo foto de
2 — Um processo, de acôrdo com no-alcoxi)-5_alcoxi-N-acil-anilina in- se tratar cloreto 6-N-acetilamino-4-4-c10o ponto 1, caracterizado pela anili- ferior teúdo de Ila 8 átomos de car- iobenzeno — 1,3-dissulfinilico com mena tri-sunstituida no ciclo preparada bono inclusive, X é um radical al- til emitia e se oxidar a dissultinilandia
coileno inferior tendo de 2 a 4 áto- obtida deste modo, na correspondente
ter a formou',
j 41)
mos de carbono inclusive, e tendo N-acetil-dssulforiamida, a qual, finalmenNHY
suas duas ligações de valência só- te, é saponificada.
bre diferentes átomás de carbono.
Prioridade: Itália, em 4 de julho de
NB é u mradital
amino e Y é um radical acanoil in- 1958 e 6 de abril de 1959, sob númeferior, tendo de-1 a 6 átomos de car- ros 11.574 e 17.505, respectivamente.
R-0
bono inclusive, caracterizado por fa_
zer reagir o correspondente 3-halo-4(di-alcoil-amino-alcoxil -5-a 1 ooxi-ani0-X-N2
lina com um agente alcanoilante inTERMO N° 115.014'
ferior.
'7
—
Um
processo,
de
acôrdo
com
na qual Ft é um radical hidrocarbil
De 24 de novembro de 1959
interior, X é um radical poli-carbon- o ponto 5, para a preparação de 3bronao-4(2-d
i-etilamino-etoxi)
-5alcoileno-inferior tendo suas duas liTitulo: «Motor de Turbina a Gaz
gações d& valênéia sôbre diferentes etoxi-acetanilida caracterizado pela (Priv. Inv .) .
reação
de
3-bromo-4-(2-di-etil-amiátomos de carbono. Y é hidrogênio
ou acua inferior, e NB é um radical no-etoxi)_5-etoxi-anilina com anhiTitular: Bendix Aviation Corporation
ch-( alcoil-inferior) -atnino, 1-piperidil drido acético.
8 — Um processo para preparar — (Estados Unidos da América) . •
talcoilado inferior), 1-pirrolidil ou
anilinos tri-substituidas no ciclo ou
2-pirrolidil alcoilado inferior).
1. Um motor de turbina a gás com3 — Um 4 processo, de acôrdo coco seus sais de adição de ácidos, subs- preendendo um . compressor, uma turbina
o ponto 2, -,caracterizado pelo com- tancialmente como aqui descrito, com que aciona o compressor, uma • câmara
referência aos Exemplos.
posto preparado ter a fórmula II
9 — Um processo para preparar de combustão para dentro da qual é desnitro-benzenos tri-substituidos no ci- carregado o ar do compressor e da qual
NHy
clo, nos quais os substitulites são, os produtos da combustão são transferi.
respectivamente. um átomo de halo- dos para a turbina, um disposicivo para
gano. um radical hidro-carbiloxi in- controlar a velocidade do motor, e disferior, e um radical poli-carbon-al- positivos de aceleração para controlai
I n
I
coxi-infeelor substituído com amino- a descarga do compressor e a admissão
terciário inferior, ou seus sais de adi- na turbina, caracterizado pelo fato de
j--(halogeno) ção
de ácidos, caracterizado por fazer reagir o correspondente halo(hi- um dispositivo de contrôle (98, 96, 126.
,
dr o-carbiloxi-inferior)-nitro-fenol com 124, 134; 128, 168) acionado por um
um halogeneto de radical poli-carbon- membro operado manualmente (118) ser
0-X-MS
amino-terciário Inferior e, se se qui- ligado ao dispositivo de contrõle de veria qual R é um radical alcoila in- ser, formar os seus sais de adição de locidade (76) e aos dispositivos de aceleração (30, 38) para causar variação
ferior tendo de 1 a 8 átomos de car- ácidos.
da velocidade do motor de tuna velobono inclusive, X é um radical alcolTÉRMO N9 111.48t
cidade de marcha lenta para um valor
leno inferior tendo de 2 a 4 átomos
mais alto enquanto mantém os disposide carbono inclusive, e tendo suasi
De 2 de julho de 1959
tivos de aceelração em uma posição da
duas ligações de valência sôbre difeRequerente: Cano Erba. S. p A., flr fluxo mínimo predeterminada, e depois
rentes átomos de carbono, o halogeno
é bromo ou cloro, e NB é um radical ma industrial e comercial italiana.
para acionar coordenademente os dispodi- aleoil -inferior) -amino.
«Processo para a preparação de arai- sitivos de aceleração a partir da po4 — Um processo. de acôrdo com (las substituidas».
sição de fluí() mínimo até uma posição
Pontos característicos
o ponto 2 caracterizado pelo comde fluxo máximo predeterminada enquan.
1. — Processo para a preparação (14 to mantém a velocidade do motor subsposto preparado ter a fórmula in
alindas substituídas, caracterizado peio tancialmente constante no valor Mais alto
NO.
fato de se fazer reagir compostos da predeterminado.
fórmula:
4
2. Um motor de turbina a gás de
acórdo com ponto 1, caracterizado pelo
fato de o dispositivo de contrõle (98
(halogenol
96, 126; 124, 134; 128, 168) compreender carnos (126, 124, 128) prêsos
eixo (122) acionado pelo membro opeH
rado manualmente (118), e acoplamenna qual X é. um radical alcoileno
tos ligando os referidos camos respectendo de 2 a 4, átomos de carbono
vamente ao dispositivo (66) que con,
fnclusive, e tendo suas duas ligações C102
trola a velocidade do motor e aos dispo• s0
de valência sôbre diferentes átomos
sitivos de aceleração (30, 38).
de carbono, o halogeno é bromo e
NB e um radical di(alcoil-inferior)R'
3. Um motor de turbina a gás de
animo •
acôrdo com o ponto 2, caracterizado pelo
5 — Um processo para a prepara- (na qual: X =
N
:R • R" fato de o dispositivo (106, 112) que resção de unia anilina N(acilada infeponde à temperatura do motor ser prorior) tri-substituída no ciclo ou seus
vido para acionar um dos dispositivos de

4..(balogeno)

aceleração (30, 33) independentemente
do membro operado manualmen:e (118).
4. Uni motor de turbina a gás de
acôrdo com os pontos 1 e 2, c.racterizado pelo fato de o dispositivo (66)
que controla a velocidade do motor
compreender um regulador (761 acionado pelo motor e operacionamcnte ligado a unia válvula de combusiivei (741
que varia o fluxo de combustivel em
uma passagem (70) que supre combustivel para o motor, dito regulador'
sendo ajustável pelo camo (126) çio
dispositivo de contrôle para automati•
camente colocar em posição a válvula.
(74) para regular a velocidade do motor em um valor determinado nela ajuste
do regulador.
5. — Um motor de turbina a gás de
acôrdo com os pontos 3 e 4, caracterizado pelo fato de o dispositivo (106.
112) que responde à temperatura do
motor além disso controlar ums vávula
(104) na passagem de combusti,/e) (70)
6. Um motor de turbina a gás de
acôrdo com os pontos 1 e 2, caracte,
rizado pelo fato de o dispostthra de
aceleração (30) que controla a descarga do compressor compreender lâminas
de difusão uniformemente espaçadas dispostas no alojamento de descarga anular do compressor e cada uma tendo
um pivot de apóio •(32) montado no
referido alojamento, o acoplamento que
liga o camo (124) do dispositivo de
contróle às lâminas incluindo uma alavanca (134) acionada pelo canso e presa
à extremidade de um dos pivots (32),
e alavancas (136) respectivamente liga*
das em uma extremidade aos pivots (32)
e na outra ,extremidade ligadas a alavancas adjacentes por elos (138) que
são presos por meio de pinos às alavancas.
7. Um motor de turbina a gás de'
acôrdo com o ponto 6. caracterizado
pelo fato de pelo menos • um dos elos
(138) ser livremente preso por meio de
pinos à alavanca (136) para prove: uma
ligeira quantidade de folga no anel que
é tomada pela mola.
8. Um motor de turbina a gás de
acôrdo com o ponto 6, caracterizado pelo
fato de as lâminas difusoras (30) serem
formadas com partes laterlais substancialmente retas (190, 192) terminando
em partes extremas internas e externas
curvas, a parte extrema interna de uma
lâmina cooprando com a parte lateral
reta da lamina adjacente para definir
um orifício de descarga permanecendo
em um 'plano que passa através do' pivot da lâmina adjacente e tangente
extremidade interna de uma das lâmiZIRS.

,* C a 4.

al

ein 0
9. Um motor de turbina á gás de
acôrdo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato de os pivots (32) serem localizados de acôrdo com a seguinte fórmula
na qual
R é o Mio do círculo que passe pelo
centro dos pivots
R1 é o ráio do compressor
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PATENTES DE INVENÇÃO
•

Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade industrial:
2° Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o den .rimento do pedido, durante 36 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
Céa folga mínima entre a extremidade interna das lâminas e a periferia
do compressor
a é a largura do orifício de d..>.scarga
medida entre a extremidade interna de
uma .lâmina e o ponto mais próximo da
parte lateral de uma lâmina wijacente
ai é a metade da largura de uma lâmina no ponto de pivotagem
O é o ângulo entre o ráio que passa
através o centro do compressor e o vivot de uma lâmina e a parte lateral de
uma lâmina adjacente.
Reivindica-se, de acôrdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do
Código da Propriedade Industrial, a prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição de Paten tes dos Estados Unidos da América, em 15 de
dezembro de 1958, sob n° 780.531..
TERMO N.° 117.838

xido de carbono, na presença de um TERMO DE PATENTE N.° 118.073
catalizador de hidroformilação sob presLovens Kemiske Fabrik Ved A.
são e em elevadas temperaturas, para
formar um aldeído no qual —(X)— teta Kongsted — Dinamarca.
a estrutura
Titulo: "Processo para fabricação de
3-substituído 6-trigluorometil- 7-sulfamilP.. • C/! • Cli
3,4-Di-hidro-1, 2, 4-benzotiaeliazina-1,1OU • Ca • Cli •
•
dióxidos".
I
03
Pontos Caracteristidos
1 — Um processo para a fabricação
e. se se quiser, deshidratar os deriva- de 3-substituido 6-trifluormetil-7-sullados hidroxi para formar compostos in- mil-3,4-dihidro-1, 2, 4-benzotiadiazinasaturados, nos quais —(X)— tem g es- 1.1-dioxidos tendo a fórmula geral:
trutura
• CE • C11 ou • CH •
*
e
•
2 — Um processo, de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pela pressão asada ser de entre 63, kg/cm 2 e 703,07
kg/cm2.

Rohm E Haas Company — (Estados
3 — Um processo. de acôrdo com o
Unidos da América) .
ponto 1 ou 2, caracterizado pela temITqtulo: Processo para a preparação peratura usada ser de entre 100° e
I de novos aldeídos.
200°C.
4 — Um processo, de acôrdo com
Pontos -Característicos
qualquer dos pontos 1-3, caracterizado
1 — Um processo para a preparação
$1, novos aldeidos tendo a estrutura
to "
"3
o
R 5 — (X) — R6
•
pelo 1,2-opãxido usado ter a estrutura
no qual R é um radical alcollico conCHO
tando 1-8 átomos de carbono, R g é um
radical alcoílico contendo 1-8 átomos de
na qual 126 é um radial alcoílico conton- carbono e n é um n.° inteiro de 8 a 11.
do 1 a 12 átomos de carbono ou um ra- 5 — hm processo, de acórdo com
dical aralcoilico, R„ é um radical alcolqualquer' dos pontos 1-4, caracterizado
bco contendo de 1 a 12 átomos de carbono ou um radical tendo a estrutura pelo epáxido de partida ser 9,10-epoxiestearete de metile, e pelo produto ser
o 9 (10)-hidroxi-10(9)-formil-estearato
de metila.
(CH2 )n-1 C — 0R3
6 — Um processo, de acôrdo com o
ponto 5, caracterizado por deshidratar e
9 (10)-ridroxi-10(9)-formil-estearato de
media, formando 9 (10)-formil-oleato de
metila.
na qual n é um inteiro de 8 a 11, e R„ 7 — Um processo, de acôrdo com
um radical alcoilico contendo de I a
18 átomos de carbono, desde que quan- qualquer dos pontoe 1-3, caracterizado
do Rs é aralcoila, o radical R6 seja um pelo 1,2-ep6xido usado ser a 1-fen11-2.3radical alcoilico contendo de 1 a 6 isto- epexi-butena e pelo produto ser o 2-meusos de carbono; e —(X) é uni radical
da m6rmula
8 — Uni processo, de ac6rdo com
qualquer dos pontos 1-3, caracterizado
pelo 1,2-ep6xido usado ser a 1-fen11-2.3•
•
epoxi-butena e pelo produto ser o 2-me•• •-ea'tita. • *043 ND* G'
-

o

9 — Um processo para a preparação

na qual • representa o ponto de ligação
um aldoldo da estrutura descrita no
do radical —CHO, caracterizado pe.o de
fato de fazer um 1,2-ep6xido tendo a ponto 1, substancialmente como aqui
descrito, com referência aos Exempla1; «mula

res.

Reivindica-se, de acôrdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do
Código da Propriedade Industrial, a
prioridade do pedido corresponente deo
positado na Repartição de Patentes Jos
na qual Ri e R 6 são iguais aos acima Estados Unidos da América. em 19 el2
citados, reagir com hidrogênio e monã- março de 1959 sob n.° 800.402.
R

—
5 -'

— OH - R6

na qual R representa um grupo alquil
com 1 a 6 átomos de carbon ou uni
grupo metila ou de atila monofendsubstituído, que compreende as fases de
tratamento de 5-trifluormetilanilina com
ácido sulfúrico concentrado para prodazir o sulfato ácido de 5-trifluormetilanilinio, conversão de dito sulfato ácido
de 5-trifluormetil-anilinio pelo aquecimento em ácido 5-tri-fluorrnetil-anina-

COLEÇÃO DAS LEIS
1965
*

-

VOLUME VII
ATOS DO PODER
LEGISLATIVO
Leis de outubro a dezembro
Divulgação n° 957

Preço: Cr$ 4.000
*

monosulfônico, reação da dito ácido 5trifluormetil-anilina-manosultônico sucessivamente com ácido cloro-sulfônico e
então com cloreto de tionila para produzir o cloreto 5-trifluortnetil-anilina2,4-dissulfonil, reação do cloreto de 5trifluormetil-anilina-2,4-disulfonil olVo
com amônia para produzir 5-tribluormetil-2,4-disulfami1a-anilina e levando o
5 -tri fluorme til-2.4-disu I famil-anilina obtid
5-trifluormetil-2,4-disulfamil-anilina obtido a reagir com um aldeido de fórmula
geral:
RCHO
(sendo R como foi definido anteriormente) ou reagente dele derivado para
prodozir o correspondente 3-R-sebstituido 6-trifluormetil-7-sulfamil-3,4-dihidr31.2,4-benzotisdiszina-1,1-dióxido.
2 -- Um processo de acôrdo Com o
ponto caracteristiio n.° 1 no qual O sulfato árido de 5-trifluormetil-anilinio é
substancialmente livre de álido sulfúriro
é aquecido para produzir ácido 5-tri.
fluormetil-anilinio é substancialmente livre de ácido sulfúrico é aquecido para
produzir ácido 5-trifluortnetil-anilina-mo-"nnosulfônico.
3 — Um processo de aceira() com o
ponto característico n.° 2, no qual 5-trifluormetilanilina é tratado com quantid3des substancialmente equivalentes de
ácido sulfúrico concentrado para produzir sulfato ácido 5-trifluormetil-anilinio substancialmente isento de ácido "milfúrico.
4 — Um prcze.sso de acôrdo com
qualquer dos pontos característicos precedentes no qual a reação do ácido _5trifluormetil-anilina-monosulfônico com o
ácido clorosulfônico é executado em presença de ácido sulfúrico anidro.
5 — Um processo de acôrdo coar o
ponto característico 4, no qual a reação
do ácido de 5-trifluormetil-anilinamonosulfônico com ácido cloro sulfônico é
executado em presença de ácido sulfúfico contendo uma muito pequena quantidade de trióxido de enxôfre.
A requerente reivindica de ac6rdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n° 7.903, de 27
de agôsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositao na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 24
dr março de 1959, sob o n.° 10.233.

VOLUME VIII
ATOS DO PODER
EXECUTIVO
Decretos de outubro a dezembro
Divulgação n° 958

Preço: Cr$ 6.500
À VENDA:
Na Guanabara
eção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1.
Agência I: Ministério da Fazenda.
Atende-se a peciidos pelo Ser.
viço de Reembôlso Postrl,
Em Brasília
Na sede do D .I.N.

TERMO N° 19.685
De 25 de maio de 1960
Requerente: Ciba Société Anonyme,
Basiléia, Suiça.
4(PrOcesso para a fabricação de atuidas cíclicas».
Pontos Característicos •
1 — Proceso para a fabricação de
amidas cíclicas, especialmente de 1.1.
dióxidos de 3,4-dibidro-1,2,4-benzotiadiazina da fórmula:
e seus sais de metal alcalino, onde R,
representa um grupo mercapto eterificado-alcoila, cada um dos rad:cais Ru
e R, representa htdrogênio ou alcoila e R representa alcoila, halógeno-al.
coila ou halogénio, caractreizado pelo

226 Soxittl-fekri

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Janeiro de 1965

PATENTES DE INVENÇÃO
wew~,

PublicaçÉio feita de acordo com o art. 26 do -Código de Propriedade Industrial:

;
29 Da, data da publicação cl,n que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
to:lerão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
Fato de ser fazer reagir uma 2,4-disul- 1,1-dióxido de benzotiadiazina, contém derivado mono- ou biquaternário corres- do dito anel, e que leva pelo menos
um átomo de halogênio, com um
fanni-auilina da f,irmula:
no núcleo de 1 a 7 átomos de carbono. pondeute de amônio.
composto de fórmula
11 - Processo, de acôrdo com qual- •4 - Processo de acôrdo com qualquer um dos pontos 1 - 10, caracteri- quer dos pontos 1 ou 3, caracterizado
zado pelo fato de se empregar os ma- pelo lato de se obterem os produtos em
3•
teriais de partida, nos quais o radical forma dos seus sais com ácidos orgâalcoileno, ligando o grupo mercapto nicos u inorgânicos.
com a posição -3 da porção hetetoáFinalmente, a depositante reivindica,
clina d 1,1-dióxido de benzotiadiazina,
em que Z tem o significado estacontem no núcleo de 1 a 3 átomos de de acôrdo com a Convenção nternacio- belecido
no ponto 1 e W representa
nal e de conirmalade com o artigo 21
carbono.
do Código da Propriedade Industrial, a uni átomo de hidrogênio ou de um
co intim aideido da fórmula R.,-CHO,
;0
12 - Processo para a fabricação de prioridade do correspondente pedido, metal.
onde Ri, R, R3, R, e R, têm' o signili2 - Um processo de acôrdo com o
caco dado previamente, ou onde num amidas . c.clicas conduzido substancial- depostiado na Repartição . de Patentes
1",1-(1.oxiao de 1,2,4-benzotiadiazina da mente, conforme descrito em qualquer da Suíça, em 24 de dezembro de 1959, ponto 1, caracterizado porque o comuni dos exemplo acmia.
forni :
sob o número 82.336.
Si •
,0
t,
Finahnente, .a depositante reivindica
de acordo com a Convenção Internabalogesialo
O
• o
=MO 120.870
cional e de- conformidade com o arti,o,n
1
tiotio,s/
go 21 do Código da Propriedade Indus4 de ju'ho de 1960
11/4
onde 12,, R..! » R 3, R., e R, têm o signi- trial, a prioridade do correspondente
Imperial Chemical Industries Lificado dado ri: eviameme, a' dupla liga- pedido, depositado na Repartição dos
ção C .=-N ser 'reduzida e, se desejado, Estados 4.1nidos da América do Norte, mited - Inglaterra.
inlogenid
se aicoilar um resultante 1,1-dióxido de cm 25 de maio de 1959, sob o número
Titulo: "Processo para fabricar e
3,4 - (Lb idro-1.2,4-benzotiadiazina, conten- 815.263.
aplicar novos corantes".
posto corante reagente contém, pelo
do um átomo ;de mtrogenio substituivel
menos, um grupo solubilizante em
e, ou se coaverter um sal resultante no
Pontos carciéteristicos
água e um ou dois grupos de fórTSRMO IN', 120.184
. composto livre fiou u .111:,?sultante commula
1 - Um processo para a fabrica- em que R tem o significado estaposta livre num sal do mesmo.
De' 14 de junho de 1960
ção dos novos corantes, contendo pe- belecido no ponto 1 e "halogénio" é
2 - Processo, de acôrdo com o ponlo menos um grupo de fórmula:
um átomo de cloro ou de bromo.
to 1, caracterizado pelo tato de se em(fórmula I)
Requerente: Dr. A. Wander A. G.
pregar o alde.do da fórmula R, na for- (em trances: Dr. A. Wander S. A.;,
3 - Um processo de acôrdo com
ma de um seu , derivado reativo.
o ponto 1, caracterizado porque o
tierna, Suiça.
composto corante reagente contém,
<,Processo para aprodução de novos
- Processo, de acôrdo com qualpelo menos, um grupo solubilizanta
derivados
de
diazepinas».
quer um dos pontos 1 ou 2, caracteriem água e um ou dois grupos de
zado pelo tato de se empregar os mafórmula
Pontos Característicos
teriais de partida. nos quais R., R, e
1 - Processo para a produção de
R, representam ilidi °gênio ou metila
1\
4 - Processo,:• de acôrdo com qual- derivados do 5-dibenbo-(b,e) (1,4) quer um dos paiitos 1 a 3, caracteriza- Ciazopimi substituidos na posição 5, da em que R representa um átomo de
O - halogãnten
hidrogênio ou um radical alquila ou
do pelo lato de se empregar os mate- fórmula
ciclo-alquila substituído ou não subsria ,s de partida, nos. quais R4 represenII
N
tituído, .T representa um anel 1:3:5ta coro, R, representa hidrogenio ou
triazina ou pirinidina, ligado ao átometila e R, e 12,, representam hidrogêmo de nitrogênio N por intermédio
nio.
de um átomo de carbono do dito
X
5 - Processo, de acôrdo com qualanel, e que leva pelo menos um gru- em que A, R e "halog,rmio" têm os
qier dos pontos 1 a 4, caravterizado
po de fórmula:
significados estabelecidos nos pontos
peio lato de se empregar' os materiais
(fórmula II) 1 ou 2.
de p.irtida, nos quais R, representa uni
no qual Ri é hidrogênio, u nigrupo al4 - Um processo de acôrdo com o
ra(Lcal alcoil-mercapto-alcoila.
ponto 1, caracterizado porque o com6 - Proceso, de acõrdo com qual- quilo no máximo com 5 átomos de C
4.. me. posto corante reagente contém' pelo
quer um dos pontos ...1 a 4, carz cterizadc.) ou um grupo arilo ou aralquilo even„.
menos um grupo solubilizante era
pela fato de se empregar os materiais tualmente substituído por halogênio ou
água e um ou dois grupos de fórdc partida, nos quais R, represnta um por um grupo alcoxi inferior, e R, e
t
mula
R, aão, cada um, hidrogênio, halogêrad ical aril-rnercapto-alcoila
nio,
halogénio
ou
substituintes
alquilo,
em
que R, R1 e "halogênio" têm os
7 - Processo, de _acôrdo cem qualquer um dos pontos' a 4 ou e, carac- alcoxj ou alquilmercapto contendo até cada um dos quais está ligado a um significados estabelecidos nos pontos
ter;zado pelo fato de se empregar os 3 átomos de carbono, enquanto que X átomo de carbono do anel 1:3:5-tria- 1 ou 2.
5 - Um processo de acôrdo com
materiais de partida, nos quais 12, re- significa uma cadeia de átomos de car- zina ou pirinidina, em que Z repreponto 1, caracterizado porque o
-e.r..,",senta uni radical fenil-mercapto-alcoi- bono normal ou ramificada, no máximo senta o grupo de átomos não metá- o
composto corante reagente contém,
com 5 átomos de C, e Y é um grupo
la.
licos necessários para forrnor um anel pelo menos, um grupo solubilizante
8 - Processo, de àcôrdo com qual- dialquilamino, ou uni grupo cicloalqui- hétero-ciclico de 5 ou á' membros, o em água e um ou, dois grupos de
lamino
ligado
a
X
por
intermédio
de
qual pode ainda levar outros subs- fórmula
quer um dos pontos , 1 a 4, caracterizaria pelo fato de se empregar os ma- átomo de N ou de um átomo de C, tituintes e que pode fazer parte de
nêste
último
caso
N-alquilado
e
que
um sistema de anel condensado, caterie :s de partida, nos quais R, representa um radical arilalcoil-mercapto- pode conter eventualmente ainda, outros racterizado por compreender a reahétero-átomos, caracterizado pelo fato ção de um composto corante que con_
alcoda.
de te fazerem reagir o-acilamino-difeni9 Processo; de acórdo com qual- laminas correspondentemente substituí- tem, prelo menos, um grupo de fórquer uns dos pontos 1 'a 4 ou 8, carac- das, nas quais uma posição o no anel mula
terizado pelo fato de se empregar os B é não substituída, com meios de conmateriais de partida, ns quais R, re- densação desidratadores.
presenta' um rtdical 'benzil-rnercapto2 - Processo de acôrdo com o pon1
alcoila.
to 1, caracterizado pelo fato de se em10 Processo, de acôrdo com qual- pregar ácido polifosfórico como meio de
quer um dos pontos 1 a .2, caracterizado condensação desidratar,
R tem o significado estabep510) fato de se empregg os materiais
3 - Proceso de acôrdo com o ponto em que no
ponto 1. •e T' representa
de partida, nos quais o radical do alco1- 1. caracterizado pelo fato de o produt --lecido
anel 1:7:5-tria 5ina ou, pirinidina em que R, Ti e "halogênio" têm os
letio. liwirdo o grupo mercapto com a ser tratad posteriormente com um meio um
ligado ao átomo de nitrogênio N por eignificados estabelecidos nos pontos
posição' -3 da porção heterociclica
d equaternização para a formação do intermédio de um átomo de carbono 1, ou 2 e m representa 2 ou 3.
415/,
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 2° 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 prejudiêádos.
6 — Um processo de acôrdo com ponto 1, no qual o anel 1:3:5-triazio ponto 1, caracterizado porque o na ou pirimidina representado por T
composto corante contém, pelo me- leva um grupo de fórmula
nos, um grupo solubilizante em água
e um ou dois grupos de fórmula

S
eni que Z tem o significado estabelecido no ponto 1, e um grupo hidroxi, radical aleoxi, radical ariloxi
grupo mercapto ou grupo mercapto
substituído com alquila ou anila, grupo amino substituído ou não substituído, ou um grupo tioeiano ou de
ácido • sulfônico, caracterizado por
compreender a reação de um nôvo
corante contendo um grupo de fórmula

em que R, I e 'halogênio" têm os
significados . estabelecidos nos pontos
1, 'ou 2.
7 — Um processo de acôrdo com
qualquer um dos pontos 1 a 6, caracterizado porque o composto reagente de fórmula

C
s

e . nm atomo de halogênio ligado a
T, com um composto de fórmula
"""
M-Q, em que N representa um áto•
mo de hidrogênio ou metal e Q re1, /1
\
presenta um grupo hidroxi, radical
A. Á'
alCoxi, radical ariloxi, grupo mercapto substituído com alquila ou arila, um grupo amino substituído ou
não substituído ou pm grupo de ácié o composto de Mucura
do sulfônico.
11 — Um processo para tingir maZi
teriais têxteis, caracterizado por comN\preender o tratamento dos materiais
q. a .91 Vi téxteis com um novo corante obtido
pelo processo reivindicado em qualquer um dos pontos de 1 a 10.
12 — Um processo para tingir -materiais têxteis de celul #2,, caracterizado por comprender o tratamento
em que N e Z' têm os significados dos ditos materiais téxteis com uma
etabelecidos no ponto 1 e o anel hen- solução aquosa de um nôvo corante
obtido pelo processo reivindicado em
zknico pode levar substituintes.
qualquer um dos pontos de 1 a 10,
8 — Um processo para a fabrica- em conjunto com um tratamento com
ção dos novos corantes que são aso um agente de fixação de ácido.
Obrantes que contêm pelo menos um
— Um processo de acôrdo com
dr upo de fórmula I, conforme defi- o 13
ponto 12, caracterizado porque o
Aido no ponto 1, caracterizad por agente de união com ácido é aplicompreender
a diazotaçã,o de uma
-,.
ao material téxtil antes do traaniina primária ou de ácido sulfâ- cado
tamento com a solução aquosa do
Oh correspondente e a copulação corante.
po composto diazo assim obtido com
— Um processo de acôrdo com
m componente de copulação, a ami- o 14
ponto 12, caracterizado porque o
tit primária e/ou o componente da agente de união cem áciela é apli_
hi'ANTA ROSA — PI 1941-47
coei() ao material t,pxtil depois do
Copulação contendo pelo menos um tratamento com a solução aquori,a, do
iargpo de dita fórmula I.
orante.
9 — Uni processo para a fabricaç.
novos corantes conforme de- o 15 — Um processo de acôrdo com
ponto 12, caracterizado porque o
Mdos no ponto 1, caracterizado por. agente
de união com ácido é adicioompreender a reação de um comato corante que contém, pelo me- nado à solução aquosa do corante.
16 — Um processo de acôrdo com
s, um grupo -NITR, em que R tem
significado estabelecido no ponto 1, qualquer um dos pontos 12 a 15, ca, m uma 1:3:5-triazina ou pirimi_ racterizado porque a solução aquosa
corante é aplicada tio material
.na que leva, pelo menos, um áto- do
,Q, de halogênio em, pelo menos, um têxtil por um processo de tingimenco
ou de impregnação.
rÁmupo de fórmula
17 — Um processo de adirei° com

qualquer um dos pontos 12 a lã,
caratterizado porque a solução fu.itidsa do ocrante contém um agente de
espessamento c é aplicada ao ma,
terial téxtil por um preciio tis estampagem.
18 — t5 pi.ocesso para tingir maiam, que Z tem o significado estabeteriais téxteis, caracterizado Ps: comTi‘ddo no pdnto 1.
10 — tIni processo para g fabrica- preender o tratatnem o ri-, .
ção dos novos coranteS definidos no t-éítil com uma solução aquo,-t c_n-^

.'.

tendo: um corante obtido pelo pro- lores sigma dos substituintes Ri, o (corno cesso reivindicado em qualquer dos aqui definidos) é de 0,50 a I 50 ca-

pontos de 1 a 10, uma composição
formadora de rezina e um catalizador
áoido, o material téxtil tratado, opcionalmente, sendo secado, e depois,
submetido a um aquecimento.
19 — Processos para fabricar noCR?" C n ,C143.
C
vos corantes e para tingir materiais
testeis com aplicação dos mesmos,
o
como acima especificado e descrito
particularmente no relatório supra
racterizado
por
condensar
uma cetona
especialmente com referência a qual_
da estrutura com um salicil-aldeldo I ia
quer um dos exemplos dados.
A requerente reivindica de acôrdo •estruaura na qual Ri, p e Ri, que tem
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n.° 7.903, de
27 de agosto de 1945, as prioridades
cau
dos correspondentes pedidos depc/,ados na Repartição de Patente/. da
Inglaterra, em 8 de julho de 1959,
1-10RI9 c1.
2 de setembro de 1939, sob ris. 23446
e 29926, respectivamente e 13 de
maio de 1960.
TERMO N 5 121.146
De 12 de julho de 1960
The National Cash Register Company (Estados Unidos da América) .
Titulo: Processo para a preparação
de derivados do composto 3-fenil-espiro(2H, 1-Benzopiran-2,2 — (2' H, l' —
Benzopiranos) .
1. Uni processo- para a arepnração
dos derivados da composto no qual a

tatureza e pósiço dos substituintes
p e Ri, q são tais que a soma 'das va
lores sigma dos substitu intes Ri, q (coma
aqui defini(1os) menos 1.2 vezes os V.)

as mesmas signjficações já .7.P:adas.

2. Um processo, de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado por fazer a condensação em solução em ácido acético
glacial.
3. UM processo, de acôrdo com o
ponto 1 ou 2, caracterizado por lazer
a condensação a cerca de 15?C.
4. Um processo, de' acôrdo com qualquer dos pontos 1-3, caracterizado por
Fazer a reação na presença de um catalisador.
5. Um processo, de acôrdo com qualquer dos pontos 1-4, caracterizado pelo
catalisador ser cloreto de hidrogênio gasoso.
6. Um processo', de acôrdo com qualquer dos pontos 1-5, caracterizado por
tratar o produto, depois, com acetona
•
e amónia.
7. Um processo, de acôrdo com qualquer dos pontos 1-6, caraterizado pela
c•oona ser a 2-hiclroxialfa-fenil-estirilrretil-cetona
8. Um processo, de acôrdo com qualquer dos pontos 1-7, caracterizado pelo
salicil-aldeldo ser o 5-nitro-salicil-aldéido.
da América, cru
Prioridade:
15 de julho de 1959, n9 827.175.

iniip3sto de Renda,
LEI N^ 4 852 - DE 29-11-1945

TRMC1 N y 121.147

Altera a legislação do iropôsto de ren Ia. adota divers•ss ine'diess de o:cican fiscal
e fazend.lria e dá cutras
prov:(1-"M.siaa.

De 12 de julho de 1960
The National Cash Register Company — (Estados Unidos da América).
Titulo: Processo para a preparação
do composto 1-fenil — 3, 3-di-metil-espiro (2'H-1'-Benzo-Piran)-2,2'-Indol)
seus R1, R2, R3 — Derivadas».•
1. Um processo para a preparação
do composto 1-feni1-3,3-dioneti1-espiro
(2'H-1'-benzo-piran)
seus. RI, R2, R3-derivados, nos quais
RI, R2 e R3 são substitu:ntes estérica.
mente compatíveis escolhidos no grupo
que consiste de CH3, CH2CH3; CH
(CH3) 3; C6H5; CF3; CN; COCH3i
CO2C2H5; CO2H; NH2; NHCH3; N
(CH3)2; NHCOCH3; N(CH3)34-;
NO2; PO3H—; OCH3; 0C2I-15; O
(CH2) 2CH3; O (C6H5); OH;
OCOCH3; SCH3; SH; SCOCI-13: SCN)
SOCH3; SO2CH3; SO2N1-12; 5 (CH3)2;

DIVULGAÇÃO N' 954
PREÇO .: CrS 20
A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas : Av. Rodrieues Alves, I
A i-jencia I: Ministério da Fazenda
Aten l---se a pedidos pelo Serviço
de Reernbôlso Postal
En Brasília
,, ,-=de do D.I.N.

-
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
e 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dia.
- poderão apresentar
suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
P; Cl; Br; I;, 102; CH2CH-CH2; e
CO2CH3; e nos quais RI, R2 e R3 são
substituintes nos anéis benzenicos, de
(iCtirdo com a seguinte estrutura
Via
atsa--./

n ,7.2

caractenzado por condensar ualIndo)
dá„ estrutura
c .

. com um salicil-aldetdo da estrutura
- —a

r

na qual R1,. R2 e R3 têm as significações acima citadas.
'tale.
TERMO N': 121.232
De 14 de julho de 1960
Requerente: Kefalas AIS. — Dinamarca.
«Aperfeiçoamentos de e com relação
et thiaxanthenes e sua preparação»,
Reivindieaçclei
I — Processo para a preparação 'de
khiaxanthenes, caracterizado peio fato
. nue os ditos thiaxanthenes correspondem
fórmula geral estrutural:
/

Fr

anne R é selecionado do grupo mie consIste de halogênero e mcroxi onde (21
e R2 Indicam cada um bin r.,(1-ca se
lecionado do grupo que eor,s* • :1? ta
!drogênio e baixo-alquila e (le ele
mentos do grupo, onde RI e R. rep:.e
aentarn em conjunto com o átomo Je

drogênio o radical de uma anima sa.
turada hetericiclica selecionada de aml.
nas heterociclicas com cinco e seis ele.
mentos bem como sais ácido adicionais
das ditas ominas, contendo o oito pra
duto dafórmula I ou uma proporção re
letiva diferente de isómeres de que o
thiaxanthene de partida ou um grupo
— NR1R2 diferente do grupo do thia.
xanthene de partida, que se compõe da
mistura e reação de um thiaxanthens de
partida, que tem a mesma fórmula ge.
ral estruturai como acima (I), — coma
uma amina da fórmula H-NR1R2, onde
RI e R2 são como acima definidos, sen•
do a dita omina selecionada de
(a) amians, onde RI . e R2 são os
mesmos como no thiaxanthene de par.
tida.
(h) aminas, onde onde no 'mínimo
um dos RI e R2 é diferente do no thia.
xanthene de partid e que possus um
ponto de ebulição mais alto de que a
omina H-NR1R2, onde RI e R2 são
os mesmos como no thiaxanthene de partida, e
(c) aminas, onde no mínimo um dos
RI e R2 é diferente — dos no thiaxan.
thene de partida e que contém no máximo menos um átomo carbônico de que
a omina H-NR1R2, — onde RI e R2
são os mesmos como no thiaxanthene
de partida, afim de produzid um produto thiaxanthene, que contém urna proporção relativa diferente de isomeres geo.
métricos de que o thiaxanthene de partida, quando a mina é definida como
sob item (a), e a fim de produzir um
produto thiaxanthene, que tem u mgruPo NR1R2 diferente dos grupos do
thiaxanthene de partida, quando a .amina é definida como sob os itens (b) e
(c), e separando o thiaxantheue na forma de isómeros individuais, se fôr desejável.
2 — Processo de preparação de thiaxanthenes, de aceirdo com reivindicação
1, caracterizado pelo fato que a reação
no dito processo é efetuada na presença de um excesso de amina restante
da fórmula H-NR1R2.
- 3 — Processo de preparação de thiaxanthenes, de aciardo com as reivindica»
ções 1 ou 2, caracterizado pelo fato
que a reação é efetuada pelo aqueci.nento dos reagentes com uma temperatura
de no minimo 100° C.
4 — Processo de preparação dethiaxanthenes, de acôrdo com as reivinalcações 1 ou 2, caracterizado pelo fato
que a reação é efetuada pelo aquecimento doe reagentes, sob pressão.
5 — Processo de preparação de thiaxanthenes, de acôrdo com as reivindicações 1 ou 2, caracterizado pelo fato que
ambos RI e R2 no thlaxanthene de partida são metia:).
6 — Thiaxanthenes caracterlzddos
pelo fato que obedecem à fórmula I sempre que forem produzidos pelo processo descrito em qualquer uma das rei.
vindica0ea I a 5.
A requerente reivindica a prioridade
de idêntico pedido depositado na Repartição de Patentes iDnamargbêsa em
14 de julho de 1959, sob n° 2.514 59.

=MO * DE PATENTE N9 122.991

4 — Processo de acôrdo com os
pontos 1 ou 3, caracterizado pelo fato
de que o dito composto de corante
contem, pelo menos, uni grup anidroImperial Chemical Industries Limi- solubiliz,ante e um ou dois grupos da
ted — Inglaterra.
formula:
Título — "Processo para a fabricação de novos corantes".
Pontos Característicos
e
1 — Processo para a fabricação de
novos corantes que contêm, pelo meDe 23 de setembro de 1960

A.'

nos, um grupo da fórmula:
na qual A representa uni átomo de
oxigenio eu enxôfre ou um grupo
-NY, em que Y representa una átomo

de hidrogenia ou um radical alquila
substituitla ou .insubstituida ou um
radical cicloalquila, e 2 representa
um anel heterociclico que contêm,
pelo menos, um grupo — N — C' —
e que está ligado a A por intermédio de um átomo • de carbono cio anel
heterociclico e qu eporta, pelo menos,
um grupo da fórmula:

.+

C
na qual Y tem o s:gnificado mencionado no ponto característico 1, e D
representa uni grupo amino ou animo
substituído.
5 — Processo de acôrdo com o ponto 4, caracterizado pelo fato de que
o dito grup oamino substituido, representado por D, é . uni grupo fentlamino mono- ou di-sulfonatado.
6 — Processo de acôrdo . com os
pontos 1 o u3, caracterizado pelo fato
de que o composto de corante de partida contêm, pelo menos, um grupo
hidro-solubilizante e um ou dois grupo* dg fórmula:

R2
113

na qual R1 e R2 representam, cada
um, um radical metila e R3 representa um radical n/ifático, substituído ou insubstituldo, ou, pelo menus,
dois de RI, R2 e R3 estão ligados
ou fundidos conjuntamente para formar com o átomo de nitrogênio N uni
anel ou anéis heterociclicos, em que na qual Y tem o significado mencioo átomo de » nitrogênio está ligado aos nado nó ponto 1, e RI representa uni
átomos de carbono, p resentes no dito radical alquila.
anel ou anéis heterociclicos, por in7 — Processo de acôrdo com o pontermédio de ligações singelas ou por
intermédio de uma ligação singela e to 6, caracterizado pelo fato de que
do dito grupo representa o radiuma dupla ligação, caracteriz,ado por R1
compreender o tratamento de um cal metila.
composto de corante de partida con8 — Processo de acôrdo com os
tendo, pelo menos, um grupo de fór- pontos 1 ou 2, caracterizado pelo fato
mula: — A — ZI, na qual A tem o de que o composto de corante de
significado supra mencionado, e Z1 partida contém, pelo menos, um grurepresenta uni anel heterocíclico que po hidrosolubilizante e um Ou dois
contêm, pelo menos: um grupo — N grupos da fórmula:
— C' — e que está ligado a A por
Intermédio de um átomo de carbono
do anel heterociclico e que porta,
pelo menos, um átomo cl ehalogênio
lábil ou um grupo lábil, com uma
mina terciária da fórmula NR1R2
R3, na qual RI, R2 e R3, têm os sig"\e#'
nificados supra mencionados.
2 — Processo de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que
A no dito corante de partida representa um grupo — N Y. em que
Y tem o significado mencionado no
ponto característico 1, e 21 representa um anel da pirimidina.
3 — Processo de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
que A no dito corante de partida re- na qual Y tem o
significado meneio-,
presenta um grupo — N — Y, em
no ponto 1, Z1 representa uni
que Y tem o significado mencionado nado
radical p irimidina, halogênio repreno ponto característico 1, e Z1 repreum átomo de cloro ou botina,
senta um anel de 1:3:5: — triazina. senta
e p representa 1, 2 ou 3, •

Sexta-feira 21

DI/S10 OFICIAL (Seção III)

Janeiro de 1966 229
41

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 2 9 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará, a correr o prazo para o deferimento de pedido, durante 30 ditul
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O:
de um diazo componente que cáténi
X, respectivamente Xj na ps.çãb ;82 rei
letivamente ao laço azo.co; X, e Xt
respectivamente um substituinte retentoi
de metal; Y um substituinte hidrossolw
bilisante, formador de sais, de torce diã
sociação ácida; substituinte movei, que
N-Y-b
posto forforicos».
reage com alcalis sob arrastamento 'O
Pontos Característicos
par de eletrões de ligação ou então,
AC2
1 — Processo para a produção de um substituinte contenao um tal grupo
ésteres de ácido fosfórico, 4a tern:tuia amino; Me um metal pesado do numera
atômico 24-29; n um numero inteiro positivo 1-5 e m um número inteiro posina qual Y é CxH2x (CnH2n-2) CyH2
(0)
ft ....7...../-011
tivo de 2 no máximo, caracterizado
ou alcoileno tendo de 2 a 16 átomo
R —N= C—S —P
pelo tato que corantes da fórmula'aci•
de carbono que pode ser interrompid os
i
ti
ma, onde Z significa um grupo ammo
.
por O, S, SO, S02, NI-I, N(alcoil
acilável u um substittunte contendo um
X
ror), N(alcend inferior), N(alcinil in ,
OR''
ferior), N(alcanoil inferior halogenado) , na qual R, R' e R" represenam radicais grupo zunino acilável, sã oreagidos com
CH CH ou C — C, cada x e y de hidrocarbonetos enfáticos ou aromá- adiantes cíclicos ou de cadeia aberta,
sendo
de O a 6 inclusive, e n ticos, eventualmente também substitui. contendo mais de um substituinte
8 sendo números
sob condições tais que o grupo amido
um inteiro de 3 a 8 inclusive ' dos, X
um radical de halogéneo, arni- substituído ainda contenha pelo menos
cada CxH2x e CyH2y representando no, éteré ou
tio-éter ou um redital de um substitt.ante móvel.
um alcoileno inferior quando cada x ou ludrocarboueto eventualmente substituído
2 — Modificação do processo de
y pode ser de 1 a 6 e CnH2n-2 repre- ou
também, pode ser outro radical even- acórdo com o ponto 1, caracterizado
sentando ciclo-alcoileno; cada Acl e Ac2 tualmente
substituído ou, também, pode p0- rato que corantes (1,a fórmula geral
na qual Y tem o significada mencio- sendo um alcanoil inferior halogenado ser outro radical
tendo
de
2
a
3
átomos
de
halogeno;
e
nado no ponto 1 e halogénio representa um átomo de cloro ou bromo. cada Z1 e Z2 sendo H, radical de InS(0),01/1
drocarboneto da fórmula R, radical hiflf
10 — Processo de acôrdo com droxi-alcoilico da fórmula —Y1-0H,
..s
quaisquer dos pontos 4 a 9, caracteri- radical hidrocarbonoxi-alcoilico da for44,
zado pelo fato de que o dito grupo
n
hidro-solubilizante é o grupo ácido mula —Y1-0--R, radical aciloxi-alcoisulfónico.
lico da fórmula —Y1-0—Ac',, radical
11 — Processo de acôrdo com ciano-alcoilico da fórmula —Y1-CN ou e ri é zero ou 1, caracterizado por se
quaisquer dos pontos 1 a 10, carac- radical carbamil-alcodico da fórmula reagirem mono- ou di-halogenetos de
terizado pelo fato de qua a amina —Y1—CONH2 na qual Y1 é alcoileno isocianeto, halogetos de imala, respectiterciária reagente é a trimetilamina. tendo de 2 a 6 átomos de carbono e vamente, carbo-diimidas com ácido
12 — Processo de acôrdo com quais- tendo as suas duas ligações de violên- respectivamente, tiono-tiol-forfóricos ou
quer dos pontos 1 a 10, caracterizado cia livres em diferentes átomos de car- seus sais, ou com ésteres de ácido fospelo fato de que a anain aterciárla bono, R é radical de hidro-carboneto fórico.
tendo de la 8 átomos de carbono e 2 — Agentes praguacidas constituíreagente é a piridina.
Ac' é acil carboxilico de 1 a 8 átomos dos por, contendo, compostos de fór13 — Processo de acôrdo c
quaisquer dos pontos 1 a 10, caracte- de carbono, sendo os compostos nos mula de acôrdo com o ponto 1.
3 — Prcesso para o combate a prarizado pelo fato de que omina ter- quais Z1 e Z2 são H excluídos quando
ciaria reagente é a 1:4-diazabiciclo- Y é hexa-metileno e Acl e Ac2 são, gas, caracterizada pelo fato de se em(2:2:2:)-octano.
ambos, di-cloro-acetil ou di-fluor-acetil, pregarem compostos de fórmula de acôr- onde R, A, B, Xi, X2, Y. Z, nr e te
têm o sugnificado indicado no porto 1,
14 — Processo para a preparação ou quando Y é etileno e Acl e Ac2 do com o ponto 1.
Finalmente, a depositante reivindica, são reagidos com agentes que introdude novos corantes de lacôrdo com o são tri-fluor-acetil; caracterizado por
ponto 1, os quais são azo corantes preparar o composto no qual Acl e Ac2 de acôrdo com a Convenção nternacio- zem um metal pesado dos números atóque contém, pelo menos, um grupo pela reação de uma di-amMa corres- nal e de conformidade com o artigo 21 micos 24 — 29.
da fórmula — A — Z, como definido pondente tendo a fórmula Z1—NH- do Código da Propriedade Industriai, a
3 — Modificação do processo de
no ponto 1, caracterizado pelo fato -YNH—Z2 com dois equivalentes de prioridade dos correspondentes pedidos, acôrdo
com o pino 1, caracterizada
de que se diazotisa uma omina pri- um agente acilante, que fornece o ra- depositaos na Repareção de Patentes
pelo fato que um produto intermediário
mária ou o correspondente ácido sulfámico, e se copula o diazo composto, dical Acl ou preparar o composto no da Alemanha, em 17 de outubro de 1959 metalisável da fórmula geral
assim obtido, com um componente qual Acl é diferente de Ac2 pela reação e 27 de junho de 1960, sob os números
copulador, sendo que a amina pri- de uma di-amina N-mono-acilada cor- F 29.640 IVb/12 o e F 31.523 IVb/I2
AH
COCH
o, respectivamente.
mário e ou o componente copulador
11
contém, pelo menos, um grupo da respondente tendo a fórmula Z1(Acl)
A
fórmula — A — Z.
CH
N—YNHZ2 com um agente acilante
TERMO N 9 124.158
A requerente reivindica de acôr- que fornece o radical Ac2— e, se se deData: 12 de novembro de 1960
do com a Convenção Internacional e sejar um composto no qual ZI e/ou
Requerente: J. R. Geigy S. A. —
o Art. 21 do Dzcreto-Lei n 9 7.903, de
onde X,H reptcacuca um grupo meta27 de agôsto de 1945, as prioridades Z2 sejam —Y1-0—Ac', fazer reagir Suiça.
dos corres pondentes pedidos deposi- o composto correspondente no qual Z1
T.tulo: Processo de produzir corantes sável em posição -o- com relação ao
grupo azóico e os demais sibolos Re
tados na Reparticão d ePatentes da e/ou Z2 é ou são —Y1-0H com um reativos.
Ing1aterra, em 24 de setembro de
A têm o significado indicado no ponto
Pontos Característicos
1959, sob n 9 32.494 e 5 de setembro agente acilante apropriado que fornece
1 — Processo de produzir corantes I, é, primeir, tratado por um ageote
de 1960.
fornecedor dJ metal pesado dos númeo radical Ac'.
metalíferos da fórmula geral
ros atômicos 24 até 29 e, depois,
2 — Um processo para preparar uma
copulado com um composto de aril-dia.TÊRMO N 9 123.107
composiçbo contendo uma alcanamida
zõnio que contém pelo menos um grupo
da definição de Z no ponto 1 e, em
caracterizado por misturar um composDe 29 de setembro de 1960
posição vicinal ao grupo de dizonio,
to tendo a fórmula (idêntica a do clichê
um substitu;nte retentor de metal X,H,
S t erling Drug Inc. — Estados Uni- do 1 0 ponto) como definida no pont',
para
formar o corante forma2ônico me.
dos da América.
1, ou N,N"-bis(di-cloro-acetil)-1,6-hexatalifero, escolhendo-se os dois componentes de modo que, ao todo, contenham
na-di-amine e um veiculo farm-..cêut:co
Titulo: Processo para preparar uma
pelo menos 1 e no máximo 5 substi-,
alcanarrida di-hal:;genada e uma com- Prioridade: EE. UU. da Amér co rIde s1gnificam: R um resto monova- tuintes flidrossolubilisantes, formadores
posição contendo a mesma.
em 8 de outubro de 1959, N. 854.102. ,le nte; A e B, respectivamente, o resto I, de sal, fortemente ácidos.
Processo de acôrdo com os
1 — Um processo para a preparação
TËRMO N9 123.528
pontos 1 ou 2, caracterizada pelo fato de uma alcanamida di-halogenada tendo
De 17 de outubro de 1960
de que o composto de corante de par- a fórmula:
tida contém, pelo menos, um grupo
Requerente: Farbenfabriken Bayer Akhidrosolubilizante e um ou dois grutiengesellschaft, saciedade alemi, indusma da fórmula:
trial.
r1/4i
17(
aProcesso para a produção de comO—
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Publicaçáo feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade IntiustrIal:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 diae
. poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
4 —. Processo de acôrdo com o ponto 1, caracterizado por empregar-se,
como acilante, um halo'rneto de ácido
'graxa beta-halogenado.
5 — Processo de acôrdo com o ponto 1, caracterizado Por empregar-se.
'como acilante, compdstos halogenazinicos que contém num heterociclo de 6
mempros, de caracter aromático, pelo
menos 2 átomos de nitrogênio terciários
no anel e, em átomos "àe carbono vicinais a êstes no anel, pelo menos 2 átoMos de halogênio dos números atômicos 17 — 35.
6 — Processo de acôrdo com os pontos 1, 4 e 5, caracterizado por empregar-se, como acilante, tetra-halogenopirimidinas.
7 — Processo de acôrdo com o ponIG 2, caracterizado pelo. emprêgo de um
corante que contém ti mgrupo amido
derivado de um ácido' graxo beta-halogenado. •
1
8 — Processo de aceirdo com o ponto 2, caracterizado Pelo emprêgo de
uni corante que contém como grupo Z,
um grupo am:nico substituído por uni
anel azinico de carcter ;aromático, contendo o anel azinico pelo meons 2 átomos de nitrogênio terciário, 'no anel e,
cm átomos de carbono 'vicinais a" estes
no anel, pelo menos uni átomo de halogênio ds números atámicos 17 — 35.
9 — Processo de acôrdo com o pbnto 3, caracterizado pelo emprêgo de um
composto de aril-diazonio que contém,
como grupo 2, um grupo aminico substituído por um anel azínico de caracter
aromático, contendo 01 anel azinico 2
átomos de nitrogênio terciário n anel e,
em átmos de carbono vicinais a estes
n6 anel, pelo menos uni átomo de halogênio dos números atômicos 17 — 35.
10 — Processo para tingir material
de celulosa e poliamidas, caracterizado
pelo emprêgo do corante da fórmula
geral
1

,

,
•

de patente depositados na Repartição de ' urna mistma monomerica curavel, t com um composto de estireno tendo
Patentes da Suíça em 13 de novemb1 . 0 compreendendo um compósto de esti- ' a estrutura geral: na qual R Ri T.R.1
de 1959, sob número 80.570, e em 26 rcwo. tenda a estrutura geral: nsa
de outubro de 1960, sob n° 11 .833-60. .
TÉRMO N.9 124.230

CH

•
AT==N •X,
;•c
-

epresentando: R um resto monovalente; A e B respectivamente um diazo
componente que contém X, respectiva;I: mente X2 na posição -o- com relação
ao laço azóico; X, e X2 respectivamente um substituinte retentor de metal; Y
uni substituinte hidrossolubilizante, formador de sal e de forte dissociação
da; Z um grupo amido cujo componente 'orgânico contém pelo Menos um substituinte móvel que reage então, um
substituinte contando ti natal grupo amido; Me um metal pesado dos números
atômicos 24 — 29; ri um número inteiro
positivo de 1 — 5 e 'm um número
inteiro positivo de 2 no máximo.,

, ,

11 — O material cáacterizado por
tingido com emprego do corante do ponto 10.
Finalmente a requerente reivindica, de
acôrclo com a legislação aplicável, a
prioridade dos correSpoode ntes pedidos

i

Data: 16 de novembro de 1960.

1
Requerente: Esso Research And.
Engineering Company — Estados
Unidos da América.
Titulo: Processo de Fabricação de
Matéria Plástica Reforçada Contendo
Um Co-Polímero de Estirenoa e Ma- calai at, 41, R2, R3 e R4 são, indetéria Plástica Assim Obtida.
pendentemente, escolhidas no grupo
que consiste de hidrogênio e radicais
Pontos Característicos
alquila, contendo não mais do que
1 — Um processo caracterizado pe- dezoito átomos le carbono, e um
lo fato de laminar um elemento reforçador com uma mistura monomé- compesto tendo multiplicidade de
rica curável, compreendendo um co- grupos vinha; enrolar ditas fibras sapolímero de um compôsto de estireno, turadas em tôrno de um mandril patendo a estrutura geral: na qual R, ra formar o cilindro; curar ditas fiR1, R2, R3 e R4 são, independente- bras enroladas, com dita mistura momente, escolhidos do prupo que con- nomérica, curável, sôbre as mesmas,
siste de hidrogénio e radicais alquila, em presença de um catalisador de
'contendo não mais do que dezoito peróxido e um agente de copulação
átomos de carbono, com um compôs- de vinil-silena para prover uma esto tendo uma multiplicidade de gru- trutural unitária.
pos vinila; e curar subsequentemente
7 — Um processo para preparar
em presença de catalisador de peró- um laminado retangular, sólido, caxido e um agente de copulação orgâ- racterizado por impregnarem-se elenico, para prover um plástico refor- mentos reforçadores com uma misçado, unitário.
tura monomérica, curável, compre2 — O processo de acôrdo com o endendo um compôsto de estireno,
ponto 1, caracterizado pelo fato do tendo a estrutura geral: na qual R,
compôsto, tendo uma multiplicidade
de grupos vinila, ser um hidrocarboneto aromático, polivinilico, com a
estrutura geral:
na qual R1, R2,

Ii2G at eR

R
2
/ •

.

CHNteliz

4

R3, e R4 são cada um independentemente escolhido do grupo que consiste de hidrogênio, halogênios, grupos alquila, e um grupo vinila; e é
um núcleo aromático derivado de
benzeno, naftaleno, bifenila, ou fenantreno. •
3 — Um processo de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato do
compôsto, tendo uma multiplicidade
de grupos vinila, ser um éter escolhido do grupo que consiste de ésteres de vinha e alila de ácidos dos polibásicos e ésteres de ácido sacrifico
e metacrílico de glicóis e outros álcoois poli-hidroxilados.
4 — Um processo de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
um agente de copulação orgânica ser
incorporado na mistura.
5 — Um processo de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
urna borracha de elevado pêso molecular ser incorporada na mistura polimérica resinificável,
6 — Um processo para preparar
um tubo compósito mediante a formação de um cilindro de , fibras reforçadoras. embutidas numa resina, o
aperfeicoamento caracterizado por saturar-se • as fibras reforçadoras com

fts.

R3 e R4 são, independentemente, escolhidos do grupo que consiste de hidrogênio e radicais alquila, contendo
não mais do que dezoito átomos de
carbono, sendo dito plástico reforçado curado em presença de um catalisador de peróxido e um agente de
copulação, orgânico.
10 — O plástico reforçado de emirdo com o ponto 9, caracterizado pelo
fato do compôsto, tendo uma multiplicidade de grupos vinila, ser um hldrocarboneto aromático, polivinilico,
tendo a estrutura geral: na qual ca-

da RI, R.2, r.c.3 e R4 é Independentemente escolhido do grupo que consiste de hidrogênio, halogênios, grupos alquila, e um grupo vinila; e é
um núcleo aromático derivado de
bonzenoa naftaleno, bifenila ou f enantreno.
11 — O plástico reforçado de acôrdo com o ponto 9, caracterizado pelo
fato do compôsto, tendo uma multiplicidade de grupos oleflnicos, reativos, ser um éster escolhido de grupo
que consiste de ésteres de vinila e
alila de ácidos polibásicos e ésteres
de ácido acrílico e metacrilico de glicóis e outros álcoois polihidroxilados.
12 — O plástico reforçado de acôrdo com o ponto 9. caracterizado pelo
fato do compôsto de estireno ser um
alquil-estireno.
13 — O plástico reforçado de acôrdo com o ponto 9, caracterizado pelo
fato de um polímero semelhante à
borracha ser incorporado ao laminado.
14 — Um tubo plástico reforçado
com fibras, caracterizado pelo fato
de compreender um elemento reforçador, estendido circunferencialmente em camadas superpostas para formar casco periférico do tubo; estando ditas fibras ligadas a um copolímero de um compôsto de estireno, tendo a estrutura geral: na qual

R1, R2, R3 e R4 são, independentemente, escolhidos do grupo que consiste de hidrogênio e radicais alquila,
contendo não mais do que dezoito
átomos de carbono, e um compôsto
tendo uma Multiplicidade de grupos
vinila; formar camadas de ditos elementos reforçadores, impregnados,
num molde; e curar ditas camadas
em presença de um catalisador de
peróxido e um agente de copulação
de vinil-silena para prover um produto unitário das mesmas.
8 — Um processo caracterizado por
laminarem-se fibras de vidro com
uma mistura monoméríca, curável,
compreendendo 0,5 a 20 partes de divinil zenbeno com 99,5 a 80 partes
da uni compôsto de estireno. escolhido do grupo que consiste de estireno
R /\
e' um alquil-estireno; e curar em presença de peróxido dicurnilico como
um catalisador, para prover um plástico reforçado, unitário.
— Um plástico reforçado obtido:
pelo processo definido nos pontos 1,
a 8, caracterizado por compreender
um elemento reforçador e um copo-1
limara de um compôsto, tendo uma R, itt, R2. R3 e R4 sã o, independen.
multiplicidade de grupos elefínicos, temente, escolhidos do grupo que
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 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'
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarei-4 prejutiica.dos.
consiste de hidrogênio e radicais alquila, contendo não mais do que dezoito átomos de carbono com um
compôsto tendo ama multiplicidade
de grupos vinha; sendo dito tubo
plástico, reforçado, curado em presença de am catalisador de peróxido.
15 - Ura laminado retangular, sólido, caracterizado pelo fato de compreender um elemento reforçador e
um copolimero de uni compôsto de
estireno tendo a estrutura geral: na

,die.s

3 - Um processo segundo o ponto um hidrogênio ou um grupo hidroxila, -aicori:cos e halo-ciclo-alcenilico de 1
2, caracterizado porque uma bete-iono- caracterizado pelo fato ue se fazer rea- a 8 átomos de earuunu com it
ne imMa é reagido com ácido cieno-. gir sôbre unia solução ou suspensão da de que pelos p lenos um dos cii nCs raacético ou derivado do mesmo.
5a11a ou 5beta - pregaano 20 ona no dicais R podem ser além cle i;:i) ra4 - Um processo segundo o ponto metanol, o bromo, apos ação prelimi- dical halo-alcoilico ou halo
2, caracterizado porque uma 5-bete-io- nar de uni agente de enolisação e iso- também um radical halo-liclo-aicoilico
nilideno-pent-3-eno-imino é reagido com lar o cetaestoroide 21 - bromado por ou halo-ciclo-alcenilico; x é um
1ácdo do 'cimo acetico ou derivado do precipitação na água, neutralizando o mero Lindo um valor de 1 a 8; e é
mesmo.
ácido bromidrico Jormado.
uni selecicnado do grupo que c'onsiste
5 - Um processo segundo o ponto
2 - Processo, de acárdo co mo pon- de hidrogénio ou um radical no-va1, caracterizado Porque' uma „beta-ioni- to 1, caracterizado pelo tatá de, após lente tendo a seguinte estrut ja na
lideno-acetaldinina reagida com ácido precipitação na água, se destruir o ex- qual x, R, RI, R2 e R3 tem aS'signiciano-acético ou derivado do mesmo.
cesso de bromo com um agente redu- f : cações supra citadas:
6 - Um processo segundo o ponto tor.
R
1, caracterizado porque urna vitamina
3 - Processo, de a:órclo com o ponA aldimine é reagido com ácido ciano- to 2, caracterizado pelo fato do agenR2
acético ou derivado do mesmo.
te redutor ser o bisulfito ou o metabi7 - Um processo Segundo o ponto sulfito de soda.
-4- - 1, caracterizado porque uma citreldimiOET
4 - Processo, de acárdo com o ponne é reagido com ácido cieno-acético to 1,_ caracterizado pelo tato do agenou dervado do mesmo.
te de enolisação ser um ácido forte ou
8 - Um processo segundo os pon- um cloreto de ácido,
tos 1 a 7, caracterizado porque as /mi5 - Processo, de acôrdo com o ponnas da série da vitamina A usadoas, to 1, caracterizado pelo fato da pregQual R, RI, R2, R3 e RI são, Inde- são substituídos no átomo de nitrogé- nano 20-ona ser a 3alla, 17a1ía-dihipendentemente, escolhidos do grupo, nio por uma alquila, fenila ou arai- droxi prognano 20-una e se obter a 21 caracterizado por fazer reagir, pelo menos, um halo-epoxido alifático tendo
que consiste de hidrogênio e radicais qui a.
- bromo 3alfa, 17alfa-dihidroxi preg - 3 a 10 átomos de carbono, com um
alquila inferior contendo não mais
- Uni processo segundo o ponto nano 20-ona.
ácido de Lewis fosforado como acima
do q, quatorze átomos de carbono 8, 9caracterizado
porque se use uma
6 - Processo, de acôrdo com o pon- definido, em temperaturas de 25°C a
com um compásto tendo uma multiplicidade de grupos vinila; sendo di- imina substituido por um grupo con- to 1, caracterizado pelo fato da preg- 150° C, e numa proporção de 2 a 24"
tendo de 1 a 5 átomos de carbono.
nano 20-una ser a 3alfa, 17alfa - dihi- mols de halo-epóxido por moi de ácito laminado retangular curado em
10 ---- Um processo segundo os pon- droxi pregnano 11,20-diona e se obter do e, subseqüentemente, detsilar o expresença dt um catalisador de peró- tos I a 9. caracterizado porque a rea- a 21 - bromo 3 alta, 17 alfa-dihidrocesso de reagentes do produto obtido.
xido e um agente de copulação de ção com a imina é conduzida em uni xi pregnano 11,20-diona. •
•
venil-silan a .
2. Processo para a preparaçãçr-de
solvente.
7 - Processo, de acôrdo com os
11 - Um processo segundo os pon- pontos precedentes, caracterizado pelo compostos fosforados, de acordo com
- Um plástico reforçado, caracterizado Pelo fato de compreender tos 1 a 10, caracterizado porque a fato do produto de partida ser a 3alfa- o -nto 1, representados pela fórmula
fibras de vidro e um copolimero de reação com a irmna é conduzida a .uma hidroxi pregnado 20-ona e se obter a
0,5 a 20 partes de divinilbenzeno com temperatura entre 20"C e 60C.
21-bromo 3alfa-hidroxi pregnano 20100 partes de um compacto de esti12 - Um processo para produzir ona
reno escolhido do grupo que consiste compostos da série da vitamina A ou
8 - Processo, de acendo com os
de estireno e um alquil-estireno; sen- compostos tendo atividade da vitamna pontos preceedntes caracterizado pelo
do dito plástico reforçado curado em A, obtidos por conversão dos mesmos, fato do produto de partida ser a 3alfaP
(0C3H5C1) x0IT
presença de peróxido dicumilico como caracterizado -por se rsubstancialmente hidroxi pregnano 11,20-diona e se obter
um catalisador e um agente de co- conforme descrito com referência aos a 21-bromo 3alfa-hidroxi pregnano
pulação de vinil-silana.
exemplos.
11.20-diona
A requerente reivindica de acôrdo
Finalmente, a depositante reivindica,
com a Convenção Internacional e o ed acôrdo com a Convenção InternaTÊRNIO N° 128.827
Art. 21 do Decreto-lei, n° 7.903, de cional e de conformidade com o arti- na qual xé I a 8, caraterizado por
27 de agôsto de 1945, a prioridade do go 21 do. Código da Propriedade In- fazer reagir, pelo menos, um halO-apóDe 28 de abril de 1961
correspondente pedido depositado na dustrial. a prioridade do corresponden- xido tendo 3 a 10 átcmos de carbono,
N. V. Philips'Gloeilampenfabrieken Repartição de Patentes da Holanda. em te peddo, edpositado na Repartição de com um ácido de Lewis fosforado. como .
- Holanda.
6 de maio de 1960, sob n° 251.315.
Patentes da França, em 14 de maio de acima definido, em ternperáturãs de
Título: .eProcesso para produzir
25°C a 150°C, e numa proporção de 2
1960, sob ng 827.204.
•
compostos da série do vitamina A, ou
a 24 mols de halo-epóxido por inol de
compostos tendo atividade da vitamina
ácido e, subseqüentemente. destilar o
TÊRMO N° 129.119
A obtidos por conversão dos mesmos».
excesso de reagentes do prockito obti•TÉRNIO N° 129.598, DE 31 DE
De 12 de maio de 1961
MAIO DE 1961
do.
Pontos Característicos
Requerente; Roussel-Uclaf, sociedade
3. Processo, para a preparação de
1. Um processo parap roduzir com- anônima francesa, industral e comerUnion Carbide CorporatOn - (Estacompostos
fosforados, de acôrdo sea
postos da série da vitamina A, ou com- ii1a 1.
dos Unidos da América) - Titulo: Propostos tendo atividade da vitamina A,
Pontos Característicos de: «Processo cesso para a preparação de novos com- o ponto 1, representados pela. fórmula:.
obtidos por conversão dos mesmos, ca- de Preparação de Esteróides 21 - postos fosforados.
racterizado porque uma imina da série Bromados» (Privilégio de invenção),
Pontos Característicos
da vtamina A é submetida à condenPontos Característicos
1. Processo para a preparação de nosação com ácido ciano-acétco ou com
1 - Processo de preparação de es- vos compostos fosforados representados
um dster ou uma amido do mesmo.(0C3H5C1) OH
H-P
2. Um processo segundo o ponto 1, teroides 21 - bromados, a saber, as pela fórmula:
caracterizado porque uma uma de 21 - bromo 5alfa ou 5beta - pregnano 20 - onas, podendo estar subsfórmula:tituídas nos núcleos A, B, C, D, de
•
R R2
.7
fórmula geral.
caracterizado por fazer, pelo menos.
-)x011
caracterizado por fazer, pelo menos,
um halo-epóxido alifático tendo 3 a 10
2
átomos de carbono, com um ácido de
Lewis fo.sforado como acima clrfinido,
em temperaturas de 25°C a 150°C, e
na qual R. R1, R2 e R3 são selecio- numa proporção de 2 a 24 mola de
em que n é igual e zero ou 1, e R, é
naios do grupo que consiste de hidro- halo-epóxido por tnol de ácido e, subhidrogênio ou uma alquila, fende ou
seqüentemente, destilar o excesso de
oralquila, é reagida com ácido ciono- na qual o cicIopentagonal represento o gênio e radicais :Acodes, alcerrilicos,
núcleo D do esqueleto esfereide e R' iiiooiiniiCo9, halo-alcoilicos, ciclo- reagentes do produto obtido.
acético ou dervado dêste ácido.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acórdo com o art. 28 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, duranta 30 diais
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TERMO N.9 130.037
De 15 de junho de 1981
Requerente: Frank W. Eforner Limiteu, firma industrial e comerciai
canaciense.
Pontos característicoe de: "Novos
éstiress de acalos di-terciário-Lurnnaltaiêno-stuiorucos, seu processo cte
preparaçáo e um preparado uontenclo
os referidos esteres".

Pontos Característicos
1.9 — Um processo para a produção de ésteras de ácido 2,6- ou 2,7dl- (tercio-butil)- naftaleno-4-sullônico da fórmula geral:

na qual R é um grupo nidrocarboneto aliftWco, um grupo indrouarboneto cicloalifático, um grupo limita ou
um grupo aralqui.a, caracterizado pelo
fato de se reagir um complito da
ittmula geral:

fazer reagir um cloreto sullorifilco
emiulhicio tio Li tipo CO,1ilálellt4 ad
cometo ciarto-butu-nartateno4-sultomlico e cloreto 2,7-di-terculr10-butd-naftaleno-4-sulforiilico com
wu composto contendo uni grupo ludroxila.
3.9 — Processo segundo o ponto 2.9,
caracterizado pelo lato de que °composto contenoo um grupo nidroxila
e um álcool enfático.
4.9 — Processo segundo o ponta
caracterizado pelo lato de goe o composto contendo uni grupo nidrox.Ua,
e álcool &Mico.
5.9 ..... processo de acôrdoc om o
ponto 1.9, caracterizado pelo isto de
Lazer reagir um ácido escolhido cio
grupo consistente de ácido 2,6-diterciário-butil-naltaleno-4-sulfeenco e
acido 2,7-di-terciárlo-butil-nafta:eno
sulfõnico com unia a:azo-parafina.
6.9 — Processo segundo o ponto 5.9,
caracterizado pelo fato de que a
diazo-paratina é dlazo-etano.
7.9 — Processo segundo o ponto 5.9,
caracterizado pelo fato de que a
dlazo-parafina e disso-metano.
8.9 — Processo de acordo com o
ponto 1.9, caracterizado peto lato de
fazer reagir um sal de metal alcalina
ou de um metal alcalino terioso do
ácido 2,6- ou 2,7-di-tereiãrio-butilnaftaleno-4-suiteinico com um éster
de um acido morganico polibasico.
9.9 — Processo segundo o ponto 8.9,
caracterizado pelo fato de fazer reagir uni sal de metal alcalino do ácido 2,6- ou 2,7-dt-t-reiário•hwil-nattaleno-4-sulfônico com um sulfato
di-alquilico.
10.9 — Processo segundo o ponto
9.9, caracterizado pelo fato de que o

sal de metal alcalino é um sal de
sódio e de que o sulfato dialquilico
é o sulfato dieWico.
Finalmente, a depositante reivindica de acordo com a Convenção Internacional e de conformidade com
o artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América do Norte, em 16
de Junho de 1960, sob n.9 3O.576.
TERMO N.9 130.355
De 27 de 'junho de 1961
Rohm & lisas Company — Estados Unidos ela América.
Titulo: Processo para preparar ésteres de ácido acrílico e metacrilico
e seus polimeros.
1.9 — Uni processo para produzir
ésteres de acido aerifico ou metacritico e seus nomo-polimeros ou copolimeros caracterizado por trans-este
rificar uni ester de acido aerifico ou
metacrilleo e um álcool tendo 1 a
átomos de carbono, com um composto N-hidroxi-alcoilico da fórmula:

—UB, -C/111 2 , —CB
-

Õfi.e. -C en

ou o amorne ae um ácido inorgemico,
polibásico, e R' é hichogênie, um
grupo hidrocarboneto aUfátlio, um
grupo hidrocarboneto
um grupo arila ou um grupo aralquila, sendo que X é halogénio quando

Z fô — CH, e é — OM • quando Z
fôr o anionte de um ácido inorginico, e é, nos casos restantess um
grupo hidroxi, e Z é

41132 , ....Mi • ta,
td73' CB2.

7el ca.

quando R' fôr hidrogênio.
2.9 — Processo de acôrdo com o
onnte 1.9, caracterizado pelo fato de

de Cl-C12), R2 quando não diretamente ligado a R', é hidrogénio cal
radical alcoil de (C1-01) e R' e
quando diretamente ligados, entre st,
representam um radicai penta-metileno ou tetra-metileno, toratando,
assim, ciclos de 5 ou 6 átomos de
carbono, contando com o Como .do
carbono ao qual eles se ligam, para
produzir uma N-aeriloxi-alcull-oxazolidina ou N-acriloxi-alcoll-Letra-hidro1, 3-ozazina da fórmula geral:
ozo.tlc8a)'-la

/t01.0e,.,,

o

‘00.010$4.41'-e
e( `a
na qual n é 1 ou 2, e ia, R' e 142

têm as significações supra citadas, e,
se se quizer, submeter o ester resultante na fórmula geral a). acima
a outro estágio de home-polimenzação ou co-polirnerização ^om, pelo
menos, uni co-monomero mono-etilenicaraente não saturado cujo outro
estágio de homo- ou co-polinierbação
pode ser precedido ou seguido de uni
estágio de hidrolice.
2.9 — Um processo, de acôrdo com
tio - calotao ponto 1.9, caracterizado por fazer
a trans-tesrificação na presença de
c
0,5 a 10%. em peso, de um Wanato
n3
R, a
tetra-alcollico, sendo seu peso acenado em relação ao pfto do álcool reana qual in é 2 ou 3, R' quando não gente
e numa temperatura de 1009
diretamente ligado a R2 e hidrogé- a 1309C.
3.9 — Um processo, de ac5rdo com
o ponto 1.9, caracterizado, quando faz
a trans-esterificação de um éster do
ácido metacrílico, por efetuá-la na
.
presença de 0,2% a 5%, em peso, *de
um alcoxido de metal alcalino, sendo
Aste peso calculado em relação ao
péso de álcool reagente, e numa temperatura de 1009 a 140°C.
4.9 — Urn processo, de acôrdó com
qualquer dos pontos 1.9 a 3.9, caracterizado por trans-esterificar metacrilato de mettla com N-ilildroxi-etillozazolidina para formar metacrilatO
osazolidinil-ettlico.
5.9 — Um processo, de aceirdo com
o ponto 4.9, caracterizado porco poliAtos Complementares n.° 5
2 3
merizar o éster reasult ante com, pelo
menos', uma arnica, nitrila ou éster
de ácido acrílico ou metactliic0.
DIVULGAÇÃO N.° 953-A
6.9 — Um processo, de acexdo com
o ponto 5.9, caracterizado por co-pollPREÇO: Cr$ 220
inerizar o éster resultante com Berilonitrila e, pelo menos, um éster de
ácido acrílico ou inetacrtllco.
— Dai processo para produzir
A VENDA
ésteres de ácido acrílico ou metacritico e seus mono-pollineros ou tioNa Guanabara
polímeros. substancialmente como
aqui descrito, com referênc ia aos
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
exemplos e para as finalidades cltaAgência 1: Ministério da Fazenda
das.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
RelvIndica-se, de acórdo com a
Convenção Internacional e o Art. 21
do Código da Propriedade Industrial,
Em Brasília
a prioridade do pedido co•responNa sede do D. I . N .
dente depositado na Repartição de
Patentes dos Estados Unidos da América, em 5 de julho de 1960, sob
n." 40.562.

ATOS INSEITUCIONAIS

na qual X é um átomo de halogénio,
preferivelmente cloro, um grupo hidroxi ou o grupo — OM em que M
é um metal alcalino ou uni metal
alcalino-terroso, com um compôsto
fórmula R'Z em que Z é

nto, um radical fentl, benza ou alcoll

de 9 - 4 - 1964
de 27 - 10 - 1965

1,

e
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PATENTES DE INVENÇÃO

1

Publicação feita de acôrdo com o art. 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 apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TERMO N9 130.395

A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o ArDe 27 de junho de 1961
tigo 21 do Decreto-Lei n° 7.903 de 27
de agõsto de 1945, e prioridade do corDow Corning Corporation - Estados respondente pedido, depositado na ReUnidos da América.
partição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 1 de setembro de
Titulo: «Tratamento de Tecidis»:
1960, sob o número 53.383.
Pontos Característicos
1 - O uso de composto S de silício
epoxi-funcionais solúveis ou dispersiveis
em água, caracterizado . por ser feito
TÊRMO I\1 9 130.612
para o tratamento de tecidos de celulose.
De 6 de julho de 1961
2 - Um processo para o tratamento
de tecidos, caracterizado pcogue é feita
Pittsburgh Plate Glass Company. a aplicação a tecidos de celuiJse, de um
Estados
Unidos da América.
composto de silicio epoxi-funcional solúvel ou clispersivel em água, o qual
Titulo: Tratamento de fibras de vipode depois ser curado.
dro.
3 Um processo de acôrdo com o
1 - Uma solução de revestimento
ponto 2, caracterizado porque é aplicado
ao tecido de celulose uma solução em aquosa para aplicação a filamentos de
água de um composto de silicio epoxi- fibras de Vidro, guando estão sendo
funcional e uma quantidade catalitica reunidos num cordão, caracterizada por
de um sal de metal de ácido forte, e o compreender um latex sintético feito por
composto de silício é depois curado polimerização em emulsão de um mopor aquecimento e uma temperatura de nômero eolênico, como ligante, uma
93°C e 260°C, durante menos de 60 alcenil-aciloxi-silana, como agente de liminutos.
gação, e um amolecedor téxtil, na qual
a alcenil-aciloxi-silana é usada em combinação com uma amino-alcoil alcoxisilana diferente de gama-arnino-propiltri-etoxi-silena.
2 - Uma solução de revestimento, de
acôrdo com o ponto 1, caracterizada
pela amino-alcoil-alcoxi-silana ter a fórmula I:
t.v)-

-

[R1

11,frIr

R2

?t"..
je>

-

ít:1

por puxar corrente de vidro através de
orifícios de uma bucha para formar filamentos de vidro individuais, mover os
filamentos para fora da bucha numa alta
velocidade, formar, com êles, um cordão,
aplicar aos filamentos, em que estão
sendo movidos nesta velocidade, a solução de revestimento aquoso de acôrdo
com qualquer dos pontos precedentes, e
secar as fibras de vidro assim tartadas.
6 - Um processo de formar um
corpo reforçado, resinoso, por fibras de
vidro, caracterizado por combinar os
cordões de fibras de vidro, obtidos de
acôrdo com o ponto 5, em posição substancialmente paralela, para frmar o. a
mecha, moldada a mecha em forma adequada para reforço de resina, combinar
a mecha moldada com uma resina
curável e curar a combinação para formar o corpo reforçado.
7 - Um processo para formar um
cordão de fibras de vidro ou um corpo
resinoso com elas, reforçado, substancialmente, como aqui descrito, com referência aos Exemplos.
8 - Um corrão de fibras de vidro
ou um corpo resinoso reforçado com
elas, produzido° pelo processo de qualquer ds pontos 5 a 7.
Reivindica-se, de acôrdo com a Convençã o Internacional e o artigo 21
do Código da Propriedade Industrial, a
prioridade do pedido correspondente,
depositado na Repartição de Patentes
dos Estados Unidos da América, em
28 de dezembro de 1960, sob número
79 . 031 .

084.1
4-D

TERMO N° 130.777

01.

De 13 de julho de 1961
4 - Um processo de acôrdo com o na qual R, pode ser H, um radical
ponto 2 ou 3, caracterizado porque o
composto de silício epoxi-funcional empregado é selecionado no grupo que
consiste de compostos de silício com
as fórmuals:
e polímeros de unidades
em que R e R' são radicais de hidrocarbonetos alifáticos de medos do que
4 átomos de carbono, n é um inteiro
maior -do que 1 menor do que 4, m é
um inteiro maior do que 1 e menor do
que 4, x é escolhido entre O, 1 e 2,a
é maior do que O e não maior do que
0,5, e b é pelo menor 0,5 e menor do

C cii2 CLICH2 0( OH )
2

3 3 b (C113 )310

que 1,0.
5 - Um .processo de acôrdo com o
ponto 2, 3 ou 4, carcterizado porque
os repelentes à água a base de silicone
selecionados do grupo que consiste de
polímeros de diorgano-siloxenos fluídos
e orgeno-Cdrogeno-siloxano fluído são
aplicados ao tecidos de celulose e
curads.
6 - Tecidos que tenham sido tratados pelo processo de qualquer um dos
pontos 2 a 5.

mais átomos de halogênio, grupos ara.
máticos incluindo um grupo fenoxi,
grupos heterociclicos, e R, é um gn,pc
hidroxi ou um grupo de éster, ca-ac.
terizado pelo fato de se fazer reagii
19-nor-testosterona com um aldeído ali.
fático que pode conter como substituin.
tes um ou vários átomos de hajoy:-no:
grupos aromáticos incluindo um grupo.
fenoxi, ou grupos hoteroc.clicos, ou com
um derivado reativo do aldeido,
o que o hemiacetal obtido - ou uma
ou ambas as suas formas esfereo-isemé.
ricas - é isolado e purificado ou, cas,)
se desejem obter ésteres, de se fazei
reagir o hemiacetal obtido pela :cação
acima referida, com um agente acilado
que contém o grupo aedo correspondenU
ao ácido com o qual se deve esterificar
o referido hemiacetal, após o que o éster
de hamiacetal obtido ou uma ou ambas
as suas formas estereo-isoméricas - 4
isolado e purificado, sendo também pos-.
sivel esterificar individualmente as for.
mas estereo-isméricas separadas do he.
miacetal livre.
2 - Processo de acôrdo com o pon,
to 1, caracterizado pelo fato de o alde1
do ser adicionado sob a forma do f.eu
hidrato.
A requerente reivindica d eatôrdo com
a Convenção Internacional, e o Artigo
21 do Decreto-Lei n° 7.903, dem27 ds
agôsto de 1945, a prioridade do corres,
pondente. pedido depositado na Reparti.
ção de Patentes da Inglaterra, em 13 do
julho de 1960, sob n° 24.462.

alcoil tendo 1 a 5 átomos de carbono
ou 'H(NHCH,----CH2) x, sendo x de 1
a 5, R2 pode ser H ou um radical
alcoil tendo 1 a 5 átomos de carbono,
R.3 e R4 são radicais alcoil, preferivelmente tendo de 1 a 5 átomos de carbono e n é um inteiro de 1 a 3, preferivelmente 1.
3 - Uma solução de revestimento,
de acôrdo com o ponto I ou 2, caracterizada pela alcenil-aciloxi ter a fórmula II:

Lovens Kemiske Fabrik Ved A.
Kongsted - Dinamarca.
Titulo: <<Processo para a produção
de novos derivados de 19-Nor-Testosterona».
Pontos Característicos
1 - Processo para produzir novos
hemiacetais de 19-nor-testosterona terapéuticamente úteis, e de ésteres dos mesmos, com a fórmula de estrutura

TERMO N° 133.579

Depositada em 20 de outubro de 196X
Requerente
de Tecidos

Companhia Nacional
São Paulo.

Pontos característicos

1°) Original disposição em inostruá.
rio de tecidos, uniformes e roupas em
geral, caracteriza-se por uma fôlha (1);
de material plástico ou outros ,Inateriall
apropriados no tamanho desejado na
qual tem impresso por qualquer proo
cesso, desenho ou desenhos representou,
vos de figura humana. (2), e em qu.i
dita fôlha, na superficie correspigodenU
ao desenho do traje desejado, como ca„.
misa (3), uniforme (4), costume 011
outro, dita superfície é transparente (5),
sendo opacas as regiOes destantes, cc.
112)4-p
LA
aio a cabeça, braços e as superfícied
(111)"'
restantes (6) da fólha; pelo fato desta
fôlha sobrepor-se ao tecido (7), serem
reunidos, podendo formar um albunv:
mostruário (8), que pode ter ernbéra
na qual R, é um radical vinil ou alil,
mais amostras (9), devidamente numera.
R2 é H ou um radical alcoil ou alcoil
substituido tendo 1 a 5 átomos de cardas, e colada numa das %lha sou ca.
bono, e n é um número inte:ro de 1
pas de album.
a 3, preferivelmente 1.
2.) Original disposição cái mostruil.á
4 - Uma solução, de revestrnen`o,
rio de tecidos, uniformes e roupas em
o
de acôrdo cem o ponto 1, substancialgeral, de acôrdo com o ponto precemente com aqui° descrit.
dente e tudo conforme substancialmente
5 - Uni processo de forma- uni na caoil P, é um grupo alifático que descriot, reivindicado e pelos desenhos
__.
cofdão de fibfas de vidro, caracterizado p o:e cono: colno substouintes um ou anexos.

•
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará
a correr o prazo de 00 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro req..--arld0

veia, massas anti-ruidos, escoadores de cabelos e para a . pele, briihantina, banTermo n.9 714.445, de 4-10-1965
Auto 1.007 — Mecânica, Funilaria e pratos, funis. formas para doces. fitas dolina, "batons" cosméticos, fixadores
isolantes, filmes, tios de celulose, fechos de penteados, petróleos óleos para os
Pintura Ltda.
para bolsas, tacas, guarnições. guarni. cabelo creme revanescente, cremes gorSão Paulo
çõea para chupetas e mamadeiras, guar- durosos e pomadas para limpeza da
Aele~11111r2W.
nições para porta-blocos, guarnições pele a "maquilage". Iepilatórjos, desopara liquidificadores e para batedeiras dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
de frutas e legumes, guarnições de ma- e talco perfumado ou não, apis para
terial plástico para ctensilios e objetos pestana' e sobranceiras, prepados para
guarnições para bolsas, gartas, galerias embelezar cilios e olhos, carmim para
para cortinas, jarros, laminados. plás- o rosto e para os lábios, sa pão e-creme
Classe 33l
ticos, lancheiras. mantegueiras, calas, para barbear, sabão liquido perfumado
IND. BRASILEIRA
°fanfas, pendedores de roupas, puxado- ou não, sabonetes, lernitaicios em pó.
Negócios pertinentes a atividades de
•
res para móveis, pires. pratas, palitei- pasta ou liquido, sais perfumados para
um banco
ros,. pás de casinha pedras pomes. arta banhos, pentes: vaporizadores de perfuTêrtno n.° 714.442, de 4-10-65
gos, protetoes para documentos, pu
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes xadores de água para aso dornasticc me: escOvas para dentes, cabelos;uahas
Dr..;HOrnero de Almeida Guimarães
integrantes:
Aros para bicicletas, auto- porta-copos, porta n quais. porta-notas e cilios, saquinhos perfumado, preparaSão Paulo
móveis, auto-caminhões, aviões, amor- porteadocumentos, placas, rebites, rodi- dos em pó, pasta, liquidas e tijolos
tecedores. alavancas de câmbio, barcos, nhas, recipientes, supores suaartes para praa o tratamento das unhas, dissolbreques, braços para veículos, bicicle- guardanapos, saleiros tubas, tecias, ventes e vernizes, removedores da cutitas, carrinhos de mão e carretas, cami- tubos para ampolas. tubos para serin- cuia. glicerina erciumada para os cabeios
nhonetes, carros ambulantes, camidaões, gas, travessas, tipos de material plás- e preparados para descoloir unhas,
carros, tratores, carros-berços, carros- tico, sacolas, sacos . saquinhos, vasilha, cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos
para a pele
tanques, carros-irrigadoes, carros. car- mes para acondicionamento, vasos, xíeças, carroceria:.. chassis, chapas cir- caras, colas a frio e colas não incicidas
Termo n.° 714.410, de 4-10-1965—
culares para veiculos, cubos de veículos, em outras classes, para borracha, para
Imobiliária Panambi Ltda.
corrediços para veículos, direção, desli- cortuznes. para , marcineiros. para sapaSão Paulo
teiros,
para
vidros,
pasta
adesiva
para
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elecorreias,
pasta
e
pedras
para
afiar
vadores para passageiros e para carga,
PANAMBI
engates para carros, eixos de dikeção, rebolos, adesivos para tacos. adesivos
Ind.. Brasileira,
freios, fronteiras para veículos, guidão, ' ara ladrilros 'e adesivos pa:a azulejos,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas, anais, carretéis par tecelagem e gizarClasse 50
motocicletas,
motocargas, moto furgões. rações de material plástico para indúsClasse 33
tria geral de plásticos
manivelas, navios, ônibus para-choques
Irapressoso para uso em: — Cheques.
Seguros e negócios relacionados
para-lamas, para-brisas, pedais, pantões,
duplicatas, envelopes, faturas, notas
Termo n.° 714.447, de 4-10-1965
sodas para bicicletas„ ea:sss. para biciclepromissórias, papel de corrtspondencia e
Metalúrgica lima S.A.
tas, reboque, radiadores para veicules,
recibos, impressos tm cartazes, placas,
São Paulo
Tênno n.° 714.443, de 410-65
rodas para veiculas, selins, trie!clos, titabuletas e veiculss e bilhetes
0..11
A
C
Dr. 'Homero de A l .ncida Guimarães
rantes para veículos, vagões. velocípeimpressos
des, varetas de contrõle do atogador e
/na. -Brasi165-Xs.
Sã . . Paulo
Termo
n.°
714.452,
de 4-10-1965 •
acelerador, tróleis, troleibas, varaes de
Salão Positivo Lttla.
carros. toletes Dura carros
São Paulo
Classe 6
Termo s.0 711.446, de 4-10-1965
"Jet" Indústria e Comércio de Artigos Máquina a pressão estática para alta
temperatura empregada para tingir, alPlásticos Ltda.
vejar e tratar 'tibras texteis tia geral,
el)leira •
• Ine SígV
São Paulo
tecidos, tios, malhas e confecções, máquinas passadeiras, máquinas para laClasse 98
J T
vanderia, máquinas de lavar roupa, máInd. Brasileira.
quinas secadoras de roupas e máquinas Para distinguir: Perfumes, essências extratos, água de colónia, água de toucapara tratamento de couros
dor, água de beleza, água de quina
Classe 28
Termo n.o 714.448, de 4-10-1965
água le rosas, água de alfazema, água
Para distinguir: Artefatos de matei:ia,
plástico e de nylonb. Recipientes fabri. Planar Ltda. Sociedade dt Planejamen- para barba, loções e tônicos para os
tos e Realizações Imobiliárias
cabelos e para a pele, brilhantina, bancados de material plástico, revestimen.
São Paulo
dolina, "batons" cosméticos, fixadores
tos confeccionados de substâncias atol
de penteados, petróleos. óleos para os
mais e vegetais: ..,rgo/as, açucareiros
cabelo creme revanescente, cremes gorSeguros e negócios relacionados
armações para óculos, bules, bandejas
durosos e pomadas para limpeza da
bases para tel&ssnes, baldes, bacias, boi,
pele a "maquilage", lepilatórjos, desosas, caixas, carteiras chapas, cabos
▪Tèceno n." 714.444, de 410-65
S'ioPaulo-Capj.taIl
dormatee, vinagre aromático, pó de arroz
para ferramentas e uteasilios. cruzetas
kadilstria de Vassouras e Espanadores caixas mira icond'cionarnento de alie talco perfumado ou não, lapis para
Classe 33
mentos. caixas de material plástico dar.
pestana e sobranceiras, prepadce para
Mirim Ltda.
Titulo
o ,terias, coadores coos, canecas,:saembelezar cílios e olhos, carmim para
beres, conchas, cestas para pão, cestl
o rosto e para os lábios, sabão e creme
Têrmo n.° 714.449, de 4-10-1965
Ma a capas para álbuns e para livros Indústria de Móveis "Pavone" Ltda. para barbear, sabão liquido perfumado
.iálices, cestos, castiçais para velas,
ou não, sabonetes, lentifricios em pó,
São Paulo
m
para guarda de objetos. crtupasta ou liquido, sais perfumados para
f
ahos, coadores para chá. descanso 'rua
banhos, pentes, vaporizadores de perfu' PAVONN
pratos, copos e coes'nhos de plásto-4
me: escôvas para dentes, cabelos, unhas
tnd.
13rasi1eira,
D. BRASILEIRA para sorvetes, caixinhas de plástica
e cílios, saquinhos perfumado, preparacara sorvetes, colherinhas, pasinitas.
,l,ss em pó, pasta, líquidos e til los
q.arfinhos de plástico para sorvetes for.
Classe 48
praa o tratamento das unhas, ‘.
minhas de plástico para sorvetes cl,scos Para distinguir: Perfumes. essências ex- ventes e vernizes, removedores d,. cutíembreagens de material aJástico emha . t.ratos. água de colônia, água de touca- cula, glicerina &aunada para os cabelos
Classe 29
lagens de material plástico :,ara sorve dor, ,.) .yma de IN:laza :19tia de quina e preparados para descoloir unhas.
rara distinguir: Espanadores, vassouras tes estojos p ara objetos espw-'s
;5 1 iia de a l Lizetna, água cílios e pintas ou sinais atificiais, óleos
e escovas, comuns e escovões
nylon, esteiras, enfeites aara automó para barba, io,-ães e toa cos para os
para a pele
Tênn on.° 714 . 441; de 4- 1 0-65
Dr; Homero de Almeida Guitnarães
São Paul

1007
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acOrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai Da data da Publicação começara
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentas suas oposições ao DepartamaPtio
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julg arem prejudicados com a concessão do
registro requerido
Tênno n.° 714.453, de 4-10-1965
Capri
São Paulo

"CAPRI
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 22
Fios em geral, para bordado e tricotagem; fios em geral para tecelagem e
uso comumá fios de lã ou pêlo em
meada ou novelo, torcida ou não: fios
de lã ou pelo, em meada ou novélo
para bordado, costura, croché ou tricô:
linhas de costura, para bordar e para
tricotagem
Termo n.o 714.454, de 4-10-1965
Cela Maria Fonseca da Costa
São Paulo

algodão preparado para limpar metais..
Termo n. o 714.462, de 4-10-1961
detergentes, espremacetes, extrato de
Rtal-Lux — Indústria de Tintas e
anil, fécula para tecidos, fósforos de
Vernizes Ltda.
cêra e de cindira. g goma para lavanSão Paulo
deria, limpadores de luvas, liquidce de
branquear tecidos líquidos mata-norduRRAL-LUX
ras',.mtra roupas e mata óleos para rou.
Indústria
Brasileira
pas, oleina,,óleos pare limpeza de carros. pós de bran q uear roupa, salicatc
Classe 1
de sódio, soda caustica sabão em pO,
Tintas e vernizes
sabão conium sabão c'e esfregar e saTermo ri.° 714.463, de 4-10-1965
ponáceos, tijolos de polir e verniz
Frutisa — Frutas Tropicais Industrialipara calcador
zadas S.A.
Termo n." 714.455, de 4-10-1965
São Paulo
Save Comissária e Exportadora Ltda.
São Paulo

SAVE
Ind.. 13 ra sil e i ra
Classt 41
Frutas naturais, frutas secas, frutas em
conserva
Termo n.o 714.457, de 4-10-1965
Coplasa, Industrial de Plásticos
Limitada
São Paulo

FRUTISA—PRUTAS
IN EUSTRI ALI ZA DAS

S/A.
Comercial
Termos na. 714.464 a 714.468, de
4-10-1965
Frutisa — Frutas Tropicais Industrializadas S.A.
São Paulo

FRUTISA
In dústri a Brasileira

COPLASA
Ind. Brasileira

IND-BRA SILEIRA

Classe 4E,
ka.ra distinguir: Amido, anil, azul da
Prãssia. alvaiade de zinco, abrasivos
algodão preparado para limpar metais,
detergentes. espremacetes, extrato . de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e de madira. g goma para la vauderia. limpadores de luvas: liquicks de
branquear tecidos. líquidos mata-g ‘srdureit para roupas e mata _óleos pare roupas, oleina, óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
de sódio. soda cáustica sabão em pó,
sabão comum, sabão de esfregar e saponáceos, tijolos, de polir e verniz
para calçador
Termo n.° 714.456. de 4-10-1965
C,elia Maria Fonseca da Costa
São Paulo

Classe
Substâncias e produtos de origem aniClasse 28
bruto, algodão em bruto, borracha em
bruto, bauxita, benjoim breu, cânfora,
Embalaens de material plástico
bruto, chifres, ceras de plantas ceras
Termo nia. 714.458, de 4-10-1965
vegetais de carnaúba e aricuri, crina
if,:cio do Carmo
de cavalo, crina em geral, cortiça em
São Paulo
bruto, cascas vegetais, espato, erva:
medicinais, extratos oleosos, estopas,
DECMAR
enxofre fôlhas. fibras vegetais, flores
Ind. Brasileira
secas. grafites, goma em bruto, granito
em bruto, kieselghur, líquidos de plantas, lates em bruto ou parcialmente
Classe 13
p reparados, minério metálicos, madeiAparelhos de rádio e bobinas
ras em bruto ou parcialmente caba.
Termo n.o 714.459, de 4-10-1965
lhadas, em toras, serradas e aplainadas
Indústria e Comércio Adonel Ltda.
mica, mármores em bruto. óixdo de
São Paulo
manganes óleos de cascas vegetais.
óleos em bruto ou parcialmente prepaADONEL
rados. ploinbagina em bruto, pó de
Ind. Brasileira
moldagem pára *fundições, pedras bri.
tadas piche em bruto, pedra calcária.
Classt 11
.olantas medicinais, pedras em bruto,
Etiquetas metálicas para identificação quebracho, raizes vegetais, resinas. resinas naturais residuos, texteis, silício
de máquinas e aparelhos
parcialmente preparados: Abrasivos em
Têrmo n.° 714.460, de 4-10-1965
bruto, argila refratária, asfáltico em
Indústria Marsetti Ltda,
mal. vegetal ou mineral, em bruto ou
São Paulo
seivas, ilco em bruto, xisto, xisto

MARSETTI
Ind. Brasileira
Classe 22
Fios engomados para tecelagem
Termo n.° 714.461, de 4-10-1965
Renascença Editoria Ltda.
São Paulo
RENASCENÇA
Brapileira
Class 46
Para iístm,,juir: Amido anil, azul da
Prússia, alvaiade de zinco, abrasivos

Classe 32
Livros impressos

coletes, cacau, confeito, crocante.s, doces d leite simples e compostos doLes
de trutas, em compotas em geleias, doces, doces gej ados. doces de amendoa:
de amendoim, de nozes, de castanha e
de frutas secas cobertos com chocolates, Srutas secas, passadas e cristalizadas, geléias, goma de mascar, praimes,
pastilhas, puxa-puxa, pirulitos, pudins.
panetones, pipocas, sorvetes torrões,
torrões, torradas, ães, pães doces
Classe 42
Para distinguir: Aguardentes, vinhos.
comostos. vermouth, quinado, temei,.
cognac, rhum, whisky, bater, aperitivos, amargos. licôres, gins. absinto,
pumel. anizette. aniz, genebra, kirch,
marasquino e vodca
Termo n.o 714.469, de 4-10-1965
Chapéus Mazal Ltda.
São Paulo
MAZAL
Classe 36
Chapéu, para homens, senhoras e
crianças
Têrmo n.° 714.470, de 4-10-1965
Bar e Café Estrela da Luz Ltda.
São Paulo
ESTRELA DL LUZ
Classe 42
Para disting uir: Aguardentes, aperitivos. anis, bitter. brandy. conhaque, cervejas fernet, genebra. gin. kumel. licore., erectas. punch, pimpertnint. rhurn,
sucos de frutas em álcool, vinhos, vermuth, vinhos espumantes, vinhos quinados. whisky
Termo n.9 714.471, de 4-10-1965
Artemol — Artefatos de Afames e
Molas Ltda.
São Paulo

aram

Ind. oracilelra
Classe 21
Molas para veículos
Termo n. o 714.472, de 4-10-1965
"Indumape" — Indústria e Comércio de
' Máquinas e Peças Ltda .
São Paulo

•

sInituglittialeira

Classe 43
Classe 17
Aguas minerais, águas gasosas artificiais, bebidas espumantes sem álcool,
Duplicadores
guaraná, gasosa. essências para refriTermo n.° 714.473, de 4-10-1965
gerantes, refrescos, refrigerantes, sodas,
"Indumape" — Indústria e Comércio de
sucos de frutas e xaropes
Máquinas e Peças Ltda,
Classe 45
Sio Paulo
Plantas, sementes e mudas para agriINDUMAPE -; •
cultura, horticultura e floricultura:
INDUSTRIA E
flores naturais
C_QMERCIO
Classe 41
MAQUINAS
Para distinguir: Balas, bombons, bomPEÇAS lir Dá
bocados, biscoitos, bolachas, bolos geNome Comercial
lados, balas de mascar, caramelos, cho-
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Termo n.0 714.474, de 4-10-1965
Bolistrik — Companhia dt Diversões
Sociedade Anônima

,Termo n.° 714.477. de 4-10-1965
Metalúrgica "Luwas" Ltda.
São Paulo

São Paulo

"LURAS"
Ind. Brasileira

.)
o RESTAURANTE E ;
CHURARIA
SC .'-'"CHÂPEtJ DE RALHA.
Classe 41
Refeições
Termo n.° 714.475, de 4-10-1965
Nin Turismo e Representações Ltda.
São Paulo

"NIN"

alia. Brasileira
Classe 33
Transportes e turismo
Termo n.° 714.476, de 4-10-1965
Indústria Gráfica Jota Ltda.
São Paulo

enTA"

alta.

br a ali ei r a

Classe 38
Aros para guardanapos , de papei
agditinados. álbuns (em branco) álbuns
para retratos e autógrafos. balões (ex.
ceto para brinquedos) blocos para
corlespondencia blocos para cálculos
blocas para anotações. bobinas brocharas não /apressas, cadernos de escrever, capa. ,ara documentos. carteiras
ca'xas de papelãr. cadernetas, cadernos, caixas de gartâo caixas para papelaria, ca,tões de visitas cartões comerciais. ....anões mdices) contee" car
tolina, cadernos de papel tnelimetradc
e em branco para desenho, cadernos
escolares, cartões em branco, cartuchos
de cartolina, crapas planográficas, cadernos de lembrança, carretéis de papelão, envelopes, envólucros para charutos de papel, encardenação de papel
ou papelão. etiquetas. fólhas indicas
fôlhas de celulose, guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papel'.
nhos, papéis de estanho e de alumiai°,
papéis sem impressão, papéis em branco
para impressão, papéis fantasia, menos
para forrar paredes, papel almaço com
ou sem pauta, papel crepon, papel de
seda, papel impermeável, papel em bobina para impressão, papel encerado
papel higiênico, papel impermeável
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho .impermeabilizado
papel para encadernar, papel para escrever. papel para imprimir, papel parafina ' ara embrulhos, papel celofane,
papel celulose, papel de linho, papei
absorvente, papel para embrulhar ta
baco, papelão, recipientes de papel, rosetas ,de papel, rótulos de papel, rolos
de papel tran . parente sacos de papel
serpentinas, tubos, postais de cartão
e tubetes de papel
4.

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido, açc
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. ciznento metá lico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
ata barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fôlha, latão
em fôlha, latão em chapas, latão em
vergalhões, liga metálica, ['malhas,
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados metais em massa, metais estampadas,
metais para solda, niquel, ouro, zinco
corrugado e zinco liso em bilhas
Termo a.* 714.478, de 4-10-1965
Textil Anacirema Ltda
São Paulo

UNLMEU"

Ind. geasileira
Classe 23
Para distinguir: Tecidos de algodão,
tecidos de linho, cânhamo e juta, tecidos de ratai, tecidos de seda natural e
rayon, tecidos plásticos, tecidos impermeáveis, fazendas e tecidos de lã ou
pêlo em peças
Termo n.° 714.479, de 4-10-1965
Orca Industrial e Comercial de
Confecções Ltda.
São Paulo

"ORCA"

Ind. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, criados, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de 'ingeria, jaquetas, leques.
luvas, ligas, lenços, manted, meias,
maior, mantas, mandrião, mantilhas, paletós. palas, penhoar, pulover, palatinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos,
rolss de chambre, roupão, sobretudos.
suspensórios, saídas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, golas ou slacks
touca, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos

Termo n.° 714.480, de 4-10-1965
Manufatura Sul Americana de Tabaco
Sociedade Asónima
São Paulo

RA"

In;Pe asileira
Classe 44
Cigarros
Têrmo n.0 714.481, de 4-10-1965
Ark Promoções Ltda. S/C.
São Paulx

wARK"
Ind. Brasileira
Classt 33
Promoções de Vendas
Termo n.° 714.482, de 4-10-1965
Ana Maria Martins
São Paulo

UNL NLEIA,"

Ina.

Brasileira

Termo n.° 714.485, de 4-10-1965
"Garbl-Matic" — Comércio e Impor.
tação de Peças Ltda.
São Paulo

OABRI-MATIC
Incl. Brasileira
Classe 21
Importação, comércio de compra e vtn.
das de peças e acessórios para autos
em geral
Termo n. 9 714.48-á, de 4-10-65
R M Indústria
Comeres) de
Madeiras Ltda.
São Paulo

RM
IND. BRASILEIRA

Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas
Classe 4
boletins, boletins impressos, cronicas, folhetos, jornais, peças teatrais, peças ci- Para distinguir madeiras,, em bruto ott nematográ lacas, programas radiofonicos
parcialmente trab ilhadas
de televisão e revista
Termo n.° 714.487, de 4-10-65
Termo n.0 714.483, de 4-10-1965
raitomod Ltda.
Manufatura Sul Americana de Tabaco
São Paulo
Sociedade Anônima
São Paulo

"au-amesbee

Ina. Brasileira
Classe 44
Cigarros
Termo n.° 714.484, de 4-10-1961
Retifica Santo André Lida
São Paulo

SANTO ANDRX
Inddstria Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadoes, carros, caroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
Para-lamas, para-brisas, pedais, pantões.
rodas para bicicletas,, raios para bicicletas, reboque, radiadores para veículos,
rodas para veiculas, selins, triciclos tirantes para veiculos, vagões, velocípedes, varetas de colitrôle do afogador e
uelerador, tróleis, troleibus, camas de
carros, toletes para carros

PRORROGAÇÃO

LUTOMOD

Indústria

Brasileira]

Classe 36
Para distinguir: Blusas, saias saiote/
combinações, vestidos, chapéus meias e
sapatos. Artigos esses para 'uto
Termo n.° 714.488. de 4-10-65
Auto Pôsto Vila Clara Ltda.
São Paulo

VILA CLARA
Ind. Brasileira
Classe 47
Para distinguir: Combustíveis e lubrificantes para autos
Termo n.° 714.489, de 4-10-65
Proma S. A. Mecânica dç Automóveis
São Paulo
pRONIA
Classe 21
Automóveis e suas partes e acessórios
Termo n.° 714.490, de 4-1O65
Indústria Metalúrgica "Nova York'
Ltda.
São Paulo
N OVA

You

Classe
Parafusos forjados de ferro. aço e
metais em geral
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Publicação feita de acârdp com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
ierier 0 prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durant,. éese prazo poderão apresentar
suas oposições ao Departaments.
Dia,cional da Propriedade Industrial a queles que se julgarem p
rejudicados com a concessão do regisixo requerádo
Termo n.° 714 . 491, de 1-10- 55
Termo n ° 714 . 499, de 4-10-65
Distribuidora "Friolar" Ltda.
Agritnáquinas Comércio Ltda.
São Paulo'Paraná

Ind!Rniajtilsire

Ind. klra.11el.rP

Classe 41
Para distinguir: Carnes em conserva,
frios e laticinias
Teimo na 714.492, de 4-10-65
Devem — Comércio Atacadista de
Cosméticos Ltda.
São Paulo

ollizante: liquidoe ou sob outras formas
aara revestimentos e outros como nas
I :imanam°, peças ornamentava de cimento a! gesso para retos
paredes
Japel para torrar casas, massas an•i
'calos p ara uso nas construções, par
setas portas, portões, pisos, soleiras
aara portas, tijolos, tubos de concreto
ralhas, tacos. tubos de ventilação, tan
lues de cimento vigas vigamentos e
vítreo
Termas os. 714.501 e 714.502, de
4-10-65
Distribuidora de Bebidas "Chavantes"
Ltda.
São Paulo

banhos, pentes, vaporizadores de Perfila
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cibos, saquinhos perfumada, preparados eia pó, pasta, líquidos e tijolos
praa o tratamento das anilas, dissoldlios e pintas ou sinais atificials, óleos
ventes e vernizes, removedores da cutiacula. glicerina &limada para os cabelo
e preparados para descoloir unhas,
para a pele
Termo n.o 714.507, de 4-10-1965
Foto Microfilm Cientifico "Jolau"
Limitada
São Paulo

Classe 7
vláquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na agricultura e
sorticultura a saber: arados, abridores
ie sulcos, adubadeiras, ancinhos me
cânimos e emplilhadores ocmbinados
arrancadores • mecânimos para agricul•
tura. batedeiras para cereais. bombas
para adubar, ceitadeiras, carpideiras
ceifados para arroz. ch4ruas para agra
JOLAU
DEVON
-untura. cultivadores, debulhadores
Ind. Brasileira
Brasileira
CHÁ VANTES
Ind.
iestocadores deaentegradores. esmaga
dores nora a agricultura. escarriticado
Classe 8
Classe 48
,-es, enchovadeiras facas para magia INDUSTRIA BRASILEIRA
Filmes revelados e microfilmes revelado.
nas agrícolas, terradeiras. gadan
•
Artigos da classe
aarras para .arado. grades de discos
Classe 43
Termo n.° 714.508, de 4-10-1965
• 'Termo n.° 714 . 493, de 4-1 6 5
Du dentes, máquinas batedeiras para Para distinguir águas minerais, águas
Peixaria Beira Mar Ltda.
Benedito Francisco Idtria
agricultura máquinas inseticidas má gaz,osas, artificiais, bebidas espumantes
São Paulo
São Paulo
ssanas aa porizaaoras, máquinas de sem álcool, guaraná, gazosa, essências
sung a. .náquina.s niveladoras ds terra para refrigerantes, soda, suco de frutas.
BEIRA—MAR
náquinas perfuradoras para a agricul
sifões, xaropes
ASMEPA
Ind. Braeileira
ora maqt.tnas dt p lantar. motoclar
Ind. Brasileira
' Classe V.
'Ias inquinas regadeiras máquina: de
Classe 41
Aguardente
an
a apetitivos. bagacei
Classe 16
-aças de semear aara sulfatar de
Peixes
frescos
e peixes em conserva
Pandas,
arandi,
bater.
cachaça.
ceria.
Artigos da classa
tarouir, de triturar de esfarelar ierra
vejas, cidra conharue extrato de mal
kars
irriga
-áo
Termo
na
714.513,
de 4-10-1965
p
ara
•iatar
formigas
e
Termo n.° 714.496. de 4 1',.65
autroa insetos, para burrifar e citavam- te permenrado. ternet. genebra. gengi
Frigorifico Três Passos Ltda.
L. H. Automóveis Ltda.
réu desinfetante:, para adubar pare mirra. gni ginger, airada kumnsel bea• São Paulo
São Paulo
tar e espalhar palha, para colher tas. inarasg uinhoa, nectar, p.permeu:
ponches,
rum,
sucos
de trutas com
algodão, para colher cereais máquina:
L.
MISSIONEIRA 1
amassadoras para fins agricolas d. • álcool /irmos voc!ka e whisky
[nd. Brasileira
cortar
árvores,
para
espalhar,
para
ca
Termo n.° 714 503. de 4 10-65
Classe 21
ninar, maqmns combinadas para se
Indústr,a
de Comércio de Camisas
Classe 41
Para distinguir e proteger compra e mear e rufavar . de desbanar pada en
"AG" Ltda.
•
Margarina, manteiga, farinhas vegetais
venda de automóveis por conta de ilar máquinas e moinhos para forra
São Paulo
de milho e mandioca e óleos vegetais.'
terceiros, estacionamentos
:lens. máquinas toscadoras, ordenado
para uso doméstico
res
mecânicos
raladores
rnecãnicos
ro
Terno na 714.497. de 4.10-65
A. G.
ios compressores para a agricultura
Termo n.o 714.514, de 4-10-1965
Auto Elétrico Nova York Limitada
Ind. Brasiletr,
sacradearas, semaadeiras, secadeiras
Frigorífico Tres Passos Ltda.
São Paulo
semeadores de terra tosaclores de gra
São Paulo
ma, tratores agrícolas válvulas para
Classe 36
NOVA YORK
máquinas apricolas
Camisas
C ORC OVADO
Ind. Brasileira
Ind. Brasileira
Tèrmo n.° 714.500, de 4 10-65
Tenro no 714.504. de 4-10-65
Depósito de Materiais Para Constru- Old
cio e Representações
Classe 8
ções Rui Barbosa Ltda.
fada.
Classe 4
São Paulo
Farelo de soja, milho, trigo, mandioca
Acumuladores, bobinas, condensadores,
painço e rações balanceadas para
dínamos, motores de arranco interruptosas) BOND
res, disjuntores, controles, miais, fias.
animais
Ind. Brasileirp
soquetes, lâmpadas de todos os tipos.
Termo
na
714.51'5,
de 4-10-1965
tomadas, carvesõ indutores fusíveis,
Tatuapé
Limitada
Classe 16
platinadas, artigos esses exclusivamerde •
Classe 48
São Paulo
Para distinguir Materiais paar constr.:- Para distinguir: Perfumes, essências exde eletricidade
„ões e decaraaões: Argamassas, argila tratos. água de colónia, ágaa de toucaTermo n.° 714 . 498. de 4-10-65
MOBILI IA
areia, azulejos, batentes, bala-atres. bica dor, água de be/eza água de Guina
Imobiliária Nicap Ltda.
Já
'TATUA
-os
de
cimnto,
blocos
para
,savunenta
áaua
le
rosas.
água
de
alfaz:ma,
água
São Paulo
ção, calhas cimento. cal, cré. chapas, para barba, loções e tópicos para os
, solantes, caibras, caixilhos: colunas: cabelos e para a pele. brilaantina. banClasse 33
chapas para coberturas, caixas dágua dolina, "batons" cosméticos, iixadores
Titulo de Estabeledmento
DICAP
caixas de descarna para etixos, edifica. de • penteados. petróleos. óleos para as
Ind. Brasileir.
Termo n.c 714.516, de 4-10-1961
a3es premoldadas, estuque, emulsão de cabelo creme revaneseenie. cremas gorEatephanio Bagdal
dase asfaltico, estacas. esquadrias estru durosos e pomadas para limpsza da
Pn.110
ruras metálicas para construções, iame
Para distinguir lrea , sksos em geral. 'as de metal ladrilhos, lambris. luvas pele a "maquilage" iepaatórios deso
BAGDAL
anúncios impressas, a,oes, apólices, bi- ia junção latias. Iageotas, material ao dorantee vinagre aromátco. pó de arroz
Ind. Brasileira
lhetes bilhetes ria sorteio cheques, car. ! ante contra frio e ca!or. mandras mas e talco pertumado ou não opus para
tões comerciais e- ae visitas daplicatas ias para revestimentos de paredes. ma pestana e sobranceiras, prepados para-,
díasse
dehrditures envelones, faturas folhi- !eiras para construçõks mosaicosapro embelezar cullos e olhos. enatam para
nhas !eiras
câmbio, noras fiscais luto. de base asfáltico. produtos Para o rosto e para os lábios sabão e creme ./lóvels em geral de metal, vidro, de
natas ararressaras papéis de correapon. 'ornar musermeabaizantes as argamas para sal-,"!() lnitijdo perfumada iço, madeira, estofados ou não. inchas
dencin nás
publálcidade e pro- 3115 de cimento e cal, hidráulica rsedre ou não s:lhorn, tes. li'nriHcire em pó ia.. móveis para escritórios: Armários,
paganda em geral, recibos
produts betuminosos, unaermea pasta ou liquido, sais' perfumados para armários para banheiro e para roupa
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art1,:11105 e gaboi
Têrmo na 714.521, de 4.-10-1965
e prata. COndlit110,
usaidias. alrnotadas acolchoados para
netas para copa e cosinlia camas ca.
Hélio de Francisco Anaaalo
móveis, bancos, - balcões. banquetas
'bales, cadeiras giratorias, cadeias
São Flua..
bandeias domiciliares berços, biombos
vans, discou. , as ie madeira. espregui
cadeiras. carrinhos para chá e -.cate
SAM DsRNANDO
çadeiras. escrivanmhas estantes. guar
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Ind. brasileira
aa-roupas, mesas inesinhas. mesinhas
para sala de jantar e sala de visitas
para radie e televisão. mesinhas para
Classe 41
..onjuntos para terraços jardim e' praia
zonjunros de armários, e gabinetes pare Pratos rápidos variados, lanchas de to- máquinas de escrever moveis para toaógratos. para rádios e para televisão
das as espécies e churrascos
'copa e cosinaa, camas, cabides, cadeiras
molduras paia quadros, porta-retratos,
airatórias, cadeiras de balanço.' caixa:
Termo it. , 714.522, de 4-10-1965
de rádios colchões. colchões de mo i as Loca Mac Pavimentação e Terraplana- poltronas-camas orateiciras, porta-cha.
péus sotas
dispensas, divisões. divans, discoteca:
gens Ltda.
oe madeira..espregui;adeiras. escrivand
Termo
na
714.526,
de 4-10-1961 São Paido
nhas estantes, guarda-roupas, cuesas
Bar e Lanches Ponte do Lima Ltda.
Mesinhas. mesinhas para radio e talava
São 1-)aldi,
LOCA MAC
são. mesinhas para televisão, moldura:
Ind. BrasiPetra
para quadros porta-retratos.' poltronas
End. Erarilea .
paltronas-camas, orateleiras. porta-cha
Classe 16
paus. sofás, sofás-camas travesseiros:
Classe 42
.
Material para construção em geral,
vitrines
Para distingira, Aguardentes, aparasnotadamente
para
pavimentação
• Termo n.c 714.1)17, de 4-10-1965
vos, afiz. bitter p randy conhaque, cerTermo n.9 714.523, de 4-10-1965
Claudia Indústria e Comeicio de Móveis
vejas ternet, genebra gin, kurnel.
Auto Elétricos 304 Ltda.
Limitada
•
ruma punch. pimpermint, rhurn
São Nal,•
iucos dd trutas sem álcool vinhos ver
São Paulo
muth. vinhos espumantes, vinhos
304
quinados
WhISI(V
Ind. Braslleirn
CLAUDIA
Ind. brasileira
Termo n.° 714.528, de 4-10-1965
Planar Ltla. Planejamentos e Vesdas
Classe 21.
Imobiliárias
Componentes elétricos para veículos,
São Paile
acumuladores,
faróis
lâmpadas,
dínaMóveis em geral de metal. vidro, cic
mos,
cabos
de
bateria,
lanternas
e
PLANAR
LTDA.
ai-o. madeira, estotadoa ou não tnclu
.
painéis
PLANEJAMENTOS
sive móveis ora escritórios: Armários
DE VENDAS
aripárins para ,,anheiro e para roupa:
Termo ° 714.524, de 4-10-1965
usadas, ainao 4adas, acolchoados para
Creações Holastex Ltda.
IMOBILIIRIAS
Móveis, bancos balcões, banquetas
São Paulo
pandejas a domiciliares. - berços, biombos
Nome Comercial
,aadeiras. carrrinhos para chá e café
ROLAWEX
conjuntos para , dormitórios: conjunto:
Termo
n.o
714.529, de 4-10-1965
Ind. brasileira
para sala de jantar e sala de visitas.
Indstria de Feltros Lua Nova S.A.
conjuntos ' para aerraços. jardim e praia.
São Danlo
Classe 36
sOnjuntos de armários e gaba:ates para
MOLETN
Cepa e cosinha, camas, cabides, cadeira: „Artigos de vestuário e roupas feitas em
SANTA FE
geral, notadamente artios de malha
giratórias, cadeiras de balanço, caixa
:de rádios, colchões colchões de moras
Termo n.° 714.525, de 4-10-1965
Ind. Brasileira
dispensa& divisões divans. discotecas,
Rodeai Eletrotécnica Ltda.
'de tri adeiraaespregui.adeiras. escrivaniCla,se 3/
São Paulo
'ilhas. estantes. guarda-roupas. mesas:
Para distinguir: Roupas urancas para
'inesinhas mrsinhas para radio e televicama e mesa: acolchiados para camas,
RODEAL
'aão. mesinfias para televisão. moldura..
colchas, cobertores, esfregões, fronhas
:na. brasileira
''para quadros, porta-retratos. poltronas.
guardanapos, jogos bordados, lençóla
PoltronasCamas, prateleiras, porta-cha.
mantas para camas, panos para COSI'
apéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Classe 8
nra e panos de pratos, toalhas de rosto
vitrines
Conserk, de aparelhos elétricos e
e banho, toalhas para jantar toalhas de
enrrolamento de motores
Temi° n. o 714.518, de 4-10-1965
mesa, toalhas para banquetes, guarni
Cecília Goismas
Termo n.o 714.527, de 4-10-1965
ções para cama, mesa e banho, toalhas
São Pana-,
Metalúrgica Andely Ltda.
(cobre pão)
São Paulo
Têrmo n.° 714.530, de 4-10-1965
MAGICO DE
Indústria de Feltros Lua Nova S.A.
ANDELY
, PINHEIROS
Sito Paulo

Ind. Brasi1eir4

Classes: 33 e 36
Titulo de Estabelecimento
firmo n.. 714.520, de 4-10-1965
Mecânica Matic Ltda.
São Paulo

NATI C
Classe 21
Acessórios para velculos

Ind. brasileira

Classe 40
Para distinguir: Móveis em geral, de
metal, vidro, de aço ou madeira, estofados ou não, todusive móveis para
escritórios: armários para banheiros e
para roupas usadas, almofadas, acol.
choados para móveis, bancos: balcões
banquetas, bandejas domiciliares, ber.
ços, biombos. cadeiras carrinhos pare
chã e café. ....onjuntos para dortnitóri•sa
conjuntos para salad e fartar e ala d9
balanço, caixa de rádios, colchões. col
chões de molas, dis pa nsas divisões di
visitas. conjun t os para terraços !ardia

MOLBTON

ANGLO

Ind. brasileira
Classe 37
Roupas orancas. para cama e mesa:
Acolchoados para camas, colchas, cobertores, esfregões fronhas. guardanapos, jogos bordados logos de toalhas,
lençóis, mantas para camas, panos para
cosinha e panos de pratos. toalhas de
rosto e banho. toalhas de mesa, toa.
lhas para jantar toalhas para chá e
café, toalhas para ban q uetas, giram'.
aões para cama e 'Ilesa toalb n nhas
(cobre pão)

Termo na 714.531, de 4-10-1965
Indústria de Feltros Lua Nova S.A.
São Paulo

SABIÁ
Ind. braott:aira
Classe 37
Roupas brancas. para cama e mesa'
Acolchoados aura camas. co-cbas co.
aerores. eatregões, fronhas. gaardanapos, joga:, borda:toa, jogos d. toa.,,,,
lençóis, mantas nata, camas .,,anos para
cosidsa e panos de . pra .A.s taa i has de ,. .
:osto e oanho, toalhas 1e reesa. toa- .
lhas para jantar toalhas cara chá e
café. toalhas para banquetes, guarni.
ções para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Termo n.° 714.532, de 4-10-1965
Bar e Lanchas Brasiliense Ltda.
São Paulo

BRASILIEMSZ
Ind. Brasileira

Classe 41
Café líquido, croquetes, empadas,
pizzas e tortas
Termo n.° 714.533, de 4-10-1965
Pensionato Póvoa do Mar Ltda.
São Paulo
POVOA DO MAR

Ind. Brasileira
classe 41
Alcachofras, aletria, alho, aspargos.
açúcar, alimentos para animais, amido,
amêndoas, ameixas, amendoim, araruta,
arroz. atuns. aveia, avelãs, azeite, azeitonas, banha, bacalhau, batatas, balas,
biscoitos. bombons, bolachas, baunilha.
café em pó e em grão camarão. "anela,
en. pau e em pó. cacau, carnes, chã,
caramelos, chocolates, confeitos, cravo,
cereais. cominho, creme de leite, cremes
a.imenticios, croquetes, compotas. cangica. coalhada, castanha. cebola condimentos para alimentos. coloranteg,
ouriços. dendê. doces, doces de trutas. espinafre, essências alimentares, em- aarhs. ervilhas, enxovas extrato de tomate, farinhas alimenticias. favas. téa
julas. flocos farelo, fermentos, feijão,
imos frios, frutas secas naturais e cria`alizadast glicose, goma de mascar, gorduras, grãnulos, grão de bico, gelatina,
goiabada, geléias. herva doce, herva
mate, hortaliças. lagostas linguas, leite
condensado, leite em pó. legumes em
conserva, lentilhas, linguiça, louro massas alimenticias, mariscos. manteiga,
wargarina, marmelada . macarrão. massa de tomate. mel e melado, mate, massa: para mingaus, molhos, moluscos.
mostarda. mortadela, nós moscada nozes, óleos comestíveis, ostras ovas,
aães, aaios. pralinés pimenta. pós para
pudins. pickles, peixes, presuntos, patês, petit-pois, pastilhas . pizzas. pudins:
nieijos ,.ações balanceadas para ant. nals. requeijões. sal sagu. sardinhas.
.zancluaa'ics salsichas, salames. sopas en.atadas, sorvetes, suco de tomate: e de

DIÁRIO OFICIAL (Seção Ill)'

Sexta-feira 21

Janeiro de 1966 239

MARCAS DEPOSITADAS
•- PUbllenfiar feita Ca aeilrdo ecm "O ark LIO do Código da Propriedade

I1,strial. Da data da publicado começará a
do Ca diai para o deferimento do pedido. D urante iswe Praia Peaerae aPreeentar MIA& ePosiOes ao DePaltamezeb
25;1efonta da. Droprfedado Intimaria! aque/ee que ao julgarem prejudicados som a coneeaarto do registro requerida

Giu4R o prazo

illrmammerrãoarrammamirmar

para sala de jantar e sala de viaitas
Termo n.9 714.536, de 4-10-1965
frutas: torradas, tapioca, tâmaras, talharira, tremoços, tortas, tortas para ali- Usita — Usinagem Técnica São Judas :onjuatos para terraços, jardim e praia,
:onjuntos de armários e gabinetes para
Tadeu Ltda.,
mento de animais e aves, torrões,
toucinho e vinagre
Termo n.° 714.534, de 4-10-1965
Marcenaria Barcelonesa Ltda.
São Paulo

"BARCELONESA"
;Ind. Brasileira
Classe 40
Móveis em geral. de metal, vidro, de
aço, madeira, estofados ou não. inclusive móveis para escritórios: Armários,
armários para banheiro e para roupas
usa ias, almofadas acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas domiciliares, berços. biombos,
cadeiras carrinhos para chá e café
conjuntos para dormitórios, conjunto:.
para sala de Jantar e sala de visitas,
conjuntos' para terraços. jardim e aram
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinna camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço. caixas
de rádios 7oIchões, colchões de moas
dispensas, divisões. divans. discotecas
de madeira. espreguiçadeiras. escrivani.
nhas estantes, guarda-roupas, mesas.
mesinhas. mesiahas para rádio e televisão. mesinhas para tele.viaao, molduras
pala quadros. Port a . -re t ra tos. poltronas
poltronas-camas prateleiras. porta-cha péus. sofás. sofás-camas. travessa',
vitrines
Termo n. 9 714.535, de 4-10-1961
Oficina Mecânica Leite da Silva Ltda
São Paulo
" LEME DA SILVA
Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas aartes
integrantes: Aros para bicicletas autornóv:as. auto-caminhões. aviões amortecedores, alavancas de câmbio ba,-cos,
breques. braços para veiculos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas. alma
nhonetes. carros ambulantes. caminaôes.
carros, tratores. carros-berços, --arrastanques. carros-irrigadoes. carros. caroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos direção, desta
gadeiras. estribos, escadas rolantes elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão.
locomotivas, lanchas. motociclos, molas,
motocicletas motocargas. moto furgões.
manivelas, navios, ônibus. para-choques,
para-laMas . para-brisas- pedais, pantões.
ardas para bicicletas.. raios para hicicle•
tas, reboque. radiadores Pa ra veiculas,
rodas para veiculos. acaris, triciclos, tirantes nara veículos. vagõas velocipeles. vai-atas de contrâ le lo :afogador e
acelerador..
rroleibuc,. varaes de
carros, toletes para carroa

São Paulo

-uSITA*

Ind. Brasileira
Classe 21'
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio barcos,
breques, braços para veiculos. bicicletas, carrinhos de mão e carretas. camiahonetes, carros ambulantes, camidlões,
carros, tratores. carros-berços. carroszangues, carros-irrigadoes. carros, caraças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos. cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, desligadeiras. estribos, escadas rolantes. elepara-lamas, para-balsas. pedais, pantões.
ardas para bicicletas„ raios para :bicicle•
tas, reboque, radiadores Para veiculos,
rodas para veículos. selins. triciclos, ti.
rantes para veículos. vagões. vaia-capeies. varetas de contrôle do afogador e
aceierador, tróleis. troleibus. varaes de
carros, toletes para aarros
Termo n.° 714.537, de 4-10-1965
Comércio de Máquinas de Costura
Industrial Bania Ltda.
Saio Paulo

."BENIA"
Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma
Têrmo n.9 714.538. de 4-10-1965
Trevisani Represestações Comerciais e
Conta Própria Ltda.
São Paulo

"TREVISANI"

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma
vadores para passageiros a para carga
Jrigates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veículos. guidão,
nocomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas. moto furgões,
manivelas, navios. ônibus para-choques.
Termo n. 9 714.540, de 4-10-1965
Padima — Indústria e Comércio de
Madeiras Ltda.
São Paulo

"PADIMA" Ind. Brasilsira
Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro, de
aço, -madeira. estofados ou não. iricluave móveis para escritórios: Armários.
armários para banheiro e para roupas
asadas, almofadas, acoltaandos para
móveis, -bancos, balcões, banquetas
i,andeias domiciliares, berços. biombos.
-adeiras• carrinhos para chá e café
:cnjuntos para dormitórios, conjuntos

Termo n. 9 714.544, de 4-10-65
Vulcanização Rio Ban.t) Ltda.'
São Paulo

:opa e cosinlia, camas, cabides. cadeiras
-"RIO BONITO"
de rádios colchões, colchões de molas,
Ind. Braoilaira
4tratórias, cadeiras de balanço, caixas
lispensas, divisões, divans, discotecas
Classe 33
te madeira, espreguiçadeiras. escrivaniConsertos, vulcanização de pneus L'a
nhas, estantes, guarda-roupas, mesas.
Tarmo n.° 714.545, de 4-10-65--T
nesinhas, mesinhas para rádio e televiAgá — Tecidos Ltda.
são, mesinhas para televisão, molduras
São Paulo
aara quadros, porta-retratos, poltronas
noltronas-camas, prateleiras, porta-chanéus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
" AGÁ "
vitrines
Ana. Brasileir^'
Teórmo 0.0 714.539, de 4-10-1965
Classe 23
Usita — Usinagem Técnica São Judas Para distinguir: Tecidos em geral, teTadeu Ltda.
.cidos para confecções em geral, para
São Paulo
tapeçarias e para artigos de cama e
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo catara
SIO JUDAS TADEU!
caroá, casemiras, fazendas e tec dos de
Ind. Brasileira
lã em peças, juta, jersey, linho nylon,
paco-paco, percaline, rami, rayon. seda
natural, tecidos plásticos. tecidos irnClasse 50
p ermeabilizantes e tecidos de pano couro
Impressos para uso da firma
e vestidos
Termo n. 9 714.541, de 4-10-1965
Termo
n.°
714.546, de 4-10-65
Indústria de Máquinas L.C.B. Ltda.
Hermogenes Materiais Para Construção
• São Paulo
Ltda.
São Paulo

"L.C.B "
Ind. Brasileira

Classe 6
Máquinas para preencrer frascos
—
Tarrno n. o 714.542, de 4-10-1965
Bar e Lanches Grajaú Ltda.
São Paulo
" GRAJA1 "

Ind. Brasileira:
Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n. 9 714.543, de 4-10-1961
Metalúrgica Galpeza Indústria e
Comércio Ltda.
São. Paulo

"GALFEW,"
Ind. Brasileira

"HERMOGENES"
ind. Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais paar construções e decorações: Argamasses. argila,
areia, azulejos, batentes. balaustres blocos de cimnto, blocos para pavimentação, calhas, cimento, cal, cré, chapa*
isolantes, caibros, caixilhos: colunas,
-hapas para coberturas, caixas dágua.
caixas de descarga para etixos, edifica..
ções prernoldadas, estuque, emulsão de
base asfaltico, estacas, esquadrias, estia:.
turas metálicas para construções. lamelas de metal. ladrilhos, lambris,
de junção, lages, lageotas, material leo.
lante contra frio e calor, manilras, massas para revestimentos de paredes, ma.
'feiras para construções, mosaicos. piton
lutos de base asfáltico, produtos para
'ornar impermeabiltzantes as argamassas de cimento e cal, hidráulica, padre
gulho. produts betuminosos,. impermea.
bilizantes liquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como aas
vimentação, peças ornamentais de 'Smento ou gesso para tetos e paredepapel para forrar casas, massas and.
acidos para uso nas Construções, parmetas, portas, portões. pisos, soleiras
pare portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tanques de cimento. vicias, viqamentos C
vitrats
Termo n.9 714.547, de 4-10-65
Dibal Distribuidora de Bilhares e Afina
Ltda.
São Paulo

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos, aço fundido aço
parcialmente trabalhado, aço,pálio, aço
refinado, bronze, bronze - em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado, ferro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fõlra, latão
em fólha, latão ém chapas, latão em
"DIBAL"
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
'Ind, Brasileira
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados, meClasse -19
tais em massa, metais estampalos,
Bilhares, baralhos, aominas, &man,.
metais para solla, naquel e zinco
tômbolas
•
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Nacional da Propriedade Industriai aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

•

Termo n.° 714.548, ale 4-10-65
Lanáes Luna Bar Ltda.
São Paulo

"LUNA"
• ' Ind. Brasileira
Oasse 42
1.). ara distinguir: Aguardentes, aperitivos, aniz bater, brandy. conhaque. cervejas ternet, genebra. 'gim kumei. licores, nectar. punch, pimpermint. rhum
sucos dd trutas sem álcool vinhos ver.
muth, vinhos espumantes. vinhos

Termo n.° 714.549, de 4-10-65
Hector Afonso Mitta
São Paulo

Termo n.9 714.553, de 4 - 10- 65
Montan° — Representações e Comércio
Ltda.
São Paulo
"MONTAM)"

.Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma
Timo n.° 714.554, de 4-10-65
Jobim Móveis e Decorações Ltda.
São Paulo

"JOBIM"
Ind. Brasileira

i...lasse
Vlóveis em gerai. de metal, vidro, de
iço, madeira: estofados ou não. Inch"
ave móveis para escritórios: Armários
/riflámos para banheiro e para roupas
Classe 3
usadas, almotadas, acolchoados para
Para distinguir comia marca genérica ,nóvels, bancos, balcões, banquetas
produtos farmacêuticos
aandefas domiciliares. berços, biombos.
cadeiras. carrinhos , para chá e cate
Termo n.9 714.550, de 4-10-65
mniuntos para dormitórios. conluntw
Delaqua Ei Cia. Ltda.
nara sala de tatuar e saia , de visitas
São Paulo
.onitintos para terraços, jardim e praia
.oniuntos de armários e gabinetes Pare
WLAQUAN
copa e cosiWia. • camas, cabides, cadeiras
Ind. Braw.ileirs
giratórias. • cadeiras de balanço, caixas
•
le rádios colchõeá, colchões de moias
Classe 41
fispensas, divisões. divans. discotecas
Biscoitos de polvilhõ e bolachas
te madeira, espreguiçadeiras. escrivant
-lhas. estantes, guarda-roupas, mesas
Termo n.° 714.551, de 4-10-65
mesinhas, mesinha,s para rádio e televi.
Serralheria "Longa" Ltda.
mesinhas para televisão, molduras
São Paulo
para quadros, porta-retratos. poltronas
poltronas-camas, prateleiras. prrta-cha
"LONGA"
néus, sofás, sofás-camas. travesseiros e

"PERRIN"
Ind. Brasileira

,

'Ind. Brasileira

Classe 5
Aço em bruto, .aço preparano, aço
doce, aço para tipos. aço fundido. açc
parcialmente trabalhado. aço . pálio, aço
refinado. bronze,: bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado. bronze de
manganês, bronze em pó, bronze em
f barra, em fio. c...trurribo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento me.
tálico, cobalto. ,bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças. estanho bruto ou
parcialmente trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro. manganês ferro .velho
gusa em bruto ou parcialslente trabalhado. gusa temperado. gusa maleável.
lâminas de metal, lata em tõlha, latão
:skarn fõlha, latão em chapas, latão em
vergalhões. liga metálica. limaNas
magnésio, manganês, metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados me.
tais em massa, metais estampa,los
metais para solda, niquel, ouro, zinco
corrugado 'e zinco liso em fôlhas
Termo n.° 714.552, de 4-10-65
Joaquim Rosa e Jayrne Caetano Silva
sSão Paulo

"OR GANI zsgo
ISCNICA
C RANT!: JOI'A"
' Classe 33
Contabilidade, assuntos fiscais e
, despachos

vitrines

Termo n.° 714.555, de 4-10-65
Depósito de Metais Jofer Ltda.
"JOFER "

Ind. Brasileira
Classe 50
Impressos 'para uso da firma
Termo is. 9 714.556, de 4-10-65
Comércio e Representações Irtnach Ltda.
São Paulo
"IRMIL014"

Ind. Brasileira
Classe 38
Aros para guardanapos de pape:
aglutinados, álbuns (em branco) álbuns
para retratos e aut&rahas. balões (ez•
cato para brinquedos) blocos Para
cor espondência blocos para cálculos
olocus nata aeotrções bobinas ,brochu.
ras não impressas cadernos de escre
ver ni,:ar coara documentos, carteiras
caixas de oaoela, cadernetas cader
nos. caixas de ,..s.rtão caixas para p aoelar4a. cartões de vislas ca‘ttles comer-fais . cartões ,ndkes confet, car
caderros de p aprl malimeradr
e em branco oara desenho, caderuus
escolares, cartões em branco. cartucho.
de cartolina, crapas olanograficas ca.
demos de lembrança ca , retéis de na

oelão. envelopes; envólucros para dia- Trino n.° 714.560, de 4-10-65

rutos de papel. encardenação de pape, Sociedade de Bebidas C.omdupy Ltda.,
ou papelão. etiquetas. fõlhas indicas
São Paulo
rolhas de celulose. guardanapos, livros
não impressos, livros fiscais, livros de
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papel!,
nhos, p apéis de estanho e de alurninio
papéis sem impressão. papéis era tirana
pare impressao, papéis fantasia, menos
para torrar paredes, papel almaço coro
ou sem p auta papel crepon. papel de
seda, papel impermeável, papel em booina para impressão, papel encerado
papel higiénico, papel impermeável
para copiar, papel para iesenhos. papei • para embruiho imp,:rmeabilizadc
papel celulose, papel de linho, parra
papel para encadernar, papel para es
cravar, papel para imprimir, papel paafina ` para embrulhos, papel celofane
absorvente, papel para embrulhar ta
Classe 42
baco, papel'.o re, ipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos Para distinguir: Aguardentes, aperitld'
de papel transparente sacos de papel vos, aniz. bater, brandy. conhaque, cri'aerpentinas, tubos. postais de cartâc vejas. fernet, genebra. gin. kumel, licoe tuhetes de papel
res, nectar, punch, pimpermint. rhum,
911CO3 dd frutas sem álcool vinhos ver.
Termo n.° 714.558, de 4-10-65
muth. vinhos espumantes, vinhos
Churrascaria Once. Once Ltda.
sonhados e whisky
São Paulo
Termo n.° 714.561, de 4-10-65
ONCE ONC1£
Presa S. A. — Promoções, Serviços
Empreendimentos
Classe 41
São Paulo
Para distinguir genéricamente churrascos e outros alimentos
PRESE S/A-PROMOÇÕES,
Termo n.° 714.559, de 4-10-65
SERV I DOS EMPREENDIMENTOS
Nazareth El Cia, Ltda,
São Paulo

NAZLRETE
Ind. Brasileira
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru.
:tee e decorações: Argamassas, argila
sreia. azulejos. garantes. balaustres, h:o'
rns de cimento. Istmos para aavamentaçâo calhas, cimento, cal. cré. chapas
.solantes, caibros, caixilhos: colunas:
,-ha p as vara coberturas, caixas digna
caixas de descarga para etixos. edifica.
Aes p remoldadas, estuque. eniulsoo de
ame asfáltico, estacas, es quadrias. estru
ruras metálicas para construções, lamelas de metal, ladrilhos. latnbns. luvas
de junção. Ines, lageotas, material iso
Iante contra frio e calor, manilhas, mas
ma para revestimentos de paredes, ma
:feiras para construçóes, mosaicos, pro
dutos de base as 4áltico. produtos Para
trruar im p ermeabilizantes as argamas
sas de cimento e cai, hidráulica, pedra
gulho. produtos betuminosos. impermea.
bilizantes liquidos ou sob outras formas
cara revestimentos e outros como nas
construções, persianas, placas para pa.
alimentação, aças ornamentai., de cimento ou . gesso ara tetos e paredes.
napel para forrar casas, massas anti
rcidos p ara uso nas construções, par. uetaa, portas, portões, pisos, soleiras
!sara portas. tijolos tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, taisalies de cimento, vigas, vigamentos e
vitnis

PREÇO DO NO11-4:RO DE HOJE: CR$ 70,

Nome comercial
Trmo n.° 714.562, de 4-10-65
Indústria e Comércio de Alumínio
Juriti Ltda.
São Paulo

JURITI
IND. BRASILEIRA
Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
doce, aço para tipos. aço fundido aço
Parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze em bruto ou
parcialmente trabalhado, bronze de
manganês, bronze em pó. bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
parcialmente trabalsado. ferro em bruto
em barra, ferro manganês, ferro velho.
gusa em bruto ou _parcialmente trabalhado, gusa temperado, gusa maleável.
lâminas de metal, lata em fólra. latão
em Milha, latão em chapas, latão em
vergalhões, ligas metálicas, limalhas,
magnésio, mangane , natais não rraba.
lhados ou parciali rabalharlos metais em massa meidis estatnniins,
metais para solla, náguel e zinco

