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ESTADOS UNIDO
SEÇÃO III
RIO DE JANEIRO

ANO XXIV - N.° 19

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SECRETARIA DA Il\tDÚSTRIA
Expediente do Secretário
Ria 25 de janeiro de 1966
Tendo em vista a ordem de serviço
número 1. Da Secretaria da Indústria,
publicada no Diário Oficial (Seção III)
de 31 de dezembro de 1965, ficam notificados os recorrentes abaixo mencionados para que, no prazo de sessenta (60
dias), a contar desta notificação, reafirmem o seu interesse no prosseguimento
e exame dos seus recursos, sob pena de
serem os mesmos declarados desertos e
definitivamente arquivados pelo não
cumprimento desas exigência, nos têrmos
do artigo 197, do Código da Propriedade Industrial.
Têrmos:
N." 176.136 - Mariana de Souza
Vieira - marca - V P.
N.° 179.360 - Cia. Ipê Brasileira de
Indústria e Comércio CIBIC S. A. marca - Dropinho Ypê.
N.* 190.239 - A. Augusto Martins
e Cia. Ltda. - marca - Municipal
fábrica de Progresso.
N.° 191.929 - Fábrica de Chocolates
Patrona S .A. - marca - Petrópolis
Patrone.
N.° 209.412 - S. A. Composições
International (do Brasil) - marca Congolina.
N.' 231.937 - Haviland ei Co. Incorporated - marca - Johann Haviland (R).
N.° 238.491 - Sandoz S. A. marca - Adergin.
N." 240.089 - Americana Bebidas,
Refrigerantes S. A. - marca - Guaraná Americana.
N. 240.673 - Perfumaria San-Da
S. A. - marca - Golden Rays.
N. 267.435 - Cervejaria Catarinense
$. A. - titulo de estabelecimento Bar e Boite Ouro Verde.
N.° 287.267 - Mercantilarroz S. A.
marca - Olinda.
N." 283.673 - Indústrias Brasileiras
de Lapis Fritz Johansen S. A. - marca
- Aquarelle.
N." 284.237 - Fanal Fábrica Nacional de Lustres S .A. - marca Fanal (MI).
N.° 287.409 - -. H. Boehringer
SChn - marca - Aludrin.
N." 289.661 - Indústrias Reunidas
Elétricas e Metalúrgicas I.R.E.M.
Ltda. - marca - I.R.E.M:
N." 292.164 - Rebolos Brasil S. A.
- marca - Durundum.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N.° 292.165 -- Rebolos Brasil S. A.
marca - Durundum.
N." 298.721 - Lõbo Pessanha ei Cia.
- marca - Luze iro.
N.* 308.580 - Kerr Manufacturing
Azul - marca - Cera Azul.
N.°314.500 -- União Fabril Exportadorá- S. À.. (R .U.F.E.) - marca Três Estrelas.
N.° 314.502 -- Myrta S. A. Indiástria e Comércio --- marca - Três Estrelas.
N.° 314.503 -- S. A. Moinho Santista Indústrias Gerais - marca - Estrelas.
N." 314.508 - 1V1yrta S. A. Indústria e Comércio - marca - Figura de
Três Estrelas.
N.° 321.639 - Indetex Produtos
Qu'inicos Ltda. - alterada para Indetex S. A., Produtos Químicos marca - Lubrisol.
N." 325.270 - Landmann, Filhos
Ei Vila Ltda. - marca - Solidex.
N.° 328.529 - Indústria de Sumos
Ltda. - marca - Azeite Aurora.
N.° 328.969 - Indústria de Roupas
Regência S. A. - titulo de estabelecimento - Lojas Tiete.
N.° 329.179 - Produtos Químicos
Ciba S. A. - marca - Sistociclina.
N. 332.188 - Kaspar Winkler & Co.
Inhaber Dr. F. Schenker Winkler marca - Isol.
N." 344.172 - Formica Corporation
- marca - Formiplac.
Formica Corporation
N.° 310.505
- marca -- Formiplac.
N.° 310.506 - Formica Corporation
- marca - FOrmiplac.
N.° 310.507 - ormica Corporation
- marca - Formiplac.
-
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Wvisão de Patentes

EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio, 25 de janeiro de 1966
Notificação:
Uma vez decorrido o prazo de reconsicLração previsto pel oartigo 14 da lei
g.° 4.048, de 29 de dezembro de 1961 e
mais dez dias para eventuais juntadas
de reconsideração e do mesmo não se
tendo valido nenhum interessado, ficam
notificados os requerente abaixo mencionados, a fim de comparecerem a êste
Departamento a fi mde eictuarem o
pagamento da primeira anuidade, dentro

do prazo Ge sessenta dias, na forma do
parágrafo único do artigo 33 do Código
da Propriedade Industrial, para que
sejam expedidas as respetivas cartas
patentes.
Privilégio de invenção deferidas
Têrmos:
N.° 90.397 - Processo e Aparelho
para encurvar vidro - requerente Pittsburgh Plate Glass Company.
N.° 108.307 - Processo de obtenção
de soluções esterilizadas de vitamina
«D» contendo sais de cálcio - requerente - Dr. A. Wander A. G.
N.° 121.775 - Processo de produção
de sete cloro - seis demetiltetraciclina
-- requerente - American Cyanamid
Company.
N.° 122.407 - Processo para a produção de uma vacina contra a cinomose
-- requerente - Behringwerke Aktiehgsellschaft.
N.° 130.034 Processo rara a fabricação de corpos cerâmicos de estrutura
fibrosa - requerente -.Dr. Reinhold
Kâchele.
N.° 130.628 - Processo para a preparação de derivados de dialdeido polisacarideo fenol - requeernte - Miles
Laboratórios, Inc.
N." 131.261 -- Processo para a fabricação de polipeptideos - requerente Cioa Societe Anonyme - Ciba Aktiengsellschaft.
N.° 131.572 -- NU° Processo para a
fabricação de esteroie.es -- 4 - rildroxi
3 - Ceto: Delra - 4 -- requerente Societe Farmaceutiici
N.° 132.511 - Processo Eletrolitico
de obtenção do bióxido de manganês de
alta pureza - requerente - Jean Pierre
Claude Fériè.
N. 133.588 - Esdiva retratil requerente - Sul Americana de Rendas
Ltda.
Modêlo de utilidade deferidos
N.° 122.765 - Nevo tipo da pente
com espalhador de brilhantina - requerente
Massashi Sumida.
N.° 129.399 - Modêlo de calçado
ortopédico - requerente - William
M. Scholl.
EmVências
Tèrmos com exigências a cumprir:
N. 114.899 - Monsanto Chemical
Com pany.
N." 110.827 - Sandoz S. A.

N.° 113.261 - S. A. Laboratório
Guidotti 6 C.
N.° 122.990 - Sandoz $. A.
N.° 127.027 - J. R. Gedgy S. A.
Schering A. G.
N.° 133.528
N.° 96.483 - Auto Comércio e
Indústria Acil Ltda.
N.° 2.704 - Deutsche Gesellschaft
Fur Schadlingsbekampfung - M.H.B.
N.° 127.391 - Sunbeam do Brasil
Anti Corrosivos S. A.
N.° 130.714- Dr. A. Wander A. G.
(Dr. A. Wander S. A.)
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Rio, 25 de janeiro de 1966
Alteração de nome de titular de marcas
Foram mandadas averbar as seguintes
alterações abaixo mencionadas.
S. A. Philomeno Indústria e C.omér.
cio - No pedido de alteração de nome
da marca São José número 187.300.
Philco Rádio e Televisão Ltda. No pedido de alteração de nome na
marca - Transistone número 241.962.
EXPEDIENTE DO SETOR DE
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E
EXPEDIÇÃO
Rio, 25 de janeiro de 1966
Exigências
Têrmos com exigências a cumprir:
N.° 122.985 - Lemos Ei Brentar Ltda.
N.° 124.709 - Società Variatori
S . R .1.
Gubbiotti
N.° 137.326 - 137.327 - Pignatar1
- Administração, Indústria e Comerció
5. A.
N.° 156.277 - Confecções Lêda Ltda.
N.° 156.417 - Martin S. A., Indús.
tria e Comércio de Vidros e Cristais.
N.° 157.628 - Francico Ortega
Blanco e André Lu's Lavin.
N.° 157.675 - Cerâmica e Velas de
Ignição N.G.K. do Brasil S. A.
ARQUIVAMENTO DE PROCESSOS
Ficam os processos abaixo arquivados
Têrmos:
N.° 64.531 - Fábrica de Balas Sorriso S .A.
N.° 82.256 - Trai S. A.. Indústria
e Comércio.
N. 83.913 - P.R.I. - Painéis Informativos de Ruas Ltda.
N.° 111.271 - Parke, Davis 8 Com.
ÉtinY •
N.° 114.096 - José Alberto Largacha
Gunther Adolfo
N.° 124.065
Cohnheim.
N.° 124.262 - ...ockport Felt Com.
pany, Inc.
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As Repartições Públieas
- As Repartições Públicas
deverão remeter o exMiente
eingir-se-ão às assinaturat
destinado à publicaçtx& • nos
anuais renovadas até . 28 de
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA rACIONAL
jornais, diáriamente, até às
fevereiro de cada ano e as
' DIRETOR CIÉRAL
15 horae:
iniciadas, em qualquer época,
r
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
pelos
órgãos competentes.
- As reclamações pertinenCHEFIE cho ~viço oe pueucLações
•eçao
os
Repaçllo
cisara
DA
tes à matéria retribuida, nos
- A fim de possibilitar a
FLORIANO GUIMARAES remessa de valores acompacasos de erros ou omissões, MURILO FERREIRA ALVES
nhados de esclarecimentos
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito? á Seção de Redação,
quanto a sua aplicação, sou.
saçÃo est
citamos usem os interessados
das 13 às 16 horas, no máxis•eao do PubIllelffilandia do &&&&& ~ter do Popartamonte
preferencialmente cheque ou
mo até 72 horas após a saída
Nacional do Proprl
IneustrIal do OfOnlotdieiga
vale postal, emitidos a favor
dos órgãos oficiais.
do endeuetrie • Camara,*
do
Tesoureiro do De parta.
Impresso nas Oficina* no Departamento CI, Imprensa Nacional
- Os originais deverão ser
mento
de Imprensa Nacional.
dactilografados e dutentica- Os suplementos às edidos, ressalvadas, por ,quem de
ções dos órgãos oficiais só se
direito, rasuras .e emendas.
ASSINATURAS
fornecerão aos assinantes que
- Excetuadas as]: para o
as •solicitarem no ato da asREPARTIÇÕES E PARTICULARES I
FUNCIONÁRIOS
exterior, que serão sempre
sinatura.
Capital e Interior: I
Capital e interior.'
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer Semestre . . . Cr$ 6.000 Semestre . . . Cr$ 4.no0 - O funcionário público
época, por seis meses ou um' Ano . . . . . . Cr 12.000 Ano
Cr$ 9.060 federal, para fazer Jus ao desconto indicado, deverá provar
ano..
Exterior:
Exterior:
esta condição no ato da as- As assinaturas ,vencidas Ano
Cr$ 13.000: Ano . . . . . . Cr$ 10.000 sinatura.
poderão ser suspensas seta
- O custo de cada exem..
aviso prévio.
vão impressos o número do! dos jornais, devem os as- piar atrasado dos órgãos ofiPara facilitar aos assinan- talão de registro, o mês e ol sinantes providenciar a i.es- ciais será, na venda avulsa,
tes a verificação do prazo de ano em que findará.
pectiva renovação com ante- acrescido de Cr$ 5 se do meto
validade de suas assinaturas.
A fim de evitar solução de! cedência mínima de trinta mo ano, e de Cr$ 10 por ano
, na parte superior do'enderêço continuidade no recebimento (30) dias.
decorrido.

EXPEDIENTE

N.° 126.472 - F. Hoffmann - La
Rocha b Ce - Sacie:te Anonyme
(14 . Hotfmann-La Rache blCo. Aktiengselischaft.
N." 127.160 - Ingersoll Rand Company.
N.° 127.472 - Lockheed Aircraft
Co:poration.
N. 129.864 - Rohtn t Haas Company.
Products ComN .° 131.814 - Co m
paay.
N.' 132.894 - N. V. Philips'Gloeilamp..nfabrieken.
'Società
N." 133.03D - S.A.M.E.
Accomandita Motori Endoeermici F.
Cassani E. C.
N." 158.968 - Torvado Marzolla.
N.° 159.084 - José Samuel Menasce.
N.' 159.258 - Alcino Tavares Cordeiros Campos.
N." 159.276 - A.B. - Tetra.
N.° 159.311 - Pery Sampaio de
Qua
eoz.
N.° 159.390 - Raimundo!Costa Damasceno.
Saul de
N.' 159.391 - 159.392
Souza Rocha.
ÀzeN.° 160.829 - Indústrias Santos
.
vedo Ltda.
160.956
Ns. 160.854 - 160.855
- 160.857 - 160.858 - 160.859
ArquiveMetalúrgica Alb'on S. A.
se os processos.

ARQUIVAMENTO DE PROCESSO
Foram mandados arquivar os seguintes
Processos.

Tê rmos:
N.° 429.583 - Fábrica de Grampos
e IVLiquinas Onça Ltda.
N.° 432.606 - Soida UnIversal Ltda.
N.° 441.265 - Cia. Imobiliária Santa
Anna.
N.° 442.607 - MOacir Pereira Resende.
N." 446.915 - Engin Engenharia e
Indastria Ltda.
N." 447.440 - The Falk Corporation.
N.° 449.990 - Pontal Material Rodante S. A.
N.° 451.160 - Wilwal Indústria e
Comércio S. A.
N.° 451.386 - Cia. de Hoteis Co.
inodoro.
N.' 454.836 - Altino Bandeira de
Araújo.
N.° 455.175 - Depósito de Cargas
Mineiro Ltda.
N.° 459.082 - Waldipa Comercial e
Importadora Ltda
N.° 459.829 - Paulo Argello.
N.° 459.653 - José Ari Campos.
N.° 460.213 - Flamingo Móveis
Ltda.
N.° 461.173 - Protecnica Montagens
c Manutenção de Indústrias Ltda.
N.° 463.205 - Tecelagem Denise
Indústria e Comércio Ltda.
N." 465.627 - Henry Karl •Schwimmer.
N.° 469.351 -= Arthur da Rocha Ferreira.
N.° 469.438 - Indústrias Uberaba
Ltda.
N." 469.961 - 469.962 - International Business Machines Corporation.

Ns. 481.250 - 481.251 - 481.252
- 481.253 - 481.254 - Jambot C,osmet:cos Ltda.
N.° 481:255 - Totem Promoções de
Vendas e Rzpresentações Ltda.
N.' 481.256 - ReneNdrive Locadora
de Automóveis Ltda.
N. 431.329 - Café 1VIodélo Ltda.
N.° 481.335 - Katcx Modas Ltda.
N.° 481.437 - Cia. Apia de Comércio de Veicu:os, Máquinas Agrícolas e
Rodoviárias Piavama S. A.
N." 481.438 - Bertholdo M. Thebisch £1 Filhos .
N." 481.440 - Dicosul Distribuidora
de Cosmcticos do Sul S. A.
N.° 481.463 - Cibras S. A.
N.° 481.464 - Indústria e Comércio
Sa'gon Chic Ltda.
N." 481.471 - S. A. Rossi Engenharia e Importação.
N.° 481.480 - Cartonagem Aurelia
Ltda.
N.° 481.484 - 481.485 - Waldyr
Garcia de Oliveira.
N.° 481.488 - Pedro Mariano Wandel e Raul Martini.
N.° 481.489 - Comterpa Comércio,
Terraplenagem e Pavimentação S. A.

W' 393.120 - Comercial e Importadora de Máquinas Hidráulicas Cometal
Ltda.
N.° 466.936 - Marçal José Vasconcelos.
Exigência
N.°474.227 - Herbert Bandler S. A.
N.° 157.817 - António yarella Comercial, Importadora e Exportadora.
Compra e exigência.
N.° 474.617 - Laboratórios Hosbon
S. A.
EXPEDIENTE DO SETOR DE
N." 476.481 - Mecânica Wilson
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO E
Ltda.
EXPEDIÇÃO
N.° 477.211 - Pinheiro & Paula
Ltda.
Rio, 25 de janiro de 1966
N.° 479.867 - Comercial e Imobi1
Exigência
liária Normandie Ltda.
Termo n.° 480.865 - A.' Medeiros N.° 481.249 - Temape S. A., DisN.° , 479.875 - • Ediróra e Publicidade
Gia. Ltda. - Cumpra a lexigência. tribuidora Química e Farmacêutica.
Pulver Ltda.

N.° 479.994 - Sorima Sociedade de
Madeiras Rio Ltda.
N.° 480.436 - Maria Amália Roída
gues Malafaia e Geraldo Freire da
Castro.
N.° 480.750 - Distribuidora de Abra.
alvos Sul Ltda.
N.° 4..;0.912 - M. 14. Rosas.
N.° 481.072 - A Lisboeta Pensão
Ltda.
Jambot Comesticoa
N.° 481.102
Ltda.
N.° 481.163 - Rafiel Comercial •
Importadora Ltda.
N. 481,190 - Stiva S. A Sode.
dade Técnica de Instalações de Varejo.
N.° 481.202 - Alumínio do Brasil
S. A.
N.° 481.237 - Cia. São Bernardo
Indústria e Comércio.
N.° 481.257 - 481.258 - Yraê Pe.
reira Aranha.
N.° 481.260 - Indústria e Comércio
Take de Decorações Ltda.
N.° 481.261 - Samuel Alves R1beiro,
N.° 481.285 - Indústria de Tecidos
e Malhas Parislà Ltda.
N.° 481.325 - Metalúrgica Vilardo
Ltda.
N." 481.326 -Tinturaria Coral Ltda.
N." 481.328 - Bar Elite do Bairro
Ltda.
N." 481.357 - Frigorifico Luzo Bra:aleiro S. A.
N.° 481.359 - Oficinas Mecânicas
Industriais Ltda
N.° 481.418 - Calçados Milanfer
Ltda.
N.° 481.433 - Metalúrgica R. G.
Ltda. N.' 481.423 - Muritex Tecidos
S. A.
Diário Wilabarro
N." 481.434 Carvalho.

▪

.

Sexta-feira 28
N.° 481.436 e 481.435 -Mano An.
lanes Jover.
N.° 481.598 - Jose Rodrigues Moleira.
• N.° 481.619 - Magazin Benarjan,
Cabeleireiros Ltda.
N.° 481.631 - Apparecida Pietrobon
Soares.
N.° 481.632 - Editora Curiosidades
Ltda.
N.° 481.645 - Editara Boavista Ltda.
N.° 481.646 - Editora Boavista Ltda.
N.° 481.647 - 481.648 - Editora
Boavista Ltda.
N.° 467.745 - Eletro Quimtee Enge.
tilaria e Equipamentos Industriais Ltda.
• N.° 480.533 - Ernesto Enriquez
Bustamante.
Ns. 481.492 - 481.493 - 481.494
481.495 - 418.496 - 481.497 481.498 - Asfaltadora Brasileira S.A.
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N.° 481.500 -- Urupema Sitiedade
Comercial de Materiais para Construções
Ltda.
N.° 481.507 - Jornais Associados do
Brasil Ltda.
Centervolks AutomóN.° 481.518
veis S. A.
N.° 481.557 - Hauptsaaten Fur-Die
Rheinprovins G.M.B.H.
N.° 481.573 - Laboratório Clinica
Silva Araújo S. A.
Ns. 481.649 - 481.650 - 481.651
- 481.652 - 481.653 - 481.654 do requerente - Eidtora Boavista Ltda.
N.° 481.656 - 481.657- Sociedade
Engenharia Construção e Administração
Ltda.
N.° 521.614 -- Argus Patentes e
Marcas 1..,(da. -- Arquivem-se os processos.

Certificados Expedidos
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 8 DE NOVEMBRO DE 1965

Têrmos

Marcas - classes

697.293 Wldament -- 6
Elmarid -- 6
697.294
Flibitane -- 3
697.311
Ici -- 23
697.312
697.313 1 I.C.L -- 39
Esterox -- 2
697.791
697.796 1 Exorfene -- 3
Socil -- 19
698.141
Soca, -- 2
698.142
Socil -- 45
698.143
698.144 1 Socfi -- 4
41
Perusil
698.145
2
Patil
.698.146
Pintail -- 2
698.148
Becoril -- 2 -693.149
Glamour •-• 17
698.152
8
Enjoar
698.507
Hexa Dip -- 2
69R.509
Terrol -- 16
698.510
Adrianol -- 3
698.511
Dimetox -- 2
698.512
Cortomicina -- 3
698.515
Dali:nine Innocenti -- 11
698.521
Pourstiite -- 48
698.524
Elmarid -- 5
698.532
Entelexia -- 3
698.578
1
Dermallx
698.586
Resocol -- 1
698.587
•
Bastonete -- 44
698.715
Caloni -- 44
698.730
4
RR -- 40
698.741
Rodeio -- 15
. 698.812
Cadima -- 6
693.934
Codirna Máquinas e Acessórios S. A. - N.C.
698.935
698.942 1 Pentabiótko -- 3
Cia. Nacional de Condutores Elétricos CONACI
699.121
N:C:.
Damdcfie -- 8
699.139
41'
Domicil
699.140
Eknnicfi -- 46
699.141
Domicil -- 48
699.142
Stumpen -- 44
699.384
699.385 1 Wian -- 12
'Faimbe -- 42
699.386
Vectograph -- 8
699.417
Vectograph -- 28
699.418
699.419 1 Provia!' -- 2
Asrnaplex -- 3
699.609
41
Emblemática
699.859
3
699.891 1 Abbotoniq
699.974 1 Columbia --.34

Registros

320.939
320.940
320.941
.320.942 320.943
320.944
320.945
320.946
320.947
320.948
320.949
320.950
320.951
320.952
320.953
320.954
320.955
320.956
320.957
320.958
320.959
320.960
320.961
320.962
320.63
320.964
-320.965
320.966
320.967.
320.968
320.969
320.970
320.971
320.972
320.973
320.974
320.975
320.976
320.977
320.978
320.979
320.980
320.981
320.982
320.983
320.984
320.985
320.986
320.987
320.988
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CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 9 DE NOVEMBRO DE 1965

Têrmos

Marcas -

classes

Agma - 1
439.452
Agafa .- 8
439.453
Agfa - 11
439.454
Agfa - 22
439.455
Agfa -- 28
439.456
Agia -- 38
439.457
1
Lupex
439.458
Corc¡gace - 6
519.620
Bandeirante - 34
577.010
Acropan -- 1
585.531
Aeropan -- 28
585.534
Solinar -- 8
624.829
Pour Un Homme Les Plus -- 43
635.945
Dmit Sah -- 3
636.566
IBI -- 1
-636.830
Dmbergue -- 42
637.201
Underberg -- 42
637.203
Emblemát:ca -- 6
638.528
Marconi -- 8
639.133
SE -- 21
640.883
1, 2, 3, 46, 43
Quimitra
642.021
Emblemática --. 17
647.349
Alia - 6
659.174
Rose - 6
659.176
Hermesetas - 3
659.441
Herm:setas -- 41
659.442
Indacol -- 36
659.997
Óleo Liturgio Pua o Santissbno -- 47
662.909
Pa!ázio das Drogas -- 3
674.885
A R T -32
682.024
Mivcste -- 23, 36. 37
691.852
Sencron -- 3
693.730
Betablies • --- 3
697.534
Emblemática -- 4
698.783
J LI S A -- 11
698.930
Metalúrgica aarion -- 8, 14
144.215
Metalúrgica Clarice -- 8 14
144.215
Norai -- 36
206.655
Sips -- 46
245.060
Nlerck -- 1
268.411
1
E Merck
268.415
Calde'rarai de Vita -- 6, 7
303.011
Vermogrinas -- 3
303.682
-- 33, 16
Emprêsa Pzunpulha S
335.405
York -- 34
351.304
1
Galvoprima
6.420
41
Júnior
368.527
11
Mundial
370.506
Hepatocell -- 3
376.198
16, 33
Jardim
377.505
Rádio Gás S. A -- 33, 47
379.925
Balneário e Te-ma Danúmk) -- 33, 48
397.528
Coral -- 43
381.623
16
Surep
387.022
11
Pepobark
387.728
Bar e Lanches Titan -- 41, 42, 43
397.908
Revista de Cultura -- 32
415.828
Viennese -- 41
• 418.636
Progresso
2
123.576
Brasemco -- 6
423.806
Donnagel - 3
425.195
Imperial Flores - 45
428.119
HeIvetos S. A..- 16
431.509
Iso 4 - 16
431.526
B Ei M - 41
432.077
Vínculos - 32
432.252
433.872 .Tropole - 21
Ginete • 6
44.783
Cia. Agrícola - 33
435.214
36
Beleve
435.544
36
Capitão Bill
/35.716
Guia exual - 32
435.842
Vita Liver -- 3
435.959
22
Cotita
457.066
42
Lrio
437.079
32
Tripicana
437.104
O Dia da Empregada -32
497.164
32
A
437.190
36
Calcitex
437.199
41
CP
437.236
,
439.771 1 Jannatex -- 36

Reg:stros

313.959
323.993
320.9)1
320.992
320.993
320.994
323.995
320.595
320.997
320.993
320.999
321.000
321.001
321.002
321.003
321.004
321.005
321.006
321.007
321.008
▪
321.009
321.010
321.011
321.012
321.013
221.014
321.015
321.016
321.017
321.018
321.019
321.020
321.021
321.022
321.023
321.024
321.025
321.026
321.028
321.023
32! 1.29
321.030
321.031
321.032
321.033
321.034
321.035
321.036
321.037
321.033
321.039
321.040
321.041
321.042
321.043
321.044
321.045
321.046
321.047
321.048
321.049
321.050
321.051
321.052
321.053
321.054
321.055
321.056
321.057
321.058
321.059
321.060
321.061
321.062
321.063
321.064
321.065
321.066
321,067
321.068
321.060
** ****

1
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•
• Te`rmos

Marcas - classes

Registros

Termos

Marcas

Ciasses ,

1

Registros.

441.820
Comércio Farmacêutico -- 32
321.070
448.516
I)eplankon _- 3
321.153
442.934
Campestres
321.071
449.855
Club dos Sócios
32
321.154
443.506
Incebrin -- 3
321.072
450.627
Angledozer -- 6
•
321.155
443.674
Alpargatas --1133
321.073
452.294
A C NI
11
321.156
444.029
Gastro
-2 3
321.074
453.144 1 â4atarazzo Boussac
22
321.157
41
446.578
Gransul
321.075
453.385 I P J - 36
321.158
446.922
Colonial -- 41
321.076
453.768 1 Desenvolvimento Latino Americano -- 32
321.159
556.927
Mercansul --1 21
321.077
446.930
1\livas Moderarias -- 32
321.078
446.975 1 De 17Abiss Matriz :-.- 21
321.079
447.072
Srnipey -- 11
321.080
CERTIFICADOS EXPEDIDOS EM 11 DE NOVEMBRO DE 1965
447.163
1 B -- 35
321.081
447.374
I2egencia Impo. e Comércio -- 8
321.082
E -- 2
447.963
321.083
448.343
Mercadinho São Francisco de Paula -- 41
321.084
Marcas -- Classes
Termos
Registros
448.366
S P -- 10
321.085
448.561
Edifício Presidente Campos Sales -- 33
321.086
448.573
Imprensa de Brasília -- 32
321.087
449.141
EPB
48
321.088
449.223
Andorinha Auto Peças Ltda. -- 6, 8, 11, 21, 3
321.089
302:622
Eureka -- 46
321.160
449.351
Qu'r.:as das Fontainhas -- 41
321.094
323.284
Polak Schsvarz -- 42
321.161
449.651
"'Cabalara -- 116
321.091
371.533
Cannuzyl
3
321.162
449.790
C -- 15
321.092
372.538
Lisitrat --. 3 •
321.163
449.975
Boião e I3o1acha -- 32 321.093
375.415
Super Intercontinental da Real -- 21 •
321.101
450.124
330.151
Piruete -- 16
() Príncipe deis Rostos -- 8, 11, 21, 33, 39, 47
321.094
321.165
480.731
Yone
42
450.141
321.166
Discolândia
8, 32, 33
321.095
409.878
Trans Haat.-- 8
321.167
450.119
Gocciatron --t 2
321.096
421.944
Fábrica Brasileira Textil Ka Bo
321.168.
450.177
Itatiaia -- 36
321.077
423.491
Digastril. -- 3 •
321.169
450.224
Safcty -- 8 . 1 ,
321.098
424.746
Fina Flor Líder
41
321,170
450.295
Long P4un
44
321.099
42.050
Ascorbinase -- 3
321.171
450.441 1 Brindado
43
429.193
Audience
8
321.100
321.172
450.797
Emenofila --. 3
430.817
Estudante -- 33 .
321 173
321.101
450.799
Fr.mstrol
432.634
3
Milionario Sambá-ri -- 36
321.174
321.102
434.500
P. P' -- 42 • • ' •
451.299
C:odistr4
321.175
6
321.103
435.076
Miatox
2
451.567
321.176
Anteco -- 16
321.104
436.355
Pala
32
321.177
451.945
LInliotina -- 3
321 105
437.651
Cebec
16
321.178
451.079
Pro Gen
2
321.106
413.478
Educadora NixtliMa -- 32
321.179
452.115
Revista Monte Líbano -- 32
321.107
444.432 CE=
8
321.180
452.129
Volepato -- 3
321.103
445.179
Sociedade. Hípica Brasileira
321.181
33
453.100
Tussalva -- 3
445.696
Ciurne - 32
321.109
•
321.182
453.118
Montemar
4.1.C17
Vasquinho
41
321.110
321.183
453.204
417.765
Ypu
Lunark -- 40
35.
321.184
321.111
443.5:00
Alónfertg
6
453.258- ."Fravan -- 3
321.185
321.112
418.553
Crown -- 44
1321.186
453.362
Bela. Cap --,46
321.115
459.705
I3a,* da Gruta -- 41, 42 e 43
321 187
453.405
Exocolak
1
321.114
450.706
Nossa Senhora Aparecida
32
321.138
453.516
Larnasque --141
321.115
459.731 P.~?
321.189
302.654
Skytone -- 36, 33
450.903
T9 1'-- 33
321-.116
321.190
311.011
Soanar -- 8
453.303
13racor
16.
321.191
321.117
326.74
C'resal -- 36
453.224
Parque (3ental
4i
321.192
321.113
362.014
453.236
Emprésas Conieciais de
Casbxnere .Bouquet -- 48
321.193
-- 33
321.119
451:239
365.576
Casbrnére BoUquet
Emprésa de Lux -- 33
321.194
48
321.120
451.209
Ch9lecysmon
321.195
376.095
Brongtdsalus
3
321.121
451.040
Colmeia
321 196
379.969
Paris D,t2d 0s
36
321:122
463.575
Dalk9n • -- 48
321.197
385.713
Suínmer Madán -- 48
321.123
413.592
ilreca •
291,198
41,
386.046
Dalores -- 41
321.124
411.718
Neotec
5
371_199
393.154
Corticeira Minas Gerais --. 4, 31, 28
493.741 1 Moresi -- 5
321.125
391.990
393.360
Cafá Marnbut -- 41
479, 9111
Cárfin^t ,- 5
321.701
321.126
394.242
2 NI -- 42 t
479.491
Avii 9 vrrna 7-- 38
321.202
321.127
394.594
479.522
Cod9u'o -- 38
321.203
Yes -- 41. 42, 43
321.128
398.212
Mecânica de Precisão -- 7, 6. 8, 10, 17
321.129
399.275
Finnonmag -H,6
321.130
399:276
Hanornag -- 121 .
321.131
CERTIFICADOS EXPEDTDOS EM 16 DE NOVEMBRO DE 1965
402.980
Rei -- 18 1
321.132
417.984
Cortez -- 6,7, 21
321.133
420.741
Mago -321 114
424.083
15.4a:denforni
36
321,135
1 Registros
Classes •
Marcas
Termos
428.996
Monte Serrante- 41
321.13.",'
429.426
Soteco -- 16, 33
321.137
429.589 lobo -- 6
321.138
432.033 'Frigorifico Montreal -- 41 •
321.139
432.429
SonoM -- :2
321.140
321.204
6
Trianon
349 373
436.072
Churrascaria -Saci -- 41, 42, 43
321.141
321.205
O 13i. asil em Jornal .32
354.8A
437.025
Dicol -- 13.
321.142
321.206
1
255.200 . Slnielite
437.028
Itapua
321.A3
321.'n7
Nowe .36
337.799
437.056
Ginete -- 8
321 208
321.144
Teler9Visâo -- 8 •
328.682
437.075
Sedelan
321.299
33
41
373.229PMniit,ry
321.145
440.679
i 39 1 110
Ue.19val 1 ' 11 --- - • 3
Vade•Mecum do Fazendeiro -- 32
321.146
321 211
-10 •
373 944
441.628 'Casa Lourenço -- 8, 11. 15, 16, 33, 90
321.1/7
391.912
380 935
.isto Estufas . Co1d Ebal - 33
441.655 • Casa de . Móveis -- 40
321.148
391.913
3E4.170
7V.-1199edora de Mf.5iç - 11,
441.719
Gamboa -- 41
321.149
29,
e, /mo;
3' 1 .539
442.450 - Caracol
321.150
/.1
F.".",fs
.
42
442.788 ' Vouga. -- 41
321.151
R,:+1
9
446.237, Espirasil -- 2
321.152
321.217
359.833
Equinoton
41

Marcas -- classes

Albion -- 8
391.559
Albion -- 5
291.560
Albion -- 11
ã91.56.1
Pérola do sw -- 41
292.152
Mauari -- 21
392.257
Ns.
EMeri
392.391
Coelho Lux -- 41
392.650
Chicle Ping Pong de Bola -- 41
303.304
Chicle Fln Pong -- 41
293.305
Soteca -- 25
393.361
Gráfica Barthel S.A. -- 33
398.719
Nossa Terra -- 32
401.078
}reponte - 7
401.242
11, 16
Colatee
402.487
403.097 FMN -- 21
16
Longarinas Lonteur
407.087
Londrimar --.3
410.727.
Lariga -- 35, 36
430.845
Coral -- 41
432.798
SputhIE: -- 1
439.010
Nazaré -- 41
441.354
Revista Mensal da Produção -- 32
453.216
Revist3 Meisal -- 32
453.228
O Mês Industrial -- 32
453.769
Vertardl -- 3
453.871
Suplef5Tra -- 41
453.884
Orquestra Ondo -- 33
453.558
Astroccrt -- 3
453.987
Clty Rax -- 21
454.024
Adcione -- 36
454.219
Marbe -- 32
454.027
Caçula - 39
454.243
Caiana -- 42
457.733
Casta.34 Modas -- 33, 36
457.918
Corthnex -- 16
458.299
Oirsrn -- 5
458.423
Senas -- 21
458.435
Redex -- 2
458.498
Brigitte -- 32
458.577
Social -- 41
453.697
458.878 1 Cia. Suaamericana de Frio -- 11C
Anedotas para Todos -- 3
458.983
459.019 1 Muconarh l a -- 3
459.427 1 Multipnr -- 16
459.552 1 Rosana -- 23
I55uipm - 33
459.939
459.971
Dermydran -- 3
460.002 1 (edecat nan -- 3
460.150 1 Petropasa -- 1
460.156 1 Dishribuido 3a -- 32 33
460.225 1 Manufatura Técnica -- 5
460.257
Mousny
26
Sambura -- 32
460.338

Registros

321.218
321.219
321.220
321.221
321.222
321.223
321.224
321.225
321.225
321.227
321.228
321.229
321.230
321.231
321.232
321.233
321.234
321.235
321.236
331.237
321.238
321.239
321.240
321.241
321.242
321.243
321.244
321.245
321.246
321.247
321.248
321.249
321.250
321.251
321 252
321.253
321.254
321.255
321.256
321.257
321.258
321.259
321.260
321.261
321.262
321.263
321.264
321.265
321.266
321.267
321.268
371.269
321.270
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Marcas -- Classes

Registros

Marcas

Caasseit

Livros Mais Livros -- 32
425.883
35
Novel
421.335
6
Tecfril S.A.
423.268
43
430.156 'Dam°
33, 41, 42, 43
Botei Nacional
431.533
8
C ondor
431.631
36 Diva
433.517
17
Ilu3os Par
433.318
6
Adeánlara
455.523
41, 42,-43
154dar3 e Confeitaria
433.530
5, 11, 12, 21, 24, 31, 34, :35 40, 33
Acil
433.351
36
31ntex
437.541
33
itansportes .Coletivos
437.961
41
Iiernie
433.253
41
Silvana
433.264
32
C. F. B. Noticiárht
436.491
53
Superv5sora
433.732
41
153sarma
453.735
41
3 5.15
432.111
41
Lunik
459.175
32
439.239 1 Eclitéunica
.32, 233
bolsa Brasileira do Livro
439.365
11
Can155 Z
459.966
33
Saiall
439.845
43
rneola
439.348
441.509 1 Cia. Standara de Investimento '33
33
Condomínio do Etlificio Itubilite
• 442.129
.33
15ilaclio S.A.
442.673
4k "
442.743 1 Tocantins
8
Voltrol.
442.334
- 3
443.670 1 Besorben
Favorita • • 40
443.00
40
Chuva de Ouro
- 444.127
33
.imob. Noss5 Senhora da Perdia
444.749
10
446.545 1 R
33
Nlaster
446.581
41
445.921 1 Realeza
E
F‘lus
443.127
33
Regia Comercial e Imobiliária
419.911
Ei5xerlan - 10
449.915
Pro La3 eura • 41
450.524
8
(35r5a. de Ouro
451.366
33
452.583 j ()idem Organizadora de Em
33
453.030 1 &lidei° Catett •
33
453.041 1 E T Al
41
453.169 1 Idoios de Ontem
33
Saláo Paris
453.327
8
lccab
454.516
41
454.595 1 1adureira
46
Encero i
454.841
41
Cocam
456.211
32, 8, 33
Mofibra Mori
456.333
36
458.805 1 Emblemática
48
-158.240 1 orup
OFM3 - 4
459.243
Aouazul -- 36
463.734
Va1lig -- 38
465.348 1 UA469.888 1 ryparotin -- 3
472.290 1 401.13ize -- 23
Itajubar -- 33, 41,-42. 43, 44
475.903
479.928 1 Zemanta -- 41
480.331 1 A Pancni - 5, 33
480.387 1 Arden -- 14
480.396 1 F52suriit -- 15

(3erva -- 32
480.473
321.271
41
Flor de Munas
176.324
Mer Flax -- 28
480.694
321.272
Leo S.A. -- NC
423.371
Winalite -i 39
460.531
321.273
Frisei -- 4
349.827
Nakancoto -- 17
481.000
321.274
352.855 1 Mirhr -- 39 .
VVakancoto 4- L' 18
481.001
321.275
E5d Brasil -- 19
354.044
Viakarnoto -- 19
481.002
321.276
Dink -- 33
361.032
VVakarnoto -- 22
481.005
321.277
Angkibras 2- 36
371.217
Wakaraoto -- 23
481:006
321.278
377.996 1 Kosn153 -- 28
VVakamoto -- 24
481.007
321.279
&era -- 8
378.773
7Vakarnoto -- 25
481.003
321.280
33.evadures VVarsan do Brasil -- NC
387.961
321.281
Sflo Lucar -- 10
393.363
VVakarnoto -- 26
481.009
321.232
16, 33
Maximus Çonnercial
393.716
Viakamoto -- 27
481.010
321.283
-1
28
.
Ptastrn Ind. e Comércio
393.809
VVakarnoto 29
481.012
.
321.284
'brasa - 32. 33
399.173
Wakarnoto -- 30
481.C13
321.285
Sociedade Mecânica Ftiorar - NC
405.336
Trapézio - 42 • ... -• •
481.106
321.286
23
41.3.FM
Porcei5na Rio Branco -- 14. 15
481.110
406.793
321.237
23
NC
1RFM
3ringuedos Lama Ltda.
481.111
407.572
321.288
23
I i3 FM
431.112
Ortebrn - 23, 36
407.737
321.289
23
i'3FM
Pledo -- e
481.113
412.642
321.290
Diabekon - 3
419.475
321.291
23
InFM .
35
481.114
420.765
• 5'olo Norte
321.292
43
pe..
IRFM
421.270
?atua de ()uri, - 43.
481.596
321.293
46
421.272 1 P3tua de ciuro - 42
3IRP3.4
481.59
321.294
40
Emblemática
422.617 1 A rir Rohirá5 Corapanv
431.300
3
321.295
7
D54
423.590 1' 75inee -- 5
192.442
321.296
8•
414.8 95 1 -Prisma - 32
litart
973.754
321.297
425.835
12a i xa Fteta. •-• 41

Registras

321.298
321.'339
321.30a
321.301 321.:::02

321.303
321.304

521.306
321.306
321.307
321.366
321.200
321.310
321.311
321.512
521.j13
321.311
321.315
321.316
321.317
-321.318
321.513
321.320
321.321
321.322
321.323
321.324
321.32à
321.326
321.327
321.328
321.329
321.330
321.331
321.332
321.333
321.334
321.335
321.336
321.337
321.338
321.339
321.340
321.341 321.342
321.343
321.344.
321.345
321.346
321.347
321.348
321.349
321.350
321.351
321.352
321.353
321.354
321.355
321.356
321.357
321.258
321.359
321.330
321.351
321.362
321.364

321.2.3
321.365
321.336
321.357
321.358
321.39
321.310
321.371
321.372
321.373
321.374
221.375

321.376
321.377
321.378
321.379
321.330
321.381
321.382
321.383
321.334
321.385
321.386 •
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itEVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÈNCIA
DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
VOLUME 34
= . -outubro de 1965 —

FAi-efetito

cR$ 1.5.n0

PREÇO

nevembro de 1965, — PREÇO:

FASCICULO 11

04 1.800

A Revista Trimestid de jurisprudência do Suprema. Tribunal Federal
Contém a matéria que, anteriormente, constituía o Apenso ao Diário da -justiça.

A VENDAt
Na Guanabara

Seçáo de Vendas: Avenida Rodrigues *Alves 129
• AgIncia I: Ministério da Fazenda

I

.

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlzo Postal
Em Brasília

Na Sede do D.I.Nd

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
Mama

Assunto

tomo

Alegn"
XIII
XXIX
XXXI
XXXII
moort

11

11I
III
R
11

Trabalhas

Velume

Divalans ..... *****

Réplica
Trabalboa lambem
Trabalhos jarldicna
Trabalhai farkilcoa .. ..

***

1

Te"

1

4001
120.
120.
1.000.
1.001

XXXIV
XXXV
XXXIX
XL
XL
XLII

1

IR
11
11
111
1

1
Meamos Parlamentares
Trabalhos luridicos
Trabalhos uridicos
Trabalhos urklicos
Trabalhos Inridicos
Limites Interestaduais

A VENDA
Na Guanabara
Sedlo de Vend3s: Avenida Rodriguez. Alves
Agéncia I MinIsnirlo da Fa2enda
ateacie-se • pedido:. pelo Servueo de Reemból.so Poste&
Em Bréigiha
Na *NI. do D.I . N.

250
700
400
1.000
1.000
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PATENTES DE INVENÇÃO
Industrial:
Publicaçãodata
feitada
de publicação
acordo com de
o art.
do Código
de" Propriedade
que26bata
o presente
artigo, começara a correr o prazo para o d:derimento do pedido, durante 30
29 Da suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles eu se julgarem prejudicados.
aapresentar
pooerao
. TÉRMO N.° 127.001
De 23 de fevereiro de. 1961
M. K. M. Knitting Mills Inc. —
Estados Unidos da América.
Titulo — Roupa de banho em
malha.
Pontos característicos

•

•

1.0 lima frente ou painel frontal
de roupa de banho para mulher,
trabalhada eM malha, caracterizada por ser um painel frontal
orlado entralaçado numa só peça,
tendo o dito painel unia parte do
corpo inferior, de duas dimensões
e uma parte do corpo superior
com duas conchas de seio . tri-dimencionais, livres de deformação
pela textura circundante e livres
de costuras, estendendo-se os cordões (40 42) do dito painel para
cima com referência ao seu fundo com novos cordões (4,5) sucessivos inicados próximo e divergentes da linha de centro vertical de cada uma das ditas concha, na metade inferior de cada
área de concha do seio, tendo o
dito painel na metade superior
de cada área de concha do seio,
duas séries de cordões convergentes no sentido da linha de centro vertical da concha, provenientes de ambos os seus lados, ter..
, minado os cordões de ambas as
ditas série.; próximo da dita linha do centro vertical, sendo
cada curso de entrelaçamento ou
malha no painel continuo deorla
para orla.
2.0 Uma frente ou painel frontal de roupa de banho, de acôrdo
com o ponto 1, caracterizada pelo
fato de que todos os ditos novos
cordões (4,5) se remificam para
fora, provenientes das linhas do
centro verticais das conchas.
, 3.°. Urna - frente ou painel de
roupa de banho, de acordo com
o ponto 1, caracterizada pelo fato
de que os ditos novos • cordões remificani-se unia parte (8') para a
esquerda e tinia parte (9) para a
direita.
4.0 , Uma frente ou painel frontal
de roupa de banho de acordo com
_o ponto I, caracterizada pelo fato
de que urna parte substancial dos
cordões encurvado na metade superior de cada concha de seio
se origina a baixo do fundo das
áreas de concha de seio.
.5." Uma frente ou painel frontal de roupa de Minho de acôrdo
com os. ponU)s 1 a 4, caracteriza 'a pelo fato de- ser Ir:ai:111mila
por entrelaçaieento 041 toalhas de
jerspy,
6 " riu processo para preparar
a frente ou pa:nel frontal para a
—rou p a de ti inhn de acôrdo com
o poeto 1, caracterizado pelo eni. tralii-ateo .1,.eelagem de malha do dito painel a partir do seu

fundo para cima para as áreas
de concha dos seios, acrescentando novos cordões (4,5) ao longo
das linhas de transferência (A-B,
que estão perlo das linhas
de centro verticais das respectivas conchas de seio, quando o
entrelaçamento ou tecelagem de
malha progride no sentido da linha de centro horizontal das conchas, desviando-se os ditos novos
cordões com referência da ditas
linhas do centro, verticais e sendo
começad os Pel o deslocamento
para fora de tôdas as laçadas de
'fio nas agulhas de perto da linha
decentro vertical decada concha
ara a orla adjacente, e, posteriormente, desviando as lançadas no
sentido de linha de centro de
cada concha de modo e convergir os cordões (4,5,677) com referência à linha de centro vertical decada concha, proveniente
de ambas os seus lados, para terminar os ditos cordões convergentes perto de cada uma das
ditas linhas de centro verticais,
sendo o entrelaçamento de malha de cada curso do painel contínuo de orla a orla.
T.IIMO N.° 127.356
De 3 de março de 1961
'Requerente — Société des Usines Chimiques RhUne Poulenc —
França.
Ttulo — Processo de preparaç) de novos derivados dos ciclo
dodecatrienos.
1." Processo de preparação do
diepoxi 1, 2, 5, 6 ciclododecano
caracterizado pelo fato de comportar a hidrogenaçã o a frio do
diepoxi 1, 2, 5, 6 ciclododecen o 9.
2.° Processo de preparação de
ciclododecanediois d e agrupamentos hidroxi não vicinais caracterizado pelo fato de comportar a hidrogenaçã o , a uma temperatura de 50-150°C, do diepoxi 1,
2, 5, 6 ciclododecano.
3. 0 Como nôvo produto industrial o diepoxi 1, 2, 5, 6 ciclododecano com as seguintes características: ponto de solidificação:
34, 5°C; índice de refração-nD 25:
1,4910; ponto de ebulição (sob
1,5 mm de mercúrio): 129,5 —
131, 5°C.
• 4.° Como nôvo produto industrial uni eictododecaned iol , com
agrupamentos hidroxi não vicinais, que fundem a 99 100°C e
que dão um, feniluretano que funde a 210 211°C.
Finalmente, a requerente reivindica, de acôrdo com o art. 21
do Código da Propriedade Industrial, aprovado pelo Decreto-lei
n.° 7 903, de 27 de agôsto de
1 tt45, a prioridade decorrente de
idêntico pedido depositado na
França sob n." 823.000, em 5 de
abril de 1960.

CUM

4.° Obturação de corôa segunda
as reivindicações 1 a 3, caracteri•
zada pelo fato de serem as lameDe 2 de maio de 1961
las de estanquei dad e (5) sôbrt
Requerente — Sérgio Ernesto a junta (4) dirigidas obliquaGaultier — Guanabara.
mente ara baixo.
Ttulo — Calça higienica, ana5. 0 Obtupração de corôa seguntômica ajustável para senhoras, do as reivindicaçõ es 1 a 4, caracterizada pelo fato de ser a obtu,
modelo de utilidade.
ração de corôa (1 e 2), formada
como uma obturação de encaixe
Pontos característicos
e munida de uni rebordo inte1.° Calça higiênica anatômica rior (3).
ajustável para senhoras, caracterizada por se constituir de duas
TÉRMO N.° 129.096
porções te tecido, interligadas
por uma Porção plástica, a priDe 10 de maio de 1961
meira, corresponde às costas, possui de cada lado, tuna porção triColumbia Ribbon And Carbon
angular elástica e uma oba de te- Manufacturin g Co. Inc. — Estacido na qual são aplicados os dos Unidos da América.
machos dos botões de pressão e
Titulo — Aperfeiçoamentos em
cujas fêas ficam colidárias com fôlhas e tiras duplicadoras.
a segunda porção de tecido descrita. 'Nas porções elásticas são
Pontos característicos
prêsas as alças dós colchetes de
gancho , cujos ganchos, são colo1. 0 Aperfeiçoam entos e mrôlhas
cados na segunda porção do te- e tiras duplicadora s , incluindo
unia folha de transferência sencido. •
2.° Calça higiênica anatômica sível à pressão que compreende
ajustável para senhoras, caracte- unia fôlha base, um revestimento
rizada -de acôrdo com o ponto 1, formador de côr, transferível por
e ainda pelo fato' de possibilitar impacto e pressão, recobrindo
uma total abertura, a fim de fa- uma parte de uma de suas supercilitar a colocação ou- sretirada, fícies de forma à deixar partes
objetivando .anular a tensão da da borda marginal da fôlha inteiparte elástica sôbre á pele.
ramente livres do revestimento
3•0 Calça higiênica anatômica de transferência, caracterizados
ajustável para senhoras, caracte- por uma camada protetora sobrerizada de acôrdo coni - o ponto 2 posta sôbre o revestimento do
e ainda como substancialmrate transferênc i a e transferivel com o
descrito e ilustrado pelo desenho mesmo e se estendendo sôbre as
ditas partes marginais isentas de
que o acompanha.
transferência para recobrir com<
pletarnente o revestimento trans•
TÈRMO N.° 129.002
ferivel e selar as bordas do mes•
De 8 de maio de 1961
mo junto às ditas partes da borda
marginal da fôlha base ou de hm,.
Requerente — C. A. Greiner
dação.
Soehrie K. G. — Alemanha.
2.° Aperfeiçoam entos em fôlhal
Titulo — Obturação- de corôo
de matéria plástica para garrafas e tiras duplicadoras, incluindo
uma fôlha sensível à pressão, de
e recipientes.
acôrdo
com o ponto 1, caracteri.1. 0 Obteuração de cortia de ma- zados pelo fato das ditas partes
téria . plástica para garrafas e re- marginais isentas de transferê n
cipientes, caracterizada por uma
-ciasetndrmaolngde
junta (4) disposta no fundo da todos os quatro lados da fôlha
cápsula de obturação (2) e ultra- base e a camada protetora estenpassan dono gargalo da garrafa der-se para as ditas partes mare que faz uma só peça com a ginais sôbre pelo menos duas borobturação (1 e 2), sendo a junta das opostas da fôlha base.
(4) munida em todo o seu ,redor
3.0 Aperfeiçoamentos em fôlhas
de lamelas de estanqueidade ditiras duplicadoras, incluindo
e
rigidas para o gargalo da garrafa. uma :'ólha sensível à pressão do
2. 0 Obturação de corôa segundo acôrdo com o ponto 2, caracteria reivindicação 1, caracterizada zados pelo fato da camada propelo fato de ser a junta (4) cons- tetora seestender sôbre tôdas as
tituída como um prolongamento quatro das ditas partes marginais.
cilíndrico ôco.
4. 0 Aperfeiçoamentos em fôlhas
tiras duplicadoras, incluindo
e
3." Obturaçãod e corôo segundo uma fôlha sensível à pressão, de
rias reivindicações 1 e 2, caracte
acôrdo como ponto 1, ou 3, cazado pelo fato que as Impeças de racterizados pelo fato da camada
estanqueidade (5) da ;linda .(4) protetora se estender aos bordoS
faricada em uma só pela (inje- ou margens da fOlha base ou de
tada) com esta junta e a cápsula
fundação.
ed obturação.,
TÉRMO N.° 128.863
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Pubilcaçã.o feita de acbrdo 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 pkeltidicados.
,amem•n•••

5' Aperfeiçotmentos eia falhas
e tiras duplicadoras, caracterizados por compreender unia fôlha
• de fundação copiadora múltipla,
contínua, divisível em falhas unitárias individuais ao longo de linhas de seccionamento transversais; uni material de revestimento
formador de côr transferível por
pressão recobrindo uma parte do
unia superfície de cada trecho de
fólha exceto nas margens longitudinais da fiallia e as margens
de cada trecho de falha de cada
lado das ditas linhas de seccionamento; e uma camada prote.
tora de material transferível ist.,•
to de corante solúvel sobreposta
sabre o dito material de revestimento formador de car e se cxtendendo saibre pelo menos duas
vargens opostas para recobrir
completamente o material de reventimento formador de côr e vedar as suas bordas junto às ditas
euargens' opostas.
6." Aperfeiçoamentos em falhas
e tiras duplicadoras, compreendendo uma falha duplicadora
contínua, de acôrdo com o ponto
n.° 5, tendo aberturas de contróle
de avanço no longo de suas margens longitudinais e linhas de
secionamento longitudinais internamente espaçadas das ditas
aberturas, caracterizados p e 1 o
faio do dito revestimento transferivel recobrir nartes da superfície de cada trecho de falha exceto as margens longitudinais da
tira contendo as aberturas de
contrate de avanço ou alimentaça.), as linhas de seccionamento
longitudinais, e uma parle marginal se eatendendo para o inte:
ríor da última; e exceto as margens de cada trecho de Mui de
cada lado das ditas linhas de secc;onamento transversais; e a dita
camada protetora se estende para
as ditas margens transversais e
longitudinains da tira para recobrir completamente e vedar o revestimento formader de cair, em
conseqüência do que quando a
tira é destacada ao longo das ditas linhas de seccionamento para
formar uma Mala nenhuma parle
do dito revestimento formador de
car é exposta sabre a dita falha.
7.9 Aperfeiçoamentos em (ônus
e tiras duplicadoras, compreendendo uma fôlha duplicadora
continua, de acanalo com o ponto
n." 5, caracterizados pelo fato da
dita camada protetora es estender sabre as partes marginais
transversais de cada trecho de
falha de cada lado das linhas de
sec e ionamento transversais.
lia Aperfeiçoamentos em falhas
e tiras duplicadoras, compreendendo uma fôllia duplicadora
contínua, de acôrdo com os pontos 5, 6 ou 7, caracterizados pelo
fato das ditas linhas de secciona-

mento serem constituídas por linhas picotadas enfraquecidas.
U. Aperfeiçoamentos em Valhas
e tiras duplicadoras, compreendendo uma fólha de transferênda
sensivel à pressão, do acórdo com
qualquer uni dos pontes precedentes, caracterizados pelo fato da
camada ou revestimento transferível por pressão ou impacto
compreender uma tinta hectogrúfica ê a dita camada protetora ser
isenta de corante solúvel.
19. Aperfeiçoamentos em Rilhas
e tiras duplicadoras, caracterizados por compreende uma fóllia
de transferancia sensível à cessão
essencialmente conforme exposta
e descrita precedentemente.
11. Aperfeiçoamentos em failhas
e tiras duplicadoras, caracterizados por compreende uma Mita
de fundação dupl:cadora continua
essencialmente conforme exposta
e descrita precedentemente.
TERMO N9 130.330
De 28 de junho de 1961
Selanese Corporation of América —
Estados Unidos da América.
Título — Processo para preparar
um Complexo de poliniero de condensação e a respectiva solução, comprcer.dendo o mamo; utilizável para
a fabricação de estruturas modeladas,
como filamentos ou pellculas.
Pontos Caracterlsticos

1 — Um processo para preparar um
complexo de polímero de condensação
e a respectiva solução compreendendo o mesmo utilizável para a fabricação de estruairas modeladas, como filamentos ou peliculas, caracterizado
por compreender a dissolução de um
polímero de condensação que comtêm um membro do grupo que consiste de nitrogênio e oxigénio e combinações dêsses elementos, como parte
Integral da cadaia do polímero, em
.un solvente, em presença de um trihalogeneto de boro, para formar uma
rotação.
2 Um processo de acbrdo com o
ponto 1, caracterizado porque o trihalogeneto de boro é o trifluoreto de
boro.
3 — Uni processo de acórdo com o
ponto 2, caracterizado porque o potamaro em forma finamente dividida
é agitado com o solvente, para formar
uma lama, e é introduzido trifluoreto
de boro gasoso na referida lama até
que o polimero se dissolva.
. 4 — Um proceaso da acôrdo com o
ponto a, caracterizado porque a solução é extrusada através de uma ebertura de forma predeterminada, em um
líquido coagulado para formar um
artigo moldado ou modelado.
5 — Ura processo de acórdo com o
ponto 4. caracterizado porque o artigo moldado ou modelado e um filamento.
8 — Um processo de acatado com o
ponto 2, caracterizado porque a solução é estruaada através de uma aber-

tura de forma predeterminada, em
um meio que evapora o solvente para
formar um artigo moldado ou modelado.
7 — Um processo de acardo com o
ponto 6, caracterizado porque o arda,: moldado ou modelado é uni
mento.
8 — Um processo de acanto co mo
ponto 7, caracterizado porque o filamento 6 estirado numa temperatura
de 2090 a 209Q abaixo do ponto de
fusão do referido polímero.
9 — Um processo de acôrdo com o
ponto 2, caracterizado porque o polímero é ema policarbonamida, tendo
uni ponto de fusão acima de 27390.
10 — Um processo de &cardo com
o ponto 9, caracterizado porque o policarbonamida é uma poll-tereftalanada linear.
11 — Um processo de acardo com o
ponto 10, caracterizado porque a poii-teraftalamicia é a poll-(polimetileno) -teraftalainida, em que os grupos
polimetileno contêm de 1 a 10 átomos
de carbono.
12 — Um processo de aoôrdo com o
ponto 11, caracterizado porque a poli(polimetileno).terertalamida é a Polihexametileno-teraftalamida.
13 — Um solução formada pela
diseolução de um polímero de condensação, caracterizada pelo fato soluto
de sem um complexo de poliraero
condensação que contém um membro
do grupo que consiste de nitrogênio e
oxigenio e cembinaçao darse,s elementos, como parte integral da cadeia do
polimetro, em um solvente. em Presença de um traáhelogeneto de boro.
14 — Uma solução de aciardo com
o ponto 13, caracterizado porque o trihalogeneto de boro é o trifluoreto de
boro.
15 — Uma solução de acórdo com
o ponto 13, carscterizado porque o poluuero é uma policarbonamida tendo
um ponto de fusão acima de 2759C:
16 — Uma solução de acórdo com o
ponto 15, caracerizado porque a Policarbonamida é uma politereftaltunida
linear.
17 — Uma solução de acórdo com o
ponto 16, caracterizado porque a politereftalamida é uma poll-(polimetileno)-tareftalamida, na qual os grupos
polimetileno contam de 1 a 10 átomos
de carbono.
18 — Uma solução de acôrdo com
o ponto 17, caracterizada porque a poii-(polimetilenc)-teraftalamida é a
poli-hexe.metileno-teraftalamida.
19 — Uma solução do complexo de
polímero de acardo com qualquer dos
pontos 15 a 18, caracterizada por compreender o dito complexo de poliraere
de condensação, trifluoreto de boro e
um solvente.
A requerente reivindica de acardo
tom a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei, n9 7.903, de
27 de agasto de 1945, as prioridade dos
corespondente pedidos depositados na
Repatrição de Patentes doa Estados
Unidos da América do Norte, em 27
de junho de 1960 e 3 de maio de 1961
sob na. 38.708 e 107.295, respectivamente.

TERMO DE PATIM= N'130.822
De 17 de julho de 1941
Drêsser Industries, Inc — Estados
Unidos da América do Norte.
Titulo — Rperfeleoamentos eaa
União de Tubos.
Pontos Careetertaticos
1. Um acoplamento de tubo compreendendo uma cápsula delimitando
uma abertura de admissão de tuba
e uma calha coaxial com a mandonada abertura e circundando uma por.
çao final de um tubo introduzido na
mencionada abertura, a mencionada
calha se abrindo radialmente para
dentro e uma gacheta anular posta
na mencionada cama e compreendendo em seção transversal uma porção
de corpo tendo uma superficie catarna curvada engatando a calha, unta
primeira f tange a qual 6111 posição 11vre se projeta radialmente para dentro da mencionada porção de corpo
em direção ao eixo da mencionada
calha em unia posição a ser engatada
por um C.1130 quando introduzido através da mencionada abertura e (11134
segunda porção de flange a qual em
posição livre se projete axialmente para fora da mencionada porção de corcm uma posição substancialmente
fora do caminho de um i bo quando
Introduzido através da mencionada
abertura a mencionada gacheta sendo
girada na mencionada calha pelo engatemento da ponta de um tubo cora
a mencionada primeira flange quando o mencionado tubo é introduzido
atravéz da mencionada abertura e a
mencionada primeira flange sendo
empurrada axialinente para dentro e
ardialmente para fora e sendo expandida circur.ferencialmente para permitir a extremidade do mencionado
tubo passar através da gacheta, após
o que a mencoinada primeira flange
engata flimemente a superffcle periférica do tubo para prover uma vedação impermeável evitando Salda de
fluido do acoplamento, a mencionada
rotação da gacheta oscilando a mencionada segunda flange radialmente
para dentro em engatamento com a
superfície periférica do mencionado
tubo para prover vedação imnermeável evitando entrada de fluido no
mencionado acoplamento.
2. Um acoplamento de tubo de
nardo com o ponto 1, caracterizado
em que a mencionada porção de corpo da gacheta 6 substancia lmente semi-rarcular em seção transversal.
3. Um acoplamento de tubo de
acardo co mo ponto 1. caracterizado
em que as mencoinadas flanava são
dispostas em um ângulo de aproximadamente noventa graus uma à outra.
4. Um acoplamento de tubo de
acórdo com o ponto 1, caarcterizado
em que a mencionada gacheta em seção transversal é aproximadamente
simétrica sabre uma linha bissetriz
do angulo entre as mencionadas
flanges.
5. Um acoplamento de tubo de
acôrdo com o ponto 1, caracterizado
em que a mencionada calha tem uma
superfície interna curvada correspondendo aproximadamente em anão
transversal Lã superfície externa cur-

vada da porção de corpo da 'achata.
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Publicação feita de aeardo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
f 29 Da data da publidaaão de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dita
poderia apresentar suas oposiadies ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

•
Finalmente, a depositante reivindica, deacôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
Em 18 de agasto de 196a
Ern 16 de agôsto de 196a
artigo 21 do Código da Propriedade
Requerente: Ciba Société Anonyme Industrial, a prioridade do corresponDepositante: Yawata Iron & Ince
(em alemão: Ciba Aktiengesellschaft), dente
•
Ind., sociedade japonêsa.
pedido, depositado na RepartiBasiléia, Suíça.
ção
de
Patentes da Suíça, em 18 de
"Processo de tratamento de uma
ep rooesso para a fabricação de Pigtiperficie anti-corrosiva para produ- mentos de alfa-capro-f talo cianina agôsto de 1960. sob o n° 9.349-60.
ds de ferro e aço".
resistentes á cristalização e floculaTERMO N 9 131.721

Pontos Característicos

TERMO N9 131.784

Pontos Característicos

TERMO No 132.017

quais é afixada por parafusos ou outro material adequado;
3. "Nava Modélo de Poltronas",
caracterizado pelos itens 1, 2 e como
substancialmente descrito, reivindicado e representado nos desenhos anexos.

TERMO N9 129.883

De 8 de junho de 1961
Em 25 de , agtisto de 1961
1. Pracesso de tratamento de uma • 1. Pigmento de cupro-ftalocianina,
que
é
resistente
à
cristalização
e
flouperffele anticorrosiva para produRequerente: Farbwerke Hoechst
Requerente: Hiclekuni Yokota C
de ferro e aço, caracterizado paio culação, caracterizado pelo fato de
Shingo Yokots. — Japao.
ato de se pintar uma chapa de ferro, ser composto de uma mistura muito Aktiengesellschaft vorm. Meister
ara ser tratada, com uma solução de Intima de, pelo menos, 80% de cupro- cius & Briining, Frankfurt-Main- HoeTitulo: Nava modalo de bomba de
ratarnento hidra-solúvel composta ftslocianina ou uma cupro-ftalocat- chst, Alemanha.
auto-escorva, de valuta dupla —
dincipalmente de um copolimero de nMa halogenado inferior ou uma mis- Pontos característicos de "Processo delo Industrial.
eido maleico ou anidrido maleico so- tura destes dois componentes, 0,5 a
a obtenção de quinacridona li)vel numa solução aquosa acidica a 10% de estanho-ftalocianina e 0,5 a para
ra íon de um compoato de cromo 10% de magnésio-ftalocianina e pode near em rase gama cristalina" (Prilairo-solilvel, no qual o cromo é tri- conter uma prcporção menor de outra vilégio de Invenção).
alente e hexavalente e se secar, de ftalocianina metálica.
iodo que possa ser formada uma pePonto Característico
2. Pigmento de cupro-ftalocianina,
ada fina de revestimento alta . em conforme
especificado no ponto 1, caaticorrosividade.
racterizado pelo fato de consistir de
Procesos para a obtenção de quina90 a 95% de cupro-ftalocianina, 2 a cridôna em fase gama cristalina, sele2. Processo de tratamento de uma 5% de estanho-ftalocianina e 2 a 5% auada para o tine:imanto de lacas e
aperficie anticorrosiva para produ- de magnésio-ftalocianina.
rnatrins p lasties, para á
Is de ferro e aço, caracterizado pelo
3. Pigmento de cupro-ftalocianina, de tintas de pressão e de revestimen,to de se pintar uma chapa de fer- conforme especificado no ponto 1, ca- to, assim como para todos os campos
de anlicacão de pigmentos orgânicos,
• para ser tratada, com uma solu- racterizado pelo fato de consistir de caracterizado
•peto fato de condensar
cérea de 94% de cupro-ftalocianina,
.o de tratamento hidra-solúvel, ob- cêrca de 3% de estanho-ftalocianina ácido 2,5-tlianilino-tereftálico em ácida, fazendo-se um copolímero de e cêrca de 3% de magnésio-ftalocia- do polifosfórico cem um teor de Pens
ae pala monas 82 oa ternneraturis
cido maleta° ou anidrido maleico nina.
de cerca de 120 a 140°C, na guinacridúvel numa solução aquosa acídica.
4. Processo para a fabricação de dôna linear, submetendo a guindara
▪ ion de um composto de aromo um pigmento de cupro-ftalocianina dóna bruta i)mida, após um trata; dm-solúvel. no qual o cromo é tri- especificado nos pontos 1, 2 ou 3, ca- mento com álcali aquoso, e temperaracterizado pelo fato de se misturar tura de ebulição, eventualmente sob
dente e hexavalente e um campos as ftalocianinas metálicas conjunta- adição
de um álcool de baixo ponto
Umente polimerizado, orgânico, hl- mente e serem levadas a um estado de ebulitdo, em forma de pasta neu1 — N a vo modêlo de bomba de
-o-solúvel ou coexistir um campos' to de fina subdivisão, não mais tarde ira, a um PtiP.Cirle,rito mnb nrassân
r, que durante a operação de mistu- em água, a tem p eraturas de cêrca de auto-escova, de valuta dupla, caraca
- ácido fosfórico hidra-solúvel e se f4ra.
térizado pelo fato de que, de uma
120 a 2009C.
car, de modo que possa ser formada
ba s S' . -ar lida e, substancialmente,
para
a
fabricação
de
Processo s
Finalmente, a depositante reivindi- retangular, se elevam, a 90 9 orna da
asa película fina de revestimento um5.pigmento
de cupro-ftalocianina, o ca, de acôrdo com a Convera
do In ter- outra, as referidas duas volutas, cata em anticorrasividade.
qual não cristaliza ou flocula em da nacional e de conformidade com o ar- da uma das quais abrange um ânluentes orgânicos, caracterizado pelo tio 21 do Cótliga de Pronriedaaa T.n- gulo, também, de 90 9, sendo uma
fato de se misturar conjuntamente, dustrial, a prioridade do coarespot.d maior do que a ortra.
pelo menos, 80 a 95 partes de cupro- dente pedido, depositado na Reparti2 — Nôvo modélo de bomba de
ftalocianina ou urna cupro-ftalociani- c ão de Patentes da Alemanha, em 27
TERMO N 9 131.720
de valuta dupla, de acôrna halogenada inferior ou uma mis- de agasto de 1960. sob o no 11 31.990 auto-escova,
do com o ran.o 1, caracterizado pelo
tura
ciastes
dois
comaonentes,
0,5
a
10
IVc-22e.
Em 18 de agósto de 1961
fato de que os diâmetros de ambas
part e s de estanho-fta l ocianina P 5
as volutas crescem, gradativamente,
a
10
partes
de
magnésio-ftalocianina
de baixo para cima, terminando cada
Requerente: Kalle Aktiengesells- e es ftalocianiaas metálicas serem leaft, sociedade alemã.
uma delas, na parte superior, em una
vadas a Um estado de fina subdivisão,
flange de parte central alevantada ou
• TER:MO N° 134.244
"Verniz para chapas de impressão", não mais tarde do que durante a
saliente.
opera r a° de mistura.
Em 17 de novembro de 1961
3 — Nôvo modêlo de bomba de
6. Processo, conforme especificado
Ponto Caracteristico
auto-escova de valuta dupla, de
no ponto 4 ou 5. caracterizado pelo
Requerente:
Penteies
Ribeiro
Bapacôrdo com os pontos 1 e 2, caracte(IP s a triturar as ftalocianinas
Um verniz para chapas im p ressoa n nos a na tista Leite — Estado da Guanabara. rizado pelo fato de que o corpo da
s, caracterizado pelo fato ca ser presença de hexac aoretana e, depois,
Titulo — Ndvo modelo de poltronas bomba própriamente dito compreenriposto de, pelo menos, um soiven- se removera a sma e b eaa e l o a etena da
de duas partes justapostas de diâme.
Modalo de Utilidade.
orgânico, pelo menos um polime- 121 , SSR triturada.
tros
disparando, da para
ado misto ou copolimero de cloreto
1. "Nôvo Modelo de Poltronas", te dediferentes,
7. Processo tiara a faarieacaa
menor diâmetro, um corpo trona
sílica contendo grupos carboxila e um p imento da cupro-ftalocianina constituído de poltronas de marmo- cónico
aberto dos lados em cujo
ou vários corantes e, eventual- eondasido substancialmete, conforme rite, material p i a g tico ou outro qual- extremoese.
adapta um mancai alota.
:iate, um ou vários agentes emoli. descrito em ualmi e r um dos exeraadd miar mate rial apropriado caracteri- gado, com disposativo de lubrificação.
tes.
a n do r`O r ter um coaficia no assento destinado ao • eiso de acionamento da
erma.
pelo qual passará um parafuso ou bomba.
dinamente, a depositante reivindi8. Pigmento de cupro-ftalocianina,
triaão. prendendode acôrdo com a Convenção In- esracterisedo pelo de ser feito e rn.i.n4 — Niwo modêlo de bomba de
nacional e de conformidade com o do o processo especificado em qual- a numa barra horizontal perfurada auto-escova, de valuta dupla, embr.
a ^ ---- ran do d it o material de
igo 21 do Código da Propriedade quer um dos pontos 4-7
o que
prisão, fixando-a forte e inabalgtvel- taneialasente, de ac6rdo comnos
lustras). a prioridade do corresponW.
9. Processo para colorir proautos
foi aqui descrito e ilustrado
ste pedido, depositado na Reparti- orednicos na massa, caracterizado pe- rn an ta ;
senhos anexos.
a de Patentes da Alemanha, em 1 o fato de se empregar um pigmento 2. "Novo Modêlo de Poltrinas",
de agôsto de 1960, sob o n o K 41.516 especificado em qualquer um dos aaan caracterizado pelo item 1 e por ser a PripridOe. : JaPA9, elid 7 de dielem" À
a-57 d.
referida barra apoiada sôbre pés rios bro de 1900, st915 k9 9t41100 .0.-tos / a 3 e 8..
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1

Puahcaça.o feita de acordo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
2' Da data da publicacáo de que trata o presente artigo, começara a correr o preso para o deferimento do pedido, durante
poderão api esentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TERMO N9 143.744

TERMO N9 146.113

De la ue outublo de 1982

De 2 de outubro de 1382

uu

uial — "Liin nóvo

30 &IV

anteriores (3), que servem 'de moi. cabo própriamente dita ou seja, a
a pulZa.
lu.caa41.8 pur fa - ' cu:Leusau maior. posterior compreences inclinadas para (teatro, riu cupis wda após: o usual (atranca:banca:o
Intercessões formam-se arestas (l), antelloiman.e áu qual se rasna a 14rpossuindo ainda o gabinete (1), fixa te menor ou base das ceadas, ter em
em sua parte inferior, uma moldura caaa taaa cias suas faces mais margas,
(5), cujas faces laterais são pleno- a do dias° e a apuam — á cia qual,
verticais, e cuia fac3 frontal, verti- na asse, se pai:cana as ardas, uma
cal. possui reentrâncias (8) horizen- seáe ou saqtiencia ou sequencia de
acidentes em sua superfacie usa, a satais cie saaáo uansversal em "V".
ber: na zona média do dorso i. to— Nlivo modelo de móvel, subs- rnando aproiaraaaamente metade da
tancialmente cama o descrito, reivin- extenua) do cabo, urna seqaancia dia
dicado no ponto precedente e apreranhuras ou depressões transversais
sentado no desenho anexo.
equidistantes arcaoaa alternadas cara
peauenas nervaduraa igualmante ar~O N 9 150.208
cadas; e, na face Mista, nas proximidades do referido estrangularaenDe 26 de junho de 1903
Etablissement Marquint — de Lie- to, uma depressão alongada canicava?
da qual se ergue outra série ou sechtentein.
Titulo: Nõvo modelo de garra:a — qüência — menos extensa que anterior, de pequenas nervaduraa transModal° industrial.
versais arcadas, equidistantes.
2 — Nova conliguraçao em cabo
de escova, notauainence escova para
os dentes, acôrdo com o ponto primata° e como aascrIta no memorial
e representada nos desenhos anexos.
GU:u

Requerente: Cary Ramos Vale —

ato kirianue ao bui.

— .aras Vote Latia.
Utak): Craiasuáz para atrair aves
e cuine,ciu —
aquaticas — &tateio moustr.al.

kuntus t,t,i4e4eristico3

a.

1 — Chamariz para atrair aves
aquaticas, constituindo de um marreco artificial cora válvula e caracterizado por possuir em lugar de pernas, um circulo préso por peças verCeais e enuldistantes.
2 — Cliamariz para atrair aves
— Um nôvo modelo de poltrona, aauaticas, caracterizado pelo Item e
caraal.-tecia aeio tato tis
como substancialmente descrito, reiander um corpo estofado constituído vindicado e representada nos deseaaa.
e unia par- nhos anexos.
te de ..spaidar arqueatia, uma estrutura de suporte constituída por duas
TERMO N9 146.115
punas cilantei as subátanciaunente
veracals e talas pernas posteriores
De 2 de outubro de 1962
inclinacias pala trais, sendo as ditas
penas dianteiras e posteriores pro- Requerente: Cary Ramos Vaill —
longadas ascendentemente alem da Rio (alinde do Sal.
parte cie aasento do corpo estofado
Cintura° com ramagens araté uma altura equivalente a apro- tificiais — Modal° Industrial.
xima:lamente metade da ao espaldar
do corpo estonado, sendo as extremidades supericres das ditas pernas
ligadas entre si por meio as barras
horizontais que formam os braços da
poltrona, sendo as pernas dianteiras
ligadas entre si por uma travessa tioiiz.ontal situada por baixo da parte
da assento, estando as •pernas postera ptes ligadas entre si por meio de
uma begunda travessa horizontal qua
esta localizad. um pouco abaixo cias
extremidades superiores das ditas
pernas e sendo as ditas panas pos.1
Mores amarradas air.da por meto
de travessas laterais que se estendem 1 — Cinturão com ramagens artiInclinadas para dentro, dita barra ficiais, constltuido de um cinturão
hol.:aunara dianteira que amarra as prõpriamente dito para camuflagem
ditas pernas dianteiras e apóia a por- e caracterizado por possuir era tesda
çáo latie.aur ta, palie de assento do a sua extensa°, ramagens artificiais.
corpo estofado.
2 — Cinturão com ramagens arti2 — Um nõvo moda) de poltrona, ficiais, caracterizado pelo item 1 e
de acôrdo cor o ponto 1, caiactenra- como substancialmente descrito, reido pelo fato de que olhada lateral- vindicado e representado nos desenhos
mente a estrutura de suporte do cor- anexos.
po estofado tem unia , configuração
trapesoidal em que . base menor suTaramo 249 149.759
perior ti formada pelos braços e a
De 4 de fevereiro de 1953
base maior inferior é formada pelas
extremidades de apoio das ditas pernas.
Requerente: Mello & Cia. Ltua. —
3 — Um novo modelo de poltrcna, São Paulo.
de acôrdo com os pontoe 1 e 2, cc.- Titulo: NU° modelo de movei —
raCteriaado pelo fato de que a porção Modélo industrial.
,
•-•wl
de espaldar do corpo estofado é adequad transversalmente e prolongam par cada um dos seus lados Lime-

"

De 6 de fevereiro de 1903

*-G111.0
Z.2....,

41,f:

TERMO N9 150.338

Desenho Industrial — "laõvo e original modelo de capas e estofamentoa aplicados 'em veiculos" — Ocenia-•
uni Auto Capas Indústaia e Comércio
Ltda.
Pontos Característica*
1 — Nóvo modelo de garrafa, do
epo constituído por uni carpo
cinco de revolução, caracterizado pelo
fato de que estrangulamento superior habitual do gargalo da garrafa
é interrompido em um ponto Intermediário, por um abaulamento cilinchia° em seguida ao qual prossegue
o aludido estrangulamento até a fora:liaça° do bocal convencional 5 do bordo da referida garrafa.
2 — NOvo modal() de garrafa de
aceado substancialmente de acordo
com o que foi aqui descrito e ilustrado no desenho anexo.

* TERMO 11 9 150.198

Pontos Caractensttcos

1 — Mia° e originai modelo de
capas e ,escofamentos aplicados em
veiculos, caracteriza-se o nOvo inventa pela sua novidade e originalidade de suas linhas, em lozangulos,
tudo corno subatancialinente descrito
e ilustrado no desenho apenso.

De 26 de junho de 1963
TÉRIVIO N9 150.339
Cio — Cia. Industrial Capp — Paran.a.
De 9 de fevereho de 1963
"Nova configuração em cabo de escova, notadamente escova para as Desenho Industrial — -Novo e original. modelo de capas e estofamendentes". — Modal° industrial.
tos apaleados em verculos".
Oachialint Auto Capas Induistria
• in ', mio Ltda.

TI
-+ ----r- 1
1

•nn•••

tricamete numa curva • sinuosa des-

ce:a—lie na forma de uma alia continua aue contorna lateralmente a
pari de assento do dito corpo estofado.
4 — Um nôvo modõlo de poltrona,

-1 -1 •

L.
11-•

—ST—.

Pontos Careeteristfeos

Portos

Cr.-

ipsbstanclahnsnte conforme descrito I — Nevo modelo de mavea carac1 — Nova configuração em cabo 1 — Nôvo e original modelo de ciaasitii e ilustrado noa desenhos atte- terizado por n gabinete (1) em for- da escova, notadamente escova -para pas e estofamentns aplicados em veima paralelepipedica, ter as bordas os dentes, caracterizada pelo fato do cubos, a ser usado em veículos, min-

•
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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 dial
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que ee julgarem prejudicados.
nn•••

fr ontais que contornam a gaveta (2) conteúdo dos seguintes pontos carece
formadas por faces (3) inclinadas pa- teristicos:
19) "Nova e original configuraeão
ra dentro, em cujas intercessões forRequerente: Aktiebolaget Electro- mara-se arestas (4); e por a gaveta aplicada a tubetes para conicais e
so.
(2) • em sua face frontal apresenter similares", confeccionados preferivellux
— Suécia.
Titulo:
Nevo modelo de-enceradei- reentrâncias (5) horizontais de sec- mente em plástico com a forma tronção transversal, semi-cilíndrica tendo cc-cônica, caracterizada pelo jato de
ra elétrica Modao Industrial. a mesma face frontal, centralmente, Isç• T dotada de pluralidade de finas
TRMO N9 150.340
um rasgo (7) vertical, e dois puxa- saliencias circundantes mels próximas
dores (6): e ainda por uma ais-lidera entre si junto às extremidade:, esDe 7 de fevereiro de 196S
(81. localizada na parte inferior do maçando-se em direaão à parte megabinete (1). a qual tem suas laces diana da peça. (Total de 2 pontos).
Desenho Industrial — "Nôvo ti orilaterais planas e inclinadas (9) e Sua i 29) "Nova e original unfiguraeão
ginal modelo de capas e estofamenface frontal vertical e dotala de re- , aplicada a tubetes para conicais e
tos aplicados em veculos".
entrâncias (10) de seceão transversal 'similares" conforme reivindicações
em "y", horizontais, sendo que o ga- anterior tudo substanclahnente ermo
Occhialini Auto Capas Indústria e
binete apoia-se em quatro pés côni- descrito no relatório e Ilustrado nos
comércio Ltda.
cos (11).
desenhos apensos oa presente meII) "Nôvo modelo do gaveteiro" niorial.
substancialmente como o descrito,
reivindicado no ponto precedente e
TERMO N9 154.134
apresentado no desenho anexe.

cipalmente em autoanóveis, caracterizado pela sua originalidade. Tudo
como descrito e ilustrado no presente relatório, conforme desenho apen-

TERMO NO 152.427

De 30 dé agôsto de 19£3

TERMO NO 153.312
De 3 de outubro de 1963

Pontos Característicos
1 — Nôvo e original modelo de capas e estofamentos aplicados em veículos, os quais se destinam a serem
aplicados em capas e estofamentos de
veículos em geral. Caracteriza-se a
eua novidade e originalidade pelas liehas, formando quadrados justapostos, tudo como substancialmente deszrito e ilustrado no desenho apenso.

19 — Nôvo modelo de enceradeira
elétrica, do tipo de três miavas, caracterizado pelo fato de compreender
uma carcaça, substancialmente, prismática e pentagonal, simétrica elo
rela ção a um eixo e de cuja parte
superior, junto ao respectivo 'arab
principal, ligeiramente. cur'õ se leva um corpo trapezoidal e em tremer)
de pirâmide, de lados, ligeiramente,
convexos.
2 — NOvo modêlo de encadeira
trica, de acórdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que o respectivo cabo compreende uma estrutura,
substancialmente, trianeular
constituída de um par de membros
cilindricos inferiores que se articulam
nas faces laterais do referido corpo
trapszoidal e se conjugam por uma
treeessa, substancialmente. Norizontai e de um segundo par de membros semelhantes que se prendem à
referida travessa, terminando peias
suas extremidades livres aproximadas,
em uma segunda travessa, igualmente horizontal.
3 Nôvo modelo de enceradeira.
eétrica, substancialmente de acôrdo
com o que foi aqui desprito e ilustrado no desenho anexo. Prioridade:
Suécia, em 19 de abril de 1963, sob
oo na. 90 e 91.

Depositada em: 29 de outubro de
1963.
Requerente: Indústria de Malhas
Requerente: Rudolf Wiedervaid — Finas Fala Limitada. — Desenho InEstado da Guanabara.
dustrial.
Titulo: Nova forma ou configuraEstabelecida em: São Paulo .Cação de jóia (anel e bracelete) — Mo- /et').
deilo Industrial.
"Nôvo e original desenho ornamentai aplicado em tecidos".

Pontos Característicos

I) "Nôvo e original desenho 01%
namental anlicacin teci.»' ' caracterleado . por apnaenter de forma
viva e contrastanta, sob ri
De 9 de fevereiro de 1963
nroceseos de anlico c6o a tara feridos
de cmaissitier natureens. um rieadro
Desenho Industrial — "Nôvo e oride reeredueão censinue, aart!'"”(r'g
ginal modelo de capas e estofamende um ramo (1) cenfeeee duas rOFÇIe
tos aplicados en. veiculos".
(91 0 tm'n f 51 hP 0 ( 5) tanto 14baixo
fl (5 1* inferior como intertned iãriaOcchialini Auto Capas Indústria e
rnente Pe Meie: em se.ettide e, diraiee.
TERMO N9 153 985
Comércio Ltda.
um seeendo ramo (4) criei:onde dees
TERMO NQ 153.651
Depositada em: 24 de outubro de rosas (e) sereredne enr eelhee ,3)..
De 13 de fevereiro de 1958
encueete tante irterier corno (nine1963.
Requerente: Orbrãs, Indústria e :olor/rente hã, fAlhas 031: emscsmida,
Patente de Modelo IndustrIal.
direita. um tereeire rn1110 (51. r011Comércio Ltda.
Tituld: "Nôvo modêlo de gavetelTítulo: "Nova e originei canfigura- tçp do 0119-S rosas (?) sepe.reds Dor
enonan to ROI a 11 5T Infaro` .
ção aplicada a tubetes rara contaati
Ruiu rente: Mello Ja • Companhia e similares".
rIcr• terneem he telhes (ei; em seLimitada.
guida. k direita. um rem.te rfralo (n).
Local estabelecido: No Município
cart0 0 -1a paro ?man (e ) am aimede enr
de Diadema, bairro Piranorinha . no'
leolada. enruanto in•
eme fAlhn
1
Estado de São Paulo.
f p vInrmen'
há1?) 11 1a 5 ( 2 1 : em re.
?leda. A. direita., um mente ramo ('7),
;
;
cart r r •!, rugs ra a'.x ( 2 1 PerrIr0(!sIS
per Vo.has (3), emiten te infeeierreenta 114 mr , nrirn ee Wh " (R)
Pontos Característicos
neriarrcanto—hã urna. fP,Iha Vil Iam•
fine lenente. à dI r i'a umM.?•:qt()
1 — Nôvo e oii;inal modo de caramo (P 1 or ild per eausee
pas e ee,tofe.mentos aplicaaos em vei(3) tendo serer icrm ente uma rosa
2.ulos, caracterizado pelo fat,,, de ser
(2) . (Tremi de 2 pontosï.
3 seu centro consuido de uma caIT) "Nevo e original deaerlen na.
ou latex
nada de es puma de r".st'
.
namentel arneses, em • teeides" selsse
Xa-cie
a as suas partes internas e enternas
taneie lsesrite pomo d aaerfte Prema,
le p1etico ve'udo, nvlon ou outro 1 — "'Yen niod 8 in d.o
Em resumo. reteiren ea-se como reirin dicede ou I e representelo no
naterial anlicável e espécie. Sendo carseterin,in mu. p au 0,0:0,,.d"0 (11
pa ,a/elepipédico raso, ter as bordas ' , em entes constitutivos da novidade, o desenho anexo.
.ste perfurado.
TERMO N9 150.341

1 — Uma nova forma ou configuraeã'o téia. carac frri7-s do ral o fato
elle uma 'fita recortada e debraan
de modo a formar dois "SaV" de tanienhos iguais ou desiguais. nestas
entre si. cuins • ramos reaertados
searrmarham n
c114.^rr`
dedo ou bra.co humano conforme o
eeso (anel ou bracelete).

896 lieta-figre

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Janeiro de 1966

nexce=93.=..c2==.
•
Á

PATENTES DE INVENÇÃO

.Pubilca.¡Ao feita 4. 9 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 preze para o deferimento do pedido, durante 30 Mn
poderão apresentar suas oposições ao Departamento NaClonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicado..

TERMO N9 154.300 cional com alça superior em forma do de uma haste ligeiramente no for- caracterizada pelo fato do saco ser
de "V", e caracterizado essencial- mato de meio circunferência com sua formado a partir de uma fôlha suDe 1 de novembro de 1963
mente pelo fato da alça mencionada
lferia realçada com sallencias em bstancialniente retangular de mate.r eie.;....c.it em t ,.:do e curapruneato suave elevação, de cuja base parte
flexlvel, recortada e vincada do
Modelo Industrial — "Nõvo mode- dos dois ramos que a compõem, e pre- ni ..--ro:onszautito, o qual ,;ela a par- rial
maneira a formar duas faces retanlo de circulador de eu".
ist,.nce.uncrue na Lona c . ntial ion- le superior abaulada e a parte infe- gulares alongadas que se alternam
Prima Eletro Domésticos S. A., esrior . plana, dotada em seu extremo de lateralmente com duas faces retantabelecida na cidade de São Paulo. gitudinal,
de uma série
de losangos
que se tx.,ctanr.,...,...s
veztices,
guarne- uma cavidade, a qual é obturada por gulares consideritvelmente mais escidos nesta zona por pontos regularcilsco fizo de mat .zivi magnete treitas, sendo estas faces altenaadai
mente espaçados; pelo fato ainda das que se funde com o sabonete.
delimitadas entre ai per meio de vinextremidades laterais e paralelas dos
— Nevo tipo de swArte para sa- cos paralelos, sendo prevista uras aba
•' dois ramos da ala possuirem frisos bonete, caracterizado como tudo subs- ou pestana alongada que acorapanhl:
margeando as referidas séries de lo- tancialmente descrito e ilustrado nos uma borda de uma das faces mais
estreitas e sendo o fundo do saco
s....c.1,;:s e iinaimente i:,elo !DÁ° do ver- desenhos 'e cliché em anexo.
formado por meio de quatro abas ou
tice da Eriça compreender quatro pon—
pestanas de limite inferior das ditar
tos regularmente distribuidos de mo'MIMO N9 154.383
faces retangulares e sendo as referido a dar às duas séries de losangos
De
6
de
novembro
de
1963
das bordas de limite inferior definidi
uma seqüência harmoniosa.
I 2 — oh:" e or.linal ne .ientia or•
por um vinco disposto ortogonalmen.
Requerente
—
Planalto
Indústria
sr„"ff e A 6.1
te aos vincos que definem as referi.
namental para alças de sandálias de
•
'
Artefatos de Papel Ltda. — São das faces retangulares. Total 2 poio.
acordo con: o ponto precedente e tu- de
Paula.
tos..
do conforme substancialmente reivin......ettetertiStiCOS
Titulo •— Novas disposições ornadicado e ilustrado nos desenhos ane2 — Configuração de saco ou in.
mentais
aplicáveis
em
envelopes
—
1 — Nóvo modelo de circulador de xos.
vfilucro para acondicionamento d-i
Modelo Industrial.
peças íntimas de vestuário feminino
ar, caracterizado por compreender
TERMO N9 154.327
inicialmente uma caixa ou carcaça
de acôrdo com o ponto 1, caracter!.
externa, em formato cúbico, com fazado pelo fato de que as faces re.
De 27 de ageosto de 1963
ces laterais lisas e arestas vivas e retangulares maiores são dotadas th
tilineas, caixa esta tendo duas faces
dois furos cada uma para a passa.
Requerente: Polipel Embalagens
gem de um cordão ou fio de fecha.
laterais e opostas inteiramente aber- Ltda. — São Paulo.
tas, contornadas por estreitas moldumento, próximo da &oca do saco o
Titulo: Nova embalagem para morras planas, ligeiramente salientes com tadela e similares — Modelo indusde que o saco, quando fechado, ted
relação às faces adjacentes. a ante- n aal
uma forma similar à de uma cunha
rior sendo provida internamente de
uma pluralidade de palhetas paralelas, inclinadas e equidistantes, tendo
TERMO N9 154.333
superfícies suavetaente recurvadas, e
De 29 de Refeito de 1983
às quais corresponde um botão lateral saliente, de formato triangular, e
1 9 Novas oisposições ornamentais Requerente: Hiroshi Kanegan
de regulagem para a sua inclinação,
aplicáveis em envelopes postais, ca- São Paulo.
enquanto que, intenumente a moldura da face posterior é prevista tamracterizado pelo fato de consistirem
Título Um nôvo tipo de supori
bém uma série de palhetas paraledo desenho de uma faixa dupla de para escova de dentes copos e outro
largura
constante
e
em
duas
Ores,
las, inclinadas e equidistantes, porém
em compartimento pai
1 — Nova etnualiieem para morta- dispostas diagonalmente no canto adaptável
de superncie plana e postes° Lixa; e
toilete — Modelo industrial.
dela
e
similares,
constituída
e
caracsuperior
esquerdo
da
face
anterior
do
finalmente, na face inferior da caixa,
sendo previsto um pequeno botão sa- terizada por ser de saco de papel envelope, de modo a interromper a
liente de comando, próximo a um dos ransperente. ou de r_iaterial adequa- uniformidade do mesmo, formando
lados da mesma, e com um prolonga- do, multifolheado ou singelo, pos- no dito canto um triângulo retângumento lateral em L, voltado para a suindo, ou seu, auerier uma trama de lo isósceles.
Paca adjacente, dita face inferior sen- barbante comum ou de outro material 29 Novas disposições ornamentais
aplicáveis em envelopes poetais, condo ainda provida de uno suporte de apropriado ao fim.
apoio, formado por, duas delgadas la- 2 — Nova embalagem para morta- forme a reivindicação anterior, tudo
minas retnineas, cruzadas em X ho- dela e similares, como descrito subs- substancialmente como descrito no
rizontal, cada qual sendo dotada de tancialmente no relatório que este in- relatório, reivindicado no ponto cadois recortes intermediários e incli- tegra e acompanha, tudo como rei- racterístico precedente e ilustrado
nados, bem como tendo as extremi- vindicado e caracterizado no item nos desenhos anexos ao presente medades recobertas por capas proteto- precedente e Ilustrado' no desenho em mortal.
ras triangulares; tudo substancial- apenso.
mente como descrito e ilustrado nos
TERMO NO 154.441
TERMO N9 154..332
desenhos anexos.
De 8 d enovembro de 1963
1 — .No5vo tipo de suporte para
De 2e de ai/Cisto de 1963
cova de dentes, copos e outros, pi
TERMO N9 .154.325
Confecções Alteza S.A. — Rio de ser adaptável em compartimento pa
Dep. em 27 de ageeto de 1963
Janeiro — fsi odeio Industrial.
tollete, confeccionado de plástico, ir
Requerente: Hiroshi Kanegan
tal ou de qualquer outro matar
Paulo.
Titulo: Novo e orksmal desenho or- São
apropriado, para esta finalidade o
Titulo
Um
novo
tipo
de
suporte
namental para alças de sandálias. — paar sabonete em geral — Modelo in9
côres e tamanho variáveis, caracte
Patente desenho industrial.
zado pelo fato de ser dotado em a
. Requerente: Indústria A/aclimato uuskrial..
parte inferior de hastes expostas l•
Hidropneumátic Ltda. — S. Paulo —
rizontaimente e recurvadas, ligail
Capital — Desenho industrio!.
tnente na configuração da letra V

•

4g'

Pontos çaracteristicos

_ — Nevo tipo de suporte para sabonete, constituido de louça. plásti1 — Nevo e original desenho or- co, metal ou de qualquer outro ma=mental para alças de sandálias, que 1 terial adquado para esta finalidade,
se constitui por solado úni^n conven- I earacterizado pelo fato de ser dota-

2 — Nóvo tipo de suporte para 1
cova de dentes, copos e outros. po
ser adaptável em compartimento
ra tollete, caracterizado ainda p
fato de partir da mesma bolse
OIMP I1Pte.
rentiO , v..rti r-11
tada de um embole; em seu tapo
perior, formando uma plataforma
conficurtrello de am disco.
. 3 — Nemo tipo de suporte para
cova de dentes, copos e outros. p
Pontos Caracteristkos
ser adaptável em compartimentos
1 — Configuração de saco ou in- ra toilete, caracterizado com to
vólucro para acondicionamento de substancialmente descrito e ilustr
peças intimas de vestuário feminino, nos desenhos e cliché em anexo.
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Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
R 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimenta do pedido, durante 30 Usa
podara() ap resentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem praiudicados.
TERMO N9 154.354
Depositada em 5 de novembro de
1963

prêsa por meio de grampos. Total 3
pontos.
2 — Nôvo modêlo de cabide, de
ac'drdo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato de que os dois braços ou
Requerente — Ézio d eMello Pran- ramos ovais dão no cabide, quando
dine — São Paulo — Patente de Mo- olhado de cima, a configuração simidei() Industrial, lar à de um oito (8) e de que o olhal
previsto entre os dois ditos braços é
dotado de um gancho para o apoio
do cabide.
3 — Nôvo mad'élo de cabide, substancialmente conforme descrito
aqui e ilustrado nos desenhos anexos.
TERMO N9 154.457
De 11 de novembro de 1963
Modêlo Industrial "Nôvo modêlo de
lanterna a carbureto".
João Kovaliuk, residente na cidade
de Curitiba, Estado do Paraná.

Titulo — "Nôvo e original modêlo
de abajur articulado.
19 ) "Nôvo e original modêlo de
abajur articulado", caracterizado
pelo fato de ser dotado de base tronco-cônica. com topo de maior área
disposta normalmente para baixo,
sendo que o tal topo se articula plac arebativel para o exterior, enquanto que, junto à borda do topo menor,
se articula pluralidade de hastes que
se encaixam telescopicamente, a última delas, a de menor secção transversal, ligada a refletor tronco-cônico, de menores dimensões que a base
de mesma forma do conjunto. Total
de 2 pontos.
29 ) "Nôvo e original modêlo de
abajur articulado", conforme reivindicarão anterior, tudo substancialmente como descrito no relatório e
ilustrado nos desenhos apensos ao
presente memorial.
TERMO N9 154.442
De 8 de novembro de 1963
Nelson Ferreira de Mattos — Petrópolis — Estado do Rio — Modélo
Industrial.

Pontos Característicos
1 — Aôvo modêlo de cabide, caracter:72,d° pelo fato dos braços ou ramos da ombreira serem formados por
uma vareta ou arame de me;a1 doboacio simatricamente em sentidos
opes:es a parir de uma porção cent:'T mi o'hal em espiral, desenvolverv;ce cada uni Usses braços ou
d-scetidenfe e obliquamente
pa r.r,mar
oval que é fechar:,
to:c'da. junto do pr,nte r'
-de. no 0'. 12e1 e. servindo PS
• ';
0,1 m - i'a r; meastas
nora o s"ro,,e de tuna travessa reta a álea

drico, contornada por nova porca,
porém menor, e sendo ainda equipada, prdximo a sua periferia, com um
suaoide 'em garfo, prendedor de uma
roda de atrito, e conjugado a um pequeno estôjo porta-pedra, saliente de
bua face posterior; e finalmente, em
oposição à dita cápsula, o recipiente
superior sendo dotado de um ~arte lateral, formado por haste fixa e
recurvada em gancho, e mais duas
pequenas garras, prendedoras do trecho central e dobrado em U de uma
haste destacável, aplicada em tôrno
da anterior, esta última abrindo-se
ainda em dois ramos laterais retillneos, cem as extremidades recurvadas; tudo substancailmente como
descrito e ilusaado nos desenhos
anexos.
TERMO N9 151.434
De 12 de novembro d e1963
Requerente — Fábrica . de Canetas
Delta Ltda. — Sáo Paulo.
Titulo — .1\l'Ovo modêlo de carregador para caneta esferográfica — Modo Industrial.
eR

Pontos Característicos
19 — Nôvo modêlo d elanterna a
carbureto, earacterizadoloor compreender inicialmente um recipiente cilíndrico inferior, com superfície lateral dotada de umapluralidade de reentrâncias alongadas longitudinais,
recipiente êste com ambas as bordas
ligeiramente engrossadas, 'e tendo a
face de fundo dotada externamente
de um ornato reentrante, em formato de estréia de múltipla pontas; e
acima do recipiente - inferior sendo
previsto um outro, de maior altura,
e formado a partir . de uma -base
aproximadamente tronco-cônica, com
borda inferior engrossada, e que
prossegue superiormente segundo um
alargamento tronco-cônico, que se
continua por trecho cilíndrico, porém
formando um prolongamento lateral,
chanfrado transversalmente, dito reciniente superior sendo provido ao
alto de uma tampa suavemente
abaulada, com estreita aba ortogonal
inferior, tamna esta em cuja sunerfície são previstos um alinhamento
circular e neriférico de nenuenas
sêbre as quais deslisa o terminal esférico d e um braro radial
superior, coe cindi forma um botão
circular em sua extrern , dacle artista
centrado Obre elo. e 1M2IS uma aber
tntri es. contoi'eada-turacilex
por pequeno neecoro anelar, ende se
aplica urna sÔbre-"mna art4eillada:
e na fnee cl, ar-cre de 1 , 1 ,:vsl do reeiP'ente superior sando previsto um
!'uporte 'vertical, de form.a.to c!re1712.r
e =cave, qu e rira e/spepla
em calota e,fAric e . rem ho-rl a I n vre
engrossade.
da centria lm en' e fie irei s •Pe-c e. s exta
-vad,prenoadumbicoln-

1 9 — Nervo • modêlo de carregador
para caneta esferográfica, caracterizado por um cupo metálico dourado
com cltuis se ,.;ões cil :.ndrica.s por uma
c •- nica, a serão cilíndrica superior sendo terminada por um cilindro de metal branco de diâmetro
menor do que o da dita sero cilíndrica surieri or, e a sento
inferior sendo terminada por um espigo de' e;ado, dourado. po” ; ador ,;da
ponta esteroardfica. Total 2 pontos.
2 — Nôvo modêlo de carregador
para caneta esferográfica, coracteriI cedo por ser essencialmente Como
descrito. reivindicado e ilustrado nos
densenhos anexos.
TERMO N 9 154.568
De 14 de novembro de 1963
Reciaerente
Klarin Irmãos Sz Cia.
— Estado da Guanabara.
Titulo — Um nôvo modêlo de caixa desmontável para garrafas — Modélo Industrial.

1 -a "Um nôvo modêlo lie` caixa
ont-s.vel para garrafa', cons.
nreferentemente em papelão
ou outro material adequado, constan-

do de umafaixa de dito material dobrada inicialmente em duas linhas
equidistaates do centro de dita fadi.
xá, delimitando uma faixa retangular transversal central, que servirá
de base para o acondicionamento das
garrafas, proporcionando a partir de
ditas linhas de dobra para as extremidades, duas partes idênticas e
opostas; sendoprevistas em pontos
intermediários de ditas partes idênticas. duas dobras sendo as dobras
até aqui feitas para dentro, sendo
previsto à altura das segundas linhas
de dobra, em pontos intermediários
de ditas partes idênticas, orifícios para a passagem das garrafas, de preferência em número de três de cada
lado; sendo proporcionadas, ainda,
em pontos próximos às extremidades
da faixa formadora da caixa, linha
de • dobra, que possibilitam a dobrarem para fora de abas de mesmas
dimensões nas extremidades de dita
faixa formadora da ca ixa, sendo uma
das abas provida de abertura aproximadamente retan aular dotada em
pitos próximos às suas extremidades laterais de linhas da dobra que
possibili lana a dobragem de ditas extremidades laterais da aba tornando
sua' largura menor de forma a ser
. dita aba encaixada em abertura cor, resp ondente na aba' oposta, com o
I forma'-o aproximado de um retângulo
tendo em sua base prolongamentos
h , terais onde será encaixada e outra
aba Convenientemente dobrada earacterirado nelo fato' de que ditas
abras depois do . encaixe citado, poderão ser dobeadas para fora a' é e ennosterem nas tampas das garrafas. descravar do cada urna um ângido de
fla.9 formando uma simerffele plana,
(1ui\ possibilita o ernnilhernentn de
outras caixas iclên*ieas. Total de 2
pontos.
2 — Um nôvo modMo de caixa (lesranntdvel nora g arrafas, de acôrda
com o Tanto 1, tudo substancia:mania)
conforme aqui descrito e ilustrado
nos desenhos anexos.
TERMO N9 154.571
Depositada em 14 de novembro de
1963
Requerente — Barrica 84 Cardoso
— Sãe Paulo.
•
1 — São Paulo — Patente de Modélo
Inelus rial.
Título — "Nova configuração ornamental aplicada a porta-emblema".

Reivindicações
19) "Nava configuração ~nen.
tal aplicada a porta-emblema% ca.
racterieado peio UM de ser formado
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
e 29 Da data da nublicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dila
•oderão apresentar suas oposições ao Deputai:sento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

base, sendo que as paredes Internamente, apresentam dois terços inferiores obnquos (para centro; e, um
terço superior vertical e ,externamente, apresentam projeções limitadas por duas seçc,es planas vertleais,
as quais se ajustam às seções obliquas das paredes, estabelecendo cavidades no tomam de piremides
truncadas, apresentando as projeções,
dois terços inferiores obilquos (para
fora), incluindo um friso tiansversal em meia cana e, um terço superior vertical, e, externamente caridades centrais; e em um fundo destacável (2) que é adaptado a base
da armação, sendo a parte superior
do fundo provida, em todo o perímetro, de terdes obliquas, tpaia dentro), podendo, entretanto, estas bordas ser fixadas nas faces internas e,
partes superiores da parte interna da
base; e em uma tampa destacável
que é adaptada e parte superior da
fôrma, porem recortado em entalhes,
formando projeções, com formato determinado pela conjugação de u-na
parede com duas mandíbulas, fechadas, sendo a parte superior da tamTERMO N9 154.578
pa provida de um :essaito cilíndrico
De 14 de novembro 'de 1963
e a parte inferior, centralmente, provida de uma calota esférica, adaptai da por meio de dois parafusos, o oue
a permite a sus retirada, se desejar-se;
c51 eS.A.
— ilittbdroi c da do eRiPoill
ren te—Es
í‘ —Itturgo
e em que, esta tampa se adapta à
Melro.
"Modelo de venda" (Patente de abertura superior da Mima apoiada
na interseeeo de dois planos internas
Modelo Industrial).
. das paredes.
.
2 — Aperfeloçamentos em fôrms
para blocos premoldados de cortam,
de ecôrdo com o ponto 1, tudo substancialmente como aqui descrito e representado nos desenhes anexos.
por moldura (1), com o formato
( aproximado de uma seta de curta extensão, voltada para baixo, com parte anterior em "V" dotada de recorte (2) no vértice e saliências lateraia (3), enquanto que a extremidade superior, alargada, se apresenta
Conformando amplo "V" (4), Isto é,
de ramos acentuadamente abertos,
sendo que em seu interior se encontra abertura (5) em forma aproximada de escudo, com projeção inferior (6) correspondente ao primeiro
recorte acima mencionado, apresentando-se a peça com espessura progressiva de baixo para o alto e levemente arqueada pela parte posterior,
sendo as laterais atravessadas Por
parafusos (7) usuais de fixação. Total de 2 pontos.
29) "Nova configuração ormumenta/ aplicada a porta-emblema, conforme reivindicação anterior, tildo
Isubste.ncialmente como descrito n
relatório e ilustrado nos desenhos
*pensos no presente memorial

1

Pontos Característicos
Nerio modelo de rendo, cujo fundo
e o refôrço reto da beirada superior
são feitos de "tulle" de "nylon" ao
passo que o detenho propriamente
dito da renda é lavrado com fio
"rasem" ou viscuse, opaco nu lustra
branco ou em 'iene cerneao, tudo em
pelo
fato de ser constituieerizado
do por uma carreira de fibres hexapetaladas ligadas entre si por um
duplo florão de contem: arqueado
• para tora, terminando a extremidade
superior da renda por um refeirço
' reto constituido de duas Itehas paralelas e sendo eme a extremidade 11Vre da renda termina (en ligeiros arcos providos sucessivamente de sete,
CA% o seis bicos e que são separados
trés laçadas, tudo
uns doa outros porcomo
descrito e
substancialeine nte
representado no desenho anexo.
Can ponto.
1/MMO N9 82.652
De 21 de-outubro de 1953
ledo Altenburg — Estado da Guanabara.
Titulo: "Aperfeiçoamentos em fôrmas para blocos premoIdados em con•
creto".
Pontes Caracteiesticos
1 — Aperfeiçoamentos em formas
_para blocos preraoldados de conceeto.
caracterizado pelo fato' de compre1
ender uma ase de uma armação, na
qual estio montadas tres paredes
dispostas altexnadainenee stibre a referida base e, trás mantlibulas arti4We~ era prolongamentos fora da

•n••nn••=1.

nnmo DE PATENTE N9 97.846

.De 18 de outubro de 1957
Société Anonyme dos Etablissementa R. Gasquard eLa Chinele Industrielle" — Belga.
Titulo: "Apetfeioçairtentos em processo de fabricação de produtos ceremicos e elementos refratários, tais
como tijolos e coragenere,s".
Pontos Característicos

1 — Aperfeioçamentos em processo de fabricação de produtos ceriunicoe e elementos refratários, tais como
tijolos, corpos, massas, argamassas e
emboços reftatários, caracterizados
pelo tato de se empregar óxido de
alumínio, proveniente de residuos ou
sub-produto de fabricação do alumínio, juntamente com ácido fosfórico,
como aglutinante de refratários.
2 — Aperfeiçoamentos em processo de fabricação de produtos cerámicos e elementos refratários, de actrdo com o ponto 1, em que a matéria
de base, formando o esqueleto, é coastitutdo por uma matéria previamente
ceramica ou refratária cozida, ou uma
matéria natural' refrataria, eventualmente provida de um plastificante,
caracterizados pelo fato de lhe ser
adicionado um agnatinente obtido,
acrescentando-se óxido de aiuminio
proveniente de residuos da fabricação do alumínio a ácido fosfórico.
3 — Aperfeiçoamentos em processo
de fabricação de produtos ceremicos
e elementos refratários substancialmente como acima descrito e especificado.

A requerente reivindica de aceirdo
com a Cunvençáo Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n 9 7.03, de
27 de egesto de 1e43, a prioridade do
corresrsendente pedido depositado na
'acera eeão de Patentes da Bálgica,
em 24 de* outubro de 1956, sot ntlmero L. 37.368.

mento duas estalas diferenciadas,
uma calibrada em metros de distancia, e a outra, em metros de altura;
e havendo unia gravação colorida no
ponto correspondente a 40 metros de
altura e 2.000 metros de distância;
e na escala de distancia sendo gravados dois setore:. diferenciados, um
correspondente a 1.530 metros e outro a 1.000 metros, relativos ás disTERMO N9 99.312
tâncias do centro às cabeceiras das
pistas, respectivamente do 3.000 e
De 18 de dezembro de 1957
2.000 Metros de comprimento.
7 — Dispositivo eletrônico para
Requerente: Industrie Brasileira de pouso
de aeronave, como reivindica-.
Eieericeiade S. A. — São Paulo.
do até 8, substancialmente como desDiepositivo eletrônico para crito
e
ilustrada nos desenhos anepomo cie sei enares.
xos.
1 — 13iseosisiso . eletrônico para
penso de aeronaves, caracterizado por
TREMI N9 111.135
eompreender dos paras de tranemiseorce, dois receptares, um incrumenDe 15 de junho de 1989
w de direção, um instrumento de dl:ice:ma e angulo de descida e um altímetro.
RequeleoLe: Irmãos Renda= —
2 — Dispositivo eletrônico para Minas Gerais.
litulo: Uni novo amortecedor.
pouso da aesonaves, como reisindicaelo em 1, caraeterizaos pelo fato de 1 — Cm novo amortecedor, caracteos transmiwores . do primeiro par ci- rizado por concalir em dois tubos que
tado em ls estarem emitindo dois si- se embutem e se arucuiam, um pronais, sincronizados .em fase, de mu- tetor de pó e, outro depósito de óleo
nia freqeencia, e eistenno os real:elos o carcaça; em que no tubo protetor
tranamieores localizados no prolonga- do pó esta fixado wn eixo nu centro
ram.° do eixo da pleza de pouso, si- da sua extremidade interna superior,
metricos em relação eo centro geo- Lendo na outra extretuciade desse eixo
meierico da reteana, e distantes de um provida uma câmara axial interna,
compreuento de onda de sua ire- com duas secções de diemetrca dite'entes, onde se aloja UM esfera a
geenas.
3 — Dispositivo eletrônico para uma mola; em que, na sua rosca expouso de aeronaves, como reivindica- terna e3t4 atanachado um pistão.
tio ate 2, cataccet:zacio pelo fato de 2. Um novo aracrteeedor, de acordo
os tionanizsores do segundo par ci- com o ponto 1, caracterizado pelo fato
tado on 1 estarem emitintio dois si- de existir na parte superior do pistão
nais sincronizados uri fase, de inania dois furos rasados até ao melo com
feeetieac.a, e estando 'matizados na 3-32, onde são colocadas duas esferas
perpenelcular ao eixo da pista, si- e, dai por demite 3-32, tendo uma bumeeices em Yelaeão ao centro geo- cha centralizadora dois furos usados
ineteco da mcma, e distantes não inclinada:mente e rebaixo na parte inmais ceie o dobro cio comprimento de ferior para encaixe do cilindro do
onda de sua freqüencia.
pistão e, uma junta de borracha com4 — Dispositivo eletrenico para primida pelo aperto de uma porca e
pouso de turonaves, como reivindica- a bucha centralizadora.
do até 3, caracterizado pelo fato de, 3. Um novo amortecedor, de acordo
dos receptores referidos cm 1, o pri- com os pontos 1 e 2, caracterizado
meiro ser capaz de receber os sumis pela parte de cilindro ser fixado entre
emitidos pelo primeiro par de trans- a tamea inferior e uma bucha cenmissores citados e estando conjugado tralizadora.
a um instrumeide que indique o ân- 4. Um novo anaortecedra de acôrdo
gulo de fase entre os dois sinais emi- (min os pontos 1 2 e 3. caracterizado
tidos; e por sua vez, o segundo sen- por possuir um retentor de óleo, comdo capaz de receber os sinais emiti- preendendo uma mola. uma arruela
dos pelo segundo par de transmisso- cônica e um selo de vedação, sendo
res citadqs, e estando conjugado a Sete apoiado num encosto de forma
um instrumento que indique o en- ceeelest. de uma porra rosqueada exgulo de fase entre os dois sinais emi- ternamente, com um fe eo central
tidos.
para passagem do eixo do amortece5 — Dispositivo eletrônico para dor.
pouso de aeronaves, *como reivindi- 5. Uns novo amortecedor. 3e acórdo
cado ate 4, caracterizado pelo fato com os pontos 1 a 4 caracterizado
de o insteumento de direção referido por rioseter olhais fundidos :In" extreem 1 apresentar, em seu mostrador midades dos tubos nue se embutem e,
dois setores diferenciados, indicati- linches que se meteram nos olhais do
vos á aeronave de sua posição à di- eixo eo ersorteeteeorentes rabsé encedreita ou à esquerda da posição cor- reente come aqui dele:rito e represenreta, e tendo ainda um ponteiro, tado nos desenhos anrxos.
conjugado ao segundo receptor referido em 4, e indicativo do plano cerTPRMO Ne 111.490
to de posição para a aeronave.
De 2 de julho de 1959
8 — Dispositivo eletrônico para
pouso de aeronaves, como reivindicado até 5, caracterizado pelo fato de Requerente: André Medavar — Luo instrumento de distenda e engulo xemburgo.
de descida referido em 1 ter dois Título: Dispositivo automático de
ponteiros, um indicativo de. distancia segurança para aparèlhos de içae acoplado ao prlmetro receptor re- mento.
fe r ido em 4; e o utro inlic g tivo de 1 — DisPositivo de segurança destialtitude e acoplado a um aitimetro: nado a todos os tipos de aparélhos de
e tendo o mostrador do dito lustra- içamento por meio de cabo, compor-
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1

Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
i 29 Da data da publicação de que trata o prezente artigo, começará a correr o prado para o deferimento do pedido, durante 30 dias
Poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
forma dos gases e vapores mistutalado mandíbulas solicitadas constan- bigua.nido, e, depois, o sampo de ácido descendo através de uma soluna em em
temente ao fechamento do cabo sus- carie:único reativo, funcionalmente condições de fracionamento em con- rados da conversão do metanol para

convertido, ser convertido num grupo tracorrente para com o forrnaldeido formaldeído, e hidróxido de soeo e
subindo para cima, mantendo a pro- introduzido na dita coluna numa pobiguanido.
5. Proeesso, de acôrdo com o ponto posição do álcool selecionado mais sição acima da introdução de formal4, caracterizado pelo fato do grupo alta do que a da água na parte supra deido e metanol para dentro da soluamino ser diazotizado, copulado com c ; a, co'uLa e alni.. i.no da água na parte ção de uréa e numa quantidade para
diciandi-amida, o produto . de copo- da coluna num- ponto entre a dita estabelecer o pH em 8-12.
te 'maricá. da me.sina
laçáo decomposto e o resultante grupo coluna numa paim
clanguanido convertido no grupo bi- e. mantendo o dito meio do alto da
TÉRMO N9 1,21.828
guanido, combinando-se aditivamente coluna a cerca da temperatura de refluxo para o dito álcool, e no fundo
amônia.
De 8 de ageisto de 1980
6. Processo, de acôrdo com os pon- da coluna num ponto enter a dita
tos 1-5, caracterizado pelo fato de *per temperatura e o ponto de ebulição da
empregada a 4:4' diamino estilbeno água em solução naquele nível, con- Requerente: Roussel-Uclaf, socie2.2'dizsulfonamida ou um sal da tinuando a passagem de formaldeido dade anônima francesa, industrial e
mesma, como o material de partida. através da solução aceitante e o aque- comercial. — França.
"Processo de preparação de uma
7. Processo, de acôrdo co mos pon- cimento de maneira que uma solução
tos 1-6, caracterizado pelo fato da concentrada de formaldeido aceitante 16,17 desidro Pregnana substitutída"..
resultando
da
ação
do
formaideldo
no
rea ção ser executada na presença de
Pontos Caracteríticos
um diluente e-ou um agente conden- aceitante, se recolhe na parte inferior
da coluna e o álcool se torna consante.
centrado
na
parte
superior
da
coluna
1. Processo de preparação de 16,17
8. Processo, de acôrdo com os pontos 1-3, 6 e 1, caracterizado pelo fato retirando a solução concentrada, da desidro pregnana substituída, a saber
de ser empregado, como o material de dita parte inferior e o álcool em o 3,11,20 triceto dalta 16 pregneno, capartida, um bis-sal de um 4.4 dia- • luna, e fornecendo para a dita coluna racterizado pelo fato de se metanol!mino-estilbeno dissuifonamida e por forma de vapor parte superior da co- sar a 3alfa acetoxi 17alfa bromo 11,20
reação cem dois ou mais mols de di- quantidade adicionais do aceitante diceto pregnana, se oxidar a 3alfa
ciandiamida ser preparado um com- conforme requeridas para aceitar o hidroxi 17alfa bromo 11,20 diceto
posto de 4.4'-bis biguanido estilbeno formaldeido, o aceitante sendo intro- pregnana resultante e se desbromiduzido numa posição acima da In- dratar a 17alfa bromo, 3,11,20 'alces°
ou um sal do mesmo.
9. Processo, de acôrdo com os pon- troduçãO do formaldeldo gasoso.
pregnana formada.
r
da eivindicação 1, 2. Processo, de acôrdo com o ponto
tos 1-8, caracterizado pelo fato de ser '2. O processo
preparada a 4.4'-bis biguanddo este- caracterizado pelo fato que no mesmo 1 caracterizado peio fato de se conduzir a metanólise em presença de
bano 2.2'-dissulfonamida ou um sal o dito aceitante é uréa.
.
da mesma de 4.4'-diamiro estilbeno 3. O processo da reivindicação 1, ácido bromidrico.
pelo
fato
que
no
mesmo
caracterizad o
3. Processo, de acórdo com o ponto
3. 3' dIssul fon amido.
• 3Psee.
formaldeido
é
-.
introduziro
predomi1, caracterizado pelo fato de se oxi10. Processo, de acôrdo com os ponmonomérica dar a &Ufa hidroxi 17alla bromo,
tos 1-3, 6 e 7, caracterizado pelo fato nantemente na forma
dito
álcool
é
meTeRMO N9 120.212
11,20 diceto pregnana com a N-brode ser feito reagi r um mono-sal de não hidratada, e o
musueinimida.
um 4.4ele proino-estilbeno dessulfona- tanol.
2,
ão
De 15 de junho de 1960
mida com a proporçáo calculada de 4. O . processo da reivindicaç
4. Processo, de acôrdo com o ponto
mesmo 1, caracterizado pelo fato de se dasliciandiamida, para preparar um caracterizado pelo fato que no
formalo
Requerente: Cibo, Société Anonyme, comnosto de 4-biguanido 4'-amino o dito álcool é • metanol,
bromídratar a 17alfa bromo 3,1120,
deido, metanol e água para o liquido triceto pregnana com auxilio da dupla
firma industrial e comercial suíça.
estilbeno.
"Processo para a fabricação de no- 11. Processo, de acôrdo com os pon- aceitante são introduzidos dentro da brometo de litio carbonato de
vas guanidasii.
tos 1-1n caracterizado pelo fato de ser dita solueão em parte pelo menos em Fine`mente. a depositante reivine vapores dica, de acôrclo com a Convenção Inernprerado, como material de partida. forma de gases misturados
•
Pontos Caract erísticos
uni cor-mosto obtenível como produto da converso do ro p tanol para formal- ternacional e de conformidade com o
io arn mailtmer fase do daido. e a. temperatura dos ditos gases artigo 21 do Código da Propriedade
1. processo para a fabricação de intermedi#r=reato
e le rem etetna.las misto-idos e vapores é de cerca de Industrial, a prioridade do corresponnovas guanidas, a saber, os compostos nrocasso
ou o 'oro- 1209 Weet C.
4-biguanido difenílicos e seus sais, ca- as fase s ou fase restante
5. O processo da reivindicação 3. dente pedido, depositado na Reparti_
racterizado pelo fato de, em maneira cerro ser Interrompido em qualquer ''s..7o.rt-eri7nd0 melo fato' que -o dito cão de Patentes da França, em IR de
'eeteenbro de 1959, sob o n9 805.445.
per se convencionai, num compotso fese do mesmo.
a fabricaeão de aceitante é uréa. o formaideido e me4-R difenilico ou um sai do mesmo, 12. Pre oesso paraiau9
ri10 diferiu-- tanol são introduzi rias dentro sia sooninnostos 4-b
no qual R representa o grupo animo noves
rs
corduri4
substanrialmente;
con- lte-lio do aceitante de forrnaldeido em
TÉRMO N9 122.078
e
que
contém,
na
posição-4,
o
grupo
e
forma dos gases misturados e vapores
amino ou um suástituinte conversivel fnem e d"e "ito no exemnl o aetma.
ara
formalinetanol p
• cooversAo
De 18 de agôsto de 1960
no grupo animo e onde os núcleos do Finalmente, a depositante reivin- &ido, a temperatura dos gases misbenzeno estão ligados por um radical dica, de acôrdo com a Convenção In- turados a vanores é de cérea de 120^
Requerente: Roussel Uclaf, sociehidrocarbonetado alifático, insaturado, ternacional e de conformidade com o — 4intiv C. e um alcali "de metal
divalente. inferior e os quais estão artigo 21 do Códi a o da Propriedade 4 1C1, 11 solúvel na Agua é , introduzido dade anónima francesa, industrial e
substituídos no núcleo do benzeno por T ndustrial, a prioridade do correspon- rara dentro da dita coluna numa po- comercial — França.
um grupo sulfonamiao, pelo mexi...is dente peeido, deposita-10 na Reparti- sieão
introduoão dos ditos gases "Processo de preparação de 11, 11
vertido no grupo biguanido, um subs eão de Pa t entes da Steça em 16 de nel.sturados e vanores e Punia mien- óxido esteroides".
um de seus grupos amino. --r con- junho de 1959, sob n 9 74.471.
ara estabelecer o NI em cérea
'sara
M
Pontos Característicos
e u e ee na posição-4, o qual é converde 8-12.
sível no grupo amino ser assim con6, O processo da reivinclicaçeo 1, 1. Processo de preparação
de 11,18
TÉRMO N9 120.921
vertido e, se desejado, o grupo amino
caracterizado pelo fato oue ele inclue oxido asteroides, caracterizado
peba
resultante, ser convertido no grupo
mexer a solueão de aceitante con- fato
se tratar os llbeta hidroxi
De 6 de julho de 1980
biguanido e serem preparados sais dos
centrada de forrosedeido retirado para 18,20de
beta óxido compostos da serie
resultantes compostos livres ou "(imeietiler da mesma qualquer álcool re da pregnana
com o ácido ;órralco e
Requerente: lhe Borden Company a-ar ereen te .
postos livres de sais resultantes.
isolar os derivados 11,18 óxido 20
Estados Unidos da América.
7. O processo da reivindicação 1, se
de acôrdo com
o ponto —Título:
2.
ProcessoProcesso de preparação de caracterizado pelo fato que éle inane beta formiloxi formados.
1, caracterizado pelo fato de ser em2. Processo, de acordo com o ponto
em
pregado um correspondente 4.4'dia- ftranaideldo.
1, caracterizado pelo fato de se utilil deido. o condensar o dito álcool retirado
mino estillieno; como o material de 1processo
— Na absorção
de
forma
caracterizado pelo fato que formadades
de vapor
e introduzir
as ditas zar como o Ilbeta hidroxi 18,20 beta
adicionais
do aceitante
partida
óxido composto da pregnana, a Ilbeta
os
ponêle
compreende
passar
formaldeirloiquatni
perto
do
alto
da
coluna
e
em
solução
.
acôrdo
com
3. Processo,
hictroxi 3-ceto 18,20beta óxido 5beta
tos 1 e 2, caracterizado pelo fato de em
forma
gasosa
para
acima
-aves;
em contato itimo com uma solução numa parte pelo menos do álcool após pregoan a .
a
dita
condensarão
dos
eskinos.
in
serem fritas rear
ei as miras livres e
3. Processo, de acordo com o poio
deaceiteante de forma i deído selecio- 8.
processo da reivindica-ao 1, 1, caracterizado
ou seus sai s com diciandiamida.
Pelo fato de se utiliuréa
indo
em
°
no
gruno
constitu
nal
o
fato
tale
no
mesmo
Proret.
de
acôrdo
com
os
poneado
nel
4.
-a
e num meio ue ei
a ter
zar
como
o
Meta
hidroxi 18,2ebets
ssolvido
i
.
e
d
a
me'amira
#
-ado
neto
fato
do
aeaitante
i
tos 1 . e 2 raraetee
ill ' ill01..0metanol
rl' 0 ,s1 ^"r1 05'am,,
na riITra
composto da proa-nana. a Salta,
tdo .e
irloiniro ser convertidr, A irco] é gua o a leo ol sen doo sp 1 án 1,1_
o forre
sã,' óxido
gruno
/lbeta
d
,n.eicio ra-beinien, reativo. ,' 11a e com um p onto de ebill
no getu, o
¡ introduzidos dentro da uréa (solução) pregnana.ihidroxi 18,20beta óxido 5'oeta
funcionalmente reativo, num grupo ferior ao da água, e a dita solução

tentador da carga e caracterizado pelo
fato que para abrir-se e etsar em.conelições de seguir a carga na subida,
utiliza a fôrça ascencional ou a tração
do aparelho de içamento, estando o
dispositivo de segurança solidário ao
corpo da carga ou seja ligado aquela
por correia apropriada.
- 2 — Dispositivo de segurança destinado a todos os tipos de aparelhos
de içamento por meio de cabo e não
segundo o ponto 1, caracterizado em
que o dispositivo está fixado ao próprio corpo da carga e tiesliza sôbre
e uma haste auxiiiaa cu um cabo esticado paralelamente à liaha de subida
da carga, sendo o deslocamento do
dispositivo assim determinado pelo
deslocamento da carga suspensa ao
aparelho de içamento.
— Dispositivo de segurança para
aparelhos de kamento, segundo os
pontos 1 e 2, caracterizado mais particularmente por sua aplieação no
caço de passadiços volantes de todos
os Unos, de acórdo com os arranjos
previstos nas figuras 4 e 5.
O requerente reivindica de acórdo
com a Convenoão Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n9 7903, de
27 de ageoto de 1945. a prioridade do
corresnordente pedido depositado na
Repartiçeo e Pa tee tes de Luxemburro em 5 de julho de 1950, sob
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Publicaeao feta de acórdo vim o art. 26 do Codigo de Propriedade Industriai:
29 Da data da publicaçáo de que rr.eita e preeente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
Stoderão apresentar sues oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
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4. Processo, de acdrda cum os pantos precendentes, caracterizado pelo
faia aa te ezeiear u tia:ume:ror rean
o ecicto furmico, na ausência de rsin
terceiro solvente.
tos preceetimes, caracterizado pelo
5. Processo, de acõrdo com os ~fato de se elaborar sob refluxo do
•
formico.
Finalmente ,a depositante reivin.dica, de azdrdo com a Convenção Internacional e de confor midade com o
artigo 21 do Código da. Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da França, em 20 de
agesto de 1959, sob n9 89.10.

.10

através de uma área de armazenamento,
de • aquecer dito f:o e, então, esfriá-lo
durante seu moviminto através da dita
área de modo que o dito fio adquira
tal forma persistentemente, de te tirar dito fio da dita área, e de recolher dito
fio de uma maneira ordenada. .
4. — Processo de tra.amento-Ze uni
fio total termoplástico para modificar
a textura do mesmo, caracterizado pelo
fato de compreender, em caabinação,
os estágios de prover uma fonte de
fio, de avançar long itudnalmente dito
fio a partir da dita frente, de puxar
porções sucessivas do dto fio, lateralmente do trajeto de movimentação do
fio para leslocar o to em avanço de
sua posição normalmente e substancialTERMO N" 123.055
mente reto para uma forma tortuosa,
progressivamente para urna posição ao
De 27 de setembro de 1960
máximo deslocada lateralmente, de
LIonsanio Company, transferir dito fio para urna área de
Requerente
sociedade industrial e romercial, armazenamento querido dito fio estiver
Estados Unidos da Arné- deslocado até o máximo, de mover dito
americana
to através da dita área de armazenarica .
mento. de aquecer dito fio, e, então.
• tProcesso e aparelho para tratar fios» esfriá-lo durante o seu movimento através da dita área de modo que o dito
Pontos característicos
fio adquira tal forma persistentemente,
'
•
I. Processo de tratamento de fio de retirar dito fio cia dita área, e de
textil para modifitar a textura do mes- recolher dito fio de unia maneira ordemo, caracterizado pelo fato de compre- nada.
ender, em combinação, os estágios de
5. —• Processo de tratamento de um
prover uma fonte de fio, de avançar fio textil termoplástico par amodificar
longitudinalmente dito tio a partir da a textura do ineámo. caracterizado pelo
dita fonte, de puxar porções sucessivas fato de cianpreender, em combinação,
do dito fio, fatuamente de trajeto de os estágios de prover uma fonte de fio,
movimentação do tio, para deslocar o de puxar continuamente porções sucesfio em avanço de sua condição normal- sivas do dito fio, lateralmente do tramente e substancialmente reta para uma jeto de movimentação do fio para deslama tortuosa, de mover d to dito fio locar o fio em avanço de sua posição
formado tortuosamente, através de uma normalmente e substancialmente reta paárea de armazenamento dentro da a-mi ra uma forma torierosa, de mover con• dito fio adquire tal forma persisten- tinuamente dito fio tortuosamente fortemente, de retirar dito fio da dita I mado a:ravés de uma área de armazenatrea, e de recolhei dito fio de uma manto dentro da qual dito fio é esfriamaneira ordenada.
do de modo a adquirir tal forma per2. — Processo de tratamen.o de fio i sistentemente, de retirar continuamente
textil para modificar a textura do mes- dito fio da dita área, e de recolher
mo. caracterizado pelo fato de compre- dito fio de uma maneira ordenada.
ender, em combinação. os estágios de
6. — Processo de tratamento de um
prover uma fonte do fio, de avançar fio textil termoplástico, para modificar
longitudinalmente dito fio a partir da a textura do mesmo, caracterizado pelo
dita fonte, de puxar porções sucessivas fato de compreender, em combinação,
do dito fio, lateralmente do trajeto de os estágios de prover uma fonte de
movimentação do fio, para 'deslocar o fio, de avançar longitudinalmente dito
fio em avanço de sua posição normal- fio continuamente a partir da dita frenMente e substancialmente reta para uma te, de aquecer dito fio, de puxar conforma tortuosa, progressivamente para tinuamenteporções sucessivas do dito
ama posição deslocada máxima, de fio, lateralmente do trajeto de movibtaasferie dito fio para uma área de mentação do fio, para deslocar o fio
armazenamento quando dito fio estiver em avanço de sua posição nommlmente
deslocado até o máximo • e de ms.ter e substancialmente reta para uma fordito fio através da dita área de ar- ma tortuosa, progressivamente para
mazenamento dentro da qual dito to uma posição ao máximo deslocada lateadquire tal forma persistentemente, de ralmente, de transferir continuamente
retirar dito fio da dita área, e de reco- dito fio para uma área de armazenalher dito fio de uma maneira ordenada. mento quando dito fio estiver deslocado
3. — Processo de tratamento de um até o máximo, de vwsrer continualmenfio textil termoplástico para modificar te dito fio através da dita área de ara textura do mesmo, caracterizado pelo mazenamento dentro da qual dl!o fio é
feto de compreender, em combinação, os esfr'ado de modo a adquirir tal forma
estágios de prover uma fonte de fio, persistemente, de retirar continuamente
de avançar longitudinalmente dito fio dito fio da dita área, e de recolher dito
h partir da dita fonte, de puxar por- fio de uma maneira ordenada.
ções sucessivas do dito fio, lateralmente
7.
Processo de tratamento de uni
do trajeto de movimentação do fio, pa- fio textil. molecularmente orientável.
ra deslocar o fio em avanço de sua termoplástico, para modificar a textura
Coa !l eão normalmente e substancialmen- do mesmo, caracterizado pc'o fato de
te rea para uma forma tortuosa, de compreender, em ombinação. os stáaios
mover dito fio tortuosamente formado de prover uma fonte de fio, de avançar

longaudinalmente dito lio continuamen- çado a partir da dita fiam, antes que
te .1 partir da di:a fonte, de atenuar o tio seja lateraimenie deslocado.
14. — Apareruo de tu .. .mento de tio
continuamente dito lio em avanço, de
puxar continuamente porções sucessivas de acikdo com ti ponto 12, caracterizado dito tio, lateralmente do trajeto de do pelo fato de incluir lua meio para
movimentação do fio, para deslocar o atenuar o tio longamtnelmente avantio em avanço de sua condição normal- çadO a partir da di.a fonte, antes que
mente e subs ancialmente reta para uma o fio seja lateralmente deslocado.
15. — Aparelho de tratamento de
forma tortuosa, de mover continuamente
dito f.o, turtuosamente formado através fio testi] para modificar a textura do
aquecer dito tio c. então, eslriá-lo der- mesmo, caracterizado pear fato de comrailte o seu movimento através da dita preender, em combinaçao, um par de
área de modo que o dto fio adquira •membros cada um levando uma pluratal forma pers.stemen.e, de retirar con- lidade de elementos projetados geraltinuamente dito fio dita área, e de re- mente alinhados em uma d.reçao. um
co:her dito fio de uma maneira orde- meio para sustentar, movivelmente, ditos
membros, um melo para impedir ditos
nada.
8. — Processo de tratamento de um membros em concordá:mia na direção de
fio textil, molecularmente orinitável, alinhamento dos ditos elementos, estantermoplástico, para modificar a textura do ditos elementos interdigitevelmente
do mesmo, caracterizado pelo fato de ardumados para se sobreporem sucessicompreender, em combinação, os está- varneme cm uma ponto para receber en• • de prover uma fonte de fio, de tre eles o f.o ema avanço, e para se
g.os
avançar longitud nainente dito fio, de apa rtea rem p:ogressivarnente durante
puxar continuamente porções sucessivas movimento, mediante o que porções sudo dito to, lateralmente do trajeto de cessivas do d:to fio são puxadas lamovimentação do fio, alternativamente teralmente do trajeto de movimentação
em uma direção e, então, na direção do fio, alternativamente em uma direoposta, para deslocar o fio em avanço ção e, então, na direção oposta, para
de sua posição normalmente e substan- uma forma tortuosa, pelo moviento de
cialmente reta para uma forma tortuo- afastamento das ditos elemen:os, um
sa, progressivamente para uma posição meio para transferir e mover dito to
ao máximo deslocada lateralmente, de tortuosamente formada para e através
transferir continuamente o dito fio para de' uma área de armazenamento, e um
uma área de armazenamento quando meio p ara remover dito fio da dita
dito fio estiver deslocado até o máximo, área de armazenamento.
de mover continuamente dito fio atra16. •-• Aparélho de tratamento de fio
vés da dita área de armazenamento, de textil para modificar a textura do mesaquecer dito fio e, entãão, esfriá-lo du- mo. caracterizado pelo fato de comprerante o seu movimento através da dita ender, em combinação, um par de memárea de modo que o dito fio adquira bros rotatórios cujos eixos formam um
tal forma persistentemente, de retirar tal ângulo entre si, que durante a rocontinuamente dito fio da dita área, e tação, os membros estejam o mais esde recolher o ti de uma maneira orde- treitamente adjacentes em um ponto e
nada.
o mais. afastados em um ponto a 180*
Processo de actordo com o do ponto de maior proximidade, um
9.
ponto 8, aracterizado pelo fato do fio melo para sustentar, de um modo rotextil ser nailon.
tatório, ditos membros, um meio para
Processo de acôrdo com o girar ditos meios em concordância, unia
10.
ponto 8. caarcterizado pelo fato de se pluralidade de pinos, circunferencialmenformar o fio textil de uma resina poli- te distanciados na periferia de cada
éster, formadora de fibras.
membro rotatório, estando ditos pinos
11. •-• Aparelho de tratamento de arrumados interdigitevehnente para se
fio textil para modificar a textura do sobreporm sucssivamente em uni ponto
mesmo, caracterizado pelo fato de com- para receber entre éles o fio em avanpreender, em combinação, um meio pa- ço e para se afastarem progress:vemente
ra avançar longitudinalmente um fio durante a rotação dos ditos membros,
textil a partir de uma fonte, um meio mediante o que porções sucessivas do
para puxar porções sucessivas do dito dito fio são puxadas lateralmente do
fio, lateralmente do trajeto de movimen- trajeto de movimentação do fio, altertação do fio, para deslocar o fio em nativamente em uma direção e, então,
avanço de sua cond'ção normalmente e em uma direção oposta, para uma forsubstancialmente reta para uma forma ma tortuosa. pelo movimento de afastatortuosa, um meio para mover dito Fio atento dos ditos pinos, um meio para
tortuosamente formado através de uma transferir e mover dito fio tortuosamente
área de armazenamento durante um pe- formado para e através de uma área de
ríodo de tempo predeterminado, um ammzenamento.
17. -• Ap-trèlho de aciSrdo com o
meio para retirar dito fio da dita área
de armazenamento, e um meio para re- ponto 16. caracterizado pelo fato de
colher dito fio de uma maneira orde- •ncluir inn mecan i smo de engrennmento
para impe'ir dito me:o rotatório em
nada.
sineronismo ou untssono.
12. —• Aparelho de tratamento de
18. — Anar.1!ho de trammento de
fio de acdrdo com o ponto 11, caractefio
textil para modificar a textura do
rizado pelo fato de incluir um meto
para aquecer dito fio durante o seu mo- mesmo. carne erizialo pelo fato de com%emento através da dita área de armaze- preender, em combinação, um par de
membros rotatórios cujos eixos ar crunamento.
13 — Aearry ho de tratamento de zam e formam um tal ângulo ntre si.
fio de acardo .com o -,.ioato 11, caracte- que durante a rotação, os membros Cs.
rizado pel o fato de tncluir um melo pa- tejrm o mais . estre i tamente adjacentes
ra aquecer o fio longitudinalmente avan- emum ponto e o mais afastados em um
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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, &cante 39 dial
poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados.
ponto a 1800 do. ponto de maior pro- tuosamente formado, substancialmente
ximidade, um meio para sustentar, de expansão máxima dos ditos pinos, e pamodo rotatorio, oitos membros, um meio ra mover dito fio entre dita correia e
para girar ditos membros em concor- a periferia da dita roda durante a rodância, uma pluralidade de pinos, cir- tação da dita correia roda, e um meio
cunferenciaanente distanciados na plu- para remover dito fio da dita roda.
Finalmente, a depositante reivindica,
ralidade de pinos, circunferencialmente
distanciados, na periferia de cada mem- de acôrdo com o Convenção Internabro rotatório, estando diás pinos in- cional e de conformidade com o artigo
terdigitaveimente arrumados para se so- 21 do Código da Propriedade Indusbreporem sucessivamente em um ponto trial, a prioridade do correspondente pee para receber entre êles o tio em dido, deposi:ado na Repartaição de Paavanço e para se afastarem progressi- tentes dos Estados Unidos da América
vamente durante rotação dos ditos mem- do Norte, em 28 de setembro de 1950,
bros, median.e o que porções sucessi- sob o número 842.746.
vas do dito fio são puxadas lateralmenTERMO N. 128.110
te do trajeto de mov.mentação do fio,
alternativamente .em uma direção e, enDe 4 de abril de 1961
tão, • em uma direção oposta, para uma
Chicago Bridge & 1ron Company —
forma tortuosa, pelo movimento de
fasiamento dos ditos pinos, uma roda ar- Estados Unidos da. America.
Titulo: Vedação Espumosa resiliente
rumada de um modo rotatório, levando
uma pluralidade de pinos radialmente para teto flutuante.
projetados, dispostos em relação escaloPontos Característicos
nada, uniformemente distanciados na , pe1
—
Num
reservatorio eilindrmo
rifaria da dita roda, um meio para gi- paia a aimazenagem
ae um liquido
rar dita roda em relação síncrona com v watn, um teto nutuante bana() uni
a rotação dos ditos membros rotaários, aiametro menor que o diâmetro inestando discos pinos da roda arrumados terno ao dito lesei vatorio e aciaptauo
para serem introduzidos entre os pinos para Lautuar Some o dato Liquido, e
dos ditos membros rotatórios quando os uma veuaçao coiocaua entre u dito
pinos dos membros rotatórios estão apar- teto flutuante e o dito reservatoriu,
tados, es.ando ditos pinos da roda adap- a dita veciaçao compfeendencio uni
tados para transferirem o f:o. dos pinos envoitoric piutetor impervio, cieigaao,
dos ditos membros rotatórios e para mo- fiexivei, a uma laje relativamente delver dito fio em redor de parte da pe- gada, normaimente plana, de material
riferia da dita roda, e um meio para re- resiliente, corapressiver, envolvido
peio oito invomcio, as bordas da dita
mover dito fio da ' dita roda.
laje sendo fixadas de modo que a
19. Aparêlho de acôrdo com o ponto dita
laje assuma uma forma arqueada.
18, caracterizado pelo fato de inclnir um
2 — D teto flutuante e a vedação
meio associado com dita roda para do ponto qaa.s as mudas ti2,as
aquecer o fio durante parte de sua mo- da dita laje sáo espaçadas entre si de
vimentação em redor da periferia da maneira que a. dita laje assuma a
dita roda.
. • forma de um "C", com o lado aberto
20.
Aparêlho de tratamento de do "C" refrentando o teto flutuante.
3 — O teto flutuante e a vedaçãc
fio textil para modificar a textura do
ponto 1, nos quais as bordas ia
mesmo, caracterizado pelo fato de com- do
dita laje são fixadas por pressão a
preender, em comb.nação, um par de uma superficie horizontal, com meios
membros rotaários cujos eixos se cru- de fixação deslocados para dentro, de
zam e formam um tal ângulo entre si, mono que a tara supedicie horizontal
que durante a rotação, os membros es- fo rme uma prateleira estendendo-se
tejam o mais estreitamente adjacentes além dos meios defixaçao, radialmente
em um ponto e o mais afastados em para fóra do dito teto.
um ponto a 180 0 do ponto de maior 4 — O teto flutuante e a vedação
proxim:dade, um meio para mus.entar, de do ponto 1, nos quais o dito material
um modo rotatório, -ditos membros, um resiliente é espuma de poNuretano.
5 — O teto flutuante a vedação do
meio para girar difos membros em sincronismo ou unissono, uma pluralidade ponto 1, nos quais o dito invólucro
de pinos circunferencialmente distancia- protetor é formado de tecido revestido
um elastômero.
dos; na periferia de cada membro ro- com
-- O teto e a vedação do ponto
tatório, estando d tos pinos interdigità- 1,6nos
quais as bordas da dita laje
velmente arrumados para se sobreporem são fixadas para formarem um anel
sucessivamente em uni ponto para receber entre éles o fio em avanço e para fechado.
7 — I teto e a vedação do ponto
se afastarem progressivamente durante 6. nos quais a dita vedação é gerala rotação dos d:tos membros, mediante mente colocada acima do nivel da orla
o que porções sucessivas do dito fio do dito teto flutuante, pelo que a dita
são puxadas lateralmente do trajeto de vedação funciona adicionalmente
movimentação do fio, al'ernativovarnen- como uma blindagem às variações mete em uma direção e, então, em uma teorológicas.
nodireção oposta, para uma forma tor- 8 — Todos os caracterist icos .de
vidade
mostrados
ou
descritos,
consituosa, pelo movimento do afastamento
ou em suas vádos ditos pinos, unia roda arrumada de derados isoladam ente
rias combinações possíveis.
um modo rotatório, uma corre 'a sem
A requerente reivindica de acôrdo
fim associada com dita roda e tendo com a Convenção Internacio nal , e o
uma porção arrumada em relação de en- Art. 21 do Decreto- Lei n9 7903, de 97
ga'e superficial cem a perlaria da dita de a...ôsto de 1945. a nrioridade do corroda, uni meio para girar dita roda em rem:H:indente nedido depositado na Rerclção s , ncrona com a rotação dos di- narti r• ão de Patentes dos Estados Unitos membros rotatórios estando dita dos da América em 21 de abril de
correia arrumada para receber o fio tor- 1960, sob n9 23735.

--

TERMO N9 128.282
De 11 de abril de 1961

Requerente: Malharia Nossa Senhora da Conceição S.A. — São
Paulo.
Titulo: Novo processo de fabricação
de meias cirurgicas.
19) Novo proces‘o de fabricação de
meias cirúrgicas, caracterizado pelo
fato de as mesmas serem obtidas
atravéz da tecelagem de fios de borracha revestido de temo e fios pualelos de material poliamidico elástico
e simples, em carreiras alternadas,
sendo os referidos fios de material
poliamidico 'elástico tecido sob forte
tensão de esticamento, ao contrário
do dito fio de borracha, revestido de
tecido, o que dará as meias uma capacidade limitada de esticamento.
29) Novo processo de fabricação de
meias cirúrgicas, como reivindicado
em 1 substancialmente como descrito
e ilustrado nos desenhos anexos.
TERMO N. 129.319
De 19 de malo de 1961
" Requerente: Leesona Corporation.
companhia do Estalo de Massachusetts, esLabelecida em Cranston,
Rhode Island, Estados Unidos da
Arnéitoa do Norte.
"Máquina dobadoura e dispositivo
limpador para ser usado com máquinas têxteis".
Pontos Característicos
1. Dispositivo limpador para ser
usado com maquinas testeis, compreendendo meios de suprir em sob pressao, caracterizado por um conduto
adaptado para ser localizado ao !imã
da maquina, para receber ar comprimido dos meios de suprimento e por
dispositivo associados com o conduto,
para dirigir uma. corrente de ar em
movimento do referido conduto para a
máquina têxtil.
2 — Dispositivo limpador segundo
o ponto 1, caracterizado por ter o conduto uma abertura que o atravessa, a
correntia de ar atravessando a abertura.
3. Dispositivo limpador sejundo o
ponto 1, cujo conduto tem uma ..)ertura que o atravessa, caracterizado
por ser o meio de dirigir uma corrente
de ar em movimento uma correia
plana, móvel, cobrindo a referida
abertura e tendo pelo menos um oriV- • 3" em alinhamento com a abertura.
4. Dispositivo limpador para usar
com. máquina têxtil, compreendendo
meios de sucção, meios de suprir ar
sob pressão, um conduto adaptado
para ser localizado ao lado da máquina, para receber ar comprimido dos
meios de suprimento, meios associados com o conduto, para dirigir uma
corrente de ar em movimento r- direção à máquina têxtil, caracterizado
phe uni conduto 'coletor guarnecido de
-uma abertura, localizado junto à máquina, estando o conduto coletor ligado ao dispositivo de sucção, esta
asoiro.ndo ar ambiente das imediações
da máquina têxtil.

5. Dispoitivo limpador segundo •
ponto 4, caracterizado por ter o conduto mencionado em primeiro lugar
uma abertura que o atravessa, a corrente de ar atravessando a referida
abertura.
6. Dispositivo limpador, -:gundo o
ponto 4, caracterizado por ter o primeiro conduto mencionado uma aber.
tura que o atravessa e por ser o meio
de dirigir uma corrente de ar movei
uma correia plana, móvel, cobrindo a
abertura e tendo pelo menos um orifício que a atravessa e se alinha com
a referida abertura.
7. Máquina dobadoura compreendendo meios de radar um núcleo de
bobina para nêle enrolar fio, caracte•
rizada por meios de suprir ar sob
presão, tendo um conduto montado
acima dos referidos meios rotativos,
para receber ar comprimido dos meios
da suprimento, dispositivos ligados ao
conduto para dirigir uma corrente em
movimento de ar comprimido, conduto para a máquina dobadoura.
8. Máquina dobadoura segundo o
ponto 7, caracterizada por ter o conduto uma abertura que o atravessa, a
corrente de ar atravessando a abertura.
9. Máquina dobadoura, segundo o
ponto. 7, na qual o conduto tem ama
abertura que o atravessa, caracterizada por ser o meio de dirigir uma
corrente de ar em movim to uma
correia plama, móvel, a
abertura e tendo pelo menos um ori-,
ficio que a atravessa e se alinha com
a citada abertura.
10. Maquina dobadoura, compreendendo meios de rodar um núcleo de
bobina para nêle enrolar fio, meios
de suprir ar sob pressão, caracterizada
por ser o conduto adaptado para r
localizado junto à máquina, para receber ar comprimido dos refer'dos
meios de suprimento, dispositivos associados com o conduto para dirigir
uma corrente de ar móvel em direção
à máquina têxtil um conduto coletor
provida de uma abertura adjacente a
máquina, meios ligando - o conduto soletor aos meios de sucção, .endo que
a sucção neste último conduto mencionado aspirará o ar ambiente dos
arredores da máquina têxtil.
11. Maquina dobradoura, segundo &ponto 10, caracterizada por ter o conduto mencionado em primeiro tgar
uma abertura que o atravessa e por
atravessar a corrente de ar a referida
abertura.
12. Máquina dobadoura, segundo O
ponto 10, na qual o conduto mencionado em primeiro lugar tem uma
abertura que o atravessa, caracterizada por ter o dispositivo de dirigir
uma corrente de ar móvel uma correia
plana, móvel, que cobre a referida
abertura e tem pelo menos um orifício que a atravessa e se alinha com
a abertura.
Finalmente, a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o
artigo 21 do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da América do Norte, e m19 de maio
de 1960 sob o número 30.372.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acórdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
1 29 Da data da 'publicação de que trata
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
de que um anel de gacheta externo
Lide interior de cada uma das men2 atra
está em contato com a superficie in- cionadas placas terminais substanci- a dupla ligação 1.7-20 da
dioxo
pregnana
21
terior da placa terminal externa e se almente perPendicular ao eixo longi- acetoxi 11,
acha montado sóbre um anel de re- tudinal do mencionado cano estacio- obtida, submeter a 11, 21 diox‘r
aequerente: Bowaters Mersey Papar tenção de gacheta externo, de que um nário, um tambor fixado na mencioresultante ação do fora
Company Limited, firma industrial e anel de gacheta interno está em con- nada caixa de vedação adjacente à pregna
miam
comercial canadense, e James C. tato com a superfície interior da fia- mencionada placa terminal interna, moi em um solvente hidro
eive],
tal
como
a
dimetilformaok
Cowie„ canadense, técnico.
m terminal interna e se acha monta- sujeitando o mencionado tambor a
Vedação para secadores a tambor e do sôbte um anel de retenção de ga- mencionada caixa de vedação a movi- mida e em presença de um agente,
similares.
cheta interno, e de que um disposi- mento excêntrico anormal e abrindo alcalino, tal como a cal, isolar tr
tivo elástico impele o anel 'de gacheta para dentro da mencionada caixa de 3 alia hidroxi 11, 21 dioxo 20 me",
externo contra a placa terminal ex- vedação através da mencionada placa tileno 5 beta pregnana, que se
- Pontos Caracteristicos
terna e o anel de gacheta interna terminal interna e sujeitando assim
em seguida, em 3 ,alfa,
1. Conjunto de vedação, caracteri- contra a placa terminal interna a o interior da mencionada caixa de reduz,
dillidroxi
11 oxo 20 metileno
vedação
à
pressão
interna
de
operazado pelo. fato de que o mesmo abran- fim de fornecer uma vedação combição do mencionado tambor, e colar beta pregnada, que é acetilada ent
ge um cano estacionário, uma caixa nada de pressão e vacuo.
7. Conjunto de vedação de aceado anular de gacheta circundando o men- 3 e 21, antes de ser tratada coni`
de vedação montada girat6riamente
atara o mencionado cano estacionário com o ponto 6, caracterizado pelo fato cionado cano e tenda uma superficie o tetróxido de ósinio, para prodttai
e abrangendo uma seção de manga e de" que cada um dos mencionados rente com a mencionada superficie zir a 3 alta, 20, 2.1 trihidroxi
placas terminais interna e externa, s.neis de retenção de gacheta acna- interna da externa das mencionadas oxo 20 hidroximetil 5 beta prem.)
Sendo a superficie interior de ao me- se montado flutuamente sôbre uma placas terminais, um anel de retenção nada procurada, que se pode,
nos uma das mencionadas, placas ter- fita tip3 liga, a fim de acomodar 'de- de gacheta externo oferecendo meios
gieidott
minais substancialmente perpendicu- ralinhamento axial de eixo "de rota- de fixação para o mencionado colar transformar em ésteres 'de
orgânicos
ou
minerais,
tais
coma
de
gacheta
externo,
um
colar
anular
ção
da
mencionada
caixa
de
vedação
lar ao eixo longitudinal do mencionam cano estacionário, um colar anu- em relação ao eixo longitudinal do de gacheta interno circundando o nitratos
mencionado cano e tendo uma superlar de gacheta circundando o men- mencionado cano estacionário.
2.° Processo, segundo o ponto 1,
8. Conjunto de vedação, caracteri- ficie rente com a superficie interior caracterizad o pelofato de se rea+
cionado cano e tendo uma superficie
rente com a mencionada superficie zado pelo fato de abranger um cano da placa terminal interna, um anel
lixar a oxidação em 21 com 6
interna, dispositivos para montagem caucionara), uma caixa de vedação, de retenção de ga.cheta interno ofere- bióxido
de manganês, obter a ret
montada
giratôriamente
sôbre
o
mencendo
meios
de
fixação
para
o
mendo mencionado anel de gacheta e
dução
da
dupla ligação 17-20 por
cionado
dispositivo
de
engachetamencionado
cano
estacionário
e
abranmeios para impelir elasticainente O
mencionado anel contra a mencionada gendo uma secção de manga e placas to interno, dispositivo elástico leve- hidrogenação catalítica, em pra(
superficie interna, sendo a espessura terminais interna e -externa, sendo a mente impelindo o colar de gacheta sença de carbono paladiado, efed
radial do mencionado anel de gacheta superficie de ao menos a exterior das externo contra a placa terminal ex- tuar a redução da 3 alfa hidrox4
mais de duas aêzes a distância entre mencionadas placas terminais subs- terna e o colar de gacheta interno 11, 21 dioxo 20 metileno 5 beta
ao menos uma das mencionadas cha- tancialmente perpendicular ao eixo contra a placa terminal interna, a fim pregnana com um borohidret4
pas terminais e o cano estacionário,. longitudinal do mencionado cano es- de oferecer uma vedação inicial com
e a distância mínima entre o mencio- tacionário, um tambor ligado à men- pressões positivas dentro do mencio- alcalino, tal como o borohidrete
nado anel de gacheta e dispositivo de' cionada caixa de vedação adjacente nado tambor, estando adaptadas para de sódio.
inantagem e a seção de manga da à mencionada placa terminal interna afastar o mencionado colar de gache- • 3.° Processo segundo o ponto 1,
caixa de vedação, excedendo a distân- e sujeitando a mencionada caixa de ta interno e agir sôbre o mencionado caracterizado peto fato de se rea,
cia entre ao menos uma das placas vedação a movimentos excêntricos calar de gacheta externo para ofere- lizar a nitração por ação da mis.
terminais mencionadas e o cano esta- anormais, abrindo o mencionado tam- cer uma vedação completa e presfumegante
cionário, a fim de fornecer uma ve- bor para dentro da mencionada caixa sões negativas dentro do mencionado tara de ácido nítrico
daçãd durante movimento excêntrico de vedação e sujeitando o interior da tambor estando adaptadas para agir e anidrido neetiCo.
da mencionada caixa de vedação em mencionada caixa de vedação à pres- diretamente sôbre o mencionado coFinalmente, 41 depositante reirelaaão ao mencionado cano estado- são interna de operação tio mencio- lar de gacheta interno a fim de for- vindica de acôrdo com a Conven.
nado cano e tendo uma superficie necer uma vedação completa, sendo a
nada).
ção Internacional e de conformi•
2. Conjunto de vedação de: acôrdo rente com a mencionada superficie espessura radial de cada um dos men- dade com o artigo 21 do Códig,d
com o ponto 1, caracterizado pelo fato interna, dispositivos para a monta- cionados colares de gacheta mais de
de que os Mencionados dispositivos cem do mencionado colar de gacheta duas vezes a distância entre as men- da Propriedade Industrial, a priopara a montagem do anel de gacheta e meis paax impelir leve e elastica- cionadas placas terminais e o cano ridade do correspondente pedido
abrangem um anel de aeteratáo de mente o mencionado colar de gacheta estacionário; e a distância mínima depositado na Repartição de Pagacheta, ligado ao mencionado anel contra a mencionada superficie inter- entre os mencionados colares de ga- tentes da França em 16 de junho
de gacheta e tendo uma secc.ã,o de na a fim de fornecer tuna vedação cheta e meios de montagem para o de 1900 sob o n.° 830.184.
colar e uma fita tipo liga dentro da inicial com a pressão dentro da men- anel de gacheta e a secção de manga
mencionada secção de colar, sendo a cionada caixa de vedação sôbre o da caixa de vedação excedendo a disdistancia entre o mencionado cano mencionado colar de gacheta . para tância entre as mencionadas placas
TÊ11:110 N. 130.957
estacionário e o anel de gacheta e o fornecer uma vedação completa, sen- terminais e o cano estacionário a fim
anel de retenção de gacheta maior do do a espessura radial da menciona/1a de fornecer unia vedação durante moque a distância entre o cano estacai- colar de gacheta mais de duas vaca vimento excêntrico da mencionada
De 18 de julho de 1961
nakip e a fita tipo liga, de forma que a" distancia entre a mencionada placa caixa te vedação em relação ao meno mencionado anel de gacheta e o terminal externa e o cano estaciona- cionado cano estacionário.
Requerente -- Pierre Portal,
anel de retenção de gacheta acham- rio e a distância mínima entre o .menfrancês — França.
se montados flutuamente sôbre a ci onado colar de gacheta e dispositivo
de montagem para o mencionado coBobina, sobretudo para a indás,
mencionada fita tipo liga.
TÉRMO N. 129.989
iria têxtil.
R. Conjunto de vedação de kcôrdo lar de gacheta e a seção de manga
com o ponto 2, caracterizado pelo fato da caixa de vedação excedente a disDe 13 de junho de 1981
de que as superfícies de ambas as tância entre a mencionada placa terPontos característicos
placas terminais mencionadas são su- minal externa e o cano estacionário,
Requerente
-Roussel
Uelaf,
a
fim
de
fornecer
uma
vedação
du-.
bstancialmente perpendiculares ao
1.° Bobina, sobretudo para a
eixo lon g itudinal do mencionado cano rante movimento excêntrico da men- sociedade anônima francêsa, in- indústria têxtil, caracterizada por
cionada
caixa
de
vedação
em
relação
dustrial
e
comercial
—
França.
es`acionário.
serem as flanges fabricadas em
Coniunto de vedara() de arardb ao mencionado cano estacionário.
Processo de preparação de es- duas partes, utilizando-se mate9. Secador rotativo a tambor, cacom os pontos 1, 2 ou 3. caracteririal de módulo d.e elasticidade dizaan "elo fato de p ua o mencionado racterizado pelo fato de abranger um temidas polihidroxilados.
anel d e aacbeta é um arei de gacheta cano estacionário de fornecimento de
ferente, o que tem por objetivo
Pontos catar terísticoá
calor, um tambor montado giratória.de carvão.
reforçar 'as flanges e evitar-lhes
Conluia° de véciaeãa de ticardo mente no mencionado cano e seletivaes1. 0 Processo de preparação de g deformação sob a ação dos
com 'os pontos 2 ou a caracterizado mente sujeito ft pressões positivas e
forços
exercidos
pelos
fios
enropea) -r ato de mie o mencionado dis- negativas, e dispositivo para vedar o esteroides polihidroxilados e,
posi ti va elastico 'abrange uma , triola mencionado tambor em relação ao mais p articularmente, de 2 alfa, lados na bobina'
• earn ara s são, Palmai entre, nm baa mencionado cano, incluindo o men- 20, 21 trihidroxi 11 oxo 20 hidro2. 0 13obina, sobretudo Para a in,
eeaaa, aa alaarianado cano es- cionado dispositivo uma caixa, de vedústria
têxtil, sgundo o ponto 1,
ximetil
5
beta
pregnada,
caractedacno
montada
giratoriamente
sôbre
ta daara Pal pa a e rara/ata . em
'
ae-e
tran eaalarla. fita tipo o mencionado cano, abrangendo a rizado pelo fato de se oxidar o cataeterizada por serem as duas
maraionada caixa de aeda e ão uma delta 17, 20 3 alfa, 21 hihidroxi partes de cada flange constituíli».
apasaaa dR ArAr.-In reccao de manca e placas terminais 11 cru) 5 beta pregneno, acetilar das por unia parte central on
6. Corannti
1zol o ponto 3. caracterizado pelo fato interna e externa, estando a super- a função álcool em 3, hidrogenar cubo, de material duro, como aço,
•
TÉRMO N9 129.350'
De 22 de mato de 1961
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PÁTENTES DE INVENÇÃO
.~.nn••nn.1.

.
o art. 26 do Codigo de Propriedade Industrial:
Pubuaça,o
feita
acordo
Da data
dade
publicação
de que trata o presente artico, começará a correr o prazo para., o deferimento do pedido, durante 30 dial
t 29
Nacional
da
Propriedade
Induatrial
aqueles
que se julgarem prejud16S4os.
to
ão apresentar suas opoaições ao Departamen
COln

a
!Poder

MESMO N9 132.137
TÈRMO N9 131.710
3•0 Aperfeiçoamentos em vaiai].
la de descarga para caixas embuDe 30 de agôsto de 1961
Data: 16 de agôeto de 1961
tidas, caracterizados por um n tubo,
Württ. Spindelfabrik
em seguimento à projeção axial
Requerente -- Walter Willy Unger] Requerente:
Stissen (Würtz. ) — Alesuperior do orifício" central da — Guanabara;
'manha.
tampa da" válvula de comprimento
Título — Micro suporte para mácorrespondente ao nivel máximo quinas fotográficas, fixasel em qaul"Apoio dos cilindros inferiores de
desejado para o enchimento da quer lugar, substituindo com vanta- bancos de estiramebto em nitiquinaa
caixa, funcionando o tubo como g em , o tradicional tripé.
• de fiação".
ladrão regulador do dito nivel.
Pontos Característicos
Pontos Característicos
4. 0 Aperfeiçoamentos em válvu— Apoio dos cilindros inferiores
la de descarga para caixas embutidas, corno reivindicado de 1 a - 19 ) "Micro suporte para máquinas de bancos de estiramento (intróitos),
3, e substancialmente corno des- focagráficas, fixável em qualquer lu- em"máquinas de fiação, com mancais
crito e ilustrado no relatório e gai substituindo com vantagem, o de rerolamento, em gut o anel catar*
no é deslocável, caracterizado pelo
desenhos anexos tradicional tripé", caracteriaado pori lamento
dispostos aos pares se acha
compreender um dispositivo fixador
de máquinas fotográfica, formado por fato de que, entre os mancais de roum anel de segurança que
uma haste cuja parte suprir é res- irstalado
limita a deslocabilidade do anel ex.,
queada
para
receber
a
maquina
e
TÊnmo N.° 131.224
datada de urna porca de ajuste, e terno.
Apoio, de adirão com o pon•
cuja extremidade inferior é esférica to 1,—
caracterizado pelo fato de que
De 28 de julho de 1961
e alojada numa sede livre giratória o
anel de segurança repousa em uma
que imobiliza a dita aaste em qualRequerente Orlando Monte Pa- gusa posição mediante torção exerci- ranhura, aplicada ao furo do anel
rente — O Massaro — São Paulo. da num parafuso e ainda um dispo- externo ou ao elemento no mesmo,
instalado.
Nova máquina para produzir sitivo de fixação do mierosuporte em
3 — Apoio, de acôrdo com os Trona
minas de grafite, crayon ou outro qualquer objeto, constitiudo por uma tos 1 e 2, caracterizaeo -pelo fato de
haste giratória cujo eixo prende a
material.
extremidade de toma alta de aço a que a ligação mecânica do anel de
qua' termina em gancho, dito eixo segurança não instalado na sua ra.
451.4
servindo de enrolador da dita fita nhura durante a montagem do.;
Pontos característicos
gãos
de
rolamento,
com
o
anel
ex.
quanto se torce a referida haste giratória; e ainda por compreender terno do mancai de rolamento pode
.° Nova máquina para produzir ema catraca que atua sôbre unia en- ser desfeita com facilidade, e, ainda,
firme do
minas de grafite, clayon ou ou- grenaa em fixa no dito eixo impe- pelo fato de que a ligação
elástico, alojado na iva ranhua
tro material, constituída de um dindo que a fita se desenrole quando anel
ra após a instalação dos Crgãos de
N.° TÈRMO 131 238.
sistema motor composto de urna enrolamos, porém que a liberta se rolamento, não pode ser desfeita sem
polia (1) e uni eixo (2) provido comprimida.
o auxilio de meios adequados.
De 28 -de julho de - 1961
29) "Micro suporte Para máquinas 4 — Apoio, de acôrdo com cs pona
de rosca sem-fina caracterizada
por ser a parte anterior do eixo fotográficas, fixável em qualquer lu- tos 1 a 3, caracterizado pelo fato
Requerente — Francisco Mace- (2) revestida de. um corpo° (3) gar substituindo, com vantagens o de que os mancais de rolamento se
tradicional tripé", caracterizado de acham munidos, de maneira conhe-,
do Feitos — Estado da Guanabara
que, _superiormente é atravessada
Titulo — Aperfeiçoamentos em por unia boca afunilada (5 p,Og- acôr do corri o ponto 1, e ainda por cida, com um anel Interno sei-arado,
válvulas de descarga para caixas suindo internamente à sua ca*r• ccmpreender uma dobradiça provida, aiustado sôbre os moentes dos cl•
: de um disco tridenta- lindros Inferiores.
embutidas;
cassa, irma cainiza
água
para internamente
— Apoio, de acôrdo com os ponrefrigeração
(4) comdeduas
saídas
dr e giratório, dentes estes irregulares em formado e dimensões, e ain- tot la 4. caracterizado pelo fato de
1. 0 Aperfeiçoamentos em válvula de descarga para caixas embu- para o exteriro, uma Tiara a en- da *por possuir, lateralmenta, uma que as ranhuras para o rolamento
tidas, caracterizados dor urna guia trada da água e a outra para a aoartura atravessada por um eixo ao , das séries de órgãos de rolamento se
qual será adaptado gancho da fita aeharn dispostas tão perto uma da
tubular, à. Volta da sede da tam- saida.
descritiva, quando a mesma fôr re- outra, que resulte arianas uma peeue•
pa da válvula, sut'Ando vertical2.° Nova máquina para produ- colhida em tôrno de qualquer objeto; nu folga entre os órgãos de rolimena
mente, e tendo, na zona inferior zir minas de gra fite, crayon ou e ainda pelo fato da base do micro to e o anel de segurança.
rasgos vazados de passagem, e na outro material, como em 1, carac- suporte ser irregular e provido de
6 — Apoio, de acôrdo com os ponzona superior um rasgo vertical, terizadá por ser rosqueado ao sulcos, a fim de permitir a fixação tos 1 a 5, caracterizado p ato fato de
até certa altura, e or tuna tampa corpo (3), umcorpo (9), que tam- do referido microsuporte em haste que o anel de seguranca ronsiste de
maneira conhecida, em arame perde válvula circular, adaptando-se bém envolve o eixo (2), e vai Com a espessura de um lápis.
he série, e tendo um tubo central além çla sua extremidade, corpo 39) "Micro suporte para nutqut- filado semi-circular.
7 — Apoio, de acôrdo com os ponvertical, no qual está fixada - uma êsse provido de um swnjunto de nas fotogárficas, fixável em qualtos 1 a 5, caracterizado pelo fato de
flange, formando dois discos dis- resistores elétricos (10).
quer lugar, substituindo, com vanta- que o anel de seg urarias apresenta a
tanciados, correndo dentro da
gens, o tradicional tripé", camcteri- forma de um anel e l astico plana e
3.° Nova máquina para produ- zade de , acôrdo com o 'ponto 2 e ain - aberto. que serve. ao nI . S2/10 taanno,
guia tabular circunjacente à sede.
zir minas de grafite, crayon como dx pelo fato da fita descrita com2." Aperfeiçoamentos em válvu- em 1 e 2, caracterizada por ser binada Com o disco tridentado com come disco de ajuste para os mãos
rem a fixa- de8rolamento.
la de descarga para caixas em- rosqueado ao corpo (9), um cor- a base .irregular. permit i
— Apoio. de acôrdn com o norte
butidas, caracterizados por • um por em forma de tampo (11) que caos do micro suporte em qualquer 7, caracterizado pelo fato de coe o
braço, articulado na flange - para- apresenta, coaxialmente ao eixo objeto, mesmo uma pedra irregular anel de seguranea. executado tm
lela à tampa da válvula, tendo em (2) um orificio i• evestid por eu lápis. proporcionando à máquina forma de anel el'ç -"" P alvrtP pOS
sua extremidade uma boia de des- uma fôrma (12) - cambiável qu e , fotográfica a éle acroplada, cempleta
stl ' extremidades afiadas e ou saali - , rigidez e imobilidade em qua lauer TA riiné4a il iarsa. esperiais que engrenam II&
locamento insuficiente ara commesmo siaão, utilizando todos os ângulos nopensai o pêso da dita tampa de em continuação, fica' noingulifOrssivels.
-- Atirara de acôrdo com os ponválvula e seus anexos, mas sufi- plano de uma bandeja me (13), que está prêsa à parte 49; "Micro suporte pare manuinas to" 1 a 8 raracteriaada pe l o fato
ciente para deslocar angularmente
fotagráficas. fixavel em eualquer lu- de mie as ranhuras tiara a. aaarcha
p o (11).
unia projeção inferior do seu braa externa do cor
gar substituindo, com vanragens o (IN, &. 0 d e rola mento se arheui
0
Nova
máquina
para
produso, colocando-a dentro do rasgo
tradicional tripé". caracterizado de so•noldn, fl ane l i n f ernn que, além
4.
,•crit 4m, lóbulos dc VedaçãOr
suaerior da guia vertical, demodo zir minas de grafite, erayon 011 aeArdo corra n conto 3. e a‘nda„ como cE,sr
c, 1,11faneia l r-v,,-,t e deeritp no tela
anel Axterne.
O que em tal posição, funcione outro material, substancialmente
-urer
'3,nm.,
5v','
(10 aeórdo com n . non..
tr
h ir e ilustrad n exprp
como um retentor da tampa da cOm0 o descrito acima, reis indi - 't -l
fato de
,,,-,.pr.terizacin
ps a p enas cles-nbes que o a.compa- nn 1 n
válvula até a . .bola abaixe para cada em 1, 2 s 3 e representado Ilibam.
afie as ranhuras para a marcha dos
•
no desenho anexo.
plano mais inferior.

e de uma corôo, em liga de me•
tal leve.
3.` Bobina, sobretudo para a indústria têxtil, segundo os pontos
ns 1 e 2, caracterizada por ser o
cubo de cada flange aparafusado
sôbre o tubo central - da bobina
e por apoiar-se cada corôa entre
o cabo e o tubo.
4.° Bobina, Sobretudo para a indústria têxtil, segundo os pontos
ns 1 a 3, caracterizada por compreender cada corôa, em sua parte central, uma porção cilíndrica
que se encaixa, na montagem, sôbre um trecho cilíndrico do cubo.
5.° Bobina, sobretudo para a indústria têxtil, segundo os pontos
1 a 4, caracterizada por ser prevista uma folga entre as superficies de contato do cubo e das
corôas, de modo a permitir um
certo 'movmento por ocasião dabobinagem.
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 da França, em 19 de julho
de 1960.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicaçáo feita de neônio com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
e 29 Da data da publiceção de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedidee durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TERMO N9 133.189
qual se move no mesmo sentido, •
Orgias de rolamento se acham aple t, 6. Uma composição de adrdo com
com a mesma velocidade, como o
cedas ao anel externo, ao passo tive o ponto 3, caracterizado porque RI
tecido.
De 3 de outubro de 1981
a ranhura para o alojamento do anel . é um radical laurila.
I '1. Uma composição de acôrdo com
ciático, existe no anel interno.
Finalmente a depositante reivindica
II — Apoio, de acardo com os pon- o ponto 4, caracterizada porque R1 Requerente: Propriedade Industrie- de acendo com
a Convenção Interles S. A., sociedade ame:alma espa- nacional e de conformidade
toe Ia 10, caracterizado pelo fato de' e um radical laurila.
com o
eple os lóbulos de vedado, coistn-1 3. Uma composição de actirdo com nhola, industrial, com sede em Caba- art. 21 do Código de Propriedade
Un no anel Interno, consistem em o ponto 4, caracterizada porque os deli (Província da Barcelona) — Es- Industrial, a prioridade do corresponradicais R1 são predominantemente panha.
onde intermediários.
e pedido depositado na Repare
Máquina para Tratamentot dos Te- den
1? — Apoio, de adir:do com es pon-, a inístura de radicais laurila e mi- cidos,
de Patentes da Espanha era
visando a Aumentar sim Poro- 8tição
/te 1 a 11, caracterizado pelo lato rutila encontrada no elceol graxo do
de outubro de 1960.
sidade
e
a
Melhorar
suas
Proprieasse'cleo
de
coco.
se
acha
de que o anel externo
pirado contra giração nu prensa de i 9. Uma composição de actirdo com dades de Flexibilidade e Tato".
eetampagem por melo de um estribo u ponto 5, caracterizada porque o
TERMO N9 133.478
Pontos Caracteristicos
elástico que comprime ce tripé sabre benzeno-sultonato de akoilla é o bende dodecila.
De 17 de outubro de 1961
o abertura do anel externo. destina- r.cno-snfonato
10. Uma composição de acordo cone 1 — Máquina para o tratamento
de à lubrificado.
de
tecidos
com
o
o
Finalmente, a depositante reivin- o ponto ti. caracterizado porque
ecio windiseh Ferdinand Reitere!,
fim de aumentar
Requerente:
suas qua- ,„„
benzeno-sulfonato de alquila é o do- sua porosidade e melhorar
.d.e.0 de acudo Km a reeneenead
e Jean Nifenecker —
,„„ee
'idades
de
flexibilidade
e
suavidade
""'
"
deml-bermeno-sulfonato
de
sódio.
cem
-- acto 1 e de conformidade
e
•
11.
Uma
composição
detergente
ao
tato,
caracterizada
por
um
tambor
'''`'
Cõdieo da Prnineedede
o artigo 21 do
por comnreender par- rotativo, provido, em sua periferia, Titulo: Desprendedor
Industrial, a Prioridade dos corres- caracterizada
Cardar.
Máquinas dePneu
Cardnt"
de uma série de cilindros cuja su- de Véu
na ter aproximadamente Iguais de dopond:ntes pedieos. e•- oeleidcs.
está recoberta
de agulhas
ele , Dispositivo desatador ' a cilindros
vklio e Perficie
Almadeell-benzeno-sulfonato
de
ponta
fira,
em
com
lun
es
da
ão
de
Patent
Peleartir
combinação
de lauril-climetil-amina
para máquina têxtil, .destiVI'? em 10 de setembro de 1260 e oxido
ri. uma
composição detergente ca_ mecanismo que faz circular o tecido girantes
a ser utilizado em cooperação
4 de *gesto de 1961. rcterirada por compreender uma mis- em contato com uma palie da peri- com
nadoum
cilindro penteador Oco per.,
tambor, e com em Ineca- furado comportando uma boca, de
tire de um benzeno-sulfonato de ai- feria deste
qua
aplica
o
tecido
contra
as
quila e um óxido de amina terciártaenismo dos cilindros, de maneira que sópro radial interna, apresentando
TEMO N9 132.313
centorme descrito aqui, essa mistura agulhas
estes agulhas se cravem no tecido, isoladamente
ou em combinado, as
sendo mais suave para a pell do . e atravessando-o,
Data: 4 de setembro de 1961
dele se desprendendo, seguintes caracteristicas:
uni% igual quant.dade teene! uer em seguida.
1 1 — Ao menos um dos cilindros
Requerente: The Procter & Gam- mu dos componentes isoladamente
2 — Máquina de acordo com o desatadores, dispostos na zona de
ble Company — Estados Unidos da acena.
ponto 1, caracterizada pelo fato de ação de sespro do penteador, é Oco
América.
que os cilindros porta-agulhas vao e perfurado, e uma boca de captação
Titulo: Compoelese r ''entes.
TERMO N 9 132.572
montados para livre rotação sôbre o é disposta atrás do dito cilindro.
Uma composição de lim peza esttambor que os suporta, sendo esse I 2 — O cilindro desatador cheio
racterizada por compreender uma
De 15 de setembro de 1961
tambor acionado de um movimento cooperando com o cilindro desatador
irrestura de um benzeno-sulfonato *de
de rotação, com uma velocidade peri- 'eco, perfurado, tem uma superficie
aleuila tendo um radical alquila cgr
Silva [erice que difere, em magnitude ou lisa.
.
ter. de 9 a 15 átomos de carbono e Requerente:
Linardo
Alves
da
em direção, de velocidade do tecido, 3 — O cilindro desatador Oco per.
São Paulo ,•
Emitia
tereiárla
coe
—
óxido
de
In'
.
.,______,_ „,,..
.,,,... n. em ime Titulo: Dispositivo pari, Neiona- de maniere que, ao moverem-se o furado é disposto gere O cilindro de•
letim ;.1,• uTerra
wrudze'al" alquila —que varia mento de Bomba Aspirante éeemente tambor e o tecido em contato um satador cheio.
para Elevação de Agua.
com o outro, e devido ao diferencial, 4 — O cilindro desatador teco perem comprimentn de citeP l a de l e a 14
de velocidades, os cilindros giram ' furado é de diâmetro menor que o
acionamento
ttcanos de carbnim e R2 e R3 seio 1 — Dispositivo parapremente
para em teimo de seus próprios eixos, ro- • do cilindro desatador cheio.
seleelenados. cada mu, cln cruel" que de bomba aspirante
consiste dos radeeds ~tilo. ente e elevado
de água, caracterizado pelo dando sdbre o tecido, sem que ocorra • 5 — Uru
esfregador
~Te
desatador
Ocoapoia-se
perfurado.
l - fato de se apresentar constituido em deelisamento relativo entre o tecido o Icilindro
prcpila. a pro porção de beneeno-sude
8 -- Um sapro auxiliar é exercido
rce:piente basculante de deplo com- e a superfície dos cilindros.
imoto de alma; rara o effido
. en entre
tangencial
cilindro
•
partimento, aberto superiormente, dl- 3 — Máquina de acento com os*„„„,,eeeor.
este e osaocilindros
smina terriária sendo de 20-1 a 1:5. viciei°
centralmente
através
de
parede
pontos
I
e
2,
caracterizada
pelo
fato;
AP;ZoWdo
"
res.
qonve
rdo
mais
istura
se
a referida m
vertical que conforma um par de de que o tecido se apeia em eecôvase"
1 7uma
—O
sópro
auxiliar é fornecido
pra a rele doionr m-' 1 .110 ellan- ramos
d vergentes na figura de um com sua face que é oposta a sôbre por
fonte
independente.
r
um
ers
ecmennene
ceuriem
Ven eno d..
"V"
invertido,
recipiente
este
que
é
a
qual
atuam
os
cilindros
porta-agu8
—
O
sôpro
auxiliar é fornecido
te, 1^^1e-earneele.
de oscilações sôbre um eixo lhas, com o fim de facilitar a pene- j por um tubo provido de orificios e
%. l'i-ei erm eosir eo detereente es passível
agulhas no tecido. •
iene localizado no seu vértice, o qual Por tração das mina
ventilador.
rtietie +mia eer empreender
de acardo com os Iligado a um pro
soa vez, acnaese dieRoeto eCbce ° 4 — Ifác
de
_
rorinto
nm bemenn-su
ar
a
orn
vertice de uma base de seção teime- pontos e 3, caracterizada pelo fato I
—
,uila
1
ele
uma
parte
de
ar
do
eSpro
radial
ai, elle tendo ere ea deacerbeno e guiar ou semelhante
Pir
.
apoio
'
de que, drr
alada a serviço de
da
interno
do'
cilindro
penteador.
tem de a 15 C ..'" nit
Dispositivo
para
aciona
la
f
,
teridn ao bomba aspirante premente para
ter exeln de rnillet
mesmo que é oposta à, dobre a qual I 10 — A boca de sopro radial Inem que
O.
elev
ão
de
•
água,
conforme
a
reile
gr
atuam
os
cilindroz porta-agulhas.: terna do cilindro penteador é alarvindicação anterior e caracterizado compreende várias escskas cilíndricas gada, e, em relação a uma parte da
•a "'"Illa
uel ee 'leee• aameee
R2
• pelo fato de o próximo is extremida- qual revolve no mesmo sentido, e dita boca, externamente ao cilindro
(IP ecryncn 1'
12 1 1 °l ,AI:mr'"
P 4firltif`Q. sni '"k
de,
"" 'uu. " dos, os referidos ramos dos compar- com a mesma velocidade periférica,' penteador, esta disposta uma extreetnol.
a,
l
redi ceds meti
timentos serem providas de válvulas como o tecido..
ou* rorelste
de uma boca auxiliem dobrada
que serão alternadamente abertas por 5 — Máquina de acôrdo com os-midade
o oreena. a 11". "r"a ^ "IP 1"""°modo a abrir-se a sua outra exde
eallencias
localizadas
nas
extremidaexido
rara
e
le
pontos
1
a
3
caracterizado
pelo
fato
tre
eetn
elqui
suife
na proximidade dos cilindez laterais da base triangular, por de que, destinadas a servirem da dros mieade
desatadorcs,
ereine tereiárin Ro n do n- 101 a 1:2.
elleocasião
dos
periodos
ocilateiloa
do
MAIS
r%
sere
apoio
ao
tecido,
efetuado
pela
face
e
miehire
e • refeeld
do mesmo que é oposta á. sôbre a 11 — Uma haste movei disposta
V P :111 ,11 a nele do em. urna 1..ual recipiente.
onertitInde de rninl .,y er mi, clow eom- 3 — Dispositivo para acionamento qual atuam os cilindros poete-aselhas , na boca de sepro auxiliar permite
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perfurader. para o tem de canalizar
ye)epo*.srolie P2 c os ditos comeartimentos, ou seja, 6 — Máquina de acôrdo com os jaté
a
edecit.jre
u cr se.ec o ar que
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fim, a acha-se
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tfle encontrada no álcool gra" d° cio oscilatório.
uma cadeia ou corrente sem mando
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PATENTES DE INVENÇÃO
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 .eferimento do pedido, durante 30 dias
Poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

e5 — O cilindro desatador tico
perfurado acha-se situado sõbre os
dois outro cilindros..
16 — O cilindro desatador ôco
perfurado tem seu diâmetro super-.
rior àquele dos dois outros cilindros.
17 — A distância entre os pontos
tangenciais do cilindro desatador
cheio e do cilindro de delivramento
com o cilindro desatador ôco perfurado é regulável, a fim de permitir a evacuação, através a boca
de captação, das fibras que tem
comprimento inferior à dita distância.
18 — Desprendedor pneumático
de véu para máquinas de cardar,
acórde com os pontos de 1 a 17,
substancialmente como descrito e
exemplificado nos desenhos técnicos
apensos.
Finalmente, reivindica-Se, de conformidade com a Convenção Internacional e de acôrdo com o art. 21,
do Gócligo cia Propriedade Industrial, a prioridade decorrente de
Igual pedido de patente de invenção depositado na repartição de patentes da França, em 2 de novembro de 1960, sob o n 9 PV.842.770.

rizada pelo fato que no ponto onde
se inicia o alargamento do gargalo
há lavôres constantes de uma faixa
De 14 de novembro de 19e3
larga horizontal, ladeada per filetes
Requerente: Hércules Sociedade simples. Na base do recip lente são
APOUlliaa Fábrica de Talheres, Peru, reproduzidos os mesmos lavôres.
Aiegre. Rio Grande do Sul.
"Nova configuração para cabos de
TERMO N9 154. e09
talheres e peças de faqueiros em geral" (Patente de Modelo Industrial).
Dep. em: 6 de setembro de 1963.
TERMO N9 154.530

Titulo: Nôvo e original modelo de
sandália' — Patente de Modelo Industrial.
Requerente: Simons Indústria Metalúrgica Limitada — São Paulo.
Ponto Característico

solado apresentar um relevo inferior.
formado a partir de uma estreita faixa lisa periférica, contornando toda a
sola e enfranue, e delimitando uma
arca central rebaixada, na qual são
previstos, e na região .correspondente
â. sola, duas estreitas faixas centrais
longitudinais, retilíneas e salientes,
das quais partem duas séries opostas
de faixas igualmente retiiineas e salientes, equidistantes e extendidas até
a faixa pereférica; e o salto sendo
nirovido também de relevo semelhante, formado por faixa lima periférica,
que se alarga ligeiramente na região
central posterior, e tendo o lateral
Interno Inclinado, com delimitação
também de área central rebaixada,
onde são previstas duas estreitas faixas ciestrais longitudinais, das quais
partem duas séries opostas de faixas
transcersais enuidistantes; e ainda, a
face superior do solado tendo superfície' levemente rugosa, com exceção
apenas de urna área central posterior,
tôda dotada de pequenos arabescos
recurvados e salientes, e separada da
sante restante nor uma linha transversal em V, formada por pequenos
negmentos salientes: e finalmente, a
parte do "corte" do calçado, que ei
do tino "raso", sendo dotada inicialmente de uma faixa lisa inferior,
contornando a biqueira, extendendose nelos alterais, e alargando-se em
trecho posterior em formato de V vertical, faixa esta separada, por uma
linha de pequenos segmentos salientes, de tõda a área restante, a qual é
i ntelrarnente formada por uma pluralidade de del g ados alinhementos loneitudinals adlacentes, cada Qual composto por uma seqüência alternada de
Pequenas áreas retangulares e quaare das, estas últimas dotadas de orifício central, e o conjunto sendo provido ainda de um friso continuo e enerose ado, contornante de tôda a sua
borda livre sup erior, tudo substancie'rnente corno descrito e Ilustrado nos
desenhos anexos.

Nova configuração para cabos de
talheres e peças de faqueiros em gerai. caracterizado pelo fato de que
a parte côncava útil da colher, gar-'
b ou semelhante termina em ponta
no inicio do cabo, o qual é mais elesacie em sua linha mediaaa longi•
tudinal, sendo que o contôrno laterak dêsse cabo vai-se alargando em
Características
direção à região centrai, sornando a
afinar-Se em direção à extremidade
19 ) "Nôvo e original modelo de
li vre do cabo, que é ligeiramente revirada para cima, formando uma fa- sandália", que se constitui por corpo
ce superior algo aôncava; tudo subs- de solado único, com parte ou alça
tancialmente como descrito e repre- .superior, e caracterizado essencialmen
TERMO N9 154.579
te pelo fato deste corte compreender
seatado im desenho anexo.
dua e nicas, uma em forma retilínea,
De 14 de novembro de 19tie
,
e outra em forma de "V", entrelaçada num p onto ideal, e de tal modo
TERMO N9 154.644
Requerente: Fábrica de Pelei ' Sociecate os ramos da alça retillnea se
dade Anônima, Friburgo,. Estado do
proietam nara frente fixando suas
De 19 de novembro de 1963
Ri c de Janeiro.
extremidades na part o froneal do soeleetvo modelo de renda" (patente
Requerente: Cooperativa Vinícola lace , . e os ramos da alce em "V" se
de Modelo Industrial).
Caxiense Limitada — Rio Grande do projetam p ara traz fixando Lens tamos na zona central da eandália,
Titulo: Nova forma ou conf .gura- seroximadamente. e finalmente pelo
çta de vaso para vinho e outros lí- fato do vértice interno da sim em
"V" gerar um plano transversal sôquidos — Modelo Industrial.
bre o nual é p assante a lera retilinea.
preferenri ehr ente sendo êste elano
de largura igual à p iem reteenea
TERMO Ne 154.'711
tentai d 2 pontos) .
Em
21 de novembro de 1963
99) "'letivo e orieinal tneeelo de
sandelia", de aceedo cem o nonto
Modelo Industrial "Nõvo Modelo de
precedente, e tudo conforme snbstarcielmente deserito reivindicado aci- Sandália".
"Duracour" 8. A. Indústria e coma e pelos desenhos anexos demonsPonto Característico
mercio, estabelecida na cidade de São
trativos.
Paulo.
Nôvo modelo de renda cujo funda
e o refôrço da beirada superior são.
154.110
N9
TERMO
feitas de "tulle" de "nvlon". ao passo que o desenho prónriamente dita
Em 21 de novembro de 1963
da renda é lavrado com fio de "nv-'
len!' nu viscoso, opaco ou lustroso,'
Modelo Industrial "Nôvo modelo de
tudo em branco ou em côr. caractecalçado feminino".
n
fato
de
ser
constituído
riza& nem
"Duracour" S. A. Indústria e Copela rep resentacão de ama carreia,
mércio, estabelecida na cidade de São
em
de flôres pol i-netaladas dis postas
• -; Nova forma ou configuração Paulo.
poeletin alternada de um lado e do de vaso para vinho e outros líquidos,
eis,
sâo
aue
outro da renda. flôres es t as
acterizada pelo fato que corres-.
car
Pontos r,!ractryistrcog
liestdae entre si por rameeens digo- eende substancialmente a dois *cones
nate e aue são se paradas -das beira- de tamanhos desiguais ligados pelos
das da la nda por floreies .arctueedos vertices. resultando dessa união um
1. Nõvo modelo de sandália, do titeeminainio a extremidade superior recapiente esquio de pescoco longo e
po feito Inteiramente em peça única,
da renda nor um r Pfôrrn mais ou bôca larga, correspondente esta à
de me teria] plástico, caracterizada
menos reto constitufdo de duas 11- base do cone menor e e bile° do visinicialmente por ter o solado compose
,f16.
neis e neraleias e sendo nue a extre-/ se a base do cone maior, seenindoto em três trêchos cont"nuos, um anrriclae e livre ela renda termina P111 se para baixo, dois rebaixos suaves
terior de ali= naquena e constante,
lirf l rOS arCOS nroetees eneessie ernen- que emnreetam à base do reciniente
Pontos Caracterfsticos
"" if ' .' , fcrmedidrio, de altura ar arlate de dif erentee nernerns de bicos e me perfil sinuoso. (Total de 2 pon'lvarnente crescente. e Mn Postnior,
S r311 serrados Mis dos Ceares nor toe).
1. Nôvo modelo de calçado femini- • -'",ra rna ir.r e consM nt e, corr,ssum rr,mtn de nortes me i s ou menos
ntes respectivamente as refrgias
• - Nova forma nu contieuracão no, do tipo feito inteiramente em pe nonrIa
trie ren deeee : tudo euest•nelelnisnte
da planta do pé: enfranque e calcacomo d e scrito e renresentado no de- de vaso para vinho e outros líquidos, ca única, de material plástico, carne- nhar, solado êste com superfície latede acôrdo com o ponto 1, caracte- terizado inicialmente pelo fato de o
senho amor
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PATENTES DE INVENÇÃO
Pablicaçao feita de aciardo com o art. 26 do Codigo de Propriedade indiutrial:
1 29 Da data da publicação de que trata o petearae mate°, eunieeara a correr o prazo

i "a

o deferimento cio pedido, _durante 30 mu

poderão apresentar sois oposições; ao Departanntito Nacional da Propriedade Industrial aqiirles. que se julaareni prejudicados.
ral lisa e apenas provida de um sulco
continuo contirnante, próximo à borda
livre superior, e tendo a face superio:
levemente rugosa, com eaceção &papas de duas áreas mais intensamente
rugosas, respectjvamente nas regiões
da planta do pé e no calcanhar, áreas
estas tendo configurações acompanhando o contorno extremo lateral.
foemaudo ainda bicos extra:aos t
,I ternos defrontantes, e contaminas
por estreita faixa lisa, com unia linha
'central de segmentos g alantes, ind;tanto prespontos de costura; e a parale do "corte" sendo formada por duas
largas tiras cruzadas em 3c na altura.
correspondente ao peito do pé, onde
mão solidárias a um !ornato central,
com a configuradio aproximada ce
um "oito", composto pelo entrelaça'
, nento das mesmas, cada tira sendo
formada por dois gomos longitudinais.
Separados por uma linha centrai ar
Segmentos salientes. Imitando Pres'
pontos de costura; tudo substancial
mente como descrito e ilustrado nos
desenhos anexos.
TERMO No 154.787
NE. 22 de novembro de 1963
Requerente: Izabel alassagardt —
Sito Paulo.

Titulo: Nõvo modela de calçado
para crianças — Modelo Industrial.
1. Nevo 'modélo de çalçado para
Crianças, caracterizado pelo fato de se
apresentar formado por ume peça
principal que configura ao mesmo
tempo as faces laterais, a sola e as
beiradas pealmetrais. de raiido a apresentar o perfil de uma pequena bota.
2. Novo modal° de calçados para
crianças, conforme a reivindicaçao
anterior e caracterizado pelo fato de
a região do calcanhar se apresentar
por uma peça de formato aproximadamente trapezoldal e &varada lageatormente para configurar a região do
aalto, sendo que próximo a este, a teça do calcanhar se apresenta provida
de uma série de pequenos orificka
distribuídos em uma área de perimetro triangular.
3. Man modelo de calçados para
enfunas. de acõrdo com as reivinde
carões 1 e 2, e caracterizado ainda
pelo fato de aos bordos anteriores eu•
periores da peca principal aehar-se
costurada uma peca de formato aproXimadtunente eriptico, sendo a dita
costura executada de moda a foranar
um franzido perlmetral na nada° anterior ou ponta da peca princina
além de vivos dourados ou coloridos
que são providos citas linhas de costura.
4. Nevo modélo de calçados para
arianças, conforme as reivindleaciaanteriores. tudo mdatitancielmente corna descrito no relatório, reivindicado
Zoe pontos caractaitiodgeei procedera
test e ilustradonos desenhos amexna ao
presente mamarial.
.

!tura gradativamente crescente, e iai- racterizado por toinplevuder inicial• • tio de ateura inalor. e Lambem cou.e- inclue uai corpo prismático retangular,
(ante, correspentlealLes re..,i;ter. n aintn- disposto horizontalmente, c tendo a face
•
.e às regiões da soai prup.tamente diMode° Industrial "Evo Modal° de ta, enfranque e salto, o tendo a face lateral anter or provida de um ornato
decorativo, formado essencialmente por
Friso para Geladeira e outros".
.nferior provida de um relevo formada
Ibesa Indústria Brasileira de Em- a partir de estreita faixa rugosa pe. três reentrilacias retangulares longitudi.
balagens S. A., estabelecida na cida- riferica, que se•alarga ligeiramente na nais, estendidas por quase todo o comda lace, sendo uma central,
de de São Paulo.
região da o:queira, e delimita uma primento
de maiores largutá e profundidade, e
grande
arca
central
rebaixada;
e
110
8
interior da dita ares, pulem na parte com a superlicie de lundu dotada de um
correspondente a sola do pé, sendo rtlévo composto por uma pluralidade
prevista uni figura saliente, de super- de pequrnas saiiencias multitacetadas,
t.
1 ide lugosa, formada por dois ramos e as duas minus com largura e prolateralea longitudisin.3 recurvados, fundidade reduzidas. dispostas simétri,''..7409À
acompanhando o con'.i.:i•no lateral do camente uma acima e outra abaixo
qzicio
solado, e interligados por dois ramos daquela; e da face posterior do dito
w e wl o
estiemos transversais, tambain recur- co..po prismát:co, salientando-se central
,,án-lgneg
vados, porém reentrantes, dita figttra e ortogonalmente uni pro'ongamento
,n.n.scAi.--p,
sendo dotada internamente de novos também prismático e retangular, com
,offier,p,
FIG.3
ramos transversais recurvados, par- as faces laterais maiores, superior e
tindo alternaclamente dos laeerala lon- inlerior. providas de uma pluralidade
gitudinais, sem atingir o lado oposto, cie de!gados sulcos retilineos, paralelo*
Pontos Caracteristicos
e delimitando uma canaieta rebaixada e equicustantes; e tina!mcnte, cais faces
em zig-zag; e nu interior da parte laterais ma!ores, super:or e inferior, do
1. Nevo modalo de friso para gela- mais
e correspondente ao corpo prismático, salientando-se duas
deu-as e outros, a ser upacadu por salto, profunda
sendo previstos dois ramos lon- alças iguais e simétricas, em formato
exemplo ao nivcada borda livre supe- gitudinais
recurvados em arco de cirrior da porta da geladeira ou similar, culo, justapostos
compondo aproai- de U. porém em planos inclinados para
caracterizado por compreender ini- somente rueosas,e 'sendo
uma posm- a frente, cada- alça tendo os ramos
cialmente uma larga faixa retilmea, áreas extremas e de superfieles
laterais com secção transversal em V
que se dobra ortogonalmente em am- rugosa, com exceção apenas de duas suavemente re: urvado e gradativantenbas as extremidades, formando cur- madamente um X; e a face superior te decrescente, e o ramo extremo e hotos trechos laterais, aplicáveis sübre a ror, delimitada por uma linha trans- rizontal com seeçno transversal consespessura da porta, faixa esta feita versal em V, formada por pequenos tante e elipsodial; tudo substancialmente
em material transparente, tendo a fa- segmentos salientes, e a anterior de- 1 como descrito" e ilustrado nos desenhos
ce posterior pra% ia de unia plurali- Limitada por uma linha transversal e
dade de pequenas saliências munira- inclinada, também formada apor seu- anexos.
catadas, extendidas por tõda a super- "corte" da sandália sendo formado. na
TERMO X* 154.808
fície daquela, com exceção 'apenas de mentos salientes; e por sua vez, o
uma área retangular lisa e excentri- parte correspondente ao peito do pe.
Em 25 de novembro de 1963
ca, para especificar:eles de marca; e a por três tiras paralelas transversais.
dita faixa decorativa recebendo, eu: cada qual dotada de um (miro central
Modelo Industriai e alóvo Modelo de
suas bordas superior e inferior, das longitudinal, e mais duas linhas ex- Calçado".
guarnições retilínea; longitudinais, tremas laterais de peuenos seeraen"Duracour" S. A. Indústria e coextendidas por todo o comprimento tos salientes, tócias elas providas de mércio, estabelecida na cidade de São
daquela, incluindo também os curtos lidarias a uma tira central !omita- Paulo.
trechos laterais, cada guarnição tendo m ornato central em X. e atada vosuperficie inteiramente ranhurada no dias!, com sallenclas imitando passasentido longitudinal, com exceção dores para as tiras transversais; e fiapenas de suas bordas, que são lisas e nalmente. completando o "corte".
levemente salientes, e a guarnição sendo prevista nova tira, que contorsuperior sendo sol idária ainda a uma na o calcanhar, e se ',atende pelos lafaixa de cobertura, a ela ortogonal, e terais até a última das tiras transaplicada sabre a espanara superior versais anteriores. dita tira sendo lida porta, dita faixa. tencl o superaria gada ao solado, de cada lado, por dois
dotada de uma série de delgados sul- pequenas prolongamentos inferiores
cos longitudinais, de secção transver- recurvados, tõdas dm com contam:
sal em V. regularmente espaçados: provido de uma linha de pequenos
tudo substancialmente como descrito segmentos salientes; tudo substanete ilustrado nos desenhos anexos.
atinente como descrito e ilustrado nus
desenhas AlICX0S.
TERMO NO 154.807
-Ihn 25 de novembro de 1983
TARN10 lar 154.810
Pontos Carecterieticos
De 25 de novembro de 1963
Modelo Industrial "Original Mode1. Nervo modelo de calçado, do tipo
lo de Sandália".
Modélo Industrial: 4N8vo modelo de feito inteiramente em peça única de
aDuracour" S. A. Indústria e co- puxador para portas de refrigeradores material plástico, caracterizado intmércio, estabelecida na cidade de São e outros,.
nialmente por ter o solado provido na
Paulo.
lbesa Indústria Brasileira de Eniliala- região da sola propriamente dita, de
gens S.A., estabelecida na cidade de duas ectreitas faixas laterais periférie.as, que se alargam, na parte corresPaillo.
trema transversal, tatian elas com Bitpondente ft biqueira. em uma área expedidas inteiramente providas de
duas estreitas faixas latera is perifértcuias. cem detaadan ranhuras internas. Marxistas paralela o alternadamente Remindo duas aire aries ort aaoPontos Característicos
nata entre si, ditas faixas laterais e
1. (original modelo de sandália. do
Arca extrema • an tarfor contornando
tipo feito em peça única de material
uma arando área central. com um replástico. caracterizado por ter o aolévo form aa n nor lima milltinticidade
Pontos Característicos
lado formado lateralmente em trêz.
de delgados filem transversais re agirtrechos contínuos. sendo um de anu1 — N6vo inuilMo de puxador para vades, de leentio triart ag ila a. e n'41e•
Pa Peq uena e constante, outro de st . 1.o..tas de refrivradores e outros, ca- cantes entre si; e eaatao do enfran
TERMO N9 154.808
Eia 23 de novembro de 1963
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PATENTES DE. INVENÇÃO
Publicação feita de acõrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
deferimento do pedido, durante JO dias
2 9 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
que tendo superfície lisa, e apenas
provida de uma saliência semi-piramidal quadrangular, disposta central e
longitudinalmente; e o salto do calçado, que apresenta face lateral lisa,
com delgados frizos paralelos contornantes, tendo a face inferior provida
também de duas estreitas faixas laterais, interligadas por faixa transversal anterior e área extrema posterior. tôdas com superfícies inteiramente providas de uma pluralidade de
pequenas quadrículas, com nervuras
Internas paralelas alternadamente a
duas direções ortogonais entre si, e
igualmente delimitando grande área
central com relêvo comnosto por uma
multiplicidade de delgados frisos
transversais recurvados, de seccão Manem/ar, e adjacentes entre si; e finalmente, %o corte do calcado sendo
do tipo mocassino, com a parte antero-superior provida de uma faixa
transversal, formada por dois roletes
paralelos e salientes, delimitando uma
abertura alongada intermediária, ditos roletes tendo as extremidades ligadas entre si, formando alargamentos retangulares providos de linha extrema de segmentos interrompidos,
Imitando prespontos de costura; tudo
substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos."
TERMO N 9 154.809
Em 25 de novembro de 1963
Modêlo Industrial "Ntivo Modeld de
Calçado".
"Duracour" S. A. Indústria e CoMércio, estabelecida na cidade de São
Paulo.

dendo-se pelos laterais, num dos quais
é provida de orifícios de ventilação
e indo até o calcanhar, êste por sua
lientando-se ligeiramente com relação
vez sendo levemente saliente, de superlisa. composto por u mtrêcho su.fície
perior mais estreito, que se alarga inferior e recurvadamente, com conterno marcado por uma linha de pequenos segmentos salientes, e o conjunto
tendo a borda livre superior provida de
ranhurado e marcado por uma linha
de segmentos salientes; e a parte antero-superior do corte do calçado tendo superfície rugosa, com contõrrto
ranhurado e marcado por umalinha
dupla de segmentos salientes, parte
esta provida de unia pluralidade de
pequenos orifícios ordenadamente distribuídos por Veda a sua extensão,
come exceção apenas do trêcho extremo posterior, que forma um língua
ovnn-ada sôbre o peito do pé; e finalmente, sõbre a referida parte antero-superior, sendo prevista uma faixa transversal lisa, com bcriclas engroSsadas, e provida de um-, ,rancle
abertura longitudinal, cem cetremos
arredondados, e formando dois pequenos bicos centrais laterais, faixa
esta em cujos extremos são previstas
pequenas saliências arredondadas,
contornadas por um filete saliente.
imitando costura; tudo substancialmente corno descrito e ilustrado nos
desenhos anexos.
TË12.1\40 N° 154.814
De- 25 de novembro de 1963
Requerente: Indústria de Relógios
Herveg S.A. -- Santa Catarina.
Titulo: Nova e original configuração
em mostradores de relógios. — Modelo Industrial.

Pontos

TËRMO N° 154.482

De 17 de dezembro de 1963
Reouerente: Carlos Pereira Indústrias
Químicas S.A.
«leilõvo modelo de 5;abCios, ,. — Modelo
Industrial.

1 —•NOvo modelo Ge sabão caracterizado por um bloco prismático-retangular provido nas laces maiores, de sulcos paralelos. longitudinais.
2 — Nem:, modelo, conforme reivindicação 1, caracterizado por ter urna
das faces sulcadas menor número de
xulcos, com uma área central lisa provida de inscrições.
3 — Nõvo modelo de sabão caracterizado por ser essencialmente como descrito, reivindicado e ilustrado nos desenhos anexos.

Tri:RMO N° 155.503
De 18 de dezembro de 1963

filete (5) inclinado para fora, que
tesmina em nõvo dente (')) angular,
momento em que o diâmetro novamente
se estreita em face bolearia côncava
(7); dai para baixo, a face externa
torna-se cônica para fora (8) até quase o diâmetro do. dente (..6) descrito;
e uma zona cilindrica (9) até
segue-s
a borda inferior, cujo canto é bizotado
'( 10) perifericamente. A lace interna
apresenta a borda superior semi-bolrada (11) na mesma espessura do ba.
leido (1) exterior, determinand um ressalto interno em tôda a volta do anel,
abaixo do qual segue-se [ima taxa ci.
lindrica (12) e em seguida, seu d
metro interno vai-se estreitando em vista da inclinação (13) da sua parede,
de modo que o diâmetro niterno no
seu ponto Mais reduzido não ultrapasse
o diâmetro interno da borda interna
superior (11) . A partir daí, as paredes internas do anel, até a borda inferior, são acentuadamente curvas para
Fora, determinando uma face lisa (14),
na borda inferior a exemplo da fase
superior l5).
2°) Novo modelo de anel para máguinas de. fiação de algodãu e libras
sintéticas ( filatórios), caracterizado de
acôrdo com o ponto . 1 e ainda como o
substancialmente descrito no presente
memorial e ilustrado pelos desenhos que
o acompanham.
TÉ",RMO N° 155.630
De 24 de dezembro de 1963
Requerente: Irlemp S.A. Indústria e
i Çonaércio — São Paulo.
Titulo: Tampa decorativa aplicável
em faróis e innt;rnas. Morilo Industrial.

Requerente Platt do Brasil Máquinas Teésteis S.A. — São Paulo e Estado da Guanabara.
Titulo u' Ncivo modélo de anel para
máquinas de fiação de algodão e fibras
sintéticas ( filamentos) . — Modelo

Caractcristzcos

1. Original modelo de calçado, do
•tipo feito em peca finiCa de material
plástico. caracterizado por ter O soFIG 1
lado com superfície lateral lisa e salientando-se lieeiramente com relaeáo
ao corte, desde a. re g ião corresnondente ao . erfranque até a -biqueira.
1 — Nova e originai configuração
formando uma . estreita vira lateral
eontornante, de sunp-firie rnn'-uir=ifla em mostredores de relógios caracteritransver s almente. .e tendo a face- eu zado por ser o mostrador que marca
perior e correspondente à palmilhe os segunos. renresentado pela figura
com seperficie lisa. excetuando una de um Mana Mundi.
nas uma área nesterior, com super2 — .Nova e original' configuração
• fície fo e marla por uma olnrelidade ilu
mos trarloées de iretógiOs, de adi-do
cm
quadrícu l as , ranhura cla s internamen
Cffle 0- • ponto t, caracterizado por ser
te em dois sentidos nrtnçmnn4.,,
r• ponteiro dos seguncros representada
si e al t ernadas dita área s e ndo lime
tecla por uma linha transveesal dere,' oor um disco transparente tendo em
marq , In a mim de um avião estie anele-da. formada , por pequenos
segmentos s alientes; e o "corte" Cl^ lizado. que girando por sôbre e em
calcado sendo formado a. nertir ri.' 'amo do 'ana Rfidedi luz a marcação
-Ins Semtnein g , tudo substancialmente
uma faiem inferior, de -sunerficie ru
gosa, que contorna a biqueira, exten- como aqui descrito e representado. •

treita - se (4) para, após, apresentar um

1 9 ) nevo modelo de anel para má qu:nas de fiação de algodão e fibras
sintéticas tiatórios), caracterizado pelo
fato do anel apresentar externamente.
a bordrs superior bolearia (1 1 saliente
a partir da qual e Dura baixo. sua
superfície (2) torna-se côncava até a
met..
da espessura do anel, ponto em
(111e 4 nresent? inc denta (31 angular
marcando e. net.. • taior diâmetro exter
no; abaixo .ii; ste dente o diâmetro es-

1. Tampa decorativa aplicável em
faróis e lanternas, caracterizada pelo
tato de se apresentar em uma placa
clvcalar côncava de material colorido
e translúcido qual, nos seus bordos
perimetrais termina em uma projeção
de espessura e largura uniforme, formando um anel circundante à d ta , placa.
2 — Tampa decorativa aplicável em
faróis e lanternas, conforme a reivindicação anterior e cara rterizada pelo fato
de a face interna da dita tampa se
apresentar p or urn baixo relevo decorativo que representa a figura de São
forge.
3 — Tampa decorativa apliçãvel era
haráis e lanternas conforme as reivin.
licacões anteriores. tudo substancialmente como. descrito no relatório, reivindicado nos pontos característicos precedentes e ilustrado nos desenhos anexos

ao presente memorial.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acórdo com o art. 28 do Código de Propriedade Menstrua:
II 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 80 dia
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que 68 julgarem prejudicados.
TERMO N9 155.481
De 17 de dezembro de 1963

TERMO N9 155.697
De 27 de dezembro de 1963

de pequena altura, feita em qualquer
TERMO N9 155.886
material adequado, placa esta cujo conDe 6 de janeiro de 1964
tõrno apresenta dois arcos de circlos
Modelo Industrial: (Nevo modelo de de raios diferentes, mas num mesmo
Requerente: São Paulo Aipagartas
Patente de Desenho Industrial da Insentido, formando uma meio lua.
chaveiro».
Sociedade Anónima — São ;Paulo.
venção de gila novo desenho ornamenJoaquim Garcia Fernandcz, estabeleeNóvo solado para calçado». — Mo- cido na cidade de São Paulo.
tal para tecidos>.
.
delo Industrial.
Tecidos Pluma S.A. — Campala,
TERMO N9 155.634
— Estudo de São Paulo.
De 24 de dezembro de 1963
Modelo Industriaf . eNóvo modelo de
fogareiros.
Odair de Oliveira Peneluppi e Luiz
Miranda, ambos residentes na cidade de
São Paulo.
Reivindicações
1 Novo solado para calçado, caracterizado por uma série, de frisos
salientes paralelos, dispostos em linha
quebrada, transversalmente, estendendose de borda a borda do talado.
2 — Novo solado para calçado, caracterizado por ser essencialmente corno,
descrito, reIvindkado e ilustrado nos •
desenhos anexos.

TERMO N° 155.631
De 24 de dezembro de 1963
Requerente: Irlerap S.A. Indústria
• Comércio — São Paulo.
Titulo: Nóvo modelo de tampa decorativa para fanMs e lanternas.

1. Nevo modelo de tampa decora-

Pontas Característicos
1 Nómo modelo de chaveiro, caracterizado por ser feito em peça única.
composta a partir de duas placas laterais verticais, planas e paraklas, com
contorno inferior retangular, e superior
em I.nha inclinada, este sendo formado
por trecho iniciai ascendente, que se
continua por grande recorte arredon.
dado, seguido por delgado rasgo vertical, e terminando em trecho maior e
suavemente recurvado; e as ditas placas sendo Interligadas, ao nivel extremo inferior e em altura intermediária,
por duas faixas planas e horizontais,
que delimitam, externamente, um alojamento de acomodação para as chaves,
devidamente suspensas de um pino transversal, disposto entre os trechos maiores e arredondados daquelas placas, e
internamente, um compartimento prismático e retangular, com ambas as bases
fechadas, uma das quais provida de
um orifício central, com tampão obliterador, e a outra dotada de pequeno
rasgo vertical, do qual se profeta par.
cialmente para fora uma haste retilínea,
esta tendo gravada lateralmente unia
escala linear. visível através de um
orificfo previsto numa das faces laterais da peça, constituindo um calibrador de pneumático; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
TERMO 14* 155.877
De 6 de janeiro de 1964
Modelo Industrial Novo e original

tiva para faróis e lanternas, caracterizado pelo fato de se apresentar era
uma placa circular côncava de material modelo de tacos para assoalho».
Milton Aclamo. brasileiro, industrial,
plástico translúcido, a qua l, nos serie
bordos peemetrais termina em uma pro- estabelecido na cidade de São Paulo.
fedi° de espessura e largura uniforme,
1
formando um anel circundante à placa
côncava.
2. N6vo modelo de tampa decorativa para faróis e lanternas, conforme
a reivindicação anterior e caracteriza
do pelo fato de a face Interna da dita
2.
tampa se apresentar por um baixo re.
levo figurativo que forma o convencional personagem padroeiro dos motoristas.
3. Novo modelo de tampa decoraFIC: 1
siva para faróis e lanternas, conforn
as reivindicações anteriores, tudo subsReitYind:cações
tancialmente como descrito no relatório.
reivindicado nos pontos earacteristkos
1 — Nci'vo e original modelo de taprecedentes e ilustrados nos desenhos cos para assoafhos, caracterizado por
fier constituído por uma placa plana.
anexos ao presente memorial.

Pontos Caracter Estico,
1 — Um novo detenho ornamental
•para tecidos, caracterizado por uma
, pluralidade de figuras circulares ou bolas, dispostas umas agrupadamente e
. outras esparzas ao longo de um ramo
•vertical como que se tais figidas
culares formassem as folhas do ramo;
sendo que as figuras circulares ou bolas que se apresentam agrupadas o fazem de modo a ficarem sem-sobrepos•
tas, tendo os seus pontos tangenciais
recortados de modo a formarem arcos
de circulo; sendo -que, tais figuras cir.
culares ou bolas, são circundadas por
del:cados desenhos em forma de raio*
que dão a idéia de uma flór ou uma
explosão luminosa, sendo estes desc.
Pontos CaeacteristicOs
cibos formados por traços retos,
1 — Novo modelo de fogareiro, ca- pequenos círculos ou bolas, por linhas
racterizado por compreender inicialmen- cruzadas em forma de zXs, por figute três pés retilíneos e tubulares, dis- ras em Ws, ou ainda por estes meg.
postos levemente convergentes para o mos desenhos combinados entre si. tudo
alto cada qual provido inferiormente como substancialmente descrito e duode um pequeno alargamento terminal trado nos desenhos anexos.
de apôio, pés estes que, aproximadamente quarta parte inferior de sua
TERMO N. 155.973
altura, atravessam a periferia de um
disco e horizontal de base, provido de
De 10 de janeiro de 1964"
estreita aba inferior contomante, onde
se fixa, por rebites ou similares, aos
Modelo Industrial eNova ornamentareferidos pés; e da aba periférica da
dita base salientando-se um bico lateral ção em toalhas de mesa e eimilaressl
Elydio Gonçalves Salvador, estabeleescalonado, disposto em prolongamento
de um tubo radial inferior, equipado cido na cidade de são Paulo,
com um registro de passagem, que se
salienta da face superior da mesma, e
E portador de uma manopla extrema
de comando; e no trecho correspondente à sua quarta parte superior, os
ditos pés tubulares envolvidos por capa
tronco-cónica, também fixada por rebites ou fim i larée, e ainda sustentado ao
alto uma chapa plana anelar, provida
de um aserie de nervuras radiais eauidistantes; e finalmente, na face superior
da base, sendo prevista uma pequena
placa central circular, da mal salientaPontos Cnracterisi ff03
se um tubo vertical retilíneo, este sus.
1 — Nova ornamentação em toalha.
tentando ao alto uma peça formada
por trecho inferior semi esférico, pro- de mesa e simlares, caracterizado pelo
vido de uma série de orifícios circula-. fato de. urna toa lha com contorno forrea late-ais. e que se continua por um atado por uma sanai:lacta de arcos semiterminal tronco-cónico invertido. dis- circulares. cada arco ser provido de
posto ao nível imediatamente inferior um bico decorativo. formado por uma
da chapa anelar. dito terminal rece- figura substancialmente triangular, com
bendo internam-nte um pequeno disco dois de sena laterais compostos em três
plano, dotado de furo central e folgas trechos :meneados. sendo dois menores
contornantes: tudo substancial- e Iguais, e o terceiro maior, aproximamente como descrito e ilustrado nos damente de extensão dupla daqueles, t
o terceiro lado da figura sendo comdesenhos anexos.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acórdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
II 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a Urrei' o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

TERMO N° 155.961
TERMO N9 155.936
posto por dois trechos extremos arqueados, sendo dois menores e iguais, e o
1
De 9 de janeiro de 1964
De 9 de janeiro de 1964
terceiro lado da figura sendo composto
por dois trechos extremos arqueados,
Nomee Yoso lio — Rua Barão de
Modêlo Industrial «Nova ornamenta- 1 Itapetininga n° 88, 10° andar — Capiprolongados dos laterais adjacentes, e
Interligados por um pequeno bico cen- ção em tiras para sandálias».
tal.
Indúetria e Comércio de Artefatos
tral angular; e no interior da figura
«N5vo modêlo de aparelho para mastriangular, que tem superfície rugosa, Plásticos Tumiarua Limitada, estabele- sagem». — Modêlo Industrial,
sendo prevista uma área central lisa, cida na cidade de São Paulo.
com a configuração de uma flôr de lis
estilizada, e a dita figura sendo contornada externa e inferiormente por dois
arabescos eepiralados e simétricos, que
partem dos pontos médios dos lados
Iguais daquela, extendendo-se, com largura gradativamente crescente, em tôrao do lateral inferior, e revirando-se
para o interior da mesma, onde formam
terminaes arredondados, cada arabesco sendo dotado ainda de uma linha
central longitud inal de pequenos ciculos;
r 1G
tudo substancialmente como descrito e
Ilustrado nos desenhos anexos.
Pontos Característicos
1 — Nova ornamentação em tiras
para sandálias, do tipo que compreende
um solado de espuma de borracha ou
similar, provido de orifícios para enDe 8 de janeiro de 1964
caixe de três botões previstos em uma
tira em «V», de material plástico ou
Requerente: SerrIcchlo 8 Ficarelli — equivalente, caracterizada pelo fato de
São Paulo.
a superfície externa da referida tira ser
provida de três frisos longitudinais proTgulo: «Salto para calçado)., '
vidos nas extremidades voltadas para
o vértice de pequena saliência circular,
sendo prevista na direção do dito vértice, uma saliência alongada e entre
esta e os referidos frisos longitudinais
uma série de outras pequenas saliêãcias
circulares; tudo eubstancialmente como
descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

e em gomos, salpicada de pontos

de

cór diferente do fundo e da qual sobressii, sola a forma de um tupo, a
cauda da coêlha.
3) No5vo desenho industrial para
artigos infantis e similares, de acôrdo
com os pontos 1 e 2, caracterizado pelo
fato de que no lado do referido carro
ostenta uma alegoria infantil, por exemplo, Ula corpo de recém-nascido com
um chocalho nas mãos e cercado de
flores avulsas.
TERMO N9 111.285
De 23 de junho de 1959
Requerente: J. R. Geigy S. A.

— Suiça.

Titulo: Processo de Produzir Derivados Azepinicos.
1 — PrOcesso de produzir derivados azepinicos, caracterizado pelo
fato que, um composto da fórmula
genal

TERMO N9 155.923

Pontos Característicos
I Nevo modelo de aparêlho para
massagem, caracterizado por se constituir de um tronco de pirâmide de base
retangular, tendo a face superior coberta de pontas arredondadas, e um furo
num dos lados.
TËRMO N° 156.031

onde significam h o grubo etilêmco
ou minilênico, -CH2-CH2- respectivamente -CH-CH-, e Y e Z hidrogênio, átomos de halogénio ou
grupos alcoilicos de baixo pêso molecular, é condensado com um aldeido da fórmula geral R-CHO
onde R significa hidrogênio, uni
resto alcoilico ou aralcoilico de baixo
pêso molecular, e com ácido cianídrico, preferivelmente em acido
acético na presença de um cianeto
alcalino, para formar um dano compito ds. fGrmula geral

De 13 de janeiro de 1964
Requerente: Nagibe Nemer de Sales
• De 9 de janeiro de 1964
Pereira — Minas Gerais.
aNôvo desenho industrial para artiRequerente: Otaviano Roque Marinheiro — Rua Barão de Itapetininga, gos infantis similares.» — Desenho
Industrial.
n° 88, 10° andar — Capital.
«Nova fôrma de apresentação de
doces e salgadinhos com cobertura de
massa folhada».
Modêlo Industrial.
TERMO N9 155.958

Pontos Cjaracteristicos
1°) Salto para calçado que se caracteriza por possuir urna moldura saliente em todo o contôrno externo, dividindo-Se a parte posterior por duas
linhas perpendiculares do centro para
as extremidades, cuja face interna é
chamfrada ia parte posterior da referida divisão contronada por um vinco
reentrante, destaca-se a figura caracteristica de urna mela lua saliente, de
material es ponjoso e provido de três
orifícios: a outra parte caracteriza-se
por uma pluralidade de vincos salientes,
formando linhas paralelas e equidistantes, igualmente provida de orifícios para
a fixação do salto ao calçado; a. face
'posterior do referido salto, caracterizase por uma reentrância central cuja configuração aproxima-se a de um sino,
possuindo no centro um membro gronco côn i co e na base inferior uma meia
lua

1) N5vo desenho industrial para artigos infantis e similares, particular. para
a propaganda e venda de artigos infantis, tais como enxovais para recémnascidos, caracterizado pelo fato de
•
compreender uma coêlha de pé. empurrando um carrinho de criança, de
Pontos Característicos
quatro rodas, sôbre o qual se acha ins1 —; Nova fôrma de apresentação de talada, longitudinalmente, u'a mala de
doces e salgadinhos com cobertura de mão com alça.
massa folhada, caracterizada por ter a, 21 Nôvo desenho industrial para
tenfiguração de flores, semi-abertas ou artigos infantis e similares de acôrdo
abertas, com a borda da cbbertura fo- Com o ponto 1. caracterizado pelo fato
lhada, sinuo , amente dobrada para cima de que a referida coêlha se acha ves21 Salto para calçado conforme rei- lembrando «Vitória Régias».
tida com urmi b l usa p rovida de gola.
vindicado em 1°, substancialmente como
II — Tudo COMO descrito e ibistrwio ri o• r/ e punhos de côt diferente da
descrito reivindicado e mostrado nos
blusa e ostenta, ainda, uma saia rodada
nos desenhos e clichê, em aiiexu. .
desenhos e crichê anexos.

e êste é transformado mediante hidrogenação . si desejado por reduçao
ou, eventualmente, em presença de
amoniaco, em um amino compoto Ca
fórmula geral

CH—CH —Nli
2 2

onde X, 1', Z e R têm o significado
acima indicado, e, si deseiado, 09
omino comnostos. assim obtidos, sâO
t ransformados nos seus sais com ácidos orgânicos ou inorgânicos.
Fir,,Yrnente a renuerente reivindica,
• Ficardo com a legislacão anlicável.
• Prin,idade do corresno•I dente pedido de patente depositado na Re-ssrtigtio de Patentes da Suiça, era
24 de junho de 1958, sob número
60.954.
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Publicação feita de actirdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata e presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
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TERMO N9 111.894

'MAMO N9 113.179
nil. caracterizado pel arcação de 2,4-1que 13 jatamos de C. podendo os radi-di-sulfamil-anilina da fórmula geral
¡cais alcoila estarem ligados um com
De
11
de
setembro
de
1959
De 20 de junho de 1959
outro (eventualmente por mtermetlio
Requerente:
Sandoz
S.
A.
—
Suiça.
A
cia isn hetero átimo), cem n con;.‘ão
Requerente: Ronssei-Uclar, socie- Titulo: Processo de Produzir Novos
luta
dade ant,nima fra.%a.
• de que ambos os hidrogênios não sejam
Derivados
Indolicos.
• RilltiOrS
- 3001791
"Processo de Prt, ..raçao de Deri- 1 — Processo de produzir novos
substituidos simultaneamente por metia
...n
vados Hicizo-Solúveis de um Hormô- derivados
suando R, = femila, R2 = H e a — 1
indolicos
da
fórmula
geral
I
nio Eeseroldc".
ra :teri za d 0 pelo
ca.
o
ato ed se transfore
na qual Ra tem a significação citada e
mar eventualmente uma amina assim obOH
acima,
com
um
alcleido
da
to.mula
Pontos Característicos.
/Ri
tida, de modo em si conhecido, nula
cn,
/ ral 111 (alco:leno-inferior)CHO na qual sal de amânio quaternário ou num sal
1 — Processo ae preparação de
R. tem a signaicação citmla
ou de adição cem ácido fisiologicaMente
derivados hidro-soltiveis de um hor-ne
um seu derivado funcional reativo e. permitido,
mónio esteruicie a saber. 03 sais al't• Sr • /Ui:n*1' /az.er reagir o '.flui
COar
calinos do 3.5-dissulfamilhenzosto de
Finalmente. a depositante reivindica
tei.USLC.1011.i, de formula geral;
um didrôxido de metal alcalino em sode acordo com a Convenção Internadona qual RI e rcit significam grupos, lução alcoolica.
21
alcollicos identicos ou diferentes com' 2 — Um processo, de acôrdo com uai e de conformidade Ct.:113
1 ate 4 átomos de carbono ou, em o ponto 1, caracterizado pelo derivado do Código da Propriedade Indu.anal. a
Ne"
ccnjunto com o átomo de nitrogênio, funcional do aldeido ser um poliruero, prioridade o correspondente pedido deum anel piperidinico, caracterizado uni acetal ou um enol-éter.
positado na Repartição de Patentés da
pelo fato que um indo! substituido 3 — m1mprocesso, de acórdo com o Alemanha, em 1 de ageoto de 1959,
da fórmula geral II
ponto 1 ou 2, caracterizado pelo deri- sob o a° M 42.332 1Vb/12 O.
vado de a/deido ser um ill(alcoil-inferor)-acetal.
4 — Uni processa de i..cordo com
TERMO N' 121.987
qualquer dos pontos 1 a 3, caracterizado por lazer a reação na presença de
De 13 de agósto de 1960
um catalizador ácido.
Reivindicando, de acórdo com a Convenção Internacional e o Artigo 21 do
Requereute: J. R. Geigy S. A. —
xo
Código da Propriedade Inciestrial, a Suiça.
prioridade do pedido correspondente de- Titulo: Processo de produzir derivana qual X significa um grupo pro- pusitado na Repartição t Patmtes dos dos inseticidas e bacterkitla.s 'a _ui:tetor, subseqüentemente separável, é Estados Unidos da América, em 30 de na-ureia, seu emprégo no combate a
reagido com um dihalogeneto do :toldo junho de 1959 sob n9 823.856.
pragas beta como produtos desinletanosálico e, depois, o produto da reação.
tc. , e produtoi detergem% desinf:ancs
é reduzido com uma amina secundária
contendo estas substâncias ativas.
da ItirmuLa g- -al 111
TERMO Dl* 121.571
•
1 — Processo de produzir derivados
De 28 de jtdbo de 1960
inseticidas e bactericidas de ureia, da
Requerente: E. Merck -Aktiengesells- fórmula geral
chaft, firma industrial e comercial aleZI1
mã, estabelecido em Darmstadt, Alcma.

onde M metal alcalino, caracterizado pelo fato de se esterificar a
testosterona com auxilio de um derivado funcional do ácido 3,5-dinitrobenzoico, tratar o dinitrobenzozto de
testosterona formado, com a mistura
bissulfito-sulfito de sódio em presence
de um terceiro solvente, isolar o 3,5dissulfamilbenzosto de testosterona
aha.
sob forma de sal insolúvel de uma.
' Processo de tabricaçãu J der.vadus
base de emento quarternárlo, que se
N-Substituidos de Amlno-Norcamfano,
transforma por dupla decomposiçã.o
no salalcalino procurado, preparando- na qual RI e R2 têm o mesmo sig- de ação analéptica".
se, em virtude de uma purificaçâo nificado como acima, separando-se o
• Ponto Característico
complenieritar, primeiro. o sei *de po- grupo protetor segundo métodos cosicnificani: rc, marogêmo, um á:01
—
Processo de labricaçf.o de deri- onde
nhecidos.
tá.ssio, de onde se passa ao sal de
MO de halo g énio, o grupo trif!uvro-meFinalmente
a
requerente
reivindica
vados
N-substituídos
de
amino-norcansódio por liberneão do ácido discolfemico, neutralizaeão com a sede a de acordo com a legislação aplicável, ano, dc ação analéptica. caracterizadoo tilo ou o grupo nitro; R: bichano,
precipitação com um solvente hidro- a prioridade dos correspondentes De- pelo fato de se substituir (por métodos. um átomo de halogénio, o grupo o-adidoa de patente depositada na R'da alcoilaçào em si conhecidos) um duro-medi° ou um gtupo alcoilo ou
tninoivel..
de baixo pês° molesular; R, htpartição de Patentes da Bolça, em;
do alcoxi
2 — Processo, segundo o ponto 1, 12 de setembro de 1958, sob número' OU ambos os átomos de hidrogénio
de
drogènio, um átomo de halogênio ou
16-.- um grupo fenos' ,ou feiall-mercapto,
caracterizado pelo fato do terceiro 03.425, e em 27 de fevereiro de 1959, grupo amaino de H' comp,')
solvente empre gado ser a dirnetilfor- sob o no 70.154.
mula 1
eventualmente substituido por átomos
manieta .
de cloro ou grupos alcollo de baixo
wm.••n•1
3 — Procewo, segundo o ponto 1,
pèsc. moleculat; e X hidrogea.o, um atocaracterizado pelo fato do sal insoTERMO I•1* 120.642
mo de halogénio ou um grupo alcoxi
lúvel, sob a forma do qual se Isola
de baixo pèso molecular caracterizado
o 3.5-dissu/fanilbenaoato de testosteDe 28 de junho de 1966
pelo fato que 1 molde um derivado rearonR.
tivo do ácido carbónico é reagido, even01 ; n Mathieron Chemical Corpora4 — Processo, segundo o ponto 1,
tualmente em etapas e em qualquer se— Estados Unidos da América.
caracterizado pelo fato de se efetuar tion
qüência, com uni respectivo molde do s
a dupla decomposição do sal Inso- Titulo: Processo para preparar dlcompostos amoni-benzólicos das formulúvel de uma base de *monto qua- hidro-benzo-tiadiazines stiosstaídas.
las gerais
ternário no elo do etanol, com acetato
Pontos Carac-tertzticos
de potássio.
1 — Um processo para preparar dl'±
5 — Processo. segundo os pontos -hidro-benzo-tiadiaz1nas
substituídas da
caracterizado
pelo
fato
de
se
1 e 4,
efetuar a liberação do ácido dIssui- fórmalw
(sendo: R, = radical arda, aril-alcoinitleo por passa7,em de uma solueão
la, cicloalcoiba ou radical tieterociclico
do sal de pot:tule) 6hre unta ~na

permuta dora de tons.

6 — Processo, segundo os pont(;-,
1, 4 e 5, caracterizado pelo fato do
solvente empregado para a Precilm
-taçãodslóiertano.
Prioridade: ?rança, em 4 de agosto
lie 1958, sob 219 171.805.

•

...*CK-(JCJIAMO

.1

IS

is\
Sin:S
R, é

•

•:

e

o

que podem estar uma ou diversas vêzes substitu:dos; R I = H, alcoila ou
arda,
1 ou 2, sendo que cada um
dos radicais não possue mais do que 15 onde R,. R.
e .::"C , têm o %;;Itil :
àt . mos de Cl pnr radicas alcoila,
acima indic.:4N
•••• •
1.1eotn,
5.. r. a ..r p i 14 de actIz'o
rão ap:escn ,
(5 ' ; 1. ' .
ca .e em d s radicais mais do ;de 1959, sei) n' 76.959.
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Publicação 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 liara o deferimento do pedido, durante 30 dias
padzawa apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Pro priedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TaRMO N9 123.800
De 27 de outubro de 1960
Requerente: The Uclylite Research
Corporation, unia corporação de Michigan, estabelecida em Detroit, Michigan, Estados Unidos da América
do Norte.
"Eletrodeposição de níquel".
Pontos Caracterzstzcos
1 - Um banno para eletiodeposiçáo de cuquei lustroso, caracterizado
pelo fato ue compreender uma soluçá° acidrica, aquosa, com uma escala
de pH de cerca de 3 até cerca de 5,5,
contendo um eletrólito escolhido do
grupo que consiste de sulfato de níquel, cloreto de fiquei e urna mistura de sulfato cie niquel e cloreto de
níquel, e contendo nele dissolvido, em
concentrações de cerca de 0,01 ate
cerca de 0,15 gramas por litro, pelo
menos, uni composto de éteres glicolicos insaturados, representados pela
fórmula
'X

X

1

1

OCH,- C Z C - CH20R2

na qual Z e uma ligação escolhida do
grupo que consiste de ligações duplas
e triplas, X e hidrogenia quando Z
air urna ligação dupla, X é zero quando Z fôr uma ligação tripla, R1 é um.
radical escolhido do grupo que consiste de
OH
CR
I3
-H, .CH2 CHCH2 C1,. nC2R4 OR, • -CH2 CHOH,
• R2

e R2 é um radical escolhido do grupo
que consiste de
cif
i 3
eCrIacHOH,
e
0H,
-C112 CHCIlaC1, -Cali11
e um aldeído halogenado escolhido do
grupo que consiste de hidrato de cloral e hidrato de bromai, numa concentração de cerca de 0,05 até cerca
de 0,3 gramas por litro.
2 - Una banho para . eletrodeposição de níauel lustroso, caracterizado
pelo fato de compreender uma solução acidica, aquosa, de escala de pH
de cerca de 3. até cerca de 5,5, contendo um eletrólito escolhido do grupo que consiste de sulfato de níquel,
Cloreto de níquel e uma mistura de
sulfato de niquel e cloreto de niquel,
e contendo nele dissolvido em concentrações de cerca de 0.01 até cerca de 0,15 gramas aor litro, pelo menos, um coninosto cle éteres glieólieos
insaturacios, representados pela fórmula:
X.

quando Z fór uma ligação tripla, R1 e ácido anl sulfonico, numa escala
é um radical escolhido do grupo que de concentração de 0,3 até 10 gramas
por litro.
consiste de
6 - processo para eletrodeposiça,o de níquel lustroso, caracterizaOH
CR
I3
do pelo fato de compreender o está-H, -052 CH C52 01, - 021140H 1 e nC52 MA,
• R2
gio de eletrodepositar niquel a partir
de um banho de níquel, acidico, aquoe R2 é um. radical escolhido do grupo so, com uma escala de pU. de cerca
de 3 até 5,5, consistindo, essencialmenque consiste de
te, de uni eletrólito escolhido do grupo que conviste de sulfato de níquel,
OH
CH
I
cloreto de níquel, e uma mistura de
13
-CH2 CHcH2C1, -C2H210H, e -CH2CHOH, sulfato de níquel e ' cloreto de níquel,
e contendo nele dissolvido, cêrca de
até cerca de 0,15 gramas por lié um altleido halogenado, escolhido 0,01
do grupo que consiste de hidrato de tro, de um composto de éteres glicócloral e hidrato de bromai, numa licos insaturado, represintados pela
concentração de cerca de 0.05 até cer- fórmula:
ca de 0,3 gramas por litro, e formaldeido numa concentração de cerca de
0,02 até cérma de 0,12 gramas por litro.
R i OCH 2 - C c - CH, OP
'2
3 L. Um banho de acôrdo com o
ponto 2, caracterizado pelo fato do
eletrólito consistir de uma mistura na qual Z é Uma ligação escolhida do
de sulfato de níquel, numa concentra- grupo que consiste de ligações duplas
ção de cerca de 100 gramas por litro e triplas, X é hidrogênio quando Z
até cerca da saturação, e cloreto de fôr uma ligação dupla, X é zero
níquel, numa coupentraçao de cerca quando Z for urna ligação tripla, RI
de 30 até 60 gramas por litro, e a es- é um radical escolhido do gripo que
cala da temperatura ser desde cerca consiste ate
de 459C até 709C.
4 - tam banho de acôrdo com o
ponto 2, caracterizado pelo fato do
eletrólito consistir. de uma mistura de
sulfato de níquel, em concentrações
e
de cerca de 150 até 409 gramas por
litro, e cloreto de níquel, em concen•
trações de cêrca cie 30 a 60 gramas
por litro, e a escala da temperatura
ser desde cerca :de 45 9C até 709C, tendo dito banho, nele .dissolvido, cerca
de 0,01 até cerca de 0,15 gramas por
litro, de. pelo menos, um composto
representado pela fórmula na aaal Z
e R2 é um radical escolhido do grupo
é uma ligaçãci tripla.
5 - Um banho para eletrotieposi- que consiste de
ção de níquel brilhante, caracterizado
pelo fato de compreender uma solu011
ção acídica, aquosa, de escala de pIl
de cerca de 3 até cerca de 5,5, con- -CH2CHCII2C1, -C M Off e -CH7C110H,
tendo um eletrólito escolhido do gru2 4 ,
po que consiste de sulfato de fiquei,
cloreto de - níquel, e uma mistura de e uni aldeido nalogenaao, escolhido
sulfato de níquel e cloreto de niquel, do grupo que consiste de hidrato de
e contendo nêle dissolvido, numa con- cloral e hidrato de bromai, numa con;.
centração de cêrca de 0,05 até 0,25 centração de cerca de 0,05 até cérea
gramas por litro, de um composto de de 0,3 gra.mas por litro.
éteres glicólicos insaturados, repre7 - Um processo para eletrodeposentados pela fórmula:
sição de níquel lustroso, caracterizado pelo fato de compreender o estáOH
CH
a
3
gio de eletrodepositar níquel a partir
•
-CH2 CHCH 2 C1, -C 2 H 4 OH, e -CH 2 CHOH, e Ra
de um banho de níquel, acidico, aquoso, com uma escala de 01 de cêrca
de 3 até 5,5, consistindo, essencial-CH2CR2'
RI 0C112 - C
mente, de um eletrólito escolhido do
na qual R1 é um radical escolhido do grupo que consiste de sulfato de nígrupo que consiste de
quel, cloreto de níquel, e uma mistura de sulfato de níquel e cloreto de
níquel, e contendo nêle dissolvido,
t'M;
cêrca de 0,01 até cêrca de 0,15 gradZ'
mas por litro, de um composto de
éteres glicólicos insaturados, repre• e
sentados pela fórmula:

Okt
R OCIf „ - C :7, C -- r2
•
1
na rala 7
!iras
do meo Ge cerniste cie ligacees du- !
hidrogénio quand f»,,
•X
ul a- e
g, ora n. '"-;a1 eacolládo - do grupo
Z ler unia ligação' dupla, X é zero I que consiste de

OCH

1

C Z C

&''')

cs2,1

•

e

aaa
n‘‘

e R2 é um radical escolhido tio empo
que consiste de
CH

ou
1

-CE2mar,c1, -c,nh oH, e

.

3
-CliaCHOH,

e uni aldeido halogenado, escolhido
do grupo que consiste de hidrato de
cloral e hidrato de bromai, numa
concentração de cerca de 0,05 até
cerca, de 0,3 gramas por litro, e forla
deldo numa concentracão de cêrca
de 0,02 ata cêrca de 0.12 gramas por
litro.
8 - Um processo de acordo com o
ponto 6, caracterizado pelo fato de
eletrólito consistir de uma mistura
de sulfato de níquel, numa concentração de cêrca de 100 gramas por
litro até cérea de saturação, e cloreto de niouel, numa concentração de
cérea de 30 até 60 gramas por litro,
e a escala da 1-mperatura do banho
ser desde c Arca de 45QC até 70C.
9 - Um processo de acôrdo com o
ponto 6, caract"r izado pelo fato do
eletrólito consistir de uma mistura
de sulfato de niquel, em concentração
de cêrca de 150 até 400 gramas por
litro, e cloreto de níquel, em concentrações de cêrca de 30 até 60 gramas
por litro, e a escala da temperatura
do banho ser desde cerca de 45 QC até
709C, e do dito banho contar. nele
dissolvido, cerca ue 0,01 até cerca de
0.15 gramas per litro, de, pelo meaos, um composto representado pela
dita fórmula na qual Z é uma ligação
tripla.
10 - Um processo para eletrodepo.
sição de níquel brilhante, caracterizado pelo fato de compreender o estaigio de eletrodepositar níquel a partir de um banho de níquel, acidico,
aquoso, com uma ..,scala de p11 de
arca de 3 até 5,5, consistindo, essencialmente, de um eletrólito escolhido
od grupo que consiste .de sulfato de
níquel, cloreto de níquel e uma mistura de sulfato de níquel' e cloreto de
níquel, e contendo nêle dissolvido pelo
menos, um composto insaturado, representado pela fórmula:

cf...5
t,433t

OS* 11-".

;(

X

do Z fôr unia ligação tripla, R1 e um
radical escolhido do grupo que e,siste de

1-1 OR,

2

em Z é ..ina ligação ir,-2.olhida do
grupo que consiste de ligações duplas
frioCH2 - C = C - CHIOR2
ou triplas, X é hidrogênio quando Z na qual R1 é uni radical escolhido cle
fôr uma ligação ' e ala„ X é na.° quan- grupo que consiste de
.
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Publicação feita de adirdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trate o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedide, durante 110
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

e R2 é um radical escolhido do grupo
que consiste 'de
,

cli,

r

s*C112CliClizel • -0211402 •

ácido alil-sulfónico, numa escala
de concentração de 0,3 até 10 gramas
por litro.
Finalmente, a depositante reivindica, de acbrdo com a Convenção Internacional e de conformidt.de 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 21 de março de 1960, sob n9 16.176.
é

TREMO 149 171.511
De 10 de março de 1981
Requerente: CIBA Société Anonyme tem alemão: Ciba AktiengeselL
schaft), firma aulça.
"Composição alvejante ótica".
Ponto ^aracteristico
Composição alvejante ótica, especialmente para libras de polieseer,
caracterizada por conter como
agente alvejante ativo, um composto
de alia, beta-di-/5,6-dimetil - benzosazo111-(2)/-elilano da fórmula

TREMO 149 128493
20 de abril de 1981
•
Requerente: Bandos S. A.
Suiça.
Titulo: Processo para a preparação de novos compostos, heterociclicos.
Processo para a preparação de
novos derivados de pirazolona da
fórmula geral I,

de k4 Mein tilrftc+Inn
Prioridade: ire. Mi. da América.
N9 12.509. em 3 de março de 1960.

1 — Processo para a produção de

impressões de cõres uniformes e intensas si,bre material celulokico re-

X se ç;

(

NHa

De 1 de março de 1961

o composto corresPonde nt e nue contém sulfato c oro Peró-d i n de hid rogénio 11, Presen ea de um catalizador
de 11 6 el 1 0 tnncrostlen.
8. Um nroces e n ii Prenarnr
nn 'norin R
com posto enmo
caterl7e4 o ne l o fato rip (1,•14*.l.
m.otir-"l- elfeel com n .rdaid o i
Olnin na nne vertrn de um catallenclor

Pontos Característicos

generado deslustrado, caracterizado
pelo fato de que estes, antes de na.
prcssão com corantes reativos, é mordotado com compostos da fórmula
geral I

TREMO N9 127.288

General Aniline k Film Corporation.
(Estados Unidos da América).
Titulo: *Aperfeiçoamento de fibras
• processo.
1. Um processo para melhorar as
propriedades de material fibroso carac:crizado por tratar os materiais
fibrosos com um meio- alcalino aquoso contendo um composto da fórmula
na qual X é um radical di_valente
~amo no grupo que consiste ae
—O—, --b02-- e -- Na 3 —; Dl e
R2 sao csownidos no grupo que coaMste de rendam e radicais alcol,enicas inferiores de 1 a 4 átomos cie
caroono; R3 é escolaido rio grupo
que contate de li e raoicals alcohetacos inferiores de 1 a 4 átomos de
carbono; n tem um alor de -9 a 4; •'
e m tem um valor de O a 1, n sendo
O quando m é 0; e depois de secar
e curar o material tratado nu. .1
temperatura de. Pelo menos, cérea
de 12190.
2. Um processo, de acbrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo mcterial
fibroso ser celulose.
3. Dm processo, de aardo com o
ponto 1, caracterizado pelo citado
composto ser o 2,2' - sulfinil-dietanol.
4. Um processo, de *cerdo com
ponto 1, caracterizado pelo citado
composto ser o oxi-2,2'.bis-n41-2sulfonil-etanol).
5. Um processo, de acOrdo com o
ponto 1, caracteriado pelo citado
composto ser o p-xilileno-alfal, alia4-bis (2-sulfonil etato• .
6. Um processo. de acbrdo csnt ponto 1, caracteriatlo pelo citado
composto ser o 5-am1no-24etil-mxi 1 ileno.a l fa 1, alia 3-bis-(2-sulfoM i -e`anol) .
7. Um processo de p reparar e
dada no ponto
composto da fórmula fato
de oddár
1, caracterizado pelo

TËRMO 149 128.655
De 22 de abzril de 1961
Requerente: .1. R. Oeigy Sociedade Anónima — Suíça.
Titulo: Processo para a Impressão
de material celulósico regenerando
deslustrado, com corantes reativos.

•

na qual El é um ggrupo alquilo
Inferior, R2 representa um átomo
de hidrogênio ou de halogeneo e Ra
significa uni átomo de haktgeneo,
um ggrupo alquilo ou alcoxi inferior
ou um grupo nitro, caracterizado
polo fato de se fazerem reagir deri_
vados de N-alquil-piperidil - 4 hidrazina da fórmula geral II,

Pina/mente, a depositante reivin-

dica, de acbrdo com a Convenção
Internacional e de conformidade
cem o artigo 21 do Códi go da Propriedade Industrial a prioridade do
correstxmdente pedido. denositado
na Repartição de Patentes da
Sulca, em 11 de marco de 1960, sob
o n9 2.771-60. Um ponto.

•

TÉRMO N9 127.517
De 10 de março de 1961
Requerente: CIBA Société Anonyme tem alemão* CIBA Aktiengesellschen), firma suíça.
« Composição alvejante ótica, especialmente para fibras de poliésteres".

Ponto característico
Composição alvejante ótica, especialmente para fibras de poliéster,
caracaerlamia por compreender, como
agente ativo, um ou mais de um
composto de alfa, beta-di-ibeneuxazoill..(2)/etileno da fórmula

1)

na qual X é o grupo oso, tio ou hal-

no e R significa u mgrupo omino
primário, secundário e terciário,
grupo éter ou um resto alifáticc con-

tendo até 4 átomos de carbmo.
2 — Processo de *cerdo cota o rem.
ta. caracterizado pelo fato de em.
pregar-se, composto da fórmula

a uréia.
3 — Os materiais celulósicos rege.
nerados, estampados de acordo com
os pontos 1 e 2.
Prioridade: Suíça. em 23 de abre
de 1960, sob o n9 4627/60.
—
T2RMO 1i9 128.841
De 28 de abril de 1981
Requerente: Sandoz S. A. —

Titulo: Processo para a preparação de novos ésteres básicos de atidos 2,6-dialquipenzóicos.
Processo para a preparação de no•
v.,r ésteres básicos de ácidos 2,6-dia1 n
quithenzóicos da fórmula geral I
ii

na qual El tem a significação acima definida, com ácidos - ceocarbo'talcos ou seus ésteres alquilicos da
fórmula geral 114

M6

CO-o-cg-erecs-g-iti,

na qual RI. R2 e R3 representa:1i

grupos elquilos inferiores iguais t.0
r diferentes, significando' uni dos simbolos R4 ou R5 hidrogênio e o ouinn
tro, juntamente com R8, etileno, pro n
primo ou butileno, e dos seus sais
0, • 0. \<...)—uen
com ácidas oreltnicos ou Morre/dem
caracterizado pelo fato de se fazer
na qual R2 e R3 tem as sienifica_ reagir uni halogmeto de 2,6-dialquilcões acirra definidas e X representa ber.zoilo da fórmula geral II,
hidróxilo ou um ggrupo
onde R significa um resto fenilo ou um grupo
i n fPrfor so,
ro tu ndes•nor
ciclohexilo.
si conh er4doe. e demndn
se trancfnrmarPm
Finalmente, a depositante reivin- eventu a lmente ns com pentes obtidos
dica, de acórdo com a Convenção In- nos mous ^e l s de adi o An de éci4o.
?ernaclonal e de ectiformidade com
ar
r A ivincilo artigo 21 do Códign da Promieda ra.F'inalmer`e
rie ne s rdo comeqauerente
le"Is'aeón
de Industrial, a nriondade do corn
nr
respondente pedido. d .rcritado na tes n-df f !or"ade d os corresnon d em!ns nnfente denn,m.s4ns
Deparli eão de Peen t es da Sidra. Mal ra P .r^-tt-90
da Pp èn,If rift g•o^so
11 de março de 1960, sob o número
...),rn ri ., 1 g el) c etb litSMC*0
2. 771-80 .
"&.
e RI
^"" 24 de janeiro de 1951 na qual X representa
Um ponto.
e R2 têm as significações acima de• 21

elt.
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PATENTES DE INVENÇÃO
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 dial
poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

tinidas, com um composto da fórmula geral III,

Tilift110 N9 129.619

e -CH2-, sendo o número total de complemento da precipitação, a

Hm

átomos de carbono não superior a de evitar a muoiricaçáo do produto,
apos o inicio da precipitação de si8;
De 31 de maio de 1961
coei polihidroxialdo, não reagido.
- Processo de acôrdo com o ponRequerente: Nortla American Sutol. caracterizado pelo fato do solgar Industries, Incorporated - Esvente secundário consistir essencialtados Unidos da América.
mente de um hidrocarboneto, tendo
uma escala de ebulição que incide
Titulo: Processo de refinar ésteabaixo de 350 graus C Opressão atres ae álcoois polihidroxilados.
mosférica, e O a 50% de solvente de
19 - Processo de refinar esteres de
hidrocarboneto oxigenada, no qual
álcoois não redutores, enfáticos, pocada qual molécula contem não mais
do que 4 átomos de crxigénio. não
na qual R3, R4, R5 e R,6 têm as sig- lihidroxilados solidos, e carboxil-ámmais do que 2 grupos ludroxila e
nificações acima definidas, ou com dos, contendo ditos álcoois 4 e 1.8
não mais do que 11 átomos de carum sal do mesmo formado com um atemos de carbono, pelo menos quabono.
ácido da fórmula RX, na qual X tem tro grupos hidroxilas, estando isen4 - Processo de acôrdo com o pona significação acima indicada, de se tos cie grupos que mterierem com
preparai= eventualmente a partir reações ue enteresterificaçao, e tenoo
to 1 , caracterizado pelo fato do solvente secundário consistir essencieldos halogenetos assim obtidos. as ba- pontos de fusão, pelo menos, tão elemente de um solvente hidrocarbon,eses livres p or reacão com carbonatos vades quanto 85 graus Centígrados,
tade tendo um ponto de 'milhos não
ou hicirftidos de alcali ou amornam tendo sido antes os referidos ésteres
euperior a 54,4 graus C e uma escae cie se transformarem estas, por sintetizados por reação de transestetratemento com ácidos inorgânicos ou rificação, em presença de cata izador na qual: 'R7 é alquila tendo I a 2 la de ebulicão que incide- abaixo de
orranicos, nos seus sais, segundo n.é- alcalino, entre dito álcool polihipro- átomos de carbono; R8 é da ela:st:e 330 graus C.
5 - Processo de acõrdo com o
xilacto e um outr oéster em propor- que consiste de hidrogênio e metila;
todos conhecidos.
Finalmente a requerente reivindi_ ções de reação efetivas de, pelo me- , R9 é alquila tendo 1 a 2 átomos de ponto- 4, caracterizado pelo fato do
dite hidrocarboneto ser um composnos 1.2 mola de álcool polihidroxila-'
ca de acôrdo com a legislação apn- (lu. sólido, por equivalente de rea- carbono; né um número. inteiro de to aromático.
O
a
2;
m
é
um
número
inteiro
de
cavei, a prioridade dos corresponden- gente de éster que reage por inte6 - Processo de acôrdo com o
tes nedidos de Patente denoeitadoe na resterifcaçáo, sendo que dita inte- 1 a3; e n mais m é tgual a 9; e ponto 1, caracterizado pelo fato da
Repartieão de Patentes da Sulca. eni restorificação se efeua num solvente o número total de átomos de car- giumtidade de solvente secundário,
29 de ab ril de 1960, soh o n9 4967/60 I reacional, primário, do grupo que bono não é superior a 9; e
adicionado, ser cérea de 0,3 a 1,0 vée em 2 de maio de 1960, sob o ma- consiste de compostos representados
zes o pêso do sei /v ente primário retiMero 5060/60.
do na mass areacional.
pelas fórmulas:
7 - Processo de acordo com o
ponto 1, caractsrizado neto fato do
128
901
9
TÉRMO N
álcool polihidroxilado, sólido, ser a
sacorose.
De 3 de maio de 1961
8 - Processo de acórdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato do
Requerente: Ciba Société Anonyme,
álcool poIlhidroxilada, sólido, ser o
firma industrial e comercial suíça sorbitol.
0
lI - Processo de acôrdo com o
Suiça.
R
ponto 1, caracterizado pelo fato do
*Processo para a produção de com(
álcool sólido, ser o manitol.
postos de epóxido".
10 - Processo de acôrdo com o
na qual: R é da classe que consis- ponto 1, caracterizado peio fato do
Pontos Caracteristicos
te de hidrogênio e alquila tendo 1 a álcool polinfdroxilado, 345licio, ser o
1 - Processo para a produção de na qual RI é da classe que consiste 4 átomos de carbono; e R10 e da metil D-glucosiclio.
11 - Processo de acôrdo com o
de compostos de epoxido, especial- de grupos alquila e alcoxiaiquile, ten- classe q ue consiste de CII2 e C2R4mente um composto de monoepóxido do 1 a 5 átomos de carbono; R2 é sendo dito nrocesso caracterizado pe- ponto 1, caracterizado pelo fato do
da classe que consiste de hidrogênio, lri- fato de se misturar 'oro a massa álcool polihidroxilado, sólido, ser o
da fórmula geral:
alquila, a grupos alcoxi-alquila, ten- reacionat, a p ós a interesterificacáo e etal-D-glucosidio.
o
do 1 a 5 átomos de carbono; e R3 eneuanto contêm menos de 20%. Par e 1 9 - Processa de acôrdo com do
e da classe que consiste de hidro- nêse de solvente primário, uma quan- ponto I, caracterizado pelo fato
gênio e um grupo alquila tendo 1. a ti dade de um solvente secundária s1-1 " álcool polihidroxilado, sólido, ser a
3 átomos de carbono, sendo o nú- cfente para causar a pr,cipdarão do rafinose.
o
mero total de átomos de carbono não álcool nolihiciroxilado, não reagido 13 - Processo de acôrdo com do
de se separar o álcool n31Ihidi,;xila- ponto 1, caracterizado pelo fato
superior a 8;
do não reagindo. de se separar o carboxil-ácido ser um ácido graxo. .
álcool nolihidroxilado, precipitados. 14 - Processo de acerdo com o
do liouido mãe, senda dito solvente ponto . 1, caracterizado peio fato do
secundária um solvente bedrocerbo- solvente prfinário ser dimeth-fortriaonde R repres e nta um átomo de hinotado, com O a 50% de solvente de mida.
drogên'o ou um grupo alcoi l a, alceni
15 - Processo de acôrda com o
bidroca rhorieto oxieenad fl. em aue cahidroxialcoila, hidrunalcoxial eoida =tecida contem não mais de ponto 15, caracterizado pelo, fato do
la polihidroxitecolla ou hildroxi(polioxigênio e não mais !soma peeihidrexoado, sendo ser saOU? 4 átomos d e
alcoxi)-alcot l a, caracterizado pelo lacondrs aue gru pos hiciroxila e nãos mais cerosa e do solvente secundur lp
to de se enoxidar um composto da
temer; sistir essencialmente de hidrocarbo.
.*nrbeno
rlo
do
oue
11
átomos'
f5rmula geral:
dito !solvente em-andaria, um ponto nete aromático, tendo uma escala de
de anil ina não su p erior a, 5*.4 remi, ebulição abaixo de 350 graus C.
Certierados; sendo a precipitaçã o e 16 - Processo de adirdo com 0,
spnararAn do menet onli lildroxilado, ponto 1 , caracterizado pelo fato da
não reagido,. do liouldo mãe ef e tuado solvente primário ser a nirro idem o
a uma temneraturs entre 20 e 1 40 17 - Processo de admiti com
rato do
' g raus Centfersdre aue é suficiente- ponto 1, caracterizado pelo
ser
a
dimetil-acen3")
mente elevada para manter os (set e- solvente primário
.
reF (1 , álcool polibtdroxiTado, em dee- temida.
cxa.menonde R tem o sizn itl,solução, mas sufirientetnente baixa IS - Processa de acôrdo com o
mente dado ao mesmo.,
na qual: R4 e R5 são da classe que p ara fazer com mi e o álcool polih l - ponto a caracterizado pelo fato do
solvente primário ser a N-metil-pir.
2- Processo, de acôrdo com o non cónsiste de hidrogénio, e um grupo droxils 4,, e nroriolte.
tol caract-riee do nela fato de se alquila, tendo 1 a 2 átomos de ,erArdo com o non- rolidona.
2
Processo,
de
Re
19 - Processo de acôrdo com
efetuar I/ Pnrrx I rlac5 n por tratamenH bono; R6 e da classe une consist. te 1. rprnrfori7arin orlo feate de se
to core
de hidrogênio e um grupo alquila efctii .r a ri no irali za crl o do cata liztidrir ponto 1, cara ctcrizado mio fato de
Prioridade: Inglaterra, em 4 de tendo 1 a 3átomos de carbono; e X alcalino a pós o rompi-ment o da rea- massa reacional conter desde PO a
é da classe que consiste de -0-,NCH3 cão de transesterificacão e antes cio 80%, por pêso, de solvente primari%
maio de 1960, sob o n9 15.800/60.

(4)

(L"<:3:1.1J

--1.11
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PATENTES
Pul.dicaçao feita de steórdo com n art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
I 29 Da data da pubhcatao de que .,rata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durav de
poderão anreenitm: suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

2t

1
dias

Finalmente, a depositante relviadica, metil-s- triazina ou 2 - amiao - 4,6 - 1MTERMO b1 9 129.866
20 — Processo, de acordo com o
ponto 1, caracterizado pelo tato de:
de acôrdo com a Convenção Internacio- ; triclorometil-s-triasinas com amictos oh
qu3 uguan•nae compreende um biter
De 8 de jorn..) de 1961
nal e de conformidade com o artigo amon.aco em presença de quantidades
de tun alcool polihidroxiledo, um solca:aliticas de um alcoolato alcreino.
21 do C'xligo da Propriedad,
vente primado de reação e um sol- Requerente: Sandoz Soc:edade Anã- a prioridade do correspondente pedido, 1 Total de 3 pontos.
vente secundário contendo uni bilro- nima — Suiça.
deposita° na Repartição e Patentes da
cai boneto e um tildrocarbone i oxi- Titulo: Processo para a preparação Alemanha. em 11 de ¡linho de 1960 sob 1 Finalmente, a depositante reiivindica.
de acórdo com a Convenção Internadogenado escolhido entre os. do guipn de novods derivados de tiocolquicina. o n° M 95.602 IVI,/12 o.
'nal e de conformidade com o artigo 21
Ud consiste de propileno g
Processo
para
a
preparação
de
novos
esteres de propileno glicol de ...eidos
do Código da Propriedade Industrial, •
grasos inferiores, qlipato • dietilizo e derivados de tiocolquicina da fórmula
prioridade
do corresponente pedido, de.
TERMO
1•1 9 129.953
sucinato Menet), Grvendo o hirto- ger.."
positao na Repartição de Patentes da
Data: 12 de junho de 1961.
carboneto oxigenado . a uma tempeAlemanha, em 10 de ag6.sto de 1960
fla
ratura mais ana do que •as tempeRequerente: Bracco Indústria Chimica sob o n' D 33.993 IVb/12 p,
raturas de ebulição do referido solS. P. A. — tália.
vem( primado de reação e de hidroCH 3 0
rindo: P;oz . s,a) para a i rodução de
(I!
carooneto no rderido solvente secunTElí.11/440 hl* 131.723
uma
nova base de schiff.
dam. de modo que u referido rad. De 16 de agênito de 1961
ventt primário de reação e o Mit oe
carboneto no referido solvente se- C11
Requerente:
FarbenLbrike.n Bayer Akcundário saci preferencialmente des2
ti
tiengesellschaft, Leverkusen-Bayerwerk,
tilados, e o referido éster de um al- na qual A representa alquileno, algosCLIni,
República Federal Alemã.
coolpoli-hidroxilado é YOCU •)etado nile.no ou ariteno. caracterizado pelo
sProcesso para a produção de derisubstancialmente livre. dos referidos
1
—
Processo
pa.a
a
produção
da
solvente primário de reação e do hi. fato de se tazer reagir uma desai.etil- nova bast de Schiff a partir dt D. ou vados de açúcar,.
tiocolqu:cnia
com
um
derivado
reativo
Pontos CaractethItcos
droearboneto contido no referida sole dt di-aldeldum ácido dicarbaxilica saturado ou .D,L-9-ainin-3-isoxa!,dona
vente secundário.
1 Processo para a produção de derivae
do
ttreftálico,
de
lormula
estrutural
Prioridade: Estados tinidos da não saturado, o de se purificar o procomo de seus sais com bakes não dos de açúcar, caracterizado pelo fato
América, em 19 de junho de . 1940, duto da reação seguudo métodos co. bem
tóxicas,
caracterizado pelo fato de se de se permitir a atuação de éstres de
sob o n9 33.116.
nhecidos, de preferência por cristaliza2 moléculas-gra:na de D. ou ácidos graxos de álcoois inferiores Oção, o cle se preparar eventualmente o ;reagirem
•
ID,L.9-araino-3-isoxazolidona ou de um bre éteres glic6lico8 de gane GomilTERMO 1•1" 129.849
sal de alcali, por reação co mura hi- :sal da mesma com unia molécula-g:ama roodentes à formula geral
dróxido ou carbonato de alcali.
De 7 de juat..a de .1961
Finalmente a requerente reivindica. de ! de di-akleido terettálico ou, eventual••n••••••

acórdo com a legislação aplicável, a .mente, de uni composto -que reaja cem-,
•
e de se transformar o produto
p :iorkléide dos correspondentespedid os odanismo.
condensaçã,
no
grão
desejado,
em
de patente depositados na Repartição •
de Patentes da Suiça, em 10 de junho • um de seus sais, de preferência o sal
ill .
ije juro, uai o o.- 0.097-60 e em 113 de de cálcio.
,1
2 — Processo pura a wedução da
março de 1961. sob n'3.678-61.
I nova base de Schiff a partir de D. ou
L
,na qual Z representa o radical de a
D,L-9-ainino-3-isoxiizoildona e de di- ¡mono - , dl ou tri -sacarideo e R sig •
TERMO N.' 129.9q0
I aldeai ° tereftálico, caracterizado pelo
Pontos Caracteristicos
fica hidrogénio ou um grupamento fato de se condensam 2 moléculas-gra- ! quita inferior, enquanto ni represen
De 9 de junho de 191
1 — Processo para a wodução de
ma
de
Dou
DI-9-amino-3-isoxazoReatiereate: E. Merck Àktlengesells- lidona com uma moléculas-grama de ¡ um número de 1 a 50 e n significa ui»
ésteres de ácido mano-tio-, -respectivaInúmero de 1 a 5 quando Z significar
-lacete di-tio-loslórieu, respectivamente chaft, Alemanha.
aerefiálico.
lo radical de um mono-sacarideo, ou um
sProcesso para a produção de 3-enol- ;di--ildeido
-fosiónicck de lóimida geral
3 — Processo de acêtrilo tom o pon- :número de 1 a 8 quando Z significa o
-Acilatos de esteráidese.
!to 2. caracterizado pelo fato de se efe- iradical de um di-sacarideo, ou um
Pontos Caructeiisticos
de 1 a 12 quando Z significar o
Processo para a produção de 3-enol- . tuar a condensação no seio de um solmero de
-acilatos de esteroides, ca..acterizado ! vente, de preferência no seio de um ál ;radical de um tri-sacarideo.
cool
inferior
ou
de
um
álcool
em
solu.
pelo fato de se transformar um 3-ceto- ção aquosa, a uma temperatura que não 1 Finalnaente, a depositante rivindica,
-9,6-dieno•esteióide de fórmula geral 1 ultrapassa o ponto de ebulição do sol- ;de acôrdo com a Concenção Internacional e de conformidade com o artigo
vente.
•
OR;
21 do Código da Propriedade Iode*.
Requerente: Farbeali.b..ken Bayer
tiengesellschatt Leverkuscri-Bayerwerk
Republica Federal Alemã.
sProcesso para a prodtr„ão de ésteres de ácido mono-tio, respectivamente.
di-tio-fosherco e -forfonicor.

TE,RMO Nd 131.373
De 2 de agasto de 1961
Requerente: Deutsche Gold Und Silbar — Scheideanatalt Vormals Roessler,
Prancfort sabre o Meno, República Federal Alemã.
eProcesso para a obtenção de 2,4por meio de tratamento com no nona le -bis-aleollamino — 6 — triciorometil-Senol-acilante enfático inferior, no cor- -Matinas>.
respondente 3-aiol-aeilato de esterdide,
Pontos Característicos
de fórmula II
1 — Processo para a obtenção de

na qual R representa um radical alquila, atila ou aril-alqulla portador de
quaisquer substitulates, R, representa
um radical hidrocarbonetado contenod 1
a 12 átomos de carbono e R3 represem
ta um radical oxi-alquae contendo 1
a 12 átomos de carbono ou uni radical
alquila contendo 1 a 6 átomos de carbono, rarasterizado pelo fato de fazer
reagir &qui!. ou
cos. respectivamente -tio-arilicos, com
fosfitos de di-alquila, tiol-fosfonitos de
di-elqulla ou fosfonitos de .alquila ia
presença de agentes fixadores de ácidos.
2 — Agentes .preguicidas, caracterieados por conterem ou cousistirem de
ésteres de ácido mono-tio-, respectivamente di-tio-foisórico, respectivamente
4P
..fisfônico de fórmula geral de aeõedo
com o ponto 1.
na qual R I. R3 e X possuem o
Prioridade: Alemanha, em 7 de Ia- tfieado mencionado ac,ma e R, signi1960, Sob a' P 111.397 "Tb/ ao um radical ácido carbox:lico enfáI tico Inferior.
t o.

trial, a prioridade do correspondente
pedido, depositado na Repartição 4e
Patentes da Alemanha, eia 16 de agõsto de 1960, sob ri9 F 11.889 IVbf
12 o.
TÉRMO N° 115.932
Ern 5 de janeiro de 1960
Requerente: Aktiebolager Svenska

Kullagerfabriken — Suécia.

2,4-bis-alcoilamino- — 6 — triclorometilTitulo: Porta-1261os para rolamento
-s-triazinas da fórmula geral:
•
de rólos eilindricos.
1 — Um-porta-rólos para rolamentos

de rõlos cilindricos compreendendo uma
parte essencialmente cdindrica guarnecida de cavidades para os rõlos e de,
dillmetro maior ou menor que o diAmetro do circulo primitivo do jeigo de
rôlos, caracterizado por elementos de
apoio localizados numa extremidade de
onde R,. L. R 3 e R. representam hidro- cada rõlo, os ditos elementos de apoio
génio ciou radicais aicoilos, caracteri- e q dita parte cilindrica sendo localizado por fazer reagir 2,4,6 -tr1- tricloro- zados na no interior e o outro ao Ia-
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
a 29 Da data da publicação de qui tutu o presente artigo, começará a correr o varã,à para o deferimento ao pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

voador do círculo primitivo, um ou mais
TERMO N° 119.379
TERMO N. 121.778
de báscula para caretas e caminhões,
dois ditos elementos de apoio sendo
de acôrdo com o ponto 1, caracterizado
Em 22 de maio de 1960
àdaptados para fixar a pasição do rôlo
De 5 de agôsto de 1960
pelo fato de que porta trazeira de básnuma direção axial e um ou mais doa
cula da caçamba se articula, por meia
Requerente: Kalle Aktiengesellschaft, de saliências laterais, substancialmente,
Requerente: João Maggion — São
ditos elementos de apoio sendo .adaptaWiesbaden-Biebrich, República Federal triangulares aos lados da referida caao para fixar o rôlo numa direção ra- Paulo.
Alemã.
çamba; e peio tato de que as referidaa
dial.
Titulo: Nôvo processo para recapa<KC-amadas Copiaàras Especialmente meio de tirantes rígidos, com as longa.
2 -- Um porta-rôlos de acôrdo com geia de pneus.
para formas impressoras.
rinas de sustentação da referida caçamO ponto 1, Caracterizado por uma parba.
1 — Nôvo processo para a recapa.
essencialmente plana ligada a parte
Ponto característico
3. Aperfeiçoamentos em mecanismos
Olindrica e rendo partes localmente se- gem de pneus, consistindo na preparade
báscula para carretas ou caminhões,
paradas da dita parte plana, das quais ção de pneu liso, como nos processos
Camadas copiadoras, especialmente caracterizados pelo fato de estarem pre.sun número delas são formadas como
para formas impressoras, caracterizadas vistos de um e outro lado da referida
ilinguetas dispostas entre os valos e usuais, sendo mantida câmara de ar pelo fato de compreender uma camada caçamba, elementos de guia em forma
apropriadas para impedir que os rolos com pressão e roda portadora do pneu, fotosensivel contendo pelo menos um de arco de circulo que cooperam com
aniam ralialmente para o exterior do caracterizado pelo fato de que as ner- estar foto-sensível, contendo ainda, pelo aberturas adrede previstas nas referifetentor e outras partes sendo locali- vuras, que conformarão
o rastro, são menos, um grupo hidroxilico livre de das longarinas de sustentação da caaadas de um ou de outro lado das lia.
ácido naftoquinono — (1.2) -- diazi- çamba.
goelase atuando . sôbre as superfícies formadas previamente, eia processo qut do sulfônico com um derivado antraqui'
encamas
dos rédos para fixá-los numa inclue vulcanização parcial, sendo ner- nônico que está substituído por,a,o medireção axial.
vuras ordenadamente coladas contra a sos, dois grupos hidroxilicos e o anal,
TERMO N° 123.862
além disso, pode ainda ter grupos ni3 —Um porra-n:31os de acõeclo com face lisa preparada do pneu, e contra tro, halogênio e ou radiiais alcoiclo)
De 31 de outubro de 1960
o ponto 1, caracterizado por uma parte a mesma comprimidas por câmara em
alcoxi, numa proporção de 10 a
essencialmente plana ligada a parte ci. que se dá a circulação de vapor, para e/ou
Requerente: Cascadura Industrial
100% por pêao e contendo uma ou
lindrica e tendo junto a sua borda livre
mais resinas solúveis em álcalis, numa Mercantil Ltda. -- São Paulo.
a
final
vulcanização
das
citadas
nervia
apoio dispostos entre ao rõlos para
Titulo: Nôvo Aparelho para jacto
proporção de O 90% por pêso, sendo
impedir que os rôlos caiam padiaamente ras e sua perfeita aderência ao pneu.
que o conjunto dessas substâncias per- de Areia.
para o exterior do retentor e que tam,
2 — lalóvo processo para a recapa- faz, pelo menos 99% por pèso, da dita
érn são providos de elementos atuara gem de pneus, conforme reivindicação camada fotosensivel.
Pontos característicos
do sôbre os rôlos para fixar a posição anterior tudo substancialmente como
Finalmente, a depositante reivindica,
1 — Nôvo aparelho para jacta de
dias rôlos numa direção axial.
descrito no relatório e representado nos de acôrdo co ma Convenção Internacioareia, aplicável principalmente na limnal
e
de
conformidade
com
o
artigo
21
desenhos
anexos.
4 -- Um porta-rôlos de acôrdo cora
do Código da Propriedade Industrial,, a peza de superfícies de chapa metálicas,
quaisquer dos pontos precedentes, ca.
prioridade do correspondente pedido, earacteriz,ado por ser constituído por
aacterizado pelo fato de que Oi• elemendepositado na Repartição de Patentes um recipiente preferivelmente cilíndrico
tos de apoio quer as partes portadora&
da Alemanha, em 5 de agôsto de 1959, apoiado sôbra pés, recipiente êste que
TERMO INT, 121.672
dos ditos elementos de apoio serem elas.
se . prolonga superiormente em trecho
sob o a° F38.378/IVa/57b.
geamente deformáveis na direção axial
cônico revestido internamente de tuna
Em 1 de julho de 1960
do rolamento para permitirem a moncamada de borracha ou material equivaTERMO N° 121.679
tagem e desmonte dos rOlos. •
lente, sendo previsto neste trecho cã"Dispositivo compreendendo barras
nico, uma tubulação flexível de sarda
De 1° de agôsto de 1960
5 — Um porta-rôlos de acôrdo com perfiladas para a construção de armae suporte para esta; ainda o• citado reos pontos 1 e 3 caracterizado pelo faro ções metálicas.
Armando Sugéne Fabre — França cipiente e dotado lateralmente, de válvula de segurança e aberturas providas
das partes que cercam os elementos de ção de armações metálicas.
Titulo — Aperfeiçoamentos em me- de tampa, sendo uma para, colocação.
apoio serem enfraquecidas por %ros
Requerente: Jacques Huguenin
canismos de báscula para carretas e ca- de areia e a outra • para limpeza, e In— Suiça.
ou se semelhantes.
feriormente de um bico interno ligado
minhões.
Título: "Dispositivo compreendendo
à uma 'tubulação externa, a qual por
6 — Um porta-rôlos de. acôrdo com
sua vez é ligada a uma câmara de sea •
Pontos característicos
o ponto 5 caracterizado . pelo fato dos barras perfiladas para a construção de
armações metálicas".
cagem do ár, onde é prevista a tabulafuros terem o formato de rins.
Aperfeiçoamentos em mecanismos ção de entrada de ar provida de regis1.
1 — Dispositivo compreendendo bar- de báscula para carretas e caminhões, tro.
7 — Um porta-rôlos de acôrdo com
.
•
qualquer dos pontos precedentes carac- ras perfiladas para a construção de caracterizados pelo fato de compreender
2 — Nôvo aparelho para jacto de
armações
metálicas,
caracterizado
por
terizado pelo fato da parte plana, ser
elementos longitudinais de preferência areia, como reivindicado em 1, caracUm elemento em separado rebitado. apa- duas barras acopladas por um pino par- ern'2' forma de cantoneira, por intermé- terizado pelo fato de a câmara de sereduazdo ou so:dado a parte cilindrica., cialmente engastado em uma ranhura dio solidárias com a caçamba bascu- cagem do ar citada em 1 ser formada
de uma das barras e fixado por, uma
8 ----: Um porta-rôlos de acôrdo com dita barra e no pao, sendo este ultimo lante e de extremidades traseiras ale- por uma peça cilíndrica &a, aberta em
o ponto 1, caracterizado pelo fato do atravessado por um parafuso que atra- vantadas e .em arco de círculo por in- sua extremidade superior, onde é pretermédio dos quais a referida caçamba vista uma tampa, peça esta provida
elemento de apoio compreender rebites vessa uma parede da segunda barra assenta
e rola sôbre as longarinas do aiternamente, de uma ou mais paredes
paraitisos ou semelhantes fixados a uma fronteira à extremidade anterior do di- chassis de carreta ou caminhão; e Pelo longitudinais, as quais formam um laparte essencialmente plana ligada a par.
to pino e é fixado por unia porta que fato de que o mecanismo de báscula birinto.
te cilíndrica.
3 Nôvo aparelho para jacto de
trabalha de encontro à face da lita prõpriamente dito compreende um eixo
9 — Um porta-ralos de acôrdo com parede oposta à localizada em frente ao articulado, pelos extremos, às referidas areia, como reivindicado até 2, suba.
o ponto 1, caracterizado pelo fato das pino cuja extremidade salienta-se além longarinas e dotado. de um e outro tancialmente como . descrito e ilustrado
cavidades de rio serem mais longos que da dita primeira barra e é engastada lado de braços radiais solidários pro- nos &senhos anexos.
•
nImwma~
vidos de rôlos cooperantes com fundo
o comprimento dos rólos a tal ponto numa ranhura da segunda barra.
TERMO N. 123.906
da referida caçamba; um terceiro braço
que os rôlos podem ser axialmente des2 — Dispositivo, conforme reivindi- central, também. solidário com o refelocados por urna (Jatância igual ao
De 31 de outubro de 1960
compr mento no qual o elemento de cação 1, caracterzado por ser o dito rido eixo e que se articula, pela sua
extremidade livre, com uma alavanca
pino
fendido
losgitudinalmente
em
parte
apoio se prolonga para alem de extra.
Requerente: Cantoneira Isco Limita.
de tração; e uma peça de formato, suaridade do rOto c pelo tato de um ele- do seu comproniisso e assenear elastica- bstancialmente triangular, um de cujos
— Estado da Guanabara.
mente
na
ranhura
da.
segunda
barra.
mento (opaçador ser disposto entre as
Titulo: Aperfeiçoamentos em canto*
vertices se articula à referida alavanca,
extra,alades de rõlci e a borda tias
O requerente reivindica a prioridade ao passo que os outros dois se articulam narras, usadas em construções de pré.
cavidol2s do rolo de forro ao fixar os de idêntico pedido depositado na Re- a pontos fixos de chassis de carerta e
I'MOS Vima posição axtal após a 1130131) — eApefeiçoamentos em cantonela
partção de Patentes Suiça em 7 de do veículo rebocador resnectivarnente.
tageni
abril de 1960, sob o n° 3.897-60.
2. Aperteaoame ; ts . em mecanismos ras, usadas em construções de prédio"
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 28 do Código de Propriedade Incha:anal:
1 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 oposiglies ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se. julgarem prejudicados.
8°) Processo de acetrdo com uma 1 2 — Aparelho de acetrdo com o ponou mais das reivindicações precedentes, to 1, caracterizado porque o dispositivo
no que se submete a polimerização, Ipara aplicar o plástico é u mespersor.
juntamente com o. acrilonitrilo, um me. ; construído e disposto de modo a esper.
nómero com eixo copolimerizável, por gir um lado de cada uma das ditas
exemplo, ácido itacemico, anidrido nele!. fedhas.
co. 2-vinil-piridina, 4-vinil-piridina, ou 1 3 — Aparêlho de aclardo com o pote,
2-vinilpiridina, de preferencia em to I. caracterizado porque a segunda
proporções de. pelo menos, 95% em ; posição é uma pos'ção rle montagem
peeo de acrilonitrilo e não mais de 5% operada hidredicamente.
TERMO N9 130.154
I 4 — Aparelho de acordo com o ponem peso do outro menómero.
99 ) Processo de ace(do com uma to I, caracterizado porque o plástico
De 20 de junho de 1961
ou mais das reivindicações precedentes, I celular espurnável é uma mistura reaRequerente: Sala Viscosa — Societá no qual a parnerização demora de gente de isocianato-resina alquidica.
i 5 — Aparelho de acetrdo com o poisNazionale Industrie Applicazioni Vis- ires a seis horas.
10.) Polimero e copolimeros do •' to 1, caracterizado porque o dispositivo
cosa S.p.A. — Itália.
TERMO N. 128.974
T.tulo: (Processo para a preparação acrilonotrilo, obtidos segundo o pro- para entregar os ditos elementos espaçadores à posição de montagem, coade
polimeroe e de copolimeros do acri- cesso das reivindicações de 1 9 a 9°.
De 4 de moio de 1961
11.) Polimeros e copolimeros de sitie de uma unidade de apóio e assenloni trilo> .
procedência do acrilonitrilo, obtidos, po: tamento tendo dispositivo para manter
rsequerente: Wilson Neves (Jemia.
Reivindtcações
limerizando acrilonitrilo, eventualmente o elemento espaçador e depositar o mesrães — Estado da Guanabara.
em presença de outros monómeros poli- mo sabre uma das fedhas revestidas,
Titulo: Or.ginal e:tuberc.:4o Ande
Em resumo, reivindicam-se come pon- merizáveis. em presença de um pollme- na posição de montagem.
tos caracterisecos da Invenção, os se- ro eleito entre o polímero do inonoéstere
6 , — Uni processo de fabricar painéis
1 — Original Embarcação Antibia -• guintes:
metilico do ácido itacõnico, o ácido de 'construção laminados, caracterizado
caracterizacia pelo, fato de se apresen1°) Processo para a preparação de poliacrilico e o copolimero do ácido por compreender o avanço de uma série
tar num formato su.generis, de uni eis. polimeros e de copolimeros do acrilo- 'sacode° a do estirol. preferentemente
positivo flutuante de fácil movimenta. nitrib, caracterizado pelo fato de que em proporções entre 0.5 e 5% em peso de pares de forros externos de painéis
além de uma primeira posição, aplicação
ção na superfície liquida ou em !erra, se prepara uma solução da acrilonitri- do total dos monómeros.
de usa revestimento relativamente fino
sem uso de remos — quando em am- lo. eventualmente com a adição de ou12.) Processo para a preparaçio de
biente liqu.do — ou sem a necessidade tros monóestere medita) do ácido ita- polímeros e de copolimeros do acrilonl- de una plástico celular aderente ceoude elementos traciona.s quando em ter- cóníco: polímero do ácido acrílico, e trilo, corno reivindicado de 1 9 a 119, mável a uni lado de cada fõlha, avanço
ra devido ás suas próprias tontos de copolimero de ácido itacónico e do como substancialmente descrito, para os das fólhas revestidas' para uma posição
de montagem, parada dos forros revestimaneabilidade, constantes de radas la- estiro), polimerizando-se o acrilonitrilo fiel em vista.
dos na posição de montagem, colocação
terais extrenas á embarcação, ligadas e eventualmente os outros monóneros
Finalmente, reivindica-se, nora termos
entre si por eixos excêntricos, eixos es- contidos na solução, cai presesça de do art. 4° da Convenção de Paris de de um separador e elemento de refõrço
eia coincidência com os forros revestites que st interligam — o trazeiro ou um catalizador.
1883 e do art. 21 do Decreto-lei núdianteiro ,por tirantes — guias,, que • 21 Processo de acetrdo com a rei- mero 7.903 de 27 de ageoto de 1945 dos ou colocados, arranjo dos forros
proporcionam uma tração conjunta de vind:caçtio 1 9 , no qual o polímero adi- a prioridade do correspondente pedido sõbre qualquer lado do elemento sepa.
redor e aplicação de pressão à combitodo movimento tracional (fig. 1).
tivo está em proporção entre 0.5 e 5% depositado na Itália em 21 de junho nação de dois forros e de espaçador
2 — Original embarcação anfíbia — em peso do total dos mcoemaros.
de 1960. sob o n9 11.017-60.
intermedário, para assim unir íntima e
nnnnnffl
caracterizada peio tato de suas duas
3° i Processo de acõrdo conle,as reiintegralmente
a dita combinação, dasrodas laterais externas serem compos- vindicações 1 9 e 2°, no qual a toncenTERMO N9 130.254
do uni painel de construção laminado.
tas de dois discos situados paralelamen- tração de acrilonarilo na solução, está
7 •— Um processo de fabricação de
De 23 de dezembro de 1960
te e no intervalo correspondente, de compreendida entre 30 a 50% em peso.
painéis laminados, de acetrdo com o
0,10 a 0,30m, existirem um número coa9 9 ) Processo de ecoei:do com uma
Requerente: Lockeed Aircraft Corpo- ponto 6, caracterizado porque o revess derável de Metas colocadas perpendi- das reivindicações precedentes, no qual
timento fino de plástico espumável é
cularmente ao eixo das d.tee• rodas, que a pnlimerizaceó se efetua a tempera- ration — Estados Unidos da América. aplicado por aspersão.
Titulo: Processo e dispositivo para
servirão como elementos propulsores, tura entre 259 e 100°, preferivelmente
8 — Um processo de fabricação de
fabricação de painéis laminados.
quando na supertice liquida e, quando a 55° e 65°.
•
painéis laminados, caracterizado por
59) Processo de acôrdo com uma
em terra, por estarem r:gidamente fiei.
compreender as fases de aplicar um
Pontos Característicos
das, servem como elementos de tração ou mais das reivindicações anteriores,
revestimento fino de urna mistura reano
qual
a
polimerizacáo
tem
lugar
em
em terreno arenoso.
1 — Aparelho para a fabricação rã- gente de isocianato-resina alquidica a
3 — Original embarcação entibia — presença de um conhecido catalizador
pala
de painéis laminados para constru- um lado de cada unia de una par de
como re.nviclicada em 1 e 2 e caractere da polimerizaçáo do acrilonitrilo, em
Rolhas de superficie, deixar a mistura
cada ainda mais peto tato de possue.. especial um peróxido organico, corno ção, caracterizado por compreender um começar a reação para assim aderir ti*
na periferia das rodas propulsoras, ca. o neróxido de laurilo, peróxide de bitu- supridor de ft5lhas de- superfície de um ftelhas de superfície, colocar um elemares que, 'além de aumentarem o indi- zoilo. peróxido de ácido eleico, de um material desejado, ç tendo nela. um mento separador de um material granuce de flutação da embarcação, ainda coinnosto azo. como .o azolsobutironitri- acabamento adequado para o uso parti- lar em coincidência com pelo menos
proporcionam a melhor movimentação lo, e um sal, como o AICI„ o R144. cular a que se destina o painel mon- uma das fedhas revestidas. aplicar I
da dita, quando fora dágua, em terreno preferivelmente presente em quantidade tado, diversos elementos espaçadores, combinação do par de Rilhas com o
entre 0,5 e 1,5 em peso dos menóme- dispositivo para mover um par das ditas separador entre das, manter a pressão
compacto.
'telhas de superfície alem de uma pri4 — Origiaal Embarcação Anfibla -- ros.
meira posição, dispositivo na dita pri- na ,combinação montada para permitir
corno reinvidicada de um a 6 e carac69 ) Processo de acerdo com uma meira posição para aplicar um plástico uma fixação inicial da dita maitura. e
ter:zada ainda mais, pelo fato de uma ou mais das rdvindicações precedentes,
eepumável celular, aderente, a um lado curar o conjunto em uma temperatura
só pessille poder sem nenhum esforço no qual a massa pastosa obtida depois de
cada uma das fõlhas, disposit vo de 52 a 1079C, para endurecer a dita
/mico excepcional, movimenta-la seio- da polimerização, é adicionada com para mover as Rilhas, com a espuma
mistura.
siando roerias a as suas rodas ao mesmo uma quantelade de dissolvente tal, sue aplicada situada seibre ela, para uma' 9 — Processo para fabricar painéis
tempo, valendo-se de um volante espe- depols da distilação no vácuo com s i .1m segunda posição, dispositivo para co laminados, de aceordo com o ponto 8.
cial conjugado com os dois tirantes de sliminar o acrilonitrilo não polimeri-tregaosdilmnpaçores,1 caracterizado porque as fases de apliadaptados e uma barra de direção, com- zado se obtenha uma so'ução de poli-' um de cada vez, para cada par de cação da mistura. e montagem do paiposta de tirantes auxiláries — nas ro- mero, contendo preferivelmente entre 15 fõlhas de superkicie na dita segunda nel é realizada em pressão e temperao.
p so de polimero.
das diariteiras que facilitam a didgibiliposiçáo, dispositivo para põe os lados tura ambientes. •
dade da embarcação.
79 ) Processo de acórdo com uma' revestidos das Rau de superficie em
10 — Aparelho para a fabricação de
5 — Original Embarcação Anfibi — ou aaa's das reivindicações prece 's. I contato lisico com o elemento espaça. Unidades de construção laminadas, cacoma reinvieictela de 1 a 4 e caractesla no anal o dlesolvente empregado e elei- dor, e dispositivo para aplicar pressão racterizado por compreender, dispositivo
sada ainda mais pelo fato de servir to entre os seguintes: dimetilfornian'do, ao conjunto resultante para assim fa- para aplicar um revestimento espumável
como embarcação de ou para recrea- dimetilacotamido, buti rolatone mistura zer o elemento espaçador e as Rilhas fino a um lado de unia primeira falha
ção ou para transportes de pequenas de butirolatone e dimetilformamido, car-1 aderirem firme e uniformemente, e se de superfície ou fõrro, dispositivo para
mercadorias e , ainda por variar de ti- bonato de etileno, e mistura de forma-1 unirem em um painel de construção, aplicar , um revestimento semelhante a
pos e dimensões, podendo também; ser mido e nitrometano.
1 um lado de uma segunda fédha de suintegral.
taracterizadas por serem aplicadas por
beto de adesão. mediante um adesivo
composto de uma tira de terido fibroso,
untada com cola liquida, ges.so e formoi misturados, sendo a referida aplicaçáo, em cantos de paredes, colunas uu
superficia.s, de modo a cobrir a aresta
e os lados, formando a referida tira de
tecido, uma diferença de nível quasi enperceptivel com a superticie adjacente
da parede. 'coluna. protegidas; • tudo
como substancialmente descrito e reivindicado.

acionada ou movimentada por mais de
uma pessea, em qualquer dos sentidos,
para frente ou para traz.
6 — Original Embarcação Anfíbia
— —como reinvidicada de 1 a 5 e caracterizada finalmente por tudo quanto
foi descrito e apresentado,
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acórdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
i 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo pare- o deleriments do pedido, durante 30 dias
poderão apresentai' suas oposiçees ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
„arficie ou Mirro, um elemento separa- de agôsto de 1945, a prioridade do cor-Idura,couro, uma resina sintética de dasdor tendo diversas separações finas in- respondente pedido depositado na Re- ' se dos politetrafluorostilenos eu similadividuais, as .separações definindo pelo partição de Patentes na França, em 25 res.
8 — Uma torneira de acôrdo com
menos envoltórios parciais, dispositivo de junho de 1960, sob n° 831.310.
1 qualquer um dos pontos precedentes,
para aplicar o dito elemento separador
130.820
TERMO
N9 caracterizada
às fôlhas de superfície revestidas,
dispelo fato de que a dita
membrana é feita de um material no corpositivo para aplicar pressão às fôlhas
po do qual ou superfície é embutido ou
De 14 de julho de 1961
de superfície e ao elemento separador,
aplicado um tecida, tela de arame ou
para assim embutir as separações , do
Requerente: Alfons Knapp — Princi- Unha flexivel similar mas substanciaielemento separador nos revestimentos, e
mente inextensivel que pos.bilita à dita
dispositivo para manter a dita pressão pado de Monaco.
torneira para fluidos membrana suportar pressões altas.
Titulo: Uma
sôbre a unidade montada, por um inter9 — Uma torneira de acôrdo com
com vedação de membrama.
valo de tempo predeterminado.
qualquer um dos pontos precedentes
11 — Aparelho para fabricação de
Pontos Característicos
caracterizada pelo fato de que a dita
unidades de construção laminadas, de
membrana é feita pela superposição de
acôrdo com o ponto 10, caracterizado
1 — Uma torneira para fluidos com duas ou mais -iôlhas de materiais dfiet vorque o revestimento espumável conliste de um reagente isocianeto resina vedação de membrana, do tipo em que rentes, dos ,quais pelo menos um convi.a comte de tec.do, tela de arame ou material
I/quidica, em que a resina alquídica uma membrana deformável coope
uma sede de vedação, caracterizada flexível similar mas substancialmente
Iam um índice de acidez de 5 a 80.
12 — Processo de fabricação de pai- pelo fato de que pelo menos uma das inextensível.
tfts laminados de acôrdo com o ponto bordas periféricas que agarrem e dita
10 — Uma torneira de acôrdo com
8, aaracterizado porque ia fase de dei- membrana entre elas tem uma super- qualquer um dos pontos precedentes
xam a mistura reagir inclui a expansão ficie cujas linhas geradoras são inc,jna- caracterizada pelo fato • de que a memexotermica da dita mistura em tempe- das, isto é, inclinadas num ângu.o agu- brana é dataaa, na sua área central, de
ratura e pressão ambientes, e continua- do com referência ao eixo da d ta tor - urna orelha de refôrço, projetada para
.4ão da dita reação após a montagem neira, de modo que a membrana quan- cooperar com a sede de vedação.
11 — Umo torneira de aceado com
di o painel laminado, para unir adesiva - do agarrada assume, em condição de
mente os forros externos e o elemento repouso, a forma de uma tampa com qualquer um dos pontos precedentes
a sua concavidade de face no sentido caracterizada pelo fato de que uma ou
warador em uma só unidade.
13 — Processo para fabricar um pai- da sede de vedação e livre de areas ambas as bordas periféricas entre os
bel laminado, caracterizado por com- altamente dobradas, e não será subme- quais é aganada a membrana, não dopreender as fases de revistir um lado tida a esforços de esticamento ou com- tadas de sulcos anulares ou nervuras ou
de cada uma de um pár de fôlhas de pressão perceptiveis.
similares, possivelmente com sulcos nusuperfície com uma camada fina de uma
2 — Uma torneira de acórdo com ma das ditas bordas e nervuras corresmistura espumável preparada de uma o ponto 1, caracterizada pelo fato de Poadentes na outra, af.m de aprrar me,
resina alquidica espumável tendo um que as duas bordas periféricas entre as lhor a dita membrana e aperfeiçoar a
índice de acidez de 35 a 45 e uni quais é agarrada a dita membrana, têm vedação.
agente de sopramento de isocianato, superfícies conjugadas, ambas Com li12 — Uma torneira de acôrdo com

se introduz numa das aberturas lacerai,
do corpo referido em 1, pro.ongarnernf
êste provido, por sua vez, de um pe
queno orifício, onde se lixa a outr
extremidade do coniel correspondentu
também citado em 1, bem como dotaLlc
ae um contra-pêso inferior e extremo
3 — Nôvo enfe:te para automóvei
e oUtros, como reivindicado até 2, sua •
tanciaanente como descrito e ilustradf
nos desenhos anexos.
__—
TERMO N° 131.166
•
De 26 de julh de 1961
Nome: Union Carb.de Corporatior..
— Estados Unidos da América.
Titulo: Aerosol de Pó — Privilégio
de Invenção.
Pontos Características
1 — Uma composição em pó caraça
terizada por compreeuder, pelo menor.,
15%, em peso, de um' po tendo um
diametro de particuiar de 15 a 1ít. mie
cra, um agente aumentador de pó tendo
um d-ameiro de particulas superior ardo pó ativo, um isolante liqu.do orgânico não-polar, um agente tensio-iitivf.,

liquido e um propu.sor, sendo o voltame dá agente aumentador do liquido
orgânico não-polar, de propulsor e do
agente tensio at.vo liquido determinados
pela seguinte tormula:
YV = A+B-1-C + D
na qual X representa a diferença entre
o volume do pó ativo em pressão atmosfér.ca e no ponto de escoamento macompressão de um elemento separador nbas geradoras inclinadas num ângulo qualquer um dos pontos precedentes ximo; A rep.esenta 1 a 5%, em vouniforme de ambas as fôlhas, para agudo com referência ao eixo de tor- caracterizada pelo fato de que os seus lume, de YX do agente aumentador;
assim formar uma estrutura tipo san- neira. idereentos essenciais são feitos total- B reprsenta 2 a 90% em volume, 1:14
dulche, • manutenção da estrutura em 3 — Uma torneira de acôrdo com o mente em resina sintética com exclusão YX do 'propu.sor; u rep,esenta 6,0 a
sanduiche montada e alinhada, retenção ponto 1, caracterizada pelo fato de que 'de partes de metal.
10,5%, em volume, de YX, do agente
da ação de pressão sôbre o sanduiche das duas bordas , periféricas, entre as Orequerente reivindica de acôrdo tensia-ativo liquido; e E um número
por um tempo predeterminado, e com- quais é agarrada a dita membrana, uma com
- Internacional, e o Ar- entre 1 e 10.
a Convenção
pletamente da estrutura de sanduiche tem superfície com linhas geradoras in-tigo 21 do Decreto-Lei n° 7.903 de
2 — Uma composição em pó, de
27
por expansão da mistura espumável até clinadas num ângulo agudo com' refede agosto
de 1945, a prioridade do cor- acôrdo com o ponto 1, caracterizado"
aue esta suba em teimo das bordas rência ao eixo da torneira, enquanto a respondente pedido, depositado na Re- por Y ser um número entre 2 e 5.
_las células e as paredes do separador outra tem um diâmetro um tanto redu3 — A • composição, em pó de acôr.
partição de Patentes da Itália, em 15
=stejam unidas adesivamente às fôlhas zido comparada com a primeira.
do
com qualquer dos pontos precedena
de
julho
de
1960,
sob
o
número
12.875.
aue se defrontam por uma camada de 4 — Uma torneira de ao:3rd° com o
tes, carcterizado por A ser 20 a 40%;.
.-spuma adesiva sôbre cada uma delas. ponto 1, caracterizada pelo fato de que
B ser 6 a 30%; C ser 10 a 65,55%; e
TÉRMO N 9 130.904
14 — Processo de fabricação de acõr- a dita membrana é construída de uma
D ser 1,24 a 4%.
-lo com o ponto 13, caracterizado por forma chata e assume a forma de uma
4 —.A composição em pó, de acém.
De 17 de junho de 1961
ncluir ainda a cura da mistura espu- tampa pelo efeito do agarramento dos
do com o ponto I, caracterizada por
fiável em uma temperatura de 52 a membros periféricos com linhas geradoRequerente: jaquery G Companhia estar o pó presente numa proporção de,
i07°C, em pressão ambiente, para assim ras inclinadas, sem ser submetida a espelo menos, 25%, em pêso, dos cons.
São Paulo.
--ndurecer a dita mistura.
forços de esticamento ou compressão
T.tulo: Nôvo enfeite para automó- tituintes.
15 — Aparêlho para a \ fabricação de perceçt.veis.
•
5 — A composição em pó, de acórveis e outros.
midades de construção laminadas,_ ca1 — Nâvo enfeite para automóveis do com o ponto 1, caracterizada pelo
5 -- Uma torneira dg acôrdo com o
-acterizado por compreender dispositivo ponto
pe lo fe to
o e que e outros, previsto para ser aplicado agente orgânico não-polar ser um óleo
ocaracterizada
,
-,ara aplicar um revestimento espumável a dita
membrana
é
construida
na
forma suspenso do parabrisas de um veículo. h:drofobo tendo um pêso especificado
-ino a um lado de uma prime'ra falha
,
de
uma
tampa
cujas
bordas
têm
uma ou de extremidade de uma vareta, ou de menos de 1,6.
Te superfície ou fôrro, dispos i tivo para
6 — Uma composição em pó tendo
equivalente, caracterizado por compreinclinação
confinada
à
das
linhas
gera;plicar um revestimento semelhante a
ender inicialmente um corpo ôco, repre- a seguinte proporção de ingredientes:
,
dores
de
inclinação
dos
ditos
membros
im lado de umg' segunda fôlha de suFosfato cli-calcico (anhidrico)
sentativo do corpo de um pássaro, com
erficie ou fôrro, um elemento separa- de agarramento perifér:cos.
6 — Uma torneira de acôrdo com os detalhes de bico, caeda, penas, pés, 22,50% em peso.
disnositivo para anlicar o dito eleFosf ato di-calcico (diahidrato) —
olhos e outros, e suspenso superiormenbento separador às Whas de sup-rfi- qualquer um dos pontos precedentes,
•
em pêso.
coldal,
corpo
•
te
de
um
delgado
fio
hel
caracterizada
pelo
fato
de
que
o
memie reve ,, t i das. d i spositivo para aplicar
Silica-gel tendo uma densidade de
êste
ainda
dotado
de
duas
aberturas
bro
de
agarramento
da
membrana,
opos,ress'io às fôlhaa de su p erfic i e e ao
0,274 g/cm8 — 1,75% em péso.
demento separador, para assim embutir' to à sede de vedação, tem a forma de laterais • opostas, em cada uma sendo
I Oleo mineral — 10,50% em pêso.
is divisõs do &to el-mento separador uma tampa e proporciona escoramento previsto um curto cordel, com uma exTri-olcato de sorbiton — 0,80% em
do dito corío revestimento. e dispositivo pa-a man- para a mioria da superfície da mem- I tremidadc lixa no interior
...
peso.
Po•
er a pressão sôbre a un i &ide montada brana.
war um intervalo de terripo predetermi- 1 7 — Uma torneira de acôrdo com: 2 — Nôvo enfeite para automóveis Mono-obalto de poli-oxi-etano-sorbl
l qualquer um dos pontos precedentes, e outros, como reivindicado em 1, ca- tan — 0,40% em peso.
iado.
em pêso.
A A requerente reivindica de acerdo caracterizada pelo fato de que a mem-jracterizado ainda por um par de asas 1 Aromatizante — 0,50%
om a Convenção Internaciona l o Ar_ brana é feita de um material compara .» com penas, cada uma dotada de um pro- Di-cloro-di-fluor-metana — 54,95%
;go 21 do Decreto-lei n° 7.903 de 27 tivamente rígido, tal corno borracha loneamento plano e extremo. Pelo aual em pêso.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da, p ublicação de que trata o presente artigo, comeeara 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.
COIR-COIFs — 6;10% em peso.
)
7 — Unia compos1ção em pó para
• o aso num recipiente distribuidor pressu• rizado, substanciaimerite como aqui descrita, cm quaiquer um dos Exemplos
s
apresentados acima.
e ai
TERMO Ne 131.191

Ir

monocarboxílicos alifáticos saturados 1dutos . de isomerização, mantidos à Ilegadas e 0.004 polegadas re.spectiva
aio esteres gixcidilicus,•
temperatura de taomerização.
mente.
7 — Um processo de acordo com I 2 •=-: Processo, de acordo com o • 4. O laminado da reivindicação 1,
qualquer uni dos pontos 1-6, caracte- 1ponto 1, earacterizado pelo fato da caracterizado pelo fato que no mesrizado porque come compostos da temperatura estar compreendida en- mo. dita a camadas intermediárias e
teoceira categoria sim usados compus- tre 1E09 .e 4009C.
.„
externa são de resina de vinilo.
tua ,tuvalente.s e polivalentes poliicon3 -a Processo, segundo o ponto 1, 5. O laminado da reivindicação 1,
aliados e mi epoxio juntes.
caracterizado pelo fato do liquido caracterize-do pelo fato que no mesma
— Um processo de acordo'com quimeamerite inerte finalizar acima a grossura de dita camada externa
qualquer um dos pontes 1-7, carecte- de 150°C, Sob urna atmosfera e não não excede 0.005 polegadas.
rizaC0 porque cumo ácidos policar- sofrer decomposição térmica abaixo 9. O laminado da reivindicação 1,
De 27 de julho de 1961
boeilicos e ou seus anidridos sao uea. de 3009C.
caracterizedu pela fato que no mesdos ácidos dicarboxilicos e ou seus 1 4 — Processo, segundo o ponto 1, mo dia camada externa é substanRequerente — 1iel1 lntertionale anidridos.
•
;
caracterizado
pelo
fato
do
Equido
mente ' clara. - •
•
e Reset:eu-1 1VIaatschappij — N. V. -- 9 — Um processo de acOrdo com . quimicamente inerte ser constiaddo cia
- 7. Um laminado elástico, flexível,
ee Holanda.
qualquer mu dos pontos 1-3, carac:e- I por, peio menos, um hidrocarbonato feito couro, de tis camadas, carac— Processo, para a produção rezado porque srto used is materiais de páso -molecular superior a 120, esterizado pelo fato que o mesmo comii de resinas alquidicas.
ácidos como catalisaciores.
colhido entre os hidrecerbonetos aro- preende unia - camada de base .da'
1 — Um processo para a produção , 10 — tirn procedo de acOrdo com' .máticos,
.ciclanicos, cieleniocts -e ali- .pano, uma camada intermediária .de
de resinas alquidicaa, compreendendo o ponto 9, c1 arac.erizado porque os
t icos,
urna resina de- vindo porosa, feita est • a reeedo de um •ou mais compostos
materiais ácidos são solides da clas- 1 5
Processo,
segundo o ponto 1, poreja, e urna Camada fina, plana,
, de uma primeira eategoria, isto é, se que consiste de conmostos que caracterizado pelo
.e ácidos policarboxilicos e ou seus ant- compreenciem 'minerais argilosos, re- •quimicedmente inerte feto do liquido não perosa, não deformada, impere
e dridos, com um ou mais conipJs,os sinas trocadoras , de ion e composi- •por. .pe'o menos; um: . ser constituido meOvel de 1: cana de vindo, dito lamióxido ardia+.
nado -caracterizado por uma eecelende ama segunda Gategoria, isto e, edes sintéticas de silica e alurrtina.
• te adesão entre cada uma das ditas
compostos contendo m grupo epoxi 11 — Um processo de acãrdo com • leleta-N
,
6
—
Processo,
segupdo
luto
ou
vácerne:das, e na qual ainda dita caou peio menos 2 grupos Wel'
qualquer um dos pontos 1-10, caiac- rios dos pontos 1 a 5, ceracterizacio mada é substercielmente não im. também uma cadeia de pelo menes teriz.ecio porque a resina e tratrola 1ee'e
fedo
do
eixido
te
alceileno
ser
por dita camada porosa
e 7 átomos na molécula, o único com- com um o gente oxidante cu •O poten- o edidode recriem 1-2, coe se iso- inpreeanda
-1. e rrn edieria
: posto da segunda categoria presente, cial padrão é pelo menos 0,6 . volt. 1nreise, em areei M ilicos
Sendo o ca- 8. O laminada da reivindicação 7,
ou pelo menos um cos compostos da
— Um processo de acOrdo Cem 1te 1isedor otens i itilide• pelo ortefosfato caracterizado
pelo fato que no messegunda categoria lpresentes sendo o 12
porto 11, carac t.erizedo parque é ele fri g rãos
("b?
9.1
a
53 microns. ma dita resina de vinde é selecionauni éster de um ácidi moncaorboxi- usado o pereocido de hidrognio cem° a t emneretures cernereendides
entre
da no grupo consistindo em cloreto
lico alifático saturado em que o gru- 'eg,ente oxidante.
contendo a susnerisão de de polivinila e num copolirnero
po carboxila está ligado a um atomo 13 — Um processo para a Produeão 12219,9519C.
de
tal
ca
i
sador
5
a
40d,
por
pêso
dêste
cloreto de vindo com um outro mode carbono terciário: ou quaternário, de comeesieoes para liso cono iintas, filtimo.
e com um ou tinia composms de uma I
nõmero etilénicaroente não saturado
ou vernins, caracterizado por- 7 e- Processo seeunde o nonio
copelimerisável com o mesmo.
terceira categoria, isto é, compostos lacas
que as resinas alquidicas
obtidas
pelo
'carecteilindl
o
nelofeto
do
óxido
de
.
contendo pelo menos um grupo erioxi p. eorso reivindic
ado
em qualquer toronero, atravessando a suspensão, 9. O laminado da reivindicação 7,
ou pelo menos dois grupos hiMoxila
dos pontos 1-12, são incorporadas ficar coo coro com a .mesma du- cara:de:ter-do pelo fato que no mes.
e cadeias de não mais do que 6 áto- 'auni
elas.
me a grossura de dit acamado, ex.
ren te 1 a I ce) aerundos,
mos na molécula, caracterizado por14 — Um processo para o recobrique, após o estágio !em que a rela- mento de artigos com revestimentos 11 8 — Proreeso, segundo um ou vá- 'terna nele excede 0.005 polegadas.
ção entre a quantidade de compostos protetores Ou decorativos, caracteri- rios dos pon to 1 to 7, caracterizado
.TERMO I'° 131.453
da segunda categoria incorporada á zado porque as ladinas obtidas pelo Heir, fat-o da i serneriearáo ser efe Pamistura de reacelo (expressa em equi- processo reivindicado em qualquer da eeb urna peeseão de 1 a 103 abetosDe 4 de agdsto de 19.61
valentes) e a quatidade de compos- imo dos p e ntos 1-12 se desejado, sob feres.
I
tos de terceira categoria, incorpora- a forma de compositiões obtidas de
Finalmente a depositante reivindi- Requeiente — Rolem & Ideias Comdos e ridetura de reação (ambém ecardo com o ponto 13, são usadas ca,
de ecordo com a Correm-lede fn- ipano --• Estados Unidos da América.
' eeeeiesientes) é menor para êsse fim. .•
.tern e cipnal o de conforrridede comi Titulo — Dispersões de polímeros
• do que o valor final dessa reia-át
15 — Artieos tratados de acôrdo o ertieo. 21 do eérli eo do Pronnedade. rem meeis so.dentes organicos e pro..e riu :alm. , enquanto a com
o . ponto 14.
Tridesteial, a pd oridede do corresnon- 1 Ce.,SOS Ge preparaceo.
e continuada, com essa rela16 — Resinas produzidas pela pro- den t e reol idn. der.oeitorins
na Penar1 — ema composição polimera útil
ção sendo aumentada até o valor fi- cesso reivirtlicede em qual quer um tieãe
Pai-setes rio Franca, em 27 ,-amo revestimento e impregnante,
nal pela adição de um ou mais com- dos pon 1es 1-12.
,, r) mia lo 'ol e 5 de Pinho de 3911 que compreencie uma dispersão de
postes da segunda categoria (caiu ou 17 — Comnosieões produzidas Dele da 49,
sob os as. 40 f 43 e 853.888, resp et ti- um poiimero de adição essenciolmensem adição simultânea de compostos processo reivinclic edo no ponto 13.
eemente.
e linear, de, pelo menos, um mo• da primeira e terceira categorias)
numero ethenicamente insaturado
asse volor final ficando situado entre A requerente reivindica de acerdo
numa meio de hideocarlionata liquido
com a Conveneãe Internacional e o
0,2 e 20.
Tr'RMO N 9 131.447
e um agente dispergente polimero hi2 •',— Um processo de nein-do Com Art. 21 do 'Decreto-rei n 9 7.903 'de
• De 3 de agasto de 1991
drofobo caracterizada por ser o
• o ponto 1, caracterizado porque o 27 de atidsto de 1945 as price:idades
agente cliaeergente citado um produvalor final fica situado na faixa de dos corresp ondentes pedidos (leiloeitodos na Renarticão de Patentes da Requerente — United &a tes 1E1lb-- to de degradação oxidativa de bor0,4 a 4.
3 — Um processo de acOrdo com o td eloncla em O9 de fino, de 19OO e 30 bar Company — Estados Unidos da racha natural ou de um polimero de
isipreno ou olefinas tendo de 2 a 4
pune 1 ou 2, caracterizado porque de janeiro de 1951, sob , mis. 254.360 América.
Invenção — laminados flexíveis. domes de carbono, tendo o citado
pelo menos O% da quantidade total • 2e10.+907, respectivamente:
produto de degradação unia viscoside c mpostos da segunda categoria
dade- de 1 a 1.200 cps a 25 9C, numa
Reirinctiençóes
, são nelieionados à mistura de reaçãO
soleeão a lOta em essência mineral
TERMO N9 131.209
depcds de pelo menos PO% da quan1. Um laminado flexível de três e por ser o citado polímero reladva' tidade total de com postos da terceiDe 27' de julho de 1961
c:ira:idas feito domo, caracterizado metoe insoltivel no meai liquide de
: ra categoria terem reagido.
pelo feto -que ele compreende uma' ludrocarbonatos, não se dissolvendc
4 — Um processo de aetirdo com o
ponte 3. caracterizado porque pelo Depositante — Progil coin sede em mana de base de pano, uma camada mais que :cérea de 10% em Dêso, de
, menos. 70% da q uantidade total de Paris, Fiança.
intermediária de uma resina termo- norimero no 'meio, ficando o resto em
com postos da se gunda categaria sfin "Processo para a isomerisaçáo de plástica porosa leito esponja, e uma forma 'de partículas separadas' ccar
• adicionados à mistura de reação de- (Seletos de alcoilenos".
fina camada externa não porosa, im um calibre não superior à 19 micra.
2 — Uma disto :deão, de acareio com
permeável, plana de resina tenho
; pois•de pelo menos-90% da quantidao modo 1, etiocterde ede pelo orodut(
plástica..
de total de compostos da terceira caPontos Caracteristicos
2. O laminado do reivindicaeo
1 de cieg-neloção oxidotivo ser um. peritegoria terem reagido.
ã,
de cleereclecio oeielativo de po5 — Um processo de adfirdo com 1 — Processo para a isomerisação caracterizado pelo fato que no enee- I clito
betileno,
qualetier um dos pontos 1-4, caracte- de era óxido de alco ileno, por aque- mo a grossura total não é maior do 1i-em
a lama- com r)
•de acórdc
rizado morgue inicialmente rS COM- cimento dês:e óxido, no estado gaso- _que 0.055 poleep das.
•
dano :n • dento 1, corar+ erizado pelc
' postos das p rimeira e terceira cate- so, ao contato de um catalisador só3.
O
lominedo
da
reivindleneimel,
inoSuto de d ettredacão oeidativa sei
o goelas reagem em auedricia de com- lido, caracterizado pelo fato de o caree eriaacia pelo fato nue
raD "m2sairealito mie drieratiação oaidativa
' posted da se g
unda categoria_
oxido atravessar uma suspensão de mo a g rossura de chia camada
eia
eee- ea mero , de •
de.,
6 ed Um precessd de adir:do com catalisador oulverulen ie num lipuido ' peno,
cee
tn
río
•in
iermediária
fel. •.
qualotter um dos contos 1-5. caracte- quimicamente inerte frente ao cata do estirado e d i ta eemoda., eateents
4Urna cortreetsieão, de neNrcle
rizado porque' 0S ésteres de ácidos lisador óxido de A1rni1Prino nR nrnnAn ex"ecle O 015 nolegedas. (1.036 po- • com o , ocnio 1,
caracterizado wan
1
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Publicação feita de aeôrdo com o art. 24 do Código de Propri ade Industrial: correr o prezo pen o dettanimej0 do pedido, durante 30 dias
enrugará a
e
de que twsta o
t 29 Da data otosOels
de Industrial aqueles tine ã jülgarera prartirittutdda.
aõ De4,artafflento ae1oitM da Propr
poderão apreseentar suas
produto de degradação oxidativa ser
um produto de degradação oxidativa
de co-polímero de etileno-propileno.
5 — Uma composição, de acordo
som qualquer dos pontos -precedentes, caracterizada por terem as partículas do polímero disperso um calibre de cêrca de 0,1 a 2 micra.
— Um processo para a preparação de uma composição polímera, de
acôrdo com qualquer dos-pontos 1 a
5, que consiste em polimerizar na
presença de um agente dispersor polímero hidrofobo, pelo menos una
nomero, etilenicamente, insaturado
num meio de hidrocarboneto líquido,
caracterizado por ser o citado dispersor um produto de degradação oxidativa de borracha natural ou de um
polunero de isopreno ou olefina tendo de 2 a 4 átomos de carbono, tendo o citado dispersor urna viscosidade de 1 a 1.2500 cps a 25°C numa
solução a 10% em essência mineral.
7 — Um processo, de acôrdo com
o ponto 6, caracterizado pelo produto de degradação oxidativa ser um
produto de degradação oxidativa de
poli-Lso-butileno.
8 — Um processo; de acôrdo com
• ponto 6, caracterizado pelo produto de degradação oxidativa ser um
produto de degradação oxidativa de
co-polímero de iso-butileno-iso-Propileno.
• 9 — Um processo, de _acôrdo com
o ponto 6, caracterizado pelo produto
de degradação oxidativa ser uni copolímero de etileno-propileno.
10 — Um processo, de acôrdo com
qualquer dos pontos 6 a 9, caracterizado por fazer a polimerização 'do tipo catientico ou anientico, por meio
de radicais livres. .
Reivindica-se, de acôrdo com a
Convenção Internacional e o Artigo
21 do Código de Propriedade Industrial, a prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição
de Patentes dos Estados Unidos da
América, em 1 de setembro de 1960
sob n° 53.377.
de Janeiro,

do hidrocarboneto proporcionando um
gás rico em hidrocarboneto,s etilênicos e contendo hidrogênio.
12. Aparelhagem de acôrdo com o
Requerente — L'Office National In- ponto
11, caracterizada pelo fato de
duetriel de L'Azote Igeanoa.
que êsse gás passa, após resfriamento
Titulo — Aperfeiçoamentos no Pro- até cerca de 20090, por um outro forocaso de Produção de Gás etiktr". no contendo uni catalisador de hidrohidrogénio por conversão de Ni. - genação à base de um ou vários me-

TteRIS40 N9 131.475
Data de 4 de agôsto de 1901.

carboneto, e aparelhagem para execução do processo.
1. — Aperfeiçoamentos nos proceeaos cíclicos e catalíticos de procluçk
de gás contendo hidrogénio Mediante
conversão de hkfrocarbonetos líquidos
ou gasosos pelo vapor de água, caracterizados isoladamente ou em combinação pelo fato de decorrer o processo
em ciclos sucessivos dos quais cada
um compreendendo uma fase de conversão e uma fase de aquecimento,
separadas por . descargas ao vapor.
2. Aperfeiçoamentos de acôrdo com

tais de 19 ou do 89 grupo, sendo os
compostos não saturados total ou parcialmente hidrogenadoà.
13. Aparelhagem de acôrdo com os
pontos 11 e 12, caracterizada pelo fa-

to de compreender, quando em funcionamento cíclico, uma fase de produção separada por descargas ao vapor e eventualmente uma fase intermediária de redução.
14. Aparelhagem de acdrdo com os
pontos 11 a 13, caracterizada pelo fato de que as fumaças da fase de aque-

cimento podem ser descarregadas an-

ponto 1, caracterizados por ser o ca- tes ou depois do fôrno de hidrogenatalisador constituído por níquel mis- ção, o mesmo ocorrendo eventualmenturado com óxido refratário e irredu- te com o gás da fase de redução, que

tível podendo eventualmente servir de também pode ser conduzido ao gasómetro e misturado com o gá$ final.
suporte.
2. Aperfeiçoamentos de acôrdo com
15. Aparelhagem de acôrdo com os
os pontos 1 e 2, caracterizados pelo pontos 11 a 14, caracterizada por torfato de que o referido óxido é óxido nar possível tratar hidrocarbonetos
de magnésio ou óxido de cromo.
t endo um certo teor em produtos sul4.' Aperfeiçoamentos de acôrdo com furados, sendo nêste caso o catalisaos pontos 1 a 3, caracterizados por dor de hidrogenação regenerado pelos
ser o teôr em níquel do catalisador gases da fase de aquecimento e eveninferior ou igual a 4%.
tualmente da fase de redução.
A requerente reivindica de acôrdo
5. Aperfeiçoamentos de acôrdo com
os pontos 1 á 4, caracterizados pelo com a Convenção Internacional e o
fato de ser o catalisador constituído Atrigo 21 do Decreto-Lei 7.903 de 27
por grânulos arredondados.
de agosto de 1945, a priorieacle do cor6. Aperfeiçoamentos de acôrdo com respondente pedido, depositado na Reos pontos 1 a 5, caracterizados pelo partirão de Patentes da Franca em
fato de que, para produção de gás 13 de aaOsto de 1960, sob o n 9 4.65.
doméstico, é empregada uma camada
—
de catalisador relativamente fina, da
DURMO N9 131.476
ordem de 400 mm.
Data de 4 de agôsto de £931
7. Aperfeiçoamentos de aCôrdo com
os pontos 1 a 6, caracterizados pelo
de
que
o
catalisador
é
formado
Requerente — L'Office National Infato .
ou regenerado no próprio local me- dustriel de L'Azote — França.
diante depósito, sobre o suporte, de Título — Apeafeiçoamentos no Proníquel em estado finamente pulveri- cesso de Produção ele Gás contendo
zado, por vaporização de sais em meio Hidrogênio por conversão de Hidraredutor.
carboneto e aparelhagem para exeTÈRMO N9 131.468
8. Aperfeiçoamentos de acôrclo com cução do processo.
o ponto 7, caracterizados por ser o
1. Aperfeiçoamentos nos processas
De 4 de agôsto de 1931 • sal um formiato, um nitrato ou seme- cíclicos
e catalíticos de produção de
Requerente — Imperial Chemical lhante, e por ser a vaporização efe- gás contendo hidrogênio mediante
tuada durante a fase de conversão ou conversão de hidrocarbonetos líquidos
Industries Limited — Inglaterra.
Titulo -- Processo para a purificas durante um período de redução.
ou pasosos pelo vapor d eágua, carac •
9. Aperfeiçoamentos de acárdo com terizados isoladamente oti em combição - de gases.
Um processo para a remoça() o ponto 3, caracterizados por ser a nação pelo fato de decorrei* o proces1—U
em misturas gasesas compreendendo fase de conversão precedida de uma so em ciclos sucessivos dos quais caHCI e HF, de impureza do IIF, cas nassagem de gás redutor suscetível de da um compreendendo uma fase de
racterizado por compreender a sob- reduzir o catalisador óxido.
conversão e uma fase de aquecimenmissão, das datas misturas gasosas a
/O. Aperfeiçoamentos de acôrdo to, separadas por descargas ao vapor.
cem
os
pontos
1
a
9,
na
produção
de
'em2
menos 35
a °contato
uma
r)re" g de ao
cnancenétalca,
intimo com gás com baixo t aôr em. metano e ou 2. Aperfeiçoamentos de acôrdo com
sílica gel.
eventualmente em óxidos de .carbono o ponto 1, caracterizados por ser o
'2 —• Um processo para a remoção realduarlos, caracterizados pelo fato catalisador constituído por níquel
em misturas gasosas compreendendo de consistirem em efetuar de maneiro misturado Com um óxido refratário e
DICI e HF, de impureza do HF, ca- cíclica. em sincrenismo
com a conver- irredutível podendo eventualmente
racterizado per ser substancialmente s.; cíclica prim ária proriamanie dita servir de suporte.
conforme cleecrita com referancia ao dos hidrocarbonetos pelo vapor de 3. Aperfeiçoamentos de acordo com
exemplo.
agua. as onerarões de conversão cana- os pontos 1 e 2, caracterizados pelo
3 — Misturas gasosas compreen- racmentar do metano e ou do óxido fato de que o referido óxido é óxido
dendo IICI, caracterizadas por serem de carbono sena armazenamento
de magnésio ou óxido de cromo.
Purificadas por um processo segundo ,Icarnesialio.
4. Aperfeiçoamentos de acôrdo com
és pontos 1 e 2.
os pontos 1 a 3, caracterizados por
A Requerente reivindica de acárdo 11. Aparelhagem para execução do ser o teôr em níquel do catalisador
de acôrdo com os pontos 1
com a Convenção Internacional e o aProcesso
caracterizada pelo fato de que inferior ou igu aà a 4%.
Art. 21 do Decreto-Lei 119 7.903 de 10,
5: Aperfeiçoamentos de acôrdo com
primeiro forno, contendo uma mas21 de aaôsto de 1945, as prioridades o
os
pontos 1 a 4, caracterizados pelo
sa
de
contato
não
catalítico,
por
dos correspondentes
pedidos deposi.10
de ser o catalisador constituído
----------e
ou
gnaia
exemplo
grânulos
de
rna
tadosão de Patentes da
grána'os arredondados:
de
agosto
de
1960,
urna
carga
de
catalisador
de
multe
Inglaterra em 5
6. aaserfe:eoeinentos de acordo com
m
erae
27.221
e
17
de
julho
de
1961.
baixo
teor
em
níquel.
opera
sob n9
quing• e eventualmente uma conversíao . os pontos 1 a 5, caracterizados pelo
cyzirdao
Ri')

fato de que, para produção de gás doméstico, é enipregada uma 2amada de
catalisador relativamente fina, de ordem de 400 mm.

7. Aperfeiçoamentos de acôrdo com
os pontos 1 a 6, caracterizados pelo
fato de que o catalisador é formada
ou regenerado no próprio local mediante depósito, sôbre o suporte, de
níquel e mestado finamente pulverizado, por vaporização de sais em meio
•
redutor.
3. Aperfeiçoamentos de acôrdo com
o ponto 7, caracterizados por ser o
sal um formiato, um nitrato ou semelhante, e por ser a vaporização efetua;
da ènrante a fase de conversão ou
durante um período de redução.
9. Aperfeiçoamentos de acôrdo com
op onto 8, caracterizados por ser a fase de conversão precedida de uiriÁt
passagem de gás suscetível de reduzir
o catalisador óxido.
10 • Aperfeiçoamentos de acordo
com os pontos 1 a 9 na produção
gás com baixo teôr em metano e o
eventualmente em óxido de carbori)
residuários, caracterizados pelo fato
de consistirem em efetuar de meneia
cíclica, em sincronismo com a conversão eiclica, primária propriamente dita dos hidrocarbonetos pelo vapor de
água, as operações de conversão complementar do metano e ou do óxido
de carbono sem armazenaniento
termcdiário.
11. Aparelhagem Para execução do
processo de acôrdo com os pontos 1
a 10, caracterizada pelo fato de compreender, isoladamente ou em combinação: um forno constituído por una,
manto metálico internamente revestido com material refratário e isolante, sendo a camada de-catalisador suportada por uma base perfurada.
12. Aparelhagem de acordo com o
ponto 11, caracterizada por ser o forno de forma cônica. disposto como
forno de combustão.
13. Aparelhagem de acordo com os
pontos 11 e 12, caracterizado por ser
o fômo destinado à conversão de hldrocarbonetos líquidos e por serem os
reagentes aduzidos em conjunto à
parte superior do forno em estado disperso.
14. Ap arelhagem de acordo com os
pontos 11 a 13, caracterizada por set
o fôrno destinado à conversão de ik
drocarbonetos gasosos, e por serexna
as fumaças e os gases de conversao
respectivamente addzidos de modo a
transporem em contra-corrente a ca':macia de catalisador.
15. Aparelhagem de acôrdo com os
pontos 11 a 14. caracterizada por per"mitlr o fôrno ao mesmo tempo o tratamento de hidrocarbonetos líquidas
o pasosos, e pelo fato de compreender
•
as disposições precedentes.
16. Aparelhagem de acôrdo com o
ponto 15, caracterizada por serem os
hidrocarbonetos gasosos e o vapor de
água introduzidos na parte inferior,
do catalisador por tubos, dispostos na
base, provados de perfurações na parte
superior, alimentados por coletores e
protegidos por uma cobertura de tijolos perfurados.
A requerente reivindica de acôrdo'
com a Convenção Internacional e cV
Atrigo 21 do Decreto Lei 7.903 de 27
de agosto de 1945, a prioridade do correspondente pedido, depositado na
Repartição de Patente e da França eria
5 de agósto de 1960 sob o n 9 4.653..

-vià
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acórdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
1.6 39 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
~ergo apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se lulgareta prejudica.dat.
TfCRMO N9 131.549
De 8 de agasto de 1981

•

Tete. National Cash Regista Company — Estados Unidos da América
Título — Pelas de registro e trasferancia sensível à pressão.
lar
•

•

•

Pontos Característicos

1 1 — Uma peça de registro tendo
peça de base porosa a um reveses-tana
Jm,ento de um lado da citada peça,
Carcterlzada pelo citado revestimento compreender uma profusa() de goticulas aprisionadas de uma tinta
contendo material marcador, num liquido, sendo o citado liquido capaz
de penetrar, fãcilmente, pelos poros
da citada peça de base, depois da rotura das citadas goticulas por pressão
de uma configuração desejada *lebre
a citada Rilha para porduzir uma
Marta da mesma configuração sébre o
lado da peça de base oposta ao lado
revestido.
2 — Uma falha de registro, de
acordo cora o ponto 1, caracterizada
ter ter urna feeliia de cópia em contacto com o revestimento &libre a folha revestida de modo que se forme
uma marca igual sôbre a citada ME= de cópia.
3 — Uma nata de registro, de acidedo com o ponto 1 ou 2, caracterizada
por ter um revestimento regular de
pormeabilidade para controlar o fluxo da tinta superposto sobre o revestimento que contém as goticulas de
tinta.
4 — Uma Olha de registro, de acterdo com qualquer dos pontos procedentes, caracterizada por ficarem as gotículas de tinta encapsuladas.
• 5 — Uma Olha de registre, de acordo com qual quer dos pontos precedentes, caracterizada pelo liquido que
contem o material marcador ser um
liquido de baixa viscosidade e rápida
secagem.
6— Urna falha de registro, de acórdo com o ponto 5, caracterisada pelo
liquido ser tetra-cloro-etileno.
• 7 — Uma fõlha de registro, de acordo com qualquer dos pontos precedentes, caracterizada pela peça de base
ser opaco'.
8 — Uma Relha de registro, de
acexdo com qualquer dos potes precedentes. caracterizada pelo material
marcador ser um ,p1gmento 'corado de
corante.
9 — Uma Ma de registro, de acôrcdo com qualquer dos pontos de 1
7, caracterizada pelo material marca'der ser um corate incolor capaz de.
por. exposição a radiação, formar um
umente corado.
13 — Uma fOlha de registro, de
aceedo com auelquer dos pontos de 1
a T. cere eterizedo pelo material marcreei • e - nm corate incolor, capaz de.
rent um reeeente adequado re—are —I e —sete =do.
11. — Urna Rilhe de registro. de
actirdo com o ponto 10 caracterizado
pela superna° da peva base oecsta a stmerficie revestida ter, sat_ e 0.2
e reagente adequado para rcaelr a/c1
o corante Incolor, para ferraar o :arante corado.
12 — rima Rilha de regletre ea
acordo com o ponto 11, remeter& -I
pele tinta conter tanto um coram*

prado como um coruto Incolor, e

pela côr da marca que se torma ser
composta das cores do corara presente
na tinta e do corante formado em
consequencia da reação.
13 — Uma fõlha de registro, de
acordo com o ponto 11, caracterizada,
quando se usa uma telha da cópia,
pela superficie da citada MIM de cópia ter, sôbre ela, o reagente adequado.
14 — Uma Relha de registro, de
acôrdo com o ponto 12, caracterizada
quando se usa uma fólha de cópia,
por não ter esta reagente sôbre ela,
de modo que a côr da marca sóbre a
fólha da cópia seja a ale do corante
corado contido na tinta.
15 — Uma Relha de registro, de
acareio com o ponto 9, caracterizada
pela tinta conter tanto um pigmento
marca, depois da exposição a radiacomo o corante incolor e pela der da
ção, ser uma ci5r mixta do pigmente
e a cem do corante obtido pela expesialei a radiação.
1-8 — Uma falha de registro, de
acôrdo com qualquer dos pontos precedentes, caracterizada pela de da
peça de base ser diferente da car da
marca formada sóbre ela.
17 — Urna fillha de registro, de
acórdo com qualquer dos pontos 3 a
16, caracterizada pelo revestimento
regulador de permeabilidade conter
um polimero natural ou sintético.
Reivindica-se, de acórdo com a Convenção Internacional e o Art. 21 do
Código da Propriedade Industrial, a
prioridade dos pedidos correspondentes depositados na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 26 de agõsto de 1960, sob números 52.195 e em 3 de outubro de
1960 sob n9 60.078.

colhido da classe, que consiste de PC- e para as moléculas de gelatina,
róxidos de dialcala e diaralcoila.
Para mamar as fiaras de colagem,
7 — Processo, de acórdo com o pon- ene • relação estável lana& com ai
to 8, caracterizado pelo fato de se (Anna.
empregar o peróxido de dicumila.
2.9 Processo de acórdo com a rei8 — Processo, de acordo com o pon- vindicação 1, caracterizada pelo fala
te 6, caracterizado pelo fato da pro- de que o agente de ligação poliporção de peróxido usado ser 1 6%. funcional é um agente de euetimento,
por peso, do polímero.
preferivelmente um agente curador
9 — Produtos eidormado caractexi- ao cromo e é usado em solução
zado pelo fato de compreender um' aquosa.
polímero vulcanizado, de acórdo com 3.9 Processo, de acôrdo com a reto processo dop onto 1.
vindicação 1, caracterizado pelo fato
10 — Polimero hidrocarbonetado, de que a massa das fibras de colavulcanizado de acôrdo com o preces- geno é formada numa 161ha de fibras
ao do ponto 1, caracterizado pelo fato de coitteeno entrelaçadas.
da mistura compreender negro de cor- 4," processo, de =cedo com as
bono e ácido sórbico.
reivindicações 1 a 3, caracterizado
11 — Processo para vulcanização de pelo fato de que a solução aquosa
substâncias composta de polimeroa do agente de curtimento ao cromo,
substalcilainente saturados, os quais para reagir com a gelatina e as
não podem ser vulcanizados só por fibras de colágeno da fôlha de
enxerfre, caracterizado pelo fato de se fibras de colegeno entrelaçadas, é
formar uma mistura do polímero sa-, usado em quantidade tal e com um
airado, uma fonte de radicais livres. tal valor de pai, relativamente à
um enchimento e um comodato Insa- quantidade e ao valor do PH da geturado, tendo a fórmula geral:
latina e das fibras de colâgeno, que
R — SR — SR — 8H — EIR — prove une valor de peR na fedha ed
onde R representa um componente da cerca de 3 a cerca de 4,5.
classe, que consiste de grupos alcoila 5.9 Processo, de aciõrdo com as
e atila e X representa uni componat reivindicaçees / e 2, caracterizado
te da classe, consistindo dos gruPos pelo fato de que as fibras de colacarboxila, aldeído. cloreto de ácido. gene e a soluça aquosa de gelatina
dates e amela de ácido e aquecer a são misturadas e formadas como
mistura a uma temperatura na escala uma mula, após o que é a amue
de 1009 — 250°C.
posta em Intimo
Penetrante
12 — Processo para a vulcanização com a solução contacto
aquosa do
agente
de um copolimero de etileno e uma lcurtidor de cromo.
substancia escolhida do enipo, quet 6.9 Processo, de acerdo com as reiconsiste do pronileno e buttleno-1. ca- emateeoe& g ou 5, caracterizado
racterizado pelo fato de se formar i pe fato de que o agente curtida:
fonte de radicais livres , eu'
um
ume
de cromo éPrepósto a
para
chimento e um composto insaturado. cipitar a gelatina renlr
como um comtendo a fórmula geral:
posto de cromo insolúvel firmemente
— OH OH — CR — CM% — ligado às fibras do clágen.
TERMO N9 131.651
onde R reeresenta um coranonente da 7.9 Proce.sso, de acõren com as
classe, que consiste de grupos ele012 reivindicações 1 e 2. caracterizado
De 11 de meado de 1961
e atua e X representa um componen- p elo fato de eus as fibras do colaRequerente — Stamicarbo N. V., te da classe, consistindo dos grupes gene. ft solueão aquosa de ee/attna
Heerlen, Holanda.
carboxilarddeido , cloreto de ácido e a solução anuem do p ente curti"Processo para a Vulcanização de éster e Relida de ácido e aquecer a dor são inteturadae e então
formaPolimeros”.
mistura a urna temperatura na este- dos como uma Met, entes de
mie
ia
de
1009
—
25090.
tenha o afrente curtidor reagido
Pontos Caracteriisticos
Pinelmente, a depositante reivin- para precipiter
a gelatina.
1 — Processo para a vulcanização dica, de nardo com a Conveição In%O Processo, de neardn com a
de polímeros, caracterizado pelo tato ternacional e de conformidade com o
de se formar urna mistura de um polí- artigo 21 do ~leo da Propriedade reivindicação 2, caracterizado pelo
mero, uma fonte de radicais livres, rndustrial. a prioridade do correspon- fato de crie a solução Rei tOsa do
um enchimento e um composto mas- dente pedido, denosttado na Reparti. reente curtilor de cromo é ligada
velar de pH de cérea de 3 a
tarado, tendo a fórmula geral.
cão de Patentes da Holanda, em 11 de rem
cerca de 5.
R — OH — CR — CR — CHX.
agósto de 1960, sob n9 254.803.
9.9 Processo, de acento com quaisonde R. representa um componente
euer chis reivintlicaeões 3, 5 c 7,
da classe, que consiste de gropos alceiINteur) N. 191.729
- careterly do nelo fato .de que a
& e atila e X representa um comporeaeão do ~Me curtidor de cromo
nente da classe, consistindo dos gru.Data: 17-8-61
prosserue atát o conto de prever
pos animai, aldeido, cloreto de ácido estes e amida de ácido e aquecer °Massas fibrosas livres de caseies pelo menos 0.9% em piam de e-eb-ne
e.mblnede rotulado corno Cr293.
a mistura a uma temperatura na es- e o método de se as fazerem".
1-bseade no c aso da gelatina e das
cala de 1009 — 2509C.
lnIted
Shoe
Machinery
Corporato 1, caracterizado pelo fato do com- tion, estabelecido, em Plemington, fibras de cnliseno.
10 Prneeeen, de anõrein com a reia — Processo, de acórdo com o ponposto insaturado ser o acido stlirbico New Jersey. e Boston. Massachusetts. Idndçcaldio 1, rePe ctrrlart0 neto fato
Estados
Unidos
da
América.
de nue a sOb to.04 o ammeade Montra
3 — Processo, de acórdo com o ponenn fltin da rsrea de li cs. a cérea de
to 1, caracterizado pelo fato do comPontos característicos
]flI
.4%
posto 'misturado ser um éster de ácido sórbico.
1.° Processo para a preparação de 11 Processo, de acilerdo com quais— Processo, de *dedo com o pon- ema massa colagenosa coerente, por quer das reivindicações precedentes.
to 1, caracterizado pelo fato da pra- .exemplo material em fõlha semea caracteriado pelo fato de que o Peso
torção de completo insaturado usado /hante ao couro, caracterizado pele dos sólidos da gelatina é de cérea
ter 0,5 20%. por peso. do polímero. i fato de que uma massa de fibras ! bdienad
e%o du
dar codmog
— Processo, de acetado com o pon- '•colagenoses é posta juntamente com
fibras
l)#no° eeios
es
cotn.
t ri 1, caracterieado pelo fato da pro- uma solução aquosa de gelatina e I salidee da gelatina.
r eeeetir de cninnesto isaturado usado que um agente de ligacão pol ifun-I A Requerente reivindica a priori11 1 s e:, por peleo, do polímero.
'dona) é feito reagir com a gelatina dade de i gual pelide derbositado na
6 - PTOCsso, de acertai e= o pon- 'e as fibras de colágeno, para tornar Renartieão
de Patentes dos &eidos
to 1 ePrrcterizado pelo fato da fonte in q oldvel a gelati rn / e p ara formar unidos da América,
rins 3 de 3atubr3
l
de radicais livres ser um peróxido
ligaçflee para as fibras de colágencedc 1960, sob n. 9 59.837.
14.

." 4 11C
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
5 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante 30 diaa
•
pOderas) apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados,
n••••n••nnn••

TERMO N. 9 131.'734

(c) de 5 a 40 mols do dito alumínio
12. Uma composição segundo quais.
7. Dispositivo, de adoido com o pon.
de composto de titânica
quer das pontos 1 a 11, caracterizada to 3, caracterizado pelo fato de que os
Data: 17 de agôsto de 1961
3.9 Processo de acirdo com a rei- porque foi vulcanizada.
elementos de pressa., .te acham eatibua
vindicação 1, caracterizado pelo fato
13. Uma composição consistindo de tidos no corpo do cilindro.
Witten, GeselLschaft "%kat Beschrank- que 4.1 dito tricloreto de vanádio é essencialmente cis-1,4-polibutadieno, e Finalmente, a depositante reivinditer — Alemanha.
veiculado num veiculo Inerte.
ao menos um polímero similar à bor- ca, de sedado com a Conveição InterTitulo: Processo para a prepara4.9 processo de acôrdo com a rei -á racha diferente, caracterizado por ser nacional e de conformidade com o ar. mi,
ção de sais puros de sódio do ácido vindicação 1, caracterizado pelo fato substancialmente conforme antes des- tigo 21 do Código da Propriedade In.
5-sulfoisoftalico e do ácido 2-sulfo- que o catalizador é preparado na crito, com referência particular aos dustrial, a prioridade do correspona
tarar tálico
presença de um solvente 'para o exemplos.
dente pedido, depositado na Reparti^
Processo para a preparação de alumínio trilddrocarbilico e o com14. Artigos de manufatura caracte. dão de Patentes da Suíça, em 11 de
sais de sódio puros do acido 5-sul- posto de titânica sendo o dito sol- rizados por conterem unia composição novembro de 1960, sob o mimara
foisoftálico e do acido 2-sulfote- vente uni dos Ingredientes benzoll. segundo o ponto 12.
12 .664.60.
reftailico, pela sulfoniação do ácido tohieno, butano pentano, hexeno e
15. Um meio de suspensão para veíIsoftalico, ou do ácido tereftálico .heptano.
culos, caracterizado por conter uma
Tramo 1,7* 132.329
com ácido sulfúrico fumegante e 5.9 Processo de produção de balata composição segundo o ponto 12.
neutraliação parcial dos ácidos sul- ' essencialmente pura caracterizado
16. Um meio de suspensão para vet.
De 5 de setembro de 1961
Zobenzoldicarbônicos, separados pela pelo fato que corresponde substanci- culo, segundo o ponto 14, caracterizaadição de água, com hidraxido cie alinente ã descrição feita pela pre- do parque a composição em forma não
Pittsburgh Plata Glass Company
sódio ou carbonato de sódio, carac- sente.
ligada é empregada como uma mola.
terizado pelo fato de se efetuar a I A requerente reivindica a priori17. Um meio de suspensão para veí- (Estados Unidos da América).
sulfonização a temperatura de dade de idêntico pedido na Repar- culo, segundo o ponto 14, caracterizado
Titulo: Aparelho de transportar
120-210 9C, de preferência entre tição de Patentes Norte-Americana porque a composição ligada a um me. dro.
i
130-160 9C, em. presença de mercúrio, em 25 de outubro de 1960, sob o nú- tal é empregada como uma mola.
Pontos característicos
ou de combinações mercuriais não mero 64.716.
A requerente reivindica de saárdo
halógenas como catalizador, de se
com a Convenção Internacional e o
1. Aparelho para remover lâmina
=MO N9 131.976
fazer passar os ácidos sulfobenzodiArt. 21 do Decreto-lei :n 9 7.903 de 2'7
carbônicos obtidos, contendo ácido
de ag,ôsto de 1945, a prioridade do Cor- de vidro individuais de uma pilha de
De 24 de agósto de 1961
sulfúrico, em solução acmasa com a
respondente pedido depositado na Re_ lâminas de vidro, compreendendo uni
neaessária quantidade de hidróxido
partição de Patentes na Inglaterra, suporte para as bordas de baixo das
Requerente:
Dunlop
Rubber
Comde sódio, ou de carbonato de sódio, pany Limite-d — Inglaterra.
em de setembro de 1960, sob mimara lâminas da pilha cora um lado inclinado para sustentar as lâminas em
para os seus sais aa'ami-zedico
31.059.
Titulo:
Composição
saniliar
à
bordi-sódico, se p arando...5 astes últi- racha.
um ângulo inclinado com referência
mos a 23-33 9C. de preferência entre
ao prumo vertical, um carro motorizaPontos
característicos
TadaMO N9 132.01b
do para movimento horizontal para e
24-2°C e lavando-se os mesmos com
água, sob temperatura idêntica.
do suporte para a pilha de lâminas de 411el_
1.
Uma
composição
caracterizada
De 25 de agasto de 1961
Reivina i ca-se, de ac A rdo com a
vidro, uma moldura instalada no cara
ro e motorizada para movimento com
Convencão Internacional e o Art. por consistir essencialmente de eisjuntamente com ao
Requerente: Ateliers de Constrution relação à isso, e uma moldura à vácuo
21 do Cadiao da Propriedade !naus- 1,4_polibutaclieno
tilai, a prioridale do ned leio co rres- menos um polimero similar à borra. Scharer (em alemão: Maschinenfabrik com copos de vácuo para ajuste com a
Schãrer), firma industrial e comercial superfície de uma das lâminas de vipondente de positado na Ilenarticao cha, diferente.
de Patentes da A lemanha em ao de 2. 'Uma composição segundo o pon- suíça — (Suiça).
dro, referida moldura à vácuo sendo"
1, caracterizada porque o polibuta.
Processo e dispositivo para enrolar sustentada pela moldura acionada
outubro de 1960, sob n e C 22.601 to
dieno
tem
uni
teor
cis-1,4
mínimo
de
bobinas
cruzadas".
1Vb-120.
motor para mover de uma -posição irise
ao menos 80%.
clinada quando o cara/ está adjacente
2.
Uma
composição
segundo
os
ponPontos característicos
à pilha das lâminas para ajuste cora
TERMO N. 9 131.777
tos 1 ou 2, caracterizada porque o poa lâmina exterior da pilha e para ar.
libutadieno
teni
um
teor
cis-1,4
mini.
1. Processo para enrolar bobinas ticular em torno de um eixo realmen.
Data: 18 de agasto de 1961
MIO de ao menos 90%.
cruzadas com enrolamento comprimi. te horizontal para permanecer em um
4.
Uma
composição
segundo
os
pondo, caracterizado peio fato de que a plano realmente paralelo à superfície
Requerente: United States Rubber
Company — Estados 'Unidos da tos 1 a 3, caracterizada porque o po- compressão do enrolamento da bobina de apoio de meios de um transportador
libutadieno tem uma viscosidade bru- se 'realiza, durante cada rotação ds. quando referido carro for movimenta.'
Arnazica.
Título: "Processo e Produto de ta Mooney (ML 4 a 100 9 C) na faixa bobina, em uma pluralidade de luga- do para uma posição para longe do au.
de 40 a 100.
res de compressão separados, distribuí- porte da pilha de lâminas, referidos
polimerizaçáo".
5. Uma composição segundo quais- dos por sôbre a circunsferência da copos de váculo sendo adaptados para
quer dos pontos 1 a 4, caracterizada bobina.
Reivindicações
prender uma lâmina de vidro na posi.
porque o polímero s i milar à borracha 2. Processo, de acôrdo com o ponto ção anterior e de liberar a lâmina de
1.9 processo de polimerização de diferente, é borracha natural.
1, caracterizado pelo fato de que a bo- vidro na última posição, caracterizado
lsoprene para trans-1,4-polisoprene
e. Uma composição segundo quais- bina é comprimida simultaneamente e,
essencialmente Puro na presença de quer dos pontos 1 a 4, caracterizada pelo menos, dois, e no máximo, em pelo fato de que a moldura motoriza.
tua catalizador, caracterizado pelo porque o poli/11er° similiar à borracha três lugares de pressão sucessivos na da (19) está instalada articuladamente no carro (17) de modo a ser incli.
fato que o dito catalizador se compõe diferente, é uma borracha sintética.
direção circunferencial.
nada em volta de um eixo paralelo ao
(a) de tricloreto de valia/lio, de
7. Uma composição segundo quais3. Dispositivo, próprio para executar eixo do inevimento articulado da mol(b) alumínio trihidrocaabflico da quer dos pontos 1 a 4, caracterizada o processo de acôrdo com o ponto 1,
011.
fórmula A1R3, onde R é um radical porque o polímero similar à borracha caracterizado por um cilindro de apêr- dura a vácuo (20) referida moldura
a
vácuo
(20)
sendo
adaptada
para
de hidrocarhônio, e de (c) A com- diferente, é uma mistura de borracha to em giração, que apresenta uma plu,
mover tanto ascencionalmente como
posto de Mania oue é ou TI X4 on ainstética e borracha natural.
ralidade de elementos de pressão, dia.
R'TiX2. onde X é q ualquer um Cl. 8. Uma composiçao segundo os pon. tribuidos por sôbre a circunferência horizontalmente em relação à moldura
mimada (19) na posição inclinada
Br, I e OR". onde R' e R" são ra- tos 6 ou 7, caracterizada porque a do dito cilindro.
dicais de hidrocarbônio. contendo borracha sintética é um comolimero 4. Dispositivo ,de acôrdo com o de uma posição de prisão da lâmina.
para uma segunda posição ulteriorsarnenta átomos de hidro gênio e de estireno-butadieno.
ponto 3, caracterizado pelo fato de
carbônio e possuindo de 1 a 18 9 Uma composição segundo quais. que os elementos de pressão são re- mente mais longe do lado inclinado
átomos de cari-Vali°, sendo a pra- qual' dos pontos 1 a 8, caracterizada presentados por nervuras circunferen- (93) do apoio e à um ângulo menos
porca° molar de com p osto de alu- porque a quantidade do essencialmen- dais que se estendem coaxialmente ou agudo de inclinação referente ao horizontal do que a posição de prisão.
m í nio e trica creto de v a nãslio de te cis-1,4-polibutadieno presente na em forma de espiral.
2. Aparelho de acôrdo cem o ponto
a proximadamente 2:1 até a1 a):1. e a mistura, varia de 30% a 60% em Os°
5.
Dispositivo,
de
acôrdo
com
o
poncaracterístico 1, caracterizado por pra,
pr 000rsão mo l ar de corsa nsto da
10. Uma composição segundo quais- to 3, caracterizado pelo fato de que os meiro meios de fôrça atuados (18)
abirni //ir é errYinosto de tissrda de quer dos pontos 1 a 8, caracterizada elementos de pressão consistem em
instalados na moldura de sustento
ta-d e aimeeleaaarte 2:1 até a(1:1.
porque a quantidade do essencialmen- curtas hastes ou ressaltados, distribuí2. processo d a acardo com a rei- te cis-1,4-polibutadieno presente na dos por sôbre a circunferência do ci. para mover o carro (17) horizontal.
alente, um segundo meios de fôrça
virdicação 1. cararte ri e ndo pelo fato mistura varia de 48 a 52% em pêso.
lindro.
•
para mover a moldura inclinada (19)
ave se 1,SA (a) de ri (Yr) a / grama 11. Uma composição segundo o pon6. Dispositivo, de acôrdo com o pon- atuados (43) instalados no carro (17)
de trl el oreto de vanárlin p or 100 to 7, caracterizada porque a rela s 'áo da to 3, caracterizado pelo fato de que os'
grero as de i s onaene, (h) ea 5 gl ao borracha sintética para com a borra- elementos de pressão formam uma só 'eentre as posições inclinada e de das.
arga, e terceiro meios de fôrça
mola de ah/mínio tribidroosamico cha natural está na faixa de 100/1 a oss a juntamente com o corpo do
atuados (64) instalados na moldura
por moi de tricloreto de vanádi e 100/60.,
dro.
inclinada (19) para mover a moldura
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~Ocaço feita de aceirdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
39
date da publIcaçte de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido ourante 30 dilui
paderão
apreisen ar suas oposições ao partamento Nacional da Propriedade Industrial aqueies gim se julgarem prejudicados.
.1

vácuo (20) relativamente à moldura
nnitnada (19).
•
3. Aparelho do ponto característico
2, caracterizado pelo fato que o pri.
melro meios de f&ça (18) é adaptado

TERMO N° 133.520

Código da Propriedade Industrial, a
prioridade do pedido correspondente
De 18 de outubro de 1961
-depositado na Repartição de Patentes
dos Estados Unidos da América, em
Rohm & Hans Company (Estados 24 de outubr ode 1960, sob número
tfira ser movido por retornar o Carro Unidos da América).
64.749
(17) da posição de descarga para a
posição de prisão sõmente até que o
Titulo: Processo de cianetação.
.1ne
carro (11) alcance uma posição interTERMO N° 134.023
mediária entre as referidas posioões,
Pontos característicos
referido aparelho incluindo meios ulDe 31 de agósto de 1961
teriores (1211) correspondentes à UMA
1 — Um processo para a introdução
lâmina de vidro permanecendo no la. de radicais ciaso no núcleo de um
André Stamo — São Paulo — Cado inclinado (93) do apoio da pilha e composto hetero-ciclico nitrogenado
meios (LS12) respondente-s ao movi. substituido ou não-substituído, que é pital.
parar chimarrão no caminhão, em via.
mento do referido carro através da
M. U. para 'Dispositivo para preposição intermediária e para referida uma piridina. quinolina ou iso-quinoliposição de prisão para prover em co. na, tendo, pelo menos, uma posíção gear",
operação com referidos meios respon- acessvel para substituição cuja posiEm resumo, reivindica para o predentes às lâminas de vidro (L811) ção é, numa piridina , pelo menos uma sente pedido os seguiatea pontos eadas
posiçõea
2,
4
ou
6,
numa
quinopara atuação continuada dos referidos
*primeiros meios de fórça na posição fina, é, pelo menos uma das posições recterísticosi
intermediária do referido carro por 2 ou 4, .e numa iso-quinolina é a poI Dispositivo para preparar chionde o carro continua a mover-se no siçâo 1, caracterizado pela reação dos marrão no caminhão em viagem, casentido da referida posição de prisão. sais inorganicos de compostos K-alco- racterizado pelo fato de ser provido
4. Aparelho de acórdo com os port. xfquaternários, nos quais o rardical ai- de um termostato a álcool para ligar
tos característicos 2 ou 3, caracteriza- cozi tem 1 a 10 átomos de carbono e desligar, quando chegar a temperado pelo fato de que o apoio da pilha nos citados compostos hetero-ciclicos
tura ideal de 70°, que funciona meé uma plataforma giratória tendo dois
lados inclinados (93) e dois pares de nitrogenados. com o sal cianeto de um diante fervura, e assim e expandindo.
tamboretes (21) Instalados na plata. pernuttador de aniontes de base forte, seu êmbolo desligue corrente de re41, forma giratória por onde uma pilha numa temperatura de 10°C a 100°C. sistencia impedindo a fervura da agua
pode ser carregada em um lado Incli- e recuperar o derivado ciano assim que de nenhuma hipótese pode passai
nado da mesa durante a retirada das formado.
d 70°.
lâminas, de urna pilha no outro lado
II — Tudo como descrito no pre2 — Um processo, de acordo com
▪ Inclinado e ai está incluído quarto o ponto 1, caracterizado por ser exe- sente memorial e ilustrado nos desemeios de fôrça para rodar referida cutado na presenç ade á:gua, metano!. nhos em anexo.
mesa em volta de um eixo vertical e etanol, diexana ou suas misturas.
meios para indicar cada lado inclinaTERMO N° 134.473
— Um processo, de acórdo com
do em sucessão à uma posição de afas- o 3ponto
1,
caracterizado
pio
sal
via7
tamento aonde referidos copos de váDe 27 de novembro'cle 1961
neto do permutador de aniontes de
cuo podem se ajustar à pilha.
base fort ser o sal cianeto de um co5. Aparelho de acôrdo com qualquer polímer ocloroenetilado emalado com
Requerente: Texsteam Corporation,
um dos pontos característicos 2 a 4, amina terciária, de urn hidrocarboncto uma sociedade organizada de acórdo
caracterizado pelo fato de que o moas leis do Estado de Texas, Escimento relativo entre a moldura à mono-vinil-aromático t um hidrocarbo- com
tados Unidos da América do Norte.
vácuo (20) e a moldura motorizada neto poli-vinil-aromático.
4 — Um processo, de acórdo com com sede em Chicago, Estado de Mi(19) é orientado por chapas (53) na
moldura motorizada (19) com carnes o ponto 3. caracterizado pelo co-po- nois, Estados Unidos da Amér ica do
de hanhuras (54) nisso e respectivos 'inter° ser um co-polimero de estireno Norte.
"Válvula de macho ou bujão".
seguidores de carnes (55) instalados e di-vinil . benzeno, contando o citado
na moldura a vácuo (20).
co-polimero de 1 a 10% de di-vinil.
Pontos característicos
Reivindica-se, de acbrdo com a Con- benzeno.
venção Internacional e o Art. 21 do
5 — Um processo, de ecerclo com
Código da Propriedade Industrial, a qualquer dos pontos precedentes. ca1 — Válvulo de macho ou • bi.lão,
prioridade do pedido correspondente racterizado por produzir o derivado caracterizada • po r compreender: um
depositado na Repartição de Patentes ciânico num processo semi-continuo corpo de válvula, tendo passageas de
dos Estados Unidos da América, em 13 por passagem de uma solução do ci- entrada e salda bem como unia aberde setembro de 1930 sob n° 55.63.
tado sal de composto quate-nária atra- tura no meio entre essas passagens;
'
vés de unia coluna do sal cianeto de um membro de macho ou buião
TÉ:RMO N° 132.370
um pernutador de aniontes de base lindrico, preso na dita abertura meforte, e isolar o composto eienico do diana, e provido de um orificio para
D.:ta: 8 de setembro de 1%1
efluente da colunua.
• ser coincidido com as passagem; um
Regierenie: 1. R. Areújo &
6 — Uni processo, de nd,rcto com anel unitário de . vedação, disposto em
o ponto 5 caracterizado por se exe- cada urna das passagens. tendo uma
Ltda. •— São Paulo.
Titukv 1. R. Araújo Z; Cia. Ltda. cutar em duas colunas do sal cianeto abertura para coincide:leia com o nride uni perinutador de aniontee de fido nu macho .e com as nassagens.
— Sio Paulo.
1 Aperfeiçoamentos em caixas base forte, em ,.paralelo. sendo a so- bem como beiços flexíveis. formando
depósitos p ara moedores de cale. ca- lução da citado sal de composto qua- corpo com cada um dos anéis de ver.:cterizados pelo fato de a caixa pró 1 temitrio passada por uma coluna até dação, mediante o que pode ser efei riam-ante dita, seja do tipo isolado nu que ela tique esgotai:1 de jantes cia. tuada unia vedação entre os Seios de
zendo pane de um armário ou ga- neto: d:sv'er a corrente da solução m nazi de redaão e o membro-macho
baiete. e sôbre cuja lace externa su do citado sal de composto de arnowo quando o orifício no macho cettvei.
eaveta interna, de recolihimento para quaternário para a seguncia coluna: fora ade coincidéncia com as daits
at ç instalado o moedor, ter a e regenerar a primeira cabiam por aberturas dos anéis de vecla er.0 e com
o pó Irando, coui Alteei-Hm de iundo passagem de unem. solução aquosas de as aludidas passagens e conbaine de
em formato sernicilindricci, sem cantas um cianeto através da primeira coluna terminado pela chrecáo com elle o flui
citada.
do entrar no corpo da válvula.
ou arestas vivas.
7 — Um processo. de acõrdo com
2 — Válvula de macho ou Lujão
2 — Aperfeiçoamentos em caixasnasi tos para moedores de café. como o ponto 1, sulastancirdmrote corto aqui de nónio com o ponto 1, caracteridescrito
e
para
as
finalidades
citadas.
inlmetate
r., :taielici.do em 1. Substanc
zada pelo fato de ser re-oeido
Reivind:ca-se, de acôrdo com a Con- ômbro ou ressalto nas ditas pas.xagens.
c. .ato descritos e ilustradas nos &se- venção
Internacional e o art. 21 do para suportar os anéis de vedação, a
nhos anexos.

fim de assegurar a posição dos mesmos, e para efetuar uma vedação,
conforme seja determinado pelo sentido da vazão de fluido através das
ditas passagens, entre um dos referidos
ómbros e o anel colocado sobre o
mesmo.
• 3 — Válvula de macho ou bujão.
de acórdo com o ponto 2, caracterizada pelo fato de que o anel de vedação é onstituido por um inateial ter
meoplásrtico enquanto seu beiço flexível consiste em um plástico resistente
ao desgaste, com baixo coeficiente de
fricção.
4 — Válvula de macho ou bujão,
de acórdo com o ponto 3, caracterizada apelo fato de que o plástico resistente a °desgaste e de baixo coeficiente de fricção, é nylon.
5 — Válvula de macho ou bujão,
de aci-do com o ponto 3, caracterizada pelo fato de que o beiço flexivel
consiste em uma resina TFE-fluorocarbónio.
6 — Válvula d ernacho ou bujão,
de acórdo com o ponto 1. caracterizada
pelo fato de mi eo beiço flexival é
formado com alargamentos laterais os
quais. quanea em contad ovedatórto
com o mem!, -0.macho. saia lateralmente
deslocados.
7 — Válvula de macho ou bujão,
de acórdo com o ponto 1. caracterizada
pelo fato de que o membro macho é
inicialmente suportado por um copo de
nylon deforznável ou eianagável, destinado no alinhamento do otiliciu no
dit °membro em relação às referidas
passagens.
8 — Válvula de macho ou bujão,
'caracterizada por compreender:
a. Um corpo unitário de válvula,
tendo orifícios de entrada e saída e um
diâmetro interno central;
b. anéis de • edação tubulares, montados reanaovivelmente dentro do corpode válvula, tendo cada um desses
anéis
(1) ruma face reta, com UM degrau
formado na peeiferia de uma extread.
dade sua e tendo um anel flexível disposto dentro desse degrau para contato vedatório com o corpo da válvula:
(2) uma face cóncava em sua ex.
tremida& oposta. tendo um eiço flexivel, fazendo corpo com as arestas
peritericas da dita lace côncava:
C. iria membro tubular de macha ou
d. tun membro de aetençao adaptado para ser fixada ao corpo da c.M.
anda e tenda uma abertura re1,35.
sa n te.
e. um membro de tume
(1) uma extremidade de abeça e
colocada em posição dentro k membro de retenção, ni diante a a . le o
membro fuste é afixado rutaieriarsente
ao corpo da válvula:
12) unia chaveta. formada al estrrin . déld,. (mosto e podendo eamerar,
de Irma complementar. com o membro macho a hm de efetua: a -oração
d macho, ao ser unprinerla mia roteea à extremidade da cabeca.
f. iim t tro ou diâmetro interno
central no membro-macho, para atinha.
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedsda Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o dsierimento do pedido, durante 30 dias A
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Indu.slrial aqueles que se julgarem prejudicada.
nnnnnnn•n••.....

mento com os orifícios de entrada e
saída, e podendo ser movido em • uma
direção lateral dentro do corpo da 'válvula, sob a pressão do fluido que
entra no referido corpo, a fim de formar uma vedação entre o membromacho e a face côncava do anel , e
entre . a face reta e o corpo da válvula
quando o diâmetro interno do bujacr
estiver fora de alishamensos
• 9 — Válvula de macho ou bujão.
de acórdo com o ponto 8, caracterizada
por um ou mais orificios formados no
macho, em uma direção . ransversal ao
diâmetro interno do mesmo. destirados
a evitarem o acianulo de pressão dentro do corpo da válvula.
Finalmente, a depositaate reivindica,
de acordo com a Convenção Internacional e de conformidade cum o artigo
21 do Código da Propriedade Industrial, a prioridade do aorespondente
pedido, depositado na Psaartição
Patentes dos E-e actos Unidos da América do Norte, em 25 de novembro de
1960, sob o número 71,664.

TERMO N° 135.069

por mola a um dos varais posteriores
da carcaça, e em torno do ual pino
ar icula-se um lingueta-gatilho, equipada
com mola, e com sua extremidade anterior aplicada nos dentes da saliência
lateral dentada do tambor imediatamente
vizinho.
5. — Aperfeiçoamentos em máquina
de somar, como reivindicado até 4, ca, racterizado ainda pelo fato de que cada
setor arqueado constituinte do teclado
referido em 1, ter a superfície externa
subdividida, por pequenas travessas paralelas e salientes, em uma série de alolamentos, em cada uni deles estando
gravado um algarismo.
6. — Aperfeiçoamentos em máquina
de somar, como reivindicado até 5, substancialmente como descritos e ilustrados nos desenhos anexos.

talados de modo a fornecer radiação ail3i
q
adiar excitante para os dispositivos
me=
Data: 18 de dezembro de 1961
t
tacromáticos.
4 — Um sistema de aceirdei coai qusifj
Aperfeiçoamentas em máquina de soquer dos pontos 1 a .3s caracteriz ad
mar.
peloss
dispositivos metacromatio;
Requerente — Manos/ Ronald Priolcos compeeenderem, uma película metas
li do Rego Valença, residente na cidade
cromática de face plana disposta 4
de São Paulo.
modo a receber e modificar a luz. que
contém a informação.
Pontos Característicos
5 — Um -sistema -de acôrdo com•-*
ponto 3, caracterizado pela citada fonte
1. — Aperfeiçoamentos em máquina
de radiação auxiliar variável bichar ura
de somar, caracterizados por compreentubo de raios catodico e apropriados è
derem incialmente ura eixo horizontal,
disposto de, modo a • fornecer radiaçã6
disposto no interior da carcaça da máauxilar aos citados dispositivos metacro.:.
quina, e em tõmcr do qual é montada
máticos para variação ponto-por-ponto's'
uma série de cetracas, adjacentes umas
de su tnismisaividade.
às outras, e correspondentes as casas
6 — Um sistema de acôrdo com d
ou algarismos da soma, cada catraca tenponto 5 a a a a .•
do a roda dentada . em posição vertical,
ponto 3, caracterizado pela fonte de
sôbre cuja periferia é aplicado um teradiação auxiliar variavel e pelos disclado anterior, em forma de setor arpositivos de suprimento incluirem diste
TÊRMO N' 135.140
queado, com gravação numérica frontal,
positivos ótico i capazes de fornecer uma
e tendo o cubo ligado, por mola helipluralidade de faixas de uz de radia-.
Data: 20 dedezembro de 1961
coidal, a um varal posteroir, de posição auxiliar excitante aos dispositivos
ção fixa no interior da carcaça, e o
Requerente: The National Cash Re- metacramaticos para uma variação ponreferido teclado sendo provido interna gistar Company — Estados Unidos da to-por-ponto de sua transinissibilidade.
TERMO N° 135.036
e inferiormente de um pequeno gatilho, América'.
7 — Um sistema de acôrdo com qualimpulsionado por mola de encontro aos
Titulo — Sistema de Demonstração quer dos pontos 1 a 6, caracterizado
Data: 15 de dezembro de 1961
dentes periféricos da dita roda, bem de Informação ótica.
pelo citado feixe de luz que carrega a
dotado de orelha inferior, limita/ • — Um sistema de apresentação de informação conter freqüências dentro de
Aperfeiçoamentos em dispositivo de i como
dora de curso junto ao conteirno de uma informe aões óticas capaz de efetuar urna uma primeira faixa de ondas, contendo
união entre peças.
frontal prevista na carcaça.
alteração de uma imagem de um objeto a citada radiação auxiliar freqüências de
Victor Caccuri El Cia. Ltda., esta- abertura
2.
Aperfeiçoamentos em máquna e mostrar, simultaneamente, a citada uma segunda faixa de ondas que . incluis
belecida na cidade de São Paulo.
de somar, como reivindicado em I, ca- imagem modificada, que ocmpreende uma como sue parte principal, freqüências diracterizados pelo fato de °mecanismo fonte de luz capaz de produzir uma in- ferentes das da primeira faixa de onPontos Característicos
de totalização damáquina, disposto ime- formação contendo um feixe de luz, e das.
1 — Aperfeiçoamentos em dispositi- diatamente acima do conjunto de Uiva- um dispositivo formador de imagem pos- 8 — Um sistema de acôrdo com qualvo de união entre peças, particularmen- ais descrito em 1, ser formado por dois to dentro do citado feixe de luz que quer dos pontos 3 a 7, caracterizado pela
te recomendado para a articulação de eixos horizontais, paralelos e fixos, em contém a informação, capaz de produ- citada fonte de radiação auxiliar . pela
duas armações porta-lentes de, óculos, iôrno do primeiro estando- montados US zir uma imagem representativa da infor- dispositivo de suprimento incluirem dissendo uma fixa posterior e outra móvel tambores totalizadores, em psições cor- mação contida no citado feixe de luz, positivos produtores de luz ultra-vicleta
anterior, sobreposta àquela, caracteriza- respondentes às das catracas, e cada um sendo o citado sistema caracterizado por capazes de produzir e dirigir, soabre osdos por compreenderem inicialmente um delas sendo provido inicialmente de gra- dispositivos alteradores da imagem que citados dispositivos metacromaticoa, luz,
pequeno bloco prismático, disposto de vação numérica, bem como de um tre- incluem dispositivos metacromáticos ca- das freqüências da parte ultra-videta do-cada lada da armação móvel, e provi- cho anelar dentado, diretamente acopla- pazes de receber e transmitir a citada espectro de ondas aleiro-magnéticas, e
do em sua face posterior, de um pino do sõbre a grande roda dentada -da ca- imagem., produzindo os citados disposi- d.-p, 'tive produtoras de luz infra-vertive; metacromáticos uma variação de malha, para produzir e , dirigir, sôbre os
ortogonal saliente, com terminal rosquea- maca correspondente.
do, bloco este ainda dotado de um furo
3. — Aperfeiçoamentos em máquina ponto-para-poato de sua transmissibili- citados . dispositivos metacromáticos, luz
lateral possante ou não, onde se intro- e a a a a aa dada emresposta a raidação auxiliar, e das freqüêacias da parte infra-vermeduz um novo pino, saliente lateral e su- de somar, como reivindicado até 2, ca- dispositivos mostradores que incluem um lha do espectro eletro-magnético.
9 — Um sistema de acôrdo com qual-'
periormente da referida armação mó- racterizados pelo fato de cada tambor segundo plano de imagem e dispositivel, e provido em sua face posterior, totalizador ser provido, num dos late- vos de projeção capazes de receber a quer dos pontos 1 a 8, caracterizado
de um pino ortogonal saliente, com ter- rais, deu ma saliência circular inteira- imagem modificado transmitida por meio pelos citados dispositivos modificadores
minal rosqueado, bloco este ainda do- mente 'provida de dentes periféricos, sõ- ilos citados dispositivos metracomáticos que incluem uma série de dispositivos
tado de um furo lateral passanta ou não, bre os qauis é aplicada a extremidade e projetar a citada imagem modificada metacromáticos apropriados para introande se introduz um novo pino, sali- recurvada de uma lingueta de trave, e sôbre o citado segundo plano de ima- duzir uma primiera da citada série de
dispositivos metacromáticos dentro, do
nue lateral e superiormente da referida esta sendo solidária a uma peça gira- gelo.
2 — Um sistema de acetado com o feixe de luz transportador dainforrnação
armação móvel.
airi livre em tõrrio do segundo eixo
2 — Aperfeiçoamentos em dispositi= do mecanismo, e conjugada por mola a 'm'ito 1, caracterizado por dispor o ci- numa dada posição, e apropirado para,
.705
a a
a a outro varal posterior. de . posição fixa tado dispositivô reduzir de imagens -len- remover, os citados dispositivos metaJo de união entre peças, como reivincli- na interior da carcaça; e por sua vez. tas da citado raio de luz que ocntém cromáticos do citado feixe de luz transinformação, capaz e produzir uma formador de informação, ea
-ado em 1, caracterizados ainda pelo no lado oposto do • mesm tambr, sendo
•
ato de armação fixa posterior citada prevista °tare saliência circular, apenas imagem ótica reduzida da informação los por uma segunda série de dispositivos
metacromáticos.
eontida no citado feixe de luz, sendo a
mi 1 ser provida, de cada Lado, g em com um' setor periférico dentado.
citada radiação auxiliar mantida para
10 — Um sistema de acôrdo com qualosição superior e correspondente. ao
4_
a.:
Aperfeiçoamentos
em
máquina
o citado feixe de luz que contém a in- quer dos pontos 1 a9, caracterizadb pe)loco de s ci to em 1, de um orifício transcasomar,
como
reivindicado.
até
3,
formação, em 'frente dos citados dis- los citadas dispositivos metacromáticos
c ersal pr.ssante, . formado por pequeno (: le
recho anterior, ' cie' seção redimida, Se- racterizados pelo fato de a conjugação positivos redutores e pelos citados dis- incluírem •dispositivos aquecedores coa-'
entes Cada tambor totalizador e o ime- positivos de controle serem capazes de tro lavelmente, variáveis; em estreita pra-.
mido par outro' maior e de diâmetro
ilargi•do. orifício C•sia onde introduzi- diatamente seguinte ser feita por peça modificar o da imagem pela ximitlecle deles, capazes de variar a temlo o pino posterir do tne'smo bldco ci- ntermeidiária transportadora, aplicada regulação da intensidade da radiação au- peratura dos citados dispositivos metas
ado, que é cu p -ovicro por mola helicee- ambm eri tc3rno do segundo eixo do xiliar para os citados dispositivos me- aromatizeis.
rnecunismo, e provida de dois prolong..., tacromáticos.
Reivindica-se, de acõrdo com a tona •
ancor,:c1,1 em porca . extremn, •
•
nerios ou ore l has, sendo tuna anterior
vença° Internacional 'e o Art. 21 do ,
3 --3
—
Um
sistema,
de
,cm
1entacia, ucoplavel sóbre o setor lateral
acôrdo com" o Código da Propriedade
Industrial, a
-o de unçr rni. rc 0e. y15, COG10
li:rd:i.,11O do c
tan.bor,
ea outra po-terior --)oato . 1 ou 2, caracterizado pelos cita- prioridade do pedido -o
,c) iva ,, ,) a ri v o
ent e d e(los: ‘. 11;pos1;tvos que alteram a imagem potitado na Repartiçeop rres ond
10,
L' :2 SI“,i,:111;:!111 ,,'Ill0 (;.011C)
lim;tador,
os
r^n lima fonte de radiação atada Estados Unidos da AméricaPateni-es
atos e i n :1' trelas nos descida- /. te- rol de àpo - 0. es:a
. em 27 de
el e dispositivos feitos e ins- dezembro de 1960
os.
provida de pino
s-al.,:rde,
sob n° 78.3 89 .
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aranza,

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:

I 29 Da data 'da publicação de que trata o presente artigg, 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.
produto compreendendo álcoois e im- em alcóxidos de aluminio não voláteis láteis a uma temperatura entre apropurezas incluindo ésteres, parafinas e separar destes as citadas impurezas ximadamente 100 e cerca de 2009C
aideidos e em que o referido produto por volatilização; e regenerar as re- sob uma pressão abaixo de 20 miDe 20 de dezembro de 1961
é fraccionado para recuperar álcoois feridos .alcanois de alto peso molecu- crons de Hg; e depois hiclrolisar o cide pesos moleculares mais baixos dei- lar a partir dos mencionados alceai- tado alceixido não volátil para regeDepositante: G:1sta (Henrik August) xando um resíduo de álcoois de alto dos não voláteis.
nerar os mencionados alcanois de alto
Laine. finlandés,
piso molecular.
péso molecular e as mencionadas im.4111a
8.
Processo
de
acôrdo
com
o
ponto
Luva para isolador (Finlândia).
15. Quaisquer e todas as caractepurezas; o processo de purificar os 7, caracterizado pelo fato de que o
citados álcoois de alto piso molecu- alcóxido de aluminio de baixo piso !esticas e fases ilustradas ou descrilar, caract•-izado pelo fato de com- molecular é isopropóxido de alumlnio tas na especificação.
Pontos Característicos
A requerente reivindica de acardo
preender: por em reação o cl ado re9. Processo de acardo co mo ponto
a Convenção Internacional e o
1. - Luva para Isolador destinada síduo com ma material escolhido do 7, caracterizado pelo fato de que a com
fixar um isolador de linha tal como grupo consistindo em alcóxido de alu- alcolla de aluminio de baixo molecu- Art. 21 do Decreto Lei 7.903 de 27
de agõsto de 1945, a prioridade do
mínio de baixo peso molecular e aiun isolador de porcelana ou de vidro
correspondente pedido, depositado na
coita de aluminio, com o que os men- lar é trietilo de alumínio.
Obre um gancho ou pino o Isolaidor, cionados 'álcoois de alto péso mole10. Processo para recuperação de Repartição de Patentes dos Estados
sendo a dita luva formada de uma luva c"/ar são convertidos substancialalcanois
de alto peso molecular a par- Unidos da América do Norte, em 12
feita e material elático tal como ma- mente em alcóxidos de alumínio não tir de impurezas
compreendenao es- de setembro de 1960 sob o n9 63.171.
terial plástico e fechada em uma das. voláteis; separar das MUIIIRS as ci- teses parafinas, olefinas e aldeidos,
suas extremidades, caracterizada pelo tadas impurezas por volatilização; e sendo tale impurezas dificilmente se=MO N9 132.360
fato de que a parede da luva é provida regenerar os referidos álcoois de alto par veia dos citados alcanols por descom fendas longitudinais de espaçamen- peso molecular a partir dos citados tilação, caracterizado pelo fato de
alcóxidos não voláteis.
De 8 de setembro de 1981
compreender: po; em reação os cito igual e começando a alguma distancia da borda inferior da parede e es- 2. Procer-n de acordo com o ponto tados alcanois com um material escoRequerente: ICali-Chemie Aktienteudendo-se através da extrem'dade fe- 1. caracterizado pelo fato de que o lhido do grupo consistindo em alcóalcóxido de aluminio de baixo peso rido de alumínio de baixo peso mole- gesellschaft, firma alemã. (Alemachaa e co:ncidindo um com a outra.
2. - Luva para isolador de acardo molecular é isopropóxido de alumínio. cular e aludia de alundnio, com o nha).
"Processo para a eliminação de
3. Processo de acordo com o ponto que os mencionados alcane de alto
com o ponto 1, caracterizada pelo fato
1. caracterizado pelo fato de que a peso molecular são converti-os subs- peuenas quantidades de peróxido de
de que en:re as ditas fendas que se es- alcolla
aluminin de baixo peso mo- tancialmente em alcóxidos de alumi- hidrogênio de soluções de trabalho
tendem através da extremidade fechada lecular de
alo não voláteis; remover as referi- orgânicas".
é trietilo de aluminio.
.. existem ainda outras fendas que se esdas impurezas dos mencionados
4.
Em
um
processo
em
que
alcoila
tendem na mesma direção e começam na de aluminio é posta em reação com eidos de aluminio não voláteis à uma
Pontos Caractertsticos
extremidade inferior da parede e termi- uma olefina de baixo piso molecular temperatura entre aproximadamente
100
e
cerca
de
2009C
e
sob
uma
presnam na borda superior da parede ou a cara formar uma alcoila de peso mo19) Processo para a eliminação de
abaixo de 20 inicrons de Hg: e pequenas quantidades de peróxido
'alnn alguma distância da mesma.
lecular mais elevado: em que a citada são
depois
hidrolizar
o
citado
alcóxido
não
de hidrogénio de soluções de tra3. - Lava para Isol.tor de acardo com elcolla de peso molecular mais elepara regenerar os citados al- ba lio orgânicas, como ocorrem na
os pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato vado é oxidada para alcóxido de alu- volátil
canois
de
alto
piso
molecular.
obtenção de peróxido de hidrogênio
de que a luva é prov'da com duas fen- minto: em mie o citado alcóxido de
utiiteação de compostos auto11. Processo de acõrdo com o ponto sob
das espeçadas a 1809 e estendendo-se alumínio é hidrolizado para proporproduto compreendendo III, caracterizado pelo fato de que o oxidáveis. especialmente compostos
através da cabeça da luva, e ainda duas cionare uni
de antraquinóna, por meio de subsimpurezas incluindo ésteres
fendas espeçadas a 180°, situadas entre álcool.;
parafinas, olefinas e aldeidos. e em alaáxido de aluminio de baixo peso tancias inorganicas faci lmente oxielas e começando na borda inferior da nue o citado produto é fracionado molecular é isopropóxido de aluminio. dáveis, caracterizado pelo fato de
parede. .
tratar as soluções de trabalho ornara recuperar álcoois de pesos mo12. Processo cie acerdo com o ponto gen:cas com ama solução aquosa de
4. - Luva para Isolador de acardo
es mais baixos, deixa-ido um 10,
calacterlzado
pelo
fato
ae
que
a
com os pontos 1 e 2, caracterizado pelo residir() de álcoois de alto piso mo- alcoila de aluminto de baixo peso mo- um composto de estanho Il.
29) Processo de acórdo com o
fato de que a luva é provida com trés lecular e as citadas Impurezas; o pro- lecular é trietilaluminio.
ponto 1. caracterizado pelo fato de
fendas espeçadas a 120' e estendendo-se cesso de purifica- os referidos álcoois
13. Processo para recuperação de utill-ar como composto de estanho
através da cabeça da luva, e anda traz de alto peso molecular, caracterizado
em
alcanois
de alto peso molecular, va- II, de preferência, o cloreto, o fluocompreender:
por
nelo
fato
de
fendas espeçadas a 120'. situadas en•re
com
um
mariando
no
teor em carbono a partir rito ou o sulfato.
reacão
o
citado
residia:,
elas ecomeçando na extremidade infe- terial escol hido do ermo conefelacto de aproximadamente
20 até cérea de 3) Processo de actsrdo com os
rior da parede.
em alcóxido de aluminto de baixo peso 30, a iartir de Impurezas compreen- pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato
5. - Luva para isolador de acardo molecular e olco i la ci, Rb/minto, com dendo esteres, parafinas, olefinas e de acidular a solução aquosa do
com os pontos 1 a 4. caracterizada pelo o que os referidos álcoois de alto Oro aldeidos, sendo tais Impurezas dificil- composto de estanho II com um
mineral.
fato de que as tiras formadas pelas fen- molecular são convertidos sulistancl- mente separáveis dos citados alcanois ácido
49) Processo de acórdo com os
das são tão estreita- que, devido à sua elmente em ele6xidos pl uminin nao por daailtiefto. caracterizado pelo fato pontos 1 a 3. caracterizado pelo fato
as citadas Miou-e- de compreender; por os referidos alelasticidade, são deprim'das nos filetes voláteis: remover
aci' 'ar á solução aquosa do
a partir dos mencion.eas aterra- canois em reação com isopropóxido de
de rosca da cavidade no isolador e no -e
voláteis a 'mi de aluminio, com o que esses alcanois composto de estanho D. de preferenos
de
olumnfoi
não
d
gancho 9• isolador formando filetes de t emperatura entre aprosimsd^mente são convertidos em alcóxiclas de alu- cia com ácido e oridrico. ácido fluo1
rosca corresponentes.
I no e cerce de e.wleC e sob ums ares- minto substaman imente não voláteis: ralhe° ou ácido sulfúrico.
5) Processo cie aciado com os
Finalmente, o depo.s 2 tate reivindica, são absisn de 90 m i emns 4a He: e remover as citadas Im purezas dos
1 a 4. caracterizado pelo
; YR de acardo com a Conveição Internacio- subsenileoten,0 " te hidroll y sr n men- mencionados alrÓxidos de alumínio pontos
de trabalhar em atmosfera de
nal .ede conform t dade com o artigo 21 cionado alcóxido nnn vol4t11 nara re- não voláteis a uma temneratu-a en- fato
gás inerte, de preferencia, em uma
do Cód 4 go da Pronriedmie Industrial "enerar os citados álcoois de alto piso tre aproximadamente 100 e cérea de atmosfera de nitrogénio.
200 9C e sob uma pressão abaixo de
a prioridade do corresponente pedido trioleboler.
69) Processo de actirdo com os
5. Peocesse de acôrdo com o ponto 90 mtcrons de Re: e depois hidrollear pontos 1 a 4, caracteri-ado pelo fato
depositado na Repartição de Patentes
o
referido
alcóxido
não
volátil
para
da rin i endia. em 20 de dezembro de 4 caracterizado pelo feto de que o regenerar os mencionados alcanois de de regenerar a solução aquosa do
olcexido de altim l nio de ba i xo D9so
1960 sob o número 2.076-60.
comnosto de estaehn. separada após
molecular é isonennencido de aluminin. alto peso molecular.
tratamento da solução de trabalho
e. eroreçfso de pranto com o mento 14. Processo para recuperação de oorgenica.
e de mantê-la em circuito
d•
neto
tato
ado
nua
4 ceraeterie
-leanois de alto n P so molecular, variá- ccntinim
TeRMO N 9 132.217
P1e04 .4 de einenalio de baixo nesse mo- veis no teor em c.arliono a partir de
79 ) Processo de acôrdo com o
lecular é trietilo de alaminto.
eproximade rn‘age 20 até cerca de 30 ponto 6. caracterizado pelo fato de
De 4 de setembro de 1961
7. Froc eeso nara recuperarão de RI- a partir de Immire e as eseolhides
reduzir eletricamente a solução aguomolecular a par- mimo eomnreendendo ésteres, plrefl• sado composto de estanho a ser reRequerente: Continental 011 Com- ceróis de alto peso
pany - Estados Unidos da América tir de Impurezas mie czno difiallmente nas. oiefings e aben tdos. Rendo tais hu- generada.
por clestilaeen m!-eus dificilmen te senere veia dos
Finalmente, ri depositante reivInTitulo: Processo de purificar (tico- sep aráveis dos mesmos
caractericado amo fato de romore an- ^efari vi os alcsools Dor cl e s t ila a ão ca- alce, de acôrdo com a Convenção
obs de alto peso nealeculars.
-ler: por os citados a l canols em rea- - s ete/irado neto feto de comnreander Internacional e de conformidade com
1. Em um processo em que alcolla
com um m at erial premnidodo nor Casas eir
cm rae a ão co
o artigo 21 do Cárneo da Propriede alumínio é posta em reação com cão
runo consistindo em nletsvi d o de ainenrn n ente na Tn aRTY+04 0,0 dade Industrial, a prioridade do corama olefina de baixo néso molecular miei.%
40 nmyn o 9 so ..nin nn inp p aie n h. t n n nioh-I nnfp
ai- resp
ondente ped i do, depositado na
para formar uma alcolla de aluminlo rotl% de aluminlo, com a nula nq ri..
ç. alnrn 4 n i n ri 8 n Pn14 4 nin: Te- ~aleire° de Patentes de Alemade . paso molecular mais elevado: em fados alcanois de alto T SP4) n'In tnn n,11....4q.
dos refe- nha, ene 7 de setembro de 1960 sob
fwe o referido aldeado de ahuninto
nidrollaado para proporcionar um lar d.o convertidos substancialmente ridos alcóxidos de aluminio não vo- o n9 K-41.634 1V/121.
TERMO N9 135.165
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MARCAS DEPOSITADAS,
Publicação feita de acclrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
acorrer a prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Missionai da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.° 715.037 de 4-10-1965

Termo n.° 715.041, de 4-10-1965
A Cooperativa Popular de Habitação
Rambler — Indústria de Roupas Ltda, do Estado de São Paulo — COOPESP
São Paulo
São Paul'

costumes para marcinelros, para sapateiros, Pura Vicli-us, pasta adesiva pura
correias, pasta e pedras para afiar
rebolos, adesivos para tacos. adesivot
para ladruros e adesivos para azulejas
anéis. carretéis par tecelagem e guta-ações de material plástico ara indtus.
eia gerai de p.asticos

p

RAMBLER
IND. BRASILEIRA
4/6~~~11~Ii

Termo. n.o 715.044, de 4-10-1965
Confecções "Wil-Cel" Limitada
São Paulo

C CE

WIL-CE1,

Ind, Brasileira_

Classe 36

Classe 16
Areia,
cimento,
colunacs, telhas, tacos
Para .distinguir: Artigos- de vestuários
para assoalhos
e roupas 'citas em geral: Agasalhos
aventais, alpargatas. anáguas, blusas
Têrmo n.° 715.043, de 4-10-1965
botas, botinas, blusões, boinas, babaDonas Indústria de Plásticos Ltda.
douros, bonés. capacetes. cartolas, caraSão Paulo
puças, casacão, coletes. capas, chales,
cacheCols, calçados, chapéus. cintos,
_
DNAS
O
cintas, combinações, corpinhos. calcas
Ind . Bracileira,
de senhoras e de crianças, calções, cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas.
Classe 28
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Para
distinguir:
Artefatos de mataria;
saias. casacos, crinelos, dominós. acharpes, fantasias, tardas para militares, co- plástico e de nylon. Recipientes tabn
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- cados de material plástico. revestinien
ros. Jogos de iingerie, jaquetas, laques, tos confeccionados de substâncias sai
luvas, ligas, lenços, inantôs, meias, mais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações para óculos, bules, bandejas
maiõr, mantas. mandrião, mantilhas pa- bases para tele'ones, baldes, bacias, boi
letós, palas, penhoar, pulover, peleriaas, sas, caixas, carteiras chapas. cabo:
peugas, pouches, polainas, pijamas. pu- para ferramentas e utensilios. cruzetas
nhos, perneiras, guimonos, regalos, caixas para acondicionamento de ah
robe de chambre, roupão, sobretudos mentos, caixas de material plástico para
suspensórios, saidas de banho, sandálias baterias, coadores, coca. canecas, co.
sueteres, aborta. sungas, srolas ou slacks 'hei-es, conchas, cestas para pão. ceai
touca, turbantes, ternos, uniformes
ilhas capas para álbuns e para liame
e vestidos
:Mises, cestos, CalStigiil para velas
caixas para guarda da objetos. ata,
chos, coadores para chã. descanso ,ave
1-ermo n.° 715.042, de 4-10-1965
pratos, copos e copinhos de plástozt
para • sorvetes, caixinhas de plástica
RECIL — Representações, Comércio e para morastes, colherinhas, patinhas
Indústria Ltda.
garfinhos de plástico para sorvetes, for minhas de plástico para sorvetes, discos
São Paulo
easbreagena de material plástico tomba.
de material plástico para sorve.
il
tas estopa para objetos, espumas de
avias meeiras, enfeites para automóveis, musas anti-ruidos escoadorea de
pratos. funis, formas para doces. fitar
isolaates, filmes, fios de celulose techos
para bolsas facas, guarnições. QULTIIi
ceies para chupetas e mamadeiras. guar
nições para porta-blocos, guarnições
para liquidificadorer e para aatedeirar
de trutas e legumes. guarnições de ires
tenal plástico para ctensilios e oojetos
guarnições para bolsas.- garfos galeria:
para cortinas. jarros, laminados. P!As
ticos, lancheiras mantegueiras. ralas
or4n6is vendedores de roupas puxado
"CF para móveis pires. praros palitei
-os. pás de cosinha pedras nomes arti.
aos. protetoes cara documentos ou.
xadores de açula Liara Uso domésticc
gas. travessas ti pos Is material pltis.
tico. sP,,,,slas, sacos sa q uinhos vasilha
nes para acondicionamento vasos xi
Classe 41
caras, colas a frio e colas nãr incicidas
Sal
. ,111 outra! classet, para

.

b ras

Classe' 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, oipargatas, anáguas, blusas.
botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão, coletes, capas, chatas,
cachecols, calçados, chaPeus, cintos.
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças. camisas . camisolas, caloisetas,
cuecas. ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós. echar-'
pes, fantasias, fardas para militares. colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de tingem, jaquetas, laquês.
Miras, ligas, lenços, mantais. Meias
mamas, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, paias. penhoar, pulover, pelerines.
peugas, pouches. polainas, pijamas, punhos, perneiras. quimonos, regalos,
robe de chambre, rolpão, sobretudos,
suspensórios, saídas debanho, sandálias
susteres, shorts. sungas. atolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Tèrmo n.o 715.045, de 4-10-1965
Comercial e Importadora Tenerife Ltda.
São Paulo
T E NERIFEClasse 41
Artigos da classe
Termo n.° 711.046, de 4-10-1965
Granja Iso Ltda.
São Paulo

ISO
ind. BrafrilOira 1
Classe 19,
Aves e ovos em geral inclusive Jo
cho da seda. animaia vivos, bovinos, os.
vaiar. caprinos. galináceos, ovinos e
salinos

çáo. calhas , cimento, cal, cré. chapai
isolantes, caibros, caixilhos: colunam.
chapas ,./ara coberturas, caixas daguis
:aixas de descarga para esmos: edifica.
:ões premoidadas. estuque, emulsão de
°ase astáltico, estacas esquadrias, estrio,
turas metálicas para construções. lamea
as de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de iunçáo. !ages,. lageotas material irxr
.an e contra frio e calor. manilras, mu.
sas para revestimentos de paredes, ma.
Jeiras para construções, mosaicos, oro.
'lutos de base asfalta°, produtos para
ornar unpermeabilitante.s as argamassas de cimento e cal. hidráulica, pedra'
aulho, produts betuminosos.. impermea.
.alizantes liquiCo. ou sob outras formas
para revestimen éos e outros como nas
v imentaçáo, peças ornamentais de
mento. ou gesso para tetos e paredes4
aapel para torras :asas, massas and*
acido& para uso nas construções, par.
caretas, portas, portões, pisos. soletrai
para portas. tijolos, tubos de 'concreto
telhais, tacos, tubos de ventilação, Mn`
suei de cimento vigas, vigamentos a,
vitrõs

t

; Classe 50
Para distinguir: impressos' em geral,
anancioa impressos. ações, apólices, bl.
lhetes, bfiretes de sorteai, cheques, cartões comerciais e de visitas, duplicatas,
debentures, envelopes, taturas, toirinhas
letras de cambio notas fiscais, notas
promissórias. paris de correspondenciag
passagens, publicidade e propaganda
em geral. recibos
Termo n.° 715.049, de 4-10-1965
Cotep — Companhia Eletro-Técnica
Limitada
São Paulo

f IndC.Cr/11:aleira
Classe 8
Aparelhos elétricos e eletrônicos, condutores elétricos, aparelhos eletro-do.
mesticos em geral, acessórios eletricoa
para máquinas, veículos e aparelhos de
uso domestico
Térrao n.° 715.051, de 4-10-1965
kmérico Villani
São Paulo

Têrmos as. 715.047 e 715.048, de
4-10-1965
Comercial e Construtora Eutimar Ltda,
São Paulo

BUTIMAE
Ind. Brad leira
Classe 16
Para distinguir Materiais paar constai.
,ões e decorações- Argamassas argila
batentes balaustres blo
,70.5 de c-minto. blocos para pavimenta'

CIL.,se
Café em grão, torr. io e moído
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Termo n.° 715.050, de 4-10-1965
Empreendimentôs e Planejamentos
Imobiliáfios 'Eplan Ltda.
•
•
São Paulo

EPLAW
LInd. Brasileira'
1

44
ti

Classe 50
Para distinguir: U! tirnbre de todos os
acua impressos comerciais, tais como:
papeis de carta, memorando, envelopes.
cartões de visitas ou comerciais, faturas, avisos, recibos, duques, carnets de
propaganda, p' onussó nas. ações, bilha.
tes e passagens; venda,s de passagen
aéreas terrestres e maritiruas

Termo n.° 715.052, de 4-10-1965'
Fazendinha Aves, Ovos e Fros Ltda.
São Paulo

robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saídas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas, stclas ou slacks,
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.° 715.055, de 4-10-1965
Eletromotores jaraguá Lida
Santa Catarina

Termo n.° 715.057, de 4-10-65
Geraldo Pessanha Carvalho
São Paulo

JARAWg
Ind. Brastleira

Classe 49
Baralhos
Termos ns. 715.060 e 715.061, de
4-10-65
Geraldo Pcssanha Carvalho
São Paulo

Classe 6
Motores elétricos
Termo n.° 715.056, de 4-10-65
Cerâmica Vila Garcez Ltda,
São Paulo

LA GAfssf
InX rr3a

FAZENDINRA
;nd. Brasileira

Classe 16
Telhas e tijolos para construções
Termos ns. 715.058 . e 715.059, de

Classe 19
Ayes, pássaros je animais vivos,

Geraldo Possonha •atvano
São Paulo

inclusive bicho de seda, ovos em
Oral
•
Termo n. 715. 6- ' 53, de 4-10-1965
Mário Luiz Pa,x;io Novaes
:):.e

TORREFAÇÃO E MOAGE‘i
o QUILO

ORASREIRA.

CAPE' 4

OURO
VERDE

"ett8n."
-S;

05 111,6111

REGISTRA40 NO SP.AP Sat N 20854

num LUIZ PAIXÃO NOWiES
Rue Afonso Moreira N 90
TAuEtATÉ E. 5. PAULO
id SSP

4

Café em c:1-ao, torrado c moldo
Ter/ n° 715.054, de 4-10-1961
Confecções Varinha Ltda.
São Paulo

4-10-65

Ineg•aailaira
Li.,s,e 48
Para distinguir: Perfumes essências extratos. água de colónia. água touca.
dor, água de beleza, água. de quina

água le rosas água de alfazema, água
para barba . loi,ôes e .tônicos para os
cabelos e para a pele. brilhantina, ban.
dolina, - batons - cosinét,cos, i.ixadares
de penteados, petróleos. óleos para os
-cabelo creme revaneseente. cromes got
durosos e pomadas para • limpeza
pele a - maquilage - . lepilatórios deact
dorantee. vinagre aromático_ pá de arroz
e talco perfumado ou não. .apis para
pestana e sobranceiras. prepados pari
embelezar cílios e olhos. cairnim pare
o rosto e para os lábios. sabric e crera(
para barbeai sabão liquido perfumam
ou não, sabonetes, lenéifricios em po.
pasta ou liquido. sais perfumados para
banhos . pentes, vaporizadores de pertu
me: escóvas para dentes, cabelos. unhas
e cil.ios. saquinhos perfumado prenara.
dos eral pó. pasta, líquidos e tilolos
areia o tratamento das unhas, dissot

• •ZODIACO
Brasileira-

SI DER iLL

Brasileira,-

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências extratos, água de colônia, água de toucador. água • de beleza, 4i.ua de quina
água te rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para .os
cabelos e para a pele, brilhantina, bandolina, - batons - cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos; . 51eos Para os
cabelo creme revanescente cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele a - maquilage - , lepi!atc.rios. desodorantee, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não. iapis para

pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar cilios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
par a barbear, sabão liquido pertumaao
ou não, sabonetes, lentif ricios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes. vaporizadores •de
me; escôvas para dentes, cabelos, unhas
e cibos, -saquinhos - perfumado preparados em pó, pasta, liquidos e tualos
praa o tratamento das unhas, disso).
ventes .e vernizes, removedores . da ,..utr.
cuia. glicerina er‘umada para os cabelos
e preparados para descotoir unhas
cilios e pintas ou sinais atificiais, óleos
• para a pela

Termo n.° 715.063, de 4-10-65
Tratusa — Tratores Usadoá- Ltda,
São Paulo

MUS*
• and,
nrasileira

Classe 7
Máquinas e utensilioa para serem usi
dos exclusivamente na agricultura
horticultura a saber: arados. abridor'
de sulcos, adubadelras, ancinhos
cânicos e empilhadores combinado
arrancadores mecânicas para agrei
tura, batedeiras para cereais. bornbi
:mar adubar, ceitadeiras. carpideira
:citados para arroz. charruas Para :sai'
cultura, cultivadores, debulhadorri

destocadores, desentegradores. esmagi
dores para a agricultura. escarrifiçadC
res enchovadeiras. facas para alaga
nas agricolaa terradeiras. gadanho
ou dentes, máquinas batedeirms pai
agricultura. máquinas inseticidas,'
quinas vaporiza 3o r as, máquinas ,1
-Lungir. máquinas alveladoraa de teu'
riaauinas perfuradoras Para a as1ricu.
tura. máquinas de plantar. tnotocha
aras máquinas regadeiras. ma:minas
roçar, de semear, para sulfatar, .1
•arouir, de triturar, de esfareat rem
usos irrifiação. para matar formigas
.mitros insetos para Montar e pulverl
'ar desinfetantes, . para adubar pai
/pitar e espalklar palha. tiara cobu
•-i'codão. oara colher cereais, máquina
2massadora p vara fins agricoras 1
•ortar árvores. , para espalhar para Cl
zinar. máquinas combinadas para EA
Leal e cultivar de desbanar. aara ea
dar mátniinas e moinhos paro torra
gana. maq uinas toscadtsras, •rdenad.:
a-s mecânicos, raladores GICCatlICOb. ro
, os compressores p ara a agricultor'
sachadelras
seri:cadeiras,
secada"l
secadores de terra. tosadores de gr]
lia. tratores agr1colas. válvulas par
máquinas agricolas
Termo n° 715.064, de 4-10-65
"Isal- --- Indústria e Comércio de
Acessórios Para Relógios Ltda.
São Paulo

-_ Classe 46
Abrasivos.- preparados para dar brilhe
em rolos, carbureto de silica, abrasivo'
ventes e vernizes, removedores da
cera em pó ara lustrar madeira. 'cera
Classe 36
cula, glicerina er iumada para os cabelos
Para distinguir: Artigos
vestuários e preparados para descoloir unhas para polir cera para conservar e .polo
e roupas feitas em geral: Agasalhos. cílios e pintas ou -sinais atificiais, óleos inoveis e *ssoalhos. composições -para
limpar vidraças, preparados para -con.
aventais. al p argatas. , • nariuns, bluras.
para a 'pele
;ervas o escorregamento das correias
botas, botinas, blusões, boutas, baNamassa para encerar, pasta para lustra
Classe 46
douros, bonés. capacetes. ca ,' , 1:13. carae • Conservar calçados, pópara • limar
puças. casacão. coletes.
chales Para distinguir. • Amido. anil, azul da
cachecols. calçados, zn .trielis, cintos Prüssio slvaa.de de .zinco: abrasivos prata. pó para limpar talrerés, prepa,
rados para conservar couros.
cintas. combinacões: corimihos. calças algodão prept .-adc para limpar metais
Classe 8
de s'-"oras e de criancts ialções, cal detergentes. espremacetes. extrato de
Termo n.° 715.062, de 4-10-65
Coroas para relógios
ças,
irnisas,
anil éècula p ara tecidos_ Fósforos dr Panificadora e Confeitaria Vila Rica
Cuecas, ceroulas, colariih,o cueiros cera e de tnadira g goma para iavia
Termo n.° 715.065, cl2 4-10-65
Ltda.
laias, casacos, elinelos, rloni,nós. achar leria limpadores de luvas. ihrti . dos de
Inter — Exportação Importação Co
São Paulo
MS, fartasista. fardas imra mi'itares. co- branquear recidos hquidos mata nnrdu
mércio e Representações Ltda.
to:talais, traiu.: ç , galoch•,rs. gravatas, gor- ras para roupas e mata (Mem
São Paulo
p ara rou
ros. lei:Jos a limrrd' e.
- rs laquês pas oleina óleos p ara limpeza de car
VILA
RICA
luvas, • ligas. lenços. .n larõs. meias ros, pós de hranouear roupa salicat,
I 'ITER
Maiôs, .mantas, inanririão, maati:has pa- de sódio goda cáustica sabão em
Brasile,.et
latos, palas, penhoar, pulover, peterinas.
comum sabat de ,Çfregar •
Cliisse
41
petrgas, ponches, oojainas iriiamas. pu- ponáceos tiin.: de ;1'111 e
tri:z
•
Classe 13.
nhos,
regalos.
Para calçado!
Pães, biscoitos, bolachas, bolos e doces
Colares

.Brasileira

Sexta-feira 28

Dl. RIO OFICIAL (Seço III)

Janeiro de 1966 427

MARCAS DEPOSn'ADAS
Publicação feita de adindo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará .a
síto:raz o 'prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar eiras oposiições ao Departardeuto
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados COM a corsessáo do registro requerida

botas, botinas, blusões., boinas, baba'louros, bones: capacetes. cartolas, carapuças. casacão, coletes, capas, chales.
cachecols, calçados. chapeus. dotas.
cintas, combinações, corpinhos, calças
ROLASON
de senhoras e de crianças, calções. calInd. Brasileira,.
ças. camisas, camisolas, carnisasas
cuecas. ceroulas. colarinhos, cueiros,
Classe 6
saias. casacos, crinelos, dominós. acharRolamentos
pes. tantasms. tardas para militares. coTermo n.° 715.067, de 4-10-65
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gorMetalúrgica Magali Ltda.
ros, logos de Iingerie. jaquetas, leques
São Paule
luvas. ligas. lenços, mantõs. -rne;as,
maiôs, mantas. mandrião, mantilhas. paletós, palas. penhoar, pulover. pelerhas.
NAGA0
peugas. pouches, polainas, pijamas. puInd. Brasileira
nhos, perneiras. guitnonos, regalos,
robe de 'chambre, roupão. sobretudos,
Llasse I
!serragens e terramentas is C•cla capê. suspensórios, saídas de banho, sandálias
de. cutelana era geral e outros artraos sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
touca, turbantes, ternos, uniformes
de metal no incluídos em outras cMsbites, argolas. armações de metal. abrie vestidos
blies, argolas, armaçõea de metal. abridoras de latas, arrames lisos ou farpaTermo n. 9 715.068, de 4-10-65
dos. aparelhos de chá e café. assada'
riu, açucareiros, brocas. bigornas. pelCasa de Frutas São Domingbs Ltda,
adas, bandejas, bacias • baldes, bombo.
São Paulo
niers) • bules, colheres para pedreiros
camisas para cilindros e trilhos, caclea.,.
doe, correntes, cabides, mixas de metal
-SÃO DOMINGOS
para ortões. colunas, chaves. cremones
ind. Brasileira
chevee de ara inisoa conexões para secanamentos. canos de metal, chaves ae
Classe 41
fenda. chaves inglezar cabeções cana
cas. copos, cachepots, centro de no raa Abacates, aboboras, amendoim,' amoras,
coqueteleiraa, caixas para acondiciona bananas, beterrabas, brocole, batatas,
meato de alimentos, caldeirões caçaro- couve-manteiga, couve-flor, caju, figos
las. craleiras cafeteiras, dobradiças, goiabas, jamelão, lima, limão laranjas;
enxadas esferas, engates. enfeites para maçãs, pêssegos,- pesas. pitangas, maarreios, de metal para automóveis, es
mão, marmelo, tangerina e uvas
roa, auto-caminhões, alavancas, alavan
can de cambio, alavancas de ',seios. aros
Termo n.° 715.070, de 4-10-65
automóveis, breques, barras de freio
braçadeiras de mola, buchas, barcos, ba- Indústria e Comércio de Tecidos e
laustrea, barras de tração, barras de di Artefatos de Malhas Fullsweet S. A.
ferros para cortar' capim, ferrolhos. ti
São Paulo
tribos, formões. espurnadeiras. foices,.
cars facões , frigideiras, cilindros para
"KYNOCH1"
laminaçao, ganchos, guarnições de nae I
Ind. Brasileira
tal garfos, ganchos para quadros,/
gramos para emendas de correias, limas.
lâminas, licoreiros, latas de lixo, jarras
Classe 36
machadinhas, molas para portas de co r
asar--rematlos, rize Para distinguir: Artigos de vestuários
radas. navalhas, puas pás. picaretas e roupas feitas em geral. Agasalhos.
pregos, picões, ponteiras, parafusos aventais. olpargatas, anáguas, blusas,
porcas. pratos, porta-gêlo, porta-pao botas; botinas, blusões, boinas, babaporta-jóias . paliteiros, • panelas, rasteio% douros, bonés, capacetes, cartolas, cararoldanas, ralos para pias. regadores. puças, casacão, coletes, capas, chales,
serras, serrotes, sachos, sacarrolhas, te- cachecols. calçados, chapéu*, cintos,
souras, talhadeiras. torquezas. trilhos cintas, combinações. corpinhos. calças
trilhos para elevadores, tenazes, cava- de senhoras e de crianças. calções caldores, telas de arame, tubos para: enca- ças, camisas, camisolas, sairpsetas,
namentos. trincos, trilhos para portas cuecas, ceroulas, colarinhos. cueiros.
de correr, taças. molas para portas,
saias, casacos, chinelos, dominós, echarvasos, vasilhames e verrumas
pess. fantasias, tardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gorTermo ri." 715.069 de 4-10-65
ros, jogos de lingerie, jaquetas. , :umes,
Confecções Ban-Dsr Ltda.
luvas, ligas, lenços,. mameis, •neias.
tiso Paulo
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. pa
letós, palas. penhoar, pulover, pe/erinas.
"BAN—DAR"
ougas, pouches, polainas pijamas. puInd. Brasileira
nhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chHnbre. rolpão. sobretudos.
suspens s•r-ss. ,aidas debanho, sandália
Classe 36
Para 1 . stinguir. Artigos de vessuários suciares s har• -, sungas, atolas ou slacks
toucas, ti.ilsantes, ternos. uniformes
• -ousas 'cuias em geral: Agasalhos
e vestidos
avantais alpargatas. anáguas. blusas,
Termo 'n.° 715.066, de 4-10-65
Importadora Rolason Ltda.
São Paulo

Termo is. 9715.071, de 4-10-65
Empório Estrela Ltda.
São Paulo

"ESTRELA"
tnd. Brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n. 715.072, de 4-10-65
Alexferr Esquadrias Metálicas Ltda.
São Paulo

"ALEXFERR"_
Brasileirr

f.nd.

Classe 5
Aço em bruto, aço urelearado, • aço
doce, aço oara tipos, aço fundido, aço
aarcialmente trahallrado, aço pálio, aço
'afinado, bronze, bronze em bruto ou
aarcialrnente trabalhado. bronze de
manganês. bronze em pá. bronze ata
narra. em tio, chumbo em bruto ou
erabalhado couraças. estanho buuto ou
Parcialmente p reparado, cimento metálico, cobalto, bruto ou parcialmente
em. barra ferro manganês. terso velho,
parcialmente trabalhado. ferro em bruto.
gusa em bruto , ou parcialmente trabalhado. gusa temperado. gusa maleável.
lâminas . de metal lata em Rilha. latão
ens tõlha. latão em chapas, latão em
vergalhões. ligas metálicas. limalha..
magnésio. manganês. metais não trabalhados ou parcialmente trabalhados. metais em massa. metais estampados
metais para solda níquel. zinco

Termo n. 715.076, de 4-10-65
Indústria e Comércio de Tecidos e Ais
tefatos de Malhas Fullsweet S. A.
São Paulo
fl

Ind. BiParitdra
Classe 36
Para distinguir: Artigom de vestuirios
a rov,pas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alparcatas, anáguas blusas,.
trotas, botinas. .olusões, boinas, bastadouras. bonés. capacetes. cartolas. cara
ouças. cartaçao. coletes, capas, chalea
zachecols. calçados. chapéus. ctatos,
datas. combinações. carpinhos, calças.
da senhoras e ie crianças. calções. :alças camisas. camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas. colarinhos. cueirna,
saras, casacos. chinelos, dominós. acharaes fantasias, tardas para militares, coegiais. traldas, galochas, gravatas. gorros, logos te (ingeria .tannetas lagtsês.
uvas, ligas. lenços. mantõs. melas,
mamas. mantas. mandrião. mantlhas. par166 palas. penh.sar pulover. pelertnas,
aeuelaa, ponches polainas piloteias pe.nhoa, perneiras. quimonos, regalos.
robe cie chambre. roupão. sobretudos.
suspensórios . saidas de banho. sandálias.
suetereS. &bons sungas. stolas ou *incita.
tales. toucas. turbantes, ternos. uniformea e vestida.. •

715.077 e.715.078, de
4-10-65
Venac Veículos Nacionais Ltda.
São Paulo

Termos

ns.

mrENAC"

Ind. Brasileira

Cl.ssa 47
Combustíveis, lubrificantes, álcool Motor, carvão, gás hidrocarburetos, gás
metano, graxas, lubrificantes, óleos lubrificantes, óleos destinados à iluminação e o aquecimento, petróleos, gasoBOLSAS BIARRIT2
lina, querosene, gás liquefeitos, gás
Indo Brasileira
burano e propano
Classe 21
Classe 28
Para distinguir: Veleulos e suas partes
Bolsas
integrantes: Aros para bicicletas, autoTermo n. 715.074, de 4-10-65
móveis auto-caminhões, aviões, .amorLegifisco — Legalizações, Contabilida- tecedores, alavancas de câmbio., braços,
de Despachos 1....tda,
breques. braços para veículos. bicicleSão Paulo
tas, carinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões.
=roa, tratores, carros-berços, carros"IXGIFISCON
tanques, carros-irrigadores, carros, cartnd. Braeileir",
roças, carrocerias. 'chassis, chapas circulares. para veículos. cabos de veiculo!'
•
.-orrediçc.s. para veículos, direção &aliClasse 33.
gateiras, estribos, escadas rolanes ele•
Legalizações, contabilidade, despachos e vadores para assageiros e ara carga,
assuntos fiscais
engates para carros, eixos de direçao.
treios, fronteiras para veiculos, guidão,
Termo n. 715.075, de 4-10-65
locomotivas, lanchas, motociclos, molas
Conval — Comercia? de Valores
motocicletas. nrotocargas, moto -furgões,
(São Paulo) Ltda.
rodas para bicicletas, raios para bicicleSão Paulo
tas, reboques. radiadores para veiculou
manivelas, navios. õnibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas. pedala pantões
rodas para velculos, adias, tricicles, tia
Ind:C9tieKeira
raptes para veiculos, vagões, ve/ocipea
dea, varetas de contrõle do abgador a
acelerador tróleis. troleihus. varam, do)
C'asse 33
carros e toletes para carros
's'alores
Urino ri. 715.073, de 4-10-65
Indústria de Plásticos Screenplast Ltda.
São Paulo

•

•
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LMARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de aceado cora
t. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o ;seixo ata 60 diais para o deferimento do pedido. Durante km prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concitado do registro requerido

Termo n. 715.079, de 4-10-65
Rose Magazine Ltda.
SAo Paulo

I

"ROSE KLGAZINS*

▪

Termo n° 715.084, de 4-10-65
Hiter Indústria e Comércio de Contreiles
Temo Hidráulicos Ltda,
São Paulo

Termo n° 715.082. de 4-10-65
"Otacob" Produtos Elet b)nicos Ltda.
• São Paulo

Tenro n.° 715.092, de 4-10-61
Independência S. A. Administração
Geral
SãO PPI110

E

Clalses: 32, 35, 36, 37. 45 e 50
Propabanda e publicidade, arte fatos de
couro; confecções de cama e mesa. pet▪ '3 ' fumes é impressos •
termo n. 715.080. de 4-10-65
Durvalino Trindade
g
São Paulo

411:0430"

Ind. Brasileira
g

Classe 36
Calçados
Termo n. 715.081. de 4-10-65
• Auto Mecânica Crivo Ltda.
São Paulo

<
•

MILIVO"

Ind. Brasileira
'Ciasae 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas. autcs
zuóveLs auto-caminhões aviões, amor
tecedores. alavancas de câmbio. braços.
".." breques, braços para veiculas. bicicletas. carrinhos de mão e carretas camr
tanq ues, carros-irrigadores. carros. ca •
carros. tratores. carros-berços carrosroças, carrocerias, chassis, chapas da
talares para veiculo*. cabos de veiculo,
corrediçoa para veiculeis, direção deitli.
gadeiras, estribos, esavtas rolanes ele.
nbonetes, carros ambulantes, caminhões
vadores para -aimageiros e ara carga
engate. para carros. eixos de direção
freios, fronteiras para veiculos. gladio
locomotivas, lanchas, motocidos, moia,
motocicletas..motocargas. moto furgões
rodas para bicicletas, raios para bicicletas "tiques, radiadores para veicuio,
manivelas, navios. Ónibus. para-choques
para-lamaa, para-brisas, pedais pinhões
rodas para .veiculos.• achas. Vir- -1
tantas para veiculo., vagões, velocipe
des, varetas de conte& do +Cofiado, e
acelerador trilada, troleibus, varaes de
carros e tolete* vara carros
Teimo n. 715.082, de 4-10-65
Rose Magazine Ltda,
São Paulo

"ROSE"
Ieda Brasileira

"MEXO
TS
Ind. Brasileira
Classe 30
guarda-sóle —
brinraas

Classe

IND. BRASILEIRA

.0koare}hos eletrônicos de computar e

Classe 6
Alarme de nivel — nivel remoto — visores de nivel para calclisiras — medidores de vasão medidores de tiragem — regulador cls tiragem — controles de nvel — controles de pressão
— controles de temperatura — saturadores — sc.zradores de hiligem — válvulas redutoras — termo compressores
— registros — reguladores de nivel
Para evaporação — reguladores de bombas — painéis de comando geral —
válvulas termostaticas — válvulas selenolde — dampers para pulsação de
pressão
Termo n.° 715.085. de 4-10-65
Maracof
Comissarla Exportadora e
Importadora Ltda,
São Paulo

MARACOF
INDÚSTRIA BRASILEIRA

-

Classe 50
Artigos da classe
Termo n.° 715.06, de 4-10-65
Mil — Comércio e Administrações
Ltda.
São Paulo

ADIL
INDÚSTRIA BRASILEINA
Classe 50
Artigos da classe
Termo ti° 715.087. de. 4-10-65
Auto Wats, "3L" Ltda.
São Paulo
•

• Classe 50
' Impressos para uso da firma
Termo n. 715.083, de 4-10-65
Aldo Ferrettl
São Paulo

as:da-chuva

°TICOS
Indastria Brasilei.rs

3L
Ind. -Brasileira
,

Classe 47
Artigos da classe
Térino n.° 715.088. de 4-10-65
Victor Friedenan
São "pulo

PONTO DAS MELO
S.Panio-C
som-

Classes: 3 le 36
Titulo de estabelecimento

amamentes do mesmos, amplificadorei comolementadorea. registradores
tintinemos, registradores de eixo de
entrada e de salda diodos de com.
porta. sairia de chave Gen:Mica controles de influem-lamento, entradas de
chave mnemónica. diodos de proteção
de carga, painéis de circuitos im pressos moduladores e desmoduladores.' cie.
cultos de ~met. circuitos flip-flop
dispositivos codificadores e descodificadores. tabuladores im pressores de alta
velocidade. tambores magnéticos de armazenamento. computadores. discos
magnéticos. servo-sistemas de transporte
de fita conversores de análogos eia digitais. transformadores. transistores. caPacitores. elementos zemicondutorea
triodos, reles. solenóides. retificadores
reguladores de voltagem. resistores núcleos de ferroa. oseiladorea. dispositivo. eletrônicos de descarga e oscilasamam
Termo n.• 715.090. de 4-10-65
"Wasa" Administração S. A.
São 1-aulo

'T A 3 À

Nome comercial
Termo n.° 715.091. de 4-10-65
Ferro e Aço Voluntários Ltda.
São Paulo

sOLUNTARIOS
Indtist-rie Brasileira

INDEPE*704C

Ind. Braslielra
Classe 6
Para distinguir: Máquinas e partes de
máquinas para todos os fins industriam:
Máquinas de rosquear. serra. mecânicas. motores elétricos, alternadores, ter'amenas e placas para tornos. geradores, plainas maquinas de lurai e centrar. tornos mecanicos, prensas mecânicas. maquinas amassadeiras, misturadoe
barro máquina compressora, máquinas adatadas na copnstrução e conlervaçao de estradas. mineração. corte de
macieira, movimento de terra carretem
e outros fins industnais, eleVadora máquinas desempalhadoras, descasca oras.
•nsacadoras, brunidoras, classificadoras.
ventiladoras, moinhos para cereais,
máciuinas secadoras. trituradoras. pulverizadoras. trenas, polarizes. manchas,
tesouras mecfmicas. moas. máquinas de
abrir chavetas. martetetes, ventiladores,
exaustoree para fonas, bombas centrifugas, rotativas, de deslocamento e e
castão para todos os fins. arietes. caldeiras e turbinas. injetores Pa ra caldeiras, váiveilas e transportadores autocráticos de alta e baixa &areado.
Prensas hidráulicas. martelos mecânicos
s máq uinas (Amadoras máquinas ~atrizes. rotativas ou cortadoras para intdar ferro, aço e bronze. má quinas Para
indústrias de tecidos, teares, urdideiras,
encanatórias, espuladeiras, torcedeines.
meadeiras rolo* e enlates. bnutidores
Para cereais máquinas para fabricar
oapel e máquinas deamp ressao. chamo*
e receptáculos
Temi° it.° 715.093, de 4-10-65
Mircaine Importação Ltda.
SAG sulo

B AC
Ind. Brasileira
Classe 8
Relógios em geral
Termo n.° 715.094, de 4-10-65
Gerohno Ferreira de Mendonça

Clame 5
..a tl,
Aço em bruto. IIÇO prtparinta aço
doce. aço para tipos. aço fundido. aço
oarcialatente trabalhado aço Pálio, ato
Soa,( em. ias*
refinado bronze, bronze em bruto ou
~tf fa(..40 moda* 00 cdf
msertalmeote trabalhado, bronze de
tnanganes. bronze Ma oek bronze eia
.MENINA
barra em fio, chumbo em bruto ou
LAMPIPm•
Parcialmente preparado. cimento . me4,4014.81
a ~MG a
tálico cobalto. bruto ou parcialmente
faÇantAPP
SW‘14.0
k
aPtan
*o tia(
trabalhado. couraças. estanho huuto ou
•••••••••
ab
ÇP
amen 4~
oarcialmente trabalhado terro em bruto
• Ula .4.
~11,•••••••n•
em barra ferre manganês ferro velho
ÇPAP.
•
gusa em bruto ou Parcialmente traba
-.Iam... 14
Red.. 1~1,
lhado gusa temperado ousa maleável
wouro
Iatãe
lICCU
DE
*MONO
.
Minas de meta) lata em $61ha
eiva manou Pf ORO anon act
én, fõlha. latão Pin rhapas, latão Per
iGAfta,PAYa ••• E S PAULO
verrialhões ligas metálicas amalhas
magnésio manganês metais nac
nareialmente trabalhados me
Clacs.e
tai* em massa metais estamoados Para distinguir: Café em grão. torrado
metais Dam solda. níquel. zinco
e moldo

IZILDINHA
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MARCAS DEPOSITADAS---1
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
acerar o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
bracionat da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, mutocargas. moto furgões.
manivelas, navios, ônibus. para-choques,
para-iamaa para-brisas. pedais. panteras,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para veiculos,
rodas para veiculos, selins. triciclos, tirantes para veiculo!, vagões, velocípeClasse 50
des, varetas de contrõle do • afogador e
Icnpressos para uso em: cheques. dupll- acelerador tróleis, troleibua vadies de
catas. envelopes, faturas, notas promissócarros. toletes para carros
rias. papel de correspondência e recibos.
impressõs em cartazes, placas, tabuletas
Termo n.° 715.099, de 4-10-65
e veiculos. bilhetes. impressos
Volkauto — Peças e Serviços Ltda.
São
Termo n.° 715.096, de 4-10-65
Adolpho Martin Benitez
VOLLIUTO
São Peulo
PEÇAS E SERVIÇOS
Têm n." 715.095, de 4-10-65
-Adolpho Martin Benitez
São Pailo

2051910
Ind. Brasileira

S.Paulo-Capital
N

Classe 50
Papéis de carta, papéis de oficio, cartões comerciais, e de visitas impressos,
envelopes de qualquer tipo recibos, taturas, duplicatas, letras de cambio. the.
ques. notas promissórias, deaentures
apólices, ações. tolhinsas. passagens
passagens, bilhetes de sorteio. embates
de loteria. cupons e impressos em geral
Termo n.° 715.097, de 4-10-65
Indústria de Peles Barueri Ltda.
São 'mio

URUBU
Ind. Brasileira'
Classe 35
Couros e peles preparadas ou ao, camurças, couros, vaquetas. pelicas e ai,
tefatos dos mesmos: Almofadas de coo
roa arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
albuns e para livros, embalagens de
couro. estojos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, porta-notas, portachaves, porta-fiqueis, pastas. pulseiras
de couro.. rédeas, selins. sacos para via.
gen. sacolas, saltos, sotas e solados.
tirantes para arreios e valises
Termo n.° 715.098, de 4-10-65
Volkauto — Pecas e Serviços Ltda.
S:1 t'
tt

Classe 33
Título
Trino n.° 715.104, de 4-10-65
Ambrosio Elias Levinson
SI; Parlo

AUTOQ1211

lhas para fonógrafos, amplificadores,
bobinas para rádios e televisões, aparelhos paar contrôle de sons, condensadores, aparelhos de comunicação inteena, dials, discos gravados, aparenos de
freqüência modulada, fonógrafos, gravacJores de discos, gravadores de fitas,
geradores estatísticos e eletrônicos de
alta freqüência que funcionam com válvulas, máquinas falante.s, apare/hos de
receptores de sons, rádios, rádios fonógrafos, aparelhos de televisão, sincronizadores, selecionadores, transformadores de sons, toca-discos automáticos ou não, transmissores transistores,
válvulas para rádios e televisões
Terme. n.o 715 I r.lça ;te 4-10-1965
Tasa Indústria e Comércio de 9rodutos
Elétricos e Eletrônicos Ltda,
São Paulo

[AS A

IND. BRASILEIRA

IND. BRASILEIRA
....taLse /1

Para distinguir: Veiculas e suas par:es
integrantes: Aros Para bicicletas. auto:
móveis, auto-caminhões, eu õss amortecedores alavancas de caaiblo barcos
breques braços para Velwilos.
tas, carrinhos de. mao e carretas cami.
nhonetes, carros amsulantes caminhões
carros, tratores. carros-berços, carros.
tanques carros-trrigadares. carros. car
roças, carrocerias. chassis, chapas or
culares para veiculos cubos de veiculo:
zarrinhos para máquinas de escrever
corrediços. para veículos. direção. deslt,
aadeiras. estribos, escadas rolantes ele
vadores para passageiros e para carga
engates. para crros Mios de direça..
freios. tronteirs para veiculas, guidão
locomotivas lanchas, motociclos, molas
motocicletas motocargas moto -furgões
manivelas navios, Ónibus, para-choques
para-lamas para-brisas. pedais. pantões
rodas para bicicletas, raios para Neide
ras. reboques, radiadores para veiculas
rodas para veiculas, selins triciclos. tirantes para veículos, vagões, veloclpe
ias varetas de contrõle do afogador •
acelerador tróleis troleibus. vares de

Classe 8
Para distinguir: Artigos e aparelhos
eletrônicos: alto-falantes, antenas, agulhas para fonógrafos, amplificadores,
bobinas para rádios e televisões, aparelhos paar contrôle de sons, condensadores, aparelhos de comunicação interna, dials, discos gravados, aparelhos de
freqüência modulada, fonógrafos, gravadores de discos, gravadores de fitas,
geradores estatísticos e eletrônicos de
alta freqüência que funcionam com válvulas, máquinas, falantes, aparelhos de
receptores de sons, rádios, rádios tonógrafos, aparelhos de televisão, sincronizadores, seleciona-Yo-es, transformadores de sons, toca-discos automáticos ou não, transmissores transistores,
válvulas para rádios e televisões
Termo n.9 715.107, de 4-10-1965—
Jotapelman — Comércio-de Papel Ltda.
São Paulo

escolares, cartões em branco. cartuchos
de cartolina, chapas planograticas. ca..
demos de lembranças. carrete,: de pa.
palão, envelopes. .envólucros para charutos de papel. encadernaçãc de papel
ou papelão, etiquetas. b5ihas indifer,
bilhas de celulose, guardanapos. livros
calo impressos, livros fiscais. livros ie
contabilidade; mata-borrão; ornamentos-'
de papel transparente; prato* papeli.(lhos, papéis de estanho e de alumihio,
papéis sem impsessão. papéis CM) branco
para -impressão. papéis fantasia menos
para forrar paredes. apel almaço cana
ou sem pauta. papel crepoa papel de
seda, papel impermeável. papei em bo.
bina para impressão, papei encerado,
papel higiênico, papel mpermeavel
para copiar, papel para desenhos, papel para embrulho tnipenzrabilizado,
papel para encadernar, papei para escrever, papel para imprimir. papel 'pa.
refina para embrulhos, pa pel celofane,
papel celulose, papel de iinho, papel
absorvente, papel para embrulhar tabaco, papelão. recipientes de papel. ro. •
setas de papel, rótulos de papel, rolos •
de papel transparente. sacos de papel,
serpentinas: tubos postais de cartão,
tubetes de papei
Termo n.° 715.108, de 4-40-1965
Trelasa
Trefilação e Lanunação de
'
Metais S.A,
São Paulo

TRELLSA
Ind. .ft•asileira -

Classe 5
Aço em bruto, aço preparado, aço
foce, aço para tipos, aço fundido, aço
parcialmente trabalhado, aço pálio, aço
refinado, bronze, bronze ema bruto ou
narciaknente trabalhado, bronze de
manganês, oronze eia pó, bronze em
barra, em fio, chumbo em bruto ou
parcialmente preparado. cimento metálico. cobalto, bruto ou parcialmente
trabalhado, couraças, estanho bruto ou
narcialmente . trabalhado, ferro em bruto,
em barra, ferro manganês, ferro velho,
gusa em bruto ou parcialmente trabalhado, gusa temperado. gusa maleável,
lâminas de metal, lata em fõlha, latão
em fôlha. latão em chapas, latão em
vergalhões, . liga metálica, limarias,
VOLICAlf1;0
magnésio, manganês, metais não traba.
Ind. Braái leira
;liados ou parcialmente trabalhados. metais em massa, metais estampados,
IND. BRASILEtait
metais para solda, fiquei, ouro, zinco
carros toletes oara carros
corrugado e zinco liso em Milhas
Para distinguir Vet.-mos s
...rtes
Trmo n.° 715.105, . de 4-10-65
irsteprantes: Aos tara tst,..; , ietas - autoTermo n.9 715.109, de 4-10-1965
móveis auto-carrinbôes. s . tõ^s amor- Importalora Comercial Sun'pex Ltda.
Escritecnica — £scritário de Represei)...
Classe 38
tecedores. alavancas de :ftmturt sarcns
São Pattk,
taçõe.s e Publicações Técnica Ltda,
breques braços ,oarr veicubs mode,
Aros para guardanapos de papel
São Paulo
tas. carrinhos de mar e ‘-a-reta arrit
aglutinados. álbuns (em biaaico). álbuns
nhonetes carros imbttiantes ,arn,nht`tes
correSpondencia, blocos para cálculos
carros. tratores carros her.-os .-trros
blocos para anotações. bobinas brochu.
ESCRITECNICA
tanones carros-nr,0,1,3rt, s carros car
:-as não impressas cadernos de escre.
Ind. Brasileira
ro;as car r oçerias chassis :ha nas
ver, capas para documentos carteiras
veiCtilo!
culares parn vetru l o:. "uPw,
anel ou papelão cápsulas de panei
IP1D il2FIASILEIRA
Orasse 32
carrinhos rara /1:Net:mas ,sére'ver
caixas de papelão. cadernetas, cader
corre,b,..os rt ara vetinl: Is bre,. âo desit
nos caixas de cartão. caixas para Pa Para distinguir: Almanaiues, agenda*,
(ladeiras ? ,rrthos ssrarlas . rolantes ele
pelaria cartões de visitas, ca rtões co boletins Impressos, crónicas. folhetos,
Casse 8
. lasrp'rei-os e p ara carp
marchas. cartões indicas, eneteti car Jornais, livros, peças cinamatorrá ficas,
rolina cadernos de papel Me!imetradn neças teatrais, programas
,mgat p s nara s'rro , r. ixo5 de direça( irara d i stinguir: Artigos e apar
de televisão •
freios trontetrs para veiculas guidâJ ! eletrônicos: alto . falantes, animas, agu- e em branco para desenho. cadernos
revistas

SUNIPEX

JOTAPELmi

amada
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Paidleação feita de itodrdo com o art. 130 do Oddigo da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
soerei o prazo de 60 dias para o defiertmento do pedido. Durante Me prazo podei( o apresentar suas oposições ao Deeartamento
Nacional da Propeiadade indasariai aqueles que se juizarern prejudicados com a eoneeasSo do resir4re requerida
'CP

1
Trino n.o 715.' 110. de 4-10-1965
Bar 'e Restaurante Mombassa Limitada
Sào Paulo

tetros. paia vidros pasta adeswa para
correia& pastas e Pedras 2" aliar
rcboloa, riesivos para cacos. aiiesavos
vara muralha, e adesivos pa .:n arutelus
anéis. carreteis, para tecelagets. e gimaições de material plástico ara licláã.
Iria gerai de 1aaticos
Termo n., 715.112. de 4-10-1965
Classe 41
RiSeiro C, Corrales Ltda.
Azeites, ca ra carnes de todos os tipos.
São Paulo
cereais, cremes, extratos alimenticios,
farelos alimestícios, fadaras alimentícias, frios ern geral. massas alimenticas
. DVBILIER
óleos alimentícios. pães, aguces, raizes
Ind. Brasileira
comestiveis, sal. s:sduiches sucos alimentidos. tubérculos coir.estiveis e
• Classe a
vinare
Para distinguir: Reguladores de tensão'
reguladores de voltagem. acjaeceduret
715.111, de 4-10-1961
Térmo
e chuveiros elétricos e mais: amperame.
'Tor-Lcip" indústria de Artefatos
troa, aparelhos de ar condicionado. apa.
Plsticos Ltda.
relhos
de radio receprorea e trananus
Sao Piada
sores, apareiros de veutilasao. aparelhos
de Imitias. aquecedores de pratos. aspi
TRO-LOP
radores de pó, batedeiras decruas aos
Ind. Brasileira
net, botões para cofiando elétrico a
distancia cabos elétricos, cafeteiras elásticas blindadas manuais e automiai.
2a
Para distingui' . Artet at. a de mataria cal. chaves s magneticas automáticas. arsiastico e de ustion: Recipientes fabre catadores de ar. disiuntores dtscsitivos
:adoa de ,nateriai plástico. revestunen de aruda. enceradeiras equipamentos de
os conteemonados de substancias aio luz fluorescente. equipamertos teletiStni.
mais e vegetais: Argolas. açucareiros cos. estatui:adores. tersos 'de engomar
ai. niaçóes para óculos, bules. bandejas tios elétricos. gladeir•as grelhas elétricas
basca para relatou., baldes, bacias , boi interruptores automáticos de circuito
sat. caixas. carteiras. chapas cabo, tampadas elétricas mcandescentes e fluo
para terramentas e utensílios. cruzetas rescentes, lampadartos. liquidificados.*
caixas oara acondicionamento de ali Maces, quadros de distribuiçao reatores
mentos. caixas 'li' material plástico pare receptáculos para iãmpadas reles, rep.
hi.terras. coadores. copos canecas' co ficadores de corrente elétrica. soque.
iberas. conchas cestas para pao. ceati tes. telefones, torradeiras, ventiladores
e voltimetros
nhaa. ca pas p ara álbuns • :para livros
cálices cestos -astiçais para velai
*farino
is.°
715.113, de 4-10-1965
caixas para guarde de objetos. careta
Trelasa
—
Trefdação
e Laminação de
chos. coadores para chá. descanso par.
Metais S.A.
pratos copos e zooto.'sos de plástico
São Paulo
Para sorvetes. caixinhas de olástier.
ara sofivetes. coiherinhas pasinhas
garlinhoe de plásticc para sorvetes, for
?MASA c.inhas de p lástica vara sorvetes. discos
.TREFILAg0
embreagem, * materia l plástico. sentia
LAMINAÇÃO
laçens enatena plstict .oera sorve
METAIS Sii.
tes. estofos para 3biews _niolifna2 d,
nvlon. esteira, •nfeites para automó
Nome Comercial
veia. massas anti . olielos. escoados.. dr
p-atos funis ams, nara 4oces ata,
Tèrmo n.9 715.114, de 4-10-1965
Estacionamento Bela Vieta Ltda.
Para bolsas. facas guarnições. guarni.
São Paulo
(das Para chu petas e mamadeiras. guarnições para porta-blocos., guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
kap
gELA VIRA
de frutas e legumes, guarnições de maIna. Braslleira
teria! plástico para utenailloe *e objetos.
guarnições para bolsas. garfos, galerias
Classe 50
para cortina& Jarros, laminados. plás-

Urino s.° 715.116. de 4-10-1965
Comercial sie Utilidade Domésticas
Reisan Ltda.
São Paulo

Indtglegfei.ra

ticos, landeiras, mantegikeiras.
minais. prendedores de roupas. Puxado.

rei de móveis. oires. pratos, Palitei
pás de cosInha. pedras pomes, arei--ros,
*gos, p rotetores par adocumentos. pay
andores de água para uso daaestico.
porta-copos. oorta-rdnue13. • porta-notas.
poeta-documentos placas. rebites rodinhas, recipientes, suportes. suportes para
guardanapos. saleiros. tubos. tigelas.
tubos para ampolas. tuboa para seria
gas. travessas, tipos de ma terial taltico. sacolas. sacos. squinhos vasilha
vaSOL xl.
Me , Para acondicionamento,
caras. colas a frio e colas não inchadai
em outras classes, para borracha. Pare
cortam para marclnedros, para sapa'

RBISAN
Classe 8
Aparelhos eletrodomésticos
Térmo na 715.117, de 4-10-1965
Editec — Comercial, Construtora e
Imobilida Ltda.
São Paulo
.

C."12ssc 32
Para distinguir: Almanagse s agendas.
boletins unpra.ssos. crônicas. folhetos.
Jornais, livros. pecas ii 1";•troprilficas,
peças teatrais. Dr0O r artal.te'cvisnd e
revistas-

EDITU;

Classe 16
Materiais para construções
Termo na 715.118, de 4 :0-1966
"Maincar — Mquinas Industriais e
Caldeiraria Ltda.
São Paulo

Classe 8
Radlos vitrolas e relu-tilas
'.1 ermo n.' 715.125, da 4-10-65
Wapan — Comercial e importadora de
Pcças Ltda.
São Paulo

"RAPAM"
Brasileira

In cl.

MAISCAL
Ind. Braslleirs
Classe 6
Caldeiras e máquinas Industtriais e
Caldeiraria Ltda.
Trino n.° 715.119, de 4-10-65
Charutaria Ivamar Ltda.
Silo Paulo

IVAMAR
Ind. Brasileira
Classe 44
Artigos da classe
Tarja° n.° 715.120, de 1-10-65
Clark-Niessa .r Indústria "vonáutica
Ltda.
. São Paulo

"CLARNIESS"

Ind. Brasileira
Classe 18
Foguetes. alfanges, balas, canhões, carabinas, charabo para caça, cartuchos, espoletas, explosivos, espingardas, fuzis;
fogos artificiais, pólvoras, pistolas e
revolveres
Tendo a.° 715.121, de 4-10-65

Indústria de Calçados Transmontana
Ltda.
São Paulo

Impressos em geral
Tármo a.° 715.115, de 4-10-1965
Prof. Eugenio Monteiro
São Paulo

5110141 N 0 CENTSR
BRLS-13ST3-PENak
Ind. Brasileira

Termo n.° 715.124, de 4-10-65
Tectronica Equipamentos PS iissaisas
Ltda.
São Paulo

ainglfNirs
Classe 36
Calçados
Tarmo a.° 715.124, de 4-10-65
Panificadora Jardim Lisboa Ltda.
São Paulo
- I

"JARDIM LISBOA"
Ind. Brasileira

Classe 21
Para distinguir: Veículos c suas partes
integrantes: 'Aros para blcicietas, automóveis, auto-caminhões, aviões amortecedores. alavancas de cambio barcos,
breques, braços para veículos. hicicieras. carrinhos de mão e carretas caminhonetes, carros ambulantes. can:In:iões,
carros, tratores, carros-berços. carrostanques. carros-irrigadoes. carros caroças. cerrocerias. chassis, chapas circulares para veiculos. cubos de veiculo&
corrediços para veículos. direção. dealigadeiras. estribas, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para 'carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veichlos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas. niotocargas. moto furgões,
manivelas, navios. ónibus. para-choques,
oara-lamas, para-brisas. pedais. patrões.
'orlas para bicicletas., raios para !acide.
tas. reboque, radiadores pa sa seiculos.
rodas para veiculo!. selins, mochas. tirantes para veiculo& capões. velocipedes. varetas de contraia do afinador e
acelerador, tróleis. croles bus. varaes de
carros, toletes IMF •"arros
nano ti.' 715.126. de 4-10-65—
Eisa — Empreendimentos imobiliários
Santo AndréLtda.
uiloiera
:n
Classe 33
Administração dc bens, imóveis e
loteamentos
'Urino n.° 715:127, de 4-10-65
Móveis e Decorações Martins Ltda.
São Paulo

"MARTINS"
Ind. Brasileira
Cisne 4t:
Móveis em geral de metal, vidro de

impressos para uso da tinira

aço, madeira, estofados ou na> mel,,
ante móveis para escritórios: Amidos.
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Da data da Plthlicaço
á começará ata
-- lit"e114."
"
/alto da GO
""c6rdb
C°1"
dissf
para o de#c.
6 níttoe'd,e
poderão a/aventar InteS oPoel0éra
s:1 ne
olaPgi
dI40:Dg
uant
equei
e,xtu,
D ePar
ie se-f! ésaa tea,z0
weiálgadop
g
met a concessão da rertstrp requerid
~ai da saneado&
.o
Virmo n.° 715 . 1.30, de 4-10-65
armários para banheiro e para roupas
Irmãos lalZáda.
usadas. abasofadas, acolchoados parai
São Paulo
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandeias domiciliam, berços, bionaboa,
cadeiras. carrinhos para chá e crafé,!
conjuntos para dormitórios, cmajuntds
jnd?
1et rs
para sala de jantar • sala de visitas,
conjuntos para terraços, jardim e praia
Classe -10
conjuram de armários e gabissetas para Móveis em geral, de metal, vidro, de
copa e coisinha, camas, cabides, cadeiras aço, madeira, estofados ou não. incha
gkesárias, cadeiras de balanço, caixas sive móveis para escritórios: Armários,
de rádios colchões, colchões de molas, armários para banheiro e para roupas
daspeasas, divisões, divana, discotecas usadas, almofadas, acolchoados para
de madeira, espreguiçadeiras, escrivani- móveis, bancos, balcões, banquetas
( nhas- estantes, guarda-roupas, Metas, bandejas domiciliares, berços, biombos,
mesinhas, mesinhas para rádio.* televi• cadeiras. carrinhos para chá e . café,
são, mesinhas para televisão, molduras conjuntos para dormitórios, conjuntos
para quadros, porta-retratos, poltronas, para sala de jantar e sala de visitas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha conjuntos para terraços, jardim e praia,
pétss, sofás, sofás-camas. travesseiros e
conjuntos de armários e gabinetes para
vitrines
copa e cosiráa, camas, cabides, cadeiras
Termo n.° 715.128, de 4-10-65
giratórias, cadeiras • de balanço, caixas;
Masaaki Shida
de rádios colchões, colchões de molas,
São Paulo
dispensas, divisões, divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas. estantes, guarda-roupas, atesas,
"VICTOR"
Ind. orasileira
mesinhas, naesinhaa para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
Classe 6
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Bombas hidráulicas
poltronas-camas, prateleiras, porta-chapéus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
Termo n.9 715.129, de 4-10-65
vitrines
Lodi — Importação e Exportação Ltda,
São Paulo
Termo n.° 715.131, de 4-10-65
Antonio Marcos Ferreira, Fausto A. L.
"WDI"
Rocha e Paulo Telles
Ind. Brasileira
São Paulo

Casse 41
Alcacaurraa. aletria. -alho. aspargos'
In2 R ff:i
açacar. alimentos paar animais, amido.
matadoras. ameixas, amendoins. araruta.
Classe 36
arme. &MIL aveia, avelãs, azeite. azei.
Calçados
too" banha, bacalhati, batatas, balas
biscoitos. bombons. bolachas, oaunillus
Termo n. 9 715.132, de 4-10:63
café em pó e em grão. camarão. canela Kwasney — Brasil Comércio e Repreem pau e em pó, cacau, carnes, chá sentação de Materiais de Proteção Ltda.
caramelos, chocolates. confeitos, cravo
São Paulo
cereais. cominho. creme de leite, cremes
atimenticios croquetes, compotas. cais.
KWASNEY—BRASIL
pica, coalhada, castanha. cebola, condi.
Ind. Brasileira
e a raitne.au
nattrn
rficentosb,icoiglor
asentaos
chouriços, dendè doces. doces de fru;
tas, espinatre. essências alimentafes. em.
Classe 39
palas. ervilhas, enxoval, extrato de to. Luvas de borrachas
para
proteção,
mate, farinhas alimentícias. lavas. fè. aventais de borrachas e protetores para
cuias, flocos, tareio. fermentos. feijão,
os olhos
figos. frios. trutas sicas naturais e cria
saltadas; grtcose. goma de mascar, gor.
Têrmo n.° 715.133, de 4-10-65
Gabriel Te ; xa ira Pilho e João Teixeira
goiabada. geléias, herva doce, herva
de Souza
Enate, hortaliças. lagostas, línguas. leite
condensado, lede ema pó. legumes em
SORISSO E
conaerva, lentilhas, linguiça, ,ouro, mas. PEI1CLNRO OS
sai alimenticías, mariscos, manteiga.
GAROTOS
DO
margarina, marmelada, macarrão, -atas
BRACO DE PINHO
sa de tomate, mel e melado, mate, massas oara mingaus, molhos, moluscos
Classe 32
mostarda. mortadela, nós moscada, no. Programas radiofônicos e de televisão
zea. óleos comestíveis ostras, ovas
pães. piaos. prlinés, p imenta, nós asma
.Ternió n.° 715.134, de 4-10-65
p udins. p ickles. Deixes, p resuntos, pa- Candalahro Lustres de Classe Ltda.
tês. petit- pois nstahas. p lizas. pudins
São Paulo
q ctifos, racew: 1,a!ancearié-,s oara
animais requeijões çai sagu. Sardinhas
":;4'.1,•5`1,1,330"
sar,clutches. salsicha, sa.ames, sopas co.
nti':
isaadas, sorvetes sucos ,de rornare e de
' a am torradas 1.sasioca ramaras
fr eM n i9:S .' r,)fr3s
;assa' al-e
Cl . a a
menta de ananais e aves, torrões,
• Lustr-24

n i

ra

Termo a.° 715.136, de 4-10-65
Auto Pósto Vila Gilda Ltda.
São Paulo

"VII& GIIJDA"
' Ind. Brasileira
Classe 47
Combustíveis, lubrificantes, álcool motor, carvão, gás hidrocarburetos, gá.
metano, graxas, lubrificantes, óleos lubrificantes, óleos destinados it iluminação e o aquecilnento, petróleos, gasolina, querosene, gás liquefeitos, gás
. burano e propano
Termo n. 9 715.135, de 4-10-65
Triplastic Indústria de Plásticos Ltda.
São Paulo

"PRIPLASTIC"
Ind. Brasileira

te

correias, pasta e pedras para aliais
rebolos, adesivos para tacos, adesivo,*
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guara
rrções de material plástico para indústria geral de plásticos
Têrmo n.° 715.137, de 4-10-65
Metalúrgica Anhaia Ltda,
São Paulo

*Anila "

Ind. Brasileira
5
Aço em bruto, aço preparado. "N.,
foca, aço para tipos, aço fundido. açtl
sarclaknente trabalhado, aço pálio. AO
rabalhado, couraças, estanho bruto atl,
.rfinado, bronze, bronze em bruto asti
)arclaknenta trabalhado, bronze 411
bronze em pó, bronze ett
nangands,
mirra, em fio, daurnbo em bruto 00(
Jarcialmente preparada cimento ma
-Vico. cobalto, bruto ou parcialmenty
sarcfalmente trabalhado, ferro em bruttly
In barra, ferro tuanganès, ferro velhoi
ama em bruto ou parcialmente trabas
hado. gusa temperada gusa maledveN
Munas de metal, lata em Milha. (adia
m f8lha, tatá° em chapas, latão mi
.ergalhões, liga metálica, limarlea,
nagnésio. manganês, metais não trabaa
liados ou parcialtnente trabalbados mis
ais mas massa, metais estampados,
natais para solda. !fiquei, ouro, sinsat
corrugad. e zinca liso em %as
Termo n.9 715.138, de 4-10-65
Dietsche — Serra Para Metais Ltdaa
São Paulo

Ceasse 28
Para distinguir: Artefatos de material
Plástico -e de nylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestimentos confeccionados de substâncias animais e vegetais: Argolas,. açucareiros,
armações para óculos. bules, bandejas
bases para rele ia:mas, baldes, bacias, boi.
sas, caixas, carteiras chapas, cabos
para ferramentas e utensilioa. cruzetas,
caixas pare acondicionamento de aliinentos, caixas de material plástico para
baterias, coadores, coo,, canecas, colheres, conchas, cestas para pão, cesta
nhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais pare veias.
caixas para guarda de objetos, crtuchos, coadores para chá, descanso para
pratos, copos e copinhos de piás:N.o
Ind., brasileira
para sorvetes, caixinhas de plástico
para sorvetes, colherinhas, pas.nhas,
garfinhos de plástico pare sorvetes tomClasse 11
minhas de plástico para sorvetes, discosSerras
embreagens de material Olatico embalagens de material plástico para sorve.
Têrmo n.° 715.139, de 4-10-65
nylon, esteiras, enfeites para automó
tes estojos para objetos, espumas de Indústria e Comércio de Artefatos de
Papel Rio Azul Ltda.
veia, massas azai-latidos, escoadores de
São Paulo
pratos, funis, formas para doces, fitas
isolaates, filmes, fios de celulose, fechas
para bolsas, facas, guarnições, guarniré- mo Aztivi
abar ;Saía chupetas e mamadeiras. guari Ind.
nições , para porta-blocos, guarnições
para liquidificadores e para batedeiras
Classe 38
de frutas e legumes. guarnições de ma para cortinas, jarros, laminados, pláa. Aras para guardanapos de papel
ticos, lancheiras, mantegueiras, malas, aglutinados, álbuns (em branco) álbuzla
orinóis pendedores de roupas puxado' para retratos e autógrafos, balões (ex.+
ceto para brinquedos) blocos para
:es para móveis, pires, pratos, palitei- correspond;mcia
blocos para cálculo*
ros, pás de cosinha, pedras pomes, adi- b/ocoa para anotações bobinas brochtio
tarial plástico para ctensilios e objetos roa não 'supressas, cadernos de asada
guarnições para bolsas, garfos, galerias ver, capas nara documentos, cadeiral,
goa, protetoes para documentos, pu- caLxus de pape l ão cadernetas, caderxadores de água para uso dotnéstico nos, matas de cartão, caixas pare pisa!
porta-copos, porta-niquela, porta-notas. pelarsa, cartões de visitas, cartões co.
porta-documentos, placas, rebites. roda nierciais s indires. conteti cai"
nhas, recipientes, suportes suportes para tonna, cadernos de Papel melimetrada
guardanapos. saleiros tubos, tigelas, e em branco para desenho, cadernoa
tubos para ampolas, tubos para serin- escolares, cartões em branco. cartucho.
gas, travessas, tipos le material piás- de cartolina, crapas planograficas, csta
tico, siecolas, sacos, saquinhos, vasilha- desusas de lembrança, carretéis de pames para acondicionamento, vasos,
pelão, envelopes, envólncros para cima :aras colas a frio e colas não incicidas rutos de papel. encardenação de papel
-nutras classes. para borracha, para ou papelão. etiquetas. • fôlhaa índices 1.
'wfuarEs aira marcineiroS para sapa- fólhas de Celulose, guardana pos, livros
icirOS, para vidros, pasta adesiva para não Imp ressos. livros Êscals. livras da

"Dirrscan

Brasileira

-7
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Publicaçao feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçato começara
prazo da 60 dias para o deferimento do pedido Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departament.0.
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro nsemldo

111 morrer o

Contabilidade. mata-borrão, 'ornamentos
de papel transparente, pratos papeii.
ishos, papels.de estanno e de aludimo
papeis sem impressão papeis em branca,
para impressão, papeis fantasia, menos
para torrar paredes, papel almaço com
ou seta pauta papel crepon papel- de
seda, papel impermeável, papel em Do
bina para impressão. papel encerado
papel higiênico, papel itapermeavei
para copiar. papei para desenhos. pa
pel para embrulho impermeabilizado
• papel para encadernar, papel para es.
cravar, papel para imprimir, papel pa
rafina para en.brulhos papel celofane

oorta-documentos placas rebites rodi.
ciais. recipientes, suportes suaortes para
juardana pos. saielros %bus nelas
Pbos • para ampolas :Iam para terin.
qas, travessas tipos de material piás
tico, sacolas, sacos sumirmos vasilha-

mes para 'acondicionamento vasos as
caras colas a trio e colas nãc nbc
correias, pasta e pedras para aliar

de junção. lages, lageotas. material Iso•

“conion
Brasileira

Ind..

Classe 50
Impressos para uso da firma
rebolos, adesivos para tacos adesivos
Para ladrilros e adesivos «ara ,azuleios.
Tèrmo n.° 715.148, de 4-10-65
afieis. carretéis par. tecelagem e miar- Restaurante e Confeitaria elpitol Ltda.
-m;(5es de material plástico oara Mias
São Paulo
teia gerai de olastices
Termo n.° 715.141, de 4-10-65.
Empresa FurierÁria ABC Ltda.
São Paulo
Classe 33

papel celulose, papel de Linho pape,
absorven.e, papel para embrulhar ta
baco, papelão. recipientes de papel ro
setas de papei, rótulos de :papel, rolos
de papel transparente sacos de papei
serpentinas, tubos postais de cartão

HCAPITOL"
Ind. brasileira

ABC

_ Termo n.° 715.140, de 4-10-65
Magoa — Plastic Indústrias e. Comércio
de Plásticos Ltda.
São Paulo

9,1AGON-rusric

Ind. Brasileira

na. Brasileira

ClaSse 2õ

Classe 8
Fios de cobre

Para distinguir: Artefatos de materia

Termo n.° 715.143, de 4-10-65
Gimaza — Azulejos Decorados Ltda.
São Paulo

base. para teleones naldes bacias boi
tias, caixas. carteiras chap...s. cabo

para ferramentas . utensilios. cruzetas
Caixas para acondicionamento de 'ali
rnentos. caixas de material plástico oare
baterias. coadores • coos canecas co
iheres. conchas. cestas para pão. cera;
nhas capas p ara álbuns e f para livro
cabeei. cestos, castiçais 'para velas
caixas para guarda • de objetos :riu
chos, coadores paim chá. descanso Air,.
pratos. copos e copinhos Ide
para sorvetes. caixinhas fcle atastict
para sorvetes colhernhai. pas.nha:
garfinhos de plásticc para sorvetes cif
minhas de Plástico para sorvetes discos
embreagens de material tásacc .emba.
lagens • de material piasticoi'pa-a serve.
tes esteios para obletos, 'espumas de
nylon, esteiras. enfeites . para automó
veia, massas anti-ruidos :.coadores dk
pratos, funis, formas parai doces fitas
isolacres. filmes, tios de c4lose techos
para bolsas:, lacas, guarnições guarai•
Ções para chu p etas e mamadeiras guar

aições para porta-blocosi guarnições
para liquidificarlores e p ara batedeiras

Termo n.° 715.144, de 4-10-65
B. — Serviços de (ntormações
do Brasil Ltda.
São Paulo

S. I.

"51J3 "
r Ind. Brasileira

1

Classe 33
Serviços rle informações
'Termo n.° 715.145, de 1-10-65
Diroval Importadora S. A.
São Paulo

"DIROVAL"
Ind. 44rasi1eira
Classe 6
Rolamentos

Têrmo n.° 715.146. de 4-10-65
• teria' plástico para ctensilios 'e objetos Televisores Shepard Indústria e Comér.
Lio Ltda.
guarnições para bolsas. •garfos galerias
São Paulo
para cortinas, • jarros landnados. piás
. ticos. lancheiras .nantegueiras. malas
- pendedores de roupas puxado

• de frutas e legumes. guarnições 1. ias

orinéis,

para móveis pires. pratos palitei
roa. peai de cosinha pedras emes. artl,
go& oroteroes Para documentos Pa:
ree .

zadores de água para uso doméstico
eia outras classes par ,a pare

cortumes. para marcineiros. para sapaadesiva bate
teboa. Para vidros pasta
pons.coprxt, penta-nlqueik . porta-aotas,

Termo n.° 715.149, de 4-10-65
Capri — Empreendimentos Imobiliários e
Construções Ltda.
São Paulo

"C A P a I°
Ind. brasileira
Classe 5o
Artigos da classe

Classe 50
Impressos para liso da firma

"ALLAN-KIT"
Ind. Brasileira
Classe 8
Televisores

iante contra frio e calor. manaras. massas para revestimentos de paredes, madeiras para construções, mosaicos, pres.
lutos de base astálbco, produtos para
rornaf impermeabilizantes as argamassas de cimento e cal hidráulica, peclrr
gulho. produi betuminosos. impermeaniliztintes Aqui]

a ou sob autras formas

p ara revestimentos e outros como sal
vinientaçáo. peças ornamentais de cfr.

gesso para tetos e paredes,
meato
papel para torrar ' casas, massas andArados p ara uso nas construções, par.
quatas portas portões, ['mós.. soleiras
para portas. • tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação. tanques e cimento vigas, vigamentos e
vitreiç

Classe 41
"
Para distinguir: Refeições prontas. lan= Ind. drasileira
ches e sanduiches a saber: pratos comerciais com feijão, arroz, bite, ovo ou
Serviços futirános
salada, e, outros p,-'tos: feijoadas, rabadas, dobradinhas, macztronadas, biTermo n." 715.142, de 4-10-65
— Indústria e Comércio de Fios fes simples ou com arroz, fritas e ovas
maionezes, saladas e sobremessas
de Cobre Ltda.
doces ou frutas, sanduiches de mortadela.
queijo, presunto, linguiça, baurus, ame"INCOPIL"
ricanos e gareidlas

e tuberc. Ir papel

plástico e de aviou Recipientes tahn
cadoz de material Plástico.: revestiram
tos confeccionados de substancias siai
mais e vegetais: Argolas açucareiros
armações para óculos. oules, bandeias

Termo n.° 715.147, de 4-10-65
"Lar e Café Canário Ltda.
São Paulo

Têrmo n. 9 715.150, de 4-10-65
Indústria de Feltros Lua lova S. A.
São Paulo

/11,U0 SOTA rs,

Inci Braaileira
Classe 23
Para distinguir: feltros

Termo n.° 715.151, de 4-10-65
Escritório Comercial e Imobiliário
Panambi Ltda.
São Paulo

PANAMBI
Ind. brasileira
classe lb
Para distinguir' Materiais naar constrti
-ões e decorações ArgamassaS argila
areia, azuleios batentes nal , ustres Ho

cos de citnnto blocos para pavimenta
cão, calhas cimento cal cré chapa:,
, solrmtPs. caibros, caixilhos: colunas
hapas para coberturas caixas ingua
-assas de descarna nara etisns edifica
.óes premo i dadas estuoue emulsão de
base asfáltico. estacas es q uadrias estru
turas metálicas p ara construções lame
ta, de metal a,Ifilhos l ambris liwas

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 70

Termo n.° 715.152, de 4-10-65
João Antonio
São Paulo

.
proRAi
lO
ftrI
ti goRf

(.lasse 16
Para c! stinguir: Materiais para construa
;lies e decorações: Argamassas. argila,
irem. azuleios batentes. balaustres. blo:os de cimento, blocos ara pavimentasolantes. caibros, caixilhos. colunas.
.Mapas para coberturas caixas dagua,
caixas para cobertuas. caixas dagua.
:a xas de descarga para etixos. edifica;ões reli:Lidadas. estuqeu. emulsão de
3ase astáltico estacas. esquadrias estrunoas. metálicas para construções. lamelas de metal. ladrilhgs. lambris. luvas
le iuncão Lages, lageotas. material boiante contra 'trio e calor, manilhas, masias par revestimentos de paredes. maletras Para construções, n-osamos. piar
, utos de base asna co produtos Para
: ornar impermeabilizantes as argamasias de cimento e cal. hidraulica.
julho, produtos betuminoso& cmpermeas , lizantes, tiquidos ou sob outras tomas
ara resestimentos e outros tomo nu
'tinstruçõee pers anas. placas para pa3imentação.- peças ornamentais , de cinento ou gesso para tetos. e peredes.
3apel para torrar casas. massas anoeidos tiara uso nas construções. parmetas portas. portões, otsos. soleiras
,ara portas, tijolos, tubos de concreto
elha, tacos, tubos de ventilação. mames de .cimento virág,as. vigamentos
Tèrmo n. 9 715.153, de 4-10-65
João Antonio
São Paulo

40110 ANTONIO

INCORPORADORA E

!IMOBILIÁRIA

Soratilo-eaDital
Classe 33
Titulo

