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SEÇÃO III
ANO XXIV - N.° 21

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Diretor Geral
Rio 27 de janeiro de 1966
Despacho em pedidos de reconsideração
O Senhor Diretor Geral negou acolhimento aos pedidos de reconsideração apresentaaos nos processos abaixo,
de fim de manter as aecisões anterfiores.
Termos:
Na 94.939 - privilégio de invenção
Recipiente aperleiçoatio para o transporte de quaisquer mercadorias - requerente - Jean Lion - iteconsideração Frueha Uf do Brasil S. A. 1n19 109.532 - modelo de utilidade
Industria de Viaturas.
Um Nóvo Modelo ae Secador de Roupas para Aparetamentos - requerente - Benedito Mango - Redonsideração - Walita S. A. Elétro Industrio..
N'» 133.755 - privilégio de inventei°
Original Tampa Batoque com Rosca
para Frascos e Análogos - requerente João Maschke & Cia. - Reconsideração - Cornélio Pertica, Campa
S. A. Indústria e Comércio.
N9 116.303 - privrégio de invenção
Aperfeiçoamentos em Depósitos
0'Filtrantes - Requerente - Francisco
Macedo Feitosa - Reconsideração Sparkler S. A. Indústria e Comércio
de Filtros.
N9 117.360 - privilégio de invenção
Aperfeiçoamentos em ou relativos a
Porcas - requerente - Peter Otto
Helmut Kocher - Reconsideração Indústria de Parafusos Fapri S. A
N9 119.070 - priv. de invenção Aperfeiçoamento em Secadoreã de
Roupa - recorernte - Janusz Drapinski - Reconsideração - Walita S. A. Eletro Indústria.
N9 119.637 - privilégio de invenção
- Dispositivo de regulage por Transistores para Geradores Eletricos
Baixa Tensão, destinado, em Testicular, a Dínamos de Veículos Mol-ori•
zados - requerente - Fébrica Italiana Maeneti Marelli S. P. A.
N9 119.919 - priv.. de invenção Nova Máquina para Rosquear Tampas em Frascos - reauerente Representações Mofarmo Ltda. - e
Laszlo Schultheisz - reconsideração Cornelio Predica, Camps S. A.
Indústria e Comércio.
isr9 120.071 - Privilegio de invencão
, - Aperfelcoamentos em Canetas Esferográficas - requerente - Artur
Eberhardt S. A. Indústria Reunidas
- reconsiderarão - Ire-hist/1es Brasileiras de T A pis Frite Johe n sen S. A
N9 121.638 - Calota Protegida para
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Distribuidores de Ignição - requerente - Fábrica Italiana Magneto Marelli S. V. AZ - reconsidtração Wepsa, Auto-Peças S. A.
N9 121.9.6 - modelo ae utilidade Triturador para Carnes - requerente - Indústrias Mecânicas Hermann
Ltda. - Reconsideração - Walita
S. A. Eletro Indústria.
N9 122.311 - privilégio e invenção
- Dispositivo Utilizável ccmo ventilador, lanterna e perfumador de ambientes - requerente - Jacobo Weiss
- reconsideração Walita S. A. Eletro
Indústria.
N9 22.368 - privilégio d einvenção
- Aquecedor elétricos - requerente
- Olin Mathieson Chemical Corporation - Reconsideração - Walita
S. A. Eletro Indústria.
N9 122.377 - privilégio de invenção
- U tensilio Doméstico - requerente
- Whirlpool Corporation - Reconsideração - Walita S. A. Eletro Indústria.
N9 122.474 - privilégio dei nvenção
- Dispositivo Automático para Sinaleiro Luminoso Intermitente - requerente - Auto Mecânica Jussara Ltda.
- Reconsideração - Projetores. Cibié
do Brasil S. A,.
N9 122.853 - Ne'vo Cabeçote Aspirador para Líquidos e Outros da invenção - requerente Fábrica de Enceradeira Comercial
Bandeirante Ltda.
Reconsideração
- Walita S. A. Eletro Indústria.
N9 123.419 - Privilégio de invenção
- Válvula d e Contrôle de Fluide -iequerente - International . Basic
Economy Corporation - Reconsideração - Válvulas Schrader do Brasil
S. A.
N9 123.455 - privilégio de invenção
- Aperfelcoamentos em Rotor de Elevada Pesistenria - requerente - General Electric e,ompany - Reconside
ra e ão Walita S. A. Eletro Industrio.
N9 124.0336 - Privilégio de invencão - Disp ositivo de Dosagem para
lx.,*•ç ouinq de Fundição a Jato, provida
com êmbolo e trabelhendo com materiais sintéticos termo plásticos. renuerente - Arburd Feingeratefabeik Ghg. Rehl & pedires - Reconsme-erso - Guill prmo Weller.
N9 1?4.95R - Prtylleelo da invencão
-A rlf,r 1,.n. rrier to em motor sinrrorl o r ItAr - requerente C.en e ral Elecerie Company - Reconeid ereeão - Walita S. A. Eletro Indeelriq
N9 1"'7 .? e e e - Privilégio de invenrão - Nevo Fe tensor be ra Tecnigrafos - requerente - José Fernando

Guerra - Reconsideração - Alessanaro vaperini.
N9 1e7.5i3 - Modelo de utilidade
- Nôvo modelo de queimador para
fogões a gás - requerente - Técnica
Mecânica Bristan Sociedade Anóni-:
ma - Reconsideração Max LoWenstein S. A. Fábrica Aliança de
Artefatos de Metais.
N9 129.751 - Modelo de utilidade
- Novas disposições construtivas de
um suporte de prateleiros - requerente - Aries - Comércio e Indústria Ltda. - Reconsideração - Willo
S. A. Indústria de Artefatos de Madeira.
N9 131.180 - Privilégio de invenção
- Uma Máquina para transformar
material enrolavel em tubo - reconsideração Bondy Tubing S. A. Indústria e Comércio.
N9 131.323 - Aperfeiçoamentos em
chave de contrôle de ciclos termicamente acionada - requerente - Robertshaw - Fulton Controls Company
- Recon sideração - H, K. Porter
do Brasil (Alcace) S. A. - Equipamentos elétricos.
•
Na 1'2.202 - Privilé gio de invencão
- Interrup tor de circuito - requerente - Westinghouse E l ectric Corporation - Reconsidere eãn - Arabame
S. A. Indústria e Cor. rcio.
N9 133.005 - Privilégio de invenção
- Aperfeiroamento em disjuntor elétrico - Requerente - General Eléctrio Comnany - Reconsideração H. K. Portes do Brasil ( Alcace) S.
A. Fou inementos eletricos.
N9 123.057 - Modele) f.e utilida&
- Nôvo modelo de carteira para
notas - Req uerente - Patrizio Bolcirini - Reconsideracão - Lazco S.
A. Artefa tos de Couro.
N9 133.367 - Privilégio de invenção
- Novas disnosicões em tampa para
frasco de cultura, bacteriano - requerente - Brasillo Sera nhim de Olivei
ra Júnior - Reconsideração Stemn S. A. Embalagens Indústria
e cemércio.
Na 133.707 - Modelo de unidade A l mofada P1A:stica, Portatil, Insuflá..
vel rim "Ar" nora uso individual req uerente - Marcelo Teher - Re..
- B rasolq S. A. Indústri e e Comercio de N,T etéria Plástica
N9 142.Fee
nerrtelo Industrial rim relivo tipo de tam pa para garrafas e vidros em geral - reenerente
- gIntn e D" ./.
Fteronsideraden
- Corne% Pertica. Camps S. A..
dAstria. e Comercio.
mee, ed eerdl r enecItn Boreer S.
A. = no 2-edi 4 n de reconsiderecão
do despacix ie deferimento do têrmo

n9 113.251 - modelo de uilidade' para
Nôvo Modêio de Calças para Crianças - do requerente Vinicio Soares de
Figueiredo - Considerando que a oposição, apezar de ter entrado no prazo
legal, so foi anexada posteriormente
ao despacho de deferimento, publicados no Diário Oficial de 10-11-1965,
torno sem efeito o referido despache
a fim de que a mesma seja examinada, de acôrdo com o artigo 27 do Cóódigo.
Os interessados dos processos respectivos, poderão obter vista no Se n
tom de Vista e Informações deste
Departamento.
--'
Divisâo Jurídica
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio 27 de janeiro de 1966
Caucidade de Marcas
Cia. de Hotéis Comodoro - No pe..
dicio. tle caducidade ao marca - eine
comodoro - regietrada soo número
-- do requeiente - Nactunan
tielcer - rendo em vista o pedido
de fls. os duc,..mmtos de fls. 14 e 'it.
e o silêncio do titular, declaro caduco o presente registro 186.792 - mar.
ca Cine Comodoro.
Produtos Farmacêuticos Simes de
Brasil S. A. = no pedido de caducidade da marca Cardiosepis - numero 191.503 - Face ao que se apurou
o presente processo declaro caduco
registro 191.508, marca: Cardiosepis.
S. A. Fábrica Colombo - no pedido de caducidade da marca Colombo
- registro 229.103 - Face 'as provas
e ao silêncio da titular, declaro caduco o presente registro 229.108.
EXPEDIENTE DA SEÇAO
TRANSFERÊNCIA E LICENÇA
Rio, 27 de Janeiro de 1966
Transfere-leia e Alteração de nome
de titular de ri-tardas, - Noram mandados averuar as seguintes Lransterencias e as alterações de nome dos Litu.
lares dos mencionados processos.
Duarte Fonseca & cia. Ltda. - no
pe,didu de. alteração de nome da marca - Globo n9 199.593 (duas alterações).
Johann Mathias Goffart - trnas.
ferência para seu nome da marca
Simpatia - número 456.268 - marca Fe ctuna - nnmero 456.267.
Indústria 2 Comércio Marafon
A. - no pedido de alteração da marca - Aurora - número 199.111 da
titular.
Marabá Industrial S. A. - no pedi.
do de alteraçÃo de nome da marca
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- As Repartições Públicas
deverão remeter o expediente
destinado à publicação nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente, até às
amimou GERAL
15 bone.
•
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações,pertinen.
CHEFE orh art0c5 coa oecoaçie
tès à matéria retribuída, nos cr-lara or.) SERVIÇO oa pueucAdeoas
FL ORIA NO GUIMARÃES
casos de erros ou, omissões, MURILO FERREIRA ALVES
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção dê Redação,
saçÃo
das 13 às 16 horas, no máxiolo p ublicidade, da •sprodiantie da Dispartamanbel
mo até 72 horas após a saída
Nacionai da • Propriedadie Industriar do PAInletéree
dos órgãos oficiais.
da Indústria a Comércio
- Os originais 'deverão ser
Impresso nas Of lemas do Departamento de Imprensa Nacional
dactilografados é ao.'enticados, ressalvadas, Por quem de
direito, rasuras e .emendas.
ASSINATURAS
- Excetuadas as para o
FuNcroNdruos
exterior, que serão sempre REPARTIÇÕES E PARTICULARES
Capital e Interior:,
anuais, as ,assinaturas poderCapital e !Menor:
se-ão tomar, em qualquer Semes1..e
. . Cr$ 6 000 . Semestre • • . Cr$ 4.500
época, por seis meses ou um Ano . • . . .
Cr 12.000 , Ano
Cr$ 9.000
ano.
Exterior:
Exterior:
- As assinaturas vencidas Ano
Cr 13.000 Ano
Cd 10.000
poderão ser suspensas sero
aviso prévio.
vão impressos o número dol dos jornais, devem os as.
Para facilitar aos assinan- n talão, de registro. o mês e ol sinantes providenciar a resi
tes a verificação do prazo de' ano em que findará.
.
pectiva renovação com antevalidade de suas assina tuias,
A fim de evitar solução de'I cedência mínima de trinta
na parte superior do enderêço continuidade no recebimento I (30) dias •

EXPEDIEN.TE

eia

As RepartiOes Pública$!
cingir-se-ão às assinatura*
anuais renovadas até 28
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época.
pelos órgãos competentes.
- A fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de esclarecimento*
quanto a sua aplicação, mil.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor,
do Tesoureiro do Deparia.
mento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às MI.çães dos órgãos oficiais _só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exem.
piar atrasado dos órgãos cri.
ciais será, na venda avulsa.
acrescido de Cd . 5 se do Ines
tno ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

- Marabá - número 225.936 (duas
Canadian - Hoschst (1964) Limited
Guazzelli, Villela Ltda. - no pediN9 641.985 - José de Lobão Portealterações)
- no pedido de transferência do re-- do de transferência do têrmo núme- lada
Neto.
Seabord Finance Company - trans- gistro 176.579.
ro 452.342.
N9 671.114 - Casa João de Campos
ferência para seu nome da marca Panificadora Doze de Outubro Ltda
Sociedade Civil News Selles Ltda. Pitanguy Ltda.
Credit Card - têrmo 4,68.623.•
- no pedido de transferência do re- - no pedido de transferência do terN9 679.528.- Antonio Soares Netto
J. C. Pinheiro de Andrade - gistro 217.017.
mo 483.115.
N9 688.595 - Cinetécnica Paulista
transferência para seu nome da marParfums Corday S. A. - no pediLanifício Fileppo S. A. - no pro- Ltda.
ca - Vedete - têrmo 456.662.
do de transferência para seu nome cesso do tal:mo 491.860 - marca.
N9 702.990 - Ibramasa - Indústria
Soldas e Eletrodos Especiais Ame- Brasileira de Materiais para PolimenMamosa Madeireira Morumbi S. A. do registro 230.440.
Panificação
Doze
de
Outubro
Ltda.
rican
Welding
do
Brasil
Ltda.
- no pedido de alteração de nome
no to S. A.
da titular da marca - Mamosa - - no pedido de transferência do re- pedido de transferência do termo núN9 704.719 - Comércio Camponegistro
238.310.
mero 391.910.
termo 483.128.
za Ltda.
Thomas Hunter Llmited - no pe.Microlite S. A. Indústria e CoN9 720.067 - Decio de Souza e Sil.
Fábrica de Vassouras Santa Maria
mércio - no pedido de alteração de Ltda. - -no pedido de transfereen- dido de trnsferência do têrmo núme- va.
ro 456.225.
nome da titular ozia, marca - Alvora- cia do registro 242.348.
N9 721.112
Auto-Peças Monte
DIVERSOS
da - termo 483:157.
Alto.
Societe Mape - S.A.R.L. - no
Kodack Brasileira Comércio e In- pedido de exploração de contrato do
N9 721.822 - Angelo Antonio Bisol
dústria Ltda. no pedido de altera- registro 271.911.
Ancar Tintas Gráficas Ltda. - no
N9 722.249 - Murillo G. Barros &
ção de nome da, marca - Brownie Lindol Indústria de Produtos de pedido de apóstila no registro núme- Cia. Ltda.
termo 483.188.
Limpezza Ltda. - no pedido de ro 308.297 - • Anote-se, mediante
N9 722.250 - Murillo G. Barros &
apóstila a transferência já consigna- Cia. Ltda.
Hino Aktiengsellschaft - transfe- transferência do registro 2:39.764.
da no registro 168.675.
Lar
Industrial
de
Cerâmica
Ltda.
N9 722.397 - Torrefações Associarência para seu nome da marca Eletrônica Industrial Ltda. -no pedido de transferência do redas Indústria e Comércio S. A.
Ifilti - número 182.823.
pedido de apóstila no registro 257.932
gistro 300.171.
N9 722.416 - Lab. Quim. FarmaTrico Tex Ltda. - transferência
Fornitura Cosentno Ltda. - no pe- - Retifique-se, mediante apostila, de cêutica Gyrol S. A.
para se unome da marca Trico Tez
acórdo
com
o
registro
131.629.
dido de transferência de registro núN9 723.149 - Arruda, Gatti & Sa- número 242.0037.
Thomas Taylor & Sons (Barrisley1 libi Ltda.
Indústrias Texteis Barbero S. A. mero 312.590.
Lirnited
no
pedido
de
apóstila
nos
Boehringer do Brasil S. A. ProduN9 723.543 - P. Saullo di Cia.
- Transferência para seu nome da
tos Químicos e Farmacêuticos - no regitros - 84.685 - 238.159 - 238.160
N9 723.658 - Laboratórios Osório
marca Taylor
têrmo 265.658.
2339.336
Retifiquem-se,
mepedido de exploração de contrato no
Moraes Ltda.
diante as apóstilas, de acôrdo com o deN9
registro 313.297.
Exigências:
723.816 - Casa Perez Ltda.
documento
junto
regustro
84.685.
Químicas Anhembi S.
N9 723. g2.2 - Perez & Osorez.
Processos Termos com exigências a A.Indústrias
Agfa Aktiengsellschaft - no pe- no pedido de transferência núN9 726.424 - A Novaquimica, Lacumprir.
mero 211.585.
dido de transferência do tèrmo núme- boratórios S. A.
Farbwerke ." Hoechst AktiengsellsJ. D. Cardoso & Cia. Ltda. - no ro 264.038 - snada há que deferir,
N° 726.199 -- Perfumes Coty S.A.B.
chaft Vormals Meinster Lucius & pedido
de alteração de nome do ter- quanto ao pedido de anotação de fls.
N9 726.284 - Florestal Brasileira
Bruning - no pedido de transferên- mo 369.687.
em face do despacho de fls.
S. A.
cia do registro internacional - 79.638
Etin Eletro Técnica Ltda. - no
- processo 49.056-65.
N9 726.322 - Winget Limited.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO DE
pedido de transferência de tèrmo núN9 726.400 - Schill Kuperman.
Cia. Chimica Merck Brasil S. A. mero 414.429.
PRORROGAÇÃO
N9 726.420 - Farmiatra do Brasil
- no pedido de exploração de contraPaulo de Souza Mello, - no pedido
S. A. Produtos Químicos, FarmacêuRio, 27 de janeiro de 1966
to no registro 315.073.
de transferência no registro número
ticos e Biológicos.
Exigências
149.383.
Peterco Comércio e Indústria de
Anchor
do
Brasil
Indústrias
FarEletricidade , S. A. - no pedido de macêuticas Ltda. - no pedido de
DIVERSOS
Tèrmos com exigências a cumprir
exploração de contrato no registro transferinda do registro 166.544.
N9 168.600 - Les Industries de Luze
N9 467.073 - wuriner Sche Bitumen
239.860.
N9 414.572 - Edelweiss Milchwerke - G.m.b.H.
São Paulo Alpargatas S. A. - no
- Indefiro o pedido de
pedido
de
transferência'
do
registro
A, W. Faber Castell - no pedido
N 9 512 429 - Carlos Schrosder S. prorrogação por ter sido feito após
número
215.3338.
de alteração de nome no registro ..
A. - Indústria e Comércio.
o pra;:o legal. O pedido de prorrogaEthicon Inc. - no pedido de trnas73.812 - internacional - processo
al'a 559.697 -- s opatee - Sociedade ção poderia ser feito na ocasião em
ferência do fegisiro 301.091.
43.432-57.
Paulista de Tecidos Ltola
nue foi feito o de liberação ficando.,
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aguardando, com muitos, a solução
da liberação.
N9 511.725 - Wunnerche BitumenWerke G.m.b.H. - Indefiro o presente epclido de prorogaç'ão por haver sido feito após o prazo legal.
N9 704.981 - A Associação Comercial do Rio de Janeiro - indefiro o
pedido, de 52, de acôrdo com a Portaria de 23-6-1965.
N9 '721.619 - S. A. Institutos Terapêuticos Reunidos Labofarma face a Portaria n9 52, de 233-6-1965,
indefiro o pedido de prorrogação.
N 9722.361 - Olympio Teixeira de
Carvalho - de Aeôrdo com a Portaria n9 52, de 23-6-1965, indefiro o pedido de prorogação.
N9 689.511 - Issac Wjunniski •
Aguarde-se
N9 703.810 - Breco - Novotherápiea, Laboratórios S. A. - Aguarde-se.
N9 704.035 - S. Smith Sz Sons (England) Limited - Aguarde-se.
N9 7004.361 - Societé de Oistribution de Perfumaria et Cosmétique
"Dipargo'' - Aguarde-se.
N9 726.344 - SCIsa corporation Aguarde-se.
Prorrogação de marcas:
Foram , mandadas prorrogar as
marcas abaixo mencionadas.
N.° 363.393 Ascorbiamina Requerente - Laboratório Climax
.
Classe 3,
S. A.
N.° 563 404 - Oriental - Requerente - Fábrica de Cerveja
Oriental Ltda. - Classe 42.
N.° 519.824 - Você Também
Gostará - Requerente - Jueriri
S. A. Indústria e Comércio Classe 41.
N. 626.982 - Federal - Indústria p Comércio, Cafés EsciPhidos Ltda. - Classe 41.
N.° 678.964 - Mobilarte - Mobilarte . A. Indústria e Comércio de Móveis - Classe 31.
N.° 678.965 - Mobilarte - Mobilarte . A. Indústria e ComérClasse 40.
cio de Móveis
N.° 688 590 - Sparta - Cia.
Brasileira de Artefatos •de I.atex
- Classe 39.
N." 689.146 - Oldriver - Cibramar S. A. - Comércio e Indústria - Classe 8.
N." 689.751 - Endochimica Requerente - Mead Joianson Endoehimica Indústria' Farmacêutica S. A. - Classe 3.
N.° 693 . 885 - Crobalto - Requerente - Oswaldo Amoroso Classe 10.
N.° 699.854 - Avanti - Requerente - Companhia Introductora
de Buenos Aires S. A. - Classe
n.• 44.
N." 703.649 - Bentevi - Requerente - Emprêsa Brasileira
de Relógios Hora S. A. - Classe 8.
N.° 703.915 - Juresa - Requerente - Jnresa Industrial de
Ferro Ltda. - Classe 5.
N. 704.623 - Auditécnica
Requerente - Josef Atroz - Classe 10.
N.° 704.624 - Aremina - Requerente - Argilas e Minérios
Industriais Aremina, S. A. Classe :.
N.° 104.625 - Pyro Plast 'Requerente - Argilas e Minérios
Industriais Aremina S. A. Classe 16. •
N.° 704.626 - Pyro Kast Requerente - Argilas e Minérios
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Industriais Aremina S. A.; Classe 16.
Rotaviário
N.° 704.634
Requerente - Augusto Soares
Falcão - Classe 32.
N. 704.635 - Constelação Requerente - Saturnia S. A.
Acumuladores Elétricos -.Classe
.n." 8.
N." 704.637 - Baiuca - Requerente - Bar e Restaurante a Baiuca. Ltda. - Classe 41.
N.° 704.671 - Livraria Quaresma - Requerente - Livraria
Quaresma Ltda. - Classe 32.
N.° 704.678 --. Aurichio - Requerente -- Aurichio S. A. Indústria e Comércio ' Importação e
Exportação - Classe 41.
N." 704.939 - Tuboflex - Re querente - Plastar S. A. Comércio e Indústria de Materiais e
Produtos Plásticos - Classe 28.
N.° 704.940 - Embaplast Requerente - Plastar . S. A. Comércio e'Indústria de Materiais e
Produtos Plsticos - Classe 28.
N.° 704.941 - Politubo Requerente - Plastar 5. A. Comércio e Indústria de Materiais e
Produtos Plsticos - Classe 28.
N. 704.942 - Plastubo Requereate - ()testar S. A. Comércio e Indústria de Materiais e
Produtos Plsticos -• Chis' a 28.
N.° 704.943 - Bar• Requerente - Plastar S. A. Comércio e Indústria de Materiais e
Produtos la lsticos - Classe 28.
N.° 704.945 - Slophysan Requerente - Mead Johnson Endochinúca Indústria Farmacêutica S. A. -- Classe , 3.
N." 704.949 - Canta Galo Requerente - União de Bebidas
Indústria e Comércio Ltda. Classe 42.
N.° 704.958 - HL impo - Requerente - Companhia LupoAgrícola, Comercial e Industrial
- Classe 36. N." 704.960 - Borg & ,Beck Requerente - Borg Warner Corporation - Classe 6.
N.° 704.961 - Imobiliária Casanava Ltda. - Requerente lanobinária Casanova Ltda.. - Classe E.
N.° 705.013 - Gibi - Requerente.- Rio Gaáfica e Editôra
Ltda. - Classe 32.
N.° -706.635 --- Mugocilina Requerente -- Ison S,. A. Indústria Farmacêutica - Classe 3.
N." 719.244 - Magnolia - Requerente Nestlé S. A. - Classe
n.° 41.
N.° 720.437 Artinece - Requerente - Panclaria Artinece
Ltda. - Classe 38.
N.° 720.711 - Sandy - Requerente - Alberto de Marco Bodrigues - Classe 42.
N.° 721.605 - Hepasanot Requerente - S. A. Institutos
Terapêuticos Reunidos Labofarma
- Classe 3.
N." 721,606 - Lienotrar Requerente - S. A. Institutos
Terapêuticos Reunidos Labofarma
- Classe 3.
N.° 721.607 - Purissimus Requerente •- S. A. Institutos
Terapêuticos Reunidos Laboforma
-a-- Classe 48.
N." 721.608 - Besistar
Requerente - S. A. Ins'itutas

Terapêuticos Reunidos Labofarma
- Classe 3.
Bequicon - Re• N.° 721.612
querente - Lati S. A. Produtos
Químicos e Farmacêuticos
Classe 3.
N.° 721..613 - Bituelve - Requerente - Lafi S. A. Produtos
Químicos e Farmacêuticos Classe 3,
N. 721.615 - Ftalomicina Requerente .- Instituto Médico
Industrial de Aplicações Scientia
ficas S. A. - IMIDAS -- Classe 3.
N." 721.617 - Vitafilon Requerente - Instituto Médico
Industrial de Aplicações - Scientíficas S. A. - IMIDAS - Ciase
"
se 3.
• N." 721.655 Melpoejo - Requerente - Laboratório Melpoejo
Ltda. - Classe 3.
N.° 721.657 Van Berkel Requerente -- Maatschappij Van
Derkel's Patent N. V. - Classe
n.° 8.
N.° 721.698 - Fogo Polo Sul
- Requerente - Montagner, "Casas Sola & Cia. Ltda. - Classe
n." 42.
N.° 721.735 Torneio - Requerente - Pan Produtos Alimentícios Nacionais S. A. - Classe
n.° 41.
N." 721.805 - Renner a Bôa
Roupa - Requerente A. J. Renner S. A. - Indústria do Veshinrio -- Classe 36. .
N.° 721.806 - Ilenner a Bôa
Roupa - Requerente A. J. Be:ince S. A. • - Indústria. do Vestuário - Classe 37.
N.° 721.839 - K - Requerente
- Nadir Figueiredo Indústria e
Comércio S. A. - Classe 8:
N.° 721 842 - K - Requerente
- Nadir Figueiredo Indústria e
Comércio S. A. - Classe 25.
N.° 721.845 - Mexicana - Requerente - Nadir Figueiredo Indústria e Comércio S. A. - Classe 25.
N." 721.846 - Mexicana (Inerente - Nadir Figueiredo Indústria e Comércio S. A. - Classe 40.
N.' 821.847 - Fosco Wanda Requerente - Companhia de Tintas e. Vernizes R. alontesara Classe 1.
N." 721.804 - Lojas Dr. Scholl
(Serviço para Conforto dos Pés)
- Requerente - The Schol Mfg.
(:o., Ind. Classes E, 3, 10, 11
e 36.
N.° 721.871 - Projets - lkqueren te - Woth l'a rf uns Classe 48.
N." 721.874 - -Imprudence Requerente - Worth Parfuns•Classe 48,
N." 721.885 - Wembley .- Requerente - Wembley Inc. Classe 36.
Na 722.005 - LIB - Requerente - Lanifício. Industrial Brasileiro Ltda. - Classe 23.
N.° 722.011 - - Req uerente - Socil Pró-Pecuária
S. A. Indústria e Comércio de
Faraleens - Class' 2.
' 722, 022 - Adonis Adonis S. A. Comercio & Indústria - Classe 48.
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N. 722.233 - Sidoline - Requerente - Sociedade Industrial
de óleos Ltda. - Classe 48.
N. 722.295 Benzoform - Re-.
querente - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft - Classe 1.
N.°: 722.300 - Alkydon Requerente - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft - Classe 1.
N.° 722.360 - Dragão do Norte
Organização
Requerente
Leão do Norte Ltda. - Classe 3.
N. 722.760 - Cebedina - Requermte - Laboratório Sanitas
S. A. - Classe 3.
N.°. 722.953 - Emblemática Requerente - P. Ballantine &
Sons
Classe 42.
N." 722.964
Electa Zegna
(Fza) - Classe 23L
N.° 722.987 - São Jorge - Requerente - Irmãos Zaruk - Classe 30.
N.° 723.154 - Electron Itequeernte - Cia. Mereanti e industrial Ingá - Classe 21.
N.° 723.173 - Rombo de Oro
- Requerente - Administraction
Paraguaya de Alcoholes - Classe
n." 24.
N.° 723.204 - A Fuscaldêsa ,Requerente - Fuse.aldo & Filhos
-Ltda. - Classe 41.
N:" '723.324 - Tropical Suiting
- Requerente - Companhia Riackstaff de Linhos Ltda. -.Classe
n.° 93.
N.° 723.536 - Pieador - Requerente - Geo. O. Sandeman,
Sons & Co. Limited - Classe 42.
N.° 723.640 - Minorobil Requerente .- Laboratórios Goulart S. A. - Classe 3.
N.° 723.642 - Kroinez - Requerente - Marble Lime & Associated Industries Liniited - Classe 1.
N.° 723.644 - La Boche! Requerente - Bozzano S. A. Comercial, Industrial e Importadora
-•Classe 48.
• N.' 723.851 - Woleza
Requerente - Scliachenmayr, Mann
Cie. ---- Classe 22.
N.° 723.952
Sai-colha - Requerente - Farbwerke Hoechst
A kt ie..aesellse ha f t. Vorm Meister
Lucius
lha-ming - Classe 3.
N.° 723.953 -.. Prestai Ileq uerente - Farbwerke HoeChst
Aktie p grsellschaft Vorin. Meister
Lucius & Bruning
Classe- 2. •
N." XL 954 - Pina color - fie(inerente - Farbwerke Hoechst
Akliengesellschaft Vorm. Meister
faicitis & Bruning - Classe 1.
N." 724.029 - NCII Reguerente - Th e National Cash Register Com p any - Classe 38.
N." 724.031 - Azeitona 'ido
Douro ..azita na s - flequernt e
- Brandão & Companhia Limitada - Classe 41.
N.° 724.33 - Speol - Requerente - M. Sardinha S. A.
Indústria e Comércio - Classe
n." 46.
N.° 724.346 - Quinotilasinina
- Requerente - Farbenfabriken
Baaer Ak ti engesellschaft - (71as:se 3.
N." 724 347 - Yatren - Re.
(Inerente Fa rben fa bri ken Bayer
Aktie p ecs a llsch q ft --- Classe 1
N.° 724 623 - Fairmont - )1eq uerente - Fairmont Itailaae
Moaers Inc. - Caísse 21.
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N.° 724.664 - Noris Juwel N.° 7 96.388 - Bismucithina N9 720.516 - P"' F - classe 11 de
Frase de Propaganda Prorrogada
Requerente - C. Conradty - Requerente -- Laberatórios Lape- Augum de Freitas Suem
Classe 8.
No 721.821 - Trevo - classe 48 de
tit ã. A. - Classe 3.
N9 549.824 - Você Também Gosta-.
Perfumaria Mascotte Ltda.
N.° 724.944 - Mitsubishi :rá - classe 41 de Queriri S. A.
N.°
726.389
--Streptotibina
N
9
721.876 - Wimgfoot - Classe (ndústria e Comércio.
Requerente - Casa Tozan S. A.
Requerente - Laboratórios Lape- 39 de The National Cash Register
lmnortação e Exportação - Clas- tit
N9 '704.640 - -Da Cana ao Açúcar
Company.
S. A. - Classe 3.
se 1.
do Bagaço ao Livro - classe 41 a 38
N.°
726.390
Strepennina
No 724.821 - Sanforizada - classe requerente - Refinadora Paulista
N." 724.941 - Mitsubis:ii - Requerente - Laboratórios Lape36 de Cluett, Peabody & Co. Inc.
S. A.
Re-uerente - Casa, Tozan S. A. tit
S. A. - Classe 3.
N 9 726.426 - Leite Rígino Erba Imnortação e Exportação - CiasN 9 723.387 - Sabão Portuguez La(C.E.) - classe 3 de Carlo Erba Sose 38.
N.° 726.391 - Sintoftona - cietá
va Melhor Dura mais - classe 46 Per Azioni.
1 N.° 726.422 - Savogerm - R.
Requerente - Laboratórios LapeN O 726.197 - Ditto ' - classe 38 de requerente União Fabril Exportadora
S. A. (U.F.E.)
(Inerente - Laboratório Clímax tit S. A. -- Classe 3.
Ditto ? Incorporated.
N o 726.313 - Moça - classe 41"e
S. -A. - Classe 3.
• N9 726.406 - •Invencivel - classe
N o 723.444 - No Coração da CidaNestdé S. A.
N.° 726.423 - Combeum - Re- 40 de Móveis Invencível Ltda..
de o Melhor em Preço e Qualidade qrerente - Ultraquimica S. A.
N9 726.408 - Tarzan - classe 40 N 9 726.323 - Mirontin - classe 3 Requeernte - W. M. Reis S. A. CoIr ,t ustrin e Coméréio
mércio e Administração - classes 8,
Classe 3. de Lucia Biskup.
de Parke, Davis & Company.
N o 726.326 - Fly-Tox Ativado, - 23, 24 e 36.
N.° 726.425 - Adrenoxil - Re- , N o 726.418 - Codein Papaverin currentero t atório Climax classe 3 de Lucien S. A. - Indústria Classe 2 de Fly-Tox do Brasil SocieN 9 723.566 - A Melhor ' Máquina
dade Anônima.
S. A. - Classe 3.1
-do Mundo para o Melhor Café do
Farmacêutica.
N
o
726.327
Aluvin
classe
12
n
N.° 726.427 - Vi-De PequeMundo - Classes 6 e 8 - requerente
726.419 - Paragerm - classe 3 de Alumínio do Brasil S. A.
Gaggia Brasileira Máquinas para Caren‘e - Dr. A. Wander S. A. deNo
Laboratório Climix S. A.
N o 726.328 - R. Classe 39 de Alu. fé Ltda.
-- Classe 3.
N o 726.421 - Nileina - classe 3 de
N.° 726 . 446 - Última Hora - Farmiatra do Brasil S. A. - Produ- mínio do Brasil S. A.
N.° 723.657 - Eu Sonhei Que
N 9 726.342 - American Greating
Requerente - Editeira frit im a tos Químicos, Farmacêuticos e BiolóEra
Uma Venus Com o Meu De
- classe 38 de American Greetings
gicos.
Hora S. A. - C,Insse 32.
Minus - Classe 36 de De Minus
CornoratIon.
N.° 726.129 Cacique - Be726.407 - Tarzan - classe 8 Comércio e Indústria de Roupas
Prorogaçã o de marcas com as após- deN9
cruel-ente - São Paulo Alpargatas tilas
S. A.
Lucia Biskup.
sugeridas
pela
seção.
S. A - Classe 36.
Nome comercial prorrogado:
N.° 726.162 -- impingitol N9
884 - La Pado - classe Expressão de Propaganda Prorrogada
Re q uerente -- Laboratório Jonas 17 de 455
N.
684.626 - Retificadora Per•
Padr.o Industria Metalúrgica e
N9 724.039 - Semana DrD. Schol fecta de Motores Ltda. - BequeLtda. - Classe 3.
Comércio S. A.
N o 704.622 - Auditécnica - classe de Conforto dos Pés Classes, 3, 10, 11, rente - Retificadora Perfecta de
N.° 726.193 --- Avenida - Ree 36 de The Scholl Mfg. Co. Inc.
querente - Cia. de Roupas J. Ra- 8 de Josef M R O Z.
Motores Ltda.
incito - Classe 30.
N.° 722.464 - Brinquedos Ban
No 704.638 - Rossi - classe 6 de
Sinal de Propaganda Prorogada
N.° 726.194 Avenida - Re- Metalúrgica Rossi S. A.
deirante S. A. - Requerente N o 718.693 - Tanigan -- classe 1 de
querente - Cia. 'de Roupas J. RaN o. 723.650 - Clinicas Santa Lucia Brinquedo Banderante S. A.
belfo - Classe 36,
Farbenfabrieken Bayer Akitiengessels- - classe 10 de Clinicas Santa Luzia.
N.° 723.148 Plastar S. A.
•
N.° 726.195 - Avenida - Re- chaft.' Insígnia 'Comercial Proror gado
N 9 720.451 - Firestone Champlon
Comércio e Indústria de Materiais
querente - Cia. 'de Roupas J. Ba- classe 39 de The Firestone Tire &
No 723.941 - Riograf - classe 32 e Produtos Plást i cos - Requebe% - Classe 36.
rente - Plastar S. A. Comércio
N9 720.515 - Figura de Bigorna - de Rio Gráfica e Editôra Ltda.
N.° 126.196 --:. Avenida -- Ree Indústria de Materiais e Produquerente - 'de Roupas J. Ra- classe 11 de Fundição Americana S.
N9 717.533 - Emplemática - clas- tos
Plásticos,
A. Indústria e Comércio.
bello - Classe 48.
se 33 de Sociedade Hípica Brasileira.
N.° 726.200
São Pellegrino
N.° 723.458 - S. A. Indústrias
Re querente
Metalúrgicas' Crê - Requerente
Termo Di S.
Fellegritm S. p.A.--- Classe 42.
- S. A. Indústrias Metalúrgicas
N.° 726.201
Crê.
Ped-Pli Process
Requerente
N.° 723.564 - S. A. VentilaInternational
Shoe Company , r- Classe 36.
dores Zaull - Re q uerente - S. A.
Ventiladores Zsuli.
N.° 726.244 Aqualastic Re q uerente -- Colofil G.m.b.11.
N.° 724.689 - Laticínios Leca
Ia Co. - Classe 36.
Ltda. - Requerente - Laticínios
N.° 726.306 - Novaso •ik - ReLeca Ltda.
q uerente - Laboratórios Glaxo
N.° 726.161 - Cia. 'DistribuiEvans do Brasil S. A. - Classe
dora de Tecidos Riachuelo - ReLEI
N.'
81
-D
18-9-49
X.° 3,
q uerente - Cia. Distribuidora de
N.° 726.308 Sangano ReTecidos Riaclutelo.
querente - :,,Sangano Electric
Título de estabelecimento prorCompany - Classe 8.
rogados:"
N.° 726.312 -- Marca Moça
Requerente - Nestie S. A.
N.° 645.921 - Lanifício CamLEGISLAÇÃO POSTERIOR
Classe 3.
pineiro S. A. - Classes 22, 23
N.° 726.314' - Aluminito -e 24 - Requerente - Lanifício
Campineiro S. A.
Requerente -. Alumínio do Brasil
S. A. - Classe 38.
DIVULGACAO N.' 594
N.° 646.698 --- Organização Ted
N.° 726.315 - Tetrazets - Rede Serviços - Classe 33 de Orgaquerente Merck E. Co., Inc. nização Ted de Serviços Ltda.
Classe 3.
N.° 726.324 i - Nabisco -..- ReN.° 1358 748 - Casa Bravard querente National Biscuit ComPreço: Cr$ 20,01
Classe 17 de Indústria Comércio
pan 3-r - Classe 41.
Casa Bravard Placas de Metal e
Carimbo de Borracha Ltda.
N.° 726.325 - Acousti Celotex
Requerente - The Celotex
, N.° 61,0.292 -- Edifício GusCorporati n - Classe 16.
A VENDA
mães - Classe 33 de Dante PeN.° 726.332 - E mblemática legrino.
Re q uerente -- Dow Corporation
Classe 1.
Seção de Vendas : Av. Rodrigues Alves,
N.° 700008 - Posto Shangri-La
N." 726.333 - F. L. Cailler - Classes 33 e 47 de Sebastião
Re q uerente
António Boralli.
Agência 1: Ministério da Fazenda
Nestlé - Classe
41.
N.° 723.64 7 -Tmohiliúija Dou.
N.° 726.334 - Cessana - Rerado
Classe 33 de Sociedade
querente - ¡The Cessana AiNgraft
Atendes, a pet Idos pelo Serviço de Reesubbiso Posta/
Imobiliária Dourado Ltda.
Company - Classe 21.
N.° 724.831 - Sociedade !moN.° 726.365 - Alpen - Reguebiliária Redentora - Classe 33 de
renfe - Laticínios Alnen Ltda.
Classe 41
Sociedade Imobiliária Redentora
tr....affema••n••n,~woisoress.
Ltda.
•
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MARCAS

Registros

Certifeados Expedidos em 21 - de dezembro de 1965
323.176
711.268
Coronel -- Casse 20
323.1i/
"Insian - Classe 23
711.318
I
323.1/8
lb:a Hotel -- Classes 33;41, 42 e 43
711.451
Registros
MARCAS
Têrmos
323.2/9
Classe 32
No Cenaculo
711.589
1
323.180
'Vo Missionaria -7- Classe 32
711.591
32.L1,51.
Casse 3
Eczesan
711.68/
323.095
NIorgans - Classe 48
541.032
323./82
Classe 3
Draconis .
711.688
323.09u
uà. e Revissia Con1ábi1 U,g. Limitada
544.241
323.232
Apoio -- Ciasse 2
.6/6.318
3‘..1.09/
- Lasse 46
600.857
323.233
Classe 3
bo3.00/
Lactomadse
323 :/96
Ve.ue mar - Casse
6/0.308
323.234
Licor de Caca° Lusaania -- Casse 42
630.221
323.1)99
Guri - 'Classe 48
6/0.309
323..,5
'Classe 11
697.308
Ilunnbro
2k/co Lis - ciasse
6/0.310
323.ss6
ilurabro - Classe 5
.69/.309
323.1í
Gotas /Jaus - .Lasse 48
670.311
323.237
Classe 3
64/.533
ber.vita
323.11/2
Ciasse 48 •
lionoanu
323._38
6/6.312
Classe 41
782.727
Monika
323.303
Virtuue - Lasse 45
323.239
6/6.313
G. G. - Casse 11
703.006
.323.10-1
Pruuencia - Classe .46
6/6.314
323.240
lwalakoff
Classe 41
703. i / o
32,5..tU
Pago Pago - Clase 4,3
323.2,d
670.315
Classe 8
Locx
703.580
32.3.1J13
Lo...sco - Ciasse 46
323.2:2
676.316
itamogl - 'Classe • 41
703.592
323.243
/tuuticia - Lasse 18
676.317
Itamogi - Classe. 42
703.593
Classe 40
Cm lraç3 de Undio/-knnte
701.934
1 325.106
323.244
itam-gi
Classe
43
703.594
323.109
Alpino - Classe 41
703.310
323_45
Paimina
Classe
41
703.648
323.1.0
uo Café - Ciasse 41
703.434
323.ss6
Pau - Classe '42
703.130
323.11.1
Casa mvaby - classe Sb
703.628
323.217
Classe
47
V
‘scosine
3.82/
323.112
.lecnooras -- Classe 6
703.050
323.s48
Piatr
•
Classe
24
103.6J5
323.113
Lagivau.ne - Classe 3
703.663
323.-9
Classe 11
Morse
703.853
323.114
ivaealvit - Classe 3
323.250
703.604
Classe
22
1-'sair
7c3.855
323.115
LOU,0 Moderno 703.609
323.S51
iako
Classe
8
Is
703.861
323.116
Pro Medico - Classe 10
704.0/6
323.2.52
iNeo
Minin
C.asse
10
704.0)5
323.11/
Stop - classe 41
323.2)3
704.506
Comin.l
Classe
33
704.044
323.1.6
'.11nturaria e 13ene.iciamen10 l'extil Lisa
323:si/
705.498
Panettone Supciga - Classe 41
704.329
323.119
Peps-cient - Liasse 46
323.2)5
705.597
Av.slar
Lasse
41
/114.'..u/
323.,20
reuerai Expsesso - Ciasse 21
, 323:2)6
706.040
Bise/lar
•
Classe
41
704.508
323.121
Laaoiatório e Indústria Santo Antônio - Classe 45
323.257
706.140
Suislar - Classe 41
704.5c9
32,3.122
tacopa - Classe 31
U6.227
41.
bovistar
Classe'
-701.510
323.123
Xenia - Classe 48
323.2)4
700.494
Lu-sZar - c,asse 2 •
323.124
Classe 2
323.200
. Pires
700.581
Rullostar
'Classe41
•
704,512
323.125
Urandrin - Classe 3
323.201
706.583
Equ.star
Classe
41.
/04.513
323./20
323.402
Evoción - Classe 3
706.585
Star
Classe'
41'
704.514
323.sts3
1 323.-12/
Ginerama - Classe 8
706.914
Kolecarpina
•
Classe
48
7(b.241
32.3 126
323..,64
Pau - Classe 41
706.923
Bairicar,o Mar Casado - Classe 33
705.242
323..29
323:2s5
Classe 41
Param - Classe 2
Braárnen
70).245
706.941
323.136
323.2.6
'Classe 16
Neovadása' .- Classe 1
.t aiiavasáo
706.968
70).246
323.131
323."..J7
Edifício Comimbrasd - Classe 33
Classe' 41.
Abais
705.253
706.969
323.13L
323.263
Renal
C:asse
40
Classe
2
Abata
707.092
705.2)4
323.133
32s._69
" 'Classe 17
Durex - Ciasse 21
1.554 1954
705.296
707.216
323.134
323.270
Classe 8
Unipsças - Classe 21
Bsascocid
707.298
70).501
, 32,3.135
323.271
Classe 41
t,moieinatica - Classe 8
Res Dar
705.598
707.323
I 323.135
323.272
Emblemática - Classe 2
Dora - Classe 13
707.340
705.i/8
I 323.13/
323.273
Upa - Classe 41
Classe 10 •
A.gex
707.408
705.804
I. 323.138
323.2,4
Classe 40
jeep - Classe 21
Ur.on
705.808
707.416
323.139
.323.2/5
Ronailar - Classe 3
Paiacio • • Classe 42
707.625
705.851
323.110
323.2/6
Classe 3
Ussergon - Classe 3
Pasecitol
707.640
705.857
323.141
323.2/7
classe 3
Emblematica •Classe 23
Maiguipex
707.641
70).6/4
523.142
323.2.8
Argos - Classe 38
707.642
P:nguim - Classe 3/
706.043
323.143
323.2/9
Classe 15
1. R. Vidrobras
707.647
Pinguan
Classe
37
/.05.044
523.144
32,..20
I. R. 'Cidrobras - Classe 16
707.648
Liyua.go
Classe
23
7t,0.045
323.115
323.261
Ipiranga - Classe 41
707.649
Emb,cmatica - Classe 23
700.046
323.146
323.262
Salto - Classe 16
707.650
B:azeiro - Classe 37
706.04/
323.141
323..83 G. T. - Classe 1
707.654
Clua
Classe
23
706.048
523.4.48
323.2A
Novatração -- Classe 39
707.669
Lareira - Classe 37
706.049
323.t19
323.2.5
Copag -- Classe 49
2
707./60
Bombriihando
Classe
706.051
323.150
323.s85
10
Kiss
Classe
- 707.786
Choco/ate Pan - Classe 11
706.053
323.151
323.'ss7
Vinho Brazilha - Classe 42'"
708.030
Champagn:no
Classe
43
706.186
323.152
323._,8
Mutirum - Classe 41
708.381
Emblemática
Casse
42
706.187
323.153
Estuslante - Classe 38
708.526
Chrrry Brandy - Classe 42
706.188
323.151
32i..,0
VaLu Lng - Classe 31
708.535
Boehringer Ingelheim - Classe 43
706.229
323.155
323...41
•
48
Classe
isi.sres
do
Brasii
708.540
Globo - Ciasse 4
706.232
323.156
323.$)2
Estrella Azul - Ciasses 1 e 17
708.968
Phonix
-.Classe
5
7C'6.233
323.1V
32).293
Insulai Novo Sem,lento - Casse 3
709.033
Here/nes - 'Classe 8
706.283
323.158
323.244
Soiar - Classe 22
709.694
Ema
--Classe
44
707.611
323.159
323...45
Pio Banthine - Classe 3
710.062
Conctor - Classe 10
706.970
a
16,
21323.296
11
Casas
José
A.
Araujo
Classes
6,
8
710.104
Condor - Classe 49
• 706.972
323.160
323.297
-24, 31 36 e 39
Kiotmo
Classe
41
707.769
323.161
- 323.248
Campeão - Classe 6
Flor de Liz - Classe 41
710.110
707./85
323.162
323.299
Classe 20
Coringa
710.389
708.025
1
Canada
-.Classe
2
323.163
I 323.360
Roda - Classe 20
Candida
Classe
46
710.390
708.026
323.164
323.301
Par West - Classe 23
710.391
708.027 - (2andida • - Classe 2
323.165
323.332
•Lambeletti - Classe 3
710.404
Candida
Classe
•2
7C8.028
323.3C3
mportadora Universal - Classes 38, 41, 42, 43 e 46 323.166
710.441
Fomo - Classe 46
708.085
323.167
323.04
l'w/11 - Classes 6, 8, 11
710.546
jangada .,-- Calssè 31
703.513
323.168
323.305
Emblemática
Classe
47
710.614
Astropon - Classe 3
703.520
323.169
303.306
710.867 I Daimler Benz - Casse 47
Ruocid - Casse 3
708.530
323.170
Limaada 323.307
Emblemática - Classe 47
Barros
nco
710.868
Laboratório
Quins:co
Farinacêu
708.519
323.171
323.303
'Classe 47
710.869 I Emblemática
Campe:ro -- Classe 46
708.927
323.172
323.39
710.880 I Balalaika -'Classe 48
Bula Cross - Classe 11
709.034
323.173
323.310
710.951 I Edison - Classe 8
Mil
Importadora
Limitada
NC
710.313
323.174
323.31
711.207 j'Gianini - Classe 14
Vasenol
Classe
3
710.626 I
323.175
Courto -- Classe 22
711,261

I

1 . Urça-fefra
2 83

1

V_

Termos

MARCAS

710:798
Japuiba
Classe 3
710.799
Sporting Ball - Classe 49
710.866
Papelara
Classe 38 •
710.879
Porcelana Maua - NC
710.883
Mechanics - Classe 6
711.097
Brasilaves - Classe 41
711.208
N. R. --I Classe 48
711.209
Nina Ricci - Classe 48
705.779
Dora - jClasse 11
711.438
Virginia
Classe 2
711.439
Prediletos - Classe 44
711.446
Lair du :Temps - Classe 48
711.651
Fortans
Classe 48
711.652
Gaiato
Classe 41
711.653
Takeda
Classe 3
711.668
Luxor 011 - Classe 17
711.672
Cassava - Classe 41
711.685
Almanaque Iza - Classe 32
711.691
Pyorrhex - Classe 3
711.773
Biumerin - Classe 4
711.774
Dou Pai;uito - Classe 12
711.775
Primaria Tox - Classe 16
711.778
Duu Dun - Classe 1
711.788
Williams Glider -- Classe 48
711.843
Rosa Maria - Classe 48
711.844
Anhanguera - Classe 23
711.867
Lombricin - Classe 2
711.869
Pomasulfa - Classe 2
711.877
Zooverinil - Classe 2
712.162
L. 111 C. - Classe 5
712.163
Lu Enzetti - Classe • 5
712.245 , Man ,-. Classe 7
712.2-16
Man
Classe 21
712.314
Nugui - Classe 36
712.352
Florictoil - Classe 2
712.450
Imferon - Classe 3
712.535
Loni
Classe 36
712.660
Alvear - Classe 23
712.667
Hemmer - Classe 41
712.668
Hemnier - Classe 41
712.669
Hemmer - Classe 41
712.671
Hemmer - Classe 41
712.672
Heminer - Classe 41
712.674
Hemmer - Classe 41
712.690
Calmodentil - Classe 3
713.571
Cinclandia - Classe 8
713.554
C - Classe 40
713.555
C j- Classe 32
713-356
C
Classe 6
713.557
C
Classe 10
713.558
Emblematica - ClaSse 3
713.559
Emblematica - Classe 32
713.560
Emblematica - Classe 32
713.568
Prelude - Classe 36
713.576
Derby - Classe 49
713.598
Hipobrom - Classe 3
713.612
Collas Cruzeiro Limitada . - NC
713.644
Emblematica - Classe 36
713.646
BeáveX - Classe 3
713.664
Cale Globo - C1ass. li
348.241
Café Camponsesia - Classe 41
356.010
Cinderela
Classe 2
373.930
Campana - Classe 43
376.610
Bilolitol - Classe 3
391.774
Choly - Classe 41
392.840
No Ox Id - Classe
414.130 I Vigor - Classe 36
423.925
Bar e Lanches de Luxo Bogota - Classes 41-43
431.754 - Fábrica cie Cortiça - Classes 4, 28, 31
436.885
Saci - Classe 36
437.237
C. P. - Classe 32
437.397 • Visadron - Classe 3
437.622
Emalp - Classes 1 a 16
440.363
Rinoceronte - Classe 41
438.031
Dicle - Classe 33
440.776
Amblo - Classe 15
441.055
Imperial - Classe 32
443.8(0
Vista Alegre - Classe 41
448.288
B
Ciasse 41
450.664
Registro Marítimo - Classe 32
A
450.952
Madrid - Classe 33
452.648 : ITalar a- Classe. 16
454.606
Ca fé Ita - Classe 41
455.404
,Emfilemlica - Clas:se • 37
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323.312
323.313
323.314
323.315
323.316
323.317
323.318
323.319
323.320
323.321
323.322
323.323
323.524
323.325
323.326
323.327
323.323
323.329
323.330
323..331
323.332
323.333
323.334
323.335
323.336
323.337
323.338
323.339
323.340
323.341
323.342
323.343
323.341
323.345
323.346
323.347
323.3'18
323.349
323.350
323.35/
323.352
323.353
323.354
323.355
323.356
323.357
323.358
323.359
323.360
323.361
323.362
. 323.363
323.364
323.365
323.366
323.367
323.368
323.369323.370
323.371
323.372
323.373
323.374
323.375
323.376
323.377
323.378
323.379
323.380
323.381
323.352
323.383
323.384
323.385
323..386
323.387
323.388
323.389
,23:390,
• 323,391
323.392
.323.391
• 123.3ç14
3-13.3:15

Registros

MARCAS

Termos

Madelei - Classe 26
455.503
Classe 41
455.552 - Vafemar
Classe 39
Macam
455.784
456.343 Floresta - Classe 8
Anuiu
Classe 48 •
457.522
Feneluran
Classe 3
458.682
460.878
Oca - Classe 40
Capital Ideal - Classe 33
.. -461.480
462.405
Fonte
classe 36
462.407
Serpil
Classe 21
Classt 41
Café Leitão
462.486
Classe 6
480.764
Marvi

„ .

323.396
323.397
323.398
323.399
323.400
323.101
323.402
323.403
323.404
323.405
323.4(6
323.407

Patentes c.clici didas em 15 de dezembro de 1965
TERMOS

PATENTES .

69.026
69.688
75.781
82.535 ,
106.995
107.580
116.816
118.904
119.976
120.365
121.165
103.404
123.516

79.098
74 039
74.100
74.101
74.102
i 74.103
74.104 .,..i..
74.105
74.106
74.107
74.133
74.109
74.110

. ''ATENTES

TERMOS

1

74.11:
74 112
74.113
74.114
74.115
74.116
74.117
74.118
74.119
74.120
74.121
79.122

123.293.
123.573
123.903
127.497
127.606
128.221
129.599
129.888
130.503
130.676
130.979
131.161

Patent,s concenidas em 16 de dezembro de 1965
1

.

112.838
109.286
109.723
112.913
119.586
121.195
121.386
121.733
121.795
122.361
122.618
125.082
128.928
130.397

'

74,123
74.124
72.125
71.126
74.177
74. t 28
74.129
74.130
74.1V
74.132
74.133

PATENTES

TERMOS

PATENTES

1

TERMGS -

131.170
131.657
131.688
131.903
132.330
132.377
132.645
132.779
133.514
131.576
132.934
335.610
137.621

-

74.134
74.135
74.136

1
1
1

'

1

74.13
74.133
74.139.
74.140
74.141
74.142
74.143
79.144

74.145
74.146
74.147
74.1 !R
74.149

i

MODELO DE UTILIDADE
TERMOS
•

PATENTES
`

135.666'
149.519
151.653

5.661
5.667

5.660

1

i

TERMOS
151.655
153.548

'
'i
1

.

PAI ENTES
5.633
5.664

MODELO INDUSTRIAL
•
TERMOS

PATENTES

TERMOS

1

i

PATENTES

/

t
125.186

.

6.175

119.835

1

1

6.176
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
o prazo para o asrterimento do pedido, durante 30 dias
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr
poclerao apreseutar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se ju'garem prejudicados.
TERMO N.° 122.924
De 21 Jr setembro de 190

r

F. Hollmann-La Roche El Cie. 5:;-,
(Mete Anonyme.
(F. Hofitnann-La Roche & Co. Aktiengesellschaft) .
Titulo: Processo para a preparação de
2roxo-benzoquinolizinas substituídas.
1. 0 — Processo para a preparação de
g-oxo-benzoquinolizinas substituídas da
b5rmula geral

tremidade superior, caraet:erizado por]
corpo cisíndrico substanedalmente firo
De 21 de setembro de 1960
e abonado Cuj a s extremidades se,. af-aa
nilam em forma ogival terminando em
Requerente: Dr. A. Wanclex A.
ponta atruneada; pelo fato de possuir
(em francês: Dr. A. Wander S. A.) separando o terço superior do restante
— Suiça.
da caneta um anel metálico e. no corpo
Titulo: Processo para a produção de superior uma série de estrias paralelos,
compostos heterociclicos basicamente reentrantes, que se taidam pouco a.:ítna
substituídos.
do anel metálico, terminando já
1. 0 — Processo para a produção de part ealunilatia, antes da extremida 'e
compostos Seterociclicos básica menie superior da caneta.
— "Original modelo de asfitron substituidos, caracterizado pelo fato de
se reduzir o grupo exo de compostos gráfica ", acorde com o ponto atirerior,
de cliazepina, eventualmente substituídos conforme acima substancialtnente des•
nos núcleos benzenicos, da "4emu1a
crito e reivindicado e devidamente ilustrado nos desenhos eia anexo.
Total de 2 pontos.
TERMO N.° .122.938

TERMO N° 135.457

,

2g "Nôvo modelo de toalha orname tal pata mesas", como reivindicado
em 1, caracterizado, mais, por, cotocados na direção dos ralos apareceria,
em relevo, figuras imitando patos, armados por fios trançados ou por stampagem, voltados para a centro comum, com o pescoço mais ratai° p is •
anote, que ficará em posição vertical.,
elevando-se do plano da toatha, e que.
por meio de sua extremidade possante,
torna abaulada o corpo do pato
30 "Nôvo modelo de toalha ornamental para mesas'', como reivindicado em 1 e 2, caracterizado, ainda.
por, colocada a toalha sôbre ama mesa
ou ,móvei qualquer os patos tomarão
sua forma normal, ficando seus caioços elevados e s- us corpos abaulados,
dando nítida impressão de posição aotatãria

• Data: 3 de 'arteiro de 1961

qual R-, R2, R3 e R4 represo-em um
átomo de hidrogénio ou um agrupárnen110 alcoilo e R5, R6 e R7 representa um
átomo de hidrogênio, um agrupamento
alcoxi ou, dois destes radicais juntos,
um agrupamento alcoilenodioxi, — e de
sais dêsh s compostos, caracterizado
pelo fato de que se faz reagir' uma 3.4e
dlidro-isoginnoleina substituída da fórmula geral

na ema! um das dois radicais R é hidrogênio. um grupo alquilo com no máximo 5 átomos de carbono ou um grupa
aralquilo :eventualmente subetituido,
quanto que o outro radical R representa min resto básico -X-Y, no qual X. é
uma encicia de átomos de carbono normal ou ramificado coto no máximo 5
átomos a:" carbono e Y é um grupo
omino . dialquilado ou em grupo ciclicoolguilenirnino contendo eventuolmente
aetros hétero-átomos, ou de ri:invadas
de amônia quaternários de tais compostos cle•
2 — Processo de aceirdo Com o ponto 1. caracterizado polo fato de • se efetuar a redução por meio e hicleet de 1;
ticaaluminio.
I na qual R4, R5. R6 e R7 têm a mesma
3 ee- Processo de acôrdo cem qualsignificação que acima, com urna alcoilquer das pontos 1 e 2, caracterizado
vinil-cetona substituída da fórmula geral
-pelo foto de se partir de, uma mina
terciátio e de se transformor postetior,
mente o produto de reação no derivado
•
:14-R
de ai/urina" quaternário.
3
ff
— Processo de acôrdo com qual- CH2- C-C-R2
caier .dos tantos antcriores, caracterizoCio pelo fato de trm dos dois -grupos ut
sii‘aniticar hidrogênio e de o produto
de realçar) ser posteriormente alquilado
arolqu oa do ou actlactio.
5 — Processo de acairelo cara cs ponna qual Ri. R2 e R3 tem a mesma Sigtos 1 a 4, caracteriz.arlo pelo fato de se
nificação nua acima: Priori t arle: S111- obter produtos em forma de seus saisl
ça, em 24.9.1959. N 9 786^6. — Secom -ácido aclequado .
guem-se os pontos rir .ns. 2 a 4.
Pretririelat'e: Suiça, em 22 de setem2. 0 — Processo de preparerão segun- bro' de 1959, Solo n." 78.521.
do a reivindicação 1, coro-te:azado peta)
-TERMO N° 131.303
fato de que a reação é elaborada em
um meio aquoaraalcalino.
De '29 de maio de el961 .
3.° — Processo de prepararão seganRcquerente: Industrial e Comerzial
do a reivin licação 2. caroct eri e odo pelo
fato de rale se utiliza hidróx i do de só I. N. C. Ltda. — São Paulo.
Titulo: Original modelo de este
dio aquoso (finado.
rográfica — Modelo Industrial.
—
Processo
para
a
preparação
4.9
10 ,- 'Original modelo de esfero2-oxo-benzoctu .nolizinas anlestitai-las, cora, gráfica' , constituído por eaneta ou laforme dancrito acima, em particular rias piseira esferográfica, dotada de meexemplos.
canísmo de atração ou encolbimanto
Prioridade: Suiçii, am 24 de setem- da ponta Fidotada de esfera, constatado
de pino Plástico, colocado na sua exbro -de 1959, sob n.° 78606.

4 0 "Nóvo =de1i:3 de toalha ornamental para mesas - , como reieimika,to
Requerente: Vassilios Venieris2 — em 1, 2 c 3, tudo com,> subi:ti-viciaiEstado da Gaanalaira.
mente descrito na relatório,
Titulo: Novo nodelo de amina taxa cacto e ititstrado p los 3-senhos apenvenez anas ou persianas -- Modelo
sos ao presente memorial.
TERMO N° 149.012

1

Dep. em 9 de maio de 1962
.y_rd 1

Título: Novo e original modelo de
estojo
tem nino.
1 — Miar) modelo de Ifunina pata
venezianas ou persianas, de tarninto
Requerente: Walter Ktinaer — São
etangulor. fincam/um:e , recurvada, ca- Paulo.
racterizad opor ser provido de luas
depressões longitudinais, iunto aos orifícios 1atealmente vasados
2 — -NOVo modelo de 'amam Dela
venezianas enit persianas, de aeOrd.r com
o ponto 1, tudo substancialmente -como
açu: descrito e apresentado nos desenhos anexos.
•

TERMO N° 141.702
De 6 de elunho de 192

Título: Novo modelo de toalha ornamental vara mesas.
Requ.ente: Jdilon •Ney Costa —
Estado do Paraná.

Xiv.ff Características

Pontos caracterilsticos

lg "Nôvo modelo d etoolha iorrãmental para arnesas", cancterizade, rt ir
ser feito Por fios .teançadoe ou aor os
tampaeem. nos mais variados•mMeriiiisi
como o pl ást i co, por exemplo imitou
do o /nasal o aleato, fora-lande cles-nhos
mie converg em n c e otro, de igual cor,
PrIlirP-ão n cui a dará lima contorma
ção arredondada a toalha.
•

1° "Nóvo e original ' modelo de estojo feminino " , caracterizado esseaciala
meate por compreender um corpo esférico consisaalte de duas meias Pa r
-tesimérca,demniraque ndo
casadas sua linha de encaixe retiresente, hipoteticamente, a linha ema.
korial da esférico, se bem que. pode
configurar duas partes assimétricos,
com a superior, preferencialmente, de
menor diâmetro; pelo lato ainda das
duris meias partes em suas zonas centrais polares apresentarem um achatamento, .a Inferior formando n base, e a
sup'rior eentrante intername rne em 1ore
ma curva de cuoo ponta central se
proeta um cabo curvilino, ou -quebrado
em ângulo, tudo de maneira a que o
conjunto se assemelhe à forma de uma
maçã.
2° "Nrivo e original modelo de ela
teel, femici i no", de acôrdo •coma o poeta,
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicaçao feita,cle acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industnal:
29 Da data da pubhcação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dial
poetará° apresentar suas oposiOes ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
precedente, e tudo Conforme substan- de chaveiro ser presa á uma pequena
ciahnente descrito, reivindicado acima, lanterna ou "flash-light" em plásti;o.
e pelos desenhos anexos demonstrati. 2 — IVO'vo modelo de porta-chaves,
vos.
segundo o ponto 1. caracterizado pelo
fat ode ter o corpo de lanterna nu
TERMO N° 151.714
"flash-light'', completamente desprovido de interruptores.
De 14 de junho de 1963
•
3 — Nôvo modelo de porta-chaves,
Requerente: Chinag Hon Wang —
de actirdo com os pontos I e 2, caracSão Paulo.
terizado pelo fato de se a extremidade
Titulo: Original modelo de sandalia de lantena ou "flash-light" em plástico
plástica — Modelo Industrial.
estriado, continuando em plástico liso
e terminando em plástico estriado.

TÉRIVIO N° 102.176
de maio de 1958

quanto o objeto está sendo passado
através da camada, de modo a impedir qu: particulas da camada se
escapem d, recipiente através das
Requerente: Lepetit S. P. A..
aberturas peias quais passa o tubo.
São Paulo.
3 — Prowsse segundo o ponto 2,
Titulo: Processo de preparação de caracterizai( por ser mantido o estado fludifl eado da camada por meio
novas acetd:onnas bissubstituidas.
de redução de pressão sôbre a cama1 — Processo de preparação de uma da
suficiente para puxar o ar atra2-acc tidinona-3,3-bissubstituida,
e lár• vésoda
camada.
mula geral:
4 — Processo segundo qualquer um
dos pontus p recedentes, caracterizado
por sei cbjeto introduzido na caCO
mada num p onto abaixo do nivel da
camada.
, 5 — P:ocesso segundo qualquer um
4 — NU° modelo de porta-chaves,
dos pontts precedentes, caracterizacomo reivindicado nos pontos anteriodo por ser o objeto rodado em tôrno
res, caracterizado por conter no c..rpo
de seu eixo q uando passa através da
de lanterna ou "flash light" uma Pecamada.
CH2quena faixa destinada à propaganda.
6 — Processo segundo qualquer um
Tudo, enfim, como substancialmente
dos pontus precedentes caracterizado
onde
R
e
RI
são
iguais
ou
diferentes
aqui descrito e representado nos' desepor entrar e sair o ob j eto da camae epresentam uma alquila inferbr fi- da em . pontos abaixo do nível desta.
nhos anexos.
fiG
7 — PrOC(12Se segundo qualquer um
É
oca ou ramificada, saturada ou não
saturada, que pode ser substituída por dos pontos precedentes, caracterizado
por aquecimento posterior do objehalogeni oou por um radical aril:
1 — "Orininal modelo de sandália
to revestick de modo a aglutinar o
cicloalauenil facul- material
plástica". confeecionarla .em pláStieO
TERMO N O 155.747
resestidor sôbre o objeto.
tatiyamentei.'„Sulastituido ou porum ra- 8 — Prticts%d
Conveniente preferivelmente do rrio
segundo qualquer una
dical amincialgalil substituado e R2 é dos pontos p recedentes, caracterizado
P. V, C. ' formado por um solado es.;
Depositado em 30 de dezembro
hidrogênio ou radical alguil mi-rior, por ser o objeto aquecido até uma
pêsso, mais fino na parte plantar -ende 1963
caracterizado pelo fato do processo n;eniperatura pelo menos igual à temquanto que r+ parte correspondente ao
calcanhar é mais grossa, tendo o salto
Requerente: Waldemar Ferreira de compreend2r . a reação de ama molé- peratura ti, concreção das partículas
dicetamente antes de ser o objeto injá Moldado no 'mesmo caracterizado Moraes — Bariri (Estado de São cula de um aminoéster da fórmula
troduzido ns camada fluidificada e
pela gáspea, também em plástico mol- Paulo).
depois ser o objeto aquecido gradatidado ser formada por uma peça útrca
vamente à 'medida que vai passando
"Nova configuração ornamental Ia- R
com recortes de; forma a configu-ar troduzida
ati aves da camada, a tais temperatrês tiras convenientemente à parte su- dustrial. em chupeta" -- Modelo Inturas que produzam uma camada
perior do solado, en q uantio • que as
uniformt • material revestidor na
superfície d.., objeto.
bordas das tiras Possuem um filete em
9 — Processo segundo qualquer um
relevo que delimita uma pequena mardos pontos 0.ecedentes, caracterizado
NHR
gem sendo quess no trecho onde as tiras
2
por ser a temperatura do objeto na
3
se soldam, os filetes se entrecruzam
camada superior à temperatura de
configurando uni desenho que lembra
fusão do material de revestimento.
. a letra "K" sstilizada.
Não
com 2-4 moléculas de um ha/eto de
10 — PrJcessd segundo qualquer
alquilinagnésio em um solvente orgeall- um dos pontos p recedentes, caracte2 — modelo de sandália
co anidro tal como benzo!, éter
rizado por sei a espessura do revesplástica'. acorde: com o ponto anterior,
ou suas misturas, a uma temperatura timento regulada por meio de contudo como s ubstancialmente reivindicatrolar-se a velocidade com que o obente 0° a 5°C durante 1-8 fiaras.
do, descrito e ilustrado nos desenhos
jeto alongacto passa através da ca2 — Processo de preparação de mada.
anexos.
novas acetidinonas bissubstituidas, de
11 — Processo segundo qualquer
acôrdo com o ponto 1, caracterizado um dos pontos p recedentes, caractepás
em que o haleto de al quilmagnético é rizado por serem as zonas revestidas
TÉRMO N° 153.960
o bfomato de etilmagnésio.
do objeto refrigeradas à medida que
Data: 23 de outubro de 1963
o mesmo emerge da camada.
I "Nova configuração ornamental
12 — Aparelhe 'para executar o
TÉTIMO N9 129.050
processo du p onto 1, incluindo um
Requerente: Indústria Plástica Ra- Introduzida em chupetas". caracterizaDe
9
de
maio
de
1961
da por haver, separando onco (1) do
mos S. A. — São Paulo.
ecipiente p ara uma, camada, ou leito, fluidificada de resina de revestiTitulo: Nôvo tipo de porta-chaves pegador de chupeta, um disco &calar
Req
uerente:
'The
Polymer
Corpomento p ulverulenta, caracterizado por
(2) que, do lado do pegador apresemModelo Industrial.
ta seu ordo externo saliente e quatro ration, uma companhia organizada uma abertura na parede do re erido
sob as leis do Estado de Pensilvânia, ecipiente, para a entrada do corpo
pequenos círculos coloridos (3) dl.- estabelecida em Reading, Pensilvtt- a
no interior do leito ou ca-'
postos radial e' e q uidistantemente. en- nia Estados Unidos da América do lcurgado
ada, e With abertura na parede do
quanto que, centralmente, há um pe- Norte.
eferido recipiente para a saída do
gador constituido por uma redoma ci"Procesáo e aparelhe para revestir c orpo do recipiente, dispositiaos para
líndrica transparente (4) cola parte In- objetos segundo a técnica de revesti- assar conti nuamente o corpo através
ferior é ressaltada enquanto a Parte mento fluidificado, em camada".
as aberturas feitas para o corpo
alongado.
superior termina aauladartente, onde
Pontos Característicos
13 — Aparelho de acôrdo com o
possui um pequeno pino (5) provido
p onto 12, caracterizado pelo fato de
de orifício.
1 '—Processo para aplicar material
a abettura de salda está colocada
II — "Nova configuração ornamen- rae.terizadu pela passagem contínua que
num p onto abaixo do nivel da catal em chupeta", como em I° caracte, revestidor um objeto alongado, ce- mada.
rizada por haver interna e central- do referido objeto num ângulo aproi4 — Anal olho de acôrdo com o
mente à redoma (4) uma sing ala e ximadamenle horizontal através de ponto 12 lu 13, caracterizado pelo
evocativa imagem santa, visível pela uma camada tluidificada do material fato de incluir dis p ositivos dentro do
•tra nep arência da referida Nedoma (4). de revestimento sendo a temperatu recipiente mira aquecer o corpo alonpelo menos até a temperatura
III "Nova configuração orna- '-a do oblato na camada pelo.meno, cado
le concreçáo das p artículas da camamental introduzida em chupeta" -nus i gual à temperatura de concreção 'do da fluidificsda à medida
j-,
que o cortancialmente como o descrito atina material le revestimento.
se movirre-nta através da referida
1 — NOvo modelo de porta-chaves, eivmdicado em ri e II e epresentad,a) 2 — Processo segundo o ponto 1 oo
ramada.
caracterizado pelo fato de a corrente nn eta.aa ha anexo
,arat l:Crizarlo por ser reduzida a pres15 — Apure-lho 'de acôrdo com o
são sebre a camada fludificada en- p onto 12, 13 ou 14, caracterizado nein
De 5
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1
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados,
nn•nn•

fato das aberturas de entrada e de
salda estarem localizadas numa mesma linha substancialmente horizontal, uma em relação à outra.
Finahnente 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 pedida. depositado na Repartição de Patentes dos Estados
*Unidos da América do Norte, em 9
de maio de 1960, sob o n 927.894.
TERMO N9 129.270
De 18 de maio de 1961
Requerente: - Whitin Machine
Works, unia companhia do Estado de
Massachusetts. estabelecida em Whir
tinsville, Massachusetts, Estados tinidos da América do Norte.
"Espada ;Jura máquina de cardar"
Pontos Característicos
1 - Espada para ser usada em
máquinas cai dadolas de fibras, caracterizada por uma face própria para
prender fibras áspera em comparação à face oposta.
2 - Espada . paia Ser usada em
máquinas cardadoras de fibras, caraeterizada por numerosas agulhas
junto à sua borda inferior, quando aespada se acha em. posição de funcionamento.
3 - Espada para ser usada em
maquina cardadoras de fibras, caracterizada por uma face própria para
prende. fibi as, áspera em comparação à face oposta e por numerosas
agulhas junto à sua borda inferior,
tom a espada em sua posição de funcionamento
Finalmente. a depositante reivindica, de acôrdo com a Convenção In;ernacionai e de conformidade com Q
artigo 2. do Código da Propriedade
Industrial, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em 18 de
Inalo de 1960 sob o n9 29.994.
ItRMO N9 131.472
De 4 de agôsto de 1961
The British Drug Houses Limited
- Dinamarca.
Titulo - "Aperfeiçoamentos sôbre
ou relativos a compostos orgânicos"
Pontos Caracteriisticos
1 - Um processo para a preparação de esteréides 17 alfa-cloro-etinlia,
tendo, sem contar substituintes e ligaçes não saturadas nos anéis A, B,
C e D, a fórmula geral:

2 - Um processo segundo o ponto
1, caracterizado porque o cloracetilida
de Mio é preparado por adição de
uma solução de cis-ou trans-1, 2-dicloro-etileno em um solvente orgânico, a uma solução de lido alquila em
una solvente orgânico.
3 - Um processo segudo o ponto 2,
caracterizado porque o cloracetilida
de litio é preparado por adição de
uma solução de trans.1,2-dicloro-etileno em éter, a uma solução de litio
metila em éter.
4 - Um processo segundo o ponto
1, caracterizado porque o esteróide de
partida é dissolvido em tolueno ou tetra-hidro-furana.
5 - Um processo segundo o ponto
1, caracterizado porque o esteróide 17
alfa-cloro-etinila é regenerado do
complexo por tratamento com uma
solução aquosa de cloreto de amônio.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Unternacional, e o
Art. 21 do Decreto-Lei n o 7.903,a de
27 de agôsto de 1945, as priorldWdes
dos correspondentes pedidos depoaitados na Repartição de Patentes da'Inglaterra, em 5 de agôsto de 15)60, sob
n9 27.179 e 13 de julho de 1961.

tetra-fluor-etileno, um orifício cujo
diânieta seja Mn máltiplo do diâ1 - Dispositivo regulador do débi- metro do cana1 de frenagem a ser fito de um gas, em particular para is- nalmente obtido e •de se submeter a
queiros a gata constituído por uma seguir esta pastilha a unia pressão
pastilha de material plasticamente suficiente . para obter, por fluxo, um
derormavei a qual acha-se disposta estreitamento permanente dêste .oridentro de em alojamento limitado ficio e da se regular, em seguida,
por duas superficies planas, frontal- por- cuenpreasão elástica, o diâmemente oposta. cuja distância é regu- tro definitivo do . canal de frena-.
lavei mediante compressão da dita gem.
pastilha, atravessando o gás sucessi5 - Isqueiro munido de um dispovamente três passagens alinhadas, a sitivo de acordo com um dos pontos
saber uma passagem de paredes li- 1" a 3, caracter iza.do pelo fato de ser
vremente deformáveis no seio da di- uma das' superficies de apoio (Si),
ta pastilha e uma passagem de pa- apresentada pelo fundo de um alredes rígidas dentro de cada uma véolo em forma de rôsca 6a, 6b, 6c)
das superfaits frontalmente opostas no corpa de um soquete (3a, 3b, 3c)
do alojamento caracterizado pelo fixada sôbre o reservatório (9g) do
fato de ser o diâmetro (dl, d2) das isqueiro e a outra superficie de apoio'
passagens (5 8) no interior das su- (S2) pela extremidade de um paraperfícies frantalmente opostas kS1, fuso ôco Ca, 7b . 7d) introduzido, por
S2) do alonimento ser igual a um iatermédio de uma rôsca (Ga, 6b, 6c)
multiplo ( ele preferência em média sem fim n,. irt f rior do soquete acium quintunio) do diâmetro (d) da ma mencionactea
passagem .(2 , no interior da pastilha
6 - Isqueiro de acôrdo com o pon(1), no estada não comprimido.
to 5, caracteri=ado pelo fato de que
2 -a- Dispositivo regulador de acôr- uma das superfícies de vedação (S2)
do com o ponto 1, caracterizado pelo acha-se disposta pelo' menos parcifato de possuir a pastilha (1) um almente sórn e uma pequena placa
diâmetro externo (D) da ordem de ou rodela (16 16a, 16b) solidária ou
10 vêzes o diâmetro (d) da passa- em relação com o parafuso ôco (7a,
gem de regulação (2) no estado não 71a 7c), por exemplo através de encomprimido e de 3 vêzes a altura (e) caixe.
- Isqueiro de acôrdo com o pondesta pastilha tendo esta vantajoto 5, caracterizado pelo fato de possamente uma forma de revolução.
TERMO N9 , 126.603
3 - Dispositivo regulador de acôr- sui:, a superficie de vedação kW) na
do com um dos pontos 1 e 2, carac- extremidade do parafuso ôco, um
De 9 de fevereiro de 1961
terizado pelo fato de ser poli-tetra- diâmetro externo infepior ao diâmetro externa da outra superfície (Si)
Requerente: Societé D'Etudes et de fluor-etileno a matéria plasticamente no fundo do alvéolo em forma de rôsRecherches' Techniques et Comercia- deformável constituinte da pasti- ca (6a, 6b, 6e) do soquete, de modo
les - S.E.R.T.E.C., firma indus- lha (1).
4 - Processo para a obtenção de a deixar um espaço livre para a pastrial e comercial francêsa.
uma pastabe constituinte do dispo- tilha deformável (1) para fins di
"Dispositivo regulador de débito de sitivo regulador de débito de acôr- vedação.
8 - Isqueiro de acôrdo com o ponun gás, processo para obter urna do com o ponto 1, caracterizado pelo
pastilha constituinte do mesmo e is- fato de se escavar no seio de uma to 5, caracterizado pelo fato de esqueiro aperfeiçoado incluindo tal dis- pastilha de material elasticamente tas, a válvula usual (11, 18, 18a), ara
positivo" (Privilégio de Invenção). deformável, de preferência de p011- sociada au disptaitivo contensor,
jada no interior do parafuso ôco (7a,
7b, 7c).
9 - Isqueiro de acôrdo com o ponto 8, no qual a válvula é aberta por
meio de compressão no sentido do
interior da reservatório, caracterizado peol fato.) de compreender um suporte móvel em comunicação com
o bocal e uma conexão flexível (39)
adequada para ligar de modo estanque o reservatório (9a) no suporte
móvel (25, pelo menos quando êste
mantiver aberta a válvula til ou 18).
10 - Isqueiro de acôrdo com o
ponto 9, caracterizado pelo fato de
ser a conexão flexível (39) constituída por uma manga fixa por inserção em uma garganta ou gargaDIVULGAÇÃO N.° 769
lo (40) apresentada pelo parafuso ôco
(7b 7c) do modo tal que esta manga possa servil igualmente por ocasião do abastecimento do reservatório (9a) sendo então afastado o suporte nióee( (25) .
A VENDA:,
Pontcke Característicos

PR1or1'n9.ámlo
.4.09

Preço: Cr$ 7
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Em Brasas
Na Sede do D.I.N.
:aracterizado por compreender a reaão de um esteróide 17-oxo corresponente com cloracetilida de lítio, e reeneração subsequente do derivado
wejado do complexo assim formado.

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal

TERMO N.° 127.672
De 15 de março de 1961

Requerente - Ciba Société
Anonyme (em alemão Ciba Aktiengesellschaft), firma industrial e
comercial suíça, estabelecida em
Basiléia, Suíça.
Processo para a fabricação de
novos corantes antraquinônicos
de cuba.
1. 9 Processo para a fabricação
de corantes antraquinônicos de

ara
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de ac8rdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
li 29 Da data da pualicação de que trata, o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante 30 dias
poderão apresentar su ga oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TÈRMO N. 127.775
Cuba, caracterizado pelo fato de
se cundenar unt.,corante d. tuba
De 21 de março de 1961
ou uni ptoduto intermediário cunversivel em um emante de cuba
aas :ompany — Eso ou
por acilação, o qual contem, pelo lados Unidos da América.
menos, um grupo aauno
Titulo — Preparação de ésteres
COM UM derivado de prinddina
tle ácidos aerifico e inelacrilico.
da fenuula:
1." Um processo para a preparação de um éster de um ácido
tendo a fórmula nu qual 11 é IiiY— C

'C—y

a.
Cifrà-"C4:12
.

C—Y
drogèn:o ou metil, pela reação de
um éster do citado ácido, no qual
o radical alcoolico do citado és
ler tem um número menor de átomos de carbono do que o presente nu radical aleeólien do éster dese j ado. com um álcool, primário ou secundário, na temperatura de destilação azoolremica
do eitadn éster reagente e de ál.
enol correspondente ao éster ren•
gente, caracterizado por fazer a
reação na presença de uni catalisador que tem a fórmula na

Sa.

á

na qual, Po menos, dois dos
represen t am átomo' de halogênio
e cada Y restante reliresenta
átomo de- hidrogênio eu me sutistilninte e cada Momo de halo g ênio ivel restan!e no resultante
produto de cone:mação primário
é permutado por um grupo moino
2.9 Processo. conforme especificado . no ponto 1, caracvnrizado
pelo fato de se empregar uma
proporção innlesettlar do derivado de Dirimidins para cada grume; :mino presente no corante de
cuba.
RP
3. • Processo, conforme cravei •
ficado no ponto 1, caracterizado
II é eSeollaidn dentre hidropelo falo de se condensar nina qual
radicaie nIcnilicos com 1
propOrção molecular de tinia ma. agênio.
12
átomos
carbono, radicais
noamino antraquinons cotai uma :demi com 1 de
12 átomos de carproporção motecutnr do derivado bono. amino.aatroa
omino com 1
de piridina e se fazer reag i ; o a 8 Mimos de carbono, fenil miresultante produto de . re'n,t e nea- no, o fenil e M é Min, %Adie
.ção ennt amônia mi unia moina potássio, sendo o citado catalisanão encubável aromática ou ali- dor empregado numa proporção
tática
de 0.2 a 8 mole ele em relação ao
4." Processo, conforme es P eein álcool reagente
. 3, carac--endospt1,2u
processo de actirdn com
2."
terizado pelo fato de se. empre- o ponto 1, caraelerizado por fa•
gar a tri nu tetra eloropirimidine, ser a reação na presença de um
itildbidor de polimerização.
corno o Elerivado de pirimidina.
• Una processo, de neônio com
5• Processo, conforme espe- n 3.
ponto 1 ou 2, caracterizado por
cifiendo em qualquer um dos pon- fazer
numa temperatura
tos 1 a 4, caracterizado pelo fato de 60°a atenção
1501:,
de se emplegar uma aminndiben4' Um processo de acôrdo com
zona-ama, como o carente de cuba qualquer
dos pontos precedentes.
ou produto intermediário.
caracterizado por escolher o ál6. 9 Processo, conforme especi- cool reagente dentro nleannis de
ficado em qualquer um dos pon- 2 a 18 Momos de carbono; atrotos 1 a 5, caracterizado pelo fato xi-alcanois nos quais ti p arle alde se •efetuar as reações em tini •cozi contem de 1 a 18 átomos de
solvente orgAnico inerte, a uma carbono e a parte Miamo, cnn•
• temperatura elevada.
tem 2 a 6 Momos de carbono; ai7.9 Processo para a fabricação conoxi-nleannis nos quais a parte
contem 2 a 18 átomos de
de um corante de cuba condu- alcanoxi
e a parle nIcanol contem
zido substancialmente, conforme carbono
• descrito em qualquer um dos 2 a 6 Momos de carbono, atranois de 3 a 18 átomos de carbo. exemplos 1 e 6 acima.
no; fenoxi-alcannis nos quais a
Prioridade — Sulça, em lf de 11,,erte alcanol contem 2 a6 MoMara° de 1960,
.
sob n` 2.927-80, aios de carbono; alcoil.fenosi ai

canois nos quais a parte alcoil nar o catalizador por porções ducontem 1 a 18 átomos Ele carbo- rante o curso da reação.
11. Uni proeesso, de aceitai°
no e pode ser representada por
um ou mais radicais alculicos cota qualquer dus pontos prece.
subslituinten • e a parte aleanol den:es, caracterizado 'por usar
contem 2a 6 átomos de carbono; 1,2 a 3,0 muls Ele éster para cada
fenosi nicosi alcanois e alcoil fc- radical hidroxi de 1 moi de til
noxi alcoxi aleauois nos quais a cool reagente.
Prioridade — Estados Unido]
parte alcantil contem 2 a 6 Momos de carbono, . a parte aleoil da América em 6 de abril de 1960
cuidem 1 a 18 átomos de carbono, ma) n. 9 20.25t1.
epode ser represetilada por uni . •
ou mais radicais aleoil substitaTERMO N9 150.514
intes, e na qual o radical aleoxi
De
13 de março de 1361
Si)
é otos' ou propos; C há
dos citados radicais atcoxi: ciclo
Requerente: Cia. Industrial Decoaleanois tle 4 a X átomos de car- rativo
Estampado em Tecidos —
bono; alcuil ciclo alcanois nos- Paulo.
quais a parle cicio alcantil coa- Titulo: Original duenho decorativo
leni 4 a X Mantos de carbono e estampado em tecidos — Desenhe
a parte alcoil contem de 1 a 12 indusertai.
átomos Ele carbono, como mui
radicais alcoil, fenil ateanol
C aleoil fenol alcantile nos gimes
a parte alcantil contem 1 a 12
Atamos de carbono e a parte al•
cid] contem i a 12 Moino% de carE
bono como um ou mais radicais
alcoil substituinles; nlcoil de 3 a
18 Momos de carbono; di nleoil
aminn alcantile nos quais ii.perte
alennol emitem 2 a 6 átomos de
carbono e parte di alcoil contem
uni total de 2 a 16 átomos de
carbono; alenil ondeio alcantil%
terciérios, nos quais a parle ai
canal cunhai) 2 a ti Momos de
carbono e o radical alenilico terciátio cont e m 4 a IS idolatria de
1. Original dasenno decorativo escarbono: elicoia e gliceroin de 7 tampado em tecidos com fundo claro,
'a 18 últimos ite carbono mie quais fo rnado por duas series de desenhos,
os radicais hidroxi estão sAbre uma delas situada entre a linha melongitudinal atingindo a borda
diferentes átomos de carbono; e diana
ourela e a outra entre a referida
outros :demi% poli bidrosilicos tia
linha mediana que chega a seccionar,
de até 18 palomns de carbono e desenvolvendo-se ate próximo a ounos quais os radicais hidrosi es- reta oposta, caracterizado peio iate
tao sAbre diferentes Momos Ele da serie de desenhos que chega a atir..=
;ir a ourelse o fazer por meio de recarbono.
tinimo° alongado dividido ao Longe
59 Uni processo, de acArdo com da
longitudinal em dois e cie
qualquer Elos pontos 1 a 4, carac- doislinha
retângulos to:mudos, também diterizado pelo' éster regente ser tini vidido- por linhas transversais de moinetnerilata
do formar uma série de demite
oundro: dispostos em duas fileiras (ti
(1,. • Um processo. de neônio com nove,
ficando a fileira inferior junte:
qualquer doe pontos 1 :IA, carac- 1 ourela, so5reposta por uma latir
terizado peto áster reagente ser colorida e a superior, com funil.
uni metacrilato.
tranro, tendo cada quadro inscrth
uni circulo sendo que os da faixa in
7. 9 Pm processo de acanto:com tenor
cem no intenor uma, espire ee
qualquer doe pontos precedentes, negro e os da superior Cm os de*
caracterizado por fazer a reação primeiros círculos brancos, os doi:
numa temperntiva de cerca de seguintes cinza, quatro novamentE
7 . r. a 110°C e com 0,5 a 5 mola Te .brancos e o último tainbém cinza
do caralizador em relação ao ál- ecima cio reranguto hz um galho fina
que parte da ourela, oblíqua pari
cool reagente.
eim. P para o centro. ultrapassei-uh
8. 9 fim processo, de ncórdo com 1 i referido retánguto, projetando e su
uerpondo sAbre o ei v em°, mu riam,
qualquer dos pontos precedeates.• formado
por folhas com nervuras ne
c.ararterirado pelo álcool corres- •tres e nem e nenuenas flores. mai
pondente éster reagente ter 1 a 4 nu menos circulares tamatan doura
!t a s do ''me o rama oiftren - se seratin
átomos tle carbono.
ie um tricvi em continiii p-âo a
9." Um processo. de acArdo com admitia,
doado de duas folhes vol
qualquer dos pontes precedentes, telas para nnixo ,; • nrin moa verd
caracterinido por preparar o ca coilra rionnrin. tendo mais adiant
?al l-,.atior limito,
, itivi fo i hn m e nn. r .- riv %•nit^i, ni.
f. t . -trins . n .i0 rema fol*ei (m i r10. Um nroe: • sso, de adilai() Men
re." rom e-prim .:is nem-o e tarro:
com qualtiii:4- dos pon t os prece- 'mero h-aea P0110,
nei's peca o centi
dentes, caracterizado por adicio do tecido, tendo duas folhas, Inn
1 a

Mais

Et
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verde voltada para cima e logo depois uma ouro, atraz da qual continua
o braço do ramo, terminando com
três fôlhas verdes, tendo entre as
duas inleriores uni 'grupo de folhas
douradas; a continuação do ramo
atraz da folha dourada como também
esta, se superpõe a um pequeno retángulo verde folha, horizontal, que
se prolonga superiormente por outro
retângulo substancialmete maior em
linhas negras dividido em sessenta
quadrados semelhantes aos existentes
junto à ourela, dispostas numa base
de seis quadrados com dez de altura,
tendo a metade inferior alguns quadrados com circulos inscritos lisos e
outros com aspira central, negra e,
com a metade superior com todos os
quadrados dotados de circulo central,
sendo a primeira e terceira filas com
espiras, as segunda brancos, a quarta
e quinta lisos, com alguns da quinta
em cinza, havendo um ret-ngulo rosa
escuro cobrindo parcialmente a ter, celsa e quarta filas de quadros; na
altura do meio do lateral vertical do
retângulo configurado por sessenta
quadrados, projeta-se um outro retângulo liso, verde folha, de tamanho
correspondente a um terço do retais'guio grande situado em posição horizontal e com dois traços negros prolongamentos das linhas -da primeira
fileira horizontal da metade superior
do grande retângulo; acidando transversalmente o retângulo verde folha
ha um galho dourado cuja base se
inicia junto ao retângulo grande com
extremidade verde, de onde se projeta uma folha grande com nervuras
negro e ouro, situada para baixo em
posição vertical, e outra menor da
mesma côr em posição horizontal
quase totalmente superposta na base
do retângulo verde folha tendo entre
as duas um outro retângulo de igual
tamanho ao verde folha dividido em
cinco fileiras horizontais cortadas em
quatro quadrados cada, com a primeira fila com circulos brancos inscritos, a segunda cor circulos cinza,
a terceira ouro a quarta rosa e a
quinta com espirais negras: o ramo
dourado no vértice superior do retângulo verde folha tem um conjuto
de flôres ouro que se projeta para
fora, continuando o galho com três
folhas à direita e duas à esquerda.
EM verde, com - ervuras negro e ouro,
tendo no centro das mesmas um grupo de cinco atires ouro; a outra série de desenhos situada na metade
I anel tud i ria 1 da teci do cara cteeizado
por ser, formado por retângulo central
norizontal forrrado por sete quadrados da base, por quatro de altura.
iodos com circulos inscritos, alguns
em branco, um com aspira e uns com
disco cheio central; superposto ha
am retângulo horizontal verde folha
apenas uma fileira mais estreito e
ligeiramente deslocado para um dos
lados do retângulo; encostado ao mesao aa uma fila de seis quadrados
iguais. Sendo três com espirais e três
3rancos, encimado por tarja cinza
som dois riscos paralelos _e brancos:
:In limite das duas primeiras filas caro
ete quadrados do retângulo principal
srojeta.-se uma linha negra que di:ide em dois um pequeno retângulo
iorizontal verde folha de cuja base
;e desenvolve em diresão ao centro
lo tecido um retângulo formado nor
einco filas de quatro ausdrsidos . tolos com circulos inscritos. sendo as
luas filas superiores cofts circules com
sspiras e apenas um dos inferiores

branco; sbre as três filas inferiores,
ultrapassando um pouco a base e um
dos lados há um grande retângulo rosa
no vertice do ângulo formado pelos
dois retárigudos configurados por quadrados, ha um grande galho que se
inicia fora, corta obliquamente o pequeno retângulo verde folha de onde
se projeta uma grande fulha verde
cuja base sobre parcialmente o retângulo verde folha e a primeira fila
de quadros com espiras centrais; do
vértice sobem duas folhas verdes que
cobrem parcialmente o grande retângulo de quadrados, uma outra verde
rl t s n lroao r vdo rpa ,doeitse ocivi-ue
zq iunehcado Ibu r:s a of retângulo
folha
o galho se divide num raminho longo
folhas
verde enddooutra
com
ouro, enquanto que o ramo principal
tem grande folha verde com nervuras ouro e negro e termina num buque de flôres circundado por quatro
folhas verdes; do vértice formado pelo
grande retângulo verde folha horizontal e a fila de seis quadrados,
parte um galho com flôres em ouro,
continuando depois por um conjunto
de três folhas à direita e duas à esquerda, tendo no centro cinco nós:as

eperfeiçoamento em distribuidores tinados à alimentação de maquinai
t dois tempo.
texteis". •
N 9 170.085 — Antônio Herculano — Requerente: Adatex Z. A. — In:socalidade: Brasília — Distrito Fe- dustrial e Comercial — Capital de
deral.
Estado de São Paulo.
N9 190.093 — Título — "Aparelho
Privilégio de Invenção — "Nova
barraca".
tensor para fios elásticos dispost oj
N9 170.086 — Instalação Frigorifica em fita, para alimentação de máqu Para Congelar Peixes em Salmoura" nas têxteis".
— Privilégio de invenção.
Requerente: Adatex S. A. — 14Grasso do Brasil, Indústria e Co- dustrial e Comercial — Estado de
mércio Ltda. — São Paulo (Capital).• São Paulo.
N9 170.095 — Pedido de Patente de
N9 170.087 — Aplicação de um nôvo
elemento na composição para rabri- 1Viodêlo Industrial para "Oriignal
cação de blocos para construções".
configuração aplicada em troféus ekAracaju Fibras Ltda. — Aracaju portivo".
— Estado de Sergipe.
Indústrias Metalúrgicas Piazza ká,.
— Capital do Estado de Se°
N9 170.088 — Con-Gas Service Cor- mitada
Paulo,
poration.
N9 170.096 — Paulo Sérgio Menezes
"Aperfeioçamento em processo e
aparelho para produção de uma mis- Vieira de Brito — Guanabara.
Modêlo de utilidade — Nova dispotura de hidrogênio a vapor".
N9 170.089 — Processo de produzir sição introduzida em aparelhos de fo2 — amino -- 1,3,5 — triazinas — N2 tografia.
N9 170.097 — Societa Rhodiatoce
— substituidas.
J. R. Geigy S. A. — Brasiléia -- S.p.A.
"Processo e aparelho para a preciSuíça.
pitação continua de acetato de celuSuíça — 2 de junho de 1964, nú- lose" — Estado da Guanabara.
mero 7.188-64 e 3 de maio de 1965,
N9 170.098 — Rádio Corporation of
n9 6.130-65.
América — Estados Unidos da AméOUSO.
2. Original desenho decorativo esN9 170.090 — Processe para a pre- rica.
Titulo: "Trasistor com efeito de
tampado em tecidos, acorde com o paração de ésteres orgãsrlcos.
ponto anterior, tudo como substanJ. R. Geigy S. A. — Basiléia — campo e entrada isolada".
cialmente reivindicado descrito e ilus- Suiça.
Têrmos:
trado nos desenhos anexos.
Estados Unidos da América — 2
N9 170.0:99 — Merck & Co4, Inc. —
Termos:
de junho de 1964 n9 372.083.
Estados Unidos da América — TiIV 170.091 — Pan-América Paten- tulo — "Processo para preparar noN9 170'.083 — Aperfeiçoamentos em
tes e Marcas Ltda.
vas furanosidas".
tratores".
Modêlo de utilidade — ^Bloco nuN9 170.100 — Harvey Kravitz e
Cia. Industrial Paseo
Lambretta tritivo
e medicamentos para uso ve- Norman Lettvin — Estados Unidos
— Tratores — Máquinas — Veículos
— Motores. — Localidade: São Paulo. terinário.
da América — Título — Aplicador
N° 170.084 — Waldemar Stuari —
N9 170.092 — Titula: "Nôvo acon- Biológico de uma única dose estável.
Guanabara.
N9 170.101 — Monsanto Company —
dicionamento para fios elásticos desNorte-Americana — "Preparação de
Pollesteres".
a
N9 170.102 — The British Drug
......1•1••n•••••nn
.".,1.116.•n•nn••nnn•nn,,
Houses Limited — Inglaterra — Titulo — Processo para a preparação de
derivados de uréia".
• N 9 170.103 — Imperial Chemical
ndustries Limited — Inglaterra —
Titulo — Aperfeiçoamentos e mau relativos a fabritação de fluoreto de hiEMENDA CONSTITUCIONAL to 9
drogénio".
N9 170.104 — José Monteiro Alto
EMENDA CONSTITUCIONAL N ç 14
Gráfica — Guanabara — Modêlo Industrial — "Nevo Modelo de Enve102 N* 1.738 — De 15 De ruim) De 1965
'ePe".
N9 170.105 — Owens — Illinois —
Norte-americana. -- "Aperfeiçoa men•
to em Processo para decorar com chaDivilLoAçÃo
947
pas de Offset e Aparelho para executar o processo".
N9 170.106 — Monsanto Company
— "Processo e aparelho para a conPREÇO: Cd 100
densação contínua de glicol liquido".
N9 170.107 — Ciba Societe Anonyme
— Alemanha — "Processo para a fabricaçãn de dispersões estáveis fracaA VENDA t:
mente hidrosolúveis".
N9 170.108 — West Point-Perpperell
Na Guandbar a
— Norte-americana — *Processo de
fixação de um alderido sôbre um maSeçle de Vendas . Avenida Rodrigues
1
terial polimérico".
Título — Material
N9 170.109
Agencia I: Ministério da Fazenda
Elastoméricos e Respectivo Processo.
ktesata-as • aednic;s pelo Serviço tis Reembõlso Natal
— Requerente — Rohn & Haas ComPhiladelphia (prensylvania)
pany
Estados
Unidos da América
—
Em Brasilia
Norte — Prioridade — Pedido norteNa sede do 0.1. Il.
americano n9 372.476 de 4 de junho
de 1964.
N9 170.110 — Titulo — "Aperfe i çoamentos . em Caldeiras" — Requerente
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PATENTES DE INVENÇÃO

Publicação feita de acardo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação dr 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 Industriai aqueles que se julgarem prejudicados.

- John Anthony Skelton - São
'Requerente: "Marcovan Ferragens N9 170.144 - Roberto Borla Borda Agência Moderna de Marcas e PaComércio e Indústria Ltda." - Rio e Sérgio Borda - Guanabara.
Paulo.
tentes Ltda.
de Janeiro, GB.
"Tipo de revestimento comagpmeN9 170.111 - Titulo - AperfeiçoaTérmo n.9 170.160 - Titulo:
sintéticos e naturais a ser inN9 170.127 - Pisons Pest Control rantes
mentos em Caldeiras de Tubos de
"Processo para o acabamento 4r-3
dustrializado
como
reboco
plásticos.
Agua" - Nome do Requerente ,- Limited - Guanabara.
cabos 'de filamentos sintéticos".
"Uai processo para a preparação N9 170.143 - aluo Ressearch And
John Anthony Skelton - São Paulo.
de composições pesticidas e para a Engineering Company - - Estados Requerente: &MU) Rhodiaceta Paris - França.
N9 170.112 - Titulo - "Apertei sua aplicação".
Unidos da América.
çoamentos em Interruptores" - ReTitulo:
"Processo
para
produzir
Têrmo n.9 170.161 - United
Térmo n.9 170.128 - Eluardo Re- ferro a partir de minério de ferro".
querente - .K.Inichl Lshitani - São
States Rubber Company - Nortegedus - Guanabara.
Paulo.
Aperfeiçoamentos em arquivos susN9 170.140 - Massey - Ferguson Americana.
N9 170.113 - Titulo do Invento - pensos.
Artigos moldados e processo de
Inc. - Estados Unidos da América.
"Nevo Secador Vertical de Planos
Titulo: "Aperfeiçoamentos em ou fabricação dos mesmo.
Urna) n.9 170.129 - Bruno Mag- relativos
Móveis - Requerente - Enzo Oswala ire -lamentos agrícolas".
Termo n.9 170.162 - Buck Jc.;
do Giorgetti - São Paulo (Capital). nagni - Guanabara.
Nova máquina empilhadeira de reN9 170.147 - Sonus "Jorporation - Miller - Norte-Americano.
Termos,:
3:stados Unidos da América.
vistas, jornais e outros.
"Processo de recuperação secunTítulo: 'Elemento de acoplamento dária por fluido de densidade auN9 170.114 - Eversil S. A. ProTermo n.9 170.130 - Marcovan Piezo-elétrico".
dutos Farmacêuticos Ind. Comércio Ferragens, Comércio e indústria Limentada.
- 8. Paulo.
N9 170.148 - Conunissoria Á Ll
mitada
Guanabara.
termo n.9 170.183 - Metais ITU
Processo de fabricação de substan-EnergiaAtom:quFç. dráulieos Guanabara Ltda. - GuaNovo modelo de ladrilho de levescia terapauticamente ativas.
Titulo:
"Processo
para
separação
timento para construções.
nabara.
;bica de dois corpos".
N9 170.115 - ;Min Dias Chita%
Termo
n.9
Modelo de utilidade nõvo raodéle
170.131
Chemstrand
Company Sociaté Anônima - norte Linnted - Inglêsa.
N9 170.149 - Piber Industries, Inc. de torneira.
americana.
Processo para o tratamento de fi- - Estados Unidos da América.
Mecanismo atuante hidraulicamenTitulo: "Processo para aperfeiçoar Termo n.9 170.184 - Requerente:
te operado tendo um contrôle por tu-1 bras e para manufatura de papel. • polunaros termo alásticos e produtos Allied Cheinical Covoration, uma
bo de escoamento.
corporacão organizada e existente
l'érmo n.9 170.132 - loarbentacri- fabricados com êles".
sob as leis do Estado de Nova Yotk,
N9 170.116 - Ciba Societe Anal:5y- ken Bater Aktiengesellschaft - Me-è
170.150
blassey
Ferguson
N9
industrial. estabelecida em Novai
manha.
me - Alemanha.
york, Estado de Nova York, EfE. (Hf.
Azacorantes de complexo cromo e G.mb.H. - Alemanha.
"Materiais fotográficos para o proTitulo:
"Aperfeiçoamentos
em
ou
Titulo do invento: "Purificação de
cesso de alvejamento com argento - processo de fabricação dos mesmos. relativos ao mecanismo de trilhar".
sulfato de aluminio".
corante".
rama() n.9 170.133 - Wilisam StanN9 170.151 - Officine Meccaruche Prioridade: De idêntico pedido
N9 170.117 - Atamicarbon N. V. ley Row - Canadá.
e Fonderie A. Bosca S.P.A. - Ita- depositado na Repartição de PatenProcesso
e
aparelho
para
formar
- Holanda.
liano.
tes Norte-t mericana, em 5 de junho
"Processo para preparar um cobo- uma massa substancialmente rigida
-Dispositivo obturador d. orficio de
em
uma
cavidade
subterninea.
limar° insaturrado.
descarga para cestas de secadores de 1984, sob n.9 372.954.
Tèrmo n.9' 170.134 - Caluniei & :entrifugos".
Tèrmo n.9 170.185 - Casa InoadNi 170.118 - Atmospheric Contrai
Hada enc. - Norte Amenicana.
-lavei S. A. Indústria e Comércio Limited - Inglesa.
N9.170.102
Titulo:
Preparação
de
Processe para a fabricaeão de tu- &oclusos de Condensação.
Guanabara.
Sistemas de extração de poeira.
bos filetados com passo fino.
Modal/. de utilidade "Nõvo tipo d:
Requerente:
Pfizer
Corporation
/49 170.119 - The Bririsli Drug
carro terinico porta refeições".
Térrno ne. 170.133 -- Centre de Colón - República do Panamá.
Hoouses Limited - Inglesa.
Prioridade: Pedidos b:hatucos
"Processo para a preparação de Recherches de Pont-a Mousson Tèrmo n,9 170.168 - P. R.
-arai 24.152-64 e 24.153-64 de 10 de Mallary
materiais esteroidala contendo um Francesa.
& Co. Inc. - Esta&
junho
de
1964.
Processo
de
elaboração
de
produsubstituinte hidroximetiia em C6".
Unidos:
e
cimento
tos moldados a base iP
N9 170.153 - Titulo: Almofada de Um capitador de tantalo capsu
N9 170.120 - Esheyi Corporation - produtos resultantes do mesmo.
estanquei. -de.
Norte-Americana-.
lado com mistura de mica e vidro"
Requerente: Société Anonyme An"Produtos e processo qulmico".
'Urino n.9 170.136 - Helio TagliTermo n.9 170.167 - Titulo ti•
dré
Citroen
Paris
França.
- São Paulo.
N9 170.121 - Xerox Corporation - are
Prioridade: Pedido francês n9 3.135 Inventa: "Novas disposições •4_.
Novo
modelo
de
poltrona.
Norte-Americana.
telhas".
IS. di O.) de 6 de junho de 1964.
"Processo de formação de imagem
Termo n.9 170.137 - Sezondo AmeRequerente: Manoel Fernandes
149
170.154
•-.tuto:
Aparelho
fotoeletroforética".
rico e José Kalmus - Guanabara.
Salto de Itu (Estado de São Paulo)
para
distribuir
misturas
selecionadas
Aperfeiçoamentos em ou relativos
N9 170.122 - Armações de Aço
le dois liquidas. .
Ténno n.9 170.168 - Behring
a amortecedores.
Probel S. A. - São Paulo.
Requerente: symington Wayne werke Aktiengesellschaft - Ale
"Aperfeiçoamentos em colchões de
Taram n.9 170.138 - Uma régua Corporation - Sallsbury (Maryland) manha.
molas".
com barra linear móvel.
- Estados Jnidos da América.
para a estabilização dr
Prioridade: Pedido norte-americano "Processo
N9 170.123 - Armações de Aço • Frei José dos Reis - Rio de Jamaterial biologicamente ativo".
Proba, 8. A. - São Paulo.
neiro - Estado da Guanabara.
n9 373.012 de 5 dr junho de 1964.
as* "Aperfeloçamento na fixação de la- Ciba Sociét
N.9 170.139 - Um butes com bar
N9 170.155 - Titulo: "Mesa esca- Térmo 11.9 170.169
terais desmontáveis, em móveis esto- lateral.
Anonyine - Alemanha.
moteava.
para
velculos".
fados ou não.
Fábrica de Moveis Bousucesso LiRequerente: Minoel Gomes Pilho "Processo para a fabricação nOva
unidas".
N9 170.124 - Titulo: *Acessório de mitada - Rio de Janeiro - Estado - São Paulo.
alimentação de rolo para aparelho da (luanabara.
Têrmo n.9 170.170 - Farbenfa
N9
170.156
Titulo:
"Aperfeiçoaduplicador".
Têrtno n.9 170.140 - Carl Enill meutos em faróis para veiculas.
briken Bayer Aktiengesellschft
eRquerente: General Anilina St Para Btrtens - Guanabara.
Requerente: António Geraldes Rosa Alemanha.
Corporation - New York - Estados
fastalação para sinais de automó- - Pão Paulo.
"Processo para produzir Naftalen
Unidos da América.
veis.
(1,4 5,81 tetracarboxil-dimmidas ba
N9
170.15.
Titulo:
"AperfeiçoaPrioridade: Pedido norte-americano
alcamante alquiladas".
Térmr n.9 170.141 - Indústria de mentos era calaçdos".
n9 372.901 de 5 co junho de 1984.
Papéis de Arte S.A. - Guanabara.
Requerente: Apparecida Brasolin Tèrrno n.9 170.179 - Estabilizaçã
• N9 170.125 - Angelo Marchiorato
Modélo industrial - Novo moda- "ra0;:o - São Pais°.
de material orgânico.
- Guanabara.
l') de papel.
J. R. • Geigy S. A. - Baallét
Tarmo
n.9
170.158
Titulo:
"Modelo de utilidade - Neivo moUrano n.9 170.142 - Irdeistria de "Novos aperfeiçoamentos em distri- (Suíça) - Estados Unidos O_
delo de puxador para móveis".
Papéis de Arte S.A. - Guanabara. buidores para motores a dois !marte* - 5 de junho de 1964
N9 170.126 - Hersert Rudoifh Paul Nevo medeio de parai.
31.9 373.078.
tempos".
Wwissie - Guanabara.
N1Jme
do
Requerente:
Waldemar
Termo n.9 170.180 - Meios para
Termos:
"Dispositivo detector por vibravedação de fusos.
N9 17C.143 - United States Rubber Sturari - São Paulo.
Company - Norte-Americana.
Tê:ino n." 170.159 - 'Requerente:
Banuders %raive Company Limite
N9 170.130 - Modelo de utilidade Processo e aparelho para e.trutinc ralo Mauricio alaier.
- Cwmbran, Monmouthshire
- "Nóvo modelo de ladrilho de uvas- a fios termoplásticos multlfilamento • Titula: "Original maileao de chur- glaterra) - Inglaterra - 5 de Juni'
:. timento, para construções".
hes".
irasqueira desmontável" pat. MU - de 1964 - N.9 23.471-64. .
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de aceirdo com o ext. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata e preaente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem preaudicaddsa

Têrmo a° 170.280 - Commissariat
L'Enerige Atomique. - França.
Titulo: eDispositivo de Irradiação».
Têrtno 170.281 - Antonio Marques
.oaciagem - Belo-Horizonte - MG.
Modelo de Utilidade - Novo tipo
e calha.
Têrmo n° 170.282 - Banco Incorpoited. - Estados Unidos da America.
Titulo: Controle Automático para seidoresde roupa e 'similares.
Termo n° 170.283 - 'The Pyrethrum
oard Of Kenya. - Kenya.
Titulo aComposições inseticidas».
Têrtno 170.284 - Sonus Corpora)n - Americana.
Um filtro piezoelétrico composto e
ocesso para sua fabricação.
Térmo n° 170.285 - Sonus Corpotion. - Estados Unidos da América.
Titulo: allm filtro piezoelétrico comisto
processo para sua fabricação.
Térmo 170.236 - Sociedade DEMs Scientifiques et Industrielles de
-Frasce. França.

1. -- Alquil-2-Pirrolidirnentil
Benzamidas substituídas e sua prepação.
Têrom n° 170.287 - Titulo: Estru. a de confeição congelada e processo
ra preparo de um refrigerante.
Requerente: General Foods Corporan White Plains (New York) EstaUnidos da America.
Prioridade: Pedidos norte-americanos
374.815 e 374.828 de 12 de junho
1964.
'ermo n 9 170.288 - Titulo. Fabri:ão de vidro.

zequerente: Pittsburgh Plata Glass
•pany - Pittsburgh (Pennsylvaa Estados Unidos da América.
'rioridade: Pedido norte-american9 379.108 de 30 de junho de 19..ii.
'armo n9 1/0.289
Ralf Karl layd. Munte.
Iperfeiçoamento em tampas para
.ageiros de veículos.
'érmo n9 170.290 - Klays Eugen
sert --Guanabara.
rodeio de utilidade - Protetor papedal.
'érmo n9 170.291 - Ibramor ústria Brasileira de AmaatecedoLimitada.
loctélo de utilidade - Nova dispoo para amortecedores de dize..,çac,
veículos.
armo nu 170.292 •- Fruehayf do
sil S. A., Indústria . de viaturas.
ispositivo para descarga de vei-

ermo n9 110.2,33 - Luiz Carlos de

intara Marinho.
lamentos 'rara composição de ar-los de banheiro e outro..
Srmo n9 110.2a4 -a Standard Elea S. A. - Guanabara
ispositivo sernil-condutor transisavalancha.
1. rrio n9 170.:395 - Stanaard Elé• S. A. --- Cesaicnar"a de StanI Elektrik Lorena Akttimgesllst..

Método de aplicação de marcações
em forma de anéis em condutores de
correntes elétrica.
Têtmo n9 170.296 - Standard Elétrica S. A. Cessionária de Estandard Telephones and Cables Lim Inglaterra.
Juntas de cabos elétricos.
Tênno n9 170.297 - Borg iWarner Corporation - Norte-Americana.
Sistema de contraia.
Termo n9 170.298 - Kievsky Zavod Stroidonnash - Firma Russa.
Comandos hidráulicos para máquinas de enrolar e desenrolar fios elasM.cos.
Térrno n9 170.299 - Allied Che'laical Corporation - Norte-americana.
Novas composições corantes.
Têrmo n9 170.300 - Oliveira &
Cabrera - Campinas (Estado de São
Paulo).
Título do invento: Aperfeicoamentos iptrodus~ eta lentes bifocais e
trifocaia.
Termo ne 1fd.U11, depositado em
10 de junho de 1965. - Requerente:
Euclides Medeiros.
•
Titulo: Suporte para faris. - Procuradora: Cometa marcas e patentes Ltda.
Ténno n9 170.302 - Depositado em
10 de junho de 1965. - Requerente:
Catulo G. Ranzi.
Título: Poltrona articulada.
Procuradora: Cometa marres e patentes Ltda.
Têrmo n9 .170.303 - Requerente:
Solange Emllia de Albuquerque -

Estado da Guanabara - Modelo de
utilidade. .
Título: Nava modelo de estojo 111minas° para baton.
Têrmo n9 170.304 - J. R. Geigy
S. A. - Basiléia - Suíça.
Processo de fabricação de novos
derivados .de imidazol.
Suíça: 11 de junho de 1964. número 7.641 e 16 .de setembro de 1964,
n9 12.039 de 1964.
Termo n9 170.305 - Arando de
Almeida - Guanabara.
Um nem° sistema de (xmstrução
para toldos com iluminação interina
Têrmo n9 170.503 - Institut ?rançais du Petrole das Carburanta et
Lubrificants ) et. - PP A. Costa Cia.
Processo de estabilização das catalisadores pirfofores e catalizadores,
estabilizadores obtidas por êsses processos.
Têrmo n9 170.307 - Reifebhauser
E. G. - Sociedade Alemã.
Cabeçote de injeção reversível para máquinas de soprar folhas.
Termo n9 170.308 - Pesada Indústria e Comércio de Plást.sos Limitada - Brasil.
Titulo: Navo modêlo de assenteencosto integral para cadeiras.
Tèrmo n9 170.309 - American Cyanamid Company - Estados Unidos
da América.
Título: Novas composições terapêuticas, e processo de usá-las.
Têrmo n9 '170.310- Merck & Co.,
Inc. - Estados Unidos da América.
Preparação de ácidos caalsorilicos
por hidrólise.

ATOS INSTITUCIONAIS
de 9 - 4 - 1964
• de 27 - 10 - 1965
Atos Complementares n.°5 1, 2 e 3
DIVULGAÇÃO N.° 953-A
PREÇO: Cr$ 220
A VENDA

Guanabara,
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agencia 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembeilso Postal
Na

Em Brasília
Na sede do 0.1 N.

Têrmo n9 170.311 - Umbert,o Mea
nagelli - Itália - Titulo: Aperfdle
man/entoa em máquinas pneumática*
para fixar grampos metálicos.
rerrao n9 170.312 - Josef Gablee
- Suiça.
PeLapiente para substâncias paz-.
tosaa.
Tétano 119 1'10.313 - Dunlop Rubber Company Limited - Inglaterra,:
Título: Processo para ligação de
textels a borrachas.
Têrmo n9 170.314 - Emhart Corporation - Estados Unidos da América.
Título: Aperfeiçoamentos em uma
máquina para sopramento de uma
preparação invertida de um artigo de
vidro.
Tél.= n9 170.315 - Continentai
Can Company - Estados Unidos da
América.
Estremidade laminaria de
abertura fácil para latas.
Varino n9 170.316 - Davd RandaX
Campbell
Norte-americana.
Um aparelho transportador.
Tèrmo n9 1'70.317 - Companhia
Hansen Industrial - Guanabara.
Nova Conexão para derivação de
tubos coletores de esgoto.
Têrmo n9 170.317 - Companhia
Hansen Industrial - Guanabara.
Nova conexão para derivação de
tubos coletores de esgoto.
Tèrmo n9 170.318 - C. F. )3oeliringer & Soehn G.M.B.H. ciedade Alemã.
Processo de produzir novas benze-.

noisul fonil-uréias, dotadas de açãO
antidiabética.
Têrmo n9 170.319 - CIBA, Sociedade Anonyme - Guanabara.
Processo para a fabricação de novos derivados de benzazepina.
Térmo n9 170.320 - Orlando Gabriel° -Ribeirão Prêto - São Paulo. .
Uma nova máquina beneficiadoraa
ramo n9 170.321 - Licentia, Ekman & Brundin Estocolmo - Suécia.
Título: Fôrno para combustão de
combustíveis sólidos.
Prioridade: Pedido inglês n o 24.029
de 12 dê junho de 1964.
Termo 119 170.322 - Pittsburgh
Plata Glass Company - Pittsburgh Pennsylvania - Estados Unidos
América.
Título: Fabricação de vidro.
Prioridade: Pedido norte-arnericae
no n9 375.877 de 17 de junho de 1964.
Termo n9 170.825 - Beacon Maa
nufacturing Gompany - Swanniu19
- Nadai cartolina - Estados Unidos da América.
Titulo: cobertor têxtil felpudo nã,o
tecido ezn tear e processo de nianufittura do mesmo.
Prioridade: Pedido norte-a/indaga
no n9 439.714, de 15 de março de 19011.
Têm° n9 170.324 - Raraan ilbeda
Pereiló - São Paulo.
Título: Processo e instalação proa
4 produção de gás combustível.
1MUmo n9 170.395 --- José' santos
Silva júnior - São aulo.
Ttt o: Irewortga
Ima*
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Publicação Celta de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
9 29 Da data • da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

Termo n9 170.328 - Svend Erik
Kjaerggaard Sorensai - Belo Horizonte - ) Etsado de Minas :leiais.
Titulo: Conjunto controlador de
pressão,, de reação indutiva.
Tenho n9 170.327 - Indústria de
Meias Malup S. A. - Guanabara.
Aperfeiçoamentos em meias para
senhoras.
Termo n9 170.3e8 - Rorl otto Mollik
e Xenofon Katritsis - São aulo Capital.
Titulo do invento: Nôvo ?medeio de
acendedor para fogões a gás.
Termo n9 170.323 - Gerir dile
Groeninga - São Paulo - Capital.
Titulo do invento! Cabide de pressão' e, vácuo.
Termo n9 170.330 - Manoel Alonso.
Titulo: Aperfeiçoamentos em bombas hidráulicas.
Termo n9 170.331 - Farbentabriken
Bayr Aktengesellschaft - sociedade
alemã.
rocesso de preparação de esteres
0,0-Dialcollicos de ácido fosfanico.
Termo no 170.332 - Varian As,sociates - Norte-americana.
Material Supercondutores diamag-

diNse
`

•
•

Termo n9 170.333 - An t ônio dos
Zantos Botelho - Guanabara
Nova e original configu racão introduzida em protetor de pára-chcque
para automóveis
Terroo n9 170.334 - A. Ehrenreicl& Cia. firma alemã in eustrial. estabelecida em Deessaldoef -- Oberkassel - Aleman ha Ccidental.
Título do invento: Juntas universais, especialmente para velculos a
motor.
Prioridade de ident'ro ned • cia depo
sitado na Rep artiçe n de Patentes alemã, em 13 de l enho de 1964. sob ri':
E 27.217 XII/47b.
Termo no 1.70.335 - Comissariat
L'Fnergie Atomique - França.
Título: Cha pa tabular e câmara
para a sua aplicação.
Têrmo n9 170.336 - Merck & Co.
Inc. - Estados Un i dos da América.
Título: Recuperação de acido guanilico.
Têrmo n9 17N338 - Luciano Antônio Arold em ea e rfa, e Giulian o Berange - Guanabara.
Suporte especial para bujão de
gás engarrafado.
Termo ne 170.337 - Merca & Coa.,
Inc. - Estados Uri:tios da América.
Titulo: rocesso p ara fazer ácidos
ciclo-hexil-fenil -a eettcos.
Termo n9 170.339 - Aurel Verdum e Miguel Ignacio ereira Guanabara.
Nôvo dispositivo para solda de
plástico. 81
Termo n9 170.340 --- General Electrica Compan y ' - Norte-americana.
A neefeiçoamento em disjuntor elétrico.
Terme n9 170.341 - General Electrica Company - Norte-americana
Aperfeicoamentos em conjunto * de
empunhadura com motor.
Termo n9 170.342 - General Electrica Compan y - Norte-americana.
Aperfeiçoamento em dispositivo
munido de membro acionador de in-

barroto,.

Termo n9 170.343 - General Electrica Company - Norte-americana.
Aperfeiçoamento em dispositivo para fazer e armazenar gelo.
Termo n9 170.344 - General Edectrica Company - Norte-americana.
Aperfeiçoamento em cabo de fôrça
de polidor de sapatos.
Têrmo n9 170.345 - General Electrica company - Norte-americana.
Aperfeiçoamento • em • estator de
maquina dínamo-e'étrica e processo
de produção do mesmo.
Termo n9 170.346 - Requerente:
"0 Viageiro" manufatura de Acessórios ara Autos e lásticos Ltda. - Estado de São Paulo - Capital.
eitulo: Um enfei te montado sôbre
ventosa, para autosP e outras finalidades ornamentais. - Modelo industrial.
Têrmo n9 170.347 - °sumido Valladares into -Guanabara.
Modelo de utilidade para nôvo modelo de acondicionador contador de
moedas.
Commissarit
Têrmo n9 170.348
A Leeenergie Atomique - França.
Titulo: Dielectrico orgânicos e seu
processo de fabrico.
Titulo: Dielectrico orgânicos e seu
procesÉo de fabrico.
Térmo n 9 170.349 - Porus Plásticos Limited - Inglaterra.
Processo de fabricação de uni material microporoso em folhas e a apare aagem respectiva e o material e
produto obtido do mesmo.
Termo n9 170.350 - E. Merck
Aktiengesellsschaft - Firma alemã.
Processo para a decomposição de be
taglucanos em esnecial celulose.
Termo n 9 170.351 - Stamicarbor,
N. V. - Guanabara.
Processo de polimerização iongenica de lactamas.
Termo n9 170.352 - CIBA Societe
Anonyme.
Processo para a fabricação de novas piridazinas. •
Terme n9 170.353 - CIBA Societé
Anonvme --- Guanabara.
rocesso para a fabricação de esteres de ácidos garbanico. .
Termo n9 170.354 - ceia, Societé
Anonyme - Guanabara.
Processo para nreparaçãO de novas
tio-semicarbazonas.
termo n9 170.355 - Gustavo Pozzolo - italiano.
• Sistema ótico-eletrenico para acionamento automático de telerruntores
e comutadores de luzes de automóveis.
Termo n9 170.355 - Solco Base!
A. . - Firma suiça.
Processo para a preparação de um
agente de contraste de sulfa to de bário.
.
rermo n 9 170.357 - Amsted Industries Incorporated - Estados Unidos da América.
Titulo: Arranjo para o canal de
entrada do molde.
Termo n 9 170.358 - National standard Company - Estados Unidos de
América.
Titulo: Pneumáticos e processo pare
fabricá-los.

Termo n9 170.359 - Requerente:
Societé Rhodiaceta - Paris - França.
Titulo: Composição para tornar
Aderentes à borracha, matérias téxteis, processo para a utilização da
dita comnosição e produtos assim tornados adesivos.
Com reivindicação das prioridades
francesas na. 978.464, de 18 de junho
de 1964 e 14.027, de 21 de abril de
Termo n9 170.360 - Requerente*
Midland-Ross Corporation - Claveland (Ohio) Estados Unidos da América.
Mulo: Truque de vagão ferroviário.
rioridarle: Pedido norte-americano
n9 374.731, de 17 de junho de 1964.
Têrmo n9 170.361 - Requerente:
The National Cash Registar Company - Dayton (Ohio) Estados Unidos
ua América.
Titulo: Dispositivo e processo para
imnressão com tinta pulverizada impelida.
Prioridade: Pedido norte .americano n9 377.866. de 25 de junho de 1934.
Termo n9 170.362 - Requerente:
General Foods Corporation - White
Pla, ns (New York) Estados Unidos da
América.
Título: Processo para aglomerar
alimento em pó.
Termo n9 170.363 - Requerente:
Pittsburgh ,Plat Glass Company Pittsburgh (Pennsylvania) Estados
Unidos da América.
Título: Recozimento de chapas de
vidro.
Prioridade: Pedido norte-americano
r9 377.839 de 25 de junho de a964.
Termo n 9 170.364 - Requerente.
Freitas Araújo '& Cia. Ltda. - Ribeirão reto - Estado de São aulo.
Título. Nôvo processo para obtenção de formicida.
Termo no 170.365 - Requerente:
Sir Ernest Marsden - Nova Ze'ândia.
Título: Um método para fabricação
de meios filtrantes para materiais
combustíveis e Proeuto resunapte.
Têrmo n9 170.368 - Requerente'
IBRA/V7OR - Indestria Braa tletra de
Amortecedores Limitada - São Paulo.
Título Anerteicoamentos em amortecedores hidráulicos telescóricos.
Termo no 170.367 - Reauerente:
Wai demar Sturari - Sáo Paulo.
Tftuol :Novos aperfeiçoamentos em
distribuidor do sistema de ignição de
motores.
Termo no 170.368 - Requerente:
Waldemar Sturari - São Paulo.
Titulo: A p erfeiroamentos no distribuidor do sistema de ignição de motores.
Têrmo no 170.369 - Norma Quezada Villaseca. - Guanabara.
Nova antena para automóveis.
. remi', n9 170.370 - Manoel Terron Pilho - Guanabara.
Modelo de utilidade: Aperfeiçoamento introduzidos PM mecanismo de
macelinas serra de fita.
Termo n9 170.271 - Institut Medeu - Francesa.
Processo de prenaração le proteinas séricas a partir de placenta humana ou de sangue hemolizado 2.

Termo /1 9 170.372 - The Singer
Company - Estados Unidos da América.
Titulo: Dispositivos de gula para o
trabalho, para máquinas de costura.
Termo n9 170.373 - Tadao Yamaoka - Japão.
Titulo: Dispositivos de mudança de
velocidade para tratores agrícolas.
Termo n9 170.374 - National Steel
Cornoration - Estados Unidos .da
America.
Tituics: Aperfeicoamentos em operacões de revestimento de metal fundido de tira continua.
Termo n9 170.375 - Roberto Ebert,
Albino Brentar e Aloisio Lemos Brasil.
Título: Aperfef roamento rela tivo a
arran ina de alavanca articulada para merlanra de velocidades montadas
no tendo dos carros.
Tarmo n9 170.376 - Requerente:
covill-lle nnufarterirer Comnanv. uma
ere•nnraeao reara niaada e existente sob
ar4 io l e rio re to rio d o Conn atetemt. inao.fetet pe+gheleeld., em wpforhitry
- l""foeln de r on ne ctielld - PEATTT.
Tft111,, invontn! AperfOi r• O^Mené nq orn ro/ r p far o .o. os a um elemento
4e 1-oetio de praaano.
mseme 9 saneme peonarente:
remia-1 phoee laioNu ee cnmeanv, cor?manes ° neeeefeeee P eldefoll tP sob
• 101q do rnefeen
Nov" .Tersav
•
nefeeeteeme rryi Neve ereek
rts

‘Tn.lr

rrir.ofn rio inere f++ n • P-o^ e vi nara a
.v.n.1•••4‘ rt. r'formr,r‘ e ria hia rnaarboealme formados e recptivos de coraneee.
ms-ma

- learmarente:

I rq.<11'7Trr "1/47011el'5n
*”...+1.•••• qtrn,ternikh

e Konefelii,tev.
▪ nt"^e"'"ao para a mtstera continua
4
'7"erno n9 170.379 - Marnello Zare
entn.fm

n

• 12^ 4^"" de invan cão: Protetor con4r, I nsetos e vento, para portas em
e.

Termo no 170.280 - Yukio HirotuTa.
Moo de ui-11 1 "a-1e: Aparelho paea eellier'arnerelolm.
Termn no 170.3111 - Rermerente:
etra cieel ria. le rasPeira de Papal Inaeeteie e reme raio. - Estado de São
".:rniltoulo(C:Pn
nIrtigallIn 'el desenho ornamenta l nora no r, 41s. - Natureza: Deseehn
• 47 () ,1
.3: - Seofa sdruzeê:: 01: 01nvn1
Tm
ra ?Infletira nrn adravotnickou vyrobu
Processo para produzir teTaiann n9 170.384 - Spofa, sem-

twIrn iig n en aelea votnicifou vyroaeeheeneleeerefia,
rrehoe• leen," Cri nora
Idação de
teteaei ri te a nne ferrnentaaãe.
Termo n o 170.38e - Snofa sdruaeni podnila nro alleavotnickou vyro?e- _ mee.resiovermla.
Título: T7m nrn eesso para a pro-l eeen de 'nfro
Termo n9 -170.386 - Halcon International, Inc. - Estados Unidos da
America .
Titulo: Processo para epoxidação de
compostos olefinlcamente não satura
dos.

•
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Publicação feita de acordo 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 1,XIGIV o deferimento do pedido. durante 30 dial
poderao apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
e
TérMo n9 170.409 - Imperial Che- Mermelstein, brasileiros, industriais e
Têrmo *9 170.387 - Alumínio La-1 Têrmo n9 170.402 - Requerente:
boratories Limited - Canadá. Comércio de Pedras para tsqueiros mical Industries Limited - Inglater- comerciantes, domiciliados no Estado
Ltda., estabelecida em São ra.
da Guanabara.
Titulo - Processo para recuperação Colibri(Capital).
Título: Solvente Estabilizada.
de valôres de fluor a partir dos ga- Paulo
Titulo: Patente de modêlo ,ndusTêrmo n9 170.410 - Requerente:
Titulo: Nôvo modêlo de embalagem
ses residuais de células de redução de para
trial para a invenção de nô,a) tipo
Stephen
Bader
Estados
Unidos
da
fluídos
de
isqueiros.
Patente
de aplicação ornamental em portas.
alumínio.
América.
de modêlo de utilidade.
Têrmo n9 170.388 - Paillard S. A.
Titulo: Máquina de esmerilhar e
Termo n9 170.418 - Requerente:
Termo
n9
170.403
Requerente.
e- Suíça.
Francisco Xavier Novaes e Engen
The National Cash Register Company polir em fita.
Título* Processo e dispositivo para - Dayton (Ohio) Estados Unidos da
Térmo n9 170.411 - Requerente: Meernelstein,
Ciba Société Anonyme - Guanabaformar tensões ou voltagens sensivel- Ame ice.
Título* Pat e nte de modêlo indus- mente senoidais.
'ria] rara
inven cao de nevo tipo
Título: Processo para ativar pelí- ra.
Título: Processo para fabricação de de enl icaeao ornamental em portas.
Têrmo n° 170.3.89 - Halcen Inter- culas foto-condutoras.
national, Inc. - Estados Unidos da
Têrmo n o 1 1 0.419 - Reverente:
Prioridade: e'edido norte-america- novos _derivados de estibeno.
Têrmo n9 170.413 - Reunerente: Fran cisco Xavier
América,.
no no 386.606 de 31 de julho de 1954.
Novaes - Guano...
Título: Processo para a preparação
Têrmo n9 170.404 - Requerente. Apparaten en Ketelfabriek Den bem.
de substratos epoxidados.
Título: ModA lo industrial - Nôvo
F. Hoffmann-La Roche & Cie. So- Haa" N. V. - Guanabara.
Têrmo n 9 170.30 - National ete! ciété Anonyme (F. Hoffman .La lan- Título: Processo de so i dadura por fin o de aplicação ornamental em norCorp oration - Estados Unidos da che & co. Aktiengesellschaft) - Ba- arco com um eletrodo não consumi- tes.
vel.
siléia, - Suiça.
América.
Tann° n9 170.420 - Requerente:
Têrmo n9 170.415 - Requerente:
Titulo: Processo e aearelho para Título: Processo para a preparação
Siemens
- Schuckertwerke Aktienge- Fe encieen Xavier Novaes e Eugen
produeir nôvo produto de aço reves- de comnostos
e seeeeeteeefe . beesi lefros. indestria's
e
tido. 8l
Prioridade: Pedido suiço n9 7.861 de sellschaft - Alemã - Guanabara.
Título: Comando passo a passo de remeerfanta• dom i ciliados no Estado
le
de
tunho
de
1964.
Termo n9 170.391 - General Monteanahera.
giro seguro com e sem arranaue autors Corporation - Estados Unidos
Têm° n9 170.405 - Requerente: tomático para acion amentos elétr'cos. Titeln •
de modêlo indnsPittsbureh Fl ete rilass Company -- Têrmo no 179.414 - Requerente* a-lef aeeePatente
da América.
invee ran de nôro tipo
Título: Aparelho de refrigeraçãc Pittsbureh (Pen nsylvania) - Estados Comissariat al Energie Atomique Ph l fetke50 ornamental em portas.
cor.
eel a dor .
Unirlos da América.
Glienabara.
rearmn n9 len 421 - Requerente:
Têrmo n9 170.392 - Stora Kop- Título: Inter-rol imero e composiTitulo: Aperfeiçoamentos em pro- ee.eerieen XPV1Pr
Novaes e Ellgen
pergergs Bergslags Aktiebolag --- sue- ções de revestimento feitas com ale. cesso de purifice cen e concentração 1"r0,111.1"fPfn.
h"PRIleireS. induetria's e
ela.
Têrmn n 9 170.406 - Requerente. sim eltenea do nlutônio.
^"r"."'!!^•^4.e
O
Titulo: Arranjo rara prendedor de F. Hoffmann-Le Roche & Cie. SoTêrmo n9 170.415 - Requerente* • rtp.rtab.ra. OMICillPd04 no Estado
ferramentas de corte.
ci été Anonvme (F. Heffm e nn-La Ro- Francisco Xavi e r movas e Fueen
TfflOn• pqf onf o da modálo indus.
Mermele tein, cidadãos brasileiros in- 1,411 r,nr.
Têrmo n9 170.323 - Scriete D'Etu- ch e & Co. Aktiengesellschaft) - sulca.
, des Scientifieues et Indestrielles de
dustriais e noner r'i,te5. residentes • ennette invemain de nevo tipo
aci ornamental em portas.
Título: Processo para a preraraçãe
L'Ile-de-Franca - França.
Fstedo da Guanabara.
Titulo: Patente de medeio indusTAI-ron P9 - Reverente:
Titulo: Novos ác idos b en zóicos subs- de neyee sul fami dae de nirim!dna.
tituídos e sa e preearaçao.
Priori lerie • P'e,i; d nq suieos ns. 8.081 trial para invencão de in5vo tipo de "-enei sco Xavier Novaes - Guanae
em nortes
beee.
Têrmo nQ 170.3(14 - Merck & Co.. de 19 de lenho da 1 4'4 e 16.al:2 de *.f apl iee eão ornamental
Termo n9 vm 418 - 11,801lerente
-Nade . pete nte
Inc. - Eet edoe Unidos da América. de deeembro de 1964.
mndèlo
Título . Proresso rara a arenaracão
l acra a inveeran de nevo tipo
Parrno n 9 170.407 - Halcon Inter- Franeie co Xavier Novaes 0 Eugen +-fe
4.
eeeetlanea
s
e
industriai
p,N1fnan8n
n
ryl
national,
Inc.
Estedoe
Unidos
dPr
een
ilt£11 em portas.
de comnostos da série Indólica docomerciantes, domiciliados no Estade
taaos de p ropriedades antiinflamató- e in aram .
rreeeee ro len 410 - Recpierante:
rias.
Titulo - Processo para produzir a- reeleseeee.
"-ernocen arcrfo. XnVa n a P FPRe/1
Patente 0 4 medeio indus- nffenr.nuanfn.
Têrino n9 170.395 - Vittorio Ma- cm'-" tos de net/ano.
indUltriEl18 e
rara
a
invencão
de
nôvo
tino
trial
cellari.
Tèrme n o 170.408 - Unilever N
" " 4" dom ielliedoe no Estado
eenea-a n r"-^- .ntal em rortee. 'An /11110,10110141t.
11//odêlo industrial: Um :Avo mo- V. - Holanda.
Têrmo n9 1'70.417 - Requerente*
delo de tampa plástica para garrafas Titule* Proc esso para preparaçãe
rateeee da mndèln‘
e similares.
de invólucros tubulares comestíveis. Fra e ciero Xavier Novaes e Eugen "fal na rn a ineeeree de nõvo tipo
e.aa.eeige
Termo no 170.396 - De positado em
em portas.
14 de Junho de 1955 - Remieren'e:
eraetre ao len e94 Remierente:
Nasir Branco Justino Gom es - Pro.a.,,„n 014,82.4n piCAT s`r n ell eirn. !nc1,19curaanne: Cometa, marcas e Paten4e.ea epe44. ” 4-4 0 1 vento Gonçalves
tes Tada.
Sul.
Tí tulo: Soquete Múltiplo.
mffiOn. pri3Ol& frIn nere
invencão
„rt..a
Têrmo n 9 170.:497 - Requerente:
esPr'l e '`/Svo irmana
N'/C4r Rrar en Jairle o Gemes.
rsrn4wOr ornI ne6'n de Preme
"o
Nova ronfi guração orna"----- nea de tampas de garrafas
m e ntal enlameia a alças para sandá• eaeei,
lias.
Leis. Decretos, Portarias, ReT R -mrn a° 170.49a - Rennerente:
Vamo no 170.398 - Denositado em
30,• ^4,4 n retC4,i
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
.
2° Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, duraste 39 dial
poderao apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

TÉRMO N.9 123.450
De 13 de outubro de 1960
"Processo para decoração de superfícies laterais, em angulo obliquo,
de artigos plásticos".
Ornapress A.G., firma suíça, industrial estabelecida em Gerechtigkeitsgasse, 25, Zurique, Suíça.
Pontos Característicos.
1. Processo para decoração de superfícies laterais, em' angulo oblíquo,
de artigos plásticos, desde que- ditas
superfícies sejam desenvolvíveis em
plano, caracterizado pelas fases de se
recortar a figura desenvolvida em
plano da superfície a ser decorada,
de uma folha impregnada de resinas, de se juntarem as extremidades
de dita Rilha mediante a suas adaptacão ,sôbre um pre-estampo de conveniente formato o qual é, em seguida, aquecido vício que após a emenda das duas extremidades, a fôlha é
aplicada sôbre a superfície correspondente do objeto plástico a ser
decorado, no próprio molde de estampagem dêste, sendo finalmente
fechado dito estampo sendo-lhe aplicados calor e pressão 'adequados.
2. Processo para 'decoração de superfícies later ais, em ângulo oblíquo,
de artigos plásticos, cano reivindicado em 1, caracterizado pelo fato
que a emenda das extremidades da
folha decoradora pode ser efetuada
quimicamente a quente pela sobreposição das suas bordas ou mecâni_
• camente mediante ganchos e fendas
alternadas e complementares.
3. Processo para decoração de su\perficies laterais, em ângulo oblíquo,
de artigos plásticos, como reivindicado até 2, substancialmente como
descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
A requerente reivindica a prioridade de igual pedido, depositado na Repartição de Patentes da Suissa, sob
n.9 360/40, em 14 de janeiro de 1960.
TÊRMO N.9 123.829
27 de outubro de 1960
Compagnie Generale d'ÉlectrcCéramique — França.
Corpo cerâmico e processo de sua
produção.

4 — Corpo cerâmico, de acôrdo com
o ponto característico 1, caracterizado pelo fato de que uma alma em fL
bra serve de armadura ao núcleo do
resina.
'5 — Corpo cerâmico de acôrdo com
o ponto característico 2, caracterizado pelo fato de que o invólucro está
revestido ou untado pelo• menos parcialmente, de graxa de silicona.
6 — Processo para produzir o corpo cerâmico definido no ponto característico 2, caracterizado por compreender a reunião do invólucro e das
duas peças da extremidade e a vaí...v.
no invólucro uma resina quente e
em estado tal que ela seja capaz de
aderir às peças da extremidade que
estão se esfriando e que seu coeficiente de contração, no intervalo de
temperatura entre sua temperatura
de introdução e a temperatura ambiente. seja superior ao coeficiente
de contração do invólucro no mesmo
intervalo de temperatura.
•

TËRMO N." 124.605 •
de 10-8-60

de que a unidade de enrolamento e ou
estaçao de urdidura e ou asea de ar- .
mazenatnento é ou são servidas por trilhas subsidiárias ou laços coneztadas com ou associadas com a dita trilha
de piso transportadora sem
11 7-- Aperfeiçoamentos de acordo
com o ponto 5, caracterizados pelo tato
de incluir na estação de urdidura meios
para apreenderem a extremidade principal da fibra contida num recipiente

com o ponto 1, caracterizados pelo lato
de usar recipientes subdivididos numa
pluralidade de compartimentos, incluindo meios indicadores para trazerem
cada compartimento de um recipiente
por sua vez em relação receptora com
a unidade de enrolamento.
5 — Aperfeiçoamentos de acó; do
com o ponto 1 ,caracterizados pelo fato
de incluir meios operáveis , utomaticamente quando u mrecipiente cheio é distribuído para a estação de urdidura
de uma máquina para o processamento
adicional da quantidade de fibra do recipiente, para alimentar a dita fibra à
dita máquina.
6 — —Aperfeiçoamentos de acàsclo
com o ponto 5, caracterizados pelo fato
de que o dito meio de alimentação automática é efetivo para emendar a fibra à extremidade de cauda da fibra na
dita máquina de processame sito e para
enfiar a fibra emendada através da dita
máquina.
7 — Aperfeiçoamentos de adrdo
Com o ponto 4. caracterizados pelo fato
de incluir meios para medir a extensão
da fibra enrolada distribuída dentro do
recipiente, operando os ditos meios medidores de extensão para atuarem nutomáticamente os ditos meios ofd.cadodores.

com o ponto 11, caracterizados pelo
fato de incluir um membro de sucção
pneumático arranjado para apreender a
extremidade da fibra por meio da aspiração, e meios para moverem o dito

cheio e apresentando a mesma ros elementos . de entrar( ado sistema de tira.
recipiente e para atuarem os ditos oem da dita máquina de processamento
meios . movedores de recipiente.
adicional.
4 — Aperfeiçoamentos de acôrdo
12 — Aperfeiçoamentos de aseirdo

José Pinto de Carvalho — São
Paulo — Capital.
"Novo tipo de esponjeira".
Pontos Característicos
Em resumo reivindica o presente
pedido os seguintes pontos característicos:
— Nôvo tipo de esponjeira, caracterizado pelo fato de ser uma carcaça cilíndrica de altura regular, provida de uma cavidade interna também cilíndrica, onde fica alojado um
disco de material esponjoso, para reter cola ou qualquer outro líquido
para ser utilizado por cobradores de
ônibus e outros.
II — Nôvo tipo de esponjeira, caracterizado ainda pelo fato da pulseira ser provido de tirantes com elasticidade que permite uma perfeita
adaptação ela esponjeira sôbre o pulso do usuário.
8 — Aperfeiçoamentosde ae.3rdo 'com
III — Caracterizado como tudo des- os pontos 4 e 7, caracterizados pelo
crito no presente mernorial e ilustra- fato de que a localização correta de
do nos desenhos em anexos.
cada compatImento deu rn recipiente em
relação receptora . com a unidade de enTÊRMO N. 127.490
rolameinto é determinada pelo engataDe 9 de março de 1961

T. M.M. ÁResearch( LimitedInglaterra.
Aperfeiçoamentos referentes a apara1 — Corpo cerâmico, caracterizado lho para trataniento de materiais libropelo fato de que compreende duas ssos texteis.

Pontos Característicos

peças de extremidade, um elemento
longitudinal, em matéria cerâmica,
que se apoia .sôbre as duas peças de
extremidade e um núcleo de resina,
esfriada, polimerizada e solidificada
sob tensão, disposta ao longo do elemento longitudinal e aderente à face
Interior de cada uma das duas peças
da extremidade.
2 — Corpo cerâmico, de acôrdo com
o ponto característico 1, caracterizado pelo fato de que o elemento longitudinal é um invólucro e a resina
está situada no Interior do invólucro.
3 — Corpo , cerâmico, de acôrdo
com o ponto característico 2, caracterizado pelo fato de que as peças
de extremidade 'estão solidarizadas
com o invólucro e o fiúcleo'cle resina.

mento. ou para a estação de urdidura
de unia máquina de processamento subsequente.
2 — Aperfeiçoamentos de acordo com
o ponto 1, caracterizados pelo fato de
dispor de meios para retornar subsequentemente o recipiente para a estação
de enrolamento.
•
3 — Aperfeiçoamentos de acôrdo
Com o ponto 1, caracterizados pele fato
fato de incluir meios de medição pala
determinarem o enrolamento de . uma
quantidade determinada de fibra .num

Pontos caracteristicoa
1 — Aperfeiçoamentos referentes a
aparelho para tratamento de materiais
fibrosos testeis, °potável continuamente,
para ser usado em combinação com
aparelhamento para empacotamento em
formação enrolada à saidad e Ma máquina ou instalação produtora de uma
fibra têxtil, caracterizados pelo fato de
compreenilsr meios automátic IS para localizar Um recipiente vazio entre/ação
receptora com o enrolaclor,s meios para
moverem o recipiente quandsv meio iasando a estação do enrolaniento''' é
meios automáticos para , trrinSoortfirem o
recipiente para 'unia 'strea {r de a r mazena-

mento de um batente ou batentes localizados adequadamente no recipiente
com' `relação a cada um dos ditos compartiMentos com uma escora ou escoras
adjacentes ã estação de 'nirolaniento,
sendo previstas meios atuados pelos ditos meios medidores da extensão para
retratarem a escora ou escoras cota a
Finalidade de permitir que o recipiente
seja indicado para trazer o recipiente
vazio seguinte para a unidade de enrolamento ou . para transporei.r o recipiente pa rima frente proveniente da finidade
de enrolar.
de aceirdo
com o ponto, 1., caracterizados neto 'fato
de que o dito meio destransporte, cnnsistede uma trilha de piso transportadora sem fi mque servei . sucessivantente • a
unidade de • enrolaniento,- R essoCSI6
Urdidura e' uma 'máquina de ' prneessamento. "subsequente e 00 ' l imaár- é:S., de
armazenarriento parai recipienteS .cheTos
ou vazios.
.
--s.' A ef' T' reieoam entes 3e actiedo
com o ponto 9, caracterizados pelo frito

membro de sucção para uma posição na
qual a fibra é apanhada pelos elementos
de entrada do sistema de tiragem.
13 — Aperfeiçoamentos de acordo
co nio ponto 11 ou ponto 12, caiacteri.
zados pelo fato de, que os ditos elementos de entrada inclue mdois pares de
rôlos de emenda, sendo um dos rôlos

do primiero par deslocável para permitir que o membro de sucção essende a
fibra através do rôlo acompannante de
modo que quando o rôlo deslocado é
devolvido para a sua posição a libra é
alimentada para asfiente peio seu bens-

cant
. ente; com o seu rólo acompanhante.
14' — Aperfeiçoamentos de acôrdo
com o ponto 12 ou. ponto 13, caracterizados pelo fato de que o membro de
sucção é previsto com um bico que
tem. uma tela perfurada csntraa qual •
pode ser mantida por meio de sucção
uma sendo a dita tela deslocavel para
permitir que os pedaços de rsfugo da
fibra sejam aspirados para tosa através do dito membro de 'sucção para um
receptáculo adequado.
•
15 — Aperfeiçoamentos de acôrdo

com qualquer um dos pontos precedentes, caracterizados pelo fatode que são
previstos meios de sucção pneumáticos
adicionais para manter o rendimento
de fibra da dita máquina- de processamento adicional durante o período
realização de mudança de receptáculo
para esse fim.
.;
• 16 -7- Aperfeiçoamentos em aparêlho
construído, disposto e -operante substane
cialmente como aqui descrito e ilustrada
nos desenhos anexos.
A requerente- reivindica de acôrd°
com a Convenção Internacional e o ALs
tigo 21 do Decreto-Lei, n° 7.903, de 27,
de agdsto de 1945,a priorIdad edo cor-.
rehte pedido depositado na Repartição •
de Patentes da Inglaterra, em 9 de mar..

ço- de 1960, ,sob n° 8.335.

TÊRMO N. 127.811

si
De 22 de março de 1961
s Requerente: Abbott LaboraycrIes
Estados Unidos da-América.

-Aperfeiçoamentos em Tranquilizado*
'
1.,,-.--Processo para preparar 3, 4, 11
toai' N cielopropil-beazaande e a respectiva'cinamida, caractes
rizado por compreender a reação de
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PATÉNTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Inclua-Mu:

) 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo,

comegaZeá e

sprrer o prazo peva o

dei'-

cio pedido,

poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Induãrtal ii4ue1es que se julgarem
ácido 3, 4, 5 — triznetoxi-benzoico, respectivamente cimânico ou de uni derivado funcional ou reagente dos mesmos
com ciclo-propilem:na.
2 — Processo para preparar 3, 4, 5
— trimetoxi — ciclo-propilbenza/ilida, de acendo com o ponto característico 1, caracterizado por compreender a reação de cloreto de 3, 4, 5 —
strimetoxi-benzoila com cicio -propilamina.
3 — Processo para preparar 3, 4, 5
trime toxi — N — ciclo-propil-cimenida, de acendo com o ponto característico 1, caracterizado Dor compreender a reação de cloreto de 3.4.5
trimetoxi-cinamila com ciclo-propilamina:
4 — Processo de preparar 3, e, 5 —
trimetoxi N — ciclo-propil benzamica, de acendo com o ponto característico 1, caracterizado por compreender a reação dec loreto de .3, z 5 —
trimetoxi-benzoila com -:iclo-propilamina, na presença de um wivente orgânico inerte.
5 ...... 'Processo de acõrdo com o ponto 4, caracterizado porque o dito solvente inerte e éter.
6 — Processo de acendo caril o ponto 4, caracterizado porque o solvente
inerte é diniitil acetamida.
7 — Processo de preparar 3. 4, 5 —
trimetoxi — N — ciclo-propd-cinamida,
de acendo com o ponto característico
1, caracterizado por compreender a reação de -cloreto de 3,4, 5 — triinetoxicinamoile com
ciclo-prepilanuna",
presença de um solvente inerte.
8 — Processo de acendo com o ponto 7. caracterizado porque o dito servente inerte é eter.

deido e o álcool furfurilizo presentes zenado vaporiazndo-se e expandinnas proporções molares de 1-2, para do-se sôbre uma parede do dito per-

1-2 para 1-4.
5. Processo, de actirdo com qualquer
dos pontos 2 a 4, caracterizado pelo
fato de o acelerador ser ácido fosfórico a 78 — 85%, ácido sulfúrico, ácido
clorídrico, fosfato de amônio, ácido carbamido-fosforico, hemi-fosfato de sodw,
ácido-fosfórico, clareto de amônio, bisulfito de sódio ou uma composição de
bicsulf1to de sódio em áciio glicól:co.
66. Processo, de acendo com qual.
quer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de fazer reagir uréia,
formaldeido, ealcool furfurilico, na presença de di-etileno-tri-amina.
7. Processo de preparar m a cho para
fundição substancialmente como aqui
descrito, com referência tos Exemples.
8. Macho para fundição, sempre que
preparado por um. processo de actirdo
com qualquer dos pontos o-ecedentes.
9. Macho para fund,ção. cara-eterizado pelo fato de compreender are ; ct e
u mligente liquido sob ferrni de urna
resina obtida pela reacão, entre s1.
uréia. formaldeido e álcool furfurihoo

10. Macho para fund i :tão de mita-do
com o !tient° 9. caracter . zado pele fatt
de terem a uréia: o formIlreida álcool furfinilico reagido na-4 proporrões
molares de 1-2 para 1-2 nar al -4.
11. Ligante Para machos compostos
principalmente de areia caracterizado
pelo fato de compreender uma resina
obtida p ela reação de 'ira formaldei•
do e álcool furfurilico.
12. Ligante. de acõrdo COM o minto

11, ear.--,rterizado nc 10 Fato de terem o
formaideario o o álcool farforriirn reagi-

TÊRMO N. 129.573

do na proporção molar de 1-2 para
1-2 para 1-4.
Reivindica-se, de acendo com a Convenção Ir•ternacional e Art. 21 do
Código da Propriedade Industrial, a
prioridade do pedido correspondente
depositado na Repartição ri Patentes
dos EstadosLinidos da Arri ç rlca. em 13
de junho de 1960. sob n. 33.406.

De 30 de maio de 1961

TÊRMO N9 132.072

9 — Processo de acõrclo c_un o ponto 7, caracterizado porque o dito solgente inerte é d1metil-acetamida.
Prioridade: Estados Unidos da América, em 23 de março de 19e0, sob número 16.947.

Sidney Liberty Singer -- (Eastados
De 28 de s agos sto de 1961
Llnidos da América) .
Processo de fazer machos para funChicago Bridge Sz Iron Company —
dição, ligante- para êsse im e macho Estados Unidos da América.
"Uma instalação refrigerada para
dai resultante.
Pontos característicos
Processo de fazer macho para fundição, composto, principalmente, cie areia
caracterizado pelo fato de incorporar,
com a areia, em quantidade suficiente
para formar o citado macho, um tigante liquido, sob forma de 'mia resina que se obtem pela reação, entre aí,
de uréia, formaldeido e álcaol farturilico.
2. Processo, de acedo com o ponto

1, caracterizado pelo fato de adicionar um acelerador ácido.

3. Processo, de acendo com qualquer dos pontos precedentes, caracterizado pelo fato de impregnar a areia
com um acelerador ácido.
4. Procesw, de acendo com qualquer
dos pontos p recedentes, car eterizado
pelo fato deestarern a uréia, o formal-

armazenar um material liquefeito
normalmente gasoso e processo empregado na mesma.
Pontos Característicos

1 — Uma instalação refrigerada
para armazenai um material ligueteito normalmente gasoso, caracterizada por compreender um tanque
isolado para -o dito armazenamento;
um sistema nrimário de refrigeração
Incluindo condutos para transferir
vapôres de dito tanque, um condensador para resfriar e liquefazer os ditos vapôres incluindo permutadores
de calor d ação direta tendo uma
parede de carcaça e paredes tubulares, e conexões dos ditos condutos
para ir' das paredes do dito arranjo de permutação de calor e um sistema de refrigeração secundário alimentando um refrigerante na direção das outras ditas paredes do dito
nermutador; o material a ser arma-

durante i0 dias

do lado da descarga do dito compresSer,

mutador, e o produto liquido sendo para a dita parede d0 permutador;
recolhido da dita parede e passado um sistema secundário de refrigerapara o dito tanque de armazenamen- ção de compressão de gás alimento.
tando um refrigerante ligado às di2 — Uma instalação refrigerada tas outras paredes 'do permutador; o
segundo o ponto 1, caracterizada por produto a ser armazenado sendo vacompreender um tanque isolado do porizado e expandido sôbre a dita
armazenamento; um sistema de refri- parede do permutriclor e o produto
geração primário de compressão de liquido sendo recolhido da mesma e
gas incluinde condutos para transfe- passado para o dito tanque de arrência de vapôresdo dito tanque, mazenamento.
um compressor para comprimir os
6 -- Um processo para armazenar
ditos vapores removidos do dito tan- um material liquefeito normalmente
que, um permutador de calor indi- gasoso em uma instalação refrigerareto tendo uma carcaça e um arran- da de acôrdo com os pontos precejo de tubos, conexões ligando o lado dentes, caracterizado por compreende descarga do dito compressor a der a remoção de vapôres do dito
uma parede do dito permutador de tanque de armazenamento, refrigecalor; um sistema de refrigeração rando e liquefazendo os mesmos por
secundário alimentando um refrige- permutação indireta de calor com um
rante em comunicação com as outras refrigerante, vaporizando o material
paredes dó dito permutador o mate- a ser armazenado para produção de
rial a ser armazenado vaporizando-se uma porção liquida e outra gasosa
e expandindo-se sôbre a dita parede por permutação indireta de calor
do permutados' e o prceluto liquido co mo citado refrigerante.
7 — Um processo para armazenar
sendo recolhido da mesma e passado
para o dito tanque de armazena- uni material liquefeito normalmente
gagoso de acôrdo co suo ponto 6, camento.
racterizado por compreender a remo— Uma instalação refrigerada ção de vapores do dito tanque de arsegundo o ponto 1, caracterizada por mazenamento, refrigerando e conum tanque isolado de armazenamen- densando os mesmos por permutação
to; um sisteina de refrigeração
indireta de calor com um refrigerande. compressão de gás incluin- te, vaporizando o expandindo o mado condutos para transferir vapdres terial a ser armazenado para obtendu dito tanque, um compressor para ção de porções liquida e gasosa, esta
comprimir tais vapitires removidos do última resultando substanciattoente
dito tangia: um permutaclor indireto completamente condensada por efeide calor em u mtanque de conden- to de perr Mação indireta de calor
saçao e de expansao tendo urna pa- 317t o dito refrigerante, seguindo-se a
rede de ca,-,-aça e paredes tubulares, transferência do material liquido paconexões do lado da descarga do ra o tanque cio armazenamento.
compressoi para a dita parede do
— Um processo segundo o ponto
permutados • um sistema de refrigera- 7,8caractertzado
por compreender a
ção secundário alimentando um refri- remoção de vapitires do dito tanque
gerante ligaao às outras ditas pare- de armazenamento, a compressão dos
des do pernio t ador; o material a ser mesmos e a sua condensação por efeiarmazenad, sendo vaporizado e ex- to de permutação indireta de calor
pandira siiibre a dita primeira parede com Mn refrigerante, a vaporização
do. permutauoi e o produto liquido e expansão do material a ser armasendo recolode da mesma e passado zenado, para obtenção de frações lipara o dito tanque de armazenamen- quida e gasosa e a condensação substo
tancialmente completa dessa fração
1 — Uma instalação refrigerada gasosa por eteito de ...tirmutação insegundo os pontos precedentes, carac- direta • de •-;aloi com o dito refrigeterizada pus um tanque isolado de rante.
9 — Um processo segundo os ponarmazenamento; um primeiro sistema • de refrieeraçao de compressão de tos 6, 7 e 5 caracterizado por comgás incluindo condutos para transf e - pieender a remoção de ~ires do
rir vapôres cie dito tanque, um com- tanque de armazenamento, a compressor para comprimir os ditos va- presão dos mesmos e a sua condensapôres removidos do dito tanque, um ção por petroutação indiretá de calor
permutados indireto de calor tendo com uni fefrigerante através da vauma parede de carcaça e paredes tu- porização e :d:pansão de compressor)
bulares, conexão do lado de descar- g asosa do material g ser armazenaga do dito compressor para a dita do, no sentido da p rodução de frações
parede do perinutador; um sistema liquida e gasosa, e a condensação
secundário de refrigeração de com- substanclalracnte completa da dita
pressão de gás alimentando um refri- fração gasosa por p ermuta-rio indigerante ligado às ditas outras pare- reta do caio, com o dito refrigerandes do p ermutadur; o produto a ser te.
A re q uerente reivindica de acendo
armazenado sendo vaporizado e expandido sôbre a dita parede do per- com a Convenção Internacional e o
mutador . o produto liquido sendo Artigo 2k de Decreto-Lei número
recolhido da mesma e passado para 7 903, de 27 de agõsto de 1945. a prioridade do correspondente pedido deo dito tanque de armazenamento.
5 — Uma instalação refrigerada positado na Repartição de Patentes
Estados Unidos da América, era
segundo os pontos' precedentes, carac- nos
de j aneiro -de 1961, sob o número
terizada por um tanque isolado de 3
80
.
476.
armazenamento; uni sistema primário de refrigeração de compressão de
22a1vIC N 9 1:12.184
gás incluindo condutos para transfeDe .de agásto de 1961
ri' vapôres do dito tanque; um comRequerente: Farbwerke Hoechst
pressor pa:a comprimir os ditos va- Actien
g esellscl-1f 1 Worm. — Meister
pares. um p ermutador de calor indiLucius
Bruning, — Alemanha.
reto em um tanaue
condensaeão
"Processo e solução para aplica•
e de exp ansão tendo urna parede de
carcaça e trai edes tubulares, conexões ção de coberturas firmemente ade ga.
rentes em Pecas ele 'metal".
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acorde 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 dia*
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

polimerizaçáo compostos 'orgânicos, 4 — Aperfeiçoamentos em recipientes livre que se estende paralela, ou sut
insaturada.s simples ou múltiplos, de 'dispensadures de material sob pressão de tancialmente paralele ao restante do 1.
1 — Proeesso Para a aPlleareke de preeerencia acido acrílico. ácido me- ar a dispas tivus pulverizadores. d.i acto- 'nessa extremidade e ser de.a espaeed
coberturas rirnicine,nve ~venta em tacrilico e semi ésteres, amidas e ni- do com o ponto 3. caracterizados pelo de largura interna' máxima da dobr
sue:crime:e reeteeese, espectaimente trilas, bem como éster vinilico, ani- fato de nele exist.r uma carcaça de ¡medida num sentido em que forma e.
cota u fim de prozecao contra cono- drido de ácido melete° e ácido cro- válvula na qual ambas a válvu:a de
¡guio' retos com a extensão 1 ) k
tem eictu de hum para laqueação, se- tdnico.
escape e a válvula de admissão são ,pelo menos, igual à distância entre
&untei t) pdiaaiau uebeuta depositante reivindi- dispostas, com a qual a periferia interna fio e a extrair dade livre, medida e_
tenzaao peio lato Ge Liaox as peças ca,Pine:mente
de &cardo com a Convenção Intatio sob o teimo n9 124.292, carac- ternacional e de contormldade com o de uma das válvulas é fixamente segu- 'ternamente, e de a dobra de uma dmetálicaa com uma solu eao que con- artigo 21 du Código da Propriedade ra e com a qual a periferia externa da 'extremidades encontrar-se
situada
tem ácido alquenfosferueu, de prefe- Industrial, to prioridade do corres- outra válvula é fixamente segura.
lado oposto ao fio da dobra da out.
rência imolo vind-fosfónico, e ácido pondente pedido, depositado na Re- 7 — Aperteiçoamentos eu, re...inentea ponta, de modo que as duas extrem
poltvirdl-featerdeo e/ou seus deriva- partição de Patentes da Alemanha, dispensadores de material sob pressão i chefes de fio possam ser aproximad.
dos ácidos, nos quais se encontra só- em 81 de agersto de 1960, sob o nú- de ar a dispositvos pulverizadores, de
e as duas dobras unidas a fim de fo
mente um grupo OH livre por unida- mero 7 32.011 IVc/22g.
aceirdo com o ponto 1, caracterizados l marem um nó clredo.
de montanera no átomo de fósforo
pelo fato da válvula de escape ser de
de preferencia seus semi-ésteres, eiciu
TERMO N' 130.253
forma planar e pelo fato de existirem I2 — Aperfeiçoamentos em amarraç&
polunerizadae mistos de ácido vinil/ostentem e 'ou seus derivados *eme
dispositivos que retém a vá:viala numa de ponta de arame usado no envolvime•
De 23 de junho de 1961
e ou polimereados livres de fósforo
condição frexionada para aumentar a 'to de fardos de materiais elest cos, d
:aceirdo com o ponto 1, caracterizad
contende grupos ácidos, de preferênelasticidade que a retém em pos ção.
cia Acide poliacrilice, e/ou polimeri- The De Vilbiss Company — Estados
7 — Aperfeiçoamentis em recpientes 'pelo tato de o espaço entre cada e,
gados mistos de éter vinnalquilleo e Unidos da América.
! tremidade livre da dobra e o restant
anidrido de ácido malote°, e a seguir Aperfeiçoamentos em recipientes dis- dispensado: es de matetal sob p..essito do fio, ser igual ao calibre desse rio.
de ar a dispositivos pulverizadores, de
secá-las.
pensadores de material sob pressão de acorda com o ponto I. caracterizados 1 3 — Aperfeiçoamentos em ama.raçõe
2 — Procceso de actfirdo com o ar a dispositivos pulverizadores.
pelo fato da vá.vu:a de escape ser de de ponta de arame usado no envolvi
ponto 1, nerecterizado pelo fato de
de fardos de material elástico-1
Utilizar nos polimerizados mistos do
forma planar • com unia borda segura 'mento
•
Pontos Característicos
ácido vinit-fosfonico e/ou de seus denuma posição fixa e ser composta de um de acenda com os pontos 1 ou 2, ta
Irzm cterlzado pelo fat o de cada dobn
nados Soem. como componentes de
1 — Aperfeiçoamentos em recipientes material orgardco permitindo o encur- estar alumia num plano inclinado ea
alimerização compostos orgânicos
lástico da válvula de escape
dispensadcres
de
material
sob
wessào
aisaturados simples ou múltiplos. de
.relação ao plano do cisa grotnétrico t:U
•referêncla ácido acrílico, ácido me- de ar a dispositivos pulverizado.es, do da dita borda scb pressão do ar.
Lo, estando a dobra numa extremdach
7
—
Aperfe:çoamentos
em
recip.entes,
medite., e nue ésteres, unidas e ili- tipo dotado, em conjunto, de um reci•
i.o no lado cip'n
ulanJ
nrrssào
de
.
dias, bem como ésteres vinilicos, ani- piente, d cum ei.nmcnto .de cabeça com dispensadores de material so!
(rido de ácido rnaloico e ácido cru- o qual o recipiente é destacáveltnente li- ar a dispositivos pulverizadores, de de dobra situada na outra extremidade.
••••nn•••n•nn
tónico.
gado, urna abertura de sa.da através actirdo com o ponto 1, caacterizados
3 — Processo de acdrdo com os o elemento ar cabeça par o forne- pelo fato da válvula de escape ser de
TÊRMO
11.9 130.881
*untos 1 e 2. caracterizado pelo fato
forma wanar com uma zusr:I., suleita
de que trata *a peças metálicas com cimento tt um dispositivo pulvelizador numa posição fixa e ser composta de
10 de julho de 1961
•
ama soluçãe que contém em conjunto do material proveniente do recipiente.
cerca de 0,1%-peso até 15%-pC.so de e dispositvos de passagem do ar atra- um material metálico perm:t.ndo o enThe Singer Manufacturing Com.
ácido alquenfasfónico e polimerizado. vés o elemento de cabeça para a a:mis- curvamento elástico da válvula de es• •n Processo de acórdo com os são e ventilação do ar para e da parte cape da dita borda sob a pressão do pane — Estados Unidos da América
ai.
pontos 1 a 3. caracterizado pelo fato superior do recipiente acima do nivel
Gancho rotativo para máquinas
de tratar es partes metálicas com do material; cardcterizados pela combi8 — Aperfeiçoamentos em recipientes costura.
uma aoluçiee aquosa de ácido al- nação, com os dites dispositivos de pasdispensadures de material sob p.essão
quenfosfónice e polimerizado.
Pontos Caracteristicos
Processo de acórdo.com os sagem de ar, de uma vá‘vula de aduais- de ar a dispositivos pulverizadores, de
pontos 1 a 3 caractert:ado peio fato sã se abrindo sob a pressão do ar para acardo com o ponto 1, caracterizados
1. Um gancho rotativo para ma.
de tratar ah peças metálicas com admitir o ar no rec:piente e uma vál- pelo fato de ambas a válvula de escape
uma soluçá° alcoólica, contendo vula de escape de uma compos:çâu e e a válvula de admissão serem de for- quinas de costeais compreendendo
eventualmente ainda água, de ácido de uma estrutura proporcionando um ma anular plana de diâmetro diferentes, um corpo de gancho em forma de
ainuenfnsfónico e polimerizado, ser- grau de resistênc:a que permae a aber- como uma das válvulas coaxialmerr e copo incluindo um meão, uma pare.
vindo com solventes principalmente tura da válvula de escape peio ar sob disposta no interior da outra va'vula: e de extrema estendida lateralmenta
a partir do dito meão, e uma pareda
álccots com 1 a 4 átomos de carbo- pressão no inter.or da recipiente para
ambas as válvulas sendo retidas Mas lateral periférica sustentada pela di•
n...
Pruce-se de &dedo com os ventilar substancialmente a tonalidade suas periferias internas com suas cortes ta parede extrema e tendo uma bor.
pontos 1 4 !I caracterizado pelo fato do dito ar do mesmo porém que resiste externas livres para se movimenta..em. da livre, tendo a dita parede lateral
de tratar as peças metálicas com a abertura da dita válvula de, escape
A requerente reivindica de acôrdo uma folga e um bico apreensor da
ume soluçie, aquosa, contendo even- pelo impeto do material salp • cado con- com a Convenção lnternacion4 e o Ar- laço formado na dita parede lateral
tualmente alcool, de ácido alquen- tra a mesma ou pela pressão manemé- tigo 21 do Decreto-Lei, a* 7.903. de 27 numa borda da dita folga, termilosfónIco e uelimerizado, que contém, trica do material, o dito sa.pico ou pr:s- de agOsto de 1945, a prioridade da cor- nando o dito bico numa ponta apreeventualmente ainda uma adição de silo manoinétrica se originando das respondente pedido depositada na Re- ensora de laço na borda livre da dita
umectantes.
ou inclinaçào ima:len:da no partição de Patentes dos Estados Uni- parede lateral e incluindo uma bor. 7 — Soluçãc para a execução do socuditkias
expansora de laço a qual, a partir
dos da América. em 27 de junho de da
processo de ectedo com os pontos 1 conjunto do recipiente.
do dito ponto no sentido da dita paa b caractexuada pelo fato de con- 2 — Aperfeiçoamentos em recipien- 1960, sob a* 38.853.
rede extrema, é inclinada para trás
ter ácido alquenfosfónico, de prefe- tes dispensadores de material sob p.esrelativamente à direção da rotação
rência ácido vinil-fosfónico, e áci- são de ar a dispositivos pulverizadores,
TERMO 1n1° 130.438
do dito gancho, tendo a dita Parede
do polivinii-fosfemIco eiou seus derilateral um recesso circular interno,
vados ácidos. nos quais se encontra de aciardo com o ponto 1, caracterizaDe 29 de junho de 1961
um portador do alojamento de bobina
semente um grupo OH livre por uni- dos pelo fato da válvula de escape ser
tendo uma nervura de mancai peridade rnonórr.era no átomo de fósfo- de forma anular com uma borda perlPredk. A. Power And SOM Led- férica montada no dlto recesso para
ro de preferência os seus ser:e-esta- lérica su:eita em posição Exa, e com
rotação do dito gancho cem relação
ns e/ot. polimerizados mistos do a parte que se prolonga da mesma para ted. — Inglaterra.
Aperfeiçoamentos em amarrações de ao dito portador do alojamento de
ácido vinil-fosfónico aliou de seus a borda periférica oposta sendo livre
derivados acidos e/ou petiz:aerizados* para flexionar-se sob a pressão do ar. ponta de arame, usado no envolvimento bobina, tendo o dito corpo de gancho
uma pluralidade de furos, caracter!.
livres de fósforo contendo grupos Acide fardos de materiais elásticos.
z,ado pelo fato de que os de um
des. de preferência ácido poltacrílico, 3 — Aperfeiçoamentos em recipientes
dos ditoe furos é formado parciale/ou polimerizadus mistos de éter vie dispensadores de material sob pressão
Pontos Característicos
mente na dita parede extrema e parull-alquilico e anidrido de ácida tua- de ar a dispos.tivos pulverizadores, ae
leico dissolvidos em água efou álcoois, acórdo com o ponto 1, caracterizados
cialmente na dita pareee lateral e
1
—
Aperfeiçoamentos
em
amarrações
e eventualmerte umectantes.
tendo um eixo, o qual. a partir da
• pelo faio de e.' s a v4 1, .e i d • eaccir de ponta de- arame usado no envalvi- extremidade
livre da dita parede la..
Solução de acendo
com
to37,—
ca:actcrizada
pelo fato
deo.ponque e a válvula de adrn:ssão serem de forma mento de fardos de materiais elást:cos. feral no sentido do meio do dito
,
anu,ar plana de cl:âmetros di;erentes e caracterizados pelo fato de cada ponta gancho, é inci tnada para fora da lios e olimernados mistos de ácido visõhre st. a fim cie nha de eixo do gancho e para fora
fi•a se- t
nil-fosfónie.o e/ou de seus derivados urna das válvulas ser disposta coaxialte1do4 contem como componentes de i mente no interior da caiba válvu.a.
formar uma debra e uma extremidade relativamente à direcão de rotaeln do
Pontos Caraetertsticos

•-
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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 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
gancho, circulando assim ar para fo- uma parte de garra de uma super- elemento do trinco é separado do ele- f 2e) Aperfeiçoamentos em turbina
ra através dos ditos furos durante a estrutura de limpador na qual a uni- mento de limpeza e da tira de sus- ' hidráulica ou bomba de acôrdo cora
dade de reenchimento deve ser mon- tentação e inclui meio para impedir o ponto 1, caracterizados por Meios,
rotação do dito gancho.
movimento longitudinal relativo, subs- ligando as ditas sabeças para sumia
tada.
2. Um gancho rotativo para máaras= tancial, e em que o meio da super- liquido vedatório às ditas entradas,
2 — Uma unidade de reenchamquina de costura compreendendo .um
estrutura para ligação das partes es_ tendo o rotor discos radiais nas excorpo de gancho em forma de copo to para um limpador de para-brisas, paçadas da unidade de raenchimen- tremidades axiais, espaçados em reincluindo um meão, unia parede ex- conforme o ponto 1, caracterizado em to compreende garras para ligação da lação às cabeças. e com .elas definintrema estendida lateralmente a para que o meio de sustentação constitui tira de sustentaçao, incluindo o ele- do camarás de vedação, e caracteritir do dito meão, e uma paredeala- uma tira de sustentaaão e em que o mento de trinco um encaixe para zada, outrossim, por meios de pastarai periférica suportada pela dita elemento de trinco é separado do ele- receber pelo menos uma das garras sagem, cornun cando as aludidas câparede extrema e tendo uma borda mento de limpeza e da tira de sus- afim de manter a unidade do reen- maras de vedação e as ditas entralivre, tendo a dita parede lateral tentação e inclui meio para prendã- chimento em relação instalada na das, a fim de evacuar continuamente o ar dessas câmaras, e mantê-las
uma folga, um bico apreensor de laço lo em relação instalada contra mo- super-estrutura.
cheias de líquido.
formado na dita parede lateral numa vimento longitudinal substancialmen9 — Um limpador de para-brisas
39 ) Aperfeiçoamentos em turbina
borda da dita folga, terminando o te relativo.
3 — Uma unidade de reenchimen- conforme o ponto 8, caracterizado hidráulica ou bomba, de acôrdo com
dito bico numa ponta apreensora de
laro na borda livre da dita parede to para um limpador de para-brisaS por possuir o elemento do trinca um o ponto 2, caracterizados pelo fato
lateral e incluindo t: a borda ex- conforme o ponto 2, caracterizado par de pernas elasticamente ligada, de que os membros com orifícios são
pansora do laço a qttl, a partir daa em que o meio para prender o ele- uma à outra, em uma extremidade membros canicos, e que as meneiodita ponta no sentido da dita: parede mento de trinco em relação insta'a- e em que pelo menos uma das per- nadas passagens incluem no mínimo
extrema, é inclinada para trás rela- da, compreende meio no elemento do nas contém um encaixe e em que pe- dois orifícios de admissão e um oriligados a - cada
tivamente à direção de ro tação do trinco adaptado para agir conjunta- lo menos uma das pernas inclui urna fício de descarga,. em
questão.
das câmaras
dito gancho, defirando a dita ponta mente com uma parte da tira de sus- parta afunilada para guiar a perna uma
49) Aperfeiçoamentos em turbina
de modo que a garra encaixe na
um percurso circu'ar de trajeto só- tentação.
hidráullca o:a bomba, de acôrdo com
4 — Uma unidade de reenchiznen- frenda.
bre a rotação do dito gancho, tendo
10 — Um limpador de para-brisas o ponto 3, caracterizados pelo fato
a dita parede lateral um recesso cir- to para um limpador de para-brisas,
da que cada cabeça tem uma entrada
cular interno do qual a porção ad- conforme o ponto 3, caracterizado conforme o ponto 9, caracterizado separada, em comun'cação com cada,
jacente à dita folga no lado oposto em que o elemento de trinco inclui em que cada uma - das pernas con- um dos orifícios de admissão nos
um par de pernas elasticamente liga- tém um encaixe e uma parte afuni- cônes, mediante o que caba câmara
proveniente a o dito bico anreensor
laao é formada na borda livre da das uma à outra, em uma extrema. lada na extremidade oposta de sua pode ser aplicada, se desejado fór,
dita parede extrema e tem um lado dada e em que o meio de encaixe é área de ligação.
em dois serviços de bombbeios sepaaberto um portador de alojamento combinado com cada uma das per11 — Um limpador de para-brisas rados.
da bobina recebida dentro do dito nas para prover a interligação, ten- conforme os pontos 9 ou 10, caracte59 ) Aperfeiçoamentos em tureina
corpo de gancho e tendo uma parede do cada perna uma extremidade afu- rizado em que pelo menos uma das hidráulica ou bomba, de acaram com
lateral periférica, uma nervura de nilada distante da área cai que são pernas é provida de uma aba vincada o ponto 4, caracterizados pe'o fato
933010 periférico na parede lateral do ligadas uma à outra afim de permi- para cima afim de receber pressão de que as cabeças são providas de
dito portador de aloJ amento da bo_ tir ao trinco ser guiado para inter- digital para fazer as pernas serem conexões destinadas a um suprimenbina e montada no dito recesso para ligação com as partes de garra.
prensadas uma contra a outra para to de liquido vedatório para o fun5 — Urna unidade de reenchimen- desligar a super-estrutura do trinco cionamento da bomba, cuja cAnexão
rotaaão do dito gancho em relação
ao dito portador de alojamento de to para um limpador de para-brisas.
A requerente reivindica de acôrdo comunica com as passagens de adbobina, tendo a dita darede lateral conforme o ponto 4, caracterizado em man a Convenção Internacional e o missão da bomba, sendo que os disdo portador de alojamento de bobina que pelo menos uma das pernas é Art. 21 do Decreto-Lei n.9 7.903 de cos radiais nas extremidades definem
uma abertura de agulha dis posta jun- provida de uma aba virada para ci- 27 ale agasto de 1945, a prioridade do um espaço ou câmara entre as cato ao percurso de trajeto do dito hl- ma afim de receber pressão digital correspondente pedido, depositado na beças e os discos radiais, e que os
ditos meios de passagem comunicam
co'apreensor de laço e definindo uma para fazer a perna separar-se da Repartição de Patentes dos
as aludidas entradas e a câpost e ao apreensora de laço, um flan- garra a ela ligada, com a finalidade Unidos da América, em 19 de julho entre
mara em questão.
de 1960, sob o n.9 43.943.
teral mente na parede lateral do dito de desligar o encaixe da garra.
69 ) Aperfeiçoamentos em turbina
6 — Uma unidade de reenchimenge de contraia de laeo estendido lahidráulica ou bomba, de acôrdo com
portador de aloiamento de bobina e to para um limpador de 'para-brisas,
TÉRMO N9 113.190
qualquer 'dos pontos anteriores, cadisnostn em relação afastada ao per- conforme o ponto 4, caracterizada
racterizados pelo fato de que seu
De 11 de setembro de 1959
curso d o trajeto da ponta apreenso- em que cada uma das pernas é prorotor é provido de lâminas, pás ou
virada
para
cima
aba
vida
de
uma
ra de laço para proporcionar urna
aletas.
afim
de
receber
pressão
digital
para
folaa de amalha entre o dito Plange e
Depositante: — The Nasch Engi0 , Aperfeiçoamentos ara culmina
a dita ponta apreensora, do lano, urna fazer as pernas serem imprensadas neering Compan y , South Norwalk, tudráulica ou bomba, de acarda com
uma
contra
a
outra,
com
a
finalidaConnecticut — Estados Unidos da qualquer dos pontos amerioras cacontracbaveta fixada à periferia da
dita narede lateral e tendo um Plan- de de desligar os encaixes das gar- América do Norte.
racterizados pelo fato de que cada
"Anerfeiçoamentos em turbina hi- cámara de bombeio possua um meio
ge dirigido para dentro fechando o ras. .
lado aborto do dito recesao e termi— Um limpador de para-brisas, dráulica ou bomba de anel liquido". de parede, comuicando com a mesma. e uma pluralidade de entrarias
nando numa borda livre adjacente à compreendendo urna unidade de rePontos Caracterzsticos
providas de orificios. e ormeirits pasparede lateral do dito portador de enchimento de um elemento de limsagens separadas. em comunicação
alo l amento de babam, caracterizado peza e um elemento alongado de
19) . Aperfeiçoamentos em turbina com cada urna das entradas sendo
pelo fato de que dita.contrachaveta maior rigidez do que o elemento de
tem uma porção do dito , flanga dis- limpeza afim de sustentar o referido hidráulica Ou bomba de anel liquido que a scabeças fecham as extremidaposto substancialmente no planta de- elemento uma super-estrutura adap- compreendendo: um corpo formado des externas das respectivas câmaras
finido pelo percurso do :trajeto da tada para ser unida a um braço de com lóbulos; um tutor, operando o possuem uma pluralidade de sedo dito corpo, com o corpo e gundas passagens, cada qual em alidita ponte apreensora cisa laço.
limpador; meio de segurança na su- dentro
rolor incluindo membros divisórios nhamento com uma respectiva das
per-estrutura para ligar e sustentar opara
dividir o espaço de trabalho primeiras passagens e com respectiTÉRIvaa Na 130.968
partes espaçadas de 'unidade de re- em duas
câmaras de pombeio. e vos orifícios de abertura, sara forenchimento; um elemento de trinco compreendendo,
outrossim; membros mar assim uma • entrada separada
18 de julao de 1a61
formando uma parte de unidade de separados com orifícios, definindo os para cada uma da dita pluralidade
reenchimento; meio no elemento de :imites internos das respectivas câ- de entradas providas de orifícios.
Trico Products corporation — Es- trinco adaptado para ligar as partes maras
de bombeio, e incluindo pas89 ) Aperfeiçoamento.s em turbina
tados Unidos ria América.
do meio de segurança na super-es_ sagens para transmitir o gás de e hidráulica ou bomba OP acardo colai
'Limpador de para brisas'',
trutura e que sustenta partes espaçadas para as respectivas csimaras, e cabe- o ponto 7, caracteroizados pe'o fato
da. unidade de reenchimento para, ças, obturando as extremidades ex- de que o meio de parede mencionado
Pontos característico,
assim, confinar o movimento longitu- ternas das câmaras, e com passagens oossui elementos divisórios, dividindinal da unidade de. reenchimento nas mesmas. construidas dispostas do-o em no mínima taia.e passagens
'1 — Uma unidade de reenchirnen- em relação a, super-estrutura, permi- para transmitir o gás de e para os de admissão e uma passagem de
to para um limpador de para-brisas tindo o elemento de trinco e inserção membros providos d eorífícios, bom- d (acara a .
Aperfeiçcamentas em turbina
remarão da unidade de reenchi- ba essa, caracterizada pelo fato de
caracteriza dó por compreender .um
elemento de limpeza, meio de susten- mento corno uma peça completa em que cada cabeça. provida de na mí- nidráulica ou bomba de arórda com
nima due.s ent-adas separadas e uma o ponto 7, caracteriza 'os por incluir
tarS n para ranntaaern do referido ele- relação à super-estrutura.
mento, um elemento de ' trinco . na li — Um limpador de para-brisas sa"da, mediante as oleais cada ca- meios divisórios que" dividem A esunidade de reenchimento e meio de conforme o ponto '7, caracterizado mara p de ser apEca.da em no mi- teta em no minano duas peseagens
encali:e combinado com o elemento em que o elemento alongado constitui niroo -da s serviços de bombeio sepa- de admissao e em na mmimG duas
Dassagens de descarga, bem como
de trinco para prover interligação comj uma tira de sustentação e em aue o rados.
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TÊRMO N9 122.30
De 31 de agõsto de 1980

do plano superibr da mesa da máquina, e a extremidade superior
apoiada dobre uma das extremidades
de um outro braço articulado, o
qual funciona como alavanca; e os
citados braços ligados entre si por
mola helicoidal°, que os mantém em
posição, tanto para a fixação quanto
para o deslocamento do conjunto.
89) Aperfeiçoamentos em máquinas
retificadoras de girabrequins de automóveis em geral, como reivindicado
Mó 5; caracterizados por ser fixado
à capa protetora do usual rebeilo,
um conjunto de braços articulados
em cuja extremidade livre é previsto
um dispositivo de verificação do desgaste do eixo do girabrequim, dispositivo Sete formado por uma placa
vertical, dotada em unia de sua: faces de orelhas de fixação do conjunto, e na face oposta de um pequeno
bloco, de cuja face inferior se salienta uma haste alongada provida de
rasgos longitudinais extremos, *os
quais correm em pinos providos de
molas, pinos estes previstos no interior de uma *peça tubular, a qual
envolve a dita haste. mas deixando
livre a sua extremidade, peça esta
também fixada à placa vertical acima referida, e provida ainda em sua
extremidade inferior de uma peça
plana dotada de um orifício onde é
encaixado o pino roaqueado de um
botão, pino Sete dentado e que Movimenta uma cremalheira, também
vertical, que se prolonga inferiormente mit trecho inclinado em direção à mencionada haste, sendo a
extremidade livre deste prolongamento recurvada para cima, sendo
ainda o conjunto dotado de elemento de centralizaçau aispus:o no referido prolongamento du cremalheira.
79) Aperfeiçoamento em máquinas
relificadoras de giraarequins de automóveis em geral, como reivindicado
até 8, substancialment ecorrio desentoa e ilustrados nos desanhos anexos.

Requerente: • Maxim° Porta —
Estado de Minas Gerais.
Nova máquina retificadora de giragrequins de automóveis em geral.
19 ) Aperfeiçoamentos em máquinas retificadoras de girabrequins de
automóveis em geral, caracterizados
pelo fato de os usais cabeçotes des.
lizantes na superfície da mesa, serem
fixados às respectivas bases, por parafusos que permitem o seu ajuste
em quaisquer posições ou inclinações
desejadas.
29) Aperfeiçoamentos em máquinas
retificadoras de girabrequins de automóveis em geral, corno reivindicado
em 1, caracterizados por oleiem os
suportes das placas, mandril) dos
cabeçotes citados em 1, formados
por dois blocos ajustados entre si
através de um parafuso, e por um
terceiro bloco provido de guias prismáticas onde pode deslizar a base
prbpriamente dita da placa (mnandril); e sendo ainda um dos dois
blocos acima referidos, provido de
um contra-pés°.
39) Aperfeiçoamentos em máquinas
retificadoras de girabrequins de automóveis em geral, como reivindicado
até 2, earacterizadoa peio fato de a
superfície da mesa da máquina apresentar dois planos superpostos articulados em um pino central ,extremo,
TERMO N9 123.016
sendo o piano inferior provido de
curtos rasgos transversais equidistanDe 16 de agosto de 1960
tes, nos quais correm pinos fixados
ao plano stiperior, e cuias extremiRequerente: The Prime G. Houg
dades livres são envolvidas por mola, Co. — Estados Unidos.
podendo os referidos planos da mesa
Titulo: Arranjo de levantamento de
sofrerem uma pequena deslocação caçamba para carregador de trator.
angular.
4fl i Aperfeiçoamentos em máquinas
Pontos Caracteristicos
retificadores de girabrequins de automóveis em geral, como reivindica1. Arranjo de levantamento de cado até 3. caracterizados por serem
previstos em uma canaleta longitu- ,çamba para carregador de trator, cadinal de paredes laterais inclunadas, 1 racterizado pelo fato de compreender
prevista no tampo superior da mesa i uma lança ligada, articuladamente, ao
citada em 3. suporte para microme- ' trator e disparada para a frente do
tros os outros aparelhos quaisquer, Imesmo; uma caçamba montada, opetais como diamante para retificar rativamente, na extremidade dian leirebelo, ou andei° para peça de tra- I,ra da referida lança; uma alavanca
balho, suportes estes . formado!, por I montada, articuladamente, a meio das
uma placa plana, de fonnato subs- !suas extremidades, na referida lança,
tancialmente triangular, disposta por entre as extemidades desta *última
verticalmente e provida em um de um ariete hidráulico ligado, articulaseus ângulos, de una rasgo em V i damente, por urna de suas extremidades, ao referido trator, num ponto
CIIIP se encaixa em um *a laterais
da canaleta acima refecida sendo a • substanciahnente abaixo da ligação
dita placa provida ainda de abas articulada da referida lança com o
de apoio, e em seu extremo superior, referido trator; dispositivo para a liencal::e para os referidos aparelhos. gação articulada da outra extremida5 Aterfelçoamentos em máquinas de do referido anate com uma das
retireadoras de girabrequins da au- ! extremidades da referida alavanca; e
tomóveis em geral, como raiai:idea- dispositivos em forma de calço, preda até 4. caraceerizalos ,sor ser a vistos numa parte do referido trator;
pl aca citada era 4, pravida em ama e pelo fato de que a outra extremida suas faces de uni orne° articula- dade da referida alavanca está consdo centralmente, sendo a sua extre- tituida de modo a cooperar com os
mai :ide inferior recurvada
encai- referidos dispositivos em calço duranxada a
dos laterais da canaleta te a parte inicial do ciclo de levan-

tamento da referida lança e da referida caçamba.
2. Arranjo de levantamento de caçamba, de acórdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que a ligação
articulada da referida lança com o
referido trator se situa num ponto
adjacente a parte superior do mesmo;
pelo fato de que o referido anate hidráulico se liga, articuladamente, por
uma das extremidades da referida
lança, ao referido trator, num ponto
situado substancialmenteb aaixo e por
trás da ligação articulada da referida
lança com o referido trator, havendo
dispositivos para a ligação articulada
da outra extremidade do referido
ariete com a extremidade traseira da
referida alavanca, de modo a ficar a
referida alavanca em posição, subatanciaimente, horizontal quando o referido anate hidráulico se acha em
posição de substancial e completo recolhimento; pelo fato de que os referidos dispositivos em calço se acham
montados no referido trator em cooperação com a outra extremidade
da referida alavanca; e pelo fato de
que essa . outra referida extremidade
da alavanca se acha constituida de
modo a cooperar com a face superior
dos referidos dispositivos em calço,
agindo com articulação, durante a
parte inicial do cicio de levantamento
da referida lança e da referida caçamba.
3. Arranjo de levantamento de caçamba, de acórdo com o ponto 2, caracterizado pelo fato de que a referida lança se acha provida do dispositivo de espera que cooperam com a
face superior da extremidade traseira
da referida alavanca, depois que a referida lança tiver sido levantada ao
longo de, substancialmente, um terço
do ciclo de levantamento da referida
lança e da referida caçamba.
4. Arranjo de levantamento da caçamba, de acórdo com qualquer dos
pontos precedentes, caracterizado pelo
fato de compreender uma lança; dispositivos para a montagem articulada
da extremidede traseira , da referida
lança no referido trator, substancialmente, na parte superior desse trator, estendendo-se a referida lança
para a frente do trator e sendo ela
. basculavel- de uma posição abaixada
de escavação para uma posição alevantada de tombamento ou descarga,
por seara a extremidade traseira do
referido tratoe; uma caçamba montada, operativainente, na extremidade dianteira da referida lança; unia
alavanca montada, articuladamente, a
meio de suas extremidades, na referida lança, entre as extremidades desta ultima; um ariete hidráulico para
o levantamento e alijamento da relenda lança entre a sua posição inta-ior extrema de escavaçao e a sua
posiçáo de tombamento ou descarga;
dispositivos ligando. articuladamente,
uma das extremidades do referido
ariete hidráulico ao referido trator, vicando a um movimento de articulação
cm têm° de um transversal pituado,
substancialmente, na parte inferior do
referido trator, por trás do eixo de
articulação da lança no trator; dispositivos ligando, articuladamente, a
outra extremidade do referido anate
hidráulico a uma das extremidades da
referida alavanca; e dispositivos em
calço montados no referido trator, em
I cooperação com a outra extremidade
, da referida alavanca, tendo essa alai vanca e o referido ariete hidráulico
comprimentos tais que, quando o re-

ferido ariete hidráulico se acha recolhido de modo substancialmente compito, a referida outra extremidade da
alavanca coopera com a face superior
dos referidos dispositivos em calço,
ficando a referida lança na sua posição inferior extrema e de modo a
que o referido ariete hidráulico faça
a referida alavanca levantar a raferitit‘lança, agindo os referidos dispositivos em calço como ponto de articulação.
5. Aeranjo de levantamento de caçamba, de achrdo com o ponto 4, caracterizado pelo fato de estarem previstos, na referida lança, dispositivos
de espera situados de modo a cooperarem com 'a face superior da referida outra exkremidade, da referida
alavanca (jarina, a referida lança se
acha na' sua posição inferior extrema;
e pelo fato de estarem os referidos
dispositivos de espera constituídos,
ainda, de modo a que o movimento de
basculagem da referida alavanca em
relação a referida lança venha a ser
sustado depois que a lança se tiver
levantado ao longo de, substancialmente, uma terça parte do seu ciclo
de levantamento.
6. Arranjo de levantamento de caçamba, de- acórdo com qualquer dos
pontos precedentes, caracterizado .pelo
fato de que o referido trator compreende um par de rodas dianteiras suportando uma caixa de eixo que, por
sua vez suporta a extremidade dianteira do trator; e pelo fato de compreender o referido arranjo de levantamenio da lança e da caçamba uma
lança ligada, articuladamente, ao trator e disparada para frente do mesmo. por Wire a referida caixa de ciai dianteiro; unia caçamba montada,
operativamente, na extremidade dianteira da referida lança; uma alavanca
ligada, artiçuladamente, entre as suas
extremidades, a referida lança, num
ponto entre as extremidades desta;
um saleta hidráulico ligado, articuladamente, por uma de suas extremidades, ao referido trator, num ponto
substancialmente abaixo da ligação
articulada da referida lança no referido trator:, dispositivos ligando, articuladamente, a outra extremidade do
referido ariete a uma das extremidades da referida alavanca; e dispositivos em calço montados na face superior da referida caixa de eixo; e pelo
fato de que a outra extremidade da
referida alavanca se acha constituida
de modo a copperar com os referidos
dispositivos em calço durante a parte
inicial do ciclo de levantamento da
referida lança e da referida caçamba.
7. Arranjo de levantamento de tiaçsmba, de nardo com o ponto 6, canal ?nandu pelo fato de que o referido trator compreende um par de rodas dianteiras suportando uma caixa
de eixo que, por sua vez, suporta a
extremidade dianteira do trator; e
Pato fato de que o referido arranjo
de levantamento da lança e da caçamba Compreende uni primeiro e um
secnndo braços de alavanca; e dispositivos em pino para a montagem articuirda da referida alavanca na juncão dos referidos primeiros e segundo tira rem. ra referida lança, por entre as eaieemidades desta e por trás
rla referirei COCA de eixo; e pelo fato
de coe a face inferior do referido segundo telim se acha constituida de
moee a conne-ar com a face superior
dos referidos dispositivos em calço
durante a parte inicial do ciclo els
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levantamento da referida lança e da
referida caçamba.
8. Arranjo de levantamento de caçamba, de acÔrdo com os pontos 6 e
I, caracterizado pelo fato de que o referido trator compreende um par de
rodas dianteiras suportando uma caixa de eixo, por sua vez, suporta a extremidade dianteira do trator; é pelo
fato de que o referido arranjo de levantamento da 'caçamba compreende
dispositivos de espera, previstos na referida lança e constituidos de modo
a cooperarem com a face superior do
referido segundo braço quando a lança se acha na sua posição inferior
extrema; e segundos dispositivos de
espera, previstos na referida lança e
situados de modo a cooperarem com
a face superioro do referid e primeiro
braço, depois que a referida lança tiver sido levantada ao longo de, substancialmente, uma tôrça parte de ciclo de levantamento da referida lança
e da referida caçamba.
9. Arranjo de levantamento de caçamba, de acôrdo com qualquer dos
pontos precedentes, caracterizado pelo
Lato de que o referido trator compreende uni par .de rodas dianteiras suportando uma caixa de eixo que, por
'sua vez, suporta a extremidade dianteira do trator; e pelo fato de que o
referido arranjo de levantamento da
lança e da caçamba compreende uma
lança formada de um par de braços
de lança duplicr. .as, dispostos um de
cada lado do referido trator, astando cada um dos referidos braças
de dança ligado, articuladamente, ao
eixo de trator de um dos lados do
mesmo, de modo a disparar, para a
frente, por sôbre a caixa ' ,do eixo 'dianteira) e por entre as referidas-rodas dianteiras e o 'corpo do referido
trator; uma caçamba montada, operativamente, na extremidade dianteira dos referidos braeos de lança;
um par de alavancas, abrangendo
cada uma dessas alavancas um primeiro e um segundo braço de alavanca; dispositivos em pino para a
montagem articulada de cada uma
dessas alavancas na junção dos seus
respectivos primeiro e segundo braço,
num dos referidos braços de lança,
por entre as extremidades desta última e por trás da, referida caixa de
eixo dianteiro; um par de atletas
dráulicos, estando cada um dos referidos arietes hidráulicos ligado, articuladamente, por uma de suas extremidades, a um dos lados do referido trator, num ponto substancialmente abaixo da ligação articulada
dos referidos braços de lança ao referido trator; dispositivos para a
montagem articulada da outra extremidade de cada um dos referidos
arietes a extremidade de um dos referidos primeiros braços; e dispositivos em calço, montados na referida
caixa do eixo, de um e outro lado
do referido trator e por entre as re#eridas rodas dianteiras; e pelo fato
de que a face inferior de cada um dos
referidos segundos braços se acha
oonstituida de modo a cooperar com
a faca superior dos referidos dispositAvos em calço, de um e outro lado
do trator .no decurso da parte inicial
de ciclo de levantamento da referida
lança e da referida caçamba.
10. Arranjo de levantamento de caçamba, de . acôrdo com o ponto 9, catacterizado pelo fato de que cada um
doe referidos braços de lança é constituido de um par de placas verticais
Itiantidas com um espaçamento hori-

zontal reciproco; e pelo fato de que
os referidos dispositivos eria pino suportam, articuladamente, cada uma
das referidas alavancas por entre as
referidas placas de um dos referidos
braços da alavanca.
11. Arranjo de levantamento de caçamba, de acôrdo com o ponto 10, caracterizado pelo fato de compreender
dispositivos de espera para cada uma
das referidas alavancas; e pelo fato
de que esses dispositivos de espera
compreendem um primeiro membro
em placa fixado por entre as placas
dos referidos braços de lança, numa
posição Substancialmente horizontal e
instalado de modo a cooperar com a
face superior do referido segundo
braço quando a referida • lança se
acho na sua posição inferior extrema;
e um segundo membro em placa fixado por entre as placas dos referidos braços de lança, numa posição
substancialmente vertical e tal que a
face superior da referida primeira
alavanca venha a cooperar com êsse
segundo membro em placa dreaois que
a lança e a caçamba tiverf.n sido
levantadas a9 longo de, suastancialmente,' uma têrça parte do ciclo de
levantamento da referida lança e da
raferida caçamba.
12. Arranjo de levantamento de caçamba, , de acôrdo com qualquer dos
pontos 9 a 11, caracterizado pelo fato
de que o referido trator compreende
um par de rodas dianteiras suportando uma caixa de eixo que, por sua vez
suporta a extremidade dianteira do
trator; e pelo fato de que o referido
arranjo de levantamento da caçamba
compreende uma lança ligada, articuladamente, ao trator, substancialmente na parte superior do mesmo e
disparada para a frente, por sôbre a
caixa do eixo dianteiro; uma caçamba montada, operativamente, na extremidade dianteira da referida lança,
uma alavanca compreendendo um
primeiro e um segundo braços de alavanca, sendo o referido segundo braço
de alavanca, substancialmente, mais
longo do que o referido primeiro braço
da alavanca; dispositivos em pino
para a montagem articulada .da referida alavanca, no ponto de junção dos
referidos primeiro e segundo braços.
na referida lança, num ponto entre
as extremidades desta e situado por
tras da referida caixa do eixo dianteiro; um ariete hidráulico ligado,
•articuladamente,
por uma de suas
extremidades, ao referido trator, num
ponto, substancialmente. abaixo e ,por
trás da ligação articulada da referida
lança no referido trator; dispositivos
para a ligação articulada da outra
extremidade do referido ariete a extremidade do referido p rimeiro braço;
e dispositivos em calço montados na
face superior da • referida caixa de
eixo; e pelo fato de que os referidos
dispositivos em pino se acham montados na referida lança, apresentando o referido ariete hidráulico um
comprimento tal que, quando esse
ariete hidráulico se acha em estado
de recolhimento substancialmente
completo, a face inferior da extremidade do referido segundo braço coopera co ma face superior dos referf idos dispositivos em calco no decurso
da parte inicial do ciclo de- levantamento da referida lança e da referida caçamba.
13. Arranjo de levantamento de caçamba, de acôrdo com qualquer dos
pontos precedentes, caracterizado pe-

lo fato de que o referido braço da
lança compreende um par de placas
de lança verticais e horizontalmente
espaçadas; dispositivos, numa das extremidades das referidas placas, para
a montagem articulada do referido
braço de lança no trator; dispositivos
na outra extremidade do referido
braço de lança, destinados a ligação
articulada de uma caçamba à mesma; uma alavanca compreendendo
um primeiro e uni segundo braço de
alavanca; o dispositivos e mpino para a montagem articulada da referida alavanca, no seu ponto de junção entre os referidos primeiro e segundo braços, por entre as referidas
placas de lança e entre as extremidades das mesmas, ficando os referidos braços de alavanca dispostos,
substancialmente, ao longo das referidas placas de lança; pelo fato de
que o referido braço da lança apresenta tuna espessura horizontal suficiente para permitir o livre movimento do mesmo entre as paredes laterais de um trator e as faces internas das respectivas rodas dianteiras, pelo fato de que as referidas placas de lança ficam espaçadas uma
da outra uma distância capaz de
permitir a entrada, de permeio, de
um ariete hidráulico de levantamento
e arriamento; pelo fato de que a extremidade do referido primeiro braço
de alavanca é sucessetivel de uma liga- articulada com um ariete de
levantamento e arfiamento da lança;
pelo fato de que a face inferior da
extremidade do referido segundo
braço é sucetivel de cooperar com
uma articulação prevista na caixa de
eixo do referido trator, entre as rodas dianteiras e os lados _do referido
trator; pelo fato de compreender uma
primeira placa de espera fixada por
entre as • paredes internas das referidas placas de lanara num plano,
substancialmente horizontal e numa
posicáo que lhe permite cooperar com
a face superior da referida segundo
braco; e uma segunda placa de espera
fixada por entre es paredes internas
das referidas ple ceve, de 'anca, na extremidade traseira da referida primeira placa de espera; e pelo fato de
que essa se gunda nlaca de espera -se
acha situada num plano. substancialmente. vertical de modo a poder coonerar co ma face superio , do referido p rimeiro broco de alavanca, após
um movimento de báscula da referida alavanca ao longo de um determinado angule.
• A• requerente reivindica de acôrdo
co sua Convenrão Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n e 7.903. de
27 de agiisto de 1945. a prioridade do
corresp ondente nedido depositado na
ep rtira• o de Patentes nos E-P.IJU.
da América Po, 4 de novembro de
1959, sob n9 851187.
TÊR1VK) N9 125.073
Data: 16 de novembro de 7960

Pontos Característicos

1 — Dispositivos de vigamento que
permite edificar paredes divisórias de
sustentação perpendiculares ou paralelas às fachadas
i como Õs tetos
correspondentes, e. erizado por se
utilizar, segundo a importância da
construção desejada, um ou vários
caixões semelhantes convenientemente
aproximados, de forma paralelepipédica, montados sôbre um jôgo de rodas estamoteáveis, abertos em suas
duas extremidades, extensíveis lateralmente, cujos lados são constituídos
cada um por duas partes articuladas
longitudinalmente entre si bem como
nos bordos superiores e inferiores do
dito caixão a fim de poder dobrar-se
para i interior para constituir um
coniunto deforinável que permite reduzir a seção dos caixões para a desmontagem. sendo estes normalmente
mantidos e rr posição de utilização por
meio de n17. e acos verticais e horizontais.
2 — Dispositivo de vigamento que
perndtc edificar paredes divisórias de
sustei 1-ão perpendiculares ou paralelas as fachadas bem como os tetos
co-respondentes, de acôrdo com o
ponto' 1. caracterizado por serem os
dimensõe s tais que se pissa obter por
caixões de vigamento constituidos em
sua Justaposição peças de diferentes
tamanhos.
3 — Dispositivo de vigamento que
permite edificar paredes divisórias de
sustentação perpendicula res ou paralelas as fachadas hem como os tetos
correspondentes, de acôrdo com os
pontos 1 e 2, caracterizado por poderem os caixões ser chapeados ou tolados externamente e compreender
neste último caso elementos de cobertura (plásticos, contraplacados,' ou
chapas finas tratada) que constituem
superfícies perfeitamente planas.
4 — Dispositivo de vigamento que
permite edificar paredes divisórias de
suster + ação perpendiculares ou paralelas às fachadas bem como os tetos
correspondentes, de acôrdo com os
pontos 1 a 3, daracterizado por, confirme um modo de realização, serem
as tôdas escamoteáveis para o interior
do caixão e poderem girar livremente
na extremidade de um braço articulado. Por sua outra extremidade, sôbre
a base do èhassis de cada caixão, sendo dll as rodas. por exemplo, fixadas
em pnsiaáo de utilização por meio de
um pino passado no núcleo tubular
que atravess.a aletas solidárias com o
dito chassis.
5 — Dispositivo de vigamento que
permite edificar paredes divisórias de
sustentarão nerpendicularqs ou paralelas as fachadas bem como os tetos
correspondentes, de acôrdo com os
pontos la 4, caracteri g ado pir serem
os jogos de rodas dos elementos de
vigamento combinados com mecanismo de mola ou parafuso que permitem
retirar seu pino, freiar a descida dos
caixões para seu lugar e facilitar o nivelamento.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei tal 7.903, de
27 de agósto de 1945. a prioridade do
correspondente pedido depositad,
Repartirão de Patentes na França, em
22 de dezembro dê 1959, sob ritme*

Requerente: Sociéteé D'Etudes Et
de Réalisations de L'Habitat Prive
S. E. R. H. A. P. (A R. L.)
França.
Titulo: Dispositivo de Vigamento
que permite edificar paredes divisórias de sustentação perpendiculares ou
paralelas as fachadas bam como os
ro I. 243.315.
tetos correspondentes.
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Publicação feita de acekdo com o art. 26 do Código de Propriedade industrial:
ri 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
Ti:RMO N9 128.292

do lanço tompenente de maior capa- bre a parede externa superior do I tro do dito alojamento, a dita Peça
cidade ser de maior die
Orno através de suportes (11) re- de espaçamento tendo um entalhe
Data: 11 de abril de 1961
próximo de uma extremidade, meios
rie'"1.t? guláveis de altUra.
metral que o outro lanço v
r
resilientes inclinando a dita base pa8 — Uma combinada, de ac5rdo com
oce.
4.9)
"Aperfeiçoamentos
intreg=
Requerente: Masse-Ferguson Lime o ponto 6 ou 7, caracterizada pelo dos em fogões a gás", substancial- ra longe da dita parede traseira, faque o dito entalhe receba. era
ted — Canada.
fato do l anço comeonente de maior
como o descrito acima, reivin- zendo
Titulo: Aperleiçoamentos em Tri- capacidade ser de maior passo que o mente
engatamento, parte da dita blindadicado
em
1,
2
e
3
e
representado
gem, a dita peça de espaçamento polbadeiras — Celfadeiriva.
outro lance componente.
no desenho anexo.
dendo girar em volta de seu eixo lon1 — Uma combinada tendo um re9 — Uma combinada, de aceordo com
—
•
gitudinal para urna posição travada,
servatório para grãos e dispositivos qualquer dos pontos 5 à 8 e Incluindo
TERMO Ne 130.179
e meios evitando a rceação da dita
de um lado da carrosseri a da combi- um trans portador distribuidor de grão
Data: 21 de junho de 1961
peça de espaçamento quando a dita
nada para descarregarem o grão do se extendendo acima de ambos os
peça de espaçamento estiver na poreservatório. caracteri-ada pelo fruo tanques caracterizado pelo fri t o do
Requerente: Jos; Luiz da Costa — sição travada.
dos dispoeitives de descarga compre- transportador distribuidor de grão ter
•
enderem um elevado rmais ou manas 11M par de abern)rae de de-erroa (te Estado da Guanabara.
2. Um quadro de distribureet, tal
perrendietear. se exteneendo cie uir1 Irão um sebre cada um dos ditos tan- Titulo: Sizeema luminoso para como reivindicado no ponto 1, no
marcação de tempo — horas e mi- qual o dito meio que impede a rotauivei in ferior onde o e l evador recebe lues, respectivamente .
o grão para ap arte sunerior da ear10 — Uma combinada, de aceordo nutos — Modelo de utilidade.
ção da dita peça de espaçamento
rosseria e uri tran enortador de . des- com o ponto 9, caracterizada por um 1. Sistema luminoso para marca- coimpreeinde uma chaveta dere a
cama mais ou menos horizontal na ele e zeor ca-reeneor para fornecer o ção de tempo — horas e minutos, dita peça de mar:Emento adjacente
parte arn erior do e i evelor tendo uma grão à uma das extremidades de caracterizado pelo fato de compre- à dita base e um sulco corresponmonta e em g iratória por intermédio temesnortador d i stribuidor e disposi- ender um mostrador do foi mato con- dente na dita base, a dita chaveta
dal eal n tranepor te eee reei.
tivos rara a i ns i arem os re clines oro- veniente, por exemplo circular, pos- na posição travada engatando no dilocado de uma posi e fio. de transnorte eorcionais de use° do grão através suindo unia, duas cu mais faces, con- to sulco na dita base, para evitar
ao 'orno da carrn ee e-ia na-a ema ea- os ditas abetruras de descama, rez- tendo cada unia, um mostrador inde- a rotarein axial da dita mia de esma de nree -e . a d . deeearret nas oures nectivernente. pelo variar-se o tama- pendente, com 69 (sessenta) carrei- paramento.
o tran eeortador
extende la + eral- nho efetivo ea abertura de deeearea ras de tampadas comuns em série, 3. Um quadro de distribuição tal
m o nte " enerosseria.
mie se encontra mais nróxima da di- gás neon, lurninia ou outro processo como reivindicado no ponto 1 ou 2,
de iluminação adequado.
2 — Urra cerre- e...ele . de P^Awin
ta nrime*a das extremidades.
no qual a dita peca de espumante
O p
onto 1. ecreic t e-izada 'pelo fato de 11 — Uma combinada. de aceirdo 2. Sistema luminoso para marca- compreende uma peça isolante.alon.
um at e aenr
donlo
com o porto 10, caraeterieada pelo ção de tempo — horas e minutos, de gada tendo uma abertura que se esservindo no-a deereear e transportrtenr fato do t-cnsportador diatribulear de adrdo com o ponto 1, caracterleado tende através de seu com p rimento, e
emelt rinorm er uma d nos rosi^Pl." ^reei com p rar-100r em tubo e um :m- pelo fato de que as informaçees de um ferrolho metálico eletricamente
(118flOnfv"Ig • rem reente-lo na sua udeis° sem fim girava] ai seu lute- minutos e horas, sito efetuadas por li g ado à terra colocado dentro da dita
pe-i e án oe tranenorte.
-ror, e as aberturas d e descama são meio de iluminação das carreiras de abertura, o dito entalhe na dita pe3 — Uma rombi e nea, de acõren com formadas no dite tubo, o tamanleo lâmpadas comuns em série, gaz neon, ça de espaçamento indo ter numa
O onnto t on 2. e ee acterirnea nelo fa- efetivo de uma das ditas aberturas lurnínia ou outro processo de Ilu- ramagem provendo acesso de partes
• da dita blindage ma° dito ferrolho
to do e bwado rf o rorno ra e o ro a l e lo sendo variável por intermédio de um minação adequas:ia.
roo l e
3. Sistema luminoso para marca- metálico ligado et terra.
m.110n 1 rernerIC11^"/M%-rom e a ie el corrediço motnado sõbre o dito
ção de tempo — horas e minutos, de 4 Um quadro de distribuição tal
tendo 11M4 nArt. I minr 01 / 4 rirá- tubo.
achrdo com os pontos anteriores tu- convi reivindicado no ponto 1, 2 ou
vel em terno do •ve') r • nol o t-len de
12 — Uma combinada, essencial- do substancialmente como aqui desP/
" .1 e no citai o 1.4mmortorlor
conforme precedentemente des- crito e representado esquematica- 3. compreendendo uma guarnição e
de desca rrea irmo-remi ere eleeeeel, mente,
prendedores da guarnição, cada qual
crita
com
referencia à e conforme mente nos desenhos anexos.
acanale -4 e fi"'"o A e l-ers sun—ine
compreendendo um pariafuso e uma
'lustrada nas desenhos apensos.
modo mie o reemerto ftearalnen pode
estrutura de alavanca caminhando
TERMO
N.
9 130.180
ser ei rado com a reta nn e i e ee".-tar A requerente reivindica de actirdo
após a rotação do dito parafuso nuem t A rno rIn
emn a Comendo Internacional, e o
êivn roomfleileu.
ma direcâo na direção do eixo lonData: 21 de junho de 1961
4 ..._ urna enoebtooa.
p.*-4 1 roo, Art. 21 do Decreto-Lei n 9 7.903, de
gitudinal do dito parafuso, para ende 27 de a(45P 4 o de 1995. a prioridade
1 rant() 1, roi n on
gatar uma porção de uma das ditas
Requerentes:
Antonio
José
Martins
fo +o do e lorlulor e en tmnsr)or•odor do corresn e n d ente pedido depositado e Arnaldo José Martins — Estado da Paredes laterais, para preinder a
^a Re pa rtirão de Patentes dos Estade descama comoreere e ta guarnição ao dito flanee.
nem fim giratõrins e re' ree—eeeee; bi- dos Unidna da América, em 11 de Guanabara.
5. Um quadro de distribuição tal
Título:
Urna
nova
placa
luminosa
abril de 19, 0, sob n9 21.163.
h•
bulares
para veículos — Modelo de utilidade. como reivindicado no ponto 1, 2 ou 3,
fusos s em fim ano eneerroirens.
Incluindo paredes laterais com RanTERMO N.9 130.048
1 -- Uma nova placa luminosa pa- ges internos, uma guarnição, e uma
orn no•
5 -- Th'In Pn
1 41
de reserva i-e-los nu treinam oe criei
ra veiculos, caracterizada por uma pluralidade de prendedores de guardiereer i os /Mn à l a d o. nem naseneem
caixa metálica de pouca profundida- nição, cada um dos prendedores de
de 15 de junho de 1981
Interne/lese na ra l •ner lonfo fts
de, servindo de caixilho a uma :Olha guarnição incluindo um parafuso e
517 15 np«+as fo ge•go •
W.1 teana porRequerente: Metalúrgica Alia S.A. retangular de matéria plástica trans- uma estrutura de alavanca tendo
ta" de treroP-14 *Me res era() na — Comercial e Importadora — Es- lúcida, branco-opalino, com caracte- uma, parte recebendo aparafusadadita es curem. ea ra rderi earla neto foto tado de São Paulo. res moldados na referida falha, em mente o dito narafteee a dita estru"Aperfeiçoamentos introduzidos e= preto. No interior da caixa são dis- tura da alavanca, após a rotação de
do dito trancem-reine comnreencler
um co rn eeeente mie se extenee de fogões a gás".
tribuídas pequenas lâmpadas cuja li- dito parafuso, caminhando para 11..
Free in ferior iat un tA rteMP na-a II 1.9) "Ap erfeiçoamentos • Introduzi- gaçfai é feita por fora da tampa pos- ma ou para baixo do dito parafuso,
parte toro-enr ein rottwo tomo», o orn dos em fogões a gás", caracterizado terior da caixa, incluindo meios para nara assim e fetuar a fixação ou a
offirnonenta do mO l'sr PP~^ 1404, na pelo fato das paredes (7) laterais prender uma pilha seca e um co- soltura da dita guarnição ao dito
pa rte ieserior
eeto nutro fomente da estufa serem providas de sallen. mutador de faca, duplo, que liga a flange.
O arraie() sen.% tal mie o elevador cias (8), para a colocação de ban- referida pilha ou a bateria do auto.
13. Um quadro de distribuído tal
rec eie.* n lo-fin
r^m~,.-.. A- dejas, e por ser a estufa e o !esmo
como reivindicado no ponto 1, 2 ou
maine re epeeirele teeeseeeteene de urra só peça apenas separadas essas
TERMO eL9 131.010
3, cemnreendendo paredes laterais
transfe~le e da parte Inferior do duas partes gelo combustor (6) disData: 19 de julho de 1961
com flanees interrtne, tora guarntoutro taneue.
posto entre ambas.
Mio. e uma p lu ralidade de Prende8 — Uma combinada. de acõree 2.91 °Aperfeiçoamentos Introduzi- Requerente: Canadian Westinghou- dores da erarniceo cada uni dos
dos em fogões a gás", como em 1, se Company Limited — Canadá..
nreniedo-es da ruarnie5n compreencom o ponto 5. mies...era-e-1g
Tato da passa gem ser de forma tubu- caracterizado por serem as portas Titulo: Painel de distribuição.
dendo um suoor to . um n ar a fuso para moi a um dos (leoa annort es e suslar e o t-ansnortalor de transferen- (3) e (4), respectivamente, da estuPontos Característicos
do ed .., eensee ir de len eve-gereee fa e do fogão, providas de friso (3)
tenoido aor gen !amorf o negociado,
.
de Aroulmedest on 'raeafuso sem fim de chapa perfilada *L", que as emoluma estrie-irra de ren eancri PRSoelltda
dois larttsna enrcy''-•• n“1 dura.
• 1. Um quadro de distribuição com- "AM eVn um doe narP flteMi PM MlaS.•
atrevei
tes. um erei mieis lera on DR5Pft de um 3.9) °Aperfeiçoamentos introduzi- preendendo um alojamento tendo t§0, Cl" uma da g Meia estrigaras
tanoue raiei o calhei treinem e o ou- dos eeu fogões a gás", cerne em 1 e uma parede trazeha e paredes late- e p i reaverem ea eteeh ando na duretro des com er é de maior canacidade 2, caracterizado por ser o bloco (10) rais, meios de sustentação eu:apre- mi n do nomnrimento de s e u navae eira etra" a rarte inferior O» superior do fogão, ou melhor, o pai- endendo uma peça espaçadora iso- fure nreelado. tines a rota-"o de R.0
dito outro ton eile nel, botões de contróle, bandejas, gra- lante, uma bar:e e uma blindagem nr ee`ern aesofearin, os ditos p rende7 — Unia combinada, de acerrdo des e bicos queimadores, separado do sustentadas pelos ditos meios de sus- Onro g ria tr.,••••••1^Pn
frou,,
com o ponto 6, caracterizada pelo fato corpo do fogão, e por ser apoiado 88- tentação numa relação espaçada den. semente a dita guarnição às ditas
SP "
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com O art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dial
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
paredes laterais de /lenges internos` em pontas ou zonas selecionadas redo dito alojamento.
inerâncias que resultarão num fluxo
7. Uni quadro de distribuição tal lateral localizado ou deslocamento
como reivindicado no ponto 1, 2 ou para fora de metal em tais pontos ou
3, compreendendo paredes laterais zonas suficiente para produzir boscom flanges internos, uma guarini- sas ou protuberâncias arredondadas
ção e uma pluralidade de prendedo- em pontos espeçados ao longo dos
res da guarnicão, cada um dos pren- cantos longitudinais da tira acabada,
dedores' da guarnição compreenden- a localização de tais bossas ou prodo uma peça..-suporte em forma de tuberâncias sendo tal que um elo
U, um parafuso para cada um dos acabado produzido como resultado do
suportes em U passando através de curvar apropriado de uma tira única
aberturas na guarnição e em cada e a soldagem das extremidades C0113uma das escoras do suporte em II tatarYes da mesma ou com resultado
da soldagem de tôpo entre si de duas
associado, uma estrutura de alavan- tiras
usinadas curvadas para um feica para cada um dos sunortes em U tio em
ou J incorporará em ou addispostos entre as escoras de seu jacenteU
a cada extremidade das messuporte associado em U. e tendo unia mas uma
zona de largura aumentaparte de alavanca e uma parte apa- da.
rafusecia, a dita parte anarafusda
2. Processo de acôrdo COM a rerecebendo anarafusaclamente um dos
parafusos, as nartes da alavanca dos invindicação 1, caracterizado pelo
prendedores da guarnição eneatan- fato que no mesmo uma ou mais raelo um lado dos flanees das paredes nhuras para óleo ou similares é OU
laterais do alniamento, rara puxar são prensados dentro da face de cada
a euernicão contra o outro lado dos tira substancialmente conforme e naditos flanees, para assim prender a ra a finande•le. especificada .
O reauerente eeivindica a prioridaguanirã o ao aloiarnento.
8. Um quadro de distribuição tal de de idêntico pedido depositado na
como reivind icado em nua leuer dos Renarticão de Patentes Britânica em
pontos precedentes. incluindo um in- 3 de agôsto de 1960, sob o número
terruntor do circuito montado den- 26.927-60.
tro do dito alo inmento e tendo um
TERMO N9 131.463
primeiro terminal e um segundo terminal, urra peca de sustentacão
De 4 de agôsto de 1961
Uma só peca incloi ndo tona ameno
• em estante montada sôbre a dita Requerente — Beaver Tool 8z Enbase e um cli ne da mola. resiliente. ginering Corporation, companhia
em forma de V. o dito interruntor do norte-americana.
circuito tendo uma narte próxima do
"Combinarão de porta-ferramenta
dito segundo teriminal, repousando e elemento-ferramenta.
!Wire a dita nome° em estante, e o
dito Interruntor do circuito tenda um
Pontos Característicos
sulco próxi mo do ditt. se eundo terminal. rece bendo o á p ice do dito cli1. Combinação de portaferramenpe da mol a. resiliente. em forma de ta e elemento-ferramenta, em que o
V. mediante o nue o dito Interruptor porta-ferramenta compreende um
do circuito rode ser mon tado ou corpo com uma cavidade cilindriba
desmontado dentro do dito alo iarnen- nêle formada para receber a haste
•o com um movimento geralmente cilindreda, de um elemento-ferramenpintado em volita do dito primeiro ta, caracterizada pelo fato do portaferramenta compreender: um meie
terminal.
9. Um quadro de distribuicão, para localizar e fixar a dita haste
substancialmente como descrito pre- na referida cavidade, constituído por
cedentemente, dom referiência aos um bujão mergulhador provido de
desenhos anexos e corro aqui ilus- uma extremidade destinada à cooperacão com a haste: meios, montande
trado.
e
o mergulhador no mencionado corpo
A requerente reivindica de acôrdo de maneira a permitir-lhe executar
com a convence° internacional e o movimentos de fixação e soltura na
Art. 21 do Decreto-lei n•9 7.903 de directo de e para a cavidade: meios,
27 de aeôstio de 1945. a nrioridade limitando a ' amp tude do movimento
do corresp ondente nedido depositado de sol tura, no sentido de definir urna
na R ep articeo de Patent e s nos Fee. nosicão solta do mergulhador, sob a
UU. da América. em 29 de julho de qual sua eetremidade destinada a
19160. sob n. 9 46218.
cooperar com a haste da ferramenta,
situe-se dentro da circunfe rência da
TERMO N 9 131.446
aiudida cavid e de: -um rebaixo, formado n abaste da ferramenta Para
De 3 de agôsto de 1961
receber coonerativamente a meneiorla extrem i dade do mereulhedor, e
Requerente — Donald Mayer King pe
um meio de superfí cie locelizedora
— Inglaterra.
se estende ao longo da haste
"Processo de produção de um do nua
desde sua extremidade ate ao dito
Interno para urna corrente de s isteremiro) na m e stre. eller meio de suma transformador".
nerfíci e lecelieedoe a situa-se dentro
da rirctinferênr i a da haste, e a uma
Reivindicações
di sfA ncig do centro da mesma aue é
do nua n fundo do rebaixo,
1. Processo de p rodução de um elo melar
, n de ndo o dito meio de superf í cie loInterno para uma corrente de siste- eal ieorlo*a reemaer, corynorativamente
ma trans p ortador, caracterizadr,i Delo
a all1rPfla p0a0extram a do me-gn
fato de que dito elo sendo formado lheci or qu e rido na nosi n ri solta do
Com uma tira Única de metal ou com ”,e mao, no s.nfirlo de ealiar a 1-mete
duas fitas de feios comnlementares
nnr1-9 4,,,m.rd9,
consiste PTI1 t"M n r urna tira de metal ri.,,ntro íio
nt Minn no,‘,1e5 o na rural O
cheia retenmilar ou s i lbstancielmen- relhaivn r•.4 1-~Fs
te — r etangular e p
rensar na mesma 'ativamente a aludida porção extrc-

li

ma do mergulhador, sob o movimento o artigo 21 do Código da Propriedade
travador ou d efixação do meemo. I induscriat, a prrolidade do correopou2. Combinação de porta-ferramen- i uence pedido, depositado na itepacta e elemento-ferramenta, de acordo tiçao ae ratentee aos Estados unidos
com o ponto 1, caracterizado pelo da America ao Norte, em 4 de agosfato de. que a superficie localizadora to de 19b0, sob o numero 46.b34.
na haste do elemento-ferramenue
consiste em um rasgo de chaveta que
TERMO N 9 131.520
se estende ae longo da haste até ao
Data:
2-7 de junho de 1961
rebaixo na mesma, cujo rasgo tem
uma profundidade menor do que a do
Requerente: Christian° H. Steyer O
rebaixo, e pode receber cooperativamen-e a extremidade ativa do mer- Irma° Limitaaa — Kio Lirdude do Sin.
gulhador, quando êste se encontrar
lituiJ: um ruivo incitei° de aparena posição solta .
lho de contaould...ue mecanaaue, aaap.
3. Combinação de porta-ferramen- Lavei as maquinas coimes oe ,scever.
ta e elemento-ferramenta, de acôrdo
— um apaieino para contabnuade
com o ponto 1, na qual o meio localizador e fixador da haste da ferra- mecanizaua, aaaptave, as maquinas co.
menta é caracterizado, outrossim, maus ue escrever, caraLterizauu por se
pelo fato de ser o rebaixo cls elemen- consiituir ae dois sup..ates , laterais, os
to-ferramenta provido de uma por- quais sustentam, uma p.uraiiaatie
ção cônica, ao passo que a extremi- eixos, seuuo 00$ para aimar os su.)
dade do mergulhador, deetinada
:potes entre si, um revestido de ooriacooperação com a haste da ferra- cima, cem a fiança ° especiiica de pren.
menta, apresenta uma porção cônica der 'a lama de papei do «1../ário4. a
complementar, enquanto o dito meio qual ticaria solta na ocasião ue aura.
de superfície localizadora consiste em se a cama intiuuutora ae papel de
paum rasgo de chaveta cuias paredes
laterais são formadas segundo a in- pel, se este eixo nao tOs.se revest.do;
clinação das referidas porções com- se a cairia incrom.o:a de papei, se
é s te eixo não I.Osse revest.do ; e, um
MS.
4. Combinação de porta-ferramen- terceiro destinado a prendar o suporta e elemento-ferramenta, de acôrdo te do vidro piasico; em que, o
com qualquer um dos pontos prece- vido tem a função especifica de- guiar
dentes, caracterizada pelo fato de que o papei na calha por ocasião da sua
o meio que limita a amplitude do introuução, e aliaalr pela aldma ulula
movimento de soltura do mergulha- escrita, ou quaiquer outra referencia,
dor, compreende um membro re t entor, afixado ao corpo do porta-fer- sendo o retendo v1d,o lixado pot um
ramenta e mantendo-se s rbrejacente suporte dotauo cie unia moia para mor.
à extremidade externa do mergulha- çar sei.; retorno; e, cai ciac, u
dor,, cujo membro retentor serve, ou- serve para lixar o conjunto do aparetrossim, para normalmente .impedir
lho sôtse a máquina de escrevei, senretirada do mergulhador de dentro do do o eixo prendedor da lôlha do dee&
corpo do norta-ferramenta. •
nos, contido por uma mata provida de
5. Combinação de porta-ferramen- p.no, havenio :innua uni guia para o mota e elemento-ferramenta, sendo o vimento de vai e vèrn do vidro piást co
elemento-ferramenta usado com um e um peça auxiliar provida de roteia.
porta-ferramenta provido de uma ca-.
2 — Um aparelho para con.abhidade
vidade e de um membro fixador ou
aferrolhe-doe na mesma; caracteriza- mecanizada, adaptável às máqu:nas coda p elo fato do referido elemento- muns de escrever, caracterizado de
ferramenta incluir: urna porção de acôrdo com o ponto 1, e ainda peio
haste cilíndrica: um rebaixo, forma- :fato de perm Lr sua adaptação simples
do em -su esu perfi cie neva 'receber 'a qualquer máquina de escrever, Jossi.
coonerativemente o membro aferro-1 b:litando seu uso para . mecanizar escrilheclote e um meio de sunerficie lo•
caliendora, estendendo-se ao leneo da tas contábeis, tudo substancialmente co.
haste, desde a extremidade da mesma mo aqui descrito e representado nos desenhos.
até ao referi do rebaixo.
6. Combinação de porta-ferramenta e elemento-ferramenta,, de- acôrdo
com o _ponto 5, caracterizada pelo fat o de nue no elemento-fer rementa a
referid a sup erfície licelizadora se
estende através do rebate°, sendo o
elemento-ferr e menta provido de urna
,superfíci e radial, situada entre a dita
narre° de haste e a nor r en restante
do mesmo, ao nasso que o aludido rehai y o é formado sob ema relectio dei n i da para com essa superfície redigi.
7. Combinareo de norta- ferramenta e elemento-ferramenta, de acôrdo
com o pont o 5 caracterizado neto fato de nue o dito rebaixo no e l ementefereemen te i nclui uma norrfio eeriee
e nue a su perfície loca l izedora é for
rrind n , oeln Menos em mete. por um
rase° de ch a veta na alud i da 'neste
o citai upesui paredes latera is, maio
à da dita pore-e-H e e - s e
e Arvtra do rPhn!"0.
a, d .!r0S il-n rI te reivindi-

f

TERMO N° 132.280
Data: 10 de 'julho de 1961
Modèlo de Utilidade: (Um távo ma.
dêlo de tampa para recipientes de material flexível».
Amdre INathan Stamboull, brasneiro
naturalizado, industrial e comerciante,
estabelecido na cidade de São Paulo,
Reivindicações

1 — Um nôvo modelo de tampa para
recipientes de material plástico ilexivel,
compreendendo uma tampa da torma
circular e dotada de ,pescoço inter or,
pelo qual é presa por encaixe na boca
do recipente, caracterizado por uma delgada nervatura que se projeta lateral.
mente de um ponto de periferia da bor.
da da tampa, e tem a sua macem:ti-de
oposta ligada ao corpo do frasco, em
eaeepeeecio com a coorprrsAo
um ponto da periferia externa de sua
terne cional e de conformidade com boca, formando assim um elemento de
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Pulutcazito feita de acdrdo com o art. 28 do Código de Propriedade 'nauseia':
29 Da data da publicação da que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante
poderio apresentar suas opa/Ações ao Departamento Nacional da Éropriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

90 dial!

ligação permanente entre a tampa e o as condições geradores do osdlador, ca- provIda,s de abas nos topos, confrontan- agitador e uma engrenagem não ro•
recipiente, sendo que. em um ponto da racte.rizados pelo fato do oscilador com- les, atravessadas por pinos, nus quais tativa, disposta firmemente abaixa
periferia da tampa, diametralmente opos- preender determinado número de está- são- articuladas duas chapas longitudi- da dita tampa e coaxiais:unte com •
ta aquele- em que se dispõe a dita ntr- gios amplificadres transistorizados e um nais, paralelas. passíveis de movimen- eixo do dito misturador, para envatura, é prevista uma pequena lingue- elemento ato-linear, que consiste de to pantográfico, uma das citadas peças grenar continuamente com o dito
dois diodos ligadoa em série, ligados provida de sapata lateral, suporte de pinhão, de modo que pela rotação
ta lateral.
2 — Um :temo modelo de tampa para através de um resbtor série no sentido pino, no qual é fixada mola, cujo ramo do dito misturador o dito agitado*
recipientes de material plástico flexivel, Inverso a uma tenso continua fixa, livre se apoia contra a face interna de gire a uma grande velocidade e •
actirdo com o ponto anterior, substancial- sendo a tensão alternada produzida pelo unia das chapas paralelas, e qual é dito mistuzador opere o dito raspador
mente como descrito e ilustrado a titulo oscilados' alimentada à junção &Saca dotada de aba mediana, atravessada por. periférico, o dito raspador do fundo
de exemplo nos desenhos anexos.
diodos, sendo o araajo de natureza tal parafuso, fixo por porca, parafuso esse e o dito agitador, pela rotação do
T.te a amplificação é afetada pelo amor- dotado de oriLcio, pelo qual é pas- mencionado misturador.
TeRmo N9 132.945
tecimento dependente de amplitude pro- sado O terminal de cabo ile.xivel, passanTSRMO N.9-133.644
duzido
pelos diodos.
• te, também, por orificio disposto em
Data: 27 de setembro de 1961
Data: 24 de outubro' de 1981
2 — Aparelho como o reivindicado saliencia solidária h mencionada peça
Modelo de Liiilidade: eNõvu modelo no ponto 1, carcterizado pelo fato da provida de sapata.
junção do miado e do catado de cada
2 — Dispositivo destinado ao Cambio Requerente: Rubens Sergio Pires
de carrinho para criança,.
Rovére — São Paulo.
Luiz. de 1 ; rança Roland, brasileiro, ar- um déesei diodos ser ligada, através de velocidade de hicidetal, conIonne Titulo: Aperfeiçoamentos em corquiteto, residente na cidade de São de um capacitor. com o coletor de um reivindicação anterior, caracterizado tador e colador de películas, filmes,
Paulo. — Depositado em 27-9-1961. transistor que forma o último estágio mais peio fato de que uma das peças e outros — blodélo de utilidade.
amplificador e disposto (driveu) em aproximadamente cilíndrica é atravessaconexão de emissor terrado, ao passo da por parafuso. que suporta placa. 1 — Aperfeicoamentob em cortador
Pontos caraetertanCO3
que o anodo do primeiro diodo é li- dotada de recorte, conformando um e colador de filmes, películas. e outros, caracterizados por um dispositi1 — INC/su modelo de carrinho para gado à tensão de suprimento do ampli- garfo, para a adaptação do conjunto
vo de reltnla getn, existente na parte
e
o
ficador
catado
do
segundo
diodu
A
estrutura
da
bicicleta,
junto
á
pascriança, caracteriZildu por compreender
inferior do aparelho, formado por
tap
de
um
potenci•Smetro
é
ligado
ao
sagem
da
corrente
que
a
aciona
enquaniulciaaaeute um eixo tr.aisvezaal inferior,
um parafuso de rósea sem fim. ou
inchado
entre
a
voltagem
de
suprimento que a outra peça cilindrica é atra- equira/ente. cuja própria cabeça funretilineo e cum as extremidades reviracla• s recurvadantente para cicia, onde se to e a terra, tap aquele que fica ligado vessada por outro parafuso, no qual é ciona como botão de ajustagem, e que
de
suprimento,
através
de
um
à
tensão
sph„,m as roda., late ra is. e ainda do.
fixada- e articulada armação metálica. inxpulMona uma poma que contém
suporte de rodizios os quais coreateiam um pino que regula ar dimensões o
tado de estribos, eixo este ao qual é 'aP3cit°e•
bitolas desejadas: caracterizados ainsolidária, 'centralmente uma baste pos- 3 — Aparelho, como o reivindicado com a corrente da bicicleta.
terior de apóio e descanso, configurada uo ponto 2, caracterizado pelo fato do 3 — Dispositivo destinado ao cAfabio da por ter duas presilhas, acionadas
transistores
oscilador
compreender
três
em T horizontal, e com cabeçotes ficai- ligados em 'cascata, o primeiro dos de velocidade de bicicletas, conforme por molas que agem por pressão perreivindicação 1* e 2*, caracterizado, manente e uniforme, respectivamente,
veia recobrindo as extremidades de seus
quais disposto como acompanhador de ainda pelo fato de que dois parafusos sôbre as iN.minas de corte, e Mime as
braços laterais.
2 — Nõvo itiodedo de carrinho para emissor (emitir follower), o segundo c calantes, solicitados por molas atraves- partes destinadas às operações de cocriança, como reivindicado em 1, ca.ac- o terceiro em conexão de emissor ter- sam lateralmente os corpos cilindricos, lagem.
terizado por uma longa baste de comi- rado (grounded emitter-conneetion). en- sendo que pelas extremidades dos para- 2 — Aperfelcoamentos em cortaque uma alimentação de reteirno fusos os mesmos atuam contra salien- dor e colador de filmes. películas.
u
mente de base de apoio reterida em i. quanto
(leedback)
capacitiva negativa é pro- das internas e extremas, solidárias com outros, conforme o reivindicado aeL
m
dois
trechos
cucaixaveis
e formada e
um no prolongamento do outro, sendo vida entre o coletor do segundo tran- uma das chapas paralelas.
ma e de acordo cem o substancialsuperior provido de extremidade livre sistor e a base do primeiro transistor 4 _... Dispositivo destinado ao em - mente descrito e ilustrado neste eneo coleto,morial.
revirada para traz e recberta por ma- e o capacitur é ligado entre
terceiro trans:stor e a base do pri- bio de velocidade de bicicletas, conforme
nopla, e o inferior dotado de uma deri- do
reivindicações de 1 9 a 3 9, inclusive, tudo
TtRMO N.9 133.874
vação anterior em L vertical, de - meiro—transistor.
Aparelho, como o reivindicado substancialmente como descrito no retade
25 de eutuhro de 1981
porte para o asento ou cesm-berço, su e
ponto 3, caracterizado pelo fato do , tõrio e ilustrado nos desenho i apenainda provido de guidão extremo, com no
presente
memorial.
José Olavo de Brito ('amara ao
manoplas laterais; e o conjunto yuan- primeiro e do segundo transistores, betu aos ao
Castro.
Nelson de Brito ('amara de
dois corno O capacitor de .nediçâo, ficarem
• do desmontado, pela separação dosdetido
133.566
TZRISIO N.,
t d!spostos em local separado e pelo
Castro e Mario Brito ('amara da
trechos da haste de condução.
Castro, represehtado por seu pai,
Data: 20-10-81
° da base e do coletor d° terceiro
ser acondicionado no interior da caixa) hat
Olaro Camara de Castro.
transistor serem ligados, por intermédio
embalagem, de pequenas dimensões,
de tun longo condutor, ao coletor do "Máquina de modelar sorvete para Título:. 'Incinere dor doméstico" —
Interior da qual é previsto um biuess :segundo
Modo de utilidaile.
transistor e do capacitor me- refrigeradores".
lateral de fundo, de apoio para os tira-, dider, respectivamente.
Romeu Scarioni, de Abblatcgrasso,
ços laterais da haste de descanso estuPontos 'Caracterfancos
— Opaielho detetor de írregular-i Milão, Itália.
da em 1.
pma
dades
em
fios
texteis,
substancialmere
3 — New° modelo de carrailio
I. Incineraçã• doméstica, caractePontos Característicos
criança, COM° reivindicado até 2, subs- I constituído conforme a descrição aqui
rizado pelo lati) de ser constituído
feita
com
referencia
ao
desenho'
anexo.
tancialmente COMO descrito-e ilustrado A requerente reivindica de acõrdo 1. Máquina de modelar sorvete pa- de uma base cin receptáculo de cinnos desenhos .atie108.coza
ra refrigeradores, caracterizada por zas, len depósito para o lixo a ser
a Convenção Internacional e o Ar- compreender
um recipiente cilíndri- Incinerado; uma grelha ou grade no
7.903,
de
27
tico 21 do Decreta-lei n•
co tendo uma tampa, um misturador fundo do dito depósito de lixo e uma
TERMO N'' 133.111 •
de agõsta de 1915. a prioridade do cor- rotativamente suportado pela 'dita tampa para o 'dito depósito de lixo,
Data: 3 de outubro de 1961
respondente pedida depositado na Re- tampa por meio de um pino vertical com abertura na sua parte superior.
partição de Patentes da Holanda cai 5 que carrega à sua extremidade su- 2. Incinerador doméstico, de acõr•
N. V. Philips Glueilampeufabrieken de outubro de 1960, sob n' 256.557.
perior um mecanismo motor, dis- do com ri ponto' t. caracterizado pelo
— Holanda.
positivos para carregar a dita en- fato de ser cilíndrico o dito receptiTitulo: tAperleiçoameino em ou reTÈRMO Isl • 133.335
grenagem de modo a rodar o dito eulo de cinzas; de ser cilíndrico e
lativos a aparelhos detetores de irregumisturador, um raspador deriférico dito depósito para o lixo e de o dift n
Data: .23 de °Visto de 1961
ligado articuladamente à estendendo- Metro do dito depósito ser menor 40
laridades em lios texteiss.
*Dispositivo
destinado
ao
dinibio
de
se radialmente e interiormente à quq o .dlanletro do receptáculo dê
Pontos Caracterizam:os
derileria do dito misturador, de mo- cinzas. 4
velocidade de hicicletass.
Incinerador, doméstico, de acétr•
1 Aperfeiçoamentos em ou relatiBicicletas Role Limitada, firma brasi. do a raspar a parede cilindrica in- '3'.
,com qualquer dos pontos antecevos a aparelhos detetores de irregolan- 1,:ra, comercial e inditstr;al. estabeleci- terna do dito recipiente, umra spa- dd
dor inferior ligado articuladamente dentes, caracterizado pelo fato de a .
dadas em , fias Açoiteis (»tos), tom. da na cidade de São Paulo.
parte da fundo do dito obturador, tampa for ,o formato de um tronco
preendendo„inn capacitor medidor in05
de modo a raspar- o fundo do dito re- d e cone. .
Pomos C. itniale
cluído no drcuati de teedback de um
,
pelo • menos um agitador 4., Incinerado», dornkstleo. de acóroscilador, sendo a filara textil feita 1 — Disnos•d v a i'ginado ao cilitn ' O !reorindo rotativamente sCibre um pi- do com onalquer dos pontos ante.,
pasar entre as ,placas deste capacitor,
velocisSade oie o's--dri +5.
'ver. ;eal. • diseesto na deziferla do cedentes.....caracierieado pelo fato de
ernst 1 rt,.! ;o e 0 tio-em:Mor.
cujas variações de, capacidade produzi- saala • rimo tos,
reeepitterdo de cinzas ser dotado
ednhão monta.
"es - pelas imperfeições do , fio, afetam duas peças aproe madamente diedis,as.' do na exiremidade superior do dito de alças.
p
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l'uoacaeao feita' de acOrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
i 20 Da data da publicação de que trata o preserM artigo, começará a correr o prazo para O deferimento do pedido, durante 30 cilas
paliara° apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
•
5. Incinerador doméstico, de acôrdo com qualquer dos pontos antecedentes, caracterizado pelo fato de o
dito depósito de lixo ser dotado de
pés ou suportes.
6. Incinerador domestico, de acôrdo com qualquer dos pontos antecedentes, caracterizado pelo fato de o
depósito de lixo ser dotado de suportes para a grelha.
7. Incineracior doirtstico, de acôrdo com qualquer dos pontos antecedentes caracterizado pelo fato de o
denósito de lixo ser dotado de alças.
8. Incinerador doméstico, de acôrdo com (malquer dos pontos antecedentes. ca racterizado pelo fato de
mie a abertura na parte superior da
tampa é constituída de uma pluralidade de furos de neaueno diâmetro
9. "Incin erador doméstico. de acôr
do com noalnuer dos pontos 1 a 7,
caracterizado pelo fato de a abertura
na narta sunerior da tampa ser conetitutcla da um só orifício coberto com
tela metálica.
• 10. Incinerador doméstico, de acôrdo com onalouer dos pontos antecedentes. caractarizado pelo fato de a
tamna ser dotada de alça,
11 incinerador doméstico, de acôrdo com min 1 nuer dos pontos antecedentes. ca raaterizacln pelo fato de a
tam pa ser dotada de um rancho ,na
sua oarto inferior.
1 9 Tr
tiornistico, subs-

cabo pivotado engajado pela exten- do condensador para o evaporador por fios bastante finos, esticada e prèsa pela
são do braço articulade é curvada e meio do que a válvula cria e mantém periferia.
tem um raio variável, o raio dimi- a onda estacionária sônica.
2. Nôvo afinador de ponta de láfluindo conforme o ponto de engaja8. O processo do ponto 7, caractemento entre a extensão e a superfície rizado em que a • válvula de expansão pis, como reivindicado em 1, caracterizado pelo fato de o estôjo descrito em
se move para o pivô do cabo.
é vibrada pela bomba para, assim, pro- 1, comportar, como acessórios, um ou
--duzir a onda sônica.
mais apontadores de lápis, do tipo coTERMO N 134'042
9. O processo do ponto 7, caracte- mum, dispostos embutidos na caixa ou
rizado em que uma onda estaci2nária depósito inferior, e tendo os respectiDe 9 de novembro de 1961
sônica é introduzida no evaporador, vos orifícios de introdução do lápis
Requerente: Clarence Willian Bran- pela válvula, simultãneamente com a cantados na fase lateral da mesma.
don - Estados Unidos da América. introdução da onda estacionária sônica
3. Nôvo afinador de ponta de láTitulo: Processo de refrigeração e no condensador.
pis, como reivindicado até 2, substantransferência de calor.
' 10. O processo do ponto 9, caracte- cialmente como descrito e ilustrado nos
rizado por incluir a operação da bomba desenhos anexos.
Pontos Característicos
simultãneamente para circular o refrigerante e produzir uma onda estacioTËRMO N° 134.060
1. Um processo de refrigeração num nária sônica no condensador e pela
De
.9 de novembro ' de 1961
sistema que tem um evaporador, um operação da bomba, vibrando a válvula
condensador, e uma bomba operável- de expansão para produzir a onda esRequerente: Compagnie Generais
mente ligada aos mesmos, para circular tacionária sônica no evaporador.
D'Electricite, Paris, França.
o refrigerante no sistema, caracterizado
11. O processo do ponto 7, caracte«Dispositivo de contáto ou relé ele..
por compreender: transferência de re- rizado em que a bomba induz o impul- tromagnético».
so
compressivo
e
de
rareza
frigerante na sua fase de vapor, pela
intermitente.
Pontos Característicos
12. O processo do ponto 11. caracbomba, do evaporador para o condensador, a fim de converre-lo da sua fase terizado em que a movimentação do
1. Dispositivo de contato ou relé
de vapor para a fase liquida, formando líquido do condensador para o evapo- eletromagnético de interrupção em esa fase liquida uma coluna que enche rador é periõdicamente efetuada duran- tôjo, no qual o deslocamento dos consubstancialmente o condensador, indu- te a fase de rareza da onda estacioná tatos móveis é comandado pelo movizindo simultâneamente um impulso de ria sônica. para assim aumentar as mento detranslação de uma armadura
compressão periódico na coluna a fim pressões máximas dentro do refrigeran- móvel na direção de uma culatra, fixa,
de comprimir o refrigerante e produzir te liquido da coluna.
caracterizado pelo fato de que as difee manter uma onda sônica estaciona- 1 13. Uni processo de refrigeração rentes peças de contáto e de conexão
ria na coluna liquida e, dêsse modo, como definido no ponto 1, caracteriza- são localizadas entre a face de fixaranciairr como rieserito e raivin- aumentar as pressões no liquido da do por incluir pelo menos dois conden- ção à na rede e o circuito magnético.
•" ,m 'in e 4 1P- f ra do nos d o °onbos an o coluna, sendo o impulso de compressão sadores e uma bomba para cada con2. Dis p ositivo eletromagnético de
-xos. de velocidade suficiente para efetuar densador. sendo as ondas estacionárias acôrdo com o ponto 1, caracterizado
urna á de rareza , p eriõdicamente ia_ sônicas de cada condensador fora de pelo fato de que o capuz do estôjo sumsell?M0 N. 9 124.00a
duzida na cy.'una liquida de uma urna fase até um ponto em que a sua combi- porta o circuito magnético e o ponto de
pressão suficientemente baixa para indu- na ç ão produza substancial cancelamen- contátos móveis en q uanto que os conData: 8 de novembro de 1961
zir a introdução do vapor . do evapora_ to. combinando as ondas estacionárias tatos fixos os contatos auxiliares de
Requerente Arrua To o rn orated - dor a ser absorvido pelo liquido após sônicas fora de fase para produzir o interrupção e as diversas peças de coa inversão do impulso de L'ompressão cancelamento e. assim, produzindo ca- nexão são fixados no sóculo.
Estados Unidos da América.
Título: rerramenta manual multi- periódico imediatamente no instante do lor e pressão no refrigerante dos con3. • Dispositivo eletromagnético de
, impulso de compressão p eriódica se- clensadores. e removendo calor dos con- acôrdo com o ponto 2 caracterirado
plicadora de fôrça.
1. Uma ferramenta manual mul- guin te, simultãnearnente puxando calor densadores.
de q ue a a r madora móvel do
tiplicadora de fôrça mie enninreen do condensador, movimentando o refri- 14. O processo do ponto 13, ca- Pelo fatoel-tromagnét'co
é tornada soli'de um corpo suportando um mem- garante, na sua fase liquida, do con- racterizado por incluir a produção de
bro de engajamento de tambor es ta- densÈldor para o evaporador, e permi- Pelo menos uma das ondas sônicas es- dária, no capuz, ao sistema portador do
conjunto de contatos móveis por meio
cionário e um segundo membro de tindo que o refrigerante se expanda tacionárlas por uma das bombas.
engajamento de trabalho móvel' para da sua fase liquida para a fase de va15. O processo do ponto 13, ca- de grampos, e p elo fato de que o cao membro estacionário sob a ação de po'', no evaporador.
racterizado por incluir a produção de puz ser nré-o ao seiculo Por garras
q ue se engatam em saliências do capuz
um ligamento articulado, caracterizaondas sônicas pela bomba.
2. O processo do ponto 1, caracte- 16. O processo do ponto 13. ca- e religadas à parte baixa do soculo
do por conter um braço do liaamanto
articulado engajando urna superfície rizado em que a etapa de movimentação racterizado em que sõmente dois con- por molas que se d'stendem guando do
em um cabo pivotado de modo que do líquido do condensador para o eva- densadores são providos e as ondas sõ- engate.
o movimento do cabo pivotado reti- poraclor é periõdicamente efetuada du- nicas estacionárias são 180° fora de
Finalmente, a denositante reivindica,
fica a articulaeão e força os membros rante a fase de rareza da onda estacio- fase,
de aCôrdo com a Convenção Internade engajamento de trabalho çon- nária sônica, a fim de aumentar as
cional e de conform i dade com o artijuntamente, o p onto de engajamento pressões máximas no refrigerante líquigo 21 do Código da Pro p riedade ItyjilsTÊRMO N° 134.052
entre a xtensão e a superfície mo- do cia coluna.
trial, a prioridade do correspondente
vendo-se Tiara o pivô dq,cabo.
3. O processo do ponto 1. caracteDe 9 dc novembro de 1961
pedido, depositado na R ', partirão de
2. Uma ferramenta de ,acôrdo. com rizado pela circulação unidirecional do
Patentes da França, em 15 de novemo ponto 1. caracterizada porque o lirefrigerante.
eNôvo
afinador
de
ponta
de
lápis».
bro de 1960.
gamento articulado compreende uni
4.
O
processo
do
ponto
2.
caracteAdalberto
Costa
de
Campos
Bueno,
par de bra e ns nivotados em conjunto
o primeiro braco sendo adicional- rizado em que a onda estacionária sô- brasileiro, industrial, residente na cidamente nirotaclo ao segundo membro nica é criada pela edução periódica de de de São Paulo.
De 10 de novembro de 1961
de enem 44..m anto de tr abalho e ,o se- liquido do condensador para o evapoPontos Característicos
gundo braro adicionalmente Pivotado raclor
Thomaz D'Amico - Rua Bar& de
1. Nôvo afinador de ponta de lá- ltapetininga n° 88, 10° andar - Capi5. O processo do ponto 1. caractedo corpo.
rizado em que a bomba é empregada pis, caracterizado por compreender tal.
3. Uma ferramenta de acôrdo coa
eNôvo tipo de lavador e separador de
o ponto 2, caracterizada Porcina 'o se para criar o impulso de compressão. essenc i almente um pequeno estôjo, de
6. O processo do p onto 2, Caracte- formato cilíndrico ou outro qualquer, café».
gundo bracn é estendido nara en gafeito
em
qualquer
material,
e
formado
rizado em que a bomba é empregada
jar a su p erfície no' cabo -uh/rifado
Pontos Característicos
em duas Partes, q uais sejam caixa ou
4. Urna f erramenta rio pr 'rrio con para c r iar o impulso comnressivo.
7. Um processo de refrigeração coo- depósito inferior cara os resíduos em
qualquer c7os p ontos priacedmate.
1 - Ntivo tipo de lavador e eepara4
racteri7a
noroue a ext o psAn earrp - forme o ponto 1 caracterizado-se o sis- pó e tampa superior, esta aplicada na- dor de café, formado de uma moega
ga um rol nmanto ns anea ia a tu - tema por incluir unia válvu l a de expan- anela p or rosoueamento, encaixe ou ou- com registro, porém, caracterizado pof
perfiela no cabo nivotado:
são operàve l ment o internosto entre a Ira forma equivalente; e a dita tampa ter uma bica feita de duas partes mõ•
5 tlni fnrip ri., •-•Anif etlf bomba e o eva p orado'', e inclu i ndo a sendo ainda provida de • uma grande
vais e em forma de «V», uma moven,
ca - etapa de. simultán o a taram:. com a etapa : abertura untral. de p referência circular.
sare a outra para regular el
racterizada porque a superfície n o de transferência, 'transferir refrigerante' onde se adapta uma tela metálica de do-se
comp rimento de um rasgo existente na
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicaçáo feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicaçâo de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante $0 dizia
poderão opreeentar suas opwições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
elétricos enquanto energiettremo e na quina de peça Inferior! 3 — Uma segadeira de algodão dei um acionador de solenoide a uma razão aparelhos
=dos por uma fonte de corrente alda reierida bica, o qual fica mais ou acGrdo cum o poeto 2, caracterizada diferente de treqüencia de unia fonte de ; ternada,
caiactenzado por uf nausMCDOS aberto para assim dar passagem1 pelo tatu ae eue o diairágma e geral- lornecimento de eneig,a, caracterizado formador dotado de um enrolamento
pelo
tatu
ue
que
o
soleno'de
é
ligado
quando
oinauo
tele
mente
em
forma
de
emente às impurezas e cafés verdes
primário destinado a ser ligado a dique caem naturalmente (por gravida-; en: secç.() transversal e as pernas do em série com uni diodo de resistem:ia ta fonte de corrente alternada, um
de) em um reservatório cheio d'água,' calai d:airágma em forma de *Ume são negativa, formando o diodo e o solenoi- primeiro enrolamento secundário e
enquanto que os caies secos e (cereja) lixado ao dito alojamento e à diata p!a- 1 de, com um condensador. um circuito um segundo enrolamento secundário
paralelo que t ligado à fonte de for- sendo ambos esses enrolamentos cons.
afloram e são separados daquele por' ca. respectivamente.
4*— Uma segade:ra de algodão de! necimento de energia através de um truidos e dispostos de maneira e demeio de corrente d'água.
11 •—• Tudo como descrito e• ilustrado acórdo com o ponto I, caracterizada' retlicador disposto em relação inversa senvolverem tensões entre si pràticae
pelo tato de que uma válvula de reei com respeito ao diodo.
mente iguais e deslocadas de 190
nos desenhos em anexos.
tenção é montada num alto do dito alo-I 2. Um circuito conlonne o ponto 1, graus em relação á tensão no dito
jamento permiendo o fluxo de ar para caracterizado pelo fato de que unia aparelho elétrico; um circuito ae pon'TERMO !g* 134.089
tom do dito cuojamento apenas pelo impedância é ligada em série com o te dupla incluindo um para de braços
De 30 de novembeo de 1961
qual o ar é descarregado através da: circuito paralelo e o retificador para principais de relação, um par de brac.ta vá:vula de retenção quando o dia-: controlar a razão de operação do acio- ços auxiliares de relaçto, um braço
'de ponte ligado em circuito com um
Wilham A. Ganguet e George D. frágma se move numa direção para nador.
MeKenzie — Estados Unidos da Amé- lon,ar o 'algodão proveniente da dita! 3. Um dnailto conforme os pontos dos ditos braços principais de rala1ção e um dos dtos braços auxiliares
rica.
amara receptora de algodão para den- 1 ou 2. caracterizado pelo fato de que ' de relação, uma fonte de corrente
Titulo: (Segadeira de algodão).
tro da dita passagem de descarga de, o diodo de resistenc.a negativa tem a continua ligada em circuito com o
algodeo.
forma de um transistor de quatro cama- dito braço de ponte, um par de conPontos Característicos
5 — Uma segadeira de algodão de das.
dutores de potencial, ficando um dos
1 — Uma segadeira de a:godão ca- aceedo com o ponto 4, caracterizada1 4. Um circuito conforme os pontos ditos condutores de potencial ligado
racterizada pelo tato de compreender pelo fato de que a válvula de retenção anteriores. caracterizado pelo tato de a um dos ditos braços principais de
um tubo apreensor de algodeo, uma cá, no lado do dito alojamento compreende que o solenoide é combinado com uma relação e ficando o outro dos ditos
maca receptora de algodão tendo uma uma passagem através do lado do dito: garra e meio dentado, que são adapta- condutores de potencial ligado aos diceceai:darei em comuiecação com a ex- alojamento, um membro de válvula' dos para mover meio de contacto de for- tos braços auxiliares de relação e um
tremidade • de descarga do dito tubo adjacente à extremidade externa da reta ma que tal meio de contacto ligue dife- par de condutores de corrente um
apanhador de algodece um membro cliva passagem e disposto para se mover no rentes resistências de valores diferentes, dos quais fica ligado à dito fonte de
serio permeável ao ar adjacente à ou-d, sentido e contra o sentido da d ta pas- em série com o circu to paralelo, de corrente continua e o outro em cirtra extremidade da dita câmara recepte...! sagem e meios impelindo o dito membro modo que as resistências diferentes deter- cuito com o dito braço de ponte e
ra de algodão, uma passagem de des- de válvula no sentido da dita passa- minem a velocidade do melo dentado. com um dos ditos braços auxiliares de
carga de algodão em comunicação com gem.
5. Um circutito conforme o ponto relação; um primeiro culto ligando o
a ceta câmara receptora intennediando I 6 — Uma segadeira de algodão de 4, caracterizado pelo fato de que pel o dito primeiro enrolamento secundáo dito divisado e a Jita ceceie: dade acordo com o ponto 1, caracterizada menos uma das diferentes resistências rio e os ditos condutores de corrente
em circuito com os ditos primeiro e
de descarga do tubo apanhador de al- pelo tato de que os meios para move-. é variável.
terminais, não produzindo a
godão, um alojamento de fole em comu- rem o diafrãgma compreendem um; 6. Um circuito conforme os pontos segundo
dita. resistência do dito primeiro senicação com o dito membro divisório membro de placa disposto centratmente; anteriores, caracterizado pelo fato de cundário qualquer efeito apreciável no
permeável ao ar externamente da dita fixado ao diafrágina, uma haste atuan- que os me os .de contacto seo segmentos dito circuito de ponte; uni segundo
câmara receptora, um diatrágina movi- te fixada ao dito membro de p'aca.,' de condução elétrica alongados que re- ' circuito ligando o dito enrolamento
vel montado no &to alojamento de fole meias operados por pressão de findo: cebem o contacto de uma lâmina de , secundário e os ditos condutores de
pelo qual sobre o movimento do dito conectados operativamente á dita haste' comuntasão, a qual, de preferência é I poniecial um circuito com os ditos
chafrámna muna direção e ar é atirado para reciprocaçâo da dita haste e meios uma lâmina de comutação rotativa.
Iprimeiro segundo terminais, constida &ta câmera receptora através do para introduzir o fluido sob presseol 7. Um circuito conforme quzequer .tuindo a dita ire:estenda do dito ene
dito membro d:visório •dentro do dito dentro do dito cilindro entre o dito dos pontoe anteriores, caracterizado por rolamento secundário uma parte ela
alojamento de fole e a:6re o movimento embolo e a dita parede pelo qual ol um aparelho que compreende um melo I resistkncia da dita ponte; e meios de
do diafrágma na dierçâo oposta o ar dito êmbolo e a dita haste ato movi- de acionamento, um MOO acionado liga- bloqueio de corrente continua ligaeforçado do dito a elemento de fole dos numa direção para tirar o ar e, do ao meio de acionamento para contro- dos em circuito com os ditos ter:niatravés do d ito membro divisório para algodão de dentro da dee câmara re-' lar um ciclo de contreile, meio para nais para impedir que a corrente condentro da dita câmara recentora, uma ceptora de algodão e meios para retor- acionar pereedicamente o meio de acio- tinua saia do dito circuito.
vá'vula de retenção separando a extre- narem o dito êmbolo para a sua posição namento a fim de avançar intermiten- 2 — Um aperfeiçoamento conforme
mklade de descarga do dito apanhador a ordenai pelo qual o algodão é forçado' temente o meio de acionamento através reivindicado no ponto 1, no qual é
partir da dita câmara receptora e per. da dita câmara receptora de algodão' do dito ciclo, e meio responsável pela empregado um percurso de baixa ime
miendo a circulação de ar de algodão para dentro da dita passagem de des-i posição do meio acionado no ciclo para pedáncla entre os condutores de cor.
!rente e entre os condutores de potenpara dentro da dita câmara receptora carga.
trocar seletivamente o período de inter- cial da dita ponte para impedir
a
• I mitência do meio de acionamento.
apenas, uma válvula de retenção se pa8 — Uma segadeira de algodão de
de corrente alternada no cirrando a dita câmara recentora .da dita aceirdo com o ponto 7, carattetizada' 8. Um circuito conforme os pontos ;entrada
culto, de ponte.
passagem de descarna de algodão e nerde 1 a 3, caracterizado pelo fato de 1
fletindo a circulacen de ar e de algo- pelo fato de que os meios para reorna. que o solenoide aciona o pistão de uma I .3 — Um aperfeiçoamento em um
rem o dito êmbolo para a -sua posição
,circuito para medir a resistência de
dão' para fora da dita câmara receptora original
compreendem uma mola de com- bomba.
!aparelhos elétricas enquanto energie
. apenas, e meios de ação /lenida para pressão.
A requerente reivindica de acõrdo I rados por uma fonte de corrente ale
moverem o dito dinfregme in iermdenteOs requerentes reivindicam de acórdo
caracterizado por um par de
mente na dita direção e depois na outra tom a Convenção Internacional e o com a Convenção Internacional e o ternada,
ternalnals 'para ligação ao dito apadita direção, pelo qual o algodeo é Art. 21 do Decretodel a* 7.903, de artigo 21 do Decreto-lei ne 7.903. de relho: uma ponte dupla incluindo um
puxado para dentro da dita câmara 27 de ageksto de 1945, a prioridade do 27 de agósto de 1945, a prioridade dos par de braços principais de relação,
receptora em lamenta ao mov'mento correspondente pedido depositado na correspondentes pedidos denositados na um par de braços auxiliares de relado diafregina na dita &recito e o amo- Repartição de Patentes dos Estados Repartição de Patentes nos Estados Uni- cão, um braço de ponte, uma fonte
dão é forçado toara fora da dita tâmara Unidos de América, em 10 de novem- Ros da América, em 25 de novembro de corrente constinua ligado em cirde 1960, sob nes 71.531 e 71.720,
receptora dentro da d tta Tf3M1A^M de bro de 1960, sob o n* 68.548.
cuito com o dito braço de Donte, um
—
descarga em resposta ao movimento elo
par de condutores de pomecial dos
TaRMO
Ne
134.347
quais um fica ligado a um dos ditos
dito dia earima na dita direceo ~ta.
TERMO Ne 134.342
De 22 de novembro de 1981
braços principais de reiná° e ou2 -- Uma seoadera de elpodeo de
tro a uni dos ditos braços auxiliares
aceirdo com o ponto 1. earacteriznda
De 22 de novembro de 1961
General Electric Company — nor- de relação e um par de condutores
pelo fato de que o d t abdoma está na
General Moters Corporation — Esta- te-americana — Estado Unidos da de corrente dos quais um fica ligado
forma de um membro. flexivel enodar dos Unidos da América,
à dita fonte de corrente continua e o
¡fendo edl atente á lima boeda do doo Titulo: *Aparelho de circuito &ira América.
*Aperfeiçoamento em circuitos pa- outro ao dito braço de ponte e a uns
airenriento de enle e nm MATO em for- Co),
ra
medir
a
resistência
de
aparelhos
dos ditos braços auxiliares da relação;
ma de pi ara d'snostn centrnimeree é
de corrente alternada energizadae. um primeiro ci-culto ligando os diPontos Característicos
fixado 41 nutes horda do dito dia fráoma
O caie a requerente reivindica co- tos terminais e incluindo 11T1 primei1. Um aparelho de circuito elétrico mo nevo e:
pelo enal este se move em rena-ata
tos condutores de pontecial aos diao movimento do dito membro em for- para acionar repetelament iim apere•
1 — Um aperfeiçoamento em um to meio de produreeo de tenteis de
lho ou coisa semelhante por meio de :ircuito para medir a resistência de oposição para impedir que a tensão
ma de placa.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
chez
WO Da data da publicação de que trata o presente artigo; começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
do dito aparelho seja aplicada aos di- comum, um galvonômetro interligan- ângulo obtuso, e com extremidades alon- meio de parafusos, sendo as facas do
tos condutores de pontecial, ficando a do as ditas junções comuns, um bra- ganas, bloco êste prOvido ainda de um 4 luzivel fixas no (...).••,,o da capa por en.
dita resistencia de um dos ditos bra- ço de ramal ligado em circuito com orifício transversal no qual é aplicado castração, apresent„ndo as suas extreços cie reiaçeo; una segundo circuito o dito segundo braço auxiliar de rela- um p.a° lixado em orelhas previstas m.clades internas salientes no in.erior da
ligando os ditos concituores de cor- ção e com o dito segundo braço prin- na caixa do conjunto.
caixa nas qua:s se fixarão por parafurente aos ditos terminais e incluindo cipal de relçáo, um primeiro e um
2 -- Aperfeiçoamentos em Interrup- sos as extremidades da lâmina fuzivel,
um segundo meio de produção de ten- segundo condutores de potencial, fi- tores Elétricos, como reivindicado em cuja colocação e retirada para troca é
sáo de oposiçáo para impedir a apli- cando o primeiro deles ligado ao dito um, caracterizado peio fato de os bor- possibilitada mediante a retirada da dicação da teusáo aos ditos conduto- primeiro braço auxiliar de relação
ta tampa.
queio de corrente para impedir que e o segundo ao dito primeiro braço nes de contacto serem tormados por
2 -- Aperfeiçoamentos em fuzíveis
res de corrente e um meio de blo- principal de relação; uma fonte de um núcleo de cobre envolvido por anel tipo faca com lâmina renrovivel, acorde
a corrente continua saia do dito cir- corrente continua ligada em circuito dê ferro doce, ao qua é ar:aido o mã com o ponto pr:Lneiro. caracterizados por
cuito, medindo a dita pointe a re- com o dito braço de ramal, um pri- afim de ser estabelecida a ligação de
um dispositivo de • alarme const:tuido
meiro e um segundo condutores de circuito elétrico.
sistência entre os ditos terminais.
4 — Um aperfeiçoarnento conforme corrente, ficando o primeiro deles li- 3 — Aperfeiçoamentos em Interrup- por uma micre-lâmpada de «neon» inrei indicado no ponto 3, caracteriza- gado à dita fonte de corrente conti- tores Elétricos, como reivindicado até 2, tercalada com uma resistência em um
do pelo fato de que um primeiro ca- nua e o segundo em circuito com o substancialmente como descrito e ilus- condutor ligado em série entre as lapacitor fica ligado entre os ditos .con- dito segundo' braço auxiliar de rela- trado nos desenhos •anexos.
cas, lâmpada esta que se dispõe interdutores de corrente e que una se- ção e com o braço de ramal; um prinamente na capa do luzivel e cuja lumeiro
circuito
ligando
u
dito
primeigundo capacitor fica ligado . netre os
minosidade, quando da queima da lâmiTERMO N° 134.462
ro
enrolamenot
secundário
ao
dito
seprevisão oe um percurso de baixa imna é difund.cla através de uma abertura
gundo
terminal
e
ligando
o
dito
seData
27
de
novembro
de
1961
ditos condutores de potencial para a
prevista na parede da capa do fuzivel,
gundo
condutor
de
corrente
ao
dito
pedáncia para corrente alternada e
permitindo
assim por meio de sua ligaprimeiro
terminal,
um
segundo
cirevitar a entrada de corrente alternaRequerente —• N.V. Philips' Gloei- ção automática uma rápida localização
cuito
ligando
o
dito
segundo
enrolada na dita ponte.
lampentabricken — Holanda.
do fuzivel queimado.
5 — Um aperfeiçoamento em um mento secundário e o dito primeiro
TI:ulo -- Aperfeiçoamentos em ou
3 Aperfeiçoamentos em fuzíveis
condutor
de
potencial
ao.
dito
seguncircuito para medir a resistência de
dispositivos de circuito incluindo um tipo faca com lain'na removível, acendo
uma carga enquanto energizado por do terminal e ligando o dito segundo transistor controlado por um sinal paicom os pontos precedentes, caracterizauma fonte de . corrente alternada, ca- condutor ee potencial ao dito segun- sa tório
dos por uma alça ou pegador formada
racterizado por um transformador do- do terminal, produzindo os ditos pri1 -- Aperfeiçoamentos e moo refe- por uma tira de material plástico fle.
tado de um nerolamento primário meiro e segundo . enrolamentos secundários
uma
tensão
de
oposição
para
rentes
a
dispositivos
de
circuito
includestinado a ser ligado á dita fonte
xlv:.1 que é prêsa por sua extremidades
de corrente alternada e um primeiro impedir que .a tensão do dito apare- indo um transitor controlado por um uma em cada face oposta- da capa do
lho
seja
aplicada
à
dita
ponte,
e
mee um segundo enrolamentos secundásinal pulsa.ório, no qual existe aplicado fuzível de sua base.
rios acoplados indutivamente na re- dindo a dita ponte a resistência en- à base de um :Tansistor, em ligação de
4 -- Aperfeiçoamentos em fuzivels
tre
os
ditos
primeiro
e
segundo
terlaão de um pçara um ao dito primabase emissora, o sinal de contrôle pul- tipo faca com lâmina removível, acorde
minais.
rio; uma ponte dupla incluindo um
que, durante parte do seu ciclo. com os pontos precedentes, substancial.
7 — Um aperfeiçoamento conforme satório
par de braços pricipais de relação,
corta a corrente do coletor, e, durante mente como descrito no memorial e
reivindicado
no
ponto
6,
caracterirela,
Um par de braços auxiliares de
a parte restante, permite que essa .corção9 um galvemometro ligando os di- zado pelo fato de que é empregado ren.e passa, caracterizados em que há ilustrado a título de exemplo nos desenhos anexos.
um
circuito
de
baixa
impedància
entos braços principal e auxiliar de,relaça°, um braço de ramal para .f,Me- tre os ditos primeiro e segundo con- ligado, entre o terminal ao qual o siTERMO N7 134334
dição da resistência, uma fonte , de dutores de potencial para impedir a nal de contrôle está aplicado e a base
corrente continua ligada ao dito bra- entrada de corrente alternada no cir- do transistor, a combinação paralela de
Data
29 de novembro de 1961
um condensador e de um diodo, sendo
ço de ramal, ficando este braço em cuito de ponte.
o
diodo
ligado
de
modo
a
ser
cortado
circuito com um dos ditos braços au- • Finalmente, a requerente reivindica
Radio Corporat:on of America —
xiliares de reteçáo e um dos ,ditos os favores da Convenção Internacio- pelas partes o sinal de contreile pulsabraços principais da relação; ima pri- nal, visto a presente invenção ter si- tõrio que também cortam a corrente do tados Unidos da América.
Titulo — Circuitos carregadores de
meiro circuito ligando uma extremi- do depositada na Repartição Oficial tem u mvalor de forma a agir como
dade de um dos ditos braços auxilia- de Patentes dos Estados Unidos da um diferenciador juntamento com o dio- bateria.
Pontos característicos
res de relação e o dito braço de ra- América do Norte, em 19 de deze m- do emissor de base, quando êste diodo
mal em circuito com o dito primeiro bro de 1960, sob o n 9 76.788.
é tornado condutivo pelo sinal de coa1 Gir...uito de carga para uma baterminal e ligando a dita fonte de
—
trõle.
corrente continua e o dito primeiro
teria tendo dois term:nais, positivos e
TERMO N9 134.427
2
dispositivo
de
circuito
inenrolamento secundário em circuito
negativo, dito
o
areia° • compreendendo
De 24 de novembro de 1961
cluindo um transistor controlado por um uni transisto: rendo um eznisor,
com o dito segundo terminai; um
um cosinal
pulsatõrio,
substancialmente
consesegundo circuito ligando o dito
letor, e urna base, caracterizado por
cundário do dito transformador em Requerente: Hans Lorenz — Santa forme aqui descrito com .referêneia
meios para conectarem um dos ditos terdesenhos diagraináticos anexos.
série com um dos ditos .braços prin- Catarina. •
Título: Aperfeioamentos. em máquiminais no dito emissor, me;os de polaricipais de relação e em circuito com
A
Requerente
reivindica
de
acôrdo
zação, meios para cones'arcm porções
o dito segundo terminal e ligando •um nas de lavar roupa.
1 — Aperfeioçamentos em máqui- a Convenção Internacional e o Atr. 21 separadas dos ditos meios de Poatr:za4
dos ditos braços auxiliares de relação
de lavar roupa caracterizados por do Decrete. Lei n° 7.903 de 27 de agõs- Cão entre o outro dos ditos terminais
em circuito com o dito primeiro ter- nas
minal; proporcionado 'os : ditos enro- .recipientes menores adaptáveis ao in- to de 1945, a prioridade do correspon- e a dita base, e entre a dita base e
lamentos secundários uma tensão de terior do recipiente normal da má- dente pedido deposi'ado na Repartição dito coletor, respeetivamente, e %los
nó de . Patentes na Holanda, em 30 de nooposição para impedir que a tensão quina e por agitadores adaptáveis,
interior dos ditos, recipientes, ao eixo vembro cie 1960, sob número 258.563. para aplicar uma voltagem de carga
do dito aparelho seja aplicada
entre o dito outro terminal e o dito.
4.~
ponte, servindo a resistência do dito do agitador normal da máquina.
c-oetor, para fazer que o dito trans.
Máquina
em
Aperfeiçoamentos
2
parte
corno,
enrolamento secundário
• s:stor conduza, e Para carregar a dita.
TERMO N0 134.496
por
see
de
lavar
roupa
caracterizados
braços
.
ela resistência de Um dos -ditos
bateria.
rem essencialmente como descritos,
D.e 28 de novembro de 1961
de relação.
2 -- Circuito de carga tal como dereivindicados e ilustrados, nos dese6 — Um aperfeiçoamento em um nhos anexos.
Aperfeiçoamentos em fuzlivels C12)0 finido, no ponto 1, caracterizado pelos
circuito para medir 0. resistência de
ditos meios por último mencionados
faca de lâmina Renovável.
riu aparelho elétrico alimentado, por
TERMO N e 134.428
Çapita) do Esta- compreenderem uni dispositivo para laWel Kung HSLI
uma fonte de corrente alternada, cazer que a corrente circule através da
do de São Paulo.
Data 24 de novembro de 1961
racterizado por uni transformador
dita bateria apenas em uma direção.
dotado de um primário • :destinado a
3 -- Circuito tal como definido no
ponlvs ogracergsticos
Sertório Arruda Filho
ser ligado à dita fonte e um primeiro Requerente
ponto 1, caracterizado pelos ditos (Raios
e um segundo enrolamentos secun- — São Paulo.
1 Aperfeiçoamentos em fuzaveis de polarização compreendendo um diodo
dários. um primeiro e um segundo Titulo — Aperfeiçoamentos em intertipo faca com lâmina remov avel, com- Zener conectado entre o outro dos diterminais para ligação à, dita carga, ruptores Elétricos,
uma ponte compreendendo um. pri- • 1 Aperfeiçoamen'os em Interrup- preendendo urna capa de material die- tos term inais e a di ta base, e no qual
meiro e um segundo braços princi- tores Elétricos, de baixa voltagem e lé rico nue forma •;) corpo do fuzavel. o dito d'odo Zener possui uma- volta.
•pais de relação, um primeiro um para as mais d:versas •aplicações, ca capa formada por uma peça de formato gem de rutura substancialmente igual
segundo braços euxiliares de relaparalelepípedo em forma de uma caixa ao da d'ta bateria, quando curvada.
ção. tendo os ditos braços principais racterizados pelo fato de o botão de alongada que tem um de seus lados for4 — Circuito tal como definido nei
de relerão uma lume° comum e ten- comando ser dotado de um bloco de
ponto 1, caracterizado pelo ditos meio;
mado
por
uma
tampa
que
se
fixa
por
inferior
é
um
face
ima
permanente,
cuja
do Os ditos • braços auxiliares também
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publica .a.0 feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
i 29 Da data da publicaolto de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo paro o dei
poderio apresentar suas oposições ao Depa atamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que as Adeguem pe

4
to do podada. dramobe 90 delle

de polarização compreenderem uma re- quena que comanda um sistema de am- 'rente, o qual se baseia sabre a medição quanto Uld jur for a almocato devido na
plifacadures.para exercitar as bobinas do ida luz difundida pelos Meava da pas- defeitos da folha Stonsparantss, tais et,*
ais-enata e um diodo Zeoer.
5 -- Cacuico de acordo cum o ponto estator, motor esse destinado a altas ta ou do polimento desta 1451ha, ca- imo picadas. Inclua/Ws, e outras.
I, caracterizado por meio para lume- rotações, caracterizado pelo fato de que racterizado pelo fato de se dirigir O- 8. Uni dispositivo de aaórdo oom
tarem o dito terminal negativo ao dito os amplificadores conjugados coai as bo- bre a folha um feixe huninoao proveni- quaisquer dos pontos $ a 7, cesse
emissor, para conectarem os ditos meios binas do estator acham-se estruturados ente de uma boate, de se mandar de urdo pelo fato do segundo órglio
de polar.zaçau entre o dito terminal po- rotações, caracterizado pelo fato de que volta este feixe Obre si próprio por desvio do feixe luminoso ser come=
sitivo e o dito coletor, e dita base tal que o seu ligamento e desligamento meio de um dispositivo apropriado, co- do de um espelho que se move de
sendo conccrada cum ditos meios de so se realizem instantaneamente em um locado do outro lado da folha trens- a assegurar a varredura de todos os
poiaczação, e .mcios para aplicarem certo grau de comando.
perante com relação a fonte luminosa, pontos da folha transparente pelo faixe
uma tonte de volta gem entre o dito ter2. - Eletromotor de corrente colai- estando um filtro soabre o trajeto dos laminoso.
minai pos.avo e uito coletor, para la- nua, de acordo com o ponto 1, carac- raios dc retorno, de modo que se alo 9. Um diapositivo de aceirdo com
zer que a corrente circule toravés do tuazado pelo lato de que o dispositivo existir qualquer defeito, IN ditos ratos quaisquer dos pontos 5 a 7, endoada-corrente de carga circule através da de amplificaço consiste em dois transis- voltem à fonte, ao passo que, ao
aedo pelo fato do segundo órgão de
corrente de carga circule através da tores que executam um amplificaçào ini- contrário devido à sua clifusao pela°4r- desvio do feixe lum inoso ser constituí
dita bater,a. cial e se acham instalados em ligação re- lha transparente,. ata- vêm exitar um do de um prisma ou sistema de prisO Circuito da acórdo com o ponto generadora, em um transistor de ener- órgão foto-sensivel em posiyao fixa re- mas que se move de modo, a assegurar
1, caracterizado por meios para conec- gia, alimentado pelos primeiros, de ma- lativamente à fonte luminosa.
a varredura de todos os pontos de fatarem o dito terminal positivo ao d:to neira ins.antanca, com tensa° regulado2. Um processo contínuo de impe- lha transparente pelo feixe luminoso.
emissor, meus para conectarem os di- ra positiva ou negativa decidainente al- ça° do polimento ou da qualidade da
10. Um diapositivo de adiado com
tos meios de polarização entre o dito ta.
pasta ctu qualquer -ponto de uma folha qualquer dos pontos 5 a 9, caracterizado
terminal n.gativo, meios conectando a 3.
Eletromotor de corrent:. conti- transparente de acordo com o ponto 1, pelo fato do dispositivo de retorno ate
daa base aos ditos meios de polariza- nua, de acordo com os pontos e e 2, caracterizado pelo fato de se varer a constatado de uma superfície de forma
çao, e meios para aplicarem unia volta- caracterizado pelo fato de possuir uma folha com o feixe luminoso.
cillndeca cujo centro de curvatura se
gem de carga entre o dito coletar e o quantidade dupla de grupos de transisto3. Um processo de acordo com o acha sobre o eixo de rotação do sedito terminal negativo, para fazer que res co mrelação ao número de bobinas ponto 1 para a avaliaçào dos defeitos do gundo órgão de desvio do feixe lumiuma corrente circule através do dito do es:ator, e, ainda, pelo fato do eine polimento de uma folha transparente, ca- noso.
transistor, para assim fazer que uma os dois grupos de transistores pertencen- racterizado pelo fato de se operar, sem
11. Um dispostivo de acordo com
corrente de carga circule airaves
tas a cada bobina acham-se ligadas de varredura, com um feixe luminoso de quaisquer dos pontos 5 a 9. caralasela
dita bateria.
:rad° pelo fato do dispositivo de re#
tal maneira que coita mas bobinas em direção constante.
.
A requerente reivindica de acordo senado contrário.
4. Um processa cie acordo com os no ser conatituldo de uma atipedft.
com a Convenção Internacional e o Art.
4. - Eletromotor de corrente conti- pontos 1 a 3 par aa avaliação do poli- refletora, plane, paralela à folha ima21 do Decreto-Lei n° 7.903, de 27 de nua. de acordo com os pontos 1 a 3. mento ou da mi:Viciada da pasra de uma parente, e de se dirigir o feixe luminOrtat,
• agosto de 1945, a prioridade do corres- caracterizado por duas fon.es de corrente fita continua na qual o objeto tranapa- proveniente da fenda-fonte, de moda
pondente pedido, depositado na Repar- contiptia, dispostas em série e que são rente examinado a em forma de uma seu eixo seja perpendicular à f
ta,ão de Patentes dos Estados Unidos ligadas pelos grupos de transistoren al- fita continua de vidro em progresso lon- sendo o segundo dello de desvio
da •América em da dezembro de 1960, ternadamente com as bobinas do esta- gitudinal.
mesmo conatituldo de dois espelhos piasob o nárnero 74.843..
tor.
5. Um dispaaaivo para efetuar o nos, fixos, um em relação ao outro, e
-5. - Eletromotor de corrente conti- processo de acordo cum quaisquer dus orientados de modo que o feixe caia
TERMO lar 134.678
nua. de acordo com os pontos 1 a 4, pontos 1 a 4, caracterizado pelo fato 'obre a superficie plana, esteja iguala
caracterizado por um dispositivo de de se produzir o icem luminoso a par- mente em eixo vertical.
Data 5 de dezembro de 1961
12. Uma dispositivo de acordo cola
comutação. constituído por lamelas e es- tir de uma lenda-fonte cujos raios passam através de um sistema ótico para quaisquer dos pontos 5. 8. 10 ou 11, 41(.•
Requereate - The National C.ash covas de fricção.
6. - Eletromotor de corrente conti- formar uma imagem sôbrc um primeiro ractcrizado pelo fato do conjunto de
Register Company. lisiados tinidos da
nua. de acordo com os pontos 1 a 5. orgao de desvio que envia o feixe atra- pelhos, constituindo o segundo argao
América.
Titulo
Dopo:ativo Magnético Bi- caracterizado pelo fato de que, como yes de uni segundo sistema ótico Ware de desvio, girar horizontalmente ao redispia.itivo de comutação. serve certo um segundo órgão de desvio que dirige dor de uru eixo que passa pelo centro
Estável.
1. Dispositivo magnetico ala-estável, número de diodos fotoelétricos, dispostos o dito feixe através da folha transpa- do primeiro dos ditos espelhos, de mosubstancialmen.c como descrito e reivin- simetricamente em torno do eixo do in- rente sobre um dispositivo de retorno do que o feixe luminoso descreva drdicado no ped.do correspondente depo- duzido do motor, e que são sucessiva- da luz que retransmite o feixe na sua ditos enquanto assegura a varredura da
sitado na Repartição de Patentes dos mente expostos à luz airavén da fenda direção de incidência, efetuando-se a folha transparente.
13. Um dispositivo de acordo com
Estados Unidos da América. em 21 de de tinia bucha que gira juntamente com nicc1ção da quantidade de luz provenio eixo do induzido, ou com o auxilio de ente dos raios do feixe que foram des- quaisquer dos pontos 5. 8 a 121 caractedezembro de 1960, sob - n° 77.451.
um espelho montacki no eixo do Indu- viados ou absorvidos quando da passa- rizado pelo fato do filtro ser consttel2. Dispositivo magnéCco bi-estável, zido.
gem da folha transparente, por meio do de uma lamina de face ou primas
substancialmente como ilustrado nos de7. - Eletromotor de corrente conti- de um órgão foto-senslvel colocado birefringentes.
senhos anexos.
nua, de acordo com os ponto I a 61 atras do primeiro órgao de desvio.
14. Um processo continuo de impa.
Reivindica-se, de acordei com a Con- caracterizado pelo fato de que, como 6. Um dispositivo de acarido com o
venção Internacional e ta Art. 21 do disposiavo de comutaçao, serve um ris- nora° 5, caracterizado pelo fato do pra çào do polimento ou da qualidade da
Código da Propriedade Industrial a :ema de geradores Hall. que sao exita- melro órgão de desvio, o qual desenpe- pasta ou maga de unia folha transparenprioridade do pedido correspondente de- dos pelo campo de um imã permanente- nha o papel do filtro, ser constituído te e dispositivo próprio para sua execupositao na Repartição de Patentes dos mente: existente no eixo do induzido. de um espelho pequeno que está colo- çâo, subatancialmente como desEstados Unidos da América, em 21 de • Finalmente, a depositante reivindica, cedo à parte central de uma placa de nato c espcficiado.
A requerente reivindica dc acordo coas
dezembro de 1960 sob a' 77.451.
de acordo com a Convenção Internado- material transparente, e, sabre éstc es- a Convenção Internacional e o Artigo
f•••••
mil e de conformidade com o artigo path°, forma-se a Imagem da fenda-loa- 21 do Decreto-Lei n° 7.903 de 27 de
TP..1111/440 lal• 134.816
21 do Código da Propriedade Industrial, te, cuja imagem tem sensivelmente as agioto de de 1945, a prioridade do
a prioridade da Alemanha, em al de dimensões do dito espelho, de modo que correspondente pedido dapoatado na
De lide dezembro de 196 f
dezembro de 1960. sob o número A ... os ralos do feixe petransmitidos pelo dis- Repadição de Paentes na França. ela
positivo de retorno, os quais foram des- 13 de dc:enibro de 1940, sob o núRequerente - Airotor Vertriebsgest- 36./43 VIIIh/21d1.
lischaft M.B.H.. sociedade industrial
viados pelos defeitos tais como ondas mero 846.757.
e comercial alemã, com sede em KonsTERMO /4* 134.955 e ranhuras da folha transparente. pastanz, Alemanha.
sam ao lado do dito espelho e Vêm
Data 12 de dezembro de 1961
TÉNNIO NC Ia5.0O5
excitar o órgati foto-salubre' quando
Eletromotor auto-regulador de corrente
continua para altas rd-ações.
atravessam
a
placa
de
material
transpaDe
14
de dezembro de 198s
Gampagnie de Sant-Gobain
Franrente,
gaPontos caracteasticos
Título - Procesio e dispositivo para
7. Um dispostivo de acordo cora o Rkc.uer 7'1: e: Parbwence Hoechat
1. a- Eletromotor auto-regulador de a deteção de defeitos em feilha trona- ponto 5. caradterizado pêlo fato do pri- õttjalit e. lizOliaft., veras. Motstar
',Aldus 4: Brtining, firma ioduatrial e
corrente continua, provido com um mi- transparente.
meiro órgao de desvio ele feixe lua-anoso comercia_ alemã, estabeiecida em
-mero par de bobinas de ' estator e com
1. Um processo continuo de imspe- ser conotitutdo de um espeglo semi-refle- Prquicf
t- r.
In-Ifoac
Alemanha.
uru dispostivo de comutação que náo ção do poli ou da qualidade da pas- tor que deixa poisar para o iSrgâo- sen• 'Pra..so e soluacaes para a cromo,.
fornece senào uma energia bastante pt- ta em qualquer ponto de uma folha pa- sível. sendo esta riarte tan o mais fraca gen
ci . r; upe ficias de ferro e de ae.40.
,
•

y.
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PATENTES DE INVENÇÃO
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente arligo, começara a correr o prazo para o • deferimento do pedido, durante 30 dia*
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
Pontos Característicos

mais de 5 porcento por pêsd, de áci-

dN

câmaras, e um tubo interligando Na face superior, na porção central,

crôlnico e, além disso, ainda pe- as duas câmaras, e que uma entremi- localiza-se a aber tora do reservató1 — Processo paria a produção de do
quenas quantidades de ácido fosfó-

camadas superficiais resistentes a
corrosao e/ou que melhoram a adeaência de lacas, sôbre ferro e aço, caracterizado pelo fato de se submeterem, inicialmente, as peças metálicas desengorduradas, a serem tratadas, a um tratamento prévio com uma
solução diluída do ácido acético, de
se tratar .em seguida com uma solução aquosa de ácido crômico e de se
lavar, por fino, coiro água ou uma
soluçar) muito diluida . de ácido crômico.
2 — Processo de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de se
empiegar urna solução de tratamento prévio a qual contém, adicionalmente, além de ácido acético, ainda
ácido fosfórico mou ácido oxálico e,
eventualmente, ainda agentes inibi-'
dores de ácido.
3 — Processo de acordo com os
pontos e 2, caracterizado peio fato
de se empregar uma solução de tratamento prévio cuja concentração total em, ácido não perfaz mais de 25
porcento por peso, preferencialmente.
não mais de 10 por cento per pêso.
4 — Processo de acórdu coxa os
pontos 2 e 3, caracterizado pelo lato
de se empregar uma solução de tratamento prévio na qual a proporção
entre ácido fosforico e/ou ácido oxálico: - ácido acético não perfaz mais
de 1.
6 — Processo de acôrdo com os
pontos 1 a 4, caracterizado i pelo fato
de se enpregar, depois dd, aratainento
das partes metálicas com a solução
de ácido acético, unia solução de cromagem a qual ainda contém, .adiCionalrnente, alem de acido cromiCo, pequenas quantidades de ácido fosfórico ou fosfatas de álcali e, eventlalmente, ainda iontes nitrato.
6 — Processo de acôrdo com - os
pontos 1 a 5, caracterizado pelo fato
de se empregar uma solução de cromagern cuja concentração em ácido
crômico não perfaz mais de 15 por
cento por peso, preferencialmente
não mais de 5 porcento por péso.
7 — Processo de acerdo com os
pontos 1 a 6, caracterizado pelo fato
de se efetuar o tratamento das peças
metálicas com as soluções ' de tratamento a temperaturas entre cêrca de
309C. e cêrca de 80 9C., preferencialmente entre cêrca de 59 e cerca de
309C.
•
8 — Processo 'de acôrdo com os
pontos 1 a 6, caracterizado pelo fato
de se regenerarem ás soluções de tratamento esgotadas, por meio de uma
resina ou troca iônticae
9 — Solução de tratamento prévio
para a execução do processo de acôrdo com os pontos 1 .a 4, 7 e 8, caracterizada pelo fato de contar ácido acético e, eventualmente, ainda ácido
fosfórico q/iu ácido oxálico e/ou
agentes inibidores de ácido, e de não
perfazer, a concentração total de ácido, mas de 25 porcento por . pêso, preferencialmente não mais de 10 porcento.
10 — Solução de tratamento prévio
de acôrdo com o ponto 9, caracterizado pelo fato de não perfazer mais
de 1 a relação entre ácido fosfórico
e/ou ácido exaltem' , ácido 'acético. ti — Solucão de ':crortee>gem para a
execueão do processo de areôrdo com
os portos 1 e 5 a 8,marecterizaela pelo
fato de não conter mais-de 15 poreento por néso, preferencialmente não

dade do tubo fim- em contato com o rio,t taamonado por unia tampa (6)
contato Móvel auxiliar na sua posição de formato tronco cônico. Sobresaberta para .vedar a (Ida câmara em saindo lateralmente ao reseevatóno,
relação à abertura ao contato móvel rfa faixa (1) inferior, há um tubo
auxiliar e ligar a Mitra câmara, tra- (7) ligado à unia ning,ueira (8) cuja
vés do tubo e da abertura do contato extremidade é guarnecida por um bum
móvel auxiliar, à pressão do fluido (9) para saída do liquido cantil()
dentro do tanque.
reser., Mrio, e ficando, dita mangueira., em descanso na face supe4 — Um a p erfeiçoamento conforme rior
do reservatório por intermédio
reivindicado nos pontos 2 ou , 3, ca- de dura
nervuras:
racterizado pelo fato de que o con29) "hrieenal conf,guração introtato móvel auxiliar é dotado de um duzida em rmervatórios para deterpiso de regulação para contrelarma gentes".
de a.côrtio com
TÉRMO N 9 135.078
proporção à qual o fluido sob pres- o minto caracterizado
1. e • aind o corno n substansão
circula
em
direção
à
segunda
suDe 18 de dezembro de 1901
- porfiei° do contato móvel principal. cietreente descrito no peerente (=orlai, e i ms trado pelo desenho que o
5 — Um aperfeiçoamento conforme acsmpanha.
"General Electric Company" — Esreivindicado em qualquer dos pontos
tados Unidos da América.
"Aperfeiçoamento em um disjuntor anteriores, caracterizado pelo fato cl,
que um dos contatos fixos fica mena jato de gás".
TÉRMO: 153.078
tado dentro do tanque sôbre uma bu• Pontos Característicos
cha ôca de entrada que forma uma
De 25 de seMinbio de 1933
O que o requerente reivindica como abertura de esgotamento para o tanque, e que o estado móvel associado
Requereni.e: Conmama
nôvo é:
1 -e, Um aperfeiçoamento em um ao contato fixo veda a abertura Bi asileira de Caem
meanizaaos
disjuntor a jato de gás dotado de quando o contato se encontra na po- S.A. — São Paulo.
sição
fechada.
contatos fixos principais e auxiliares
6 — Um aperfeiçoamento conforme
montados dentro de uni tanque contendo um fluido sob pressão e em reivindicado em qualquer dos pontos
asemixa com contatos móveis prici- anteriores, caracterizado pelo fato de
pais e auxiliares forçados contra os ' que os njeios de retenção incluem um
mesmos e tendo meios para abrir os caso e um seguidor paar libertar o
contatos principais e auxiliares, carac- contato móvel auxiliar quando o conterizado pelo fato de que os conta- tato móvel principal se move para a
tos móveis ficam- suportados teles- posição , aberta.
cepicamente em uma estrutura fixa
Finalmente, a requerente reivindica
situada entre os contatos fixos, in- os favores da onvenção Internacional.
cluindo a estrutura fixa duas câmaras visto a presente invenção ter sido deinterligadas vedados pelos contares positada na Repartição Oficial de Pamóveis telescôpicamente sendo as cã-- tentes dos Estados Unidos tia América
mares ligadas; através de uma válvula do Norte em 20 de dezembro de 1960,
de controle à pressão do fluido con- sob o n9 77.145.
tido no tanque a fim de permitir o
z
fechamento dos contatos, e ao amTÊM() N9 152.970
biente externo para descarregar o
Titulo: Um Novo e Original MoDe 20 de setembro de 1963
fluido comprimido dentro das câmadêlo de Bota — Modêlo Industrial.
ras a fim de permitir abertura dos
Sociedade Industriai
1 -- Trm nevo e orig i nal modéto
contatos pela pressão do fluido que deRequerente:
Produtos Sanitários Ltda.
de bota, compreendendo um bota ,e
atua sôbre as superfícies dos contaPatente de Modêlo Industrial "Ori cano longo de construção reforçada,
tos móveis e caracterizado também gel-lel
Configuração introduzida em caracterizada por apresentar na parpelo fato de que é empregado um Reservatórios
para Detergentes".
te infeMar e lateral do seu cano, cuia
meio de retenção para o contato -moparte maior se apresenta .isa, um
vei auxiliar, meio êsse que é libertaestreito filete . em forma de "U" co,n
do pelo movimento do contato móvel
os ramos levemente abertos e extreprincipal, em direção à sua posição
midades recurvadas e acentuadamen- aberta a fim de retardar , a abertura
te arredondadas: sendo que, o pé :ia
do contato auxiliar.
bota apresenta a sua foce lisa e é
2 -- Um aperfeiçoamento .conforme
dotado de uma linha contorrante que
reivindicado no ponto 1, caracterizadelimita a zona corespondente à bido pelo fato de que cada um doa conqueira e laterais anteriores do pé, iitates móveis tem umai primeira suvicUdo a referida 7ona da parte corua um fluido
perfície sobre a qual atua
respondente ao peito do pé sendo .4
comprimido dentro do tanque no senrezião do calcanhar também delimitido da abertura dos &intatos" móveis
tada por uma linha sinuosa: sendo
e uma segunda superficie sôbre a qual
que o -astro do solado ou norte inatua o fluido sob pressão contida nas
ferior do calçado, é formado por uma
càmaros no sentido do fechamento
su perfície comutada de efeito antidos contato móveis, e caracterizado
derrapa.nte que apresenta transvertambém por serem empregados meios
—
salmente uma pluralidade de sulcos
reagentes á abertura dos contatos móPon os Característicos •
ou depressões -dispostos em. linha sipara vedarem pelo
veis auxiliares
nuoso ou 7:01,1C7PMIP levem ente incllmenos uma te da segunda superfície dos contatos móveis auxiliares 19) "Original configuração introdu- nados Ç.,ni relacão ao eixo do soldalo
cai „relação à pressão do fluido dentro zida em reservatórios ara dtergen- e paralelos entre si: sulcos êssses colo
de uma das câmaras epa ra expor a tes", caracterMácio substancialmente fundo é, liso: sendo que, o rastro dl
seminda superficie do 'contato móvel pelo fato de apresentar o formato ge- salto, é formado também por uma
principal à pressão do fuido contido ral prismatice reto, com a porção mé- Rnnerficie corrugado igual e da parno tanque a fim " de fechar os contatos dia das faces laterais (2) sensive) to anterior do solado, tendo transmente rebaixadas em tôda a perife- velsolmente três sulcos ou drorsõel
principais.
3 — Um aperfeiçoamento conforme ria, resultando disto duas faixas (1) tr , ,-nrsois em formo ,,e "M"
reivindicado no ponto 2, caracteri- salientes limitadas pelas faces infe- "V" achatados: sulcos êstes que têm
wei fundo liso em contraste con1
zado pelo fato de que os meios de rior (4), de bordas arredondadas,
vedação e de exposição incluem uma superior (5) levemente abaulada para a maior p arte corrmsdo da suerft•
abertura " no contato Móvel auxiliar. cima; entre cada faixas (1) e a face ele do solodo, todo como suhstermiai.
formando • uma comunicação entre a (2) rebaixada, forma-se um liste] an mente descrito e ilustrado nos desepressão ,do fluido no tanque e uma arremate (3) sensivelmente inclinado nhos anexos..
rico ou fosfatas de álcali e, eventlalmente também iontes nitrato.
Finalmente, a depositante reivindica de aeôrdo com a Convenção Internacional e da conformidade com o artigo 21 do Código de Propriedade Industrial, a prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 16
de dezembro de 1960, sob o n 9 F 32.775
VIb-48.
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Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
• 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
•poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
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TERMO N.9 124.258
17 de novembro de 1900

tono da fórmula:
ou uni correspondente isoclanoto arllsulfonilico, ou uma aril-sulfonil-uréia
é reagido com a 1.amino-hexametileno-Mino, tendo X o merino significado que na fórmula acima e representando Ri . um medicai alquilo inferior.

Chugai Seiyalcu Kabushild Kaisha
— Japão. .
Titulo: Processo para preparar derivados de sulfonaraida.
•

•

••?*

Pontos Caraeterfetieos

1 — Processo para preparar derivados de sulfonamida de fórmula
geral.
em que X é um radical acetil-amino
ou unl radical omino. R e R' são
radicais alquila inferiores iguais ou
diferentes, mas não são. simultaneamente, radicais metila, caracterizado
por compreender a reação de
alcoxi exceto di met oxi ) -4-am ino-pirimidlna, com o cloreto de p-acetamtno-benzeno-sulfonila, ou 'piridina, para dar 4-(p acetamino-benzeno-sulforamido)-2.6-dialcoxi (exceto dial' toxi)-pirimidina, a qual e, depois.
hidrolizada, caso desejado, para dar
4- p-amino-benzeno sulfonrunido)
2.6 dialcoxi (exceto dimetoxi)-pirimidina.
A requerente reivindica de acordo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei nY 7903 de 27
de agesto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Re p artição de Patentes do Japão. em
17 de novembro de 1959, sob número 36.197.
TERMO N.9 124.683
2 de Dezembro de 1960

The Vellcome Foundation Limited
— Inglaterra.
Título: Processo para fabricação
de novos compostos de tio-semi-carbazona.
Pontos Característicos ."

1 — Um processo para fabricação
de novos compostosde tio-seml-carbazona da fórmula (1)

ter, como um ingrediente ativo essencial, uma quantidade tóxica de et*
fend-etinil-mercurio.
4. tma composição fungicida para
o tratamento do solo, conforme reivindicação 1, caracterizada por coo
ter, como um ingrediente ativo essencial, uma quantidade tóxica de n-proe
pil-fenil-etinil-mercario.
5. Uma composição fungicida para
o tratr.metno'do solo, conforme reivindicação 1, caracterizada por conter,
como um ingrediente ativo essencial,
Iwn 't quantidade tóxica de 130-propila
fenil-etinil-mercario.
8. Uma composição fungicida. pare
o tratamento do solo, conforme rei"
vindicação 1, caracterizada por conter, como um ingrediente ativo essencial, uma quantidade tóxica de um
composto da fórmula
em que R representa um grupo alquffico inferior contendo de 1 a 3 átomos
de carbono e um adjuvante de tratamento do solo para o mesmo.
7. Uma composição fungicida para
o tratamento do solo, conforme
vindicação 2, caracterizou(' por conter
como um ingridiente ativo essencial,
uma quantidade tóxica de inetil-feniletinil-mercuruo e um adjuvante de
tratamento do solo para o mesmo.
8. Uma composição fungicida para
o tratamento do solo, conforme reivindicação 3, caracterizada por conter,
como um ingrediente ativo essencial,
uma quanidade tóxica de etil-fenil.
etinil-mercario e um adjuvante de
tratamento do solo para o mesmo.
9. Uma coraposição fungicida para
o tratamento do solo, conforme rei.
vindicação 4, caracterizada por conter, como um ingrediente ativo essencial, uma, quantidade tóxica de apropil-feull-etluil-inercario e um ad• juvante. de tratamento do solo para
o mesmo,Uma composição fungicida para o
tratamento do solo, conforme reivindicação$5, caracterizada por conter,
como um ingrediente ativo essencial,
uma quantidade tóxica de !ao-propila
fenil-etinil-rnercario e um adjuvante
de tratamento do solo para o mesmo.
TERMO N9 118.759
De 4 de "fevereiro de 1960

'uma isatina 7-aubstitulda da fórmula , terizado porque um aril-sulfonil-ure- vindicação 1, caracterizada por con-

em que R tem o mesmo significado
acima, é convertida na correspontrate tio-semi-carbazona de fórmula
(I).
2 — Um processo para fabricando
de um Moo composto de tio-semicarbazona, segundo o ponto 1, caracterizado porque a isatina 7-substituida da fórmula UM é reagido com tiosemi-carbazida.
3 — Um processo para preparar
novos compbstos da fórmula (I) dada no ponto 1, caracterizadc por ser
substancialmente conforme descrito.
4 — Processo para obtenção de um
Moo preparado virieída, caracteriza_
do por "empreender a combina.%
de um composto de tio-semi-carbazona, da dita fórmula I como especificado no ponto característico 1,
com um veiculo farmacêuticamente
aceitável e eventualmente, a moldacão em unia forma de dosagem unitária.
'5 — Processo para obtenção de um
preparada . viricida injetável, de
aotirdo com o ponto característico 4,
caracterizado por compreender a suspensão de um composto da dita fórmula I, devidamente esterilizada env
um veiculo estéril, figonagicamente
aceitável. particularmente um óleo
vegetal não secativo, de preferência
sob ação de moagem ou trituração.
6 — Processo para obtenção de
preparados viricidas, a base dos compostos da fórmula I, dada no ponto
earacteristico 1, substancialmente conforme acima descrito e especificado.
A requerente reivindica de acbrdo
cm a Convenção internacional e o
a rt. 21 do Decreto-lei n.9 '1.903 de
27 de agósto de 1945, a prioridade
do correspondente pedido depositado
ra Rerartição de Patentes da In.
glaterra em 4 de dezembro de 1959.
sob n.9 41.376.

2 — Processo para a preparação
de 8-aril-sulfonil-NI-hexametilenoim1no-uraas, C31110 especificados no
ponto 1, caracterizado por compreender a reação da corrosoondente aril
sulfonamida como sal de metal alcalino, com 1-isociane:o de hexametileno-imino ou com coimo:til cloreto
de 1-hexeno etileno-lmino.
3 — Processo para a preparação
de N-aril-sulfonil-N'-hexametilenoiminolurélas como especificado no
ponto 1, caracterizado por compreender a reação do cloreto de arlisulfo.
rna correspondente com o-metil-1
(hexa-iddro-l-azopinil) uréia.
4. — Um processo de acenado com
o ponto 1, caracterizado pela reação
com o dito reagente em que X é
cloro.
5 — Um processo de acbrdo com
o ponto 1, caracterizado pela escolha
do dito reagente em que X é metila.
6 — Processo para a preparação
de N-aril-sulfonil-N'-hexametilenoimino-uréias, substanciabnente como
descrito e especificado, com particular
referència aos exemplos • dados.

TERMO N9 131.279
De 31-7-1961
Uma composição fungicida — San.
kyo Company, Limited, sociedade ia.
ponésa, estabelecido em Tóquio, Japão, cessionário. de Yuklyoshi Takahl,
Hakuji Kaku e Shoji Kamimura, todos cidadãos japonéses.
n•nnn•11,11
Pontos Característicos •
TERMO N.9 124.901
1.
Uma
composição fungicida para
12 de dezembro de 1960:
o tratamento do solo, caracterizada
compreender, como um ingredienThe Upiohn company — Estados por
te ativo essencial, uma Quantidade tó
Unidos da América.
-xicadeumopstfórla:
Título: Processo para a preparação
de N-aril-sulfonil-N'hexametilenoimino-uréia.
• Pontos Característicos

1 — Um processo para a preparação de N-aril-sulfonil-N'-hexamoti-

Requerente: Farbwerke Hoechst
Aktiengsellachaft Vorzn. Meister Luelus it Brilning, firma industrial e
comercial alemã.
"Processo de obtenção de quinacriavas linear em fase beta".
Pontos • Caractersticos
1 — ',rocem para a obtenção do
qumacridona linear da fase beta, cara^toriaado 'por se transformar quinacridona linear bruta com estrutura mistalloa indefinida da fórmula:

o.

=N aiu:c8aig2 leno-imino.uréias, como bases livres,
em que R representa um grupo alquin
de fórmula:
lico inferior contendo de 1 a 3 átomos
O
de carbono.
2. Uma composição fungicida para
o tratamento do solo. conforme reii7a0examilim
,JC1
H
vindicacão 1, caracterizada por conr--.....
R
ter, como um inereaiente ativo essen.
H
115
imo quor.tic'^de tóxica de metil.tn que R é um átomo de halogénio em que X representa helogénio e ai- ciai.
feral-ROT"
roa—fer
io.
dentro
de
um
álcool
em
seu
alou um grupo mettla, ettla ou tri- quilo de 1 a 5 átomos ds carbono e 3. Uma com posi-Ao funolcicla pare calino. hidrolisado (late comsal
água ou
fluor-metila, caracterizado porque os seus gaia de adição de ácido, coroe- : o tratamento do solo, conforme rei-. acido mineral diluído.
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Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
It 29 Da data eia publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30
dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que
se julgarem prejudicados.

2 - Processo, de acôrdo com o por compreender a oxidação de um , sio, e produtos de adição solvatados
ponto 1, caracterizado por utilizar- liste de 5(6)-pregneno-3beta-16beta, dos mesmos, caracterizado por cem- átomos de carbono ou representa
se: como álcool mono ou polivaien- , 20alfa-triol, 5(6)-espirosten-3beta-ol, ! preender a reaçao do nitrofurantoi- uni radical alcenila, com a hidrates, que podem conter grupos de es- 5,6-epoxispirostan-3beta-ol, espirosta- na em suspensão num meio liquido zina.
teies, ou quantidades de péso 4 a 20 no-3beta, Ealfa,lalfa-triol e s.-als es- iherte, com um composto selecionado
3.° •_lniprocesso de acõrdo com
.vezes maiores, referidas a quinacri- teres produzidos com um memoro do grupo consistindo em alcoxidos e qualquer uni dos pontos 1 e 2,
dona bruta.
i escolhido de um grupo que consiste hidróxidos de sódio e potássio.
caracterizado porque está presen- Processo, de acôrdo com o de ácidos carboxlicos e caroonatos de
A rzquerente reivindica de acôrdo
diluente, por
ponto 1 ou 2, caracterizado por trens- nionoalquila, por uni membro esco- ' com a convenção Internacional e o te um solvente ou.
tomar-se quinacridona bruta, seca, lhido do grupo que consiste de perco. Artigo 21 do Decreto-Lei n9 7.903, exemplo, etanol.
4.° Um -processo de edil-do com
centro de um álcool, em seu sal al- xido de hidrogênio, ácido wrsulfuri- de 27 de agasto de 1945, a prioridade
calino.
I co. ácido peracético, ácido periódica. do correspondente pedido depositado 1 o ponto 1. caracterizado porque
- Processo, de acôrdo com o acido perbenzóico, ácido pernaftóico, ' na Repartição de Patentes dos Esta- o iso ticicianato (131NCS) usado
ponto 1 ou 2, caracterizado por aque- e ácido hipobrómico, e então, se ne- dos Unidos da América, em 4 de como reagente é substituído pelo
cer se, agitando uma pasta tquosa cessário, hidrólise do composto oxi- março de 1959, sob n 9 797.057.
derivado de di tio carbamato corda quicridona bruta, dentro - de um dado.
respondente, de fórmula 111NHC
álcool de elevado ponto de ebulição i 3 - U mp rocesso para preparar
SSI15,
em que 111 tem o siga:fiTERMO N.° 120.291
até que tôda a água se s:para por porgnano-Sbeta, 5alfa, 6beta, 16beta,
cado estabelecido no ponto 1, e
meio de destilação, transformando a 20alfa-pentol, de acôrdo com o ponDe 15 de junho de 1960
ou etilo, o dito derivado de di
ouinacridona seca em seu sal alca- to 2, caracterizado pelo fato de se
R5 representa uni radical metila
lino.
oxidar espirostano-3beta,5alfa,6beta,
Imperiol Chemical Industries tio carbamato proporcionando O
5 - A quinacridona linear em fa- trio ! respectivamente seu éster prose beta, obtida pelo processo citado duzido com ácido carboxilico ou car- Limited - Inglaterra.
iso tiocianato desejado (R1NCS)
em 1 a 4.
itulo - Processo para prepa- sob as condições de reação do
bonato monoalquilico, mediante fiei- Lacas e massas plásticas, tin- & perfórmico ou ácido paracético e, rar novos derivados de hidrazina processo.
gidas com a quinacridona linear em a reguir, se fôr necessário, de se hi- bem como para obter composi5.° Processo para p reparar comface . beta citada em 5.
drolisar o composto oxidado.
ções farmacêuticas e veterinárias posições farmacêuticas e veteri,
Finalmente, a depositante reivin3 -- Um pimento para preparar
dial, de acôrdo com a Convenção pregnano-3beta, 5alfa, 6beta. 16beta, incorporando os ditos derivados. nárias, caracterizado por compreInternacional e de conformidade com 20alfa-pentol, de acôrdo com o ponto
Pontos característicos
ender o incorporação de sim ins
o artigo 21 do Código da Propriedade 2, caracterizado pelo fato de se oxigrediente
ativo, a saber, pelo me1.° Um processo de preparação nos um derivado
Industrial, a prioridade do corres.» dar 5(6)-pregnano-3beta, 16beta, 20
da hidrazina de
por dente podido, depositado na Fle.» alfa-triol, res p ectivamente seu éster de derivados da hidrazina de fór- fórmula.
pattição de Patentes da Alemanha, produzido com ácido carboxilico ou mula:
em que R1, I-12 e 113 têm os sigem 5 de fevereiro de 1959, sob o ná- carbonato monalquilico, mediante áci
nificados estabelecidos no ponto
mero F 27.648 1V c/8
do perfórmico ou ácido oerscetico e,
n.° 1, a diluentes ou veículos inerR NEICSNANHOSHR R
a seguir, se fôr neces , rlo. de se hi1
.
2
tes, não tóxicos e farmacêuticadrolisar o composto oxidado.
TER1V10 N9 117.146
mente aceitáveis para êle.
5 - Um processo para preparar
De 16 de fevereiro de 1960
pre gnano-3beta, 5alfa. 6beta, 16b:ta, em que, dos substituintes II, R2
6.° Processo, de edil-do com o
20alfa-pentol de acôrdo com o pon- e 113, um representante tem radiTakeda Pharmaceutical Industries, to 2, caracterizado pelo fato de se cal alquila de não mais do que ponto 5, para preporar compoLtd. - Japão.
oxidar 5(6)-espirosteno-3beta-ol, res- 4 átomos de carbono ou uni ra- sições próprias para uso por via
pectivamente
seu éster produzido com dical olcenila, e dos dois substi- oral, caracterizado por compreTitulo: "Processo para preparar
penta-hidroxiesteróldes e seus éste- ácido carboxilico ou carbonato mono- tuintes restantes, um representa ender a enformacâo da dita comaiouflico, mediant o ácido perfórmico,
posição em tabletes, cápsulas,
res".
ou ácido peracético e, a seguir, se hidrogênio ou um radical alquila gradulados, prágeas e congêneres
Pontos Característicos
fôr necessário, de se hidrolisar o de não mais do que 4 átomos de de modo a estarem presentes encarbono, um radical alcenila, um tre 50m g e 1.000 mg do dito incomposto oxidado.
1 - Processo para preparar pontaA requerente reivindica de acôrdo radical aralquila, opcionalmente grediente ativo nor unidade de
hidroxiesteróides e seus ésteres es- com a Convenção Internacional e o substituído, um radical ciclo adcolhidos do grupo que consiste dos Art. 21 do Decreto-Lei, n 9 7.903. de quila, um radical alcoxi alquila administração Oral.
compostos da fórmula geral:
7.° Processo, de edil-do com o
27 de agasto de 1945, a prioridade OU UM radical aquil tio -alquila,
do correspondente nedido depositado e o outro .representa uni radical ponto 5, prónrias para uso pana Reparticão de Patentes do Japão,
renteral, caracterizado por comem 24 de fevereiro de 1959, sob as. alquila de não mais do que 4 áto- preender aformação de soluções
mos
de
carbono,
um
radical
al5888 e 5889.
ou suspensões, em meio aquoso
cenila, um radical a ralquila, OU
em me i o formado por um sois
opcionalmente substituído, um
orgân i co não tóxico, ou de
=MO N9 117.471
radical ciclo alquila, um radical vente
dispersíveis para a preparas
olcoxi alquila, ou um radicla al- pós
De 26 de fevereiro de 1980
ção de susnensões líquidas das
quil tio alquila, ou R1 representa substáncias
ativas acima espect-

3

The Norwich Pharmacal Company
- Estados Unidos da América.
Titulo: "Processo para a preparação de sais de metal alcalino da nitrofurantoina e seus produtos de adição solvatados".

em qual RI, 112, R3 e R4 são escolhidos entre hidrogênio, acila de ácido carboxtlieo e alcoxi-earbonna, caracterizado nor comnre-nd e r a oxidarão de um membro escolhido do
gruno mie consiste de Stqi-oroaano-1
3beta 1 g las ta 20a l fa -trio) Nernesniros-i
tkn-3be f s la I 5.6-enoxisoira,t
ta-('i esntrostano-abeta.5alfa. sbetamet e s -11G ector . 0 pro ,l/rdinc rnrn 11111
membro e vranif do do colmo flue consiste de ácidos earhaxil i ens e ^nabonatos de monnalmilia. 1. se nornmlro o hIcira ll s a do cemnosto oxidado.
2 - Proree,• ,, rIo ne A ron r^rn a
ponto caractertstico 1, caracterizado
membro escolhido do grupo que con-

Pontos Caractersticos

O processo para preparação de
um membro do grupo consistindo em

seis cristalinos de nitrofurantoina
tendo atividade quimoteraoétitlea e
venta solubilidade Pm m .,io aquoso,
representados pela fórmula:

onde M representa um membro du
grupo consistindo em sódio e pot,,s-,

um radical alquila ou alcenla,
112 representa hidrogênio e R3 ficadaN.
8.° Pra. .sso para preparar comrepresenta um radical carbetoxi, posições
veterinárias, de acôrdo
caracterizado por compreender a
o ponto 5, caracterizado por
interação de um iso tiocianato de com
compreender a incor p oração do
formula R1NCS com uma semi- dito
ingrediente ativo a raçõeS
carbazida, de fórmula
'animais, ou a um ingrediente dos
mesmos, resnectivamente a uma
I NNIICSNR R2
premistura, 'contendo maior pro2
porção do ingrediente ativo para
n
2 ;1
ser diluído nu es palhado na raonde R1, R2 e 113 têm os signifi- ção animal final, ou num líquido
cados estabelecidos acima.
prMvel para os animais..
-2.° jm processo le acõrdo com
9.° Processo uara a preparac'ão
o ponto 1, .nos quais R, e R2 re- de derivados da hidrazina sobspresentam o mesmo radical e R3 tancialmente conforme aqui desrepresenta hidrogênio, caracteri- crito e especialmente com refezado por compreender a interaç7o) rência aos exemplos 1-14 dados
de um iso tiocianato de fórmula no relatório.
II4NCS em que 114 reresenta um
A requerente reivindica de
radical alquila de não mois de 4 acôrdo com a Convenção Interna-
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Publicaçao feita de acerdo com o art. 28 do Código de Propriedade fricluStrIal:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido. ourrutc 30 dias
podarão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade industriai aqueles que se julgarem prejudicados.

cionaLe o art. 21 do Decreto-lei I de eliminar a fixação da referida comna 7.903, ale 27 de agósto de posição enquai6 mantém sua vida de
1945, as prioridades dos corres- armazenamento e seu adequado tempo
pointenles pedidos depositados tia de endurecimento.
Repartição de Patentes da Ingla- 1. Composição para tirar moldes
terra, em 17 de junho de 1959. e dentários a qual Inclui uma solução
23 de novembro de -1939, sob na- aquosa de um alg,nato de metal alcamero 20,758 e 39.627. respectiva- lino e sul fato de i.fileulo, caracter,zada
pelo lato de amua tambern um fluomente e 20 de maio de 1960.
reto de rance e miai zdcalaso, sendo o
citado iluotto capaz -le eliminar a la
T afiai() N.' 1,20.868
amai° da referida composição enquanto
De 4 de julho . de 1960
mantém sua vala de armazenamento e
seu adequado tempo de endurecimento.
si a . Reguei-ente — Sociele des Usi- 5. Conspos.cilo de molde dentário a
nes Chimiques Bhune Poulenc — qual inclui um alginaaa de metal alca• França.
lino e sulfato de cálcio caracterizada
• Processo de pmparação de no- pelo fato de inciu:r tamisai um tluoreto
vos derivados do antimônio.
de a•nco e metal -alceias°, e p ro-tosta.
Processo, de preparação de de- to de sódio, sendo o citadotfuoreto ca
rivados do antimónio de fórmula paz tle elimina: a fixação da referida
'geral:
composição enqu..nto mantém sua vida
de armazenamento e seu adequado tempo de endurecimento.
Cl 05
6. Lotnpusiçãc de molde dentário a
qual inclui um algiaato de metal aliai:no "e sultatc 'se cálcio, caracterizada
C — CH2 — C112 — Z
pelo tato de .ntluit lambem um fluoreto
de am.o e metia alcaitno. um material
C6E5
tle encham:ato inerte, oxido de magnésio e piro tostato de sodio, sendo o cina qual M representa 2 atamos tado fluoreto capaz ("IP eaminar a fixade hidrogênio ou de metal alca- ção da reteritia composição enquanto
lino ferroso, caracterizado pelo mantem sua vida de armazenamento e
falo de fazer-se eagir um com- seu adequado tempo de endurecimento.
7. Composiçáo de molde dentário a
posto de antimônio tricnienle,
parlicularnienle o trielorelo de qual inclui um Melado de metal alca
antimónio e o acido antinionioso, tino e sulfato de cálcio, caracterizada
sôbre o ácido merecido 2 tibiro- pelo tato de inclua também aproxima
xi 3 suecinieo ou um de seus sais (lamente 1% a 10% em pês° de nu
tiuorctO le z,nco e metal alcalino. Si n
alealiaos ou alcalino terrosos.
Finalmente, a requeernte rei- do o citado iluoreto capaz de elim:vindica, de acirdo com o arii- nas a fixação da referida composição
go 21 da Código da Propriedade!enquanto mantém sua vida de arnMze•
Industrial, aprovado pelo Deere- Inamento o seu adequado tempo de cato-lei na 7.903, de 27 da agôsto dtreciment°'
8. Composição de moide dentário a
de 1945, a prioridade de idêntico I
pedido depositado na Inaltiterra, ;qual inclui uni alciinato de metal alcalino e sulfato de cálcio, caracterazada
em 31 de julho de 1959, . sob na- • 'pelo
tato de incluir também 2% a 4%.
mero 26.458 59.
em pasta de um fluoreto de zinco e
metal alcalino. sendo .3 citado fluoreto
TERMO N. 89.116
capaz d eeliminar a fixaaào da referida
The L. D. Caulk C.;umpauy — (Es-. composição enquanto maatem sua vida
de armazenamento e seu adequado teu
tados Un.dos da Atnertza).
Titulo: Coniposi,ão para tirar mol- po de endurecimento.
9. Composlea de molde dentrárlo a
des dentários.
1. Çoniposição para tirar moldes qual inclui alginatu de potássio, sulfadentários a qual . inchu tua aliiinato de to de cálc.o. óxidao ste magnésio. pirometal aicalino c sulfato de cilicio, carac. fosfato de sódio, um material de enchiinerte. caracterizad apelo tato de
terizada pelo tato da matair também um mento
incluir também aproximadamente 1% a
fluoreto de zinco e metal alcalino.
2. Compota:0o para tirar moldes 10%, em peso, de um fluoreto de zinco
metal alcalino, sendo o citado tluodentários a qual inclui um alginato de e
capaz de eliminar a fixação da temetal alcalino e tu-hidrato de sulfato. reto
talada composição enquanto mantém
de cálcio, caracterizadapelo lato de in- sua
vida de armazenamento e seu adecluir também um fluoreto de zinco e quado
tempo de endurecimento.
metal alcalino. sendo o citado fluoreto
10. Composição de molde dentar:o a
capaz de eliminar a Exa;ão da referida
composição enquanto mantém sua v:da qual inclui uma solução aquosa de um
de metal alcalino'e sulfato de
s.• de armazenamento e seu adequado tem- alginato
cálcio, 'caracterizada peio fato de ina
po de' endurecimento.
cluir também aproximadamente 1% a
•
. .3. Composição para tirar moldes 10%, em pèse5, de um fluoreto de zinco
' S.
dentários a qual inclui um alginato de e metal alcalino, sendo o citado fluorea
potássio e di-hidrato de sulfato de cal- to capaz de elimiartr a baça," da refedo. caracterizada pelo faot de incluir rida composição enquanto mantém sua
também um fluoreto de zinco e metal vida de armazenamento e seu adequado
alcalino, sendo o citado fluoreto capaz tempo d •endurecimento.

II

11, Composi‘ão para tirar moldes !ser os prendedores de filirma era cordentarios a qual inclui um aiginato de ; respontléncia. um a um, ..om o d to apawcau ata:atuo, sutiatu de. ...il.'
relho e um disposta.° paia proximar o
reto de. zinco e boo.u. aaraater.zacia pelo .crrinho e faseie ri sala:Mio do idto mapatatu de mamar auaueut um fiuuretu de .-relho para colocar o prendedor de bar:auto e metal alcalino, SC/1.1U o citado ma apropriado em engajamento com o
buu..to capaz de eamasar a fixação da dito aparelho, t aracterizada pelo lato
ret:rala 'composição eiii. luauto mantém 'de incluir um mecanismo p rendedor caie
•
voa de anão:elmo:ato e seu lide- prende a plataforma rotativamente duIrante os intervalos entre os pas:os. bem
qm.du tempo Ue 0am:ia:intento.
14. eunipusiçai para tirar mol.les como daposiavos ataunado spelas par.
Ocular:os a qual • aa.ltià 11111 engin...to cie I tes móveis da magum.o os quais iniciara
lile adi atediam, saltato de aistaio e laus- e param os movimentos e operações da
teto de zinca) e pat.atatu. carisaterizada maquina em sequència de tempo como
peso tato de muna: iambem uni fluo- um sido continuamente repetido.
Reivindica-se. da actirdo com a Conreto de z.n.o e invtai akai.no, sendo o
eatado Buoreto capaz dc elimm.a. a [ma- vença() Internacional e o Art. 21 do
k...o tia réterioa composição enquanto prioadade do nedido correspondente demantem a sua vida de armazenamentos positado na Repartição de Patentes da
o seu adequado ,emptrie endurecimento. França, em 7 de maio de 1957 sob número 738.089.
ao ponto l.. catacteri
13. Compuaçao Limo reivindicada
TERMO N° 111.127
no ponto li) carme:siada pelo talo de
o kluoreto ser ttuoretu de z,nco e sódio.
De 15 de junho de 1959
14. Composaao com ..) reivindicada
no ponto 11, catactenzada pelo lato de Wagner Ekcrric Corporaton
o tluoreto ser ttuoreto de tina° e po. tados Unidos daAmerica.
táss:o.
Dispositivo de atrito resfriado a fluí.
do e ptocesso p.a estriar o mesmo.
TERMO N.- 36.449

De 16 de açietsto de 1957

Pontos característicos

«Processo de preparação de novos
sais de anatai:amos do tipo espiramiema».
Requerente: Comoàahla Quimica
Rhudia Brasileira — São Pauto.
Proa:~ ue preparaaão de escorbatos
de antibiottcus do apo espiramicina. caracterizado peta lata de se lazer aga
o ácido ascórbko sõhre um antibiótico
do tipo espiramic,na fluiu solvente apropnado, seja diretamente, seja por dupla
decomposição entre seus sais.

1 — 1/apua:ao de atrito resfriado a
naja°, compreendendo um par de membros, relativamente giraae.s, susactiveis
de serem levados a uns contato de mato e uma câmara pata o fluido de astriautento num dos referidos membros
tendo uma p.wede para um contato atritante, caracterizado pelo lato de compreender distilam a ciam uma turbuleneia nu atado de restriamento que ali se
contem.
2 — Dispositivo de acordo com o
poato 1, caracterizam) peio tatu de que
a referida parede compreende um elemento de atrito telaavainente tino e
cuuuutor do calor suscetiaet de deslizar
cum um dus retendus membrosr inativos, dentro de uma aaixa e de Mimar,
cuia a mesma, uma cantara de pressão
expen.sivel; e pelo tato dk que a reteri.
da canada para o Mudo' de reslriamento
no referido membro iutativo e independente da referido amuara de pressão.
3 — Dispositivo tie actardo com o
ponto 1, caraatertzttuu peio tato de que
os reteridos dispusaisos de sustentaaao
compreendem unia pluralidade de suportes, radialmente espaçados é deslocados, montados saibre uma supertic.e
interna da ieterida parede e que se estendem até contato co:u unia parede de
base, visando a impedir a detormação
da reelrida parede, para dentro, no decurso do contato de atrito e a produzir uma açao ci. limpeza do liquido de
resfriamento por sôbre, substancialmente, teicia a superticie interna do referido
elemento de atrito.
4 — Dispositivo de areado com o
ponto 3. Caracterizado pelo tato de que
os referidos su portes se dispó:m segundo um padrão bilro de aunei:atacai:Ide.
. 5 -- Dispositivo de acasalo com os
pontos 3 ou 4. carictcrizado peio tato
de que os reler-Ita :tu ates se d sat5ein
por entre as paiecaa •lc um dos
referidos membros e na trajetória du

TERMO N. 96.450
•
. De 16 de agósto de 1957
tProcesso de Prepatação de novas
sais de antibióticos cio tipo espiramiClnak:
Requerente: Companhia Química Risada Brasileira — a. Paulo.
Processo ale preparação de sacarinatos de antibióticos do tipo espiramicina.
caracterizado pelo tato de se fazer agir
a sacarina sôbre um auttbiótico do tipo
espramicina num solvente apropriado,
seja por dupla decomposição entre seus

sais.
TERMO N. 102.191

De 6 de maio de 195a
Bata Shoe Company 01 Canada Li(Canadá).
mited
Titulo: Máquina •para a fabricação
de calçados de matéria plástica.
Máquina para moldagem de artigos
plasticos. Mia como calçados, e adaptada para trabalhar em rombinação com
um aparelho que fornece material alastico fundido a uma Rama, compreendendo a dita máquina um carrinho, uma
plataforma montada rotativamente no
carrinho e que tra uma pluralidade
de prendedores de fôrma equi-espeçaaos
angularmente, tuaacutilam° Para girar
a plataforma, passo a passo, para tra-
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podeaAa

o art. 26 no Código de Propriedade Industrial:
de elite testa o preeente artigo, começará, a correr o prazo pare o d
Narsional da Propriedade Industrial agudez aU4 li• Mearem

do pedido, durante 30 diria

e
3. — Processo, de acôrdo com os
*indo de resfriamento, visando a criar para o fluido de reafriamento num dos icâmara e estando os referidos euportes
meraeteristiem de e4Goatraento do mes- referides membros câmara essa defini- !montados na superfície interna do refe- pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato de mo, não lamelewee, Obre as paredes la- das pelas superfície do respectivo rido elemento de atrito, metálico e CS- que o tubo é refrigerado -antes de ser
terais e lebre a esq:mel/ele interna do elemento de atrito, paredes laterais coa- tendendo-se ides até entrarem em conta:- redrado da matriz.
4. — Dispositivo ,próprio para exereferido elemento de atrito, ao longo de centricas e uma parede em situação de to com a referida parede da base para
oposição com a referida superflcie inter- impedir a deformação para dentro, do cutar o processo de adir-do com O ponOde a câmara de resfriamento.
6 — Diepositivo . de atrito resfriado na, diepositávos para levar os referidos referido elemento de atrito, metálico &- to 1, caracterizado por uma matriz tua buído, compreendendo em minai de membros a uca contato de afeito e ott- rente o coatati de atrito; e pelo fato de bular, internamente munida com o perentremidede aberta e tendo uma pare- tfos diworritiVOS paria a continua cireue que os referidos suportes se acham fil de nervuras e ranhuras, subdividida na .
de debase, anular que entreliga, anial- Irmão de fluido de refrigeração através dispostos por entre as referidas paredes em duas partes em direção longitudinal
mente as paredes literais, um elemento 4a referida câmara a uma pressão eu- laterais, na trajetória do fluido de re,s- e cujas duas partes- (segmentos da made atrito metálico entreligando as ree ficiente pare sobrepujas a resistência friamento entre ou referidos orifícios de triz) são do mesmo tamanho.
5. — Dispositivo, de acôrdo com o
- feridas paredes laterais para o fecha- eatrineeca na referida câmara caraeteri- entrada e de saida, para a criação de
mento do referido canal e formando COM sadia pelo fato de compreender uma um escoamento turbulento de fluido de ponto 4, caracterizado 'pelo fato de que
os pares de segmentos da matriz correm
O mesmo, uma câmara para o fluído de pluralidaded e suportes ridos espaça- resfriamento nas paredes laterais e na
esfriamento e diapositivos de deminga deis na referida câmara, dispostos entre superfície interna do referido elemento em planos próprios sem fim, que, no
para o fluído de reafriarneneo na refe- a referida superlieie interna do referido de atrito metálico através da referida trecho de trabalho, se reunem em forma
de um-plano único de largura dupla,
rida Gemera, caracterizado pelo fato de elemento de atrito e a referida parede segunda câmara.
eompreender uma pluralidade de supor- oposta wi referida câmara, destinados a le — Processo de reafrianaento de de tal maneira que ali os segmentos da
tes dispostos, circu.nferencialmente, por suportar a superfície de atrito do ride- um dispositivo de atrito numa instala- matriz se ajustam e completam a modo
Pede a câmara; e pelo fato de que eãaa rido elemento de atrito contra a defor- ção tendo ramais separados de atuação de um molde &o fechado. _
6. — Dispositivo, de acárdo com os
suporte fica., radialmente, espaçado e mação no decurso da cooperação dos e de resfriamento, caracterizado pelo
deslocado em relação aos suportes adle- referidos membros; epelo fato de que fato de compreender as etapas de coa- pontos 4 e 5, caracterizado pelo fato
sentes visando a sustentar o referido alguns dos referidos suportesficam em tinua circulação do fluido de resfria- de que, em cada um dos dois planos,
elemento de atrito para permitir-lhe m- lurtaPosk410 cOni cada urna das refe- mento, com uma descarga relativamente se acha disposta uma série sem fim de
eie& a uma deformação para dentro e atidas paredes laterais, ficando outros grande e urna pressão bastant epara segmentos da matriz que •se sucedern
'ar uma turbulenci ana circulação do desases suportes por entre as referidas sobrepujar a resistência instr,nseca do sem interrupção.
7. — Dispositivo, de acôrdo com os
Jisido de resfriamento ao longo das re- paredes laterais para a meação de uma ramo de resfriamento da instalação ,a
'das laterais e do eleemnto de atrito. turbulência no fluido de resfriamento qual abrange uma câmara tendo uma pontos 4 a 6, caracterizaod pelo fato de
circulado através da referida câmara, parede em situação de atrito e de pro- que os planos apresentam .a forma de
7 — Dispositivo de acórdo com o visando a produção de uma «ação de dução de calor; e de criação de uma canais.
.114
ponto 6, caracterizado pelo fato de com- lineperme por eelare, substancialmente, turbulência no flu do de resfriamento
8. --- Dispositivo, de acôrdo com os
preender um êmbolo anular mil uma de tarda a superfície interna do referido através da referida câmara, visando à pontos 4 a 7, caracterizado pelo fato de
cujas extremidades se acha, solidaria- elemento de atrito,
produção de características de escoa- que se os segmentos da matriz, apresenmente, formado o referido canal de ex9 -- Dispositivo do aceedo com o mento, substancialmente não lamelar tam, çreferentemente do seu lado infeuid
tremidade aberta; câmaras de pressão ponto 8, no qual um primeiro dos me- para o fluido de resfriamento substan- ror, um trecho de cremalheira que se
de entrada, diametralmente, espaçadas, feridos membros, relativamente, girá- cialmente, ao longo de tecla a área de estende por sõbre todo o seu compriformadas, solidariamente, na referida veia tem uma caixa provida de uma parede da referida câmara.
mento, e, ainda, pelo fato de que, no
parede de base, em comunicação cora perfuração anular, caracterizado pelo A requerente reivindica de acenei° trecoh de trabalho, preferentemente MS
a referida câmara de reafriamento; uma fato de compreender um êmbolo anular com a Convenção Internacional e o Ar- seu comêço, se acha disposta uma rocra
abertura de entrada numa das referidas suscetível de deslizar na referida per- Ligo 21 do Decreto-Lei n. 7.903 de 27 dentada estacionária ou um par de rocâmaras de pressão de entrada e uma furarão e formando, com a mesma uma de agesto • de 1945, a prioridade de cor- das dentadas estacionárias, que colabO,
abertura de siada na outra, destinadas primeira câmara para o fluido sob pies- respondente pedido depositado na Re- ram com o par de trêchos de cremalheiao fornecimento de fluído de resfria- são; um orifício de atuação na referida partição de Patentes dos Estados Uni- ra no momento existente por cima diS
mento a referida câmara de resfriamento primeira câmara; um canal de extremi- dos da Américo, em 16 de áunho de mesmas, mantendo assim_arnbas as see' a dali descarregar o referido fluído, dadeaberta, solidario com o referido êm_ 1958 sob n 9 742.177.
mies sem fim de segmentos da matriz egt
tendo o referido elemento de artito urna bulo e definido pela referida parede de
velocidade
--circulação contínua com
superficie externa destinada a um con- base,. anular que entreliga as referidas
TERMO N. 113.907
igual.
tato de atrito e uma superfície interna paredse laterais, exialmente dispostas,
1 9. — Dispositivo, de acôrdo com os
De 12 de outubro de 1959
em relação de permitado calor com o estando o referido eleemnto de atrito,
!pontos 4 a 8, caracterizado pelo fato de
fluido de resfriamento na referida câ- anular e relativamente fino, prêso à re- Requerente: Frankische Isolierrohr — que a velocidade da circulação dos segmara de resfriamento; uma pluralidade ferida parede lateral para a obturação Und. Metallwarenwerke Gebr. Kirch- mentos da matriz é igual à velocida4
de nervuras concêntricas na referida .;.,u- do referido canal de extremidade aber- nem, Kenigsberg Baviere, Alemanha.
da produção do tubo de material sintéperficie interna, para o aumento da ta e formando êle uma segunda câmara
tico.
«Processo
e
dispositivo
para
fabricar,
área de transferência de calor da mes- a ser percorrida pelo fluido de resfria10. — Dispositivo. de acôrdo com çe
ma; e uma pluralidade de dispositivos mento, segunda câmara a ser percorrida por meio de massa de material sintéticD, 'pontos 4 a 9, caracterizado • pelo fato de
salientes constituidos dé suportes espa- pelo fluido de resfriamento, segunda ca- um. tubo flexível com nervuras transver- que o bocal que transforma a massa cre,
çados dispostos segando um padrão mara essa separada da referida primeira sws, próprio; em particular, para ins- material sintético em um tubo, se acha
isento de concentricidade através da re- câmara; carnaras de pressão de entrada, talações elétricas.
disposta, - no coinéço do trecho de ta
ferida câmara de estriamento, por en- diametralmente., espaçadas, formadas na
hafho, coaxialtnente para com o inoltlmii
Pontos característicos
fre a referidas paredes e que se es- referida parede de base e em comunicaôco dos segmentos ra rrtatfiz aqui fe.L_tendem entre a referida supeificie in- ção com a referida segunda câmara; um
--1.-eirados.
Processo
para
fabricar
um
tubo
1.
ima e a referida parede de' base, visan- orifício de • entrada numa das referidas flexível com nervuras transversais, prói
,
11.
—
Dispositivo,
de
acõrdo
com
do a impedir a deformação, dentro, do câmaras de pressão de entrada e um
prio, em particular, para instalações
referido elemento de. atrito, dividindo orifício de saida na outra, destinados à elétricas, por meio de massa de mate- ponto fo, • carasteriz'ado pelo fato all
que o pivô do bocal é tico e ' etre atr 1'
cada uni désses suportes a corrente de admissão e à descarga de fluido de resfluido de resfriamento que passa entre friamento, apresentando o referido ele- rial sintético , que é prensado a modo vês date é fornecido o agente de pre
as referidas aberturas de entrada e de mento de atrito metálico uma superficie de um tubo sem fim inicialmente ainda são, por exemplo, ar comprimido,
saida das referidas camadas de pressão externa para um contato de atrito com liso, caracterizado pelo fato de que a ainda, pelo. fato de que no tubo produ
de entrada para a produção de .caracte- I um material de atrito, não metálico, pré- Parede externa do tubo é apertada, em zido se introduz um pivô condutor qti
risticas de um escoamento, substancial- so ao referido segundo membro, relati- estado ainda mole, pelo agente de pres- a certa distância do. bocal, apresei
mente, não lamelar através da referida vamente girável e uma superfície inter- são que atua a partir do interior do um escapamento do ngente de pressão
tubo, em todos os lados contra um per12. — Dispositivo, de Bei:5rd° cem
câmara de resfriamento.
na em relação de transferência de calor fil de nervuras e ranhuras (matriz), até
pontos
5 a 7, caracterizado pelo fao
com
a
referida
superfície
externa;
e
uma
8 — Dispositivo de atrito resfr,ado
tomar a forma déste último.
que,
no'
trecho de trabalho, as pare
a fluido, compreendendo membros, rela- pluralidade de nervuras concêntricas na
2. — Processo, de acareio som o laterais dos planos possue-ai canais
tivamente giráveis tendo elementos de referida superfície interna, destinadas a
conduzem a água de reCrigerac;‘o.
atrito opostos com superfícies susce- aumentar a respectiva área de transfe- ponto 1, caracterizado pelo feto de que
Finalmente, a depositante reivinclit4
o
perfil
de
nervuras
e
rahnuras
é
dado
rência
de
calor
ficando
as
referidas
nertíveis de cooperar por atrito visando a
n
de
acerde com a Convenção Inter
O
seu
continuamente
ao
tubo
durante
impedir o referido movimento relativo vuras em contato direto com a correnori"4cional
e
de
conformidade
cem
o
avanço
impôsto
pela
prensa
do
c9rclão..
entfe os membros, uma câmara anular te de fluido de fesfriamento na referida
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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, Minuta 30 dias
aoclerão apresentar suas opoaições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicada*.
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2 — Processo, segundo o ponto 1,
6. Um aparêlho de acordo com qual- de que a mesa tem uma superfície de
quer dos pontos 3 a 5, , caracterizado tapo com secções longitudinais trans- XUaS de mimar que aa cama aaaaaa
pelo lato de que o arranjo de suporte e versalmente espaçadas das secções loa- emacterumio pvr se 1:010(.41enà
tuá titaa 511 erlUouuiara, seant
espaçamento de chapa é adaptado para gaudinais adjacentes e São incutidos ar- aujaeeates.
prover em estág.os sequenciais um au- ranjos de suporte e espaçamento de
a — rrucesso, segundo o ponto 1,
mento de compr.mento da superticie chapa de vidro montados entre as sec- caiaccerizacio pur e uulveal'aal aã made suporte acima da superfície de tbpo ções longitudinais transversalmente es- mias ue modo que os uma p.aaas pa'TERMO N. 114.149
paçadas da dita mesa adaptadas para laiems, em que se encootiam, sejam
da mesa.
De 22 de outubro de 1959
7. Um aparêlho de aceado com qual- mover entre posições acana e abaixo adjacentes.
Pikte4urgh Plata Glass Company — quer dos pontos 3 a 6, caracterizado da superfície de témo cl dita mesa in— r.ocesso, segundo o ponto 1,
por adaptados para levantar a chapa de cluindo entre elas posições longitudinal- cruazi,e4Thaut., put
(Eata4s unidos da América).
e.a na imoulea

go 21 do Código da Propriedade 'Indastrial, paoridade do correspondente
ped,do, depositado na Reparação de
Patentes da Alemanha, em 21 de levereav de, 1959 ,sob o ri F 27.771 X/39*

v.dro das secções da masa para uma mente espaçadas acima da superfície de
A,apareilio para cortar vidro.
posição eievada, um par de arranjos tapo da mesa de modo a proporcianar
Pontos caracteristicos7
montado no carro para empurar a cha- esp\aço longitudinal entre as chapas de
ry, Uni aparalho para cortar uma pa na posição elevada, o dito par de vidro menores antes , de mover as meschapa de vairo que compreende uma arranjos de impulso estando montado mas 'para fora da mesa na dita relação
estiaauta de suporte, uma mesa para para movimento p.votal em tarno de espaçada.
suportar a chapa, um carro montado na
para movimento
12. Uni aparêlho para cortar uma
estratura de suporte adaptado para rao- um eixo horizontalaoe ao
dito carro, um chapa de vidro que compreende uma
‘
horizontal
e
mrela
corVeiase transveasai à mesa, arramos
par de arranjos de parada montado na estrutura de suporte, uma mesa para
tridbtes de vidro montados no carro
taasversai à chapa, e um conjunto cor- estrutura de suporte para parar o movi- suportar a chapa, de um carro montamento da chapa de vidro elevada pelo do, na estrutura de suporte adaptado
tutor para cortar a chapa aoa longo ua
arranjo de impulso, o dito par de para se movimentar através • da mesa.
Imha riscada. o dito conjunto cortador dito
arranjo de parada estando montado pelo menos um arranjo cortador de wtinani...imo uma ponta de' corte e um par para movimento para a posição de pade?pontas de Momento, caracterizado rada da chapa e na posição elevada ali- dro montado no carro para proporciopo+auma piuraildacie dos arranjos cor nhando a margem de encasto da cha- nar uma linha de marcação na chapa
pelo movimento do carro transversal
tares de vidro . para prover linhas de
a de vidro em um plano vertical nor- chapa, um conjunto de corte para sccriaaainento paralelas na chapa e uma pmal
à direção de movimento do carro. cionar a chapa ao longo da linha marplaraadade de conjuntos cortantes cárarranjo atuante senstvel à resisténcia
1111101, respondentes adaptados p ara operar em eaumentada para empurrar a chapa de cada, o dito conjunto de corte incluindo
sequência ao se completar o movimen- vidro a fim de fazer co mque o arra- uma ponta cortadora_e uni par de pontas de momento caracterizado pelo fato
to do rescamento do carro.
nho de fôrça gira o arranjo de impul2. Um aparaiho de acardo com o so em térmo de seu eixo para movi- de que as pontas de momento estão
istap nto 1, caracterizado por conter arraia mento acima da chapa, 'para abaixar montadas no carro e a ponta cortante
- jos de suporte e espaçamento de vidro o arranjo de levantamento de chapa en- esta sob o carro e é adaptada para leadaptados paia espaçar cada chapa de tre as seções de mesa e mover o par vantar contra a chapa de vair odire,tavidro seccionado tomada • após cada de arranjo de parada para fora das po- mente sob a linha de marcação quando
o carro tenha completado seu movioperação de corte do restante da chapa
de contacto da chapa.
mento de riscamento de modo que a
original plantando ao mesmo tempo as- sições
8. U maparêlho de accardo com qualpagamento entre as chapas de vidro quer dos pontos precedentes caracteri- chapa é levantada contra as ditas pontas de momento do conjunto cortante.
•
adjacentes.
zado pelo fato de que a pesa tem uma
Um aparêlho de aaardo com o superfície de temo convexamente encurReivindica-se, de acardo com a Conpotito 2, caracterizado Lielo lato de vada ao longo de um eixo transversal venção Internacional e o art. 21 do
qtié a mesa tem umas uperficie de topo à direção de trajeto do carro.
Código da Propriedade Industrial, a
0:4;:i ações longitudinais transversai- '9. Um aparêlho de acairdo com qual- prioridade do nadai° correspondente
meate espaçadas das seções longitudi- quer dos pontos precedentes, caracteri- depositado na Repartição dePatentes
nára. adjacentes, o arranjo .de suporte e zado por conter braços prendedores dos Estados Unidos da Améric' a. em 23
espaçamento de chapa dei-vidro mando adaptados para prender a chapa de vi- de outubro de 1958 sob n° 769.223.
montado entre as seções longitudina.s dro em posição fixa durante o movitransversalmente espaçadas 'da daa mento de riscamento do carro e para se
TERMO N9 119.100
mesa de modo a se movimentar entre mover da chapa antes da operação do
posições acima e aba;xo da superfície
De
4 de Maio de 1960
de tapo da dita mesa incluindo posições conjunto de corte.
aparêlho
de
acbrdo
com
10.
Um
longitudinalmente espaçadas acima a
Comissaria
qualquer dos pontos precedentes, carac- — França. A L'Energie AtOMIque
superfície de tapo da mesa.
4. Um aparalho de ao:ardo com o terizado pelo fato de que as pontas de
Processo e dispositivo para cortar
',dato 3, caracterizado pelo fato de que momento estão montadas no carro e a invólucros eilindricos de material maponta
-de
corte
esta
sob
o
carro
e
é
os; arranjos de - suporte e espaçamento
leável.
sàii adaptados Para se, mover em um adaptada para ser levantada contra a
Pontos Característicos
chapa
de
vidro diretamente sob a linha
i arajeto cicliao • em um plano vertical
I — Processo para cortar um invó-"Daralelo ao eixo longitudinal da dita de riscamento qundo o carro tenha comitiVsa incluindo uma Nação de trajeto pletado seu movimento de riscamento lucro cilíndrico de revolução de maaéínia da superficie de ,tõpo de mesa. de modo que' a chapa é levantada con- terial =leave', contendo material solido, perpendiculartnent ao eixo lonj. Um aparêlho de' naifa-do com o tra as ditas pontas de momento do congitudinal do invólucro, caracterizado
gano 4. caracterizado pelo fato de que junto cortador. .
pelo fato de apertar a periferia lo ino. arranjo de suporte' e espaçamento
11, Um aparêlhca para cortar uma vólucro entre, pelo menos, duas pricompreende uma armação tendo pacas chapa de vidro que compreende uma meiras maxilas ou mandíbulas dirigilogngitudinais entre as Secções da mesa. mesa para suportar a chapa, arranjo das perpendicularmente ao eixo da
paahões rotativamente montados nas pla- cortaa.or de chapa par acortar a ch- invólucro, situados num mesmo•niaoo.
cas: , para - acionar correntes com sua pa sôbre a mesa ao longo de unia fiti- e também entre, pelo menos, duas oupassagem de tbpo suportada pelas pla- nha continua que se estende transver- tras maxilas dirigida d o mesmo
cas,' e : suportes amortecedores montados salmeate ao eixo longitudinal da mesa modo, mais situadas num outro plano
erit uma porção apenas de cada ao-an- e uma borde ia chapa nara uma extre- paralelo ao precedente e em favor alte. a irtnadura sendo 'adaptada para se midade oposta a fim de proporcionar iar, depois, o conjunto das outras mamovimentar em 'uma trajeto ciclico por chapas de vidro mrnores e arranjo xilar; citadas em tôrno do eixo do inmeio ao qual suportes do amortecimento transportador para transportar a cha- vólucro, mantendo-as, ao mesmo
apertadas de encontro do Invat passagem de tapo das correntes são pa de vidro sôbre a mesa e para mo tempo,
vólucro, enquanto que as maxilas rerktavidas acima da superficle de tapo da ver as chapas de vidro menores para feridas em
primeiro lugar ficam imóaitsa.,11
fora da mesa, caracterizado pelo fato veis.

,

‘,,1„,,âlu„LÀ,-.,.•.',•,\

a,eauas Ue ta& Illaueun tà,4e u
lote b'emiii a Eu Lm:caiam aáetaciaa eia
,adas nuanenáa, cutu u p.anu ue
ei. 0 ÂU5s 14.i latiu-4a iiia.uias ta-aça() L.e aseaw ca.:tales ue- duas

barras solidas, uentro ao UIVO:MICTO.
ik — .1.)à"...+4.1b,t) (+lida OCUÀ ee UM

invillucru, aula-anca, um mareai

uni
S4J-

iaLO, peipealalCaatàanalLe au aiXtJ loagituaniat ao involucro, caiai:ia:1'watt°
por u.mpreenuer meios paia guiar o
invóiticio lixo, meios para u lazer
aVançar, periodicamente, de um comprimemo piedetummado, ergau pato,
manLer anis grupos aUjacente.s de
maxilas, comprei ideado cada um pelo
menos duas maxilas ciispostas em

Volta de um espaço adaptam) para receber o invólucro, peipenaieu.arment4
ao eixo longitudinal uêste espaço, orgão para guiar e apertar, de encontro
ao invólucro, cada uma das maxilas
referidas e meios para fazer girar em
tôrno do eixo citado um dos grupos
de maxiias.
. 5 — Dispositivo, segundo o ponto 4,
ca_acte....uo por serem os referidos
meios para guiar o invólucro, constituído por uma calha.
O — Dispositivo, segundo o ponto 4,
caracterizado por serem at referidos
meios, para fazer avançar o invólucro
de um comprimento predeterminado
constituídos por um carro e por um
batente ou peça de esbarro amovível.
— Dispositivo, segundo o ponto 4,
caracterizado por serem os referidós
meios, para fazer avançar o invólucro, constituídos por um carro combinado com um macaco e meios de
transmissão e de comando, para fazer
avançar o carro sob a ação do macaco.
.8 — Dispositivo, segundo o ponto 4,
caracterizado por serem camos,os órgãos para segurar, guiar e apertar as
maxilas sendo cada uma delas munida pelo menos de uma alavanca de
comando.
9 — Dispositivo. segundo o ponto 8,
caracterizado por serem os movimento
de apérto das primeiras maxilas obtidos por meio de uma cama, por tração sôbre uma haste ligada à alavanca de Comando desta carne.
10 Dispositivo, segundo o ponto 8,
toscararterizado por serem os movimento de anarto e de rotação do conjunto dasoutras maxilas citadas obtidos por meio de uma carne, por traOto sôbre uma haste ligada a uma
alavanca de comando.
11 — Dispositivo, segundo o ponto
8„ em que ascarnes refu i cla3 tem
forma g eral da placa9 nimfare3, et in
•
abertura neutra l . adantadas
rar 'em têrmo deabertura cem txr.1 c:tada.

, requerente reivindica de n,à
com a Convenção internacional e o
Art. 2/ do Decreto-Lei, n 9 7- 03. de 27
deaaaste de 1915. a nrioriaaae do correspondente nedido denosi tado na Repartic6(e. de Patentes da Fran ea, em 4
de maio de 1959, sob n9 793.814.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Cadigo de Propriedade Industrial:
, 2° Da data da publicação de que trata o presente artigo, começarã a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30
POderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

iai

e
i
mente
adjacentes
à
superfície
do
sulados
configurado
para
assentar
Orri
conjunto
com
uma
placa
imTERMO N9 122.364
do em
pressora de metal fina, magnetica- porte e fixados com referência ao anel de modo que a superfície dxDe 31 de agôsto de 19-60
mente sensível configurada para se dito batente na direção de rotação terna do anel é exposta à superfieie
ajustar a superfície do cilindro, ca- do dito cilindro, uma pluralidade de do cilindro, uma pluralidade de mag-.
The Monarch Marking System racterizado pelo fato do dito cilindro 1 anéis magneticamente sensíveis ex- netos fixados em cada porta ima
Company — Estados Unidos da Amé- compreender uma pluralidade de postos na superfície do dito cilindro sendo dispostos paralelos ao eixo lonporta ímãs magneticamente não sen- alternativamente com os porta ímãs gitudinal do cilindro e com os seus
Aperfeiçoamento eir ou relativo a síveis que são dispostos lado a lado longitudinalmente do cilindro, limi- poios opostos respectivamente em
marcação.
longitudinalmente do cilindro, uma tando os ditos magnetes os anéis contacto com os anéis magneticarôlo impressor para máquinas de pluralidade de anéis magneticamente l magneticamente sensíveis, e sendo os mente sensível adjacentes, sendo os
marcação.
sensíveis, sendo eada porta ímãs num magnetes dispostos de tal modo que magnetos em cada porta ímã dispos-o
dos seus lados configurado para as- os poios similares dos magnetes em toe com poios iguais em contacto
Pontos Característicos
sentar una anel de tal modo que a porta ímãs adjacentes estão em con- com o mesmo anel, e sendo os magsuperfície externa de anel é exposta tacto com os anéis magneticamente netos em suportes adjacentes invera
19 Aperfeiçoamento em ou relativo à superfície do cilindro, tendo uma sensíveis entre eles, pek qual os anéis tidos com referência uns aos outros
rôlo impressor para máquinas de mar- pluralidade de magnetos embutidos adjacentes têm poios magnéticos in- pelo qual os poios magnéticos inducação compreendendo une cilindro im- em cada porta imã com cada mag- duzidos diferentes.
zidos de polaridade alternada são
pressor para uma máquina de mar- neto que são dispostos paralelos ao
previstos em anéis adjacentes e pelo
em
ou
relativo
89
Aperfeiçoamento
cação, caracterizado pelo fato do im- eixo longitudinal do cilindro e com
qual a dita placa é a antida no cilinpressor compreender uma plurali- os seus poios opostos respectivamente a rôlo impressor para máquinas de dro pelos campos dos magnetos indade de porta ímãs feitos de mate- em contacto com os anéis,magneti- marcação compreendendo um cilindro dividuais e pelos campos dos poios
rial magneticamente não sensível cemente sensíveis adjacentes, sendo impressor, de acôrdo com o ponto 7, induzidos.
dispostos lado a lado longitudinal- os magnetes em cada suporte dismente do cilindro, uma pluralidade postas com poios iguais em contacto caracterizado pelo fato de que os 129 Aperfeiçoamento em ou relativo
a rôlo impressor para máquinas de
de magnetes permenentes em cada com o mesmo anel, e sendo os mag- magnetes são cilíndricos.
porta ímãs dispostos com os seus netes
99 Aperfeiçoamento em ou relativo marcação, caracterizado pelo fato de
em
suportes
alternados
resereixos longitudinais paralelos ao eixo vados com referência uns aos outros a Mio impressor para máquinas de compreender um cilindro impressor
longitudinal do cilindro e sendo es- pelo qual os poios magnéticos indu- marcação compreendendo um cilin- magnético dotado de una pluralidade paçados igualmente circunferencial- zidos de polaridade alternada são dro impressor, de acôrdo com o ponto de porta Imãs feitos de metal magnão sensível, uma plumente adjacentes O. superfície do suem anéis alternados e pelo 8, caracterizado pelo fato de que neticamente
de anéis magneticamente
porte, uma pluralida le de anis sen- previstos
é segurada no ci- os magnetes são dispostos em enfia- ralidade
qual
a
dita
placa
sendo o porta imã e •os
síveis magneticamente expostos na
pelos campos dos magnetos in- das paralelas ao eixo central do ci- sensíveis,
anéis dispostos alternados lado a lado
superfície do dito cilir dro alternada- lindro
lindro.
dividuais
e
pelos
campos
dos
poios
longitudinalmente de cilindro, uma
mente com os porta ímãs longitudi- Induzidos.
109 Aperfeiçoamento em ou relativo pluralidade
de magnetes montados
nalmente do cilindro, limitando os
a
rôlo
impressor
para
máquinas
de
69
Aperfeiçoamento
em
ou
relativo
magnetes dos porta Imãs os anéis a rôlo impressor para máquinas de marcação compreendendo um cilindro em cada porta ímã, sendo os magmagneticamente sensíveis, e os mag- marcação compreendendo um cilin- impressor adaptado para ser usado netes dispostos ali paralelos ao eixo
netes dispostos de mode que os pelos dro impressor adaptado para ser usa- em conjunto com uma placa impres- longitudinal do cilindro e sendo sem"
igualmente de um para o ousimilares dos magnetes nos porta
em conjunto som uma placa im- sora de metal fino, reagneticamente parados
tro circunferencialmente do cilindro
ímãs adjacentes estáo em contato do
pressora
de
metal
fino,
magneticasensível
configurada
para
se
ajustar
com o anel magneticamente sensível, mente sensível configurada pata se à superfície do cilindro, caracterizado adjacente à sua superfície externa . e
entre eles pelo q ial ce- anéis alterestendendo-se pelo menos parc:álà superfície do cilindro, ca- pelo fato do dito cilindro ser dotado mente
nados têm oolos magnéticos induzidos ajustar
em Orno da circunferência -do
racterizado
pelo
fato
do
dito
cilindro
de
um
eixo,
um
par
de
flanges
exdito cilindro, cada n:agneto num sudiferentes nesse ponto.
se. dotado de um eixc, um par de tremos fixados às extremidades opos- porte
em contacto com os anéis mag29 Aperfeiçoamento em ou relativo flanges extremos de metal magneti- tas do dito eixo ama pluralidade de
a rôlo impressor para máquinas de camente não sensível aparafusados porta ímãs feitos oe metal magneti- neticamente sensiv:is nos lados oposdo porta imã com poios similares
marcação compreendendo um cilindro às eetremidades opostas do dito eixo, camente não sensível dispostos lado tos
impressor, de acôrdo com o ponto 1, uma pluralidade porta ímãs feitos de a lado no eixo entre os flanges ex- em contacto com o mesmo anel, sencaracterizado pelo tate de que os metal magneticamente não sensível tremos, uma pluralidade de anéis do os raagnetos dos porta ímãs iacom referencia uns aos oumaenetos são cilíndricos.
dispostos lado a lado no eixo entre roagnèticamente sensíveis protegidos vertidos
pelo qual são previsos poios in39 Aperfeiçoamento em ou relativo os flanges extremos, uma plurali- no cilindro, havendo um anel em tros,
a rôlo impressor para máquinas de dade de anéis magneticamente sensi-- cada extremidade de cada porta mag- duzidos diferentes em anéis altermarcação compreendendo um cilin- veis abrigados no cilindro, tendo um nete, uma pluralidade de magnetos nados.
dro impressor. de acôrdo com o ponto are] em cada extremidade de cada permanentes dentro de Cada porta
2, caracterizado pelo fato de aue os
imã, pluralidade de magnetes imã, tendo cada magnete as suas exmagnetes são dispostos em enfiadas porta
TERMO NO 133.51:
permanentes
de cada porta tremidades em contacto com os anéis
que são paralelas co eixo central do Imã, tendo cadadentro
magneticamente sensíveis nas respecmagneto
as
suas
excilindro.
' De 17 de outubro de 1961
tremidades em contacte com anéis tivas entremidadea do porta imã em
40 Aperfeiçoamento em ou relativo magneticamente
que se lodaliza acha o magnete, sensensível
nos
respecrói°
impressor
pari.
máquinas
de
a
extremidades do porta imã em do os magnetes em cada porta imã Requerente — Maurice Lisbona -e
marcação caracterizado pelo fato de tivos
está o magnete, e sendo os mag- dispostos com polo: iguais em con- Carlos Zebultun — Guanabara.
compreender um ci lindro impressor que
em cada suporte dispostos com tacto com o mesmo anel, pelo . qual
macenético dotado de uma plurali- netes
poios iguais em contacto com o os anéis adjacentes de cilindro têm Nôvo modelo de lençol que se
dade de porta ímãs feitos de metal os
mesmo anel, pelo qual os anéis adja- pelos induzidos diferentes, e um ba- amolda a qualquer colchão, sendo
magneticamente não sensível, uma centes
cilindro têm ali poios in- tente estendido longitudinalmente no pelo mesmo mantido sempre esticado.
plurandale de ana is niagnèticamente duzidos do
-diferentes.
dito cilindro, salientardo-se o dito 19) "Nôvo modelo de lençol que seiL sensíveis, sendo o porte ímã e anéis
•
acima da -superfície do dito amolda à qualquer colchão, sendp
dispostos e l ternadamente lado a lado 19 Aperfeiçoamento em ou relativo batente
de um valor, menor do que pelo mesmo mantido sempre esticas
longitudinalmente do cilindro, uma a rolo impressor para máquinas de acilindro
espessura da dita plE ca impressora, do", caracterizado pelo fato de posa
pluralidade de magnetes montados marcação compreendendo um cilin- sendo
os ditos- maerneto e fixados nos suir uma costura abaulada nos seus
em cada porta ímã, os magnetos dis- dro impressor no qual é firmada
porta ímãs com referência ao quatro cantos, daí resultando uma
postos paralelos ao eixo longitudinal magneticamente uma placa de im- ditos
do cilindro e senio espaçados Igual- pressão curvada, caracterizado pelo dito batente na direção de rotação aba em tôda a periferia, a qual ser.
virá para cobrir a espessura do cotmente de um para o outro eircun- fato de compreender uma batente do dito cilindro,
ferencialmente do cilindro adjacente fixado longitudinalmente no dito ci- 11° Aperfeiçoamento em ou relativo chão, envolvendo um dos seus Mai;
à sua superfície externa, cada rnag- lindro e saliente Relata da superfície a Mo impressor pare máquinas de úteis e as quatro faces laterais e delneto num . suporte cri- contacto com do dito cilindro de um valor menos marcação compieeddendo uni cilindro x endo parcialmente descoberto o mie
os anéis maenèticamente sensíveis do que a espessura da dita Placa de Impressor adaptado para ser usado aba lsaodfroe: r ea aaiçnãdo dapa etloendfaétnociadaà di
hota.
nos lados opostos do porte ímã com impressão, o referido cilindro im- em conjunto com uma placa iniprespoios similares em cor tacto com um pressor sendo dotado de um conjunto sora de metal fino, magneticamente rizontabilidade do colchão, mantem,
dos anéis, sendo os magnetes dos de uma pluralidade de porta ímãs sensível configureda para se ajustar do-o tenso em todos co sentidos,
porta ímãs alternados invertidos com feitor de material magneticamente à superfície do cilindro, careeetarizado 29) "Meio modêlo de lençol que se
referência uns aos outros, pelo qual não sensível dispostos lado a lado nele fato do dito cilindro ser dotado amolda a qualquer colchão, sendo pelo
os poios magnéticos induzidos são longitudinalmente do cilindro, uma de_ uma pluralidade de porta ímãs mesmo mantido sempre esticado",
previstos em anéis alternados.
pluralidade de 'magnetes permanen- magneticamente não sensíveis que são caracterizado de actarde com o ponto
e9 Aperfei eoamento em ou relativo tes em cada porta Imã dispostos com dispostos lado a ladt longitudinal- I, e ainda como substancialmente
a rôlo impressor para manuinas de os seus eixos longitudinais paralelos monte do cilindro, uma plural idade _descrito no presente memorial e
eixo longitudinal do cilindro, es- de anéis magetlearnente sensível, sen- trado pelos desenhos que o acom.
marcação compreendendo um cilin- ao eixo
dro impressor adaptado para ser usa- paçados igualmente circunferencial- do cada porta ímã num dos seus ;milham.
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Publ:celor eito de acierd
. o art. 28 do Oódie4de Propriedade Industrial:
I 29
começara acorrer
parao
delerreimivedu.
taodo pedido, durante 3o dias
p
poderão apr
(otiosaiiis 11,iie
; ptertlanie iraNli
aciorialr
o
15.roprálitáll
eiall
Indus
tiuelescji
o
o lerase
" julgarem
n•••••nn••

substituido por níquel, até 15% — de 1 — "Novo modelo de espelhos re- sulcos periféricos externos na zona
bano — podendo parciabnente ser trovisores externos para automoveis estrangulada, assumindo o frasco o
3 a 15% de tungstênio, com uma pro- compreendendo uma base aplicáve: aspecto externo de unia garrafa (maDe 28 de novembro de 1981
porção determinada de carbono (0,5 Obre a chapa da carroçaria, e nela ple-pin) do jogo de boliche (bovea 1,5%) e uma quantidade de ferro fixilvel por aparalusamento, caracte- ling).
João Salvador Cliente — São
muito pequena (inferior a 10/,,).
rizado por uma haste inclinada pru
— Capital.
2 — "Novo Modelo de frasco para
•
jetando-se da dita haste, sustentan"Novo tipo de despertador para 2. Peças ou órgãos metálicos de do um sólido com a forma de um talco e outros produtos", como rei•
aoõrdo com o ponto 1, caracterizados pássaro em voo, com as asas coladas vindicado em 1, caracterieado ainda
,•ie surdos, mudos e outros".
por serem fabricados cora as seguin- ao c6rpo, cuja cauda confunde-se em pelo fato de a abertura de carga do
tes ligas:
sema sua base. fechada por
Pontos Característicos
um anel, do qual sai um cilindro, le- frasco
disco perfurado que se aloja em
Cromo 26 a 35%
gado a uma calota esférica, e por ser um
transversal interna próximo à
Em resumo, reivindica para o pretal calota a moldura de uma placa sulco
borda do fundo, e por uma sobremente pedido os seguintes pontos ca- Cobalto 50 a 70%
plana espelhado, cl amado
tampa, constituindo o fundo propriaeacteeesticos:
(com substituição parcial. eventual, plano de arco da mesma calota.
mente dito, recorbrindo :semeie disco.
I — Novo tipo de despertador para por níquel, até 15%)
29) "Novo Modelo de Espelhos Re3 — "NOvo modelo de frasco pata
eurdoe-mudos e outros", caracteriza- Tungsténio 4 a 7%
trovezees Externos para AutomOvete" talco e outros produtos". como reido por se formar de um despertador
como reivindicado acima, e substan- vindicado em 1 e 2, e substancialCarbono 1 a 1,2%
comum ao qual foi adaptado um concialmente como, descrito e ilustrado mente como descrito e ilustrado no
tacto flexível que fecha o circuito Ferro inferior a 1%
no relatório e nos desenhos anexos. relatório e nos desenhos anexos.
elétrico de uma lâmpada, através do
-- --3. Peças ou órgãos metálicos de
contato aplicado ao eixo da corda
TERMO: 153.470
TERMO: 153.484
de despertar por ocasião do alarme. 'acordo com o ponto 1, caracterizados
De 8 de outubro de 1983
por serem fabricados com ligais tendo
De 8 de outubro de 1933
I/ — Tudo como descrito no pre- a seguinte composição:
Time
Singer Manufacturing Compa•
sente memorial e ilustrado nos deseRequerente: Perfumaria Rene LiCromo 28,3%
ny — Estado:: Unidos da América.
nhos anexos.
mitada — Estado da Guartabaia.
• Titulo: Novo modelo de suporte
Título: Novo Modelo de •Frasco para
Cobalto 85,6%
carretel de enha para máquine
para
Talco
e
'outros
Produtos
—
Mode costura — modelo industrial.
Tungsténio 5,25%
delo
Industrial.
TERMO N9 134.938
Silício 1,6%
Pontos Característicos
De 29 de setembro de 1961
Carbono 1,20%
19 — Novo modelo de suporte pari
carretel de linha para máquina :te
Alcides de Souza Cardoso — São Nióbio
costura, caracterizado pelo fato ie
Paulo — Capital.
compreender um montante mie seceão
Tintalo 0,05%
retangular e de configuração, sutis"Nôvo tipo de sora-cama beliche 4. Corpos ocos com movimento de
tanclalmente, em tronco de pke,m1de
..fflerecom biblioteca".
rotação, tendo. uma borda periférica'
terminado por uma superf í cie, subsdotada de vários orifícios, através
tancialmente, cilindrica, montante
Pontos Característicos
dos quais o vidro fundido é projetado sob a forma de filamentos, que
Em resumo reivindica para o pre- seguir são estirados em fibras, sendo
sente pedido os seguintes pontos ca- esses corpos. Ocos caracterizados por
xacteristicos:
serem constituídos, no todo ou em
I — Novo tipo de sofá-cama-bell- parte, pelas ligas acima.
k
cht com biblioteca, caracterizado pelo A requerente reivindica de acierdo
..•
fato de ser o encosto do •sofá apoia- com a Convenção Internacional e o
do por trás de uma armação que ser- Art. 21 do Decreto-Lei 119 7.903, de
ve de biblioteca, cujo encosto se des- 27 de agosto de 1945, a prioridade do
loca primeiramente para a frente e correspondente pedido depositado na
1 e- "Novo Modelo de frasco 'para
depois para o alto, por meio de dois Repartição de Patentes na França,
braços articuláveis presos nas duas em 24 de junho de 1980, sob número talco e outros produtos", caracteri'
zado por consistir em uma garrafa
extremidades do referido encesto.
831.045.
".":11%a.
o alongado, com um corpo arredondado
II — Novp tipo de sofá-cama-bellbojudo, que progride supeelormente
the com biblioteca, caracterizado
através de um estraguleunento sua- esse de uma de Cujas face; princiainda pelo * fato d eservir, o encesto.
ve, formando o gargalo, encimado por pais dispara um pino cilindrico, subsTERMO: 153.489
dt. cama superior do beliche, após ser
uma cabeça arredondada, com dois tancialmente, perpendicular à refeDe 8 de outu. tiro de 1963
rida face.
deslocado e articulado para o alto e
2 9 — Novo modelo de suporte, de
encaixado 'na armação da biblioteca.
acordo com o ponto 1. caracterizade
Tudo como descrito no • presente
p elo fato de com p reender. sobre o
REGULAMENTO
memorial e ilustrado nos desenhos
referido pino e junte ao ponto de im•
anexos.
plontecâo do mesmo no montante.
para cobrança e fiscalização
um disco circular. cie confleuraefie
euavemente troncenica. dotado. ria
sna face voltada para a ponta do
de Imptisto de Renda
TERMO N9 130.164
pino, de nina camedn de nus mo l eDecreto a' 55.866 — de 25-343
eiol enmn!qcpnte e nelo fato de que.
De 21 de junho de 1961
oróximo da extremidade do referide
DIVULGAÇÃO NI* 939
nino. ee sebs montado sebre o mesCompognie . de Saint-Gobaim —
uro d i sco de nonfiguracão análora.
França.
Cr$
401
O:
PREÇ
ieualmente. p rovido. numa doe faces,
ee eemael de material conluiePeças ou órgãos metólicos destinaA VENDA
dos a ser colocados em contato com
tente P dotado. no face nDOSta. de
nni uroloneamento troncônico. eittei•
vidro fundido.
Na Guanabara
emente. estriado e ceia, face extreSeção de Vendas: Av. RodríPontos Característicos
wia livre e geba kuolm te. dotnia
gues Alves. 1
4 ° 1,1111‘ camada de material complaene/e.
1. Peças ou órgãos metálicos que
Age.ncia b Ministene da Fazenda
têm orifícios, em geral de pequeno
ee _ • /1/47elvo tss eviMn de sunorte para
Atende-se a pedidos pelo Scevtee
diâmetro, através dos quais .escorre Requerente: SociedaSe de Valeria::
I1P "leia nora mequina 'de
Inillatone ; fil n i pi ltê e g! IN,'"‘”4")
ou passa vidro fundido a alta tem- AutomotelLstleaa — Comérc i o e Indc Reembieso Postai
peratura, e que ficam, eles mesmos, dústria Limitada e Samaco" — São
-•nm n min foi anui desc rito e ilusele Brasilia
e...4•, 11~ •1400Mdirot yielmq
a elevada temperatura, caracteriza- Paulo.
No sede do D.I.N.
Uni" la
pctg •Issa
dos, esses órgãos ou peças, por sede abril de 1905, soe
rem fabricados coxa ligas tendo de 12 Titulo: Nevo Modelo' de ESpethee
O
•n•••••
I•
a 35% de cromo, de 45 a 70% de c0- eletrovieOres -- Modelo Industrial.
número 74.330.
TERMO N9 184.518

4
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Termo n.° 715.221, de 4-10-1965
Paa,firadora - Infante de Sagres"
Limitada
São Paulo

INFANTE
DE SAGRES Ind. Brasileira

Propriedade Industrial aqueles que £3 julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n.° 715.226, de 1-10-65
Comercial e Exportadora Iporanga Ltda,
São Paulo

COMERCIAL E EXPORTADORA
IPIRANGA LTDA.
Classe 50

voltagem, tubos ou válvulas, retificadoras, válvulas, pilhas. foto-eletricas, artigos, acessórios e equipamentos fotográficos, a se
equipamento toto•
flash, inclusiv
/padas "totá-flash"
e refletores p as mesmas, unidades
4ornecedoras ., tom para foto-flash
t meios de coatrolar correntes do loto,
flash, •altimetros, calibradores de alti-

Para distinguir impressos de uso dõ metros, precipadores de poeira, tonta:
de corrente eletro-estática, osciloscópios
requerente

Classe 41
Azeites, café carnes de todos os uaos.
Termo n.° 715.227, de 4-10-65
cereais, cremes, extratos alimenticios,
Calplastic Indústria e Coo-Miei° de
arelos alimentícios, farinhas alimentícias, frios em geral, massas alimesticias, Produtos Plásticos e Materiais Elétricos
em Geral Ltda,
óleos alimentícios, -pães, peixes, raizes
São Paulo
comestíveis, sal, sanduiches, sucos alimentícios, tubérculos comestíveis e
vinagre
Termo n.° 715.222, de 4-10-1965
Americanópolis Depósito de Materiais
para Construções Ltda.
São Paulo

"AMERICAUPOLIS"
Classe 16

InMININira

de alta velocidade, sistemas de comum'
Cação por . micro-ondas, máquinas testadoras de fadiga ou cansaço, operadas
eletromagneticamente, .antenas de rádio.
tampadas de painel de rádio, transmissores de rádio, receptores de radio, dia
,positivos receptores e transmissores de
radio, radar, transmissores de televisão,
receptores de televisão, dispositivos pa•
ra vulcanização de pneumáticos. lâmpadas para televisão e lâmpadas elé-

Classe 8
Fios, soquetes e tomadas
Term on.° 715.228, de 4-10-65
Cartovinco Indústria de Cartonagem
Ltda.
São Paulo

lã ene peças, juta, lersey, linho nylon.
paco-paco, percaline, rami, rayon. seda
natural, tecidos plásticos, tecidos linaermeabilizantes e tecidos de p ano couro'

e vestidos
Termo n.° 715.237, de 4-10-65
Gráfica N. S. Aparecida Ltda.
São Paulo

"N.S.APARECIDA*
Ind. brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma

BEBEDOURO

Termo n.° 715.232, de 4-10-65
• Guneora" Aparelhos e Equipamentos
Eletrônicos Ltda.
São Paulc

Textil Arnirtex Ltda.
São Paulo

rani eirt

IND. BRASILEIRA
"ffiewinoll~

Térmo n.° 715.236, de 4-10-65

Cnd.
"191"q

tIMWA
Ind.. Brasileiral.
Classe 8

Class
. e 41
Para:' distinguir: C.arre: 4 ,1;kr n-•,/ de bate
"arns m gral. linguiças, lombas, ‘ mor--' i ria'putornat-ico
rede:rcia
tádlas, paios, prsnstos, saláms, " I "sciidaúme,s de reçiatniria eteiti. a n
salsichas e xarquea
‘
de corrente de aquecimento por indu
t

t,

Classe 23 •
')a r a distinguir: Tecidos em geral, te-idos o.-,-a confecçõe, em geral. para
aras e para artigos de cama e

cánhamo cetim,
a ro*, casemiras, fazendas e tec:doe de

1".n

(1'
'3•J

"TAPER&"

tnd. Brasileiral
soa, cartazes. catálogos, jornais nac.ionais e estrangeiros. publicações 'aproa*
ias, revista. Propaganda eis' rádio,

Para distinguir: Materiais paar coua.rutelevisão. Jornais, programas radiotamia
areia, azulejos. batentes nalaustres
=MI NC O
C.03, peças teatrais e cmemeográficas
ções e decorações: Argamassas, araria
Ind. Brasileira
•
e revistas impressas
coa de cimnto, blocos para pavimenta
Ou, aalhas, cimento, cal, cré. chapaa
Termo n. 9715.233 ,de 4-10-65
Termo
n.° 715.239. de 4-10-65
Classe 38
isolantes, caibros, caixilhos; colunas.
Vinibel — Fábrica de Bonecas S. A.
Casa de Óleo Perdizes Ltda.
Cartões
em
branco,
cartolina,
papéis
em
Chapas para coberturas, caixas dágua
São Paulo
São Paulo

branco e papelão
caixas de descarga para etixos. edificações premolcladas. estuque, emulsão de
Termo n.° 715.229, de 4-10-65
OU/Nafta.
base astéltico, estacas, esquadriai, estruSalva-Pneus Vulcanização Industrial
Ind. Brasileira
turas metálicas para construções, lameLtda.
la de metal ladrilhos, lambris, luva.
São Paulo
Classe 49
de ¡unção iages, tageotas, material iso
Brinquedos, bonecas. bonecos, artigos
Mate contra Mo e calor. marmitas. mas
_ SALVA—PNEU
esportivos e passatempos em geral
sas para revestimentos de paredes. ma' Ind. Brasileira
Termo n.° 715.234, de 4-10-65
deiras para construções, mosaicos, proVinibel — Fábrlca de Bonecas S. A.
dutos de baae • asfáltico, produtos para
Classe 39
São Paulo
tornar imnernieaollizantes as argamasPneus
sas de zirneria,
cal. hidráulica.. padre
NIQUIM°
produts betuminosos. nnpermea
Termo n.° 715.230, de 4-10-65
Ind. Brasileira
hilizantes Itquidos ou sob outras tocaias "Urbi" — Sociedade Civil de Arquitepara revestimentos e outros como nas
tura
vimentação. peças ornamentais de ri
São Paulo
Classe 49
meato ou Jesse para tetos e paredes
Brinquedos, bonecas, bonecos, artigos
URBE
papel para torrar casas. massas ano
esportivos e passatempos em geral
ácidos para uso ias ..onstruções. par
Termo in.° 715.235, de 4.10:65
guetos. portas portões, pisos, soleira:
Classe 33
Vinibel — Fábrica de Bonecas S. A.
para portas, tijolos, tubos de concretc
Arquitetura
São Paulo
telhas. tacos. tubos de ventilação, tan.
Termo n.° 715.231, de 4-10-65
quer de cimento. vigas, vigamentos e
Earl Schadlich
vimas
BE'BECO
São Paulo
Ind. Brasileira
Termo n. 715.225, de 4-10-1965
Frigorifico Bebedouro Ltda.,
MANHATTAN
Classe 49
São Paulo
Classe 24
Brinqusdos, bonscas, bonecos, artigos
esportivos e passatempos cal geral
Cós, fitas e viés

o

Termo n.° 715.238, de 4-10-65
Taperá Publicidade Ltda.
São Paulo

tricas. tubos ou válvulas a vácuo para
rádio e lâmpadas de televisão, fonógraCiasse 32
fos elétricos, combinações de rádio te Almanaques. anuarios. álbuns imprea.

levisão, fonograto, tomadas, soquetes:
plugs, espelhos de plástico para eletricidade, fios elétricos, chaves elétricas.
Interruptores, chaves de tomadas, fusivel, pinos para tomadas e campainhas
elétricas

ifj

"PERDIZES"

Ind. Braeileir.
Classe 41
Oleos comestiveis
Termo n.° 715.240, de 4-10-65
Auto Põsto Imperatriz Ltda.
São Paulo

"IMPERATRIZ*
Ind. Brasileira,
Class-_. 47
Corabustiveis, lubrificantes, álcool motor, carvão, gás hidrocarburetos, gás
metano, graxas, lubrificantes, óleos lubrificantes, óleos destinados à iluminação e o aquecfmento, petróleos, gasolina, querosene, gás liquefeitos, gás
butano e propano

Termo n.° 715.241, de 4-10-65
Terraplenariam Treta Ltda.
São Paulo

"PRETA "

Ind. Brasileira!
Classe lê
Para distinguir: Materiais pari cofiam.
ottes e decorações: Argamassas, argila,
ireis, azulejos, patentes. balaustres, blo.
coa de cimento btoros para paytmentow
çao, calhas, cimento, caL cré. chapas
4solantes, caibras caixilhos; coluna*
chapar para coberturas, caixas dag'''.
;lixas de descarga nara etixos
prensoldadas. estugue. emnIsoo de`i
hase asfáltica estacas. esquadrias, estruturas metálicas sara construções. lamelas de metal.. .ladrilhos. lambris. luvas
de ainclo. iages, Iag eotas. material
late *entra frio e calor, manilhas, esti

I
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•

Termo n.° 715.246, de 4-10-65
• arai para revestimentos de paredes. sea
Americana Distribuidora de Drogas
deiras para Cmi L.,oes. mo ,ocos. pr.,
Ltda.
dutos de base as'sáltico. proautoa par,
tornar impermeabiaantes as aramas
São Paulo
mu de cimento e cai nidratilica pense
çailho, produtos betuminosos impermea
"AMERICANA"
bilizaates licitados ou sol- outras turma:
Ind.. Brasileira
aa:
para revestimentos e outros como
Construções. persianas piúas para pa
Classe 3
vimentaçáo. eças ornamentais de a
mento ou gesso ara tetos e paredes Para: distinguir como marca genérica
de prodstos farmacêuticos
papel para torrar casas massas alie
saldos para uso nas construções. par
Termo n." 7 b . 247. de 4 10-65
quem/. portas. portões t,dos soleiras
Representações Guaíra Ltda.
para portas, ousios tutios :' cie concreto
São Paulo
caiaas para conerturas, caias timos
telhas. tacos. tubos ar ventila ‘ao. can
ques de cimento vigas. -vigamentos
"GUIRI."
vitrós
Ind. Brasileira
Termo n.° 715.242. de 4-10-65
Classe 50
Benedito Silva
-; - 11, s'aus,
•
Impressos para uso da firma
"MS LEAMBRS"
Termo n.° 715.248. de 4 10-65
Ind. Brasileira
Tegmex S. A. Indústria Tknica a•
Química de Papel
lasse 32
Para distinguir: ~uns. almanaques
São Pa•Ila
anuários, boletins. catátogos. ;ornais
vros peças teatrais e cinematográfica,
"PERCENTUAL"
programas de rádio e televisão publica
Ind.
Brasileira
cões revistas ,
•
—
Termo n." 715.243, de 4-1045
Classe 17
Adimpex Comercial • Industrial Ltda.
Papel carbono
São Paulo
Termo n.° 715.249. de 4-10-65
."ADIMPEX"
Transmanoel Auto Posto 1,tda.
zInd. Bramiletral
São Po i,o'
Classe 50'
Impressos para uso' da firma
"TRANS/100EL"
.. —
inda. Brasileira
Termo n.° 715.244, de 4-10-65
Prela Metais Ltda.
Classe 33
Sso Paulo
Transportes de passageiros e mercad.)9tpppu
rias
raai1eira't
Ind.
Termo n° 715.250. de 4-10-65
Cid SSP .)
Luiz Gonzaga Lindozo
Aço em bruto. aço ;preparado. açs
doce, aço para tipos aço fundido. acf
"JAVIANEZA"
parcialmente trabalhadL aço pálio açu
Ind. Brasileira
refinado, bronze. hronzs era bruto os
' Ciasse 28
parcialmente trabalhado bronze dr
Soldados de plásticos
manganês. bronze e nt p ó isronze er,
barra. CM ' fio. csumbo m bruto os
Termo n.° 715.251. de 4-10-1965
parcialmente oréparado . cimento me Bar; Restaurante e Pizzaria Pacheco
ou
parciaiment,
bruto
tát ico. cobalto,
Lim tada
trabalhado. couraças estanho bruto os,
São Paulo
parcialmente trabalhado terro em bruto
em barra. terro manaanés terso velho
"PACHECO"
gusa em bruto 3U barda:ciente tralsa,
Ind. Bre. Si leira'
lhado. gusa temperado gusa maleável
lâminas de metal. lata em tailha lata,
Classe 41,
em %lha. latão em , chapas. latão en
vergalhões, liga metálica limarias Lanches de: alite queijo, mortadela.
magnésio. manganês !metais não tralia presunto, salsichas, roz-bife, salame e
churrasco
lhados ou parcialmente trabalhados- me
tais reli massa metais estarrIrn adaS
715.252,
de 4-10-1965
Termo
n.o
num ',ince
nar
Tegmex S.A. Indústria Técnica e
Quitwca de Papel
Termo ri." 715. 1 245. de 4-10-65
.
Organização Técnica de Mástanas de
São Paulo
Contabilidade Pentes Ltda.
São Paulo
"UTILITÃRIOn
ki
:Ind. Brasileira
"PRICES"
4`

brasileira

Classe 17
Máquinas de contabilidade

Classe
Papel carbono

Termo n. 7l5.253, de 4-10-1961
Comercial e Importadora Rivoli Ltda.
São Paulo
•

"RIVOLI"
Ind. brasileira)'
Classe 41
Azeitonas e ameixas

Ferino n.° 715.254, de 4-10-191,5
AbrasSer Comercial e Impoitadora
Lim.tsda
São Paulo

ABRUME
Ind. brasileira
Classe t 1
Ferramentas letragens e abrasivos

Termo n.o -715.255 Se 4-10-1965
Companhia Eletroquimica Rio Cotia
São Paulo

RIO COTIA
Ind. brasileira'
Classe 1
Produtos e substâncias químicas
industriais

balaoandanz de metais preciosos,
Átm-orectosoà, heucems de .ai-tais ore.
ciosos. bei-log.4er de metal preciosos,
brincos de ne-a' precioso. ou senilprecioso; bules de metais preciosos.
carteiras de metais preciosos, colares
de metais preciosos ou semi-preciosos.
'contas de metais preciosos. copos de
metais preciosos, dedais de mctais oreciosos diamantes lapidados. tio de ouro.
fio de prata, fivelas de metais premosoa. gal r eteiras e metais preciosos ióias,
iblas falsas Ianteiolas de • suctuis preciosos medalhar de metais preciosos

semi-preciosos e suas imitações palitos
de ouro . pedras preciosas paru 161a. pedras semt-preciosar para Mias erolas
e untta,,ões de pérolas ornam 4e metais preciosos serviços de -chá e de cata
de metais piedosos. serviços de icor
de metal precioso. serviços de refrescos
de metal precioso serviços de salada
de frutas de metal precioso serviços de
sorvete de metal precioso sopei.as

metal precioso. taças de . meai, preciosos. talheres de ,metais preciosos tireis
bulos de metal turmaitnas la p idadas
vasos de *metais preciosos

•

Termo
715.219. de 4-10-1965
Joiaduque S.A. Indústria e Importação
São Paulo

Termo n.',715.256, de 4-10-1965
Lady Modas S.A. Indústria e
Comércio
São Paulo

_111C—MAC
Ind. Brasileira
Classe 36

Artigos de vestuár:o em geral, inclusive
para esporte
Classe 13 Adereços de metais, preciosos, semiTermo n.° 715.257, de 4-10-1965
Cia. Cimex ti- Imnrtção e Exportção preciosos e suas imitações, adereços de
pedras preciosas e suas imitações. adeirSão Paulo
nos de metais preciosos semi-preciosoa
e suas imita(ões, alianças anéis. artigos de fantasia, de metais preciosos.
Ind.C.Iffa'sileira
halaciandans d . , metais preciosos Ou
semi p reciosos bandejas de metais preClasse 4
ciosos berloques de metal preciosos.
Substâncias le origem animal, vegetal hrincos de meatl prec i oso, ou semie mineral, em bruto ou parcielmente .ireciose bules de metais preciosos.
-ca-reiras de metais preciosos colares•
preparadas
de metaií preciosos ou semi-preciosos.
Termo n.° 715.258. de 4-10-1965
„ornas de metais preciosos copos de
Joiadugue S.A. Indústria e Importação metais preciosa,, dedais de metais preSão Paulo
ciosos diamantes lapidados. fio de ouro.
fio de prata fivelas de metais predosos gairetetras e metais preciosos. 16iast.
;Mas falsas lanteiolas de metais preciosos medalras de metais preciosos,
se-mi-preciosos e suas Imitações ,palitos
de ouro pedras preciosos para 1õia. pedra . semi-precjous 'vara ilnas pérola*
e imitações de perOlas. pratos de metais!, reciosos serviços de chã e de café
de metais ireciosos serviços de licor
de metal precioso serviços de refrescos
Classe 13
de meatl precioso, serviços de salada
Aderecos de metais p reciosos, sem' 4. fruta, 4e metal prec' sso serviços de
arpsi,,sos e suas imitações, adereços le sorvete de metal preci,...). sopeiras de
p edras p reciosas e ,z;u;IS imitações adiir metal precioso taças de metais credos
nos de; !rimai, orerioços seini,,,,..rio53.. soa talheres de metais preciosos. ?uri.. sua, irrutR, ,f,esIltaneas ir..5,9 'Ree bulo, de /irai nirmalinas la pidadas e
gos de fantasia de metais preciosos,
vasos de metais precioso.

Ind. Brasileita
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 cro Código da Propriedade Industrial. Da data da publicaçao começará a

anrrat o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ésse
prazo poderão aprasentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

Termo n. o 715.260, de 4-10-1965
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Mororama S.A. Indústria e Comércio para sala de jantai e saia de visitas,
São Paulo
i_onjunros para terraços, jardim e praia

quebracho, raizes vegetais, resinas, resinas' naturais, residuos, ceiam, silicic
em bruto, xisto, xisto
j euluntos de armarios e gabinetes para seivas, talco
betuminoso e silicio
copa e comada, camas, cabides, cadeiras
Termo 11. 9 715.267, de 4-10-1965
giratórias, cacieiras de balanço, caixas
Héli ale Francisco Ansaldo
ca rádios colchões, colchões de mo as,
São Paulo
dispensas, divisões, divans, discotecas
de maueira, espreguiçadeiras, escrivaninr.as. estantes, guarda-roupas. inesds.
thesinhas, niesinhas para radio e talava

Classe 6
Motores e suas partes integrantes: rolamentos, alavancas, altersadores, anéis
para facilitar d arranque de motores,
bombas elétricas para pneumáticos,
culatras de cilindros do motor, blocos
de motores, bronzinasi macacos, mancais, pistões de motor, motores, d.eset,
dínamos dispositivos de arranque bombas lubrificantes, Carters, cilindros, câmbios e alimentadores de Carburadores
Termo n.° 715.263, de 4-10-1965
Comércio de Tecidos e Confecções
Biondina Ltda.
São Paulo

BIONDINA
.Ind.. Brasileira
Classe 36
Para distinguir: Artigos .de vestuários
• roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, • babadouros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casaca°, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças., calções, calças. camisas, camisolas, camisetas
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, doirarás, acharpes, fantasias, tardas para militarei, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, fogos de lingerie, jaquetas, biques.
luvas, ligas, lenços, mantem, melas.
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa-

letós, palas, penhoar, puloyer, palermas.
peugas. pouches, polainas, pijamas, punhos, perneiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, rolpão. sobretudos,
suspensórios, saldas debanho, sandálias
sueteres, shorts. sungas. stolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n. o 715.264, de 4-10-1965
"Sion" Móveis e Decorações Ltda.
São Paulo

SION
Ind. Brasileira
Classe 40
Móveis em geral de metal, vidro, le
aso, madeira estofados ou não• inclusive móveis para escritórios: Armários.
ir inarios para hanheirc e para roupas
usadas, almofadas. acoichoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas
bandejas domiciliares berços. biombos
cadeiras carrinhos pare chá e _afé

.

.

sao, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras, porta-cnapéus, sotas, sofás-camas, travesseiros e
vitrines
Têrmos ns. 715.265 e 715.266, de
4-10-1965
Dr. Ornar Afonso de Almeida
São Paulo
SITIEMENAS

Ind. brasileira
Classe 1
• ,
Para distinguir: Acidas em greal, agua
raz. água oxigenada, alcools. alume!,
Muramo em ó para pintura, alvaiade
anionlaco, ann-corrosivos, quimicos.
senico. azul da Prusiia, azul ultramar
carbonatos. em geral carão, cloretos ets
gerai, corantes. -creosoto para indústria
iissoiventes, esmaltes quimicos, feno' e
seus derivados, fumo nearo para apli
cação cai pinturas, glicerina para apii
cação industrial,' ridratos, hidrogenia
hidroquiruna. hidrosullitos, bipaaultitos
ioduretoa, laca. magnésio, materiais co
tarifes e descorantes, nitratos. exigem°
potassa, potassio de aódio, preparados
quimicos usados em laboratórios foto
gráficos, produtos 4uimicos para .tirar
manchas, produtos quimicos para pin
tura, reveladores Natográficos, sais quimicos usados nas industrias, solução
para pratear, solutos, soluções 'qulmica
para pintura e fotografias, solventes
sulfatos, sulfitos, tintas li quidas em pó.
e sólidas, tintas preparadas para vulcanizar, tintas ara uso na indústria e na
arquitetur, vernizes quimicos, e zinco
Classe 4
Substâncias e produtos de origem ani.
mal, vegetal ou mineral, em bruto ou
parcialmente preparados: Abrasivos em
aruto, argila refratária, astáltico em
aruto, algodão em bruto, borracha em
arai°, bauxita, benjoim breu, cantora
aruto, chilres, ceras de plantas ceras
vegetais de carnaúba e tuim% crina
àe cavalo, crina em geral, cortiça em
bruto. cascas vegetais, espato. erva.
medicinais, extratos oleosos, estopas
enxofre, tõlhas. libras vegetais, flores
secas, grafites. goma etn bruto. granar(
bruto. kieselghur, liquidas de plata
tas iatex em bruto ou parcialmenn
sreparados. minérios metálicos. n3adei
ias em bruto ou parcialmente traba
liadas, em toras, serradas e aplainadas
nica Mármores em bruto, énido
manganes. óleos de cascas vegetais.
bruto ou parcialmente prepa
-ados, plombagina em bruto, pó de
moldagem para fundições pedras bn
radas iche em bruto, pedra calcária
abriras medicinais, pedras em bruto
MeOS PM

p

_ Termo n.° 715.272, de 4-10-1965
Flávio Soares Rib2iro
So Paula

l'ORNAL DA.
MULESR
1n&. orasileira
Classe 32
Para distinguir: Almanaques, agendas,
boletins impressos, criaria as, folhetos,
lornais, livros, peças cuernatograticas,
peças teatrais, programas Ck televisão e
revistas
Termo n.° 715.268, de 4-10-1965
Ltuninoplast — Indústria e Comércio
Limitada
São Paule

Lura NOPLAST

brasileirê

Classe 8
Luminosos plásticos, arandelas, lures,
plafons, plafoniers, cubas de iluminação,
globos em plásticos, decorações
luminosas
Tanno n.° 715.269, de 4-10-1965
Zavaglia, Zavaglia & Cia.
São Paulo

Ft~105RIBEMC

Ato 16 hOsTinFO. 45.1• TEL. 78::
8 CA t05 E 8 P n ut C

8 •

~fitt--tu
irifvfr

Classe 41
Café em g;Sio, torrado e moído
Terno n.9 715.273, de '4-10-1965
Imeca Industrial e Mercastal de Cabo
de Aço Ltda.
São Paulo

IMECA
.Ind. Brasileira
Classe 11
Cabos de aço
Termo n." 715.274, de 4-10-1965
Eledésse Stúd.o S/C.
São Paulo
BLEDEESSE

STUDIO
Classe 33
Classe 41
café em rão togrrado e moido
Tarmo n.° 715.270, de 4-10-1965
Maria Edméa Blundi
São Paulo
, MUNICIPAL HOTEL

Título de Estabelecimento
Termo n.° 715.275, de 4-10-1965

Ortega, Lavin & Cia. Ltda. •
São Paulo
MIAS CIT1

Pltd.

brasileira

Classe 49

Classes: 4-1, 42, 43 e
Refeições preparadas, bebidas alcoóli- Jogos e passatempo de tôda a especi1
, brinquedos
cas, áuas naturais, minerais e artificiais
trancas, bebidas espumantes sem álcool,
Termo n. 715.276, Ia 4 - 10 - 1965
gasosas, guaranás, refrescos, sucos e
Ortega, Lavin & Cia. Ltda.

o

sumos de frutas e xarope para refrescos
bem como o timbre de todos os
Impressos da "iria
Termo n.° 715.271, de 4-10-1965
Cândido José CullaSão Paulo

SANITEX
Ind. Brasileira
Classe 10

'1° Paulo

CsARAAN A
Ind. Brasileira;
Classe 49
Jogos e, passatempo de tôda P eSOCIS
brinquedos
Tétano n.'715.277, de 4 '()1Ç65
Ortega, Lavin & Cia. Ltda.'
São Paulo

Instrumentos, máquinas, 'aparelhos e
Classe 49
apetrechos para medicina e arte denJogos e passatempo de Ma a espédea
tária, a cirurgia e a higiene,
preservativos
brinquedos
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MARCAS DEPOSITADAS
PubliOacãe falta da .aadrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação eorneçará
o prazo ae GO dias para o deferimento do pedido. Durante esse praia poderão apresentar suas oposições ao Departantaute
.Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julgsreas prejudicados cia a amuado do registro requerido

M serrar

Termo 'n.° 275.278, de 4-10-1965
Ortega, Lavin & Cia. Ltda.
São Paulo

festão, feltro para órgão, fofos galarTermo .° 715.281, de 4-10-1965
dates, lamparinas, mochilas, mosquitei- Fatos fl Negócios — Editaira Ltda.
ros, nesgas, ombreiras e enchimentos
São Paulo
para roupas de homens e senhoras,
panos pare enfeites de móveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes, sacas, sinhaninhas para vestidos
Classe 49
tampos para almofadas, não ktj ogos e passatempo de códa a espécie; telas,
IND. BRASILEIRA
zendo parte de móveis, artigos estes
brinquedos
feitos de algodão. ,:ãnhamo, linho:juta,
Termo n. 0 715.279. de 4-10-1965
seda. raion If pelo e fibras não
Conselho Central Metropolitano de São
incluídos em Outras classes
Classe 32
Paulo da Sociedade de São Viceine
Almanaques, anuários, álbuns impresClasse 24
de São Paulo
sos, cartazes. catálogos, Jornais nacioSão Pauto
nais e estrangeiros. publicações impresAlamares, atacadores para espartilhos sas, revista. Propaganda em rádio
e calçados, ataduras de algodão para televisão. jornais. programas ,radiofõai.
diversos fins, exceto para fins medici cos, peças teatrais e cmematográficae
_ VOZ DE ,OZLNAM
riais, bandeiras, bordados, braçadeiras
e revisfas impressas
Brasileira
borlas, cadeados caas ara móveis e
Termo n.° 715.286, de 4-10-65
pianos carapuças para cavalos. cor.
Confecções Rhovolan Ltda.
&Sel, debruns. lã. fitas forros tranjas
Classe 3, 2 •
São Paulo ,
festão, feltro para órgão, fotos galar
Jornais e revistas
dates, lamparinas, mochilas, mosquitm
ros, nesgas. ombreiras e enchimento,
Termo n.° 711.280, de 4-10-1965
"RHOVOLAN
para roupas de homens e senhoras
Mario Ginotti
panos
para
enfeites
de
móveis,
não
São Paulo
Mundo parte dos mesmos, palmilhas.
Classe 36
passamaries, pavios, rédeas, rendas re
des. sacas, sinhaninhas para vestidas Para distinguir e proteger confecções
telas, tampos para almofadas, não ta em geral, inclusive camisas e calças
zendo parte de móveis, artigos iates
Termo n." 715.287, de 4-10-65
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta
Roupas Balsam Ltda.
seda. raion lã . pelo e fibras aão
São Paulo
incluídos em outras classes
IND BRASILEIRA
Classe 22
(na, braaileira''
Fios de algodão, de linho, de cânhamo,
de juta, de ramé, de caro& de pacoClasse 32
Classe 36
Para distinguir: Almanaques, agendas paco, de lã e fios de plásticos para Para distinguir e proteger confecções em
tecelagcm e para uso comum
geral
anuários, albuns impressos. boletins, ca.. tálogos, edições impressas, revistas. órClasse 36
Termos ns. 715.28 8e 715.289, de
gãos ,fe publicidades. programas radio4-10-65
fônicos. rarl,p-televisionados; peças tea- Para distinguir: Artigos de vestuários
Mecânica
Textil
Batataense Lidá.
trais e cinematográficas, programas cir. e roupas feitas em gerai: Agasalhos,
São Paulo
aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
canses
botas, botinas, blusões, toinas, baba'931TATAENSE"
Termo n.° 715.282, de 4-10-65
douros, bonés, capacetes, cartolas, caraIrmãos S. A. puças, casacãO, coletes, canas, chatas,
Tecidos Jamil Kury
São Paulo
Classe 22
cachecol& calçados, chapéus, cintos
cintas, combinações, corpinhos, calças Fios em geral, para bordado e tricotade senhoras e de crianças calções, cal- gem: fios em geral para tecelagem e
ças, camisas, camisolas. camisetas, uso comuíná fios de lã ou pelo em
CUicas, ceroulas, colarinhos. cueiros. meada ou novelo, torcida ou não; fios
saias. casacos. &findos, dominós, achar de lã ou pelo, em meada ou novelo
pes, fantasias, fardas para militares, co- para bordado, costura, croché ou tricô:
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gor- linhas de costura, para bordar e para
ros. logos de lingerie, jauetas laquês,
tricota g em
ury
luvas, ligas, lenços, maatõs meias,
Classe 6
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pa- Para distinguir e proteger máquinas tezlet6s, palas, penhoar, pulovei, pelerinas. teis, teares e suas partes integrantes.
Indústria' Brasileira
peugas, pouches, polaina& pijamas, puInclusive peças e acessórios
nhos, perneiras, quimonos. regalos.
Termo ri.° 715.290, de 4-10-65
robe de chambre, roupão, sobretudos,
Classe 23
das Dores Ltda
suspensórios, saldas de banho, sandálias. Bazar Nossa Senhora
Tecidos em geral
São
Paulo
susteres, shorts, sungas. traias ou slacks.
Tia-mos ns. 715.283 a 715.285, de
(Men% turbantes, ternos, uniformes
NOSSA SENHOR/
4-10-65..
e vestidos
D&S DORES
Tecidos Jamil Kury Ei Irmãos S. A.
Ind. Brasileira
São Paulo
Classe 12
.Classe 24
Classe 38
Ala/pare& atacadores para espartilhos metal G2IGUM e miudezas de armari- Para distinguir: Artigos de vestuário:
4 calçadas, ataduras de algodão para abo, alfinetes, alfinetes de segurança. e roupas feitas em geral: Agasalhos
iversos f i ns, exceto para fins mediei agutms, argolas, botões, colchetes, de- aventais, alpercatas. anáguas. , blusas
Oda, bans4raS, bordados, bragadeleas, dais, tkeetss e fechos cor..ediços garras. sotas botinas. blusões, boinas. baba,
bprlas, 'cadeados caas ara máveis e grifas de metal paar enfeite: de vesti- -touros, bonés. capacetes cartolas caratkistnok carapuças paea eava/os, sor- dos, lihoses, lantejoulas, trissangas,
-Nucas casacão coletes ca pas chales
dèles„ debruas, lá, fitas foeros franjas
presilhas
cachecol& calçados. 'chapéus, cintos.

VIEcArOkffig

1NTEGRACION

',111

FEIRAS E.-1
MERCADOS

ântas, combinações corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colartnboa, cueiros,
pes, fantasias. fardas para militares,
legiais. fraldas, galochas. gravatas, gorros, Jogos de !ingeria. Jaquetas. !aqui.,
luvas, ligas, lenços, mantas. meias,
maiôs mantas. mandrião, mantilhas. paletós. palas, penhoar, pulover, pelerinsa,
peugan ponches, polainas, pijamas sacho., perneiras, guirnonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
sueteres, shorts, sungas. stolas ou slacks.
taler, toucas. turbantes, ternos, uni.
formes e vestidos
Termo n.° 715.291, de 4-10-65
Ortega, Lavinl E, Cia. Ltda,
São Paulo

AS
gig z
eeirg0 •
Classe 49
Jogos e passa-tempo de tôda a espécie:
brinquedos
'Telt/no n.° 715.292. de 4-10-65
Ortega, Lavini el Cia. Ltda,
São Paulo

ELC1D

-BALSAM

_Ind.. Brasil eira

1

Classe 49
Jogos e passa-tempo de tôda a espécie;
brinquedos
Termo n.° 715.293, de 4-10-65
Ortega, Lavini Ei Cia. -Ltda.
.
São Paulo
OS DIKINQIS
, Ind. Brasileira
Classe -49
Jogos e passa-tempo de tôda a espécie;
brinquedos
Termo n.° 715.294, de 4-10-65
Ortega, Lavini Ei Cia, Ltda.
São Paulo

A IDADE
DA PEDRA

Ind. Brasileira'
Classe 49
e passa-tempo de tôda a espécies
brinquedos
Termo n.° 715.295, de 4-10-65
Ortega, Lavini & Cia. Ltda.
São Paulo
•

Jogos

IMPERIORMANO
Brasileira l

,Ind.

Classe 49
Ines e passa-tempo de te:da a espécies
brinquedos
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo emn o art. 130 do Código da Propriedade Indusulai Da data da publicação começara
• correr o pra.ao de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se Julgarem prejudicamos mota • concessão do registro requerido Termo n.° 715.296, de 4-10-65
Termo n.° 715.302, de 4-10-65
Sociedade de Metais Eletrostan Ltda. Metalcasa Comércio de Metais em Geral
São Paulo
Ltda.
São Paulo

"ELETROSTLN"
Ind. Brasileira
Classe 5

"METAICASA"
brasileira
. • aaas. )
Aço em 3ruto. aço p reparado. In,

Aço em bruto, aço preparado, aço foce. aço igara tipos aço fundido, açe
doce, aço para tipos, aço fundido, aço narcialmeate trabalhado. aço pálio . 111V

parcialment, trabalhado. aço Pálio, aço refinado. bronze Pronze am bruto te.
refinado, bronze, bronze em bruto ou narcialmente trabalhado bronze de
parcialmente trabalhado, bronze de manganh, bronze em pó. broaze em
manganês, bronze em pó. bronze em barra, em fio. chumbo em bruto cr
barra, em tio. cámnbo em bruto ou parciakuente p reparado cimento me
parcialmente preparado. cimento me- telleo, cobalto, bruto ou parcialmente
M ije°, cobalto, bruto ou parcialmente trabalhado, couraças. estanho bruto oi
trabalhado. couraças. estanho bruto Ou narcialmente trabalhado, ter-o em bruto
parcialmente trabalhado, tarro em bruto, -m barra. ferro manganes, ferro velho
em barra, tarro manganês. ferro velho. gusa em bruto ou parclakmente trabagusa em .bruto ou parcialmente traba- lhado. gusa temperado . gusa malertvel
lhado, gusa temperado. gusa maletivel, -en Rilha. latão em chapas, latão eulárninas de metal, lata em Man, latão ergalhões. liga metálica, henitt£11r
em tônia. latão em chapas, latão em magnésio, nanganes. metais não trebe
vergalhões. liga metálica. limalNas, 'liados ou parcialmente trabalhados. adimagnésio, manganês, metais não traba- tais ata massa. metais estampados
lhados ou parcialmente trabalhados. me- afetais para solda. niguel. ouro, sitie(
tais em massa, metais estampados, Sminas ,te metal. iata em tõlha. iate
coertioado e zinco liso ern trilhas
metais 'para solda. niquel. ouro, zinco
corrugado e zinco liso em fõlhas
Termo n. 9 715.303, de 4-10-65
Farmácia Haruyti Ltda.
Termo n. 9 715.297, -de 4-10-65
Comércio de Materiais Elétricos
Senta Izildinha Ltda.
São Paulo

São Paulo

"HARUYTI"
Ind. Brasileira

SANTA IZIL2INEA
Ind. Brasileira
C'llsse 50
Impressos para uso da firma

Termo n.° 715.298, de 4-10-65
Charutaria N. S. Aparecida Ltda.
São Paulo

"N.S.APAREOIDA"
Ind. brasileira
Classe 44
Charutos
Termo n.° 715.299. de 4-10-65
ci Scauri
Wanda Augusta Rie
São Paulo

"JOINELL"
.Iud. brasileira
Classe 13
- joias

Classe 3
Para distinguir como marca genérica
produtos farmacêuticos
Termo n.° 715.304, de 4-10-65
Bar e Lanches N. N. Ltda.
São Paulo

"N N."

Ind. Braeileira
Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n.° 715.305, de 4-10-65
Mercantil Polieaan Ltda.
São Paulo

"POLITRO"
Ind. brasileira
Classe 36

peugas, pouches, polainas pijamas. purobe de chambre, roupão, sobretudos
suspensórios, saídas de banho. sandálias
sueteres, shors, sungas. stolas ou slacks
touca, turbantes. ternos, uniformes
e vestidos

."

PONTA DO SOL"

Ind. Brasileira
Classe 41

Pão

saias, casacos. crinelos, dominós. acharpes, fantasias,, tardas para militares, colegiais, fraldas. galochas, gravatas, gor-

ros. jogos de 'ingeria. jaquetas, laqu&s.
luvas, ligas, lenços, mantbs, meiam
malte. mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoar, pulovee, pelariam,

São Paulo
CREAÇOES JONIIILL

••

Termo n.° 715.306, de 4-10-65
Serralherica Atlântica Ltda.
São Paulo

"ATLANTICA"
Ind,1 Brasileira
Classe 50
Impressos para uso da firma
Termo n.° 715.307, de 4-10-65
Irmãos Horwath £1 Cia. Ltda.
São Paulo

Ind. Brasileira
Classe 9
Tarrachas para violão
"

•

Termo n.° 715.308, de 4-10-65
Alfredo Castro
São Paulo

"BO — BI "

Ind. Brasileira

Classes: 36 e 50

Confecções e impressos para uso da
firma
Termo n. 9 715.312, de 4-10-65
Cicar Veículos Limitada
São Paulo
Classe 21
Pará distinguir: Veiculos e suas partes
integrantes . , Aros para bicicletas. autonõveis. auto-Laminhões, aviões, amortecedores. alavancas ie câmbio. marcos,
breques, braços para veículos bicicletas. carrinhos mão e carretas caminhonetes, carros ambulan t es. camin iões.
:arros, tratores, carros-berços, carrostanques. carros-irrigadoes. carros, caraças.- carrocerias. chassis, chapas cirzulares para veiculos. cubos de veículos,
corrediços -para -veículos. direção. desligadeiras, estribos', escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros. eixos de direção,
freios, fronteiras para veiculos. guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas. moto furgões,
manivelas, navios. ônibus para-choques. "para-lamas. para-brisas, pedais. pantões.
-oda.s para bicicletas., raios para bic,cle:as, reboque, radiadores para veículos.
rodas para veiculos. selins, z c dos, tirantes para veiculos. vagões. velocipe.
3es, varetas de contrôle do afogador e
acelerador. tróleis. troleibus. varaes de
carros, roletas para carros

('asse t.
Termo n.° 715.313, de 4-10-65
3einguedc,i . ti-ssaternnos . diversões em
geral n saber: álbuns len:remoi Dera Cãxangá — Imóveis e Administração
-ecortar e arma) que.sra-cabeça
Ltda.
uras de r.use, automóveis, caminhões,
Mc:cicias,
trietclot
e
aviões
.eatores,
CAXANGI—IMOVEIS
taniatit-as de armas eia gerai para srin.
E ADMINISTrAÇA0
ar, bara'i os bolas -loucas, dados
-nigrnas, iOQUS, instrutivo,: boliche; paLTDA.
ias, o!Ses miniaturas de loções • mó
.reis de sala cosinha e coacto, pari
Nome civil
.rinquerlos, 'toes. taboWtoe
Termo n.° 715.314, de 4-1Ô-a '
s.acos de bilhet mesas de Whist, reune
:ea, Jogo., ,iiii,mturas ia sri goe e Me- buena — Assistência réculea
S. C.
os usados na veda real seve brinquedos,
,,'secos. m.i ataras de ar-ir/mia para
S.ão Paulo
tico ou borracha
Termo n.° 715.309, de 4-10-65—
4URAMA *
Indústria de Calçados lefferson Ltda.
4ssisintsciA '44"1,1
São Paul.)
.TtchricA LTDA.spu

Pára distinguir: Artigos de 'estuários
e roupas ',citas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, Num,
'Termo n. 9 715.300, de 4-10-65
Recimeradora de Trator Chavantes Ltda, botas, botinas, blusões, boinas. babaSão Paulo
douros, bonés. capacetes. cartolas. cara"JbÊPERSON"
puças, casacão, coletes. capas. abales,'
Ind. Brasileira
"CRAVANTS"
cachecols, calçados. chapéur cintos,
Classe 36
tilda brasileira
cintas, combinações, corpinhos. calças
Calçados
Classe 5
de senhoras e de crianças, calções. cal.
Soldas
Termo n.° 715.310, de 4-10A
ças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros. ladústria e Comércio de Rações Real
Termo n.° 715.301, de 4-10-65
Panificadora Ponta do Sol Ltda
São Paulo

Termo n.° 715.311, de 4-10-65
Sleiman Kayed Nasrallah

Ltda .
São Paul'

Nome comercial
Termo is.° 715.315, de 446,

mia — Comercial e Coisatruiõeit
São Paulo

I n dl:I gestarãw

"REAL"

Ind. Brasileira
C'asse 50
Impressos para uso da firma

Classe 16
Materiais para constam çao,
"

estrades. Papel paga

▪
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iMARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo coes o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começara a
sesgos ;ruol sie 110 dias para o deferimento do pedido. Durante lese prato poderio apresentar suas oposições ao Deputam',
•
"Meei da ~piedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados oons a coiscafiale 40 MOMO ~MO
TerrnO n.• 715.316. de 4-10-65
Gráfica Pa'neiras Ltda
São Paulo

Termo n.° 715.322, de 4-10-65
Ambulatório Alto Padrão Ltda.
São Paulo

cintas, combinações, corpinhos, calças

Termo n. • 715.332, de /-tu-05
de senhoras e. de crianças, calções. cal- Hassento — Móveis e Decorações Ltd.
ças, camisas, camisolas, uni:setas
São Paulo
cuecas, ceroulas, colarmbes, cueiros.
9 PADRÃO
saias, casacos, chinchas, ~mós, echar
PALMBIUS
liraialle ira
HASSENT9.
pes, tautaaras. fardas para mal:tares, cognd. brael.Leiri
,Ind. tiras:J.91.ra.
legiais. fraldas, galochas, gravatas, gor• Classe 50
ros. logos de bagana, jaquetas, lumes.
Classe 17
Clave 34
Prestação est serviços de pronto socor- luvas. ligas. lenços, manais. meias,
Artigos para escritório
ro de enfermagem
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas. pa Cortinados. cortinas. :apachos, encera.
'E 'Muro n.° 715.317, de 4-10.65
loba. paias. penhoar pulover. !Merinas dos estrados, linóleos. oleados passadek
Termo n.9 715.324. de 4-10-65
Gráfica Editora Penteado Ltda.
peugas, pouches, polainas Mamai. pu. ras panos para a.saoanhos paredes e
"Beco" Artefatos de Cimento Ltda.
tapetes
São Paulo
ohm, perneiras. quunonos, regalos.
São Paulo
robe de chambre. voarão. sobretudos.
Termo n.° 715.333, de 4-10-65
ESTOIIIILS N3-GRL1
suspensórios, saldas debanho, sandálias
Metalúrgica Neutra° Ltda.
?aejle ira
firamilaira
sueteres, aborta. sungas. stolas ou slacks
São Paulo
toucas, turbantes, ternos, uniformes
classe 16
e vestida,
NEUTRON
Classe 32
Para distinguir Materiais paar conatru
and. brasileira
;frei
e
decorações:
Argamassas
arip.a
•
715.327,
de
4-10-65
Termo
n.9
Artigos da classe
y .•
areia. atuirias. batentes bala:Istres bio
Editora e Comercial Batrofe Ltda.
▪ Termo n.9 715.118. de 4-10-65
cos de canato blocos para riavinienra
São Paulo
Classe 11
Míneralite S. A. Mineração e Ésxpor- ;ão calhas, cimento cal erè. chapas
Para distinguir: Pés tubulares de móvel
taça°
Rolantes. cimbros. caixilhos: colunas
e enfeite de metais para móveis
84":
ZATROFE
São Paulo
:hamar para coberturas, caixas dagua
,?•1
Ind.
braeileir
Termo n.° 715.334. de 4-10-65
caixas de descarga para etixos edifica
Comunal — Sinalização de Transit
ções premo:dadas estugue. emulsão de
(-lasse 32
Ltda.
base estilareis, estacas. ensuadrias estru1.
anuamos.
álbuns
fanfe&
Almanaques.
São
Paulo
turas metálicas para construções. Iam
aos cartazes, catálogos. jornais naco
ms
de
metal
ladrIlhos,
lambris,
hiva.,
Nane ccenercias
aais e estranaeiros. publicações impres
de mação 'ages. Iageotas. material mo
tu. revista. Propaganda em racha
QOUSINU
Termo n.° 715.319. de 4-10-65
'ante contra frio e calor. ~nitras, mas' televisão. jornais. programas radiottau
nrattlloira
Minetalite S. A. Mineração e Expor- ras para revestimentos de paredes. -na
zos,
peças
teatrais
e
enematográticar
tação
feiras para construções mosaicos. proClasse 11
e revistas impressas
• São Paulo
lutosode nue astáltico. produtos *sara
— Para distinguir: Placas metálicas pari
Termo n.° 715.330. de 4-10-65
sinalização de direção de transito
'ornar imnenneabdizantes as araamasDalina Modas Ltda.
ias
de
cimento
e
cal
hidráulica,
pedre
NR- Min ,
•
Termo n.• 715.335, de 4-10-65—
São Paulo
tulho. produto betuminosos. =perora• 4 111d . brasileira
3
A "Ordcm do Grani na Terra"
'aliviares itatadaa ou sob outras tormas
LIA
São Paulo
oara revestimentos • outros como nas
Indrtkelleir
1;
Classe 4
v imentaçào, peças ornamentais de cimento ou gesso para tetos e paredes.
Minérios metálicos
Classe 36
isipel para torrar casas, massas andTermo n.° 715.320, de 4.10-65
Vidos
para
uso
nas
construções..
Par
Para
distinguir;
Artigos de vestuários
Organizações Kito-Ko Ltda.
arretas, portas, portões, pisos, soleira› e. roupas fritas em geral: Agasalhos
São Paalo
ara portas. tilolo& tubos de concreto aventais, olpargatas, anáguas. blusas
relha& tacos, tubos de ventilado. tan botas, botinas, blusões, boinas, baba.
laT9-K0
mes de cimento vigas, mgamentos e douras. bonés, capacetes, cartolas, carajno.. tiranilaira
•
* vol.&
puças, casaco, coletes. capas, chales
Classe 50
cachecols, calçados, chapéus. cintos.
Termo
a.°
715.325. de 4-10-65
. Exploração agro-pastoril
cintas, combinações, corpinhos, calças
Auto P6sto "Agua Fria" Ltda.
MEMBRO DA ORDEM
de senhoras e de crianças, calções. calTermo n.9 715.321, de 4-10-65
SI° Paulo
DO GRAAL NA TERRA
ças. carnisaa, camisolas zaitasetas
Allmentex Produtos Alitnenticiod Laia.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
São Paulo
.7.ni?UirtFRalteira
saras, casacos, chinelos, dominós, echar
Classe 33
pes. fantasias, tardas para unlaares. co' Classe 47
Insignia
tinC I ECIffni ra
Combustíveis, lubrificantes, álcool mo- legiais, fraldas. galochas, gravatas, gorTermo
n.9
715.336,
de 4-10-1965
•
tor, carvão. gás hidrocarburetos, gás ros, logos de 'ingeria, jaquetas, iatp,es.
Indústria de Colchões de Molas
luvas,
ligas,
lenços,
mantos,
meias.
metano, graxas, lubrificantes, óleos lu• "Jaragua" Ltda.
Classe 41
maiôs, mantas, mandrião. mandhas. pa
'.10 Arroz, canjica, farinhas allarenricias brificantes, érlecra destinados à ilumina- letós, paias. r,enhoar, pulover. peierinas
Silo Paulo
çbo e o aquecimento, petróleos, gaso•
- fubá e massas ai:mentidas
o--lina, querosene, gás liquefeitos, gás peugas. pouches. polainas, pijamas- punhos, perneiras. quimano& regalos.
Termo- n.° 715.323. de 4-10-65
butano e propano
robe de chambre, rolpão. sobretudos
Auto Pérsto São Paulo Ltda.
a
Teimo a' 715.326, de 4-10-65
suspensórios, saldas debanho, sandálias
São Paulo
.t •
Emmanuel Petros Papada"-'sueteres, *horta, sungas. atolas ou slacks
Silo Paulo
toucas, turbantes. ternos. uniformes
PAUTO
e vestidos
eí , i Ind.. Brasileira]
QANRIA
..Ind. siat iotra
Termo n.° 715.331, de 4-10-65—
IND. BRASILEIRA
Classe 47
"Stargel" Refrigeração-Ar CondicioClasse
36
ste.ombustIvels, lubrificantes, álcool monado Ltda.
.lor, 'carvão, gás hidrocarburetsia. cs Para distinguir: Artigos de vestuários
São Paulo
e
roupas
feitas
em
geral:
Agasalhos
.lmetano, graxas, lubrificante; óleos luclasse
awntais,
olpargatas.
anáguas.
Moas
STARGE
e brificantes óleos destinados à ilurdnaMóveis em geral. de metal, vidro, de
*Mio 'e o aquecimento, petróleos; gaso- botas, botinha, blusões, boinas, baba
douros, bonés. capacetes. 4. art.11as, cara
s. it...
Indtistria • Brasileira aço. madeira. earotados ou não . nclu.5, querosene. gás liq uefeitos, gás ouças. casacão, coletes, ca pas, chales
sive móveis P:Tra ...sentámos: Armários.
buratto e propano
cachecol& calçados, chapéus, cintos
Nome comercial
armários para banheiro e para roupas

ane

VI 4

SIO

<>.

1JARAGUA

1

%S.
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrida Da data da publicação
a
sorrer o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante êtse prazo poderão apresentar suas oposiçóescomeçará
ao Departamento
Itulonal da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
usadas, almofadas, acolchoados para
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas domiciliares, berços, biombos.
cadeiras. carrinhos . para chá e caté,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas
conjuntos para terraços, jardim e prata.
conjuntos de armarias . e gabinetes para
copa e cosmaa. camas, cabales, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios colchões, - colchões de aio as,
dispensas, divisões, divans, discotecas
de macieira, es p reguiçadeiras, escrivani.
:lha& estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
poltronas-camas, prateleiras, porta-cnapéus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
Termo n.9 715.337, de 4-10-1965
General Técnica de Máquinas
Contábeis Ltda.
São Paulo

GENERAL
Ir

IND. BRASILEIRA
Classe 17
Máquinas de escrever, somar e
de contabilidade

Termo n.° 715.338, de 4-10-1965
C.B.R. Companhia Brasileira de
Reflorestamento
São Paulo

.C.B.R COMPANHIA BRASILEIRA
DE REFLO.RESTAMEN TO
Nome Comercial
Tèrmo n. 9 715.339, de 4-10-1965
C.B.R. Companhia Brasileira
de Reflorestamento
São Paulo

C. B.R.
IND BRASILEIRA

Clas e 4

Madeiras em bruto ou parcialmente
trabalhadas
Tarmo na2 715.340, de 4-10-1965
Companhia Itamarnbuca de
Empreendimentos
São Paulo
CIA.
IT AMAMBITC

A DE
EMPREENDIIIÉSNTOS
Nome Comercial

Tarro° n.9 715.341, de 4-10-1965
Tratos All:s Ltda.
São Paulo

Termo n.° 715.348, de 4-10-1965
Setaco S.A. — Serrana, iranspurtes,
Aro-Pecuária Ltda.
São Paulo

ALLIS
:S.Paulo—Capital
Classe 33
Titulo de Estabelecimetro
Têm° n.9 715.342, de 4-10-1965
Tratos Alla Ltda.
São Paulo

TRATOR ALLIS
LTDA
'Nome Comercial
Termo n.o 715.343, de 4-10-1965
Companhia Itarnamauca de
Empreend:nlentos
São Paulo

ITAMAMBUCA
'Ind. Brasileira
Casse 16
Para distinguir: Materiais paar constre
cões e decorações: Argamássas niq.a
areia, azulejos, batentes balaNstres
coa de cimnto. alocos para pavimenta
.,ão, calhas, cimento ral cré, chapas
isolantes. caibros. Caixilhos: colunas
zhapas para coberturas, caixas dágua
caixas de d e acarga para etixos edifica
ções arem:aladas. estu que, emulsão de
base estalam., estacas, esquadrias estru
turat metálicas para construções, lame
ias de metal ladrilhos, lam gris. luvas
de jurado. !ages, lageotas. material mo
lante contra frio e calor. mandras, mas
sas para ”evestimentos de paredes, -ma
deiras para construções, mosaicos. pro
dutos de base astáltico, produtos par4
'ornar im perrreabilizantes as argamas.
sas de cimento e cal hidráulica . pedre
julho, produts betuminosos. Impermets
bilizantes , liquidos ot sob outras .formas
oara revestimentos e outros Como na
vimentaçao, peças ornamentais de et
Tient° ou gesao para retos e paredes
aapel para torrar casas. massas. anti
cidos para uso nas construções par
dlietas portas, portões. pisos, soleiras
para portas. tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de tan
ques de cimento amas, vigamentos t
varõs
Tann na 715.344, de 4-10-1961
Companhia Itamamouca de
. Empreendmientos
São Paulo
ITAMAMBUCA

S.Paulo—C apitai
Classe 33
Titulo de Estabelecimento

Termo n.° 711.351, de 4-10 1965
Confecções Catafito Ltda,
São Paulo
"GUANABARA"

Ind. Brasileira

Ind. brasileira
Classe 4
Madeira em bruLo ou paraialmente
trabalhada
Tarmo n.9 715.349, de 4-10-1965
Imobiliária Balfer Ltda,
São Paulo

Class: 36
Soutiens
Termo n. 9 715.35a de 4-10-1965
Marcenaria Sta. jusuna Ltda.
São Paulo

"STA.SIISTINA"
Ind. Brasileira

Classe 40
Móveis em geral, de metal, vidro, de
"BALFER"
aço, madeira. estofados ou nada bacioInd. Brasileira
s/vs. móveis para escritórios: Armárjos,
armários para banheiro e para roiipati
Classe 33
usadas.. almofadas, acolchoados para
Imóveis, administração de bens e
móveis, bancos, balcões, banquetas
loteamentoa
bandeias domiciliares, berços, biombos
— cadeiras, carrinhos para chá e café
Térmo n.9 715.350, dt 4-10-1965
Conjuntos para dormitórios, conjunta:
Bar e Restaurante Coiúmbia Ltda,
para sala de jantar e sala de visitas
São Paulo
conjuntos para terraços. jardim e :vala
conjuntos de armários e gabinetes para
copa e cosinaa, camas, cabides. cadeiras
"C 01.alMt3IA "
giratórias,
cadeiras de balanço, caixas
Ind. Brasileira
de rádios colchões, colchões de moas,
dispensas, divisões, divans, discoteca'',
de madeira, espreguiçadeiras. escrivaniClasse 5a
nhas, estantes, g uarda-roupas, mesas.
Impressos para uso da firma
mesinhas, mesinhas para rádio e televiTermo n.° 715.351, de 4-10-1965
são, mesinhas para televisão, molduras
Rachid Salum
para quadros, p orta-retratos. poltronas,
São Paulo
poltronas-camas, prateleiras, porta-cha.
péus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines
ADEM AUDITORIA
Termo
n.
o 715.356,d. 4-10-1965
DAS EMPRESAS
Mecânica e Metalúrgica Simal Isdústrla
e Comércio Ltda.
s g o Paulo
Classes: 33 e. 50
Auditoria las empresas, prestações de
ser aos de contabilidade e impressos
para uso da fim
Termo n.' /15 352, de 4•10.1‘...65
Editóra Domas Lamitada
"
São Paulo
H rorIco" ind.

Brasileira

Classe 32
almanaques. anuamos. albuns impres
;os, cartazes, catálogos, jornais nac o
lais e estrangeiros. publicações trilare&
sa revista. Propaganda em rádio
televisão, jornais, programas radiotemi
:os, peças teatrais e c nematográticas
revistas imnremas

Térmci n.° 715.353 de 4 10-1965
Setaco S.A. Serrarias Transportes
Agro-Pecuária e Co nércio
São Paulo
"SETAC
Tnal. Brasileira
Classe 33
Transportes. agropecuãria eia cores e
adv.inistraçâu

"SIMAL"
Ind. Brasileira
Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis. auto-caminhões aviões. ai0N
tecedores, alavancas de cambio. barcos.
breques, braços p ara veículos bica leas. carrinhos de mão . e carretas. -can&
nhonetes. carros ambulantes, carainraaesole
carros, tratores, carros. berços carros.
tanques, carrosarrigadoes, carros, caraças, carrocerias, chassis, chapas cir.
aliares para velculos, cubos de veiculo&
corrediços para veículos, direção. desta,
q adeiras. estribos, escadas rolantes,
elevadores para p assageiros e para carga.
engates para carros. eixos . de direção.
freios. fronteiras para veicalos. guidão.
l ocomotivas lanchas, motociclos mola;
motocicletas. rnotocargas, moro torções.
manivelas, navios. amibas. para-da-tuas.
p ara-lamas. para-brisas, pedais. pantões,
rodas para bicicletas„ aisios para
tas reboque, radiadores para veiculo&
rodas para veiculas, selins. ériciclos
raiais p ara veiculo& vagões velocipei
des. varetas de contróle de afogador
e
acelerador tróleis. troleabus. 'varaes
•
carros, toletes para carros
-
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação leita . de acbrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Inciustrial. Da data da pobtIsaafo erionsoard a
minerar o prazo de 40 chez para o deferimento do prdido. Duranta dane praao poderá° apretentar suas oposkeree ao Departanuasto
Nacional da ~iodada llidustrthi aqueles que se julgarem prejudicados com a ooneessão do regia." requerido
Termo n.9 715.357, de 4-10-1965
.AiFsnac:o — 1 in,as Ltda.
Paulo
"A NTON4C IO"
Ind. Braelleire
• Classe 1
nutris
Termo n.° 715.35a, de 4-10.1965
‘..serardo Uai Pitkoasks
sa. Paulo .

"FLOR DE :,JEVE"
Ind. orasli leirt
Classe 41
Sarsetes
Terna) n.9 715. i59 de 4-10-1965
Viação Bala Bani Ltda.
Stio Paulo

"BOLA BRANCA"
Ind. Brasileira
Liasse 33
Transpo,,..s ee ims..9ageiros
__
*férula u.9 715 ...MU de 4.10-1965
Comercial e 1(cpreselhasuá - But.y •
•
Latt.tatia
4.) t • .!t1 tO

Ind.

Brartiletra

La:çuctos
Tèrino n.° 715._62, ue 4.10-1cró1
Liar e Restaur; •.nte Alba Ltda,
S:s t) Putio

"ALBA"
Ind. tirant lei ra
Classe 50
Impressos para uso da intua
Tèrmo n., 713.363, de 4-T0-1965
"Swan - Calçados Ltda.
São Paulo •

SWAN
Brarrilei ra
Classe 36
. Calçados para homens, Banham e
crianças era geral

11*9* u.° 715.364, de 4-104065
Yd51101 —Fábrica de Boninas LÃ.
São Paulo

Têrmo n.9 715.365. de 4-10-1965
melê em pó e em grão. camarão. canela
"Manten -. — Manutenção Técnica e MD meu e eia pó. cacau. carnes. chá
Engenharia Ltda.
caramelos. chocoiatea confeitos. cravo
panam -anal ap Man .oquittioa Immo
São Paulo
aumenticior croquete& compotas. ~mAN7rEN laica coalhada. castanha. cebola. coo&
nriuirErl;Io
mentos para alimentos. colorastes
ctiounços. dendê doces, doces de ira
rgcNICA, E
ma. espinafre essèneaa alimentares. ma
?.NCENBARIA
Nadas ervilhas enaovas. extrato de to.
mate. tannhas abalei:nelas lavas. ht
CIUSS.:5; 8, 16 33 3e 50
Ifistalações turmas, artigos para ele- .eues flocos tareio. fermentos. Sigo.
trichlade. Materiais para a construção é cos. trios trutas sér.= naturais e ais.
de prédios, editicios, casas, terrenos, gomadas: gncose poma de mascar, pr.
estradas. rodovias em geral. Engenha- luras granulas adie de bico. gelatina.
combatia geléias. herva doce. berva
ria e arquitetura eia geral. Escritório nate hortaliças lagostas. lingual. kik
te Engenharia, arquitetos, cuntabilida condensado leite em od. legumes em
de, einpreendinentos admmistrativos e :rboservg lentilhas linguiça. ouro. elas
unobtiiáros
ets ai:mentida& marisco& nanteiga
•iar garin& marmelada. macarrão. mas
'Cernio n.9 715.366, de 4-10-1965
Manutenção Técnica e 411 le tomate mel e melado. 'ate mu
'Mantrn
ta, oara min g aus molho& gio/uscos.
Engenharia Ltda.
tosterda. mortadela, nós moscada. GoSão Paulo
res. Óleos COM estivem. ostras. Ovai.
sáts mimos adotes comenta. o& on:a
MANTEN
woms eickler onze& °reemita. pa
nd, era gi leira
'és oent.00is astilhas. Donas. mulles.
medos rações °alanceadas Gora ant.
arta reQU ei Iões Ia/ Sa2U. sardinhas
CLINSe 50
Engenharia, azquitetura e administra- areitiiches saistchas salame* sopas et&
atadas sorvetes sucos de tomates e d*
ções em geral
--- trutas; torradas raoloca . filmaras. talha
Termo n.' 715.36i. de 4-10-1965
tia tremoços tortas tortas obra
Brasil — Promuçáo Publicidade Ltda.
mente de animal, e aves. torrões.
touctnhe e vietapre
São Paulo
nrinos na. 715.373 e 715 371. de
Tecidos Feiz Zarzur S. A. •
R A S I L
São Paulo
Classe 33
S:sal cie propaganda
Termo n.9 715.368 de 4-10-1965
Confecções Vermelho e Preto Ltda.
São Paulo
yERMELli0 E PRETO
Classe. 36
Confecções em geral
Têrmo n.° 715.369, de 4-10-1961
Produtora Cinematográfica Telstar
Limitada
São Paulo

TUTAR
Classe 32
Produções cinematograkea
comerciais
"----frroo a.' 715.370, de 4 - 104965
Tata Comercial e Importadora Ltda.
São Paulo

'TATA

Classes: 1 a 50
Artigo; da clame

Clame 41
‘kloaeltofrae, aletria, alho, aspargos
agetfar. alimentos Dam animais arei&
acaridam ameixas. amendoim *araruta
arroz. atum. avela avelãs euite arr.
ema. banha naca Nu, bera•es balar
Moo*" bombons. bolachas, baunilha

IGOR
.nd. Braeile

ra

.lasse 23
Para iistinjuit I renhis em geral, te
colos para confecções em geral. Para
tape.artas e pare artigos de cama
mesa. Algodão, alpaca cinhatoo cetim
:aroá. casemtras fazendas e tec doe Ir
e em /secas lura lersev linho nvion
naco.paco. oercaiine remi, rayoa. seda
natural, tecidos p lásticos. tecidos
nerateabilizantes e tecidos de p ano courc
e vestidos
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
aventais, alpercatas, anáguas, blusas
botas, botinas, blusõea, boinas, baba
-dours.bné,capetolsr
puças, casacão, coletes, capas, chatas,
cachecol& calçados, chapéus, cintos,
cintas, ccabinações• corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas,
etecaa, ceroulas, colarinhos. cueiro&
pes. fantasias- fardas para militares, cokgials. fraldas, galochas, gravatas, gorros. logos de !ingeria. laquetas, laqués,
luvas, ligas, lenços. mantas meia&
inaleis. mantas. mandrião, mantiibas, paietós. palas, penhoar, pulover. pelerinas,
neugp s, ponches. polainas. pijamas milhos. Perneiras, quimonos, regalos,
3obe de chamkre, -oup3o. sobretudos
tr is pensóriots .t.ft:ias . 1e banho, sandá'ias
st etr, es stitt.its •itinpas , roi tts 02 slacks
▪
tottcatt• . terl• mr:., pomos. uni
tunnes e vesticIus

Termo n.9 715.371, de 4-10-1965
Tecidos Feiz Zarzur S.A.
São Paulo

IGOR MAGAZINE
Classes: 22, 23 e 36
Titulo de Estabelecimento
Têm° n° 715.377, de 1-10-65
Fornecedora de Navios Dick W. Dyb

Ltda.
São Paulo

PORTIOtt
C ONTROLED
n 4., Brasileira
Classe 41
Cortes de carnes e aves frescas, resfriadas ou congeladas, pesadas eu. quantidades técnicamente verificadas como
Ideal, para consumo indivld.tal
Tèrmo n.° 715.378. de 4.'0-15
Fornecedora de Navios Dick W. Dy/
Ltda.
São Paulo

PORÇIO
CONTROLADA
Ind. Brasileira
Classe 41
Cortes de carnes e aves frescas. rei
friadas ou congeladas. pesadas es, quaa.
tidades técnicamente verificadas COMI
Ideal, para consumo halividnal
Termo n.° 715.386, de 4-10-65
Madero S. A. — Comércio de Mate.
riais de Construção
Suo Paulo

nd

drjEraRCni lei ra

Classe lã
Para dl:figurar: Materiais para comam
:bei e decorações- Argamassas. argila
areia, azultios. patentes balaustres. Mo.
.-os de cimento. bloros para pavimentação. calhas. cimento. cal. cré chapes
-selartee caibro& caixilhos: co'unam
rhapais para coberturas. Caixas Meus.
:atras coara coberturas caixas dágua.
;11es oreatoldadas. estuque. etnuisoo de
'ase asfáltico estaca& esquadrias. estrutura metálica para construções. Maria de metal. ladrilhos, lambris, luvas
de ¡onças.. lapa la g emas. material Lao.
aate contra frio e calor manilhas, massaa para revestimentos de paredes, madeiro, para eonstrirbes. mosaicos. prodalgo de base asSáltico. Produtos Para
tomar laspermeabilizantes as eremitasma de deleste e cal. siddsdice Pedes3141M produtos betuminoso*. tapena..hintows liquido* ou sob outras foram
treestinseatoa e outros meais aio
'manca" dersianas. placa para padareatacilo nas ornamental!, de cl•
mento ou gamo ara tetos e parecia.
ruim! para forrar casai. massas adi'eido, para uso nas conMruç8a. partortas, portas. portiks, pisoo, goleiras.
°WS portas. Motos tubos de concreto.
.thss. tacos mit:N. le ventilação. blip
ér clasentr , • nas. vigamento* e
vitrõs
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.4*~Ita~r~4~0~1.4
e
feta (10 actirdá Come art.

menemen.
130 d'o Código da Propriedade itoloatrial. Da data da publicação começaid. a
Curese pt7SO do 62 dias parei to dedariMego do pedido. Dormita Coe prazo poderão apresentar sues oposições ao teoartaituosto
Kiscloolai dto Pimprriedado indimirlal nu-dá que se litigarem prejecliée.clos com a ooncasaão do registxo regiterld0
Parl1C3040

Térato a. 9 715.379, de 1-10-65
M-R Móvel Rádio Ltda.
São Paulo

Termo n.° 715.389, de 4-10-65
chapas para coberturas, caixas dágua. goiabada, geléias, !Serva doce, %erva
P. H. Kappler do Brasil — Indústria e caixas de deacarga para etixos, edifica- nata, hortaliças, lagostas. línguas, ' leite
Comércio Ltda.
ções premoldadas, estuque, emulsão de zondensado, leite em pó, legumes em
São Paulo
base asfáltico, estacas, esquadrias, estru- .onserva, lentilhas, linguiça, louro, masturas raetálicas para construções, lame- ,:as alimentícias, mariscos, manteiga,
Pd — R
CÓNEX
las de metal, ladrilhos, lambris, luvas margarina. marmelada. macarrão, masInd. brasileira
Ind. drasileira
de junção, lages, lageotas, material isca ;a de tomate, mel e melado, mate, mas'ante contra frio e calor, manilras, mas- as para mingaus, molhos. moluscos.
Classe 40
sas para, revestimentos de paredes, ma- ,nostarda, mortadela, nós moscada, noClasse 1
Móveis para aparelhos de rádio e apaPare distinguir Preparados r: tiocluton deiras para construções, mosaicos, pro- tes, ()leoa comestíveis, ostras. ovas,
relhos de televisão
dutos de base astáltico, produtos para "fies, paios pralinés, pimenta, pós para
químicos para usc na fOtos:rafia
Termo n.° 715.380, de 4-10-65
cada: reveladores,
fixadores, banos tornar imperrneabilizantes as argamas- audins, pickles, peixes, presuntos, paRefleplas Indústria e Comércio de
para lampaza, banhos protetores deter. sas de cimento e cal, hidráulica, padre es, petit-pois, pastilhas, pizzas, pudins;
Plásticos Ltda.
gentes, ,erniz protetor contra alfafa e gulho, produts betuminosos, impermea- 4ueijos rações balanceadas para anl- , •
São Paulo
arranhadaras e banhos interruptores bilizantes líquidos ou sob outras formas mais, requeijões. sal, sagu, sardinhas,
•
emulsão tebaixadora e emulsao refor- para revestimentos e outros como nas mnduicàes, salsichas, salames, sopas ena
çado, soluções químicas para tratamen- vimentaçâo, peças ornamentais de ci- atadas, sorvetes, suco de tomates e de
RFá''LEPLS
o e proteção de vidros, vidraças, vita- mento ou gesso para tetos e paredes 'ratas; torradas, tapioca, tan3aras,
Ind. tira sineira
papel para torrar casas, massas anti- -ten, tremoços, tortas, tortas para aita
aes e parabrisaa de automóveis
ácidos para uso nas construções, parmento de animais e aVes, torrões,
Classe 28
Teano n. 5 715.90 de 4-10-65
quetas, portas, portões. pisos. soleiras
toucinho e vinagre
Artefatos de material plástico ern geral P. H. Kappler do Brasil — Indústria e para portas, tijolos, tubos de concreto
Comércio Ltda.
Termo n.° 715.395, de 4-10-65
telhas, tacos, tubos de ventilação, tara
Termo n 9 715.387. de 4-10-65
São Paulo
Decorações Pape Ltda,
lues de cimento, vigas, vigamentos e
"Chia-Lar" Utilidades Domésticas Lt.la.
vielas
São Paulo
São Paulo
T1301"
Termo n. 5 715.393, de 4-10-65
Ind. oraelleira
Sacolas "Megona - Ltda.
CHIC—Li$
São Paulo
¡incl. dramalleira
Classe 1
Para distinguir: Preparados e produtos
_.%h
químicos para uso na fotografia apli
Classe 8
cada: reveladores, fixadores, baldios
IND. BRASILEIRA
Para astiraguir: Abajour, acumuladores. para limacza, banhos protetores datar[
gentes,
verniz
protetor
contra
mófo
e
acednennetros, amortecedores de rádio
e freqüência, anemómetros, aparelhos arranhaduras e banhos interniptores
de televisão. aparelhos de ar condicio- emtilsãa rebaixaclora e emulsão aelar
Classe 40
IND. BRASILEIRA
nado, aparelhos para iluminação. inclu- ode. trriuções químicas para tratanienMóveis em geral, de metal, vidro, de
silo os considerados acessórios de vei- to e proteção de vidres, vidraças, vitri•aao, madeira, estofados ou não. inclua
ris e parabrisas de automóaels
cules, aparelhos para anúncios maca Casse 28
saia móveis para escritórios: Armários,
'ticos, aparelhos aquecedores e mediTermo n.° 715.391, de 4-10-65
Para distinguir: Caixas, estojos, sacolas armários para banheiro e para roupas
dores, aparelhos cromográficos, aparefichada e volume, radiadores, rádio., re- Solide S. A. — Comercial e Acitninis• recipientes, placas, braçadeiras. pulseiras, usadas, almofadas, acolchoados para
tradora
tentores de graxa e óleo, receptores,
argolas, botões, quebra-luz de mataria] móveis, bancos, balsSes, banquetas,
São Paula
•
regadores automáticos, registro. para
plástico
bandejas domiciliares, berços, biombos,
vapor. gás, água e outros líquidos quancadeiraa. carrinhos para chã e caf'è.
Termo n.° 715.394, de 4-10-65
do não considerados partes de máquinas,
conjuntos para dormitórios, conjuntos
Comercial
"Abastece-Lar"
Ltda.
metorea oara luz fluorescentes, refrigepara sala de jantar e sala de visitas,
São Paulo
ração doméstica e industrial, registraconjuntos para terraços, jardim e praia,
doras resistências elétricas, reles, soraonjuntos de armários e gabinetes para
veteiras, sorveteiras elétricaa caseiras,
copa e cosinha, camas, cabides, cadeiras
raquetes sinaleiros, sereias de alarme,
•giratórias, cadeiras de balanço, caixas
soldadores elétricos, toca-discos, toma:de rádios colchões, colchões de molas,
das • Interruptores elétrico., tonteiras
'
dispensas,
divisões, • divans, discotecas
tubos aellaticos termômetros para obserIND. BRASILEIRA
Ide madeira, espreguiçadeiras, escrivant.
vadio meteorológica, telescópios bac&
i nflas. estantes, guarda-roupas, mesas,
Metro', televisão, taxímetro, torradorea
mesinhas, mesinhas para rádio e •televf.
Classe
41
de emula, trenas, transformadores, te;
Alcachofras, aletria, alho, aspargos, são, mesinhas para televisão, molduras
lefonas, tostadeiras, telégrafos. taipas
açúzar, ~tos para animais, amido, para quadros, porta-retratos, poltronas,
para fotografias. válvulaa para rádio.,
válvulas de descarga, 'válvulas doí reaméedoas, ameixas, amendoim, araruta, poltronas-camas, prateleiras, porta-cita.
dução. viscuõesetroz, válvula. elétricas
arroz. atum, arvela, avelãs aceite, azei- péus, sofás, sofás-camas, travesseiros
vitrines
Insígnia comercial
de vácuo. ventiladores
, banhe, baealhau, batatas, balas,
ottoe,
bombons,
bolachas,
bairnillia
Têm°
n.°
715.400,
de 41Õ-65
Termo
n.°
715.392,
de
4-10-M
Térnto a.° 715.388, de 4-10-65
P. N. Kappler do BPffil
laddatria.e Risordimat Distribui(lora de Materieúe café em pó e era grão. camarão, nanai& Creta Azul Ltda. — Empreendimentos
pau e em pó, cama, mem" ché.
Agrícolas
Comércio Ltda.
, Pare Cepetreoo Ltda.
easimaclos, chocolates, confeitos, cravo,
São Paulo
São
Paulo
São Paulo •
amostbs ecosttbo, 01402 de leite, areseee
liment~ croquete, ~kl& eao
ÇOCTA AZUL
im
maadn, gastada, cebola, eonai.
g
Imd, urasileira
Iri a.nalrfli ira
'114,2803 pese dtMelltaf, ores

MEGONA

I

•P E p

Ti.

ABASTECE-LAR.]

L.

•

'" -

,•••3

1

•

•

c

Insígnia comercial

.

d itado., deo" doeu,

dosa

bu

Classe 50
tolobsoir& em4ar433.4 tdititeetams, • ouratui. de to- Impreaaoso pare uso em: — Cheques,
090004.
Para dlitinguir: Materiais Iam iithiWit
letes,
ÇPes e decoraçãés: -Argamassas,
dtfPfla'étas, ennek)pstr, faturas, ,notasi
fe41110, promissórias, papel de corrtspondência e
cona, fotato
es balaastres.
or6a, az :alelos,
e cria- recibos, impressos tm cartazes placas,
apiade ciinnto, b . . os par a nava:Iara, figos t. de& f "Ma
itiatima sek0a, IlcãO *asem: g*r:
tabuletas, e velculss e bilhetes
çião, calhas, cintatsto, aea . ütt,
Numa, pan‘ãaa, 01. de Imo, platina,
isolantes, embreei enradbass enleou, if
impressos
•

-

Classe 14

../ 528 Terça-feira 1

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Fevereirc. de 1966

Aiw

MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Prognata/ás Industriai Da data da publicação começara
• correr o p t wzo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderio apresentar suas oposições
ao :*.martamento
Blackmat da Propriedade Industrial aquèles que as julgarem prejudicados com • cioncessi0 Go registro requerida

Termo n. • 715.396, de 44045
Tabacaria "Cadmia" Ltda.
São Pateas

.:att

CADIMA
IND. BRASILEIRA

Classe 44
Cigarros. acendedores para cigarros
aromatizados para htmantes bolsas para
turno. bolsas para rapa cacha:lhos. car
teimas para fumo. charutos. cigarreiras
cinzeiros. estolo.s rara cachimbo filtros
para piteiras. tosforeiras de ho'so. Isqueiros. paha para cigarros. Piteiras
ponteiras de cachimhns pinta charutos

:ah em pó e em grãO, camarão. canela
eia pau e em pó. cacau, carnes. cna.

caramelos. chocolates. contentai. Cravo
cereais- cominho, creme de Ieda cremes
aumenticlos, croquetes, compotas. can
oca. coalhada. caatantia. cebola. com!,
ias otos oara alimentos. colorantes
mounços. dendê doces. doces . iie tru.
as espinatre, essências alimentares. em vidas. ervilhas. enxoval. estratc de to.
mete. tannhas atimentictas. uvas. te.:ulas. flocos tareio. fermentos festão.
Nos. trios- trutas secas naturais e cria. ..meadas. glicose, goma de mascar. gor
luras. granulos. grão de DICO. gelatina
Quiahada. geléma. nervo doce berva
mate. norta.iças. lagostas. tinguaa. leite
amdensado. leite em ora legumes est
.onserva. ientilhas anguiça. lourt. mas
sisa aiimenticias. mariscos. manteiga.
margarina marmelada macarrão nas.

Ind. erasiieira

l'UCURUVI

Ind. orasil ei ra
Cias... si

Para distintos; impressos papéis de
carta, papeis de &trio. cartões comer

'111

ciais e de visitas impressos enveiupes
de qualquer tipo. retthos. saturas dual,
catas letras de cambio. chruues notas
.promissórias debêntures. aphlices to
11111111as acates. passagens mercas. ferroviárias. rodoviárias. mai-imas bem co.
mo bilhetes de sorteio bilhetes de lote

ria. cupons e impressos CM geral
Tèrmo n.° 715.401. de 4:10-1965
Empório "Burifin o nse" Ltda.
510 Ps.ao
•
OMF I rir; tiSE

drasilelra

Classe 41
Alcachofras. eletrta, alho. aspargos.
açúcar. alimentos para animais, amido
orréndons . ~liras. amendoim araruta
arrolo atum avela. avelã& aleite. atei

tonas banha. hacaliau aritats+s amas
bombo" bolachm. beeekIhN
[~bei,

São Paulo

Ii

Termo 11. 9 711.407, de 1.10-1965
Sal Caldo S.A..

São Paulo

Prorrogaçgo
aERGinort.
Ind. Brasileira
Clame 23
Artigos da classe
Termo n.° 715.406, de 4-10-1965—
Sal Caldo S.A.
São Paulo

Classe 41
Sal

• Termo n.° 715.412, de 4-10-1965
Basnitalc Indústria e Comércio de
Aparelhos Lientificus importaçao
e Exportação Lata.
Rio Grande do Sul

e de tomate mei e melado, mate mas

ma para mingaus. UKIIIILIS stulUst us
rapé. sacos p ara /lano
mostarda. mortadela. nos ~azada ao
' Termo a." 715.197. •le 4-10-65
em. éltUt aitnestivets ostras ovas
Indústria de Calçados "Brigitte" Ltda .ides. Esmoa. pralines pimenta aos para
São Paulo
andina. prek es. peixes. presuntua. pa
,es. petst-ouis pastilhas pizzas pudins
medos. rações balanceadas oara aos
LADYFISX
Nus. regue:toes sat. sagu. ~titulas
Ind tirasilere
sandutcaes salsichas. salame: lupas eis
atadas. sorvetes suco de tomate. e Se
Classe 36
mas: torradas. ta p ioca tamaras talha
Artigos da classe
-CD tremoços. tortas tortas para ah
Termo n.° 715.198, de 4 10.65
mento le animais e aves torn5ea
I Tecniscarp — Indastea e Comércio de
't.le iCIfItIc e VI ndgrf
Calça() mi Ta-Ia.
Termo
n. • 715.402, de 4-10-1965
São Pauso
Casa de Carnes Aguai Ltda.
São Paulo
.TECNISC4P
Classe 16Calçados em geral
Termo na 715.19, rle 4- 1 0-65 •
Pronto Soc o rro Tururuvi Ltda.
São Paulo

Termo n. • 715.405. de 4-10-1965
Tecidos Pereira Queiroz S.A.

Bíomájc
indústria –5;asl1elrial

Classe 41
Sal

Termos os. 715.408 a 715.410,

de

4-10-1965

J. C. jarros j.:1 Cia.
Santa Latarma

Jornal do Comercio

Classe 10
Injetores autuai:tacos para uso
vete:atara)
Terme, a.' 715.415 de 4-10-1965
(Prorrogação)
'flue Sherw.n-Wiliiatas Co.
Estados Gados da América

PRORROGACÃO

AGUAI
Ind. ffiraailaira
Classe 41
Carne e toucinho
Têm on.° 715.403 de 4-10-1965
indústria Metalúrgica Sã Caetano S.A.
São Paulo

TUIM MIRIM
INIASTRIA BRASILEIRA

Classe 11
Fechaduras para malas
Tarino n.• 715.404. de 4-10-1965
Delta Metalúrgica Ltda.
Rio de laneiro

DELTA
INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 5
Artigos da classe

Classes: 32. 38 50 e 31
latu:o
Classes: 32 38, 50 e 33
Sinal de p.opaganda
Classes: 32, 38, 50 e 33
Titulo
Termo n.° 715.411. de 4-10:1-965
Lavandaria do Lar Ltda.
Rio Grande do Sul

Use Enarheioid
Classes: 1. 2, 4. 16, 28, 46, 17 e 48
Substancias e preparações qui:nicas ~ditais as industrias. na totogralla e nas
anat.ses quinau.% suustawaas e prepacaçoes quiniwas anci-cotrosivas e antoxid.uites. Substancias e preparações

quiwcas usadas RJ agricultura, na ao:ui-tutora, na veter.naria e para hW Sa'
tutanos. Substancias de origens amuai.
vetai ou nummi, em bruto ou.parciatmente p.eparadas e nau umuidgas em
Classe 38
outras
classes. Materal exclusivamente
Ações. apólices. bilhetes .3e loteria. car para construção e adornos de prédio*.
&a comerciais e de visitas. cheques
como cimento, azulejos. mar:cupons. debêntures. daplicatas, envelo estrados,
mus, tetras, pu.ta.s, lamelas, não incluip.a de Qual q uer tipo. etiqueta, impraft
papel para torrar
ais, faturas, folhinhas .mp assas, •atras das em outras classes
casas. Artelatos e prouutos acabados
de cambio. notas promtssérias. papéis
de °naus animal. vegetal ou nuneral.
de carta,
recibos e dell kVA
não int:miau em outros classes, arteTèrtno n' 715.413. de 4.10-1965
tatus de suustaucias quinswas não- inMáquina São Paulo Limitada
cuti ela outras ciasses. Veias. tóstoros,
sabão comuta e detergentes. Amido$
Paraná
anil e preparados para lavanderia. Artigos e preparações para conservar 1
Máquina São Paulo pois. Combustivels, Lubraticantes. suba
tancias e rodutos destinados a ilumins
çau e ao aquecinento. Pertutnaria, coa
Classes: 33 e 41
mèticus, destitricios, sabonetes e prepa
Titulo
rados para o cabeio artigos de touca
dor e escovas para os dentes, cabelos

LAR

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 70

unhas e roupas

