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ESTADOS UNIDO

SEÇÃO III
ANO XXIV - N." 22

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Rio, 28 de janeiro. de 1966

Decisões do Ministro
Republicado por ter saído com incorreoes 7W iÁuletzni ae 2a-á-196.5
Institue Natiunal eles Appellasions
D'Origine des Vins et Laus da Via
- Recorrendo do tiespacao que cicieriu o termo 128.215, marca Unica, ao
requerente Lourenço, Horacio NIonaco
te teia. Ltda. - O Sr. Ministro exarou o seguinte despacno: Em face
dos textos ciaios dos artigos 1111, 102,
e 103 do Código da Propriedade Industrial, dou provimento ao recurso.
SECRETARIA DA INDÚSTRIA
Expediente do Secretario
Tendo em vista a ordem de serviço
11.9 1, da Secretaria na industria, publicada nu Diai to Olicial iSeçeo
de 31 de dezembro de 196e, ficam
notilicados os recorrentes aoaixo
mencionados, para que, no prazo ue
sessenta (60) dias, a contar desta
notificação, reafirmem o seu interesse
no prosseguimento e. exame dos seus
recursos, sob pena de serem os mesmos declarados desertos e delinitivamente arquivados pelo não cumprimento dessa exigência, nos tèrmos
do artigo 197 do Código da Propriedade Industrial.
Tèr•nos:
N.9 12e.185 - Marca Tupan Requerente: Estabelecimento Mecânico Tupan S.A.
N.9 125.679 - Marca CIP - Re(inerente: Cia. Industrial de Papel
Pirahy.
NP 127.298 - Marca Balisa Requerente: J. Dias Fe Cia.
N.9 153.013 - Marca Or Mas -Recorrente: Japercia Sociedade Anônima Atacadista de Relógios Suíços.
N.9 194.344 - Marca Los Angeles
- Recorrente: Antônio Gonçalves da
Cruz.
N.9 2C6.648 - Marca Sucrone Requerente: Abbott Laboratories.
NP 211.332 - Marca Dermodex Recorrente: Industrie Farmacêutica
Orthos Ltda.
N.9 275.576 - Marca Biligrafina Recorrente: Instituto Terapêutico Scil
• Limitada.
N.9 319.971 - Marca Mestra Recorrente: Mesbla S.A.
N.9 329.958 - Titulo: Panificação
e Confeita,ia Confiança - Recorrente: Panificação e Confeitaria Coafiança Ltda.

CAPITAL FEDERAL

QUARTA-FEIRA 2 DE FEVEREIRO DE 14,66

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
NP 333.609 - Marca Melaço Reeorren.e: Red Intima S.A. lumestria e Comeicio.
N.9 e38.24e - mítica Caça e Pesca
- Recurrente: Alvaro Mesquita.
N.9 338.250 - Mareai Ca:;.a e eesca
- Recorrente: Alvaio Mesquita.N.9 338.2e2 - Marca: Caça e eesca
- Recorrente: Alvaro Mesquita.
r4.9 3143.115 - Maca: (Atex -Recorrente: - The Texas Company
(beu.n . eimerica) Iene.
N.9. 344.569 - Nome Comercial:
Aro Publicidade Ltda. - Recorrente: lbere eery de trenas.
t6 • e:1e Pery de Freitas.
NP 350.0eti - Marca: Junior Recorrente: IBESA Industria Brasileieft de Embalagens" S.A.
N.9 355.463 - Marca: Miss
- Recorrente: Catalina, Inc.
NP 336.232 - Marca: Guarany Recorrente: Agência de Representações Amendoeira S.A.
NP 356.519 - Marca: Sino de ouro
- Recorrente: Cia. de Calçados
D N B.
NP 359.582 - Titulo: Panificaçao
N. S. de Loreto - Recorrente . Panificadora N. S. do Loreto
NP 260.675 - Marca: Policor Requerente: Brasitex Polimer Indústrias Químicas S.A.
N.9 363.596 -- Marca: Ranch King
- Recorrente: King Ranch do Brasil S.A. Agro Pastoril.
NP 355.345 - Marca: Sano - Recorrente: Cia. Brasileira de Produtos em Cimento Armado Caso Sano
Sociedade Anónima.
NP 370.823 - Marca: Eticatex Isolante - Recorrente: Encetes S.A.
Indústria e Comércio.
NP 370.867 - Nome comercial Viatur Viagens, Turismo e Excursões
Populares S. A. - Recorrente: Vitória Turismo e Transporte Limitada
(VITUR).
N.9 371.506 - Marca: Deltaxan Recorrente: Cia. Industrial Delíeis
Sociedade Anônima.
NP 372.815 - Titulo: Casas do
Linho Puro - Recorrente: Têx,i1
Piraeininga S.A.
N.? 373.729 - Marca: Crillon Recorrente: indústria e Comércio de
Tecelagem em Geral Omites Ltda.
Nota: - Os interessados poderão
obter vista dos processos r2spntivos
no Grupo de Trabalho - 4 ? melar,
'sala 412 - no horário de 1 as 4
horas no Edifício de "A Noite" Praça Mauá n.9 7.

.Expediente do Diretor Geral
Rio, 18 de janeiro de 1966
Nutiiicação:
Uma vez uecurrente o prazo de reccusitieiaçao peevistu puiu artigo A,
na Lel tLY 4.‘43, ue e tte dezemero
ae i61, e diais aez dias paia eventuais enntatiae Cie reconsiaataçao e
se do mesmo não se tiver vanao
nennum dite£essauo, tica uotiticauu
os requerentes acanto oleur.u.unatlos,
a cuinparecere:n a este Oe-parLamento, a ii nide efetuarem o pagamento
ua primena anteunicte, dentro cio p.azu de sessenta dias, na forma cio
paragrato unico do artigo 33 do COdigo da Propriedade Inaustrial, para
que sejam - expedidas as respectivas
cartas patentes.
Desarqinvamente de modelo de
utilidade:
N.9 123.938 - Um novo modêlo de
limpador de panelas, .copoe e
lares - Requerente: eeion Bahiense
- Concedo o desarquivarnento.
Exigência:
Cyslop Gesellschaft Mil 'Hoffmann
- No pedido de apostiia no certilicado do registro da marca em prorrogação 254.052 - Preste esclarecimentos.
Diversos
Têrmos:
•
N.9 382.550 - Dorgan N. Cuba Aguarda-sê.
NP 463.474 - Civeletro ' Emprêsa
de Lngenharia Civil e Elétrica Ltda.
- Consideiando as informações da
D de Marcas, torno sem efeito
despacno que determinou o arquiva-.
mento do processo.
N.Y 441.487 - Administradora Habitat Ltda. - Torno sem efeito o
arquivamento, tendo em vista as informações da D. de Marcas.
Expediente em pedidos de reconsideração:
O Senhor Diretor Geral, acolheu
o pedido de reconsideração apresentado no processe abaixo mencionano,
a fim de reformar a d ecisão anterior.
NP 381.319 - Maca: Piastar Skood
- Requerente: Resilam Indústria e
Comércio Ltda. - Fleconsideraçao:
Americam Home Products Corporation:
O Senhor Diretor Geral negou
gou acolhimento aos pedidos de reconsideração apresentados nos pro-

cessos abaixo mencionados, a fim de
manter as decisões anteriores:
Têrmos:
N.9 3a2.547 - Titulo: A Soberana
- Requerente: Dargan N. Cuba Recensideraçao: Noroerto Alves Espuma.
Af.V 384.403 - Marca: nom:maio
- Requerente: Prima elletro Domesticos b.A. - Recon.siderieção:
Indastria Brasiteira de , Embalagens S.A.
N.9 389.163 - Marca: Caninha
-Campana - Requerente: Jose Correa uo arado uunior.
N.9 390.te6 - iviarca: Alergovao
- eeequerente: Laucuaeuilo
Ltda. - IB1A Instituto Bioquirnico Inter Americano bociedade Anónima.
NP 417.996 - Marca: Geripiam Rew.te.'rente: Instittuu diocidiaueu ma.
:aguam Ltua. - Itecunsieleraçeu:
instituto einneiros Produtos Lera•
peuticos.
NP 431.833 - Marca; Procapine
- Requeeente; Proolotical Laeo.aturios Ltaa. - Itecoasicie.açau:
c.1.4.4)S . learmaceuticos Siares do Bra n
sil S.A.
Forjas Taurus S.A Indústrias e Goine*cio - Nu pedido de reculksiuelaçao do deepacuu ae tleierunew.0
uu terroo flY u1.153, %arca J autuS
- Iteconsioeru u cieeoach.i cuieeeeivo no registro, uma JeZ que na alinieacle entre as ciasses Rülna.s Metálicas e Artieus de Melai de classe
11. Alem disso, apre.sente prova tua
contrario do que se te no Pocimen.u:
Os mtereesados poderao obter vista
dos processos respectivos no Setor cie
Vistas, e Informações do Departamento.
n••n••nnn•n.0

Divisão de Patentes

EXPEDIENTE DO DIRETOR
Riu, 28 ci e janeiro de 1966
Notificação: .
Uma vez decorrida o prazo de reco,isluerawu previsto pelo artigo 14
da Lei n.9 4.840 de 29 de uezeinoro
ae 1961, e mais dez dias para eventuais juntactas de recunsideraçao, e
se do mesmo não se tiver valido
nennum interessado, fluam fluiu luados os requerentes abano., mencionados, a comparecerem a éste Departamento, a fim cie efetualem o • pagamento da primeira anindede, dentro
do prazo de erzenta dias na forme
do parágrafo único-4 artigo 33 ao
Código da Propriedade Industrial,
para que sejam expedidas as respectivas cartas patentes.

5.Z0 Ouarta_feira 2
As Repartições Públicas
deverão remeter o expe. dierÁe
destinado à publicação nos
jornais, diariamente, até às
15 hora% •
- As reclamações pertinentes à matéria retribuída, nos
casos de erros ou ()Missões,
deverão ser formuladas por
escrito, à Seção de Redação,
das 13 às 16 horas, nó máximo até 72 horas após; a saída
dos órgãos oficiais.
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quem de
direito,-rasuras e emendas.
- Excetuadas as para e
exterior, que serão sempre
anuais, as assinaturas poderse-ão tomar, em qualquer
época, por seis meses ou um
ano.
- As assinaturas vencidas
poderão ser suspensas sem,
aviso prévio.
Para facilitar aos assinantes a verificação do:. prazo .(le
validade de suas assinaturas,
na parte superior da enderéço
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL.
ià IDE T DR GERAL

ALBERTO DE BRITO PEREIRA
Cr...-.
R V IC O D (WBI.UCAÇÔE$
MURILO FERREIRA ALVES

CHEFE DA 11E00

o stAç O

FLORIANO GuiMARAES

DIÁRIO OFICIAL
saçÃo 111
-

pubdo g elado do aaaaa ~to do Oapartamonlill
Na emano/ de Propris dado lod`ustrial do tdInlatéris
do bndGablo • Cor...Areio

Impresso nas Oficinas do Departamento ds imprener Nacional

ASSINATURAS
itEPAllTiçOES E rAIITICULAIIES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior:
Capital e interior:
Semestre . • . Cr$ 6.000, Semestre . . . Cr$ 4.00
Ano . . .
. . Cr 12.000 Ano
Cr$ 9.000
Exterior:
Exterior:
Ano
Cr$ 13.000; Ano
Cr$ 10.000
vão impressos o número do
talão de registro, O mês e o
ano em que findará.
A fim de evitar solução de
continuidade no recebimento

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

- As Repartições Públicas
Cingil' . se-ão às assinatura.0
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, em qualquer época,
pelos órgãos competentes.
-. A fim de possibilitar
remessa de valores acompanhados de esclarecimentos
quanto a sua aplicação, soli.
citamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional.
- Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as solicitarem no ato da as-

sinatura.

- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da as-

sinatura.

- O custo de cada exemplar .atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulsa.
acrescido de Cr$ 5 se do mess
mo ano, e de Cr$ 10 por ano

decorrido.

co Argentina de Produtos Eléctri- de aeundadores ,elétricos - RequeN.9 135.570 - Tacito Manchil.
Privilégio de invenção' deferidos
cos S.A.
rente; Joseph Lucas (Industries) LiN.9 135.621 - Endo Laboratories
Termos:
N. 128377 - Aperfeiçoamentos mited.
Inc.
/4.9 93.619 - Novo Relé Térmico em e referentes a um circuito hidráuN. 130.964 - Dispositivo de suN9 135.6= - Roussel Ucal.
- Requerente: Fabrica ;Alcace Apa- lico para aparelhos de lavagem a jeição
do motor de um grupo hidroN. 135.668 - A. II. Rubi= Comrelhos Elétricos Ltda.
sèco, e uma instalação ou canaliza- Requerente. Socieee Ano- pany, Inc.
N. 116.556 - Uma estrutura in- ção do fluxo de fluido para os ditos elétrico
nyme André Citroen.
terceptora de feixe paía uni tubo aparelhos e aos próprios aparelhos
" Exigências republicadas por teN.9 131.104 - Aperfeiçoamentos
catódico - Requerente-. Philo° Cor- de lavagem a seco para efetuar a em
rem saldo com incorreções:
ou relativos a mo'sees sincronos
poration.
lavagem segundo uma superfície pro- de auto-partida, mais particularmenN9 136.932 - Montecatini Socletã
N. 118.456 - Um eircuilo para gramada - Requerente; Whitepool te a motores de etapa de baixa po- Generale per L'Industria Mineraria
desmodular urna onda !complexa - Corporation.
tência - Requerente: N. V. Philips' e Chimica.
•
Requerente: Fhilco CMoscration,
N9 129.362 - Aperfeiçoamentos Gloeilampenfabrieken.
N.9 136.612 - Olin Mathieson CheN.9 124.360 - Novo modele de 'sate em processos e composição para obN.9 131.307 - Apeiteiçoamentos mical Corporation.
ou caçamba para fogo i e- Requeren- tenção de depósitos eletroliticos de em ou relativos a processo para a N.9 . 161.620 - Nelson Neves Tate: Tecalent Limited.
níquel brilhante - Requerente:- Eu- produção de écrans expostores para
de Almeida.
N5 124.847 - Aperfeiçoamento em rico Fauth Schroeder e Fernando An- tubos de raios catódicos - Reque- vares
N9 119.926 - Thietaut
suspensão para enxugadores --- Re- tônio Abdreazza.
rente: N. V. Philips' Gioeilampen- Limitada.
querente: Mano Moraes Tavares.
N.9 129.611 • - Aperfeiçoamentos fabricken.
N9 124.902 -- Aperfeiçoamentos sare ou relativos a processos para
N.9 132.200 - Chave elétrica de
em instalação ou aparelho para ope- manufaturar sistemas semi-condutoDivisáo de Marcas
ração e controle de afundamento de res, compreendendo um carpo semi- ação rápida - Requnénte: Fansteel
cavidade eletrolitica - Requerente: condutor de arsenieto de gálio - Metallurgical Cor poration.
N. 132: 900 - Máquinas de calEXPEDIENTE DO DIRETOR
Anocut Engineering Company.
Requerente: N. V. Philips' Gloencular - Requerente: • The National
N.9 125.177 - Gerador de sinais com lampenfabrieken.
Rio, 28 de janeiro de 1966
Cash Register Company.
servo dispositivo - Requerente: La
130.042
N.9
Dispositivos
semi
N.9
132.935
Ap
lei
çcamentos
Notificação:
Soudure Electrique Languepin.
N.9 125.319 - Máquina de costura condutores e processos para fazê-lo em ou relativos dis xisitivos semiUma
vez decorrido o prazo de reRequerente: Radio Corporation of condutores e a processos de sua facom sistema elétrico intrínseco te
consideração
previsto pelo artigo 14
America.
bricação
Requerente:
N.
V.
Phiregulador sensível a :. velocidade da Lei n9 4.048, de 29 de dezemN.9 130.602 - Aperfeicoamento em lips' Gloeilampenfabrieken.
Requerente: The Singer Manufactuluminária para a iluminação de ruas
N.9 132.968 - Aparelho comuta- bro de 1961 e mais dez dias para
ring Company.
- Requerente: General Electric Com- dor de atuação térmica - Requeren- eventuais juntadas de reconsideração e do mesmo não tendo valido
N. 126.019 - (Ima; naltieta defle- pany.
te: Philco Corporation.
nenhum interessado, serão logo extora de fluido ou conjunto -de grade
130.603
Aperfeisessmento
em
N.9
N.9
133.466 - Aperfeleeamentos pedidos os certificados abaixo:
para umo em dispositivo de aquecimento ou condicionamento de ar, sistema de rádio transmissão estereo- em ou relativos a circuitos de sincroRestauração de processo:
fonica
Requerente;
General
Elecnização de osciladores - Reou similares - Requerente: Eaton
tric Company.
querente: N. V. Philips' Gloeilan-, N. 441.955 - Dirifagen - Classe 3
Manufacturing Company.
N.9 130.637 - Aperfeiçoamentos penfabrieken
- De Laboratórios Oetarn S.A. N.9 126.879 - Dispositivo para
propaganda - Requecetne: Contrâ- na movimentação de 4aralcpres eléN. 9 133.b43 - Processo para pro- Concedo a restauração.
tricos - Societé Anunyine André
les Automáticos Sermar Ltda.
duzir aço por meio de ferro gusa
Restauração de titulo de estabeCitroen.
N.9 127.767 - Eletrodiallsador
lecimento:
N9 130.838 - Processo e disposi- -teRequerente: Beteillgungs und Pa5 - De Asahla Kasei Kogyo
ntverwaltuugsgesellscna:t Mil Bestivo de regulaçem em motores hiN.9 447.979 - Gioia Organizaeao
Kabushiki Kaisha.
dráulicos - Requerente. Societé Ano- chrankter Gaftung.
de Emprégos - Cl. 33 - RequerenN.9 127.781 - Aperfeiçoamentos nyine André Citroen.
as
te: Yolanda Floria Di
em relativos a dispositivos para ,deN.9 133.641 - Aparelho efirNadOt
Terme, com exigências a cum- cedo a restauração.
positar camadas metálicas pela II.- de lâmina de metal - Receiem:ire;
porização de vacuo Requerente: United Engineering and 5ounriry prir:
Mamas deferidas:
N. V. Philip's Gloellampenfabrieken. Company.
N.°
69.535
Adolpho
Otto
de
Laet
925.662 - Supermercados ComN.9
N Q isn,sen _
N.9 129.093 - Chassi Aperfeiçoado
r!P
N.oMetalártrica Wallig prebem - Cl. 26 - De Mercado
para televisão - Requerente: Fábrie mento dos orif:cios de carregnmento Seciedade Anónirna•
Moderno S.A.
•F

Quarta-feira 2
Marca indeferida:
. N 9 423.909 - Matonense - Classe
De Distribuidora 'Matonense de
bebidas Ltda.
Expressão de propaganda indeferida:
N.9 441.079 - Matar insetos é a
nossa especialidade - Classes: 2, 2,
4t8 e 33 - De Imunizádora de Inselies do Lar Imunilar Ltda.
Facigênctas
Térmos com exigências a cumprir
NP 416.072 - Indústrias
ehini S.A.
N. 9 454.419 - Sylvio Luiz de Miranda.
N.9 467.369 - Fábrica de Gazes
Medicinais Cremer S.A.
NP 470.701 - Siderurgica Açcmorte
Sociedade Anônima.

DI ” Pi0 OFICIAL (Seção III)

Fevereiro de 1966 531

N." 461.876 - Café Sitiense - p N. 464.147 - Chambord
NP 464.083 - Alvarora - Reg.
Metalúrgica Combate Ltda. - Clas- Requerente - Andrade & Andra- Reauerente - Companhia Nacio.
trai de Tecidos - Classe 36.
se 2.
de Ltda. - Classe 41.
N. 9 466.540 - Plastafix - Reg.
N.° 464.401 - Emblemátiea
N. • 462.615 - Jurema - RePigmentoe Novo Hamburgo S.A. - querente -.-- .Fiação e Tecelagem Requerente - Hora do Brasil Sos
Indústria e Comércio - Classe 1.
ciedade Anónima Indústria Meçá•
Jurema S. A. - Classe 31.
NP 469.148 - B. Lindex Req.
Classe 6.•
Santa Lucia jristats Ltda. - ClasN.° 462.863 - Concordia - nica -464.545
- Café `;.aravelas
se 37.
Requerente - S. A. indústria - N.
Requerente - Indústria e CoN. 9 482.494 - Velo - Req. Ceské e Comércio Concordia - Classe
mércio Caravelas - Classe 41.
Závody Ifotocyklové Narodni Podnik n.° 41.
- Classe 11.
RequeN. 466.489
Ingra
N.9 304.963 - Lupa - Reg. LatiN. 463.025 - Cedro - Reque- rente --. Ingra - Indústria Grá41.
cínios Lupa Ltda. - Classe
rente - Arlindo Seftrim - Clas- fica Ltda. - Classe 38.
N. 338.146 - Rapid - Requerente - Indústria e Comércio
Gotthard Koesemodel Ltda. Classe 46.
N. 365.906 - Jezebel - Requerente - De Milus - Comércio e Indústria de Roupas Ltda.
- Classe 36.
N.° 447.837 - Gasonota -- Requerente - Provepa - Companhia Paulista de Promoções e
Vendas - Classe 49.
N." 451.997 - Chave de Ouro
- Requerente - Lanches Chave
de Ouro Ltda.• - Classe- 41.
- N." 453.483 - Voze.s Lassalis-

se 43.
N." 463.139 - Jatai - Companhia Nacional de Tecidos Classe 36.
N.° 463.140 - Granada - Requerente ---- Auto. Pôsto Granada
Ltda. - Classe 47.
N." 463.533 - Encore - Requerente - Encore Engenharia
Comércio e Construções Ltda. Classe 16.
N. 463.758 -. Santa Therezinha de Indianopolis - Requerente Therezinha de inclianápolis
Ltda. - Classe 4b.
N.' 463 764 - Cristiane - Requerente - Indústria de Meias
.
Iris S. A. --- Classe 36.
N.° 463.769 - Platino Leopoldo Ernello
~rente
Kellermann - Classe 41.
N.' 463.853 - Pabcotton Requerente - Testi! Paulo Abreu
S. A. - Classe 23.
N.° 464.018 - Lida - Requerente - Lida Distribuidora de
Carnes Ltda. - Cuasse 41.
. N. 474.112 - Inajá - Reque-

EXPEDIENTE DA SEÇAC>
DE INTERFERLSCIA
Rio, 28 de janeira de 1966
Notificação:
Uma vez decor r ido o prazo de reeonsideração previsto Pelo artigo 14
da Lei o. 9 4.048, de - 29 de dezeitero
de 1961, e mais dez dias para eventuais juntadas de reconsideração, e tas - Requerente - Associação
do mesmo não tendo valido nenhum dos Antigos Alunás dos Irmãos
interessado serão logo expedidos os I.assalistas.
certificados abaixo:
N.° 453.565 - T, - Requerente.
Marcas deferidas:
Lanizara i S. A. Gráfica N.9 163.741 - Zenith - Reg. Ze- tôra - Classe 38.
nith Bacilo Corporation - Classe 9.
• N.° 454 048 -- Damka - ReNP 263.789 Paverona - Req.
Bli Lilly and Company - Clesse 3. querente - Indústria e Comércio
N.9 265.898 - Pigalle - Req. Be- de Dissolventes Danika I.tda. olehi Nasser & Cia. -- Caem . 36.
Ctasse 46.
NP 275.199 - Alfredo de Roma
N." 455.140 - lloyalplas - Re- Req. Restaurante Alfredo cie Roquerepte - floyalplas Indústria rente - Companhia Paulista de
ma Ltda. - Classe 41.
NP 293.204 - Vitalux - Re. Ja- e Comércio de Plásticos Ltda. - Chenille Tecelagem e -Confecções
- Classe 3.7.
C/asse 28.
eyr Vila Gomes - Classe 10.
NP 294.222 - Sulfaiodine Req.
Usinas Chimicas Brasileiras S. â. Classe 2.
NP 402 346 - Sant Ana - Reg.
Indústria e Comércio Cale Interrior
Limitada - Classe 41. •
NP 416.148 - Moema - Reei. MeDO
talúrgica ~ma S.A. - Classe 5.
Reg.
420.326
Bralim
N.9
Constariam, Braton - Classe 21.
N.9 425.579 - 1é. - Req. Fábrica
Nacional de Motores S.A. - C. 21.
NP 435.130 - Eldin - Reg. FáDECRETO N9 56.791 - DE 26-3-65
brica de Cayçados Mara/anda Ltda.
- Classe 36.
Aktows d. Regulamento do impósto de Consumo
N.9 446.301 - Peti Carrou.s.sel Req. Barbosa Bastos & Rangel Lida
- Classe 36.
N.9 448.150 - Santa gliza - Req.
Produtos de Milho Santa Lima Ltaa
- Classe 41.
NP 450 945 - Copal - Req. CoDiertILGAÇÂO N° 950
mércio de Produtos Aliment icios In,.
dustrialieados Ltda. - Clas s e 41.
N.9 456 590 - Dregatutta una. PREÇO: Cr$ 1.2d0
Req. orogatuva da. - Classe 3.
N.9 458.855 - Pereré - iieg hmprêsa Gráfica "O Cruzeiro S.A. Classe '32.
A VENDA:
NP 459.157 - Iiatia.a N e ws Na Guanabara
Req. Arnaldo Rodrignee Oliarte Classe 32.
N.9 459 ae4 - Gato ara - Reg
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves V 1
Rio Gráfica e Editôra Ltda. Classe 32.
Agência 1: Min:cério da Fazenda
NP 460.651 - Seio de Lago Classe 41.
Aieu.le-se a pecielos pelo Serviço de Reenibõlso Pastei
Reg. Sítio do Lago Ltda.
NP 462.126 - Reeopeint - Req.
Companhia de Cane t as compaeter
Em Brastría
- Classe 17.
Req.
N.9 463.171 - Vim,aor
N.i Sede do D
Vimotor Auto Peças Ltda. -- Cl 21.
NP 461 159 - Vera C-rte - Reg.
Cícero Fernandes de Oliveira Classe 36.

REGULAMENTO

IMPÔSTO DE CONSUMO

N." 466.607 - Eleniee Requerente - Bar e Café Eleniee
Ltda. - Classe 41.
N. 466.03 - F.lin - Requerente - Eliri do Brasil 'Metro Indústria S. A.
Classe 11.
N." 466.733 - Futuramic :Metalúrgica WaIlig S. A. -. Classe 32.
e
N." 466.756 - Santa Rita Requerente - Tecnomecê nica

Santa Rita Ltda. - Classe 6.
N." 466.809 - Baldam Nlatão Requerente - Baldam & Cia. Limitada - Classe 7.
N." 466.357 - flelcar Requerente - João Martins Fernandes - Classe 23.

N. 466.949 - Freautos - Requerente -- Comércio de Peças
Freantos Ltda. Classe 31.
N. 466.977 - Café Chopoto Requerente - José Cordeiro de
Oliveira
Classe 41.
N.° 467.007 - Seu Jura - Requerente - L C. Aguiar Barros
- Classe 46.,
. N. 467.058 - T-ern.inex - Requerente - Ernesto Scarano Classe 8.
N. 467.072 - Campolar Re.
querente - lbsen Bressane Santos - Classe 16.
N." 437.821 - Dailha - Requerente - Gomes ta Silva Ltda. -

Classe 41.
N. •167.829 - Monitor Policial
- Requerente- - Josué Mendes
- Classe :12.
um' N.° 467.917 - Dacos - Requerente - Dacos - Indústria
de Material Plástico 1.1da. Classe 28.
•
N.' 467 954 - Jornal de Psicologia -e- Requerente - 'afiz Cone
zaga Carneiro Lima - Classe 32.

N.' 169.842 - Gamoza - 11e•querente itomulo Ruffini & Cia.

Sociedad eu Comandita por
Acciones -- Classe II.
N. 472.461 - Primor - Req uerente - Pirelli S. A. ,Cia..
Industrial Brasileira - Classe 39.
N. T74.97e - Bismotiamin Requerente - Laboratório Far-

['niquim Ltda. - Classe 3. • .
N. 478.4/ ./
,Alergo Filinal
- Requerente - Labor alário . Sintétieo Ltda. - Classe 3.
• N." 479 225 - /tomem de Ne.
górios Rem/crente - Ela Escritório Jurídico de Ad ministração - 4:lasse 32. .
N." 479.241
Polaris
querente - Indústria 'de Extrato.
reN Polaris Ude.. - Classe 11.

Ç. 481.857 - . Detoxargin -Requerente -- Laboratórios Bal.
A. - Classe 3.
Insígnia comercia/ deferido:
- A Soberana
Requerente - Norberto Alveá
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pinha - Classes E; 30 e 36 - I NO 415.293 - Pequitito - Requerei te: Wenceslau Pereisa dos Reis
.1.
.Art. 114 do Código.
- Classe 42.
N9 439.596 Guanabara - Reque• Nomecomercial deferido:
rente: Dobermann Clube 'da Guana• N.° ' 391.369 - Companhia Fia- bara - Classe 19.
ção e Tecelagem de Jundiai N9.454.910 - "A" - Req: Amorim
Requerente - , Companhfa Fiação es Gomes Ltda. - Classe. ee.
N9 455.637 - Tempeiqueijo - Ree Tecelagem de Jundial - Artiquerente: Antobraz - Lasse. 41.
go 109 n.° 2, do
No 457.455 - Figurino - Reo: Casa
N.° 469.932 - Ferragens do Edibera
-Vecchi Ltda. - Classe 32.
Nordeste Ltda. - Requerente No 459.282 - Serve-Bem - ReFerragens do Norderte Ltda. -- querente: Supermercado Serve-Bem
Ltda. - Classe 41.
Art. 109, n.° 3d o Código.
NO 470.002 - Café Bcm - RequeTitulo de estabelecimento de- rente:
Foresti,. Rotundo & Cia. Liferido:
initeda - Classe 41.
N9 314.601 - Produtos Espeeanea
N.° 202.285 - Casa Jrão Lupo
Req". Usina Queiroz Junior S. A.
- Requerente - Mario:Lupo - -- Indústria Siderúrgica - Classe il.
Casses 8, 13 e 14 - ,Art. 117
N9 332.213 . - Ortec --Req: Tesraolenagem, Indústria e Cotnérces ele
31. 0 1, do Códi go.
N.° 438.332 - Nazar4 Bar - Peças e Acessórios para Veículos
Renuerente - Ossvald o ,C. Per, ' - "Ortec" Ltda. - Classe 21.
N9 354.978 - UCB - Reei: Union
ra & C i a. Lida - Classes 41, 42,
Bele,e S. A. - Classe 1'
43 e 33 - Art . 117 n.° 1, do Có- Chimique
No 392.3E9 - União - Req: União
digo.
Veicules Ltda. - Classe 53.
N.° 403.375 - Empresa São
No 382.522 - Speed Star - RequeCristóvão -- Requerente - Viei- rente: leoehring Compele - Classe
ra & Ca. Lida: - Classe 33 - 6.
.Art. 117, n.° 1 do Código.
No 339.321 - Leder - lecq: ConsN.° 459.321 - O Mágico dos trutora e Imobiliária Líder Ltda. Di2cos.- Requerente 4- Eison F. Classe 16.
NO 430.0E9 --- France - Bei - R.3Silva - Cleeses R e 28.
querente: Franco-Bel Sociedede elaN.° 402.354 - Tapeçaria Estilo nufatureira
e Distiibuidora de Pro• 112querente - João Henr;que dutos de Beleza Ltda. - Classe 3.
de Caril --• Classes 3,4 e 40 N9 455.147 - Manchester - ReArt. 117, n.° 1 do Código.
querente: Hotel Manchcster Ltda. N.° 472.';!05 - BMG- Reque- Classe 41.
rente - Bra Antero - Classes N9 462.751 - Caterina - Ree: Inns. 11. 16 e 8 - Arte 117 n.° 1 dustrio de Calçados Caterina Ltda.
- Classe 35.
do Código.
N9 463.162 - Sorocabana - ReN.° 464.052 - Bazar Cinema- querente: Representações Sorecabana
(Pa - lleouerente --eAttié te. [le- Ltde. - Classe 41.
NO 463.197 - Santa Rosa - Rer1lar:1 Ltda. - Classes 8,,.11, 36,
Indústria e Comércio de
49 e 6 - Art. 117, n. 1, do Có- querente:
Carnes Santa Rosa Ltda. - Clasdigo.
se 19.
N.° 404.934 - Casa Portocálla No 463.199 - Brasília - Req: Pe-

- Requerente - José Cupertino
Martins & Cia. Ltda. - Classes
na. 23, 24 e 37 - Art. 117, n.° 1,
do Código.
N.° 406.436 - Jóia - Instituto
Beleza - Requerente -- Conceição Neves Pereira - Classes E
e 33.
N.° 460.652 - Casa Morelfa Requerente - Comercial Gentil
Moreira S. A. - Classes 41, 42

e 45 - Art. 117, n.° 1 do Código.
N. 408.876 - Metalúrgica Santa Terezinha - Requerente Zoral de Messias de Mello ses 33 e 11.
N9 468.876 - Metalúrgica Santa
Terezinha - Req: Zoraide Messias de
Mel lo - Classes: 33 e 11. Art. 117,
n9 1, do Código.
No 472.128 - Casa Adelino - Requerente: Casa Adelino Produtos
Anaconda Lide. - Cesses: 8. 33, 40.
48 - Art. 117, no 1, do Código.
NO 473.167 - Jectificio Este la - RPquerente: .Tose Ferreira - C lasse: 32
- Art. 117, no 1. do Código.
Marcas Deferidas
No 364.337 - Oliveira - Ren: 0'1Veira Irmãos S. A. Carnes e Derivados - Cleese 41.
No 376. e01 - Lembrete rente: João
João José de Freitas - Ceaste 42.
N9 385.558
Estampas - Reqeerente: Estamparia Metálico Estampas Ltda. - Classe 5.
N9 397.988 - Milão - Req: Nicoia
de Roma - Classe 17.
149 397.9'8 - Milanino - Receie.
rente- Nicol e de Pema - C e sse 17
No 397.920 - Mil e nese - Ren : Nicole de Roma - Classe 17.

legrino Gazetto - Classe 29.

No 464.493 - Nosso Peste - Requerente: Oswaldo Obroslak - Classe 47.
rro 461.710 - Guaçuí - Req: Filguelras Oliveira & Cia. Itda. Classe 41.
, NO 456.678 - Tacobrilbo - Requerente: Materiais de Construção Limitada - Classe 16.
NO 468.568 - Café Pitangui - Requerente: Antonio da Silva CaldasClasse 41.
NO 468.703 - Brasília - Req: Hotéis de Brasília Ltda. - Classe 41.
No 478.290 - Cecinco Req: Cecinco - Cupello Engenharia de Construções, Indústria e Comércio Limitada. - Classe 16.
Frase de Propaganda Indeferida
NO 445.478 - Preferido em todo o
mundo - Reg: Martini & Rossi
S.n.A. - Classe 42,
No 469.893 - Seu talão vale um
dinheirão - Req: Editóra Lar Feliz
-- Classe 33.
N9 466.820 - Você ganha certo um
brinde em cada comera - Requerente: Orion Publicidade El. A. Ciasses 6 e 8.
NoMe Comercial Indeferido
NO 419.270 - Sociedade Técnica e
Industrial Enarco Ltda. - Ren: 430seerlede Técnica e Industrial Enarco
Ltda.
Títulos de Psinh7Pcimentos
Indeferidos
NO 162.857 - Confeitaria Copa.
^ 'ban e -- & e sses 4 1. 42 e 43 - de
Confeitp.ria Copacabana Ltda.
is? ese,?e3
Pan-Qtica
classes
8, 1 4 17 - ele H. Ferreea, Barcellos
as. Cia. Ltda.
- Caetenegem Inieange
N9 e( 7:
- classe 38 - de Thome & Cia.
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NO 469.872 - Secorro Hidráulico
Nu 456.730 - Hoover Limited.
- classe 53 - de Irineu Cruz Silva.
N9 457.395 - Almeida Comércio e
Industrie de Ferro Ltda.
Ex!gencias
No 457.893 - Brascore Brasília CoTermos com exigências
meio Representações Ltda.
a cumprir:
N" 453.623 - Fobesa S. A. IndúsNO 422.6e0 - E. F. Drew & Cia. tria e Comercio.
Lesa.
N9 453.675 - Laboratório São Luis
N9 4E8.285 - Luiz Carvalho & Ltda.
Cia. Ltda.
N9 453.787 The Parker Pen Come
No 453.839 -c Niger Ribeiro Gonpe.ny.
çalves Vieha.
No 459.024 - Produtos Alimenticioe
Diversos
eseteelea Ltda.
Térmoe aguai dando anteN 9 459.435 - Taimunda Leite Ririorieticles:
beiro.
No 132.147 - Anker Phoenix NahNe 459.623 - Refrigeração Friolar
masclunen Aktiengselesschaft.
Lida.
Joel Szerer.
1. 9 423.673
1 0 430.537 - Garoa S. A. Indústria
No 431.E91 - Pedro da Coeta Sande Chepeus e Plásticos.
LOS.
NO 433.332 - PlásUcos Metalma
No 462.330 - Cia. Paulista de Pab. A.
e Artes Grefioas.
Ie 9 44.5.0O5 - feeeleeade da Mate- péla
N o 471.685 - Mugnai, Costa & Sia.
riais para Censtruçao Diadema Ltda
59 443. •( - Produtos Químicos Ltda. 453.237 - Caetano Paccoiari.
N9
Dele0o Ltda.
N° 467.925 - Verbasia Manufatura
N° 429.123 - Astcn do Brasil, In- de Tecidos de Malhas e Afins Ltda.
dústria e Comerc:o S. A.
1:9 4E3.5E3 - Sul Import. ComerN0 463.595 - Inaldo de Lera Nestes
ciei e Importadora Ltda.'
Manta. •
N9 453.032 -- Alderi Pereira BezerNO 463.333 - Luto Peças Esperança
Ltda.
ra.
5Ç9 453.615 - Quintiliano Miranda
N9 475.678 - S/A. Shopping News
Cornes
do Brasil - Editara.
N9 453.822 - Comptoir de L'Indue477.5E0 - Montreal Montagem
trio Contonniere, Stabiissements Bons- o NO
representação Industrial S. A.
sac.
N° 460.348 - Santos Comissária •
N° 463.601 - Equipav S. A. Pave- Importadora Ltda.
me.ntação Engenharia e Comércio.
No 465.639 - Weinert Deemore
EXPEDIENTE DA SECA° DE PESCia. Ltda.
QUIZAS
N9 460.965 - Sociedade Agrícola e
Colonozadora Bom Jardim Ltda.
Rio 2e de janeiro de 1966
N9 469.072 - Ferroplastic Indústria
de Artefatos de Ferro e Plasricos Li- ' Notificação:
mitada.
Uma vez GE:corrido o prazo de reN9 469.080 - Produtos Alimentícios consideração previsto pelo artigo 14
Totinho Ltda.
da lei 4.048 de 29 de dezembro de
N° 469.031 - Roberto Geraldo Lo. 1931,
e mais dez dias para eventuais
pes.
juntadas de recursos e do mesmo não
N9 469.120 - Santa Lucia Casiatel se tndo valido nenhum interessado,
Ltda.
serão logo expedidos os certificados
N9 469.126 -- Santa Lucia, Cristais
abaixo:
Ltda.
N9 469.146 - Santa Lucia Cristais
Marcas Deferidas
Ltda.
Termos:
N9 469.841 - Sociedade Central de
Cervejas S. A. R. L.
No 448.510 - Leitvon - Classe •
N° 469.850 - Indústria de Bebidas de Levites Manufacturing Co. Inc.
e Vinegres Vinalco Ltda.
No 454.218 - Tsuzuki - Classe 23
N9 469.862 - Indústrias Químicas de: Indústria Textil TsuzukiLtda. -Ita Ltda.
com exclusão de fitas e franjas.
N9 455.254 - Surubi - Classe 31
N9 469.867 - Vieira Garcez Comerde: José Robles - com exclusão de 11cio e Indústria Ltda.
No 469.869 - A Suprema Móveis nhas para pesca.
S. A. Comércio e Decorações.
N9 455.301 - Torque - Classe 8
No 469.883 - Manaria, e Cerveja- de: Torque S. A. Indústria e Comerria Londrina S. A.
cio de Máquinas Eletricas - apenas
N° e69.791 - Editàra Lar Feliz S/A, para ventiladores.
N9 469.921 - São Paulo Embata• N° 455.452 - N & - N - Classe 3,3
gens S/L. Indústria e Comércio.
de:
N. - N. Artefatos de Couro
No 469.923 - Pão Pinho Ltda.
NO 459.967 - Erbi Comércio e Re- Ltda. - Com exclusão de Almofadas
esse de Couro.
presentações Ltda.
N9 469.970 - Edinézio Luiz da Sil- N9 456.514 -- Tamaoio - Classe 41
va.
de: Panificadora Tamoio Ltda.
N° 469.971 --• Comércio de ConfecNo 456.921 - São Cristovão - Clasções Freddy Ltda.
se 4 de - Depósito São Cristovão de
N9 470.013 - Pedro Junqueira Pin- Madeiras Ltda.:
to.
N9 457.143 - Tubini - Classe 5 de:
NO 470.036 -- Cerâmica Santa Ignee Tubini Indústria e Comércio Ltda,
Ltda.
No 457.653 - Grinalda - Classe 41
N9 473.922 - Comércio, Represen- de: S. F. de Carvalho Neto.
tações e Engenharia Tietê S. A.
Exigência:,
No 433.263
Pavimentadora Central S. A.
N° 457.106 - Claudemiro Romoaldo
N s 405.653 - Estoril Roupas Ltda. de Paula - Cumpra a exigência.
NO 411.911 - Indústria Mecânice
Diversos:
le:.uegisberg Ltda.
N9 450.495 - Cia. Mc. Hard y MaN9 433.211 - Importação e Exporta'ao de M eeeenas em Geral Panama- nulaturcira e Importaçáo - Aguarere'n Limufda.
• de-se.
NO 442.313 - Metalúrgica Microg,uss
N O 461.417 - Farbenfabriken Bayer
Lktiengsellsc j aft - Prossigo-se subsLtela
N9 445.962 - Bar e Café Jaboti Li- titsendo a classe 1 pela classe 38: exmitada.
cluindo - tistas para impressão.
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EXPEDIENTE DA SEÇA0 DE EXAME FORMAL DE MARCAS
Ria 28 de Janeiro de 1968
Exigências
Têrmos com Exigêncas a Cumprir:
N9 460.708 - Manuel Candido da
Silva.
N9 470.620 - Agro-Industrial Israel Silva S. A.
N° 471.914 - Instalações e Máquinas Mecânicas e Elétricas S. A.
"Imamel".
N9 471.917 - Distribuidora "Roger" e Participações S. L.
N9 473.630 - Indústria de Máquinas, Peças e Acessórios Sela Ltda.
N9 475.613 - "Belmon.," Indisstria
e Comércio de Co3meticos Ltda.
N9 476.786 - Colorado Imóveis e
Construções Ltda.
11, 476.990 - Agro-Pastoril "Santa
Heloisa" e Administração S. A.
N9 476.931 --.- Agro-Pastoril "Santa
Lúcia' 'e Administração S. A.
N9 477.136 - Hilton Credit Corporation.
N9 483.859 - Indústrias Brasileiras
de Artigos Refratários S. L. "Ibar".
N 483.860 - Indústria Brasileiras de
Artigos Refratários S. A. "Ibar".
N9 483.862 - Indústria Brasileiras
de Artigos Rerratarios S. A. "Ibar"
N° 484.302 - Camorim Indústria e
Comércio de Premoldados Ltda.
N9 484.318 - Excelbrás - Sociedade Brasileira de Engenharia Ltda.
N9 484.319 - Excelbrás - Sociedade Brasileira de Engenharia Ltda.
N9 484.322 - Excelbrás - Sociedade Engenharia Ltda.
N9 484.323 - Manoel Vieira.
N° 484.324 - Manoel Vieira.
N9 484.326 -= Calçados James Ltda.
1 9 484.327 - Calçados James Ltda
la9 415.004 - Katira Comércio e Indústria Ltda.
N9 429,499 - Wilson Neves Guimarães.
N° 432.351 - Wells Manufacturing
Corporation.
N9 417.810 - S. A. Moinho Inglês
N9 451.205 - Tintas Finas Comércio e Indústria Ltda.
N9 451.203 - Tintas Pinas Comercio e Indústria Ltda.
N9 464.443 - União Fabril Exportadora S. A. (U. F. E.).
-Tnchistria Pia
N° 467.617 Ica Ltda,
N9 471.960 - Sociéte Sival, Puor
Développement de Idetivité des Af ri
res.
N9 434.330 - Ese:etório Brasilei.
Advocacia.
N9 431.331 - Dix S. A. Imóveis
Administração,
149 484.332 - A. Coelho Tecidos Li
mitada.
N° 434.333 - Bar Flor do Resene
Ltda.
N9 484.334 - Café e Bar Carie
Ltda.
N9 484.335 - Le.basi - Alvenary.
Revestimento e Reforma Ltda.
N9 484.326 - ' Café e Bar Fontisd:
Ltda.
N9 484 337 - Bar Principe da Circular Ltda.
N° 184.338 - Café e Bar (Iria VerInelha Ltda.
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149 484.342 - Antônio Simão FIrjam.
N9 484.355 - Screen Geras, Inc.
1(9 484.358 - Screen Gems,
149 484.35,3 - Screen Gems. Inc.
N° 484.359 - Screen Gems, Inc.
149 484.360 - Screen Gems Inc.
149 484.361 - Screen Gems Inc.
1(9 484.362 - Screen Gems Inc.
149 434.363 - Atlas Copco Industrial Paulista S. A.
N° 484.381 - American Cyanamid
Company.
149 484.281 - Refac do Brasil Representações Comerciais Ltda.
149 484.382 - Mac do Brasil Representações Comerciais Ltda.
Diversos
149 459.375 - Indústria e Comércic
de Frutas e Passas do Brasil Ltda. Prossiga-se substituindo a calsse 50
pela 38, excluindo os artigos grifados
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Nome Comercial Deferido
nome da marca: Original - mime1(9 431.039 - Benza S. A., Admi- r 31'7 482.
nistração de Bens Comercio e IndúsMemphis Sociedade Anônima Intria - Requerente: Henza Sociedade dustrial - no pedido d3 alteração de
número:
Anônima, Administração de Bens, Co- nome da marca: "M"
mércio e Indústria - artigo 109 nú- 318.003.
mero 2 do Código.
EXIGÊNCIAS
Marcas Indeferidas
Têrmos com Exigências a Cumprir
N9 368.179 - Diplomado el.
Sociedade Anônima Pública
7 de: Indústria Romi Sociedade nAô- deArtex
Artefatos Texteis - no pedido de
nirna.
reconsiderarão do desp e rhn de inc19Nv 302.702 - Rola - cl. 48 de: ferimento do térmo: 435.851.
Domingos Marques /à Cia.
Têrmos:
/e, 412.521 - Hagearé - classe
N 9 439.196 - Antônla Ramos Mode: Jaguaré Comércio e Indústria So- rais.
ciedade Anónima.
N9 473.521 - F-deracão UniversiNv 444.637 - Sorbosan Merelt classe 3 de: Emanuel Merck Cffene tária Paulista de Esportes - F.CT.F.E.
Hen d el sgel lschaf t
No 471.556 - Colégio São Bento.
149 40.266 - T.V. - classe 32
149 483.189 - Multi-Representaçoes
de• T.V. Publicidade Ltda.
Ltda.
No 465.078 - Axidel - cl. de 48 149 4 84.051 - Rotogravura Ressi
de • Darcy Pereira da Silva.
Timitnda - foi m en d a. a o nrossegiiir
N9 470.385 - Orno - cl. 2 de9 na c l asse 28 - eveluindo-so a expressão "Impressos".
R. S. Hudson Limited.

EXPEDIENTE DAS DIVISÕES REl'a9 474.020 - Gaúcha - cl. 42
PUBLICADOS POR TEREM SAIDO Jose Frederico Viese.
COM INCORREÇÕES
Título de Estabelecimento Indeferido
RIO, 28 DE JANEIRO DE 1966
N 9 451.715 - Mercado do Arrca ci. 41 de: Luiz H:nrique de AzeveNotlicção:
da Fagundes.
Uma vez decorrido o prazo de reAlteraçdo de Nome de Titular de
consideraçao previsto pelo artigo 14
Marcas
da Lei 4.018, de 29 de dezembro de
1931 e mais "edz dias" para evenFicam os,processos abaixo menciotuais juntadas de reconsideração e nados averbados as alterações de node mesmo não tendo se valido ne- me da tinde"-^s.
nhum interessado, serão logo expeMobiliária Fiel de Belo Horizonte
didos os certificados abaixo: •
Soci-dade Anônima - no pedido de
alterscões de nome do titulo: rufioCar De. ferida
móveis - número: 392.957 (duas).
Memnhis Sociedade AnônImba 1hTérmo: 481.442 - Polipan - cl.
dustrial - no pedido de alteração de
2 de: Laboratório Procampo Ltda.
••nnn•••4,

salln~1•114.

IMPOSTO DE RENDA
Lei

e 4.154 - de 28- 11 - 1962

Decreto 1:19 51.900 - de 10-4-1961
Decreto n' 1.920 -- de 19-12-1962
Ordem de Servira ai? VIR - 63 -2

de 26-1-1963

DIVERSOS
Térmos Aguardando Anterioridade
Têrm os :
.
Ne 444.520 - Antonio Miseviclus.
149 460. s37 - Saturna Sociedade
Ananirea ictimulatiors Elétricos.
al'ç 437.577 - Elg in Fabrica de Máquinas de Costura S. A.
mta
iNi,d
ri a.73.635 - Mercearia Saberá Li149 475.596 - Pádio Difusora de
Poços de Caldas Ltda.
Oposições Republicadas
A. r .G. Companhia Sul Americana
de Eletrici dade - onos irão à marca:
Caeg - têrmo:. 695.8 5 2 - ci. 8.
Te Ae stria de r nnf p ito q Nasser LI.
mitncl a - onns1c5o ao têrmo: 696415
e- marca: Nasçen.
re - erda ti T ahonfórin TParman(Mco
S.P. A. - enosi en e sn tilere n: 696.012
- classe 44 - marra: "R".
Tynnorts4ora Too rom-rcial. Porte-1.'1. AnAolml - nnostoão o ntêro.0
7(r/. 0e0 - tng ren: Ir') - clas se: 6..
Serle,le,11
Vdreiiil
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REVISTA TRIMESTRAL DE JURISPRUDÊNCIA
DO

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
VOLUME 34
PRE-çO-: CR$ 1.500
FAsek:uto I = *outubro de 1965
FASCICULO 11 — novembro de 1965 — PREço: CR$ 1.800
FAscicuLo III — dezembro de 1965 — PREÇO: C$R 1.400
,

A Revista Trimestral de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
ontem a matéria aut. anteriormente. constituía o Apenso ao Diário da Justiça,

A VENDA:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Avenida Rodrigues Alves

e1

Agencia 1: Ministério da Fazenda
atantle.ao

rbadidos pelo Serviço de ReembOlso Postal
Em Brasília
Na Sede do D .1. N.:

"

N.

n•••••• •-• •

OBRAS COMPLETAS DE RUI BARBOSA
Torno

Assai:to

Volume

Preço

Assunto

Tomo

1
X111
. XXIX
XXXI
• XXXII
200C111

Ii

In

In

Trabalhos Diversos

Réplica .
Trabalhos
Trabalhos
Trabalhos

uridicos
urldtcos
urldlcos

Ni•••

100
120
1201
1.000
1 01

XXXIV
XXXV
XXXIX
XL
XL
XLII

1
II
II
11
111
I

•

?

['Mc-ursos Parlamentares
1
Trabalhos¡Micos
I
Trabalhos urldlcos
Trabalhos %cíclicos
Trabalhos Jurldlcos
Limite. Interestaduais

.nn•nn1,-

A VENDA
Na
Seçao de

Guinabara

Rodnones Alves a• • Ir
Agéoria 1! NI:muerte. da Fazenda
Atende-st • pedidos peto Serviço de ReeinKY-so Postal
arn.rilia
VencIac Aveakla

N
•• ,

( Preço

250
700
400
400
1.000
1.000
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicacam feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§2 lia data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr e praso para o deferimento do pedida, durante 30 dias
Noderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TIMM° — N9 128.728
De 26 de abril de 1861
Chadbown Gotliam,
itulo : Processo para fabricar
meias de Senhoras e ,respectivo produto.
Pontos Cai acteristicos

1 — Processo para fabricar meias
de senhoras, caracterizado por isininia
tecida com malhas, porções de perna
e co pé formando laçadas' de tio em
carreira adjacente e em intervalos
sultando o fio através de um esmaao
de malha sem inmrlaçamento com as
laçadas em qualquer uma das carreiras adjacentes.
.2 — Processo paar fabricar meias
de senhoras, caiamelizado por bainha
tecitia com malhas pomosta ca perna
e do pa formaria° laçadas de fio em
can eiras com as laçadas de cada
carreira sendo int:aramadas com as
laçadas das carreiras adjacentes em
intervalos soltando o fio sem interlançamento através , de uns espaço de
malha de uma laçada no espaço de
malha da laçada em uni lado do espaço de malha do fio soho para a
laçada no outro lado do capaço
malha do fio solto.
3 — Processo para fabricar meia
de senhoras, caracterizado par baitma
tecida com malhas, porções de perna
e do pé formando laçadas de fio em
carreiras com as laçadas de cada carreira sendo interlaçadas com as iaçadas das careriras adjacentes e em
intervalos fixando uma laçada sem
tecer com malha com a carreira subsequente enquanto soltando o fio na
laçada subsequente através do espaao
da malha fixa sem interlamento e
subseüentemente tecendo com malta
referida malha fixa na laçada da carreira seguinte da referida laçada salta.
4 — Processo para fabricar meias
de senhoras, de acôrdo com o pomo
2, caracterizado lateriormente em mie
as laçadas fixas • são repetidas cada
quarto laçada no sentido da carreira
5 ,— Processo para fabricar meias
de senhoras, elt acardo com o ponto
2, caracterizado ulteriormente em sate
a combinação da laçada fixa e da
solta é repetida cada quarta laçadi
no sentido da carreira e cada quarto par de tacadas no sentido do ( espaço da malha de como padrão estando alternado em pares adjacentes das carreiras.. 6 — Processo :ara fabricar meias
de senhoras, de acõrdo com o atento
2. caracterizado ulteriormente em mut
fio singelo não binado é usado em
tecer as nialhaas de pelo menos algumas das carreiras • tendo laçadas
fixas nelas.
7 — Processo paar fabricar meias
de senhoras, de aaardo com o pont,.
2, caracterizado ulteriormente em que
carreiras tendo lacadas fixas são tacicias com malha usando fio sireaslo,
não binado e carreiras tendo laçadas
soltas são tecidas com malhas usando um fio torciii o binado.
8 — Processo para fabric. metas
de senhoras, de acardo com o monta
6, caracterizado ulterierment,e em Tia
apenas um fio torr iaa, binado é titi
liaado em tadas as carreiras tendo
laçadas- soltas.
9 — Processo para fabricar meias
de senhoras, caarcterizado Por bainha

tecida com malha, porções da perna 'to das malhas fixas com as malhas com cada malha fixa estando associae do pé pela formação de laçadas de 'soltas,
da com uma malha solta que está
fio em carreiras comas laçadas de 14 — Meia de senhora, caracteei- alinhada no sentido dos espaços das
cada carreirasendo interlaçadas com zada por . ter malhas fixas e soltas • malhas com a malha fixa e esta denas laçadas das carreiras adjacentes espalhadas nela em urna combinaçáo tro de- una carreira adjacente, coa
incluindo um fio singelo não bina- em que uma malha fixa e uma sol a cada malha fixa estendendo-se atrado nas careiras na porção da perna estão
vés da carreira da malha solta asalinhadas no sentido do espaço sociada
e a intevalos na tecelagem .com ma- da malha
sem inierlaçamento da malha
em
carreiras
adjacentes
lhas da porção da perna soltando o sem entrelaçamento das malhas fi- fixa com a malha solta, a combinafio desenlaçado através de um espada malha fixa com a malha sol.
com as malhas soltes, referidas ção
ço de malha sem interlaçamento com xas
ta repetindo-se cada quatro carreiras
malhas
soltas
-estendendo-se
através
as malhas em qualquer carreira adja- da abertura formada na laçada da da agulha em uma 'direção no sentido
centes.
malha fixa para reduzir ao mínimo da 'carreira."
20 — Meia de senhora, de acordo
10 Processo Para fabricar meias o aspecto da malha fixa.
com o conto 19, caracterizada lutede senhoras, caracterizado por bainha
15 — Meia de senhora, caracteri- riormente em que a combinação de
tecida em malha, porções da persa
zada por ter malhas fixas e soltas nimba fixa e malha solta repete-se
e do pe pela formação de laçadts espalhadas
nela em uma combinação uma vez em cada quatro pares de
de fio em carreiras com as laçadas
em que uma malha fixa e uma ma- carreiras em urna rl ireaão no sentida
de cada carreira , sendo interlaçadas lha
solta estão alinhadas no sentida do eepaço das malhas.
com as laçadas das carreiras adja21 — Meia. de senhora, de acórdo
cente:, e em intervalos fixando "uma do espaço da malha em carreir
laçada sem tecer co mmalha com a adjacentes s m entrelaçamento das com o p onto:1.9, estmetarizada u i teri rmalhas
fixas
com
as
malhas
soltas,
mente em eme o nadrão da combinacarreira subsequente, enquanto soltando o fio na carreira subseqüente referidas malhas soltas sendo tecidas ção da mansa fi as e da- malha solta
através do espaço da malha da la- em malha nos espaços das malhas eiroariele um asnriao de malha para
çada fixa sem interlaçamento e sub- em- ambos os lados da malha fixa cada par de carrei ras. .
seqüentemente tecendo com malha ate- e dessa maneira impedido corridas
— Main !i? senhora, de acôrtio
ferida laçada fixa na laçada da' car- nos espaços das malhas adjacentes cora o nonto19, rarac lerizada em que
a
malha
fixa
de
progredirem
além
reira seguinte a referida laçada sol• rombinnaão d- malha fina e mata, as carreiras tendo laçadas soltas da malha solta.
lha r)1 ta é repetida roda oitava nlc
tendo . sulastancialraente nenhumas
16 — Meia de senhora: caracteri- das rarrairas aro direeaso do sensido
laçadas fixas.
zada por ter malhas fixas e soltas • esna an dusmalha.
11 — Paoceso para fabricar meias espalhadas nela em uma combinação
Meia ria aenboa n. caractesi
de senhoras, caracterizado por bainha em que uma malha fina e • uma maDor ter malhas fixas e sutis-zad
lha
solta
estão
alinhadas
no
sentido
tecida com malha, porções da perna
dist:lestes em inn padrão enata:lar
do espaço da malha em carreiras em
e do pé pela formação de laçadas do adjacentes
atm malbria fi ,zas em carreiras
sem
entrelaçamento
das
fio em . carreiras com as laçadas de
são alinhadas no santido do eseamo
malhas
fixas
com
as
malhas
soltas,
cada carreira sendo mterlaçadas, com
das malhas mm ma lhas soltas mu
as laçadas das careriras adjacentes e referidas malhas soltas estendendo-se carreiras di a
Saro interlaraa
amavea
de
abertura
formada
na
laem intervalos . fixando uma laçada
mento das rna lle as fiara co mas maçada
da
malha
fixa
par
reduzir
ao
sem tocar com malha com a carreilhas soltas. CS .rpforkla innlb
ra subseqüente nquanto soltando t. mínimo o aspecto da malha fixa, re- estenclencio-se através da carre ira de
ferida
malha
solta
sendo
tecida
em
fio na carreira subseqüente enquanto
soltas e sendo tecida em man
soltando o fio na carreira .subseqüen- malha nos -espaços das malhas em malha
os lados da malha fixa e dessa lisa na próxima carreira ali além,
te através do espaço de malha da ambos
imnerlinelo corridas nos as- referidas carreiras de malha fixa O
laaacia fixa sem interlaçamento e manriaa
nacos
das
maihaa adjacentes a ma- referido careira de malha solta rensubseqüente . estendenda referida la- lha fiaa se progredirem
além da ma-- cindo nas meias com fio sincera não
çada fixa a carreira além da laça-la lha solta.
binado e torcido, fio binado estando
solta sem substancialmente aumentar
e m diferentes carreiras, referida
17
—
Meia
de
senhora,
caracterie fio na carcrira da laçada fixa,.
tensão das
daa malhas fixas para duas
zada
por
ter
•
Malhas
fixas
e
soltas
dessa maneira tirando fio das laçacarreiras mantendo alinhadamento no
espalhadas
nela
em
uma
combinação
das adjacentes ila carerira da malha,
sentido do aspam das malhas e estafixa, e tecendo com malha referida em que uma malha fixa e uma malha bilizando as meias contra torsão OU
solta
estão
alinhadas
no
sentido
do
laçada fixa na referida carreira além
volteio.
espano da malha em " carreiras adjada laçada solta.
— Meia de senhora, de acOrda
centes
aern
entrelaçamento
das
ma12 — Processo para fabricar meias lhas fixas com as malhas soltas, re- com o ponto 23, caracterizada ultea
de senhoras, caracterizado por bainha feridas malhas fixas estendendo-se riormente em que o fio torcido binado
tecida com malha, porções da perna através da carreira de malha solta tem urna torsão binada em uma únie do pé pela formarsito de laçadas d.e e • sendo tecida arn malha na seguin- ca direeão através de todos as carfio em carreiras com as laçadas de -te carreira além dali, referida ex- reiras.
cada carerira sendo interlaçadas Com tensão
da malha fixa por duas car25 — Meia de senhora, de acôrdo
as laçadas das carreiras adjacentes reiras mantendo-se
alinhamento no
formando relativamente laçadas aper- sentido esnaro . das malhas e estabill- com o ponto 23, caracterizada une.
tadas na porção da perna com um aando a meia contra tors'ao ou vol- riormente em que as carreiras de malhe fixa são de fio singelo, não biiio singelo, não binado e um fio tor- teio.
nado e as carreiras de malha solta
cido, binado em cada carreira e fi18 — Meia • Ca senhora. caracteri- são de fio toraido binado.
xando 'cada auarta laçada em cala
outro par de carreiras sem tecer com sacia por ter malhas fixas e soltas 26 — m&a de senhora, de acdrd0
malha com a subseqüente carreira emalhadas nela com cada malha fixa
enquanto que soltando o fio nas car- sendo disnosta no mesmo espaço de com o ponto 24, caracterizado ulte . malha nua urna malha solta e em nem-ente em que um fio singelo,
reiras subsequentes através do aspa ama
carreira adincente a carreira da não binado é combinado com um
ço de malha da laçada fixa sem ia refarldn
solta, rafai:Ma malha
rani entra su bsequen temera e tecendo fi ''S PS Onmalha
d endo-se atrav's da carrei- fio binado, torcido nas careriras
com malha referida laaada fixa mi ra ("!P milhas
soltas e sendo tecida malhas soltas.
laçada Ia carreira seguinte refaria ar' malha - na próxima
carreira ali 27 — Meia de senhora, de adirdo
Tacada solta,- e Remando a localiaa- atam
e refina da ma l ha solta sendo com o ponto 23, caracterizada une-.
cão das latsadas fixas em um sentido
"m m". 1 1, -, com as lacadas nas riormente em que a combinação de
cio espaço da malha.
rn,To-ns de amima em tribos OS Ia- malhas fixas e soltas é repetida cuça
13 — Meia de senhora, caracteri• rins do mar „a aixa e. antandendo-se quatro espacos de malhas em umk
peartan da malha sem se' curarão no sentido da carreira e cada
zacla par ter malnaas fixas e soltas taatea
espalhadas por nada em usa • som - .-1 -bae.ia m1 lel-rad.:maio com a rafa luatro pares de carreiras em uma
binaaão em que uma malha fixa e, em a rnrr"-s i f1"1
direcão no sentido carreira e cada
uma malha solta estão alinhadas. ao 19 -- Meia ria senhora, caracteriza- rmatro pares de carreiras em uma
aenticlo do . earatro da malha em car- da por dar malhas fixas e soltas dis- fure(*) no sentido do espaço das mareiras adjacentes sem entrelaçamen• postas em uni padrão repetidor nela. lhas.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicaçâo feita de acordo com o art. 28 do Código de Propriedade Industriar:
o prazo p ara o deferimento do pedido, durante 30 dia*
1 2° Da data da purificada., de que trata o presente artigo, começara a correr
~Mo apresentar suas oposições ao Departamento Nacional aa Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
IMM•I•••••

nffil•

— Um processo, de actirdo com 10 — Um processo, de acerco cens
28 — Meia de senhora de aefirdo nela, com cada malha solta senio 3ponto
r, caracterizado por seaqui- o ponto 9, caraccenzadu pela proporo
alinhada
no
sentido
do
espaço
de
ponto
28,
caracterizada
ultecom o
malhas com uma malha Via em urna nizar a (adura para formar olefinas. ção de dlluente para (defina ser de
rionnente em que a combautçéo
malhas fixas e soltas progride um carreira adjacente, cada ?milha sol- 4 — Um processo, cie acerte. com ordem de 2,011 até 4,0/1.
espaço de malhas pitar cada par de ta estendendo-se substancialmente o ponto
caracterizado pela ele'
11 — Um processo, de acero com
re:a através de seu escaco de milha a crateumear para fo-eaar isopreno,
carreiras.
sem interlannmento com a m elha exa ser, pe:o menos, uma das segui ites : qualquer dos pontos 1 a 10, carac29 — Mela de senhora, caracteri- tedas as carreiras subs aieelahnente
terizado por empregar o cromo .tna
en
2-etil-pentena;
3-met11-penteno-4;
zada em que as caracteristicas de com
proporções que variam de 0,5 Má
soltas
não
tendo
malhes
malhas
2-etil-buteno-1:
2,3-dl-mete-bçuteno-1
arrimo são providas por uma estrie I fixas nela.
ou 3,3-di-metil-buteno-1 ou 3,3-di- 50 mola 9'0 , em relação ao número
tura em que a meia resisto fortemen •
te a ex.ensáo u'terior no sentido da
Reivindica-se, de acôrdo com o inetil-buteno-1 . •
total de mola da olefina a craquilargura em que é utilleada, reterei i• Convenção Internacional e o Arthro 6 — Um processo, de ac3rdo com nizar.
o
ponto
1,
caracterizado
pela
meia tendo malhas soltas espalhadas 21 do Código da Propriedade Indusa craquiruzar para forma 2-etil-buta- 12 — Um processo, de ~ido com
ne:a, referidas nalhas soltas estendendo-se silbstanc'elinente retas atra- triai, a prioridade do pedido corres- cileno-1,3 ser, pelo menes, uma cias qualquer dos pontos 1 a 11. :ars:vés de espaços sem entrelaçamento pondente depositado na Repartição seguintes: 2-etil-penteno-2; 3-metil-2- terIzado por fazer a emquinteavito
e desse modo reduzido a quentidaie de Patentes dos Estados Unidos da eUl-bUteno-1; 3-etil-hexeno-2; eu 3- em temperaturas de 3309C a 1.009C.
de fio que pode ser extendido no América, em 13 de dezembro de 1960 rnet11-2-etil-penteno-1.
8 — Um processo, de acerdo com
13 — Um processo, de acõrdo com
sentido da largura.
o ponto l, caracterizado pela °refina o ponto 12. caracterizado pela temsob . n9 75.502.
30 — Meia de seneora. Caracteria erequinizar para formar hutadieno peratura ser de 5009C a 900zada em que as características de
ser, pelo menos, ema das segum es: 14 — Um prccesso, de acórdo com
arrimo são providas por uma estrueenteno-2; hexeno-2; 3-metil-pet- qualquer dos pontos 1 a 13, "leitten
tura em que a meia resiste fertemenreno-1; cielo-heeeno; 3-metil-heaero- terizado por ficarem as (Adirias na
TaRMO
N9 118.193
te expansão ulterior no sentido da
1; 5-metil-hexeno-2; 2-octeno; 5-metil-hepteno-2; ; zona de craquinização por 0,001 a 3
lareure. -Vem da te rnura em que é
De
28
de
março
de
1910
utilleada, referida mela tendo cerrei3,4,4-tri-metil-penteno-1; 13-metil-hep- segundos.
reg cem ma l hes soltes nela, cada re- . The Co:ryear Tire & Rubber Co. teno-2; noneno-2; ou 3-metil-octeno-1. 15 — Um processo, de actirdo
ferida malha solta e.eten den do -rie — Estados Unidos da Anser.ea.
o ponto 34, caracterizado por ficarem
— Um processo, de actirdo com as
substanci-Imente reta através seu
olefinas na zona de craquinizaçao
qualquer
dos
pontos
precedentes,
Capaeo de malha sem entreiaearnente. Titulo: Craqtrinieação de Olefinas. racterizado por craquiniziu• a defina por 0,05 a 0,5 segundo.
referidas ertrreiras de malhas soltas
na presença de um diluente.
18 — Um processo, de ac3rdo com
Incluindo um fio sie eelo no bina ta
Pontos Característica,
8 — Um processo, de acõrdo com qualquer dos pontos I a 15, caracoue é snielto a encolher tetra nozn.r
7, caracterizado pelo diluente terizado por fazer a eraquinizaeao
a main apertadamente a um formato 1 — Um processo de craquinização oserponto
vapor dagua, dl-óxido de carbono, numa velocidades especial de 3100.000
deeeledo.
de olefinas caracterizado por craqui- nitrogénio ou hidrogênio.
a 1,200 volumes de gás/volume de
31' — Meia de senhora, de acerdo nizar as citadas olefinas na presença 9 — Um processo, de aeserdo com espaço de reator/hora.
de
bromo.
com o ponto 29, caracterizada em crie
o ponto 7, ou o ponto 8, caracteri- 17 — Um processo, de acórdo com
2 — Une processo, de aceedo com zado pela %.mporção empregada de qualquer dos pontos 1 a 18, caraccarreira da referida malha solta tamo ponto 1, caracterizado por ~gra- diluente para olefina ser de 0.5/1 ate terizado por fazer a cmquinizaçâo
bém inclue um fio torcido, binade.
nizar a olefina para formar di-ole- 15/1 em mole de diluente por moi numa pressão de lOmm de mercúrio
32 — Mele de sentiora, caracteri- finas.
de olefina.
até uma pressão manométrica de
zada em que as características de
35kg/e1n2.
arrimo são providas por uma estru18 — Um Processo, de acordo com
tura em que a meia resiste fortemen•
qualquer dos pontoe 1 a 17, caracte a expansão, ulterior, a.. sentido da
terizado por aplicar o bromo em
larntra além de largura em que é
forma de gás ou de um liquido sob
utiliertea. referida mela tendo mapressão.
lhas soltas combinadas em uru Padre° neta. cada mel hrt solte esten19 — Um processo, de sc.:Veio cont
deneo-se substancialmen te reta atre(FORMATO PEQUE740)
qualquer dos pontos 1 a 17, caracves de seu eseaea de malha srm
terizado por aplicar o bromo sob
earn .nto e refertene maleal soltes reforma de um composto que liberta
peeetee cede meetro esteiem de raa:(Com
as
Emendas
Constitucionais
de
a"e
UI
bromo.
It.ci em direeão no sentido da carreira.
20 — Um processo, de acOrdo coas
o ponto 19, caracterizado pelo com33 — Meia de senhora, caracter)posto que liberta bromo ser bromete
cada em que as earacterfsticas de arde hidrogênio
rimo s5o providas por estrutura em
annvutgação a' S59
orle a meia resiste fortemente a
21 — Um processo oara aumenta)
pensão ulterior no sentido da lameirendimento de isopreno, obtido por
o
12'
edição
ra além da largura em atm
craquinizaçáo
de :una defina, caracze.ea, referida meia tendo mel h ee solterizado por craquinizar 3-anetil-pentas e teelhee fixas esn elbedae nela
com cada melha sol ta sencin
teno-2, estando a citada Glenne em
PREÇO; Cr$ 500
da no eentido do esna en da monte
presença
de vapor degua e broa»,
com uma melhs fi ea em em e carcujo
bromo
é fornecido por meio de
reira ediatemte, cana melha enna esbrometo de hidrogénio.
tendendo-se sehe teectelment e reta
ateares de seu eeneect de m- lh a e -TYI
A VENDA
22 — Um processo para aumentar
irte-l-rnre- fn com a me l'^ et fixa
o rendimento de isopreno obtido por
reto-m oa meneie fixes estan ee amarcraquinizaçat.
de uma orefine caractademente tecidas en nifiltle nitra
Na Guanabara
terizado por eraquinizar .1-m etil-penponte In dos esnaeoe de' ree lhe ne
teno-2 estando a citada nlef lna em
sentido de ee reetee p Meou weete
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
presença de vapor legue e bromo,
p .mftrit-n o n Nliti t hi •, r t iVol . nt4 n com
cujo
bromo é fornecido por meio de
prim .-net do fio nas cimeiras da maAgência 1: Ministério da Fazenda
brometo
de hidrogénio.
lha fixa.
,Atende-se
•
pedidos
pelo
Serviço
de
P e embólso Postal
Reivindica-se, de acõrdo cum a
34 — Meia de senhora. carac teriesConvenção Internacional e o Art. 21
da em que as ceracterfsti cas do erre
do Código da Propriedade indistrial,
Em Brasilia
ruo são providas por uma estruttita
a prioridade do pedido correspunaente,
em nue a meia resiste faetertee pe e
depositado na Repetição de Patentes
Na sede do D.1.N.
expensa° ul terior no sentido da lardas Estados Unidos da América, em
gura além da 'amure em mie
30 de março de 1959 sob IV 902.633.
referMa tn .,Ift tendo milhas
soltas e malhas fixas e espalhadas.
(N° 4.062 — 31-1-66 — Cr$ 11.000).
4111•••n
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PATENTES DE INVENÇÃO
•• Publicação feita de aceedo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
5 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante
~exilo apresentar suas onosições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

_ARMO DE PATENTE N9 129.138

TÉ111110 N.° 111.793

De 12 de maio de 1961

De 15 de julho de 1959

Merck & Co., Inc. — Estados UniAmerican Cyanamid Company
dos da América.
— Estados Unidos da América.
Titulo: "Processo para produção de Preparação de tetra hikiro 4 oxo
deiivados de fenilalanina' .
2 nafialenos.
.
•
1. 0 Uni processo para preparar
Ponros Característicos
derivados 1, 2, 3, 4 tetra hidro 4
Um processo para prepaieçáo oxo 2 naftaleuicos da forinu::i
de compostos, tendo a fórmula geral
i.

R

nCará:a008
e

2
onde R é um radical alquil inferior
de cadeia reta, caracterizado pelo
fato de consistir em hidrolesar uni
composto tendo a fóórmula

eu3o—

-c;-#3'
2

CIS Cid.

/111

•
-

em uma solução aquosa oe ácido bro-

midrico contendo 35 e 55% em peso
de HEr, e uma temperatura compreendida entre 909C e a temperatura
de refluxo, e neutralizar o produto
autos de notificação, requerida conresultante.
Seguem-se os pontos de 2 a 3.
A requerente reivindica de acôrdo
eom a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
27 de agósto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido denositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 13 de maio
1960. Sob o n9 28.863.
2. Um processo para preparação
(metil-B-3,4 — dihidroxifenili
alanina. caracterizado pelo fato de
Consistir em hidrolisar 5-metil-5(3 4-dimetoxibenzil) hidantotna em
uma solu eão aouosa d e ácelo Promlrico contendo 35 a .55% em neeo de
inee, a i ene temneratuea conneeendirla entre 909C e a temnerntura de
refluxo, e neutralisar o produto resultante.
3. Um processo para preparaeão de
(meti i -1-3.d-,dihidroxifen11) alanine,
caracterizado pelo fato de coneistir
em tild olisar 5-met11-5-3 4-dimetoeibenze) hIdantoina em ema soieeee
aquosa de cido hroreí d-ien contendo
35 a 55% em tee;ei de !Mr. a Pire
temperatura compreendi entre erre
e a temnerat”-a do rP ruxo, e neutralisar o produto remetente.
Prioridade: Estados Unidos da
América. em 13 de maio de 1960, sob
O n9 28.863.

na qual X é hidrogênio, /ninem
ou radicais hidroxi; R é hidrogênio, haliseno, radicais alcoll inferior, alcoxi inferior ou aralcoxi
e 111 é hidrogênio, radicais hi-.
droxi, olcoil inferior ou alcoxi
inferior, caracterizado por (a)
ciclizar, um ácido 3 benzil glulárico da fórmula

30

dias

da para produzir beta delta dt
metil épsilon capro lactama.
6." Uni processo acôrdo com o
ponto 1 ou 2, caracterizado pela
hidroxi capro amido usada ser a
N metil 6 hidrosi caps.° amida
para produzir a N metil épsilon
caoro lactam.
7.° Um processo para a produção de uma épsilon capro lactama, substancialmente corno aqui
descrito, com referência aos e
ilustrado nos exemplos apresentados.
8.° Épsilon capro lactama, sempre que produzidas pelo 'processo
de acôrdo com qualquer dos pontos precedentes.
Prioridade Estados Unidos
da América em 8 de junho de
1959 sob n.° 811L540.
•
TÉRMO N.° 121.139
De 11 de Julho de 1960

tionila, brometo de tionila ou outro semelhonte.
4. 0 Uni processo, de acôrdo com
qualquer dos pontos precedentes,
caracterizado por consistir a redução do estágio (c) em colocar
o cloreto de ácido do estágio (b)
em contacto com uni hidreto de
alcoil titio aluminio, tal como hi
dreto de ter butil titio aluminio.
5.° Uni processo, de acôrdo com
qualquer dos pontos precedentes
1 a 3, curacterizado por consistir a redução do estágio (c) em
colocor o cloreto de ácido do
estágio (b) em contacto com hidrogenia na presença de uni catalizador de metal nobre, até que
se desprenda, aproximadamente,
1 moi de halogencto de hidrogenio para cada moi de Cloreto de
ácido.
G. Um processo, de acórdo com
o ponto I, caracterizado por fazer a hidrogenação numa solução
de cloreto de ácido em solvente
org nico.
Prioridade Estados Unidos
da América, em 15 de julho de
1958 sob n.° 748.613.

Societá Formaceutici Italia _
Italie.
Processo para a preparação de
17 ciclo nentil propionato de 4
hidroxi 19 norlestosterona.

'MIMO N.° 119.319

Pontos caracteríticos

De 10 de maio de 1960
Union Carbide Corporation —
Estodos Unidos da América.
Processo para a produção de
epsilon capro lactamas.
•1. 0 Um processo para a produção de uma épsilon capro lactam
caracterizado por aquecer uma 6
hidroxi capro amida, que tem a
ou o anhidrido ou o halogeneto estrutura
de ácido di acilico do citado ácido 3 benzil glutarico, tendo R e
OH
B1 as mesmas significações aci•
1
1
1
1
a
ma citada, para formar o comp osto da fórmula I, no (mal X é
& RR 148
hatogeno, ou um radical hidroxi;
(h) e, quando se descia o composto I no qual X seis halogeno, na qual R representa átomos dc
o o produto do estáeio (a) for hidrogênio e ou radicais alcoilio ácido livre, converter o citado cos contendo de 1 a 8 átomos de
á-eido livre no cloreto de ácido; carbono, em água.em temperatu(c) e, ainda, quando se desejar ras de ordem de 300°C a 475 0 em
o composto I no qual X seja hi- pressões super atmosféricas.
2.0-Um processo de aeôrdo com
drogênio, reduzir o cloreto de ácido do estágio (a) ou (h) nara o ponto 1, caracterizado pelas
formar o tetra hidro naftaleno temperaturas serem de ordem de
35(1°C a 475°C.
acetaldeido da fórmula L
3.° Um processo de acôrdo com
2.° Um processo de acôrdo com o ponto 1 ou 2, caracterizado pela
ponto
1.
carocterizado
por
fao
hidra capro amida usada ser a
zer •a cielização .do estágio (a)
hidroxi capro amido para procom uni agente de condensação duzir épsilon capro laciama.
adequado, tal coimo ácido poli
4.° Um processo de acôrdo com
fosforico ou ácido sulfurieo.
o ponto 1 ou 2, caracterizado pela
3.° 11m processo, de aceitai() com hidro capro amido usada ser a
o pontal ou 2, caracterizado pelo 3 metil 6 hidroxi caproárnida
produzir o halogeneto de acila para produzir a beta metil épsino estágio (b) pelo tratamento lon capro lactarna.
5.° Um processo de acôrdo com
do ácido da fórmula I com um
agente, tal como cloreto de oxali- o ponto 1 ou 2, caracterizado pela
la, penta cloreto de fosforo, pente hidra capro amido usada ser a
brometo de fosforo, cloreto, de 3,5 di metil 6 hidroxi capro ami-

III II

II

1.0 Um processo para a prepa
ração de 17 ciclo pentil prop:o
nato' de 4 hidroxi 19 nortestoste
rona, da fórmula estrutural se
guinte,
caracterizado porque se faz rea
gir com uni ácido mineral, ens
um solvente orgânico. o 17 cicie
pentil propionato de 4,5 epoxi 19
nortestosterona.
2.° Um processo segundo o pot'.
to I, caracterizado porque o solvente orgânico e o ácido acético.
3.° Uni processo segundo o ponto -1, cae acterizodo porque o ácido
mineral é o árido sulfúrico.
4.° Um 'processo segundo os
pontos 1 ou 2, caracterizado por.
que 1 17 ciclo pentil propionate
de 4,5 . eposi 19 nortestosterona é
preparado por acilação de 4,5
epoxi . 1 9 nortestosterona com um
halogeneto do ácido ciclo perdi)
propiânico, em presença de uma
omina tcaeiária.
5•0 Um processo segundo o ponto 4, caracterizado porque o ha.
logeneto do ácido ciclo pentii
pronionico é o cloreto.
6.° U mprocesso segundo os
pontos 4 ou 5, caracterizado por
nue a 4,5 enoxi 19.nortestosterona
é pre p arada tratando com peróxido de hidrogênio em um meio
alcalino.
7.° Uni processo se gundo o ponto 4, caracterizado porque o solvente orgânico é miscível em
água.
8.° Um processo segundo o ponto 7, caracterizado por ser conforme descrita nos exemplos 1 e 2
Prioridade — Inglaterra, em 13
de julho de 1 95 9.

+d
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Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
ti 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo nara o deferimento do pedido. durante 30 dias
poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem Anejachesd•as.

TERMO N9 129.626

o artigo 21 do Código da Propriedade!
Industrial, a prioridade do corresDe 31 de mato de 1961 pundente pedido depositado na Repitrtição de Patentes da murça. ein 2
Requerente: Ciba Sociéte Anonyme de junho de 1960 sob o n9 6329/60.
em alemão: Cibo Aktitienge.sellschoit
- Basiléia — Suíça. .
TERMO N9 130.693
Emprego de novos compostos azoteus como agentes de avivamento
De 10 de julho de 1961

contendo um átomo de halogênio
'FUMO N.• 123.955
substitui vel, de fármula llal P3,
De 3 de novembro de 1960
eiu sais de solventes opropriados,
etm pat 1 veis.
Abbott Laborataries — Estados Um2." Praguicida contendo ou •consistindo de compostos de atórdo dab da America.
Titu:o: Processo para preparar bpn.
com o ponto I.
3.- Processo para combater pra- zunidas substitual.u..
gas com emprégo de compostos de
Pontos caracteristicos
.
neônio com o ponto 1.
1 —"O processo (12 prep.:réor benremt4. Proceso de produzir ésteres
do i",eido ditio fosfinien, caracte- das substitindas de tórmuia:
rizado pelo fato que sais de ácidos nono tiol fosfiniens são reagidos, 0011VelliVIltellll'Ille em solvente apropriados. com compos-

Pontos Caracterstieos
Société dos Usines Chimiques Rhõne-.Poulenc — França.
1 — Emprego da compostos azóli*Processo de preparaçã ode novos
iCOS caracterizado pelo fato dos mu- eateres
fosfóricos e as composições
itos serem da fórmula:
pesticidas que os contém".
— Processo de preparação dos
esteres fosfóricos racemico ou óticatos contendo
3 mente ativos de fórmula:
tala% P

•

flenn

•

ia qual RI e R2, cada um, represen-I
a um riu:Peai do benzeno. R3 repre-.
;ente um radical do Oenzeno ou,
as,+taleno, o qual está condensado;
oirc a cacLia aixi
, *iica da maneira
Lenda nelas linhas de valne:a. e X,
:epresenta o componente restante.'
perfazendo a cadela azolica, como'
+gentes de avivamento ótico.
2 — Emprego de compostos •zólttos de constituição mostrada no pena) 1 caracterizado p .a° fato de serem
:elmo agentes de avivamento ótico
Para fibras sintéticas..
3 — Eanprégo de compoatcs cron.:os conforme especificado no Ponto
1 ou 2, cararterizado pelo fato de
:orresponderem à fórmula:

aa. qual R3 representa uma cuctela
lo Mrizeno. a qual está condensada
um a cadeia azólica. de maneira Inileada nelas linhas de val;Mcia, comó agente de avivamento ótico para
fibras de poliéstes.
4 — Emprego de •,ompostos azoeeos conforme especificado no ponto
1 ou 2. caracterizado neto fato de
correspond:rem à fórmula:

na qual R3 representa um radical
d. benzeno nu naftaleno. o (mal este
condensado com a cadela azótica de
maneira indicada • nelas Unhas de ve!Anela e A reoresenre um átomo de
tUrogénin. um grimn Mentia iaterini
ou hidrnsialenila mi um
radical benz ila. como n eante de avlcemento ótico para fibras de Poter.
5 — EM(Irrtle/ a
gosto da fórmula:

earRetert?orlo pelo fato de ser de
ar.'-do com o ponto 4.
Finalmente. a denos'itante reivindica de g retai° com a Coro/ ne5o In.

tfrnacional e de conformidade com

• caraJar

CII COP1 Cati.
CP.

11111 átomo de halogénio substituirei.
5." Processo de produzir ésteres
do ácido fosfinico, coracterf ia do
Pelo falo que cloretos do ácido na qual R e um ract:cal de helrocarba

tiono fosfinico são reagidos com
oleonis enfáticos de qualquer forma sn:islituolos ou voto !f 0015
de qualquer forma substituídos mi
com remoi:amo; nroinfilicos
alifáticos de qualquer forma subsefAbliGPIP
tituídos.
.
t„.0). . • afale
fl. Processo de produzir ésteres
do ácido fosfinieo, caracterizado
2 — As enmnnslcaes prsticidas só- Pela foto que ácidos tini fosfini&ti p . semi-sólidas ou tinidas, cont en- eos são reagidos em meio alco.
do como inerediente ativo um dos tino ema halogenetos alenilicos
produtos definidos no ponto 1.
real i vos, eventualmente subst iltiirtns.
7." Processo de produzir ésteres
'MIMO N. 109.198
do ácido fosfinieo, caracterizado
pelo fato que cloretos do ácido
De 17 de março de 1959
fosfinieo ou cloretos do
caracterizado pelo fato de comportar
oxidação, por meio de agua mageneda. de cloro ou de bromo, de um
produto racemico e ()Veemente clivo
de fórmula:

re.to contendo 3 a 1 átomos oe carbono(
ri é escolhido da grupo que cons sti
de hidrogénio, a!quila inftrior e beta.
'fill-caietila: X é esculliid, cio grupo
que consiste de radicais am.no. alquila- •
mino inferior 'e di (alquila interior) atui.
no: e cada Y é 1r1 halognio escolhtdo de cloro e bromo, cometera:ufa peio
fato de compreender os estágios de reagir u mcomposto da fórmtea:

Farbenfabriken !layer Aktien- ácido fosfinico são reagidos com

compostos cetonicos ou lio cel.
g eselschaft, sociedade alemã — nicos enolisáveis em meio atraIlepública Federal Alemã.
tino, r es p ectivamente, em forma
Processo para produzir deriva- de seus sais.
dos do ácido fosfinico e tiofosfiR.° Processo de oroduzir tini
nico composições contendo èsses ésteres
do ácido fosfinico, earac•
pragas
derivados para comboter
terizado pelo fato que bologeneins
de insetos ou acaras.
do ácido fosfiniens são reagidos,
de p referène'a em presença .de
Ponfox earnelerIstleos
agentes
retentores de ácido, com
1. 6 Processo para produzir no- q
vos derivados do ácido fosfinico. uaismiei mereapleims.
Processo de p roduzir ésteres
respectivamente de árido tidos- it9."
aeido (t i tio fosfinien, caracte(mítico da fórmula geral
rizado pelo faio que ésteres vinilieos ou tio éleree vinifico& são
combinadne. por adição, a ácidos
(titio fosfiniens livres.
1(1. Processo de p roduzir ésteR.4
res do ácido fosfinien, Caraeteri.
Et
g odo pelo fato que sais do árido
2
ditio fosfinien são rea gidos com
cloro bromo olcanos e, en i iin, os
em que X e Y re p resentam osi• res ultante.; ésteres do ácido clogênio nu enalifre. RI representa ro ;demi ditin fosfinien são reaum tablient olcoilien monovnlente. glanc com compostos SH reativos.
Prioridade — Re p ública Feeven t o:11ml nte 112 represento um radient alenilien
Al-ml.ein 18 de marco de
critico, evenlimbnente anbstibildo, 19,
R, 2 do abril de 1958, 5 de
P3 representa tini rodical nicni 1119!11 do 1958, 30 de mato de I 9 58.
tico. oralcollieo. nrifico ou hete• 21 de joelho de 1958, 19 de lurorrenen. eventualmente substi lho de 1 9 58, rerneetivamente. sob
tufar,. caracterizado tine coniore. as F ti5 ?67 1V 12 o. F 25 407
ender a reação d . sola 410 Ácidos IV!) ta o. l 15 (18a IVIi 1 o, F
ev",lVI i"
fosfiniens, resnectivamente, lin
1: g i; 007 1Vh..2
fnsfiniene e tinnn tin fncrintene o. 1" - 1 219 1Vb-1 2 n. e F 20.210
correspondentes, com compostos 1Vb-1 2 o.

,P • y
/

com clor.4o tionilico sob condições dl:
,refluxo, de remover a porção não reagido tio cloreto tiondico. e de tratar o
cloreto de 3.4.5-trissubstituido
ccrn uma amina de fórmula R-NH-R*
num so/vente inerte.
2 — O processo de preparar um composto da fórmula:

ra qual R é um rarreal de hicl-oearbo
r to contmdo 3 a 4 átomos de cm4.ono:
'Ir é escolhido d, rompo m ie constata
hidsogénio. ale:lila inferior e beta1,1 4-oxietili• X é escolhido da grisuo
cie conslste d: roclicais omino alquila-•
r•ino firmaor e tf : frit/rifa inferiorlandr 1: e coda r"..1*cal Y é em halogênio
t —oihido dor° .e ir.tyno. larirteriza.
0-) n-lo tato de romn-rend” a reação
do corr •pondent- cloreto cie I 4.5-tris.
IN ,Irto'i n cem tm omino com.
tsnstn escolhido do gomo que consiste
el- om ines primdrias e secundárias.
3 — O processo de acérdo com o
ponto 2. caracterizado neto fato da dita
-caça° ser efetuada num solvente inerte.
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Publicaçao feita de acordo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 MUp odara° apresentar suas oposietes ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
4 — O processo d'e acôrdo com o
ponto 3, caracterizado pelo fato do dito
*vivente ser dienetilacetamida.
5 — Um composto de fórmula gera!:

x .4
kV

terial de partida. um enninnsro da me descrito em qualquer um da
exemplos acima.
fórmula:
Finalmente, a depositante reivinda
De 29 de dezembro de 1.959
ut de acôrdo com a Convenção In,
tcsaacional e de • conformidade con
Requerente: Ciba Société Anonyme,
o artigo 21 do Código da Propriedacii
f NO ',
firma industrial e comercial suíça.
2
Industrial, a prioridade do corna
"Processo para a fabricação de
pondente pedido, depositado na, Re.
arnidas cíclicas".
paitição de Patentes dosEstacíos Uni
dos da América do Norte, em 29 4
dezembro de 1958, sob o n9 783.182
Pontos Característicos
TERMO N9 115.394

1 — Processo para a fabricação de
• RI 1:1-dióxidos de 3:4-dihidro-1.2:4benzotiadiazina da . fórmula:

na qual RI e R4, cada um, representa hidrogênio, u mradical hidiotarbonetado alifático ou aralirá,tico,
substituído ou insubstituido, R2 representa hidrogênio, um radical hererociclico ou hidrocarbonetado, suhstituido ou insubstituido e R3 representa halogênio, alcoila ou halogenalna qual R é um radcal aliciclico com cofia, e os sais dos mesmos, caracte3 a 4 átomos de carbono: X é escolhi- rizado .pelo fato de se tratar um nido do grupo que consiste de amino, al- trobenzeno da fórmula:
quila:nino inferior, di(alquila inferior)
omino, e cada Y é um roalogenio escolhido de cloro e bromo.
7 — 4-amino-3,5-diclorc-N-ciclopropia
TIO,
benzam:da.
8 — 4-amino-3,5-dicloro-N-ciclebutil
benzamida.
9 — 4-amino-3,5-dicloro-N-isopropil
benzamida.
ft IMO S /
SO2'tal-R 1.
L1
2
a
10 — Um composto da fórmula ge
rei:

Yi

rr..3 e rvt ient u sigiu(ICAna qual
do dado acima, com um aldeído da
fórmula R2—CII0, onde R2 tem o
significado dado acima e se reduzir
e o resultante composto com um atonto de nitrogênio substituível se tratar, he desejado, com um agenta introdutor do radical hlrlrocarbenetado
RI ou R4 e./ou se converter um sal
resultante num composto livre ou um
resultante composto livre num sal
do mesmo.
2 — Processo, conforme especificado no ponto 1, caracterizado polo fato de se empregar o aldeido R2-CHO
na forma de um polímero ou como
um derivado funcional reativo.
— Processo, conforme especificado nos pontos 1 e 2, caracterizado
pelo fato de se efetuar a redução com
hidrogênio cataliticamente ativodo.
4 — Processo, conforme especificanos pontos la 3. caracterizado nedo nos
lo fato de se empregar, como o ma-

TERMO N9 125.689

8 (32Nilã

na qual R representa um átomo de
halogénio ou um radical de halogenalcoila.
6 — Processo, conforme especificado nos pontos 1 a 3, caracterizado
pelo fato de se empregar, como o
material de partida, um composto
da fórmula:

na qual R é um radical de hidrocarbeneto contendo 3 a 4 átomos de carbono: R' é escolhido do grupo que congaste de hidrogênio, alquila inferior e
beta-hid'roxietila: cada radical Y é un,
halogênio escolhido de cloro e bramo;
e X é escolhido do grupo que consiste
de radicais amino, alquilamino inferior
e di(alquilo inferior)amino.
6 — Um composto da fórmula gera!:

na qual X é escolhido do grupo que
consiste de amino, alquilamino inferior.
e di (alquila inferior)amino; e cada Y
é um halogenio esco/bido de cloro e
bromo.
11 — O raivo proceaso como descri
to no relatório e defirado nos pontos
características.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o art.
21 do Decreto-lei n.° 7.903. de 27 dc
agelsto de 1945, as prioridades dos corresporolentes pedidos, dmositaos na Repartição e Patentes os Estados Unidos da América, mi. 9 de novembro „as
1959 e 29 de setembro de 1960. sob ris
851.539 e 59.152. respectivamente.

H 2 NO 2 S

De 4 de janeiro de 1961
Stauffer Chenrical Company — Es•
tados Unidos da América.
-Ttulo: Novas composições pestica,
das processo de sua aplicação e prça
cesso para produzir o ingrediente ata.
vo das mesmas.
Pontos Característicos
1 — Nova composição pesticida al
pmg,uicida caracterizada por conta(
como ingrediente ativo um composti
tende a fórmula seguinte:

Ar\ I

, OR

C
na qual R3 representa cloro ou trifluor-metila.
6 — Processo, conforme especificado nos pontos la 5, caracterizado pelo fato de se empregar os materiais
de partida, que são obteníveis. como
intermediários, no decorrer do processo e se efetuar as fases restantes.
7 — Processo, conforme especificado no ponto 6, caracterizado pelo
fato de se empregar. como o material de partida, um composto da
fórmula :

A

em que Ar e selecionado da (Usa;
consistindo de fenila e cloro-U/111$
X e selecionado da classe consistindi
de oxigênio e enxofre, Y é selecionado da classe consistindo de oxigénio e enxofre e R é um radical aiquita inferior, numa proporção compreendida na escala de 0,001% a 109
por pêso, sendo o restante tiara 10(
per cento constituido por um veículo
compatível, sólido ou liquido.
— Nova composição nesticicla, de
acôrdc com o ponto característico 1
caracterizado por conter fósforo-da
tiaa to de bis fp-cloro-fenin metil
lietila, como o ingrediente ativo.
3 — Nova composição pesticida, de
acôrdo com o ponto característico 1
caracterizada por conter fósforo-da
tioato de bis (p-cloro-fenil)metil-oaca
dmmetila., como ingrediente ativa.
, 4 — Nova composição pesticida, de
acôrdo com o ponto característico. 1
caracterizada por cont:m tiorio foalana oual R1 e R4 tem o ...esmo sig- to de bisip-cloro-fenil)
nificado dado aos pontos 1 e 4e 5, tua como ingrediente ativo.
reduzido.
5 — Nova composição pesticida. de
5 — Processo, conform a especifica- acôrdo com o ponto característico 1
do nos pontos la 6, caracterizado pe- caracterizada por conter fósforo-tiolo fato de se empregar, como unte- ato de S-bis(4-cloro-ferni1metil-mca
rial de partida, um composto que dietila, como ingrediente ativo. ,
O — Nova composição pesticida. (I(
é obtido por reação de 2:4-dihalorrono-5-R3-nitro-benzeno com um mer- acardo com o ponto característico 1
captan da fórmula R-STI no com um caracterizado por conter o o-cametilhalogeneto da fórmula R---Iial,
metana,
presenca de tiouréia, na qual R re- como ingrediente ativo.
presenta uru radical hidrocarboneta7 — Nova composição pesticida. dc
do alifático, ou arallfation oxidar r acôrdo com o ponto caracteristico 1,
halogenar os resultantes 2:4-cii-R3- caracterizado por conter o,o-dletil da,
nitrohenzenos e tratar o resultante tio-fosforil-difenil-metana como in•
halorteneto de -R3-nn-robenzenr-2 etriente ativo.
disulfon ii a com um composto da fór— Nova composição pesticida, de
mula r'
acórdo com o ponto característico'. 1,
5 — Processo Para a fabricação de caracterizado por conter o o-dietila
cot a aoR tns aulfarnflicos heterociclicos, monotio-fosforil difenil-melana. co.
conduzido substancialmente. eonfor- mc, ingrediente ativo.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de atórdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
2 29 Da data da publicarão de oue trata o presente artigo, começará, a correr o prazo ocra o deferimento do pedido, durante 30 dieta
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
• — Nova composição pesticida, dei 18 — Um processo de fabriceçao de! 22 — O processo az acbrdo com o! composto de ácido fenil-arsénico
tecido com o ponto caracteriatico 1, Um composto tendo a formula gerai: ponto 21, caracterizado por se apil-1 substituido é o ácido p-n-propoxi-

caracterizado por conter mo-dietil-wono-fosforil difenii-metana, como in(gr
grediente ativo.
10 — Nova composição pesticida,
„de acordo com o ponto caraoteririeo 1, caracterizado por conta o, odietil-ditio-fosford-4-cloro faia Semimetano, como ingrediente ativo.
R
11 — Nova composição pesticida, de
acórdo com o ponto caractaistien 1,
caracterizado por conter o.o•dimetil4)4
ditio-fosforil-4-cloro-fend réail-merana como ingrediente ativo.
0.1 •
12 — O processo para extermf.riar
4 ~•••
pestes, ou grapas, caracterirado por
,±p
compreender a aplicação as áreas
infestadas ou sujeitas à infestar-ao
pela peste ou pra g a, partIculannente
Insetos, ácaros e vermes, de uma composição contendo, ermo inorerP^nte
essencial ativo, o composto tendo e em que Ar é selecionado da dome
fórmula?
consistindo de Sentia e clton Unita,
Y e selecionado da classe conststindo
de oxiofn i ti e enxofre, e R • uns redire i al o uila inferior, Útil como nesticida, como esnecificado nos pontos
1 e 12, caracterizado nor se fazer
reaoir um com posto da fórmula 'Amo
CNA. em coe Ar tem a ein.'n'finn-lin
\ I
acima e A é selector^do da clanse
ennidstindo de clero e bromo, com
um composto da fórmula geral
r

,c-S-P

catem reagentes em que Ar á p-cio-i
ro-fenila e R é etila.
A requerente reivindica de acordo
com a Convenção Inernacional, e o:
Art. 21 do Decreto-Lei n9 7003, ce'
27 de agosto de 1945, a priortdade
d . ) correspondente pedido deposttedo
Repartleão de Patentes dos Estados Unidos. • an
tados Unidos da América. em 20 de
Jun:iro de 1960, sob :1 9 3513.
TERMO DE PATENTE N9 126.806
De 17 de fevereiro de 1961
Abbott Laboratories — Estados
Un.dos da America.
l'Aáttuo "uompo.:ções veterma t ias
con.encio coamoms ao acido fenit —
ars:.Mca subs.ituldo e processo para
usar as mesmas".
Pontoe caraetertstteos

1 — Um processo caracterizado por
coinpreentier a admentaçao ue um
aniraai com uma composiçau que
contp.centte, como ingrediente atO o.
um acido fenil-arsetuco substituido
ae foimula:

fenit-arsénico.
5 — Um processo cie acOrclo com
o ponto 3, caracterizado porque o
acido fenii-arsduco substittudo é o
ácido p-n-butoxi-fenii-arsenico.
6 — Um processo de acordo com O
ponto 3, ca:acterizado porque o acido
fenil-arzénico substituido Et o ácido
p-benziloxi-fenii-arsenico.
—
processo ae acórdo • com
o ponto 3, carac.erizado porque o
•
fenu-arsenico substituido é O
ácido p-iscemoxi-fenii-arsénico.
8 — Um prc.,:sso de amue com O
ponto 3, ca:ac.erizado porque o ácido
fonli-arsenico substitutdo é o ácido
p-s-butoxi-fenii-arstnico.
9 — Uma composição concentrada,
ca.-te:emana por compreenaer de 1
a 13% em pfzo de ura acido Sentia:MUCO SUb.itiLuluo ae formula
em que R representa um memoro CIO
giupt.) que consiste ae radicais alquils
de oade.a re.a ou ramificado contendo ae um a oito átomos de carbono
incaisive, chie, benztia, fenil-etlia,
fenii-propila e feno:ti-dile, em mistura intima com um sólido comestível, finamente dividido.
10 — Uma ração animal, aracterizada por conter de 0,001 a 0,01%
em p.a., de uni (Imo fenii-arsénico
subsr quido. de fórmula:

Ir

' OH,
.21

em eme Ar A tri nnl or o do da classe
consistindo de tenha e cloro fetuta.
X é selecionado I Moss o .toneorincirt
de oidoOnin e ~cifre. Y. 4 'Retesemnodo da ela soe con si nt l ndo de ostento e nmrofrn e R é um radical
a lquila inferior. como especiticado no
ponto carecteristico 1.
12 — Um nron os in de acArlo com
o conto característico 12, tarareiEido por entrmreer14^. e 1Pit ePerIn ZIP
proa enniposfnin ennf ^n4 0, cennn ingrediente ess-oclol ativo. o fósforoditl ento de bisrp-cloro-fenilimetil-n.
0-dietiia.
14
Um nrocokso de acArin com
o nonto cere n tertstion 12, oaractor t rado nor coronmencier a aplicaoão
urna cornpasiclio enn fnnio, ecnn n 1/1grerlientP elennefel ativo, s fósforo~to de 1)13(p-cloro-tenni metd-),

•
•

•

em que R é um membro ao grupo
que consiste de radicais aiquua de
cadeia reta e rexaificada, contendo de
um a oito átomos de calbono inclusive. elite, Permite, tetui-stile,
propila e fonexi-eaiti, em mistura
Intima COM um relcuiu la•terivel inocuo, e composição sendo dada numa
ruanticiade suficiente cara proco:Vonar uma dose diária de 1,8 a 18 ml
do composto do ácido por quilo de
peso do corpo.
2 — Na prática da criaço de animais, o processo caracterizado por
compreender a alimentação' dos animais com um composto de ácido fetill-arsênico substituiria de formula

AR:A
Oft

em que R representa um membro do
grupo que consi,te de radicais alquila
de cadeia reta ou ramificada contenCnn e 1.11114 o de mato% forynninms flo
do de um a oito átomos de carbono
Ir a i! e NI tr . ". eYeR tent as
inclusive, eala, benzila, fenil-ctile,
qlon i ftee-o-s anima.
fenii-promla e tenoxi-etile.
p .A.A 1 plyn n
11 — Uma -*Oito para aves domésse gen11moto Ift, crinnetoci-e a l
ticos, c-o•acterlzada por conter de..
enr o m nnonmoot P 1.1 ("" O" i 11-4•1.10,901 a 0.01% em nfso, de ácido p-nA Nu4 nnsi.
en-te..11, A A Poee.nn.
pmroxi-fenii-arstnico.
et é opa.
s
tiro,
211 — di nrn~en O f* •004-en
12 — Uma ração para aves domésticas, caracterizaria por conter de...
n nnntn 1. re Pentn.1.-4n no' sennts 0,001 a 0,01% em peso, de ácido pn lnom TnAn-n é e. Arn em. A A n-Onnn..
benziloxi-fenii-arsenico.
fentlfi. A é Inynnn. itt A Nr.•.4 ptop.
13 — Uma ração para aves domésV er,. Y A n‘l 'Anen e R A *retini.
ticas, caracterizada por conter de...
21 — Tim nynnewn rnnn in•nniveleOH
0.001 a 0,01% em péso, de ácido p-nelin de um coninnsto da fórmu l a gehexoxi-fenil-arsênico.
mi:
em ini• AT A eelnetnnw4n da eln4rxe
•
11 — uma ração para aves domésRi.o.
;r50
ftepllp p elnen.fronfie p
15.— Um Precinge) de ocrirdo com "nr.:afinin
ticas, caracterizada por conter de...
o minto caem-MI-Mico 12, carae teri- R 4 um eit•I geld 91.11111 1111-rInr:
0,001 a 0,01% em peso, de ácido p-npio
rodo nor com preonder a anlicação Cr111,1 150"44A1.1. retp/n
butoxi-fenii-arsênico.
espa......
de urna comnosieen contendo, nome TWAlt. reyertsrttften 1 e 19,
OH
15 — Uma raçao para aves domésde
40
.01.,
a
"rm,„
flor
enrnne."
Inored l ente Pelt - T rIql n t i Vfl. a n o-dia- rimai%
ticas, caracterizada por conter de...
a 0,01% cm pCso, de ácido ptil'ditio-fosforil ciffenil-melar.a.
11111 de .".-e-tn da tirem,. •
em que R representa um membro do 0,001
isosmoxi-fenii-arsenico.
16 — tTni nrocniato de acOnio com 014 "901t esvo um composto da grupo que consiste t..e radicais tumulto 18 — Uma composiçao concentrade c^.de12 reta ou remificacia conten- da, caraczerirucia por cot de 1 a
O Wenn ennu!tertstien 12, earaeterg. fórmula
do de ma a oito atomos de carbonc
3odo nor enrennnmanf a apPea.:13
I nc l usive, chia, nenzila. ferIl-etiln, C:l% em péso, t' • ácido p-auloxi-teuma efennminfin romoundo. como inf on i l-Promia e fenoxi-atila. e ácido nd-arstnico, em mistura intima com
gered i nnte esq -moei ativa a 3,o-r d rnasólido comestivel, finamente difznd-arrenico substituldo sendo rindo um
ti l -dítio-fosfor11-4-cloro-fentl
Sentividido.
numa
doze
diária
de
1
7
e
18
mg
por
metano. ,
quilo de Oro do corro.
A requerente reivindica ae acordo
17 — Um processo de acordo com
3 — Um processo .e rcórdo com o com a Convenção Internacional e o
b ponto coracteristico 12, earactertraponto 2. caracterizado porque a doze Art. 21 cio Decreto-lei n 9 7.903, ao
do Por comnmemder a nolleaello de
diária de comnosto de ácido feria- 27 de agosto de 1945, o prioridade cio
arrfnlco stiOntituido e de 1.8 a 18 In: correspondente pedido. de positado na
tuna composto% ~tendo, como initeportlçfo de Patentes dos Estados
ror quilo de Oto do corpo.
grediente e csoo mril ativo, aao-Onn-211-ditto-fosfor11-4-cloro • fentl Senil- etti que R tem e 04nn**"--*,) sei- 4 - Uni r- ccr-ri de re5rdo cem Unidos da • América, em 18 de feve,o ponto 3, car.etertzado porque o reiro de 1960, sob o 115 9.447.
12114 CD presence. de piridina.
btetana,
•

em mie e lt it

soloelon-4odlelltet‘t
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acõrdo com o art. 28 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 dia*
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudleadoa..
TERMO N9 123.730
De 26 de abril de 1901
P. HaUmaxm La Roclie & Cie.
Rasa:5;4 aüleaaale
RAU:na/ui - La
Itocae
Uo. aktiengeseiLschaft) —
Bu.ça.
'....tilo: Processo para a preparação
de aelta-toeoferoi.

10. Um processo, de acerdo com o de acém% com o ponto 1 e ainda com,
respondente, depositado em 29 de
aina de 1960, sob o n9 4.962-60, na pomo 9, ~In:ensaco peio agea:e o substancialmente descrito e ilustrad
nalogenante ser cloro; N-cloro-amiItenartiçâo de P atentes da Paina.
pelos desenhos que
o acompanham.

cias ue

TERMO' 1' 9 129.307

traidas de ácido hidrocarbon-di-carboxeia:os, ou anilluas

feriores; 3-cicio ou 3,5-d1-cloro-5,i-

- TERMO N.° 124.723

Chas. Prizer & Co, Inc. (Estados di-nset1l-hidaninina; haaiginidratos de
per-cloreto .oe piriciinio; tlin'o - c!miten
De 24 de outubro de 1960
oara a , preparação 1-3 eacooas inferiores; ou fluoreto de
par-doma.
uka..1
da
Requerente: Guttler
Mahr Ltda.
Reivindicações
11. um processo, de actsrao com o
pa.a a pieparaçao
1. tr...1
pomo 9 ou 10, caraceerizaclo' por em- — R'o Grande do Sul.
de
uia
o-ozozz-..e...zacacana
(418C.C•
1) Processo para a preparaçeo de
p..eaar o agénte halogenante numa
o eaa.a.,) Cia
Li
propozçai) tie 1 a 1,4 mols por moi de s Titulo: Nevo mocnlo de secador de
Legai:
‘
o
ua
tinamo,
uni
compos
aua se tra.a uisi ~mak c.a icouni.a
— Modelo industrial.
composto teartciclinico.
ou 11:
geial
12. Uni p:ocesso, oe acbrdo com
qualquer dos pontos 9 a 11, caractei.za.to por fazer a healaenaçao na
presença de uru solvente hidro-mis15. Um processo, de acôrdo com o
pomo 12, caracterizado pelo agente
Is-

na qual es representa um agrupaalao.lo inferior ou uni %as apaniento ienho eventualmenia o-eaou
pasubotituldo poc agrupamentos nitro
ou utomoa tie nalea,anos, cem um perácIcio oegitnico, de que se conuensa
o composto mono-acaacio obtido cesta maneira na presença de um agente ácido com isofitol ou fito!, de que
se submete a processo c_clico e de
que se saponifica o produto de reação obtido.
2) Processo de preparação segundo
a reivindicação 1, caracterizado peio
fato de • que se utiliza a 4-hiciroxi-3raetil-acecofenona como substancia
de partida.
3) Processo de preparação segundo
a 'reivindicação . 1, caracterizado pelo
fato de que se utiliza, corno substância de partida, a 4-hidroxi-3-rnetilbenzofenona eventualmente 4'-nitmsubstituida •
4) Processo de preparação segundo
as reivindicações 1-3, caracterizado
pelo fato de que se utiliza como perácido orgánico, o ácido peracético.
5) Processo de preparação segundo
as reivindicações I a 3, caracterizado
pelo fato de que se utiliza, como perecaio orgânico, o ácido perbenzólco.
6) Processo de preparação segundo
as reivindics.ções 1 a 5, caracterizado
pelo fato de que o tratamento com
o peré.cido se fez a uma temperatura
de 0-509, de preferé.ncia a 20-409.
7) Processo de prepara0.0 segundo
as reivindicações 1 a 8, caracterizado
pelo fato de que se utiliza, como
agente acido, cloieto de zinco em

na.lo;enalite ser huo.eso ue pei-ciorila e pelo solvente ser um alcanol

Inferior.
14. Um processo, de acôrdo com o
ponto 13, earacterizauo por fazer a
fluoração na pre ença de uma base.
15. Um processo, de cc:zdo com
qualquer dos pontos 9 a 14, caracterizado por fazer a hatogenaçõ.o numa
temperatura inferior a 509C.
16. Um processo, de acOrdo com
o ponto 6, caracterizado por empregar o agente nr.logenante numa pr.:porçao de, peio nraica r'ols paár
moi do composto .tetraciclinico.
17. Um
ue
cons
qualquer dos pontos precedentes, ca-

na qual Y pode ser hidrogenio ou racterizado por influir o estrio
hiaroxila, Y pode ser hidrogtnio, tratar o produto obtido com um
cloro, iodo ou bromo, X1 pode ser agente nitrante.
10. Um processo, de achrdo com o
hidrogenio, • omino e alcanoil-amino
Inferior, X2 pode ser hidrogenio ou ponto 1, substancialmente como aqui
nitrogenio e Z é cloro ou :Mor, na apresentado e descrito.
presença de um catalisador, de metal 19. Um processo, de ac6rdo com o
ponto 9, substancialmente como aqui
nobre.
e descrito.
2. Um processo para produzir u'a apresentado
Reivindica-se. de Wird° com a
mistura de 6-deoxi-5-oxi-tetraciclina Convenção
e o art. 21
e uma 6-epl-6-deoxi-5-oxi-tetraciclina do Código daInternacional
Propriedade Industriai,
caracterizada por incluir o estágio de a prioridade dos
pedidos corresponhidrogenar uni composto das fórmu- dentes, depositados
Repartição de
las I ou II supra-citadas, no qual o Patentes dos Estadosna
Unidos da Amésubstituinte Y é OH na presença de rica, em 25 de maio de
1960 sob núum catalisador de. metal nobre.
31.238 e em 5 de maio de 1.961
3. Um processo de acordo cora o mero
ponto 1 ou 2, caracterizado pelo ca- sob n9 108.146.
talisador de metal nobre ser um caTÊRMO N.° 122.297
talisador de platina.
4. Uni processo, de acõrdo com o
De 29 de agem de 191
ponto 1 ou 2, caracterizado peio catalisador de metal nobre ser rodio ou
paládio.
Req.: José Praz Gonçalves Oliveira
5. Um processo, de ac3rdo com — Rio Grande do Sul.
qualquer dos pontos precedentes, caracterizado por fazer a ludrogena çao 1VIonlo Industrial "Nova e original
numa pressão de cerca de 1 atmos- configuração de calçados d .e senhoras".
fera até MO kgrcro2.
6. Um processo, de acordo com
qualquer dos pontos precedentes, ca-acterizado pela temperatura empregada ser de cerca . de 09C a 609C.
7. Uni processo, de ac5rdo com
qualquer dos pontos precedentes, catlett
lacterizado por iecolher. separadamente, a 6-decoti-e a 6-ep1-6-deoxiPontos caracteristicos
.etraciclinas produzidas.
Um
processo,
de
acêrdo
com
8.
qualquer dos pontos precedentes, ca- 1.°) "Nova e o:loinal confiquracão
lacterizado por continuar a hidroz;e- da calçados de saneio-as", caracterizana ponta do
nação até que tenha hav ido reação do pelo lato da sola (1),

ácida acético glacial.
8) Processo de preparação segundo
as leivindicações 1 a 8, caracterizado
pe:o • fato de que se utiliza, como
a-.en:e ácido, eterato de trifluoreto
de boro.
9) Processo de praparaçao se;:undo
as reivindicações 1 a G, caracterizado
pe:a faz° de que se utiliza, como
i.citto. uma =aura de cloreto
dz: zinco em Cuido acatico glacial e
oe trittioreio de boro.
de 1 a G mols de ladro:mio por moi
• 10) Procest,o pa:a a preparação de de comousto de partida.
6-,z.cerol dsríto acima, em parti9. Um processo para produzir llacu'nr nos exemplos.
hs'o-G-epl-6-deoxi-tetrreicl ina caracrtelviiveca-se. de actirdo com a terizado pelo estagio de CO:OCar em
Co:se:leão l'w9rn-ciona1 e noa tár- con t acto urna e-eni-b-dec-a-tetra cieli
ino n do Codiao da Propriedade rn-1
rn um ezenie halo , ••n• -lie num-raco
faaarial. a prioridade. do n., didn enr- anlyPn't2 inerte vara a reaçuo.

sc r :cento:AN:lente recurvuos
nata cima (2) e emanta visivelmente
bicuda, curvatura essa que mmite versi. o solado quando o sapato é visto et
f tt.
2.9 ) "Nova e o..igiaal configuração
de calçados de senhoras" caracterizado
erlçada

1 — Nõvo moda° de secador de em.
ros, caracterizado por seu funcionamen•
to através esgu:cho cie liquido quePte
sobre a face interna do vidro ou vida,'
e que resulta na secagem das couros.

TERMO N.° 129.994
De 13 de junho de 1961
°Mv° desenho ornamental para papéis de embalagens, cartonagens e encadernações".
Requerente: Indústria Rotativa de
Papéis Ltda. — Desenho Industrial.

-Nay° desenho ornamental cara Dapéls de embalagens. cartonag. 1 4 e c3*
cackrnaçõPs, caracterizado por str coostituido de lin'ias cru esiversos ta.
manhas cortando as J.:ha., onduladas,
entremea;k4 çom manchas dr diversas
teres e grupos pontilhrr'-as cie pingos

dourados.

r
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Publicação feita de acôrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
20 Da data da publicação de que trata e presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dial
paliarão apresentar suas Oposiçõee ao Departamento Nacional da Propriedade Induetrial aqueles que se julgarem prajudicados.

TERMO N9 la1.292
De 25 de naio de 1901

=MO N 9 150.635

TÉRMO N9 150.637
De 19 de março de 196b

De 19 de março de 1963

TÈRMO 1(9 153.905

De 22 de outubro de 1963

Requerente: Verner Rudolf Soebert
Requerente - Comunello & Cia.
Titulo: Novo Modelo de Janela - São Paulo.
Requerente: António! Orlando de
Ltda. - Rio Grande do Sul.
Combinada
Corrediça-Defletora.
Souza - São Paulo.
Titulo Nôvo modelo de rádios e
Requerente: Werner Rudolf Siebert
Nôvo Modelo de Janela
Titulo: elóvo Tipo ele Brinquedo - Na Capital do Estado de S. Paulo. Combinada Basculante-Defletora" - rádios vitrolas em geral - lelodelo
industrial.
- modelo Industrial.
Modelo Industrial
•

•Jr1.19 • •

1 — NOVO tipo de f brinquedo, Caracterizado por se eormar • de um
transmissor de rádio transistorizado,
'acionado por pilhas comuns, em miniatura, e de potencis reduzida, a
ponto de não 1W-emass e,. um raio
de ace. o de cinco metros, e tendo a
êle ligado um microfone comum e
um toca-disco tombem acionado por
pilhas elétricas.
2 - Tudo como 1 descrito no presente memorial e iluetrado nos desenhos e clichê anexos.

1 - Nôvo modelo de janela combinada correcie,et-defl eio-^ caracterizado por o batente O, alongado
horizontalmente, possuir duas colunas
(2) verticais, formando três espaços,
dos quais o central é maior, e aloja
do ; " -- o dros (3) corr— o, horizontalmente, e os espaço ,. laterais alojando dois quadros (4), respectivamente, que podelm girar em eixos
(5) verticais centrais fixos ao oatente,
tendo cada quadro (4) uma Olha
de vidro.
2 - Nõvo modelo de jenela tembinado corrediça, substancialmente
como o descrito, reivindicando no
ponto precedente e apresentado no
desenho anexo.

TÉ:Pee0 N 9 150.634

TÊM° N9 150.638

De 19 de março de 1963

De 19 de março de 1963

1 -- Novo modelo de janela combinada basculante-defletora, caracterizado por um batente (1) alongado
horizontalmente, dotado de três colunas verticais (2), que formam quatro espaços, alojando-se nos dois .spaços intermediários (-eis quadro- (3),
articulados às colune- aujacentes por
meio de eixos (4) colineares horizontais, e alojando-se n o - espaços
extremos dois quadros (5), articulados
aos ramos hori eontais do batent_ (1)
-por meio de eixos (6) verticais colineares.
2 - Nôvo modelo de janela combinada basculante-defletr-- .--bstancialmente como descrito, reivindicado
no ponto precedente e apresentado
nos desenhos acompanhantes.
11n•n•n•••...

Titulo: Novo Mode-o de Janela
Titulo: "Nôvo Modelo de Janela
Combinada Corrediça-Basculante-DeCombinada Corrediça Basculante.
TÉRMO N9 150.638
- Patente de Modelo InRequerente: Werner Rudolf Siebert fietora"
dustrial.
- Na Capital do Estado de São Paulo.
De 19 de março de 196e
Reqt._ :nte: Werner "eudolf Sabert
- São Paulo - Capital do Estado
Título: "Nôv0 Modelo de Jar„:"a
de São Paulo.
Combinada Basculante-Guilhotina" •
Patente de Modelo Indust-'11.
Requerente: :Werner Rudolf Siebert
Na earetai da Wat fula
siso Palace

19) Nôvo modelo de rádios e rádios vitrolas em geral, caracterizado
por uma caixr de secções trapezoidais, provida de quatro pés "de palito", com a face superior projetandose para a frente com uma pala esõbre o "dial", e tendo, em cada face
lateral, um rebaixo triangular com 61
vértice adoçado, um dos lados deste
rebaixo sendo o prolongamento do
bordo inferior da dita pala.
29) Nôvo modelo, conforme reivindicação 1, caracterizado por quatro_
botões de comando dispostos em
nha horizontal no canto inferior direito da • face frontal do aparelho,
encimados por um frizo horizontal
que ocupa quase tesda a largura da
mesma face frontal e encimados ainda, como o dito frizo, pelas escalas
de frequência, sendo que a parte da
esquerda da mesma face frontal e
coberta por tun gradeado de fendas
horizontais, em cuja parte superior
central se encontra uma chapa em
forma de triângulo isósceles, com a
vértice do ângulo desigual voltado
para baixo, dita chapa tendo uma
inscrição identificadora da marca do
aparelho.
39) NU° modelo de rádios e rádios
vitrolas, caracterizado por ser como
descrito, reivindicado e ilustrado no
desenho anexo.
MIMO N9 151.035
De 25 de outubro de 1963

1 - Novo modelo de janela binado corredica-baseulante-rdcristora, caracterizado por um batente
(1) alongado h 3 !zontalmenee, dotado
de duas colunas (2) verticais que
formam três espaeos, o cen' , que
4 maior, alojando-se dois quadros
(3) corredices horizontalmente, oe
gstentam vidros, e rirs dois er_ reis
laterais, menores, alojando-se dois
quadros (4) e (à), o primeiro articulado entre a parte ve-'1cal lateral
do ei-onte (1) e --la '2) adjagente por meio (In pN.nq (6) ()ondeares
horizontais, e o segundo nuadro (5),
articulado entre as '
r»'tes horieontais do batente (1) por de
Cisme (f) colineares verticais.
- Nôvo dê% de janela com- 2 - Nôvo modelo de janela combinada coreediça-basculante-defletora,
a oor:4 "s -basculante, i4-0
substancialmente o Tno olescreficer r e co s o descrito, ro1
no ponto preeeieteneee e o meseta- Vindicado no ponto precedente e
gormamtado no desenho anexo.
no aeserito eetelotteheinte.

1 - Novo modelo de janela combinada corrediea-basculanta, eeracterizaeo por um batente (t) alongado
horizontalm ente; dotodo de doe - aolures (2) e-t icais que -ertnam esp n os, em que no central, ente é maior,
el~-se dois'. quadros (8) corred r çOs horizontalmente, set,u-ando vid-cie, e nos espaços laterais, alojamse dois quadros (4) nue •~tente*,
vidros, quadro ester artieulados
ti."£ ne partes -verticais e lateje& do
131ftelk4se (1) e as onlunas '(2) respectivas Por Me ie e ^ eixos (3) hori- ntais colfneates, podendo tetas coas (4) gerarem em Azedos veÉtttôrtio, dos mencionados cies

giltequerente - Eucatex S.A. Indústria e Comércio - São Paulo.
Título - Original configuração de
placa para fôrno - Modelo Industrial.

1 - Nôvo modelo de janela combinada bascietànte-guilhotina, caracterizaras Dor um batente (1) alongado
horitionealtnente, dotado • três colunas (2) verticais que formam três
espaços. alojando-se nos dois espaoer
intermediários dois quadros (3), articulaeoe às colunas (2) adiu e-es
por Meio de eixos (4) horizontais
colineares, e (t in i - - "e em cada um
dos "-nacos extremos dois quadros
(s) en e -ediços vertical-o2 - Nôvo modelo e - janela combinada basculante-- euilhotir e soe - -realmente c oe- - o descrito, reivindi1. Original configuração de placa
cado no ponto -- "de-' - e apresen- para fõrro, caracterizado pelo fato
tado no desenho anexo..
de a superfície expositiva da placa se
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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 ~ida, durante 30 dias
poderão apresentar all2S 4-Wmi,íies ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

_.,..acautr por uma série de elipses
TERMO N9 154.036
de tamanhos diversos, cujas áreas são
formadas por traços ou linhas de
De 25 de outubro de, 1963
baixo relêvo em forma de canais de
profundidade constante.
Requerente — Eucatex S.A. In2. Original configuração de placa dústria e Comércio — São Paulo.
Titulo — Nova configuração de
para fôrro, conforme a reivindicação
anterior e caracterizado pelo fato de placa para fôrro — Modal° Indusa superfície restante da mtIsma face trial.
da placa, apresentar ainda uma série de pequenos pontas com características de baixo relevo.
3. Original configuração de placa
para fôrro, conforme as reivindicações anteriores, tudo substancialmente como descrito no relatório; reivindicado nos pontos característicos
precedentes e ilustrado nos desenhos
anexos ao presente memorial.

tenor e caracterizado pelo fato de
os bordos das placas apresentaram
chanfros perimetrais com características decorativas similares à dos referidos canais.
3. Nova disposição de placa para
fôrro, conforme as reivindicações anteriores, tudo substancialmente como
descrito no relatório, reivindicado
nos pontos característicos precedentes e ilustrado nos desenhos anexos
ao presente memorial.
TERMO N9 154.155
De 30 de outubro de 1963

as extremidades livres reviradas para
dentro e aplicadas nos encaixes tubulares da base; tudo substancialmente como descrito e ilustrado riav
desenhos anexos.
--TERMO N9 154.039
De 25 de outubro de 196S
Requerente: Eucatex S. A. Indústria e Comércio — São Paulo.
Titulo: Nova e original configuração de placa para fôrro — Modélo
Industrial.

Modelo Industrial: "Návo .modêlo
da filtro cie gasolina".
Indústria e Comércio de Peças para Automóveis Brosol Ltda., estabelecida na cidade de São Paulo.

TERMO N 9 154.037
De 25 de outubro de 1063
Requerente — Eue.tatex S.A. In1. Nova configuração de placa
dústria e Comércio — São Paulo.
para fôrro, caracterizada pelo fato
Titulo — Nôvo modelo de placa de uma das superfícies da placa se
para fôrro — Modelo Industrial.
apresentar por uma série de traços
horizontais de comprimentos variáveis assimetricamente dispostos, porém em forma de baixo relevo com
profundidade constante.
2. Nova configuração de placa para fôrro, conforme a reivindicação
anterior e caracterizado pelo fato de
o restante da área da mesma superfície, apresentar ainda uma série de
gravações em forma de ilhotas grandes e pequenas — podendo as mesmas se localizarem sôbre ou não os
referidos canais horizontais.
3. Nova configuração de placa para fórro, conforme as reivindicações
anteriores, tudo substancialmente como descrito no relatório, reivindicado nos pontos característicos precedentes e ilustrado nos desenhos anexos ao presente memorial.
1. NOVO - amimo ae placa para fôrro, caracterizado pelo fato de a suoerficie expositiva da mesma se apretentar formada por gravações de canais de relativa espessura e profundidade constantes, sendo que as enastram acham-se paralelamente diapoa§os em relação aos bordos horizontais da placa e variam de comprimento gradativamente.

2. Nôvo modelo de placa para fôrro, conforme a reivindicação anterior e caracterizado pelo fato de a
referida variação de comprimento
configurar uma série de triângulos
Isósceles, simètricamente dispostos
am relação no eixo horizontal central da placa, de modo que cada lado
do triângulo representa um lado de
iosango, resultante da participação de
.luatro triângulos, sendo que as bases
destes últimos são sem pre paralelas
aos bordos horizontais da placa.
3. Nôvo inoclélo de placa para tiro, conforme as reivindicações an!eaores, tudo substancia/mente como
lesara() na relatório. reivindicado nos
sontos caracterelicos orec ati aa r as e
!lustrado nos desenhos anexos ao
rasante memorial.

Pontos Caracters i icos

e 1 — Nova e original confi-guração
de placa para fôrro, caracterizada
pele fato de a superfície expostiva
da placa, de formato retangular se
apresentar por gravações de baixo
relevo em forma de linhas ou traços paralelos aos bordos horizontais
da placa, sendo que os comprimena
tos dos mesmos são de variação uniap eemos delimitare rndois retângulos
forme, de modo as extremidades dos
opostos pelo vértice, e conseqüentenante, uni segundo par de triângulos com superfície natural do contraplacado.
2 — Nova e original configuração
de placa para fôrro, conforme a reivindicação anterior tudo j ubstancialmente cismo descrito no relatório,
reivindicado no ponto característico
paecedente e ilustrado nos desenho
anexos ao presente memorial.

1 — Nôvo modêlo de filtro de gasolina, caracterizado por compreender um corpo suporte, feito em peça
única, e formado a partir de uma
base circular, de pequena altura, e
de cuja face superior deriva-se oitogcnal e excéntricamente um braço
priemático retilíneo, com a extremidade superioe arredondada, formanTERMO len? 154.03S
do um mancai cilíndrico, solidário
TERMO N9 154.157
diametralmente sôbre aquela base. e
De 25 de outubro de 1963
avançado ligeiramente para fora deDe 30 de outubro de 1963
la esta sendo ainda dotada de dois
Requerente — Eucatex S.A. — São pequenos encaixes tubulares, disposPaulo.
um de cada lado d °segmento Modédo Industrial: "Original moTítulo — Nova disposição de placa etos
ortogonais ao mesmo; e na extre- a/elo -de filtro de gasolina".
para fôrro — Modelo Industrial.
Indústria e Comércio de Peças pamidade livre do dito segniento tubular, aplicando-se o terminal rosquea- ra Automóveis Brosol Ltda., estabedo de um parafuso de ligação, o lecida na cidade de São Paulo.
qual é provido de furos radiais, comunicante com um conduto axial
Interno, e ainda dotado de cabeça
sextavada, dito parafuso estando equí
pado com duas juntas anelares de
vedação; e finalmente, sob a base
circular do corpo suporte, sendo aplicado e fixado o elemento filtrante
envolvido por um copo transparente,
de formato substancialmente cilíndrico, tendo apenas um trêcho extremo e inferior suavemente astralfado, bem como um rebaixo circular
1 Nova disposição de placa para em sua face de fundo, rebaixo éste
fórto, caracterizada pelo, fato do face contra o qual se aplica um assento
ou superfície crea,ositiva da placa se cilíndrico, tubular, provido de cole
apresentar - por uma ornamentação rasgos laterais longitudinais, e enPontos Caracterstleol
em forma de reticulado interrompido, voltório d a um pino. rosquecido, cem
constituído por gravacões em forma porca circular de a.pêrto, dito pino
de linhas ou . traaos de baiari relva - estando articulado intermediariamen1 — Original modelo de filtra de
ortogonalmente ispostos entre ai.
'te a urna trica em "U". que atra-. gasolina, do tipo que compreendb
2. Nova disaoseeao da notem para ve os rasgos laterais daquele um corpo suporte, formado por unakb
Mu°. conforme a ' reivindicação an- , assento, contorna todo o copo, e tem : base similar, sob . a qual se &Mei

ifa
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicaçao-feta de acordo com o art. 28 do Código de Propriedade industrial:
I 29 Da dieta da publicaçao de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o d ferimento do pedido, durante 30 dial
e apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles Que se jul garem prejudicados.
TERMO Ne 154.232 s
um copo transparente, envoltório do
elemehlo de faro, e fixado por disDe
31 de °Cuba) de 1983
postivu de aparto, cum alça de fixaOu, dita base sendo ainda dotada Requerente.: Galeria Silvestre, Cosuperiormente de um segmento tu- mercio e indústria em Material Liebular diam-trai. e mais um maço
Ltda. — Estado da Guanabara.
ortogonal e excêntrico, com manarei, trico
Titulo: Nóvo troci4lo de lâmpada
cilindrico extremo, caiar:temam pe-I eietrica
para fins ornamentais — Molo fato de, no mancai cilindrico e
extremo do referido Preço ortogonal delo Industrial.
e cacei:Armo, ser aplicado, de um
lado, um parafuso de ligação, que é
dotado de furos diamarais em seu
trecho interno ao mancai, e com o
estremo rosqueado avançado para o
lado oposto, onde recebe uma conexão intermediária, formada Ixor um
taêcho cilindrico e liso, rosqueado Internamente, seguido por um alargant:nto sextavado, e terminando em
trecho rosqueado externamente pata
acoplamento ao carbtrador. e naturalmente todos os contatos estando
providos de tantas de verie.-Ao: tudo
substaneal rnente como descrito e
ilustrado nos desenhos an:xos.
TERMO N9 154.222
Data: 23 de agõsto de 1983 •

para recebimento da suspensão em pluralidade de nervuras verticais, ditas
1.)444 p.stas m Ude a volta do corpo, a
I la1C- seçáo superior sendo lisa e provida
.J
...À wa eiemento em forma de á.
de um gargalo roscado que se prole.
ta verticalmente da face plana, ho120111 montai, superior, do corpo.
.2.uaÇuJ a pear...4 e tenuu liada
2 Nesvo modelo, conforme reitáásZar as Paltd.CULIJ atit'ULL.• vindicação I, caracterizado por unta
aàleull
EataTad
14.1..1 6114.4 ilen.40 14aal 40.3 tampa tronco-c'snlca provida de neriio.ia_amenbas 1114...01 COAI le1.1«0
vuras na direcão das errattirea, diaou-áo ae tal modo que a falha e man- pratas em tada a volta da tampa.
tala era reiação co up..caanenat
3 — N(Ivo modelo de frasco nara
conuan..e com retaçao a rertume caracterizado por ser como
peneira, para iurouaar as p.ualcu: a éescrito, reivindicado e ilustrado nas
.e material tia penewa, earacterizauo desenhos anexos.
• ueque o valor angular to:al da dita
—
falha e palhetas medido em Cirno do
TERMO No 115.838
eixo da dita peneira nao e maior que
Em 23 de dezembro de 1959
45e.
2 — O dispositivo do ponto 1, caracterizado porque a fõlha tem a for- Requerente: Gannar Ivar Predholm
ma de uma barra co:ocada adjacente — Suécia.
a, e se es:endendo transversalmente T:tu'o: Aperfeiçoamentos em calandras.
com relaçáo a peneira, se-ido
circularmente com relaç5.o à mesma e I. Pin arrelio em uma maquina de
porque a palheta fica atras da barra. calaram tendo um leito ou caixa ca3 — O dispositivo do ponto 2, ca- nas de ser aquecido, ea raeteramrio nacaixa formar uns
racterizado porque a matas ri e+ a- ia feio en, referida
entram denii -mr..
neirar tem um par de peneiras definindo um rasgo anu lar e a barra fies rem, o anal é acionado por meio de
colocada entre elas, e porque dita pa- mel 4,"1+1 oniviaard.
lheta tem norções se estendendo di P. Uri torraras rim acardo com o
1, care-teriaa do moio fato do
berra até ficar adjacente a cada pe- aaara
alitatTl..T% ser rini ^do de nAgn•
neira.
a.
tal
p re.. n i o d a *cardo com e a'
4 — O dispositivo do ponto 2, ca-.eterizado porque uma suaerficie do aaarn.2, eara.tari-edn nein feon
a-aasar, anal Ira necleo.
"ementa dtria e o material afrouxa4. Tron arranin de aesieria rdrd •
do e esta inellnala para tras em dlnaaas nein Nal elo
o à dita salda.
ermo-fia da nvbteri'll
5 — O dispositivo en ponto 4, ca- -.1 -9-a
¥0900/4"0.8 "
ea.
oacterieatin norque dita sunerficie • 0....
eat Twel.~1^1 (nle aâo In.
mrsbérn é Inelin ada com a normal,
TVW 1,1114,1 fLe
alt mte
erra releeho a sunorficia da 'Peneira. - ^•^-",•ant o tneneinaado
material tais.
A r"--ente reivindica de scardo
eron a rinnvenefia Tn eern ealanal e o • 5. Uns erronia da *cerdo com
A p1 r•Itvitn - iet 119 1.901, de 27
o
a . ,......+Ihriovvio reto fato Ao
de 1943. a Prioridade do
ad!'efo
(1.1
OTT•revie•ot fpn.
wep,pert ..... p
ewmt•J*. A el •••• ...„
e" "c O. em1lININ•111.¥0111.
13 "teto. 41 Aos rçtqnort
••n•n
fwvvic1.1 com o e4.
TTM A .1 On em 4wI r n . •”.§ ^ 1 de Betem" On i n« A.. "ret./
aro de I e'd, sea ne 7ae.eal.
•
111,
winn An entoam ta.
•n
in10 154.250
8..4w, +o e
vivi ..MIP.Awn de
De 31 de outubro de 1983
^.1....
rin
ou. a mirra
va „ 411.01 ...‘
• efblvt•
Requerente: Valery Perfuma do
Brasil Sociedade Anónima — São •3••••••••••• •It of....~1 èste munir° o ao
Paulo.
A T v'n •n•••"...on vi lee nedo rens O
latulo: Mia° modelo de frasco para ....m
i." 3 , e"..0.404.".an vw.ln
,
perfume — Modelo Industrial.
a.qtuuu, e u.u.1 bet.aa

1 — Nôvo modelo de lâmpada elétrica para fins ornamentais, :aract medo por apresentar a conformaçao
Requerente: Barrote Ortega a Cia. gerai de um corpo (Oco) resultante
do iustaposiçâo, pelas respectivas
Ltda. — Sito Paulo.
Titulo: Nóvo modelo de protetor- bases e com a ajuda de uma faixa
para estribo de veculos motorizados de concordância, de dois cones de
superficies lat • rais diverramente in— Modelo Industrial,
chnadas, das quais a que constitui
a porção de dito corpo Oco tem em
seu centro a rõsca de encaixe da
tampada (cujo bulbo fica alojado
der.tro do artefato). é Vargedo, a
modo de uma safa de bailarina. espraiando-se em em:luras radiais,
providas de ortficios de ventilação
e dispersão de luz, e que se animam
•• .• . n •
para a periferia, terminando sabie
:;-** o bordo cinnirico da faixa de concordância, em tendas s mi-lunares
de entilacao e d § "^-e 'n -ia l uz, en.
• --e
quanto a °orce° inferior é bem mais
ponteaauia, term'nando em ponta lisa tendo os seus nordos laterats
ocupados por uma série de sulcos
ou calhas, também rad iais, que se
marcam e enramariam nora o taloo,
terminando turno ao bordo inferinr
da faixa de concordância, esta de
superficie lateral levemente côncava.
191 Nóvo modèlo de protetor para Iia tambam n rovida r-imaira; de
estribo de viculos motorl eadas, ca- ventilarão e disnersão de luz distriracterizado pelo fato da chapa pla- buidas nau) irse i n -r'farico :me-ratana ter a forma aornalmada de sim ras a miai termina 'mamara-alente
triângulo, de lados desamais e cur- ,
tiurr bordo circular sôbre O qual se
vo e de hipatems sea temi:sem recur- nra-ie a porção cônica superior do
•artefato.
vada.
Nôvo randMo de târatatda
214 Nõvo modelo de protetor para 2 — t'rsi
rins nrn ernea t ais, tantsestribo de vetculos motorizados. cravo trica
reivind!cado cm 1, caracterizado pe- , tarcialmente como descritas e -^4lo fato da forma esquadrar, com a I VI , IM^ 8 40 mi presente relatório e
moldura envolvente, em sua parte Ilustrado nos desenhos anexos.
sunerior, uma re gião rastia a e reentrante, que podera ser dotada de
TERMO N9 113.137
emblema r:presentativo da marca do
veiculo.
Em 5. de setembro de 1959
3es Nôvo modelo de protetor Para
estribo de veinitios motorizados. como
reivindicado em 1 e 2, caracterizado Requerente:" Ibls Enterprises Iarapor ser nos ângulos dessa chapa ted e Bird Machine Company — Esa. a./ tint-'os da tmérica.
-.• i•manterão o -protetor cai sru devido Titulo: Dispositivo para pneiramenFi
to.
.
lugar.
491 Nõvo modelo' de protetor para 1 — Um- dispositivo para lama—
estribo de veiculas motorizados, co- material peneirado de um elemento de 1 — Nay° med A ln d . fraeo rara
ei li ndrica de ¡Ima má- a‘arsaaa earp .orairado rnr ter o carmo reivindicado em 1, 2 e 3, tudo peneiramento
falffinat,
como substancialmente descrito e nuina ie Penei-ement o Para sunnen- pa can/ saana
sões em liquaio, tendo nina estalai, • rb ene tr e"A .e rfe pifare s desiguais,
ilustrado pelos desenhos apensos ao 'ida
câmara em um lado da peneira a inferior sendo provida de uma
presente memorial.
••
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Em 14 de janeiro de 1980
Requerente: Clara tratentnent roma
nana — patados Unidos da América.
Titulo: Merenismo de Enarenagern.
Pontos Caractertsteos

I — Um mecanismo de embreagem
compreendendo um eixo atrevei, um
ne r de cnniuntos de embrearem de
•-i--so e.-0••••,Arb n dfén eixo. dis-posttine acionados de fluido para pelo
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1
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
2 9 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
Poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem peejucheados.
Menos um dos ditos conjuntos de em- altivo de fricção oposta, e segundos são, um eixo girável tendo primeiras e
breagem de fricção, e dispositivos pa- dispositivos condutores incluindo uma segundas engrenagens rotativamente
ra admitirem fluido à um conjunto de segunda passagem longitudinal no
montadas sóbre o mesmo, um elemenembreagein para proporcionarem o to eixo para admissão de fluido sob to de nervura anular fixado ao enes
acoplamento do mesmo e simultânea- pressão no dito atuador de fluido pa- entre as ditas engrenagens e giráve,
mente dirigirem o fluído para as su- ra o segundo dispositivo "de fricção com o eixo, um par de partes do tamperfícies de fricção do conjunto de para assegurar o acoplamento do mes- bor da embreagem fixadas ao dito
embreagem opostos para refrigerarem mo, e o dito eixo sendo provido de elemento de nervura e se extendendo
as ditas superfícies.
uma segunda abertura radial se co- axialmente domesmo em direções
com a dita segunda pas- opostas, um par de conjuntos de em2 — Um mecanismo de embreagem municando
longitudinal para dirigir o flui- breagem do discos multipliccos local i
caracterizado por compreender um sagem
-zadoseml postdielde segunda passagem para as sueixo gireveI, um par de conjuntos -da do
nerficies de friccão do dito primeiro mento de nervura no interior das diembreagem de fricção acionadas
tas partes de tambor de embreagem
de fricção.
fluído cercendo o dito eixo, dispositi- dispositivos
vos inc luindo uma primeira passagem 5 — Num mecanismo de transmiss respectivamente e dispostos para ligar
longitudinal no dito eixo para admissão de fluido num conjunto de em
breagem para proporcionar o acoplamento da mesma e simultâneamepte
dirigir fluido para as superfícies Cie
fricção do conjunto de embreagem
onosto para refrigerar as ditas superfícies, e , dispositivos adicionais incluindo uma seeunda passem lonejtu,
dinalmente dienosta no dito eixo para
admissão de fluido no outro conjunto
Atos do Poder Legislativo
alume
de embreagem para proporcionar o
Leis de Janeiro a março
acoplamento da mesma e simultâneacies de friceãe do dito primeiro conDIVULGAÇÃO N 9 937
Itinto de em-breaeem para refrigerar
PREÇO: Cr$ 900
as superfícies de fricção do mesmo.
Volume II — Atos do Poder Executivo
3 — Um mecanismo de embreagem
caracterleado Por compreender Ire
Decretos de janeiro a março
eixo girevel, um par de conjuntos de
DIVULGAÇÃO
1NI 9 938
,
- embreagem acionados à fluído dispo-PREÇO: Cr$ 6.200
- tos em tôrno do dito eixo em relaeá
coaxial com o mesmo, primeiros dispositivos condutores incluindo um
Volume III — Atos do Poder Legislativo
primeira passagem Inneitudinel no diLeis de abril a junho
to eixo para admissão de fluido sob
DIVULGAÇÃO
N 9 943
pressão num conjunto de -embreagem
PREÇO: Cr$ 1.700
para asseeurer o aconlemento do mesmo, uma primeira abertura radial no
Volume IV — Atos do Poder Executivo
dito eixo se comunicando com a dita
primeira nassa gem longitudinal para
Decretos de abril a junho
dirigir o fluido da dita naseagem para
DIVULGAÇÃO N 9 944
as suPerficies de friceão do conjunto
PREÇO: Cr$ 5.200
de embreagem oposto para refriexar
as ditas sunerficien quando o dito miVolume V — Atos do Poder Legisrativo
ineiro conjunto 'de embrea gem fôr
acoplado, e seeundos dispositivos conLeis de julho a setembro
dutores incluindo uma segunda pasNP 952
DIVULGAÇÃO
sagem lorMitndin n l no dito eixo mrp
PREÇO: Cr$ 2.200
a admissão de fluido sob pressão no
dito segundo conjunto fie en'01'"'"""-Volume VI — Atos do Poder Executivo
para asseeurar n 2cm-demento do mesDecretos de julho a setembro
mo, e uma segunda abertura - radial
no dito eixo se comunicando com a
DIVULGAÇÃO N9 953
dita SPRIITIcia passem loneitudinel
PREÇO: Cr$ 6.000
para diri gi r o fluirlo (IN emitiri a: nas-
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Volume

VII — Atos do Poder Legislativo
Leis de outubro a dezembro

IA

DIVULGAÇÃO N o 957
PREÇO: Cr$ 4.000

Volume VIII — Atos do Poder Executivo
Decretos de outubro a dezembro
DIVULGAÇÃO N9 958

PREÇO:

Cr $6.500

A VENDA:
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alvei, 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembbiso Posta)
Em Brasília
Na sede do D.I.N

seletivamente urna engrenagem ou h

outra ao dito elemento de nervura
para rotação conjunta co mo eixo,
cada um dos ditos conjuntos de embreagem incluindo uma multiplicidade do discos de fricção com discos alternados enteliscados às ditas partes
de tambor de embreagem e os discos
intermediários enteliscados às respectivas engrenagens, cada conjunto de
embreagem também incluindo um pistão deslizável no interior de sua parte do tambor e formando uma tâmara com a dita parte de tambor e o
dito elemento de nervura, os primeiros dispositivos condutores para admissão de fluido sob pressão numa
das ditas câmaras para o acoplamento de um conjunto de embreagem e
ligacão de uma engrenagem para ro•
tacão conjunta com o eixo, os ditos
Primeiros dispositivos condutores Me
cluindo uma primeira passagem lon•
eitudinal no dito eixo, uma primeira
abertura radial no dito eixo se comunicando com a dito primeira passa•
gem longitudinal e uma abertura
através o dito elemento de nervura
se comunicando entre a dita primeira abertura radial e a dita primeira
câmara, uma segunda abertura radial no dito eixo se comunicando corri
a dita ',limeira passagem longitudinal, a dita segunda abertura incluindo um orifício para limitar a vasãO
do fluído, e dispositivos de passagent
na dl i'a outra engrenagem se comum
ficando com a dita seeunda abertura
nara dirigir o fluido dos ditos
nrimeiros disnositivos de passagen1
'ocra se sunerficies de friccão do ditd
cnniunto de embreagem (Mosto para
refrigerar e lubrificar as ditas supera
ficies de friccão quando o dito price
melro conjunto de embreagem é acom
tilado, segundos disnositivos conduto
res para a admissão de fluído sob
Pressão na outra das ditas câmaras
mira o acoplamento do conjunto de
-rihrearrem °poeto e dêsse modo 11-n
Rondo a dita outra engrenagem Para
rotacãe coniunta com o eixo. os ditos
semindos dispositivos condutores in,
nitrindo uma segunda passagem lonm
-4 t17rlinal no dito eixo, uma terceira
ebertera recital no dito eixo se comum
com a dita segunda passa"em loneltudinal e uma abertura adi.'
^ i nnal atrav4s o dite elemento de ?letra
mira se comunicando entre a dita terra
calva abertura radial e a dita outra
-4,1,vere , uma marta abertura radial
dito abei se corminiendo com a dl.,
t a, segunda passe riem longitudinal, a
nuarta abertura incluindo tml
nrn
vaso d
e dienositivon de nase geem ad14,
^ionstia 71A dita primeira enereringent
.sa éntnnntron" com a dita nfiertá
-4Nertnre, radial fiara dirigir o fluido
4 R, dite, neeçagem lon gitudinal parg
' a ennerficiaa de friccffo do dito- mid.
•
ron .inofn d g, embreeeem moa
- .1riceArar A Inbrifingr na ditas stmet4
4"1'n ica
fricciln emendo o dito outro_
--","-" de embreagem se encontra
qegmlado
n-•
A reauerente reivindica 'de ac6rdd
neina Convencão Tnternaciond e d
4 rt. 21 do nwrotn-lei no 7.9fle de ré

neliete 'Re 1445. a prioridade cid
"ryInnemdente neditio. denositad r) ng
"'erin rticão de Patentes dos EittedoS
T7MrTnq ela Am$rica. PM
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PAT .ENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo. começará a correr o prazo rora o deferimento do pedra,. durante 30 d
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
=MO N9 134.609
tada no portador e Inclinarei junta 1 componentes formadores de comple- Oro estabilizador de disperoão, e o
mente com a cesta no conjunto porta-'xos, não tóxicos, espec:ficamente, um composuo férrico é acticimaao em
!ácido hidroxicarboxdicos e um com- • uma quantidade corresporicando ao.
De 1 de deoratbro de 19O1
dor.
o. Uma máquina eentrifugadora de ponente de heoltol, consistindo de. aludam de 1,0 a 35 moles de composaceado com o ponto 1 e tendo unia uni hexitol ou um seu derivado ou rio térrico por moi de componente de "Aperfeiçoamentos em aquecodor
de •agua".
tina imperfurada alojando _o meti:Oen1- produto de oxidação, ou de qualquer- hexitol.
te, caracterizada Pelo fato de que a de cises o urrais deles, sendõ a real 13 - Um processo de acUtio com Roquerente - Nado Matsitohltas
superfície suporte horibontal è for- ção feisa, de preferencia, na presen- . o ocnto leo, caracterizado porque é residente na cidade de Jates, Estado
mada para ser parte da Una e é loca-I ça de um estabilizador de ellopersão,. preparada tuna solução aquosa de de São Pardo.
e moa° a center 2 a 20% em péso do
lizada acima da parte mais baixa da solúvel em água, fisiológicament
Pontos Característicos
,00rbitW, 2 a 40% em pézo de dextris.
tina, pelo fato de que a porção supor» inócuo. .
2
Um
processo
de
acOrdo
com
na
e
1
a
10%
em
péso
de
pe.o
menos
19
1 Aperfeiçoar:te:otos em aq seeedor
te e o conjunto são localizados nal
tina seibre a superficie suporte hori- 0 ponto 1, caracterizado por compre- uni dos ácidos citrico e glueonico, de água, caracterierolos por compreender
a
reação
de
um
composto
férIi adição à dita solução, aquecida a SO- enderem essencialmente um disposizontal, pelo fato de que o conjunto
tem unia superfície inferior !ulular rico, em um meio aquoso, com os dl-ri:i sto e com agitaçáo, ae uma solu - tiro de ciroulação para a água forcontinua assente sobre a.
superfície tos componentes formadores de com- ção aquosa de cloreto férrico em mado inicialmente por dois incotaiiporçOes e em unia quanadade cor- tes hexagonais tubulares, disrestod
.4t
suporte horizontal e deslizando sobre Ple-';°•
• processo
- Um
de acórdo C'jrn -respondendo a 1,0 a 35 moles de cio- verticahnente e paralelos entre si,
a mermo, pelo fato de que a povoa, o 3ponto
1 ou 2, caracterizado porque' reto férrico por moi de soebitol, seu- o posterior tendo o trecho hore
suporte tem uma superfície anular
é pelo menos um • do adicionado hidróxido de sódio a inferior com uni prol000amento lacmoinna e o conjunto tem unia ri- , odos
composto
férrico
comoostos
do grupo que consiste mistura aquosa formada, após a adi- teral para entrada de é.gua toa. e
_•
pe rficie superior anular cont husa, 1 -.
de cloreto ferrico nitrato férrico 1 -So de carta unia das porções de ao- d:le sa.lentado-se dois tubos vertianmas formadas como porçóes moor../ nitrato
férrico, acetatoférrico, sul-' 'àçâo de cloreto férrico, e tntáo aios- cais, não comunicantes com aqoele,
1 ides esférica.s como em centro "c" 11 fato fénico amonitical, hidróxido fér e I' ionera
de pli da mistura aquosa for- e que se continuam segundo dois
num no eixo de rotação do rocipionio, rico, de
hidróxido fOrjico :e : atada, para 5 a 10, , e resfriomento du trechos inclinado: con*.ergonteo, < stes
uni sal
pelo tato de que a superfície sonootei uom Cmpos' o lerdo° que d. o Inproduto para a tem rotura ambien- por sua vez imorlioados por Locho
para Que "^" IM o sistema móvel seja dróxido férrico quando alcalinizadoo k e, adição de um. liquido' miservel com isorizoot.al
superior. não connino-aninclinável em dito conjunto, pelo fato ra presenca de dextrina. 'Sopa e não solvente para o produto te c:m Oles, e foroondo um pooende que o stetema móvel projeto-se Tool 4 - Um processo de acordo com t1-in rd tal mo álcool em uma comento de saids t:c. água odonte.
ra baixo através do conjunto anular iqualquer dos pontos 1 a .3coroo e,
• -°' emc volume corre.;ponie
t . ouannoade
2' Aperfeiçoo:no:tos em aqt, :.. dor
a
e tem sua massa distribuiria bastonto 1 deado porque o componente de hexi- , 2 a 4 vezes o volume da mistura de i'ua como rorindicado e o 1,
boort) raro fazer seu centro cO. zrovi- I tol é pelo menos um croposto de es-'oquosa, de modo a precipitar o pro- caracterizados pelo fato de o mondade descer sempre Para um X oto trutura básica de um membro do (luto formado, separação do precipi- tante r.nteriqr to:aedo em 1 ter Iammato baixo que o centro comum das grupo que eoneiote de sorbitol. mo- raio obtido e purificação dele por bém o trecho hor: •o:ital infer:or eorn
i .çOo,
„...disooluajuste do Ni para 5 a •mi prolonoomento lateral, para esporções de superfícies esféricas.
ito', duletel e idtol.
7. Uma máquina centriftiondora dei 5 - Um processo de acordo com i :0,. reprecipitação e lavagem.
gotr:.....c.nto• de. suja, dito o•eho
acordo com o ponto 6, earacterisada qualquer dos pontes 1 a 4 -caracte-' 11 - Um processo de acOrdo com Eendo comunican- com os doi: :-re•
laterais vertfous. èstes eerorapelo fato de que a superfície sim;.: ar te i:oe
, I -earbo-. oialeuer dos pontos precodentes ca- choo
oácido hidrox
- epelo
• porque
s ' do
horizontal e a superfície inferior de
I s::oheo
porque
rque a preparação ' pre- dos de dois odtoo inclinados o -nmenos um composto do r yo. ter
1.,1,
rei-gentes,
comum entre s oor
monta som são formocie s de m•.rto , g:upo que consiste de ácidos citxl. copitada é socada.
que proporciona um efeito
amortecei 15 - Um processo de acordo com trecho superior hoo:oludieuio.
1 ^ e . t • `t I o
áli •
• ponto 14, caracterizado porque J
dor &Obre o deeli-om ento de moo su- :.u - Um procezso de aeordo com o
Aperfeiroarro-r. o: em atoo., Jur
1c-uelquer dos pontos 1 a 5 caractes produto da precipitaçãosecado é diz- do, ao.uo. como r: vindicado aperf000 soi‘re a outra.
caracterizado pelo fen de a tis . eão
s . Unia máquina .centrifugadora de rizado porque o estabilizador de dis-Oolvido em água.
acOrtio cem o ponto 7 caracterizada pois e:o é nelo menos um dos mem- : 16 - Um processo de acordo com entre o: montants• posterior e anpeto fato de que a suporficie suporte i
en rolion roto c aosiste de dextri- .0 psnto 15. caracterizado porque tenor ser feita pu orna piora':
pi :101'
horizontal e o con junto das sul •er fio na,glicose sacarose e fração de dex- compreende a dissolução da prepara- de tubos intermH OSos,
eles inferiores de monta:rem formam Lano de baro pe_so molecular filo/o- çoo seca em água contendo o dito diOiratro. compre • ondo uni r • mo
i
de hexitol, em uma infe:l e r, liando os trechos iro - Ojuntas uma primeira •veciscão le h- eoesool ooLe moo. componente
colido em dita Un o . e nolo fato do nue. 7 - Um processo de aeérdo com quantidade até 1G5mg. por centime- res doqueles, dois grupos taro As.
a soperficie membro de suporte e a' qualquer dos pontos 2 a 6, caracte-I tro cúbico, e possivelmente uma 'toando os laterais verticais dos 'miesmos, e mais Ws orupos supere es.
superfície superior de montag em for- rizado porque o mel °aquoso é aque- , quantidade dó dito ácido hidroxi- sendo
deis InterO o ondo os to- 'los
mem 'urdias uma segunda vedaçao de cido a uma temperatura de 18 a! oarboxilloo•
1309C, de preferência de 50 a 70OC. t 17 Um processo de acordó com os inclinados e o io lmo ligando os
• 11quido em dita tina.
8 - Uni processo de aclirdo com pontos 15 ou 16, caracterizado por- trechos extremos soperiores doo-m9. Uma máquina
centrifugodora
caracterizada
por ser
pruteamer ,„ qualquer dos pontos 1 a 7, coroamo s : que a dissolução é realizada em uma ies montantes.
"` zado porque é adicionada uma solo- temperatura de 50-70 9C, e o p// da 490 Aperfe1çoa:nov.3s
aqu e lir
como indicado nos desenhos anexos. oon
ova
_ de um composto férri .. 1 solução formada é ajustado para 5 e
como lo oOndicado e' • 3,
113. Unia máquina centrifugadora co em porções
a uma solução aquo- 10. de preferência 8,0 a 8,4.
como descro:o e.
caracterizada por ser pritticamente sa do componente de hexitol, do áci-1 18 — Uni processo de acordo com substancialmente
ee-- • .'03 anexo;
como descrita na especificação seorn- do hidroxiscarboxílieo e do estabill-lqualquer dos pontos precedentes. ca- ilustor'os nos d—
panhante.
zador de dispersão a mistura aquosa! racterizado porque uma solução aquo=IMO N'') 125.958
to_
sa
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
• 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
pedeelbappenentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

aaaaterenvo A•cl Mac a ae acara°
com a Convenção Internacional e o
"art. 21 do Decreto-Lei n9 7.903 de
-a7 de agósto de 1945, a prioridade
docorrespondente pedido depositado
na Repartição de Patentes da Itália,
em 21 de dezembro de 1959, sob o
nQ 21.338.
TÈRMO N9 133.042
De 29 de setembro de 190a
• Requerente — N. V. Philips' Gloailampenfabrieken — Holanda.
Título — Aperfeiçoamentos em ou
!dativos a aparelhos destinados a
produzir oscilações supersônicas.
•
Pontos Característicos
1. Aperfeiçoamentos em urelativos a apareMos destinados a produair oscilações supersónicas, particulalarmente oscilações de alta potência, compreendendo um oscilaaor,
um oscilador de alimentação de retomo (feedback), cuja corrente produzida de frequancia super-sônica e
alimentada a um circuito de carga,
incluindo um trandutor piero-rnagnético, de cujo transdutor se o'utem
uma tensão elétrica que é suprida,
como tensão de feedback, através de
una circuito de feedback ligado au
circuito de carga do oscilador, caracterizados pelo fato da corrente do
oscilador alimentada de volta peio
oscilador de feedback ao transdutor
piero-rnagnético, ser alimentada, evitando-se uma divisão de corrente dependente da frequência, também a
uma bobina ligada em série com o
transdutor piezo-magnético, bobina
essa acoplada com uma bobina série
incluída no circuito de feedback para produzir uma segunda tensão de
feedback, que compensa substancialmente a componente indutiva da
tensão de feedback devido às indutâncias no circuito de carga, incluindo ainda o circuito de carga, em
série com o transdutor piezo-magnetico e com a bobina com êste ligada
em série, um capacitor série que, juntamente com as indutâncias do circuito de carga, é substancialmente
sintonizado com a frequência natural
do !transdutor piezo-magnético.
2. Dispositivo, como, o reivindicado no ponto 1, no qual o oscilador
•é ligado através de um transformador , de equilíbrio (matching transformar) com o transdutor piezo-magnético, caracterizado pelo fato do transformador de equilíbrio ser aproximadamente sintonizado por meio de um
capacitor paralelo à frequência natural tio transdutor piezo-magnético e
pelo fato - dêsse transformador sintonizado, juntamente com o circuito de
carga sintonizado pelo capacitor série, constituir uni filtro de banda
(band passa filtrar) cuja curva característica de passagem fica na frequência natural do transdutor piezomaanético.
3. Aparelho, com o reivindicado
nos pontos 1 ou 2, no qual o circuito de feedback inclui una transformado/ de feedbacl:, caracterizado peio
faio do transfr rmador de feedback
ser sintonizado por intermédio ie
uni capacitor em p aralelo e pelo fato
do ,circuito entre o transformador de
feedbaclr e o transdutor niezo-magnético ser s i nt o nizado, por meio de
um capacitor série aproximadamente

neguem:ia natural do transdutor
piezo-magnético, constituindo Uses
circuitos em conjunto um filtro de
banda cuja curva característica de
passagem fica na frequência natural
do transdutor piezo-magnético.
4. Aparelho, como o reivindicado
em qualquer dos pontos precedentes,
caracterizado pelo fato do circuito
de feedback ser acoplado para conrrentes contínuas, com o circuito de
carga, e pelo fato de, com o objetivo
de produzir unia segunda voltagem
de feedback a bobina série iricluida
no circuito de feedback ser indutivamente acoplada com a bobina série
incluída no circuito de carga, sendo
a mútua indutáncia dessas bobinas
série indutivamente acoplada tornada aproximadamente igual à indutância de carga, o que provoca a
componente da primeira tensão de
feedback ser compensada.
5. Aparelho, como o reivindicado
em qualquer dos pontos de 1 a 3, caracterizado pelo fato do circuito de
feedback ser acoplado por meio de
um transformador, com o circuito de
carga e pelo fato de, com o objetivo
de produzir uma segunda tensão de
feedback, a bobina série incluída no
circuito de feedba,ck ser indutivamente acoplada com a bobina série
Incluída no circuito de carga, sendo
a mútua indutância dessa bobina
série indutivamente acoplada tornad aaproximadamente igual à indutância do circuito de carga que produz a compónente da primeira voltagem de feedback a ser compensada, multiplicada pela relação de
-transformação do acoplamento transformador do circuito de carga ^,om o
circuito de feedback.
6. Aparelho, como o reivindicado
em qualquer dos pontos de 1 a 3, caracterizado pelo fato do circuito de
feedback ser acoplado por meio de
um transformador com o circuito de
carga e pelo fato de, com ,a1 objetivo
de produzir a segunda voltagem do
feedback, a bobina série incluída no
circuito de feedback e a bobina s'érie
incluída no circuito de carga serem
unidas para formar * uma bobina comum, cuja indutância é tornada
aproximadamente igual à indutância
do circuito de carga, produzindo a
componente da primeira tensão de
feedback a ser compensada, multipl icada pela relação de transformanão de transformador de acoplamento do circuito de carga com o circuito de feeclback.
7. Aparelho, conforme 1-eivindicacãofeita em qualquer dos pontos precedentes, no qual são incluídos no
circuito de carga vários transdutores
ligados em paralelo, caracterizado pelofato de cada um dos transdutores
pie? . • magnéticos ligados em paralelo ser sintonizado .por meia de um
capacitor série à frequência natural
do transdutor piezo-magnético.
8. Aparelho, destinado à produção
de oscilac ões supersónicas, substancialmente constituído conforme a ciescricão aqui feita com referência aos
desenhos anexos.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei n. 7 903, de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
corresp ondente Pedido depositado na
Raparti çã.o de Patentes da Holanda,
em 4 de outubro de 1960, sob número
256.519.
A

TÈRMO N9 134.064
Depositada em: 2 de outubro de 1961
Requerentes — Rual Alberto Florence e Laerte Galli — (São Paulo)
"Aperfeiçoamentos introduzidos em
isqueiros".
Pontos Caraterísticos
1) "Aperfeiçoamentos Introduzidos
em Isqueirosii, caracterizados por a
um isqueiro conjugar-se um diminuto
rádio-receptor a galena, alojado em
sua caixa.
II) "Aperfeiçoamentos Introduzidos
em Isqueiros", como no ponto II,
caracterizados por a caixa (2) onde
aloja-se o isqueiro, dotar-se de um
compartimento (3) alongado, no qual
aloja-se a bobina (4) do rádio-receptor a galena, e por na parede da caixa
(2), em posição axial à bobina (4) ,
existir um furo com rôsca, no qual
rosqueia-se um parafuso (5), o qual
possue um botão (7) na extremidade
externa à caixa e uni núcleo (6) de
ferrite na extremidade interna à caixa, alojado no interior da bobina (4);
e ainda por duas tomadas, na caixa
(1), uma delas (8) simples para ligação do pino (16) da antena e a outos (9 e 10), para ligação do pino
duplo, constituída de dois contacplo (15) do alto-falante.
III) Aperfeiçoamentos Introduzidos
em Isqueiros", como nos pontos I e
II, caracterizados por nos fios do
alto-falante ou neste, localisarem-se
tomadas, e nos fios do pino duplo (15)
localizarem-se pinos de ligação às referidas' tomadas ou às entradas do
amp lificador de uma vitrola.
IV) "Aperfeiçoamentos introduzidos
em Isqueiros", como no ponto I,
II e III, e caracterizado por o isqueiro ser do tipo fantasia para brinquedos.
V) "Aperfeiçoamentos introduzidos
em Isqueiros", substancialmente como
o descrito, reivindicado nos pontos I,
II, III e IV, e apresentado no desenho anexo.
TERMO N° 133.089
Data de 3 de outubro de 19a1
Requerente — Rogers Corporation
— Estados Unidos da América.
Titulo — Estrutura e conjunto de
circuito impresso e processo para produzir o mesmo.
1. Uma estrutura de circuito impresso caracterizada pelo fato de compreender uma fôlha flexível, relativamente fina e dura, coberta em pelo
menos um dos lados com uma resina
di-elétrica, um padrão de circuito de
lâmina de metal condutivo aplicado
à superfície coberta de resina de dita
fôlha, e um membro base isolante relativamente rijo, dito padrão de circuito e conjunto de fôlhas sendo ligados à dita base isolante relativamente rija, dita fôlha flexível formando
uma cobertura continua na superfície do membro base isolante de maneira que as pronriedades di-elétricas
de dito membro base são substancialmente aumentadas.
8. Processo de produzir um conjunto de circuito impresso de acôrdo com
qualquer um dos pontos precedentes
caracterizado por compreender os es-

tagios de aplicar, uma lâmina fina de
metal condutivo em uma folha de material isolante relativamente tina,
dura e flexível, colocar a lâmina e o
conjunto de fôlha flexível num membro base elástico, estampar dita lã.
mina para fornecer um padrão de circuito predeterminado na fôlha isolante, dita fôlha isolante e membro
base elástico produzindo suficientemente durante a estampagem para
permitir que o padrão de circuito seja cortado da lâmina sem interromper a superfície continua da fôlha
isolante, e remover a lâmina não desejada da fôlha isolante.
11. U mconjurito de circuito impresso substancialmente como aqui
descrito e ilustrado nos desenhos
anexos.
12. Processo de produzir um conjunto de circuito impresso substancialmente como aqui descrito e ilustrado nos desenhos . anexos.
TÉRMO N 9 133.167
De 4 de outubro de 1981
General Electric Company — Norteamericana — Estados Unidos da América.
"Aperfeiçoamento em Máquina
C entrif ug adora. ".
Pontos Característicos O que a requerente reivindica como
Miar° é:
1. Uma máquina centrifugadora tal
como uma máquina de lavar roupas
com eixo vertical tendo uma caicaça
rigida com uma superfície suporte horizontal, um coajuhto portador mon.
tado para movimento em uma superfície horizontal, e uni sistema móvel
acionado a motor suportado por dito
portador, dito sistema móvel incluindo um recipiente montado para rota.
ção em torno de um eixo substancialmente vertical, caracterizado pelo fa.
to de que o sistema móvel é suportado
de modo deslizável sôbre o conjunto
portador e inclinável com relação ao
mesmo e pelo fato de que o sistema
móvel tem sua massa distribuida bastante baixo, de modo a sempre fazer
seu centro de gravidade mover-se para cima quando do movimento de recipiente para fora do eixo vertical durante a inclinação da parte do suporte com relação ao conjunto portador.
2. Uma máquina ceiitrifugadora de
acôrdo com o ponto 1, caracterizada
pelo fato de que a porção suporte e
o conjunto têm superfícies esféricas
conjugadas cujo centro está no eixo
de rotação do recipiente.
3. Uma máquina centrifugadora de
acôrdo com o ponto 2, caracterizada
pelo fato de que as superfícies esféricas são côncavas em relação ao recipiente.
4. Uma máquina centrifugadora de
acôrdo com o ponto 1, caracterizado
pelo fato de que a porção suporte é
localizada entre o recipiente e o meio
acionador.
5. Uma máquina centriiugadora de
qualquer um dos pontos precedentes
caracterizados pelo fato de que o recip iente móvel é, de uma maneira conhecida uma cesta de roupas perfurada montada dentro de uma tina
não-rotativa praticamente imperfurada, e pelo fato de que a tina é mon-
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TÉRMO 'N9 118.324
De 31 de março de 1960
Requerente — Robertsean-Controls
Company — Estados Unidos da
América.
Titulo — Aperfeiçoamentos- em dispositivos d econtrôle.
19 ) Aperfeiçoamentos em dispositivo de contrôle de circulação de
fluido compreendendo um alojamento que tem uma válvula de operação
manual e uma válvula operada termostàticamente para controlar circulação de fluído, meios dispostos
no dito alojamento para regular a
pressão do fluído de circulação através déle, meios de alavanca engatando os ditos meios de regulagem
para controlar o seu movimento,
meios elásticos ligados operativamente aos ditos meios de alavanca, meios
de ajustagem montados rotativamente no dito alojamento, meios móveis
ligados por meio de rôsca aos ditos
meios de ajustagem e engatando os
ditos meios e'Asticos, e meios para
e litar a rotação dos ditos meios móveis por meio do que os ditos meios
aaaveis se deslocam longitudinalmente sobre a rotação dos ditos meios
de ajustagem para variar o valor
da Incidência dos ditos meios elásticas nos ditos meios de alavanca.
a 9 ) Um dispositivo de contrôle de
aordo com o ponto 1, caracterizado
palo fato de que os ditos meios que
evita a rotação dos ditos meios móveis formam um rasgo de chaveta
no dito alojamento, e os ditos meios
Móveis incluem uma chaveta que
coopera com o dito rasgo de chaveta.
39 ) Um dispositivo de contrôle de
acôrdo com o ponto 1 ou 2, caracterizado pelo fato de que os ditos
meios elásticos têm uma extremidade que engata os ditos meios de
alavanca, e os ditos meios móveis
engatam a outra extremidade dos
ditos meios elásticos.
49) Um dispositivo de contrôle de
Wird() com os pontos ou 3, caracterizado por ter uma , câmara de
paredes lisas no dito alojamento,
sendo o dito rasgo de chaveta disposto na sua parede, compreendendo
os ditos meios ,de ajustagem um parafuso montado na dita câmara e
estendendo-se através da sua parte
central, tendo os ditos meios de a'avança uma extremidade pelo menos
circundando parcialmente o dito parafuso de ajustagem, tendo os ditos'
meios móveis uma abertura que recebe por meio de Meca o dito parafuso de ajustagem, cooperando a dita
chaveta com o dito rasgo de chaveta
para impedir a rotação dos ditos
meios móveis, e ditos meios elásticos
dispostos em tôrno do dito parafuso
de ajustagem e comprimidos entre os
ditos meios de alavanca e ditos
meios móveis para inclinar os ditos
meios de regulagem numa direção.
59 ) Um dispositivo de contsôle de
acôrdo com o ponto 4, caracterizado
pelo fato de que os ditos meios de
alavanca têm uma flange virado
para dentro na dita extremidade,
tendo os ditos meios móveis uma
cúpula reentrante que recebe por
meio de rôsca o dito parataso de
ajustagem, e sendo os ditos meios
elásticos montados rio dito flanga
virado tara dentro e dita cúpula
para movimento livrea em relavao à
parede da dita câmara e dito parafuso de ajustagem asara predispor

os ditos meios de alavanca na dita
direção.
e9) Um dispositivo de contrôle de
acordo com o ponto 5, caracterizado
pelo fato da dita câmara ser cilíndrica, estendendo-se o rasgo de chaveta paralelo ao eixo longitudinal da
dita câmara, estendendo-se os ditos
meios de alavanca dentro da dita
câmara, compreendendo os ditos
meios móveis um membro anular,
compreendendo os ditos meios elásticos uma mola reguladora para controlar o movimento dos ditos meios
de regulagem, segurando o dito flange virado para dentro e dita cúpula,
a dita mola .reguladora fora dos filetes tio dito parafuso de ajustagem.
79) Um dispositivo de contrôle de
acôrdo com qua'quer um dos pontos
precedentes, caracterizado pelo fato
de que a dita válvula de operação
manual controla a circulação de
fluído a um queimador principal e
a uns queimador piloto, estando a
dita válvula operada termostaticamente controlando também a circulação ai efluído do queimador principal, compreendendo os ditos meios
de regulagem uma válvula sensível
pressão móvel para regulai a circu'aeão de fluido entre a dita válvul a de operacáo manual e a dita
válvula operada -termostaticamente,
eetendendo se os ditos meios de alavanca da dita válvula sensível à
pressão, e compreendendo os ditos
meios elásticos uma mola reguladora
do pressão estendida adjacente e
pala:leia à dita válvula sencivel à
nees ao e engatando os ditos meios
de a'avanca para proporcionar uma
mola de reeulagem longa para regulagem exata de válvula dentro
dos limites do controle.
89)' Um .dispositivo de' contrôle de
aa".rdo coas a ponto 7, caracterizado
pelo fato de que a dita válvula tensivel à pressão compreende uma
sede de válvula disposta no dito
al ojamento no percurso da circulação de fluido entre a dita válsoaa
operada manualmente e a dita -válvula operada termostaticamente, um
diafragma montado no dito alojamento e móvel em resposta a variações de pressão de fluído no contrôle, e um membro de válvula operável pelo movimento do 'dito diafragma e cooperante com a dita sede
da válvula, sendo os ditos meios
de alavenca montados articuladamente no dito alojamento, e a dita
mola regu'adora de pressão colocada em relação justaposta ao dito
diafragma e engatando os ditos
meios de alavanca para controlar o
movimento do dito membro de válvula, tendo a dita mola reguladora
de pressão um regime de mola baixo
e estendida normalmente pelo comprimento total do dito membro da
válvula e sendo paralelo a êle.
99) Um dispositivo de contrôle
de acôrdo com o ponto 81 caracterizado pelo fato de que o dito alojamento tem um alojamento básico
com a dita válvula operada manualmente e dita válvula operada termosttatícamente, uma secção de sede
de válvula para ligação removível
ao dito alojamento básico e incluindo a dita sede de valvtaa, e uma
secção de tampa conectada removivelmente à dita secção de sede da
se'lvula incluindo o dito diafragma,
dito membro de válvula, ditos) meios
de alavanca montados articuladamente na dita secção de tampa e a

dita mola reguladora de pressão estendendo normalmente a .espessara
total da dita secção de sede de válvula e dita secção de tampa.
109) Um dispositivo de controle de
acôrdo com o ponto • 9, caracterizado
pelo ,fato de que o dito diafragma
é montado entre a dita secção de
tampa e a dita secção de sede de
válvula, sendo dito membro de válvula ligado ao dito diafragma, e
sendo os ditos meios de alavanca
montados articuladamente na dita
•
secção de tampa.
119) T.fin dispositivo de controle
de acordo com os pontos 9 ou 10,
•-caracterizado pelo fato de ter meloe
na dita secção de sede de válvula e
dita secção de tampa para ajustar
a incidência da dita mola reguladora.
129 ) Um dispositivo de contrôle de
sedado coni qualquer um dos pontos
de 9 a 11, caracterizado pelo fato de
que a dita secção de sede de válvula
e dita secção de tampa formam a
dita câmara adjocente ao dito membro de válvula, sendo o dito rasgo
de chaveta formado na parede da
dita câmara, e sendo o dito parafuso de ajustagem montado rotativamente na dita câmara.
139 ) Um dispositivo de contrôle de
acordo com o ponto 12, caracterizado
pelo fato de que a dita câmara é
cilíndrica em relação justaposta ao
dito membro de válvula e estende-se
substancialmente pelo espessura total da dita secção de sede de válvula
e dita secção de tampa, estendendose o dito rasgo de chaveta paralelo
a um eixo longitudinal da dita câmara e estendendo-se o dito parafuso de ajustagem ao longo do eixo
longitudinal da dita câmara.
149) Um • dispositivo de conta -61e de
circulação de fluido conforme substancialmente aqui descrito e exçosto
nos desenhos 'anexos.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional, e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
27 de agôsto de 1945, a prioridade
do correnpondente pedido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Uninos da América, em 7 de
abril de 1959, soz n 9 804.748.
TÉRMO N 9 119.605
De 17 de maio de 1960
Requerente — American Iron &
Machine Works Company, Inc. —
Estados Unidos da América.
Titulo — Pistão e anel de segmento.
1 — Um anel de segmento de borracha, caracterizado pelo fato de incuir uma porção compo anular; urna
porção reforçada com tecido, adjacente à mencionada porção coropo
em uma extremidade da mesma; e
uma bucha que se estende da porção
corpo dentro da periferia interna da
porção reforçada com tecido.
2 — Um anel de segmento de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo
fato do anel ser integral e a bucha
ser impermeável à água.
3 — Um anel de segmento de aziardo com os ponto 1 ou 2, caracterizado pelo fato da portão reforçada com
tecido incluir camadas de lona que
formam o refôrço, dispostas em planos perpendiculares ao eixo do anel,
dito anel tendo uma dureza da ordem de 65 a 95, exceto na porção re-

forçada onde a dureza -e aa oraenl
de 90 a 100.
4 — Um ,pistão incluindo una
núcleo em tOrno do qual está coloca*,
do um anel de acOido com qualquer
um dos pontos 1 a 3, caracterizada'
pelo fato do referido núcleo ter umee'
peça de suporte adjacente à porção
reforçada do anel, a bucha do anel
estendendo-se entre o núcleo e a por-a
ção reforçada do anel.
5 — Um anel de segmento caractee,
rizado pelo fato de estar substancia"
almente de acôrdo com o que fria
aqui descrito com referência ao dee
senho anexo.
6 — Um conjunto de pistão e anel
de segmento caracterizado pelo fatta
de estar substancialmente de acordog
com o que foi aqui descrito com rea"
ferência ao desenho anexo .
A requerente reivindica de acôrda
com a Convenção Internacional e
Art. 21 do Decreto-Lei n. 7.903 d
27 de agôsto de 1945, a prioridade
correspondente pedido, depositado isX
Repartição de Patentes dos EstadoX
Unidos da América, em 22 de mairt
de 1959, sob o n9 815.163.
TÉRMO DE PATENTE N9 125.077
De 16 de dezembro de 1960
Montecatini, Societá Generale Pea
L'Industria Mineraria e Chimica.
Título — "Processo para vulcania
zat polímeros e copolimeros de leoa
buteno com peróxidos orgânicos". '
Pontos Característicos

1 — Um processo para vulcanizaa
polímeros ou copolirneros de Isobute-1
no co.ti a ajuda de peróxidos, ou ds
peróxidos e enxofre, caiacterizad
porque os polímeros ou copolimer
de isobuteno são halogenados anute
da vulcanização.
2 — Um processo de acôrdo c
o ponto 1, caracterizado porque
copolimeros são covulcanizados co
outxosos copolimeros de isobuteno
covulcanizados com outros elastôme
ros saturados ou insaturados.
• 3 — Uni processo de acôrdo com
ponto 1 ou com o ponto 2, caracterl
zado porque o copolimero de isolante
no é um copolimero de isopreno-iso
buteno.
4 — Um processo de acôrdo coisa
qualquer um dos pontos precedentes;
caracterizado porque o outro elastôl
mero é um copolimero de etilenO4
propileno.
5 — Um processo de acôrdo cota
qualquer um dos pontos 1 a 3, Ca(
racterizado porque o outro elastôme:
ro é uma borracha de silicone.
6 — Um processo de Dotado core/
qualquer um dos pontos anteriorea
caracterizado porque o copolimer
halogenado de isobuteno contém
0,2 a 10% de halogênio.
7 — Um processo de acôrdo cot:
o ponto 6, caracterizado porque
quantidade de halogênio é de ,(1,5
5%.
8 — Um ,,processo de acôrdo corg
qualquer um dos pontos precedenteS,
caracterizado porque o halogênio é d
bromo.
9 — Um processo para vulcanizar
polímeros e conoli meros de isotubtea
no, substancialmente como foi des.
crito acima, com referência anal
exemplos.,
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PATENTES DE INVENÇÃO
1

Publica . ão feita de acárdo 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 deferimenuo do pedido. durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
-

dr gerado, manualmente, pelo pistão cional associado ao pistão; um ori- da à extremidade fechada do eilinTERMO N9 112.563
de bombeamento.
fício de entrada e um de saída de encerrando a haste de guia, e a ou29 )
Dispositivo para lançar ou liquido, possuindo, associados à êles, tra extremidade colocada no vazio do
Depositado em: 9 de abril de 1959
borrifar líquidos, caracterizado pelo válvulas de entrada e de saída; dis- copo da arruela de .pistão.
fato de possuir um corpo para re- positivos para unir o dispositivo, em
Finalmente, o depositante reivinRequerente: Pechiney-Compagnie de
ter os componentes; um pistão e posição normal, à um recipiente dica, de acôrdo com a Convenção
um cilindro para bombear e pressu- para líquidos; os supracitados pistão Internacional e de conformidade com Produits Chimiques Et Electromeiallur.
rizar o líquido, dispositivos de ope- e cilindro, quando o dispositivo está o artigo 21 do Código da Proprie- giquez: França.
ração associados ao pistão; um ori- em sua posição normal, ficando in- dade Industrial, a prioridade do cor«Permutador de calor».
fício de entrada do líquido e um clinados para baixo.
respondente pedido, depositado na
Pontos características
Orifício de saída do mesmo, possuin89) Dispositivo para lançar ou Repartição de Patentes dos Estados
do válvulas de entrada e de saída borrifar
Unidos da América do Norte, em 27
líquidos,
caracterizado
pelo
1° «Permutador de calor», caracterizaassociadas com êsses; um nariz rosde possuir, um corpo para re- de janeiro de 1961, sob n9 85.375.
do por constituir-se de um recipiente no
queado no corpo; uma borda dispos- fato
tenção
dos
componentes;
um
pistão
qual é disposta pelo menos uma série
ta, apertadamente, dentro do nariz e uni cilindro para bombear e pres-TERMO N. 112.502
rosqueado; um elementos solicitado surizar
de conjuntos multi-tubulares, cada qual
o
líquido;
um
gatilho
operapor mola colocado dentro da bucho; cional associado ao pistão; um orifícompreendendo uma pluralidade -1 , tuDepositado em 9 de abril . de 1959
uma parte saliente em degran na cio
bos distintos, situados perto um :ic) oude entrada e um de saída do líbucha, e uma parte saliente no ele- quido,
Requerente:
Pech1ney
C.ompagnie
de
possuindo, associadas a êles,
tro, em comunicação entre si, por suas
mento que coopera para limitar o válvulas
de entrada e de saída; um Produits Chimiques Et Electrometallur- extremidades, cada qual de ditos conmovimento da última na sua direção punho
em garra, pelo qual o dis- giques: França.
juntos estando em comunicação com,
de solicitação da mola; um bocal de
possa ser segurado; o pis«Dispositivo e processo de , proteção pel menos, um conduto comum ás dl.
ejeção colocado no narir rosqueado; positivo
tão
e
o
'cilindro,.
quando
o
punho
para
eixos
rotativos».
é uma face terminal em forma de em garra estiver colocado na vertitas séries, enquanto que a outras series, anel tangencialmente fendida, no cal, ficando inclinadós, substancialenquanto que a outras séries de conjunPontosc aracteristicas
elemento disposto normalmente para mente, para baixo.
tos multi-tubulares circunda ou circun1')
<
<Dispositivo
e
processo
dep
reteaplicar uma face, substancialmente,
Dispositivo para lançar ou ção para eixos rotativos», caracterizado dam um espaço livre adaotado para
99)
Interna lisa do bocal, mas que, possa borrifar
líquidos, caracterizado pelo por manter um liquido protetor, não conter meios agitadores;
ser, seletivamente, afastada dêsse fato de ptssuir
um corpo para re2°) ÇPerniutador de calor», segundo
elemento mediante o desatarracha- tenção dos componentes; um pistão misturável com o meio circundante, premento do bocal, numa proporção e um cilindro para bombear e pres- sente no espaço entre o eixo e o furo o item 1°, caracterizado por ditos conjuntos serem formados de tubos, cujos
desejada.
o líquido; um gatilho opera- no qual aquêle trabalha;
39 )
Dispositivo para lançar ou surizar
2°) «Dispositivo e processo ire prote- eixos são dispostos ao longo da geracional associado ao pistão; um oriborrifar líquidos, caracterizado pelo fício de entrada do líquido e um ção para eixos rotativos», segundo o triz de um cilindro imaginário;
fato de possuir um corpo para re- conduto de saída do líquido, pos- item 1°, caracterizado por ditá liquido
3°) «Permutador de calor», confcrme
ter os componentes; um pistão e suindo, associadas a eles, calculas
o item 1°, caracterizado por tubos, comum cilindro para bombear e pressu- de entrada e de saída; um punho em ser mantido sob pressão suficiente para
rizar o líquido; dispositivos de ope- garra pelo qual o dispositivo possa evitar a penetração dom encionado meio pondo tais conjuntos,dispostos ao longo
ração associados ao pistão; um ori- sa ser segurado; o pistão e o cilin- no espaço .compreendido rntre o eixo e das paredes 'de um paralelepípedo imainál to;
fício de entrada e um orifício de dro ficando substancialmente incli- o furo;
saída de líquido, possuindo válvulas nados para baixo, e o conduto de
3 9 ) «Dispositivo e processo de prote4°) «Permutador de calor», de acárde entrada e saída associadas à 'és- saída do líquido inclinada para cima, ção para eixos rotativos», conforme o
tes; um bocal de ejeção em plástico quando o punho em garra estiver item 1°, caracterizado por ser tal liqui- do com o item 1°, 'caracterizado por tubos constituídos de ditos conjuntos, promoldado, afixado ao corpo; e uma colocado na vertical e um suporte
bucha de orifício de metal inserida picotado para uma das extremida- do, um lubrificante, cuja 'viscosidade é vidos com rebarbas;
no bocal, para formar uma abertura des do gatilho, ficando o dito supor- compreendida entre 6 e 20° Engler, • 59 ) «Pertnutador decalor», na moio?.
de ejeção precisa.
midade do item 1°. caracterizado por
te picotado colocado por debaixo do quando determinado a 50°C;
4°) «Dispositivo e processo de pro- tubos tendo paredes corrugadas;
49 ) Dispositivo Para lançar ou conduto de saída do liquido.
borrifar líquidos, caracterizado pelo
109) Dispositivo para lançar ou teção para eixos rotativos)), de acárdo
fato de possuir um corpo para re- borrifar líquidos, caracterizado pelo com o item 1°, caracterizado por er o 6°) «Permutador de :.alor», segundo
item 1°, caracterizado pelo diâmetro
tenção dos componentes feito de fato de possuir um corpo para re- dito líquido, um halogeno contendo
dos tubose starcomnreendlo entre
e
plástico moldado, insolúvel; um pis- tenção dos componentes; um pistão Indrocarboneto;
15 milímetros da altura dos mesmos:
tão e um cilindro para bombear e e um cilindro para bombear e pres5°) «Dispositivo e processo de protepressurizar o líquido; dispositivos surizar o líquido; um gatilho ope7°) «Permutador de calor», contorme
para operação associados ao pistão; racional associado ao pistão; um ção para eixos rotativos», na conformi- o item 1°, caracterizado por serem es
dade
com
os
itens
anteriores,
caracterium orifício de entrada e um orifício orifício de entrada do líquido e um
tubos constituídos dos conjuntos mende saída de líquido possuindo vál- conduto de saída do líquido, possuin- zado por um eixo rotativo que compre- cionados ligadosde maneira desmontávulas de entrada e de saída, asso- do, associadas a êle, válvulas de en- ende uma parte tubular fixada a uma
aos tubos coletores:
ciadas a êles; uma haste de admis- trada e de saída; dispositivos para extremidade do mesmo adaptado para vel.
são feita de plástico insolúvel, onde unir o dispositivo a um recipiente girar um eixo fixo e provido com meios • 8°) <<Permutador de calor», de acôrdo
com o item 1°, caracterizado por tubos,
dispõe a válvula de entrada, sendo para líquidos, em posição normal
a citada haste unida a ocorpo por vertical, ficando o pistão e o cilin- para injetar um líquido protetor no es constituídos de tais conjuntos, dispostos
meio de calor de fusão.
dro substancialmente inclinados para paço existente entre dita parte e dito em.9 pelo menos, duas fileiras;
59 Dispositivo para lançar ou baixo, e o conduto de saída do li- eixo;
9 ) cv Permue,clor de -alar». conforme
6°) «Dispostivo e Processo de prote- os itens precedentes chibo de acôrdo
borrifar líquidos, de acôrdo com o quido inclinado para cima, quando
ponto 4, caracterizado pelo fato de o disp ositivo estiver colocado em sua ção para eixos rotativos», segundo o com o substancialmente descr,to, reivinincluir um flange na haste de ad- posição normal; e um. pico- item 5°, caracterizado por ser tal parte
missão pelo qual é retido, rotativa- tado para uma das extremidades do tubular fechada em uma região situada dicado e desenhos anexos.
mente, na haste, um elemento para gatilho, sendo o dito suporte picotaunir o dispositivo a dm recipiente do colocado por debaixo do conduto acima da extremidade de dito eixo fixo!
7°) «Dispositivo e processo de proteTERMO N' 113.094
de líquido.
de saída do liquido.
-ção para eixos rotativos»; conforme o
69 ) Dispositivo para lançar ou
9
119)
Dispositivo
para
lançar
ou
item
5
borrifar líquidos, de acôrdo com o
, caracterizado por ser o espaço
De 8 de setembro de 1959
ponto 4, caracterizado pelo fato de borrifar líquidos, caracterizado pelo destinado à estocagem do liquido pretepossuir uma haste de admissão cons- fato de possuir um 'corpo para re- tor, provido entre a extremidade fechaGeneral Electric ComPany — Estatituindo um punho em garra; um tença.° dos componentes, um orifício da da parte tubular e' a extremidade do dos Unidos da América Norte-ame.
tubo de extensão flexível afixado à de entrada e um de saída do líqui- eixo fixo; ".
ricana.
extremidade inferior do punho; e do, possuindo, associadas a êles, vál8°) «Dispositivo e processo de prote«Aperfeiçoamento em aparelho de alta
um elemento de conexão ajustável vulas de entrada e de saída; um
disposto no tubo, por meio do qual pistão e um cilindro para bqmbear ção para eixos rotativos», de acôrdo temperatura e alta pressão».
9
éle possa ser unido à e mantido à e pressurizar o líquido; o pistão sen- com o item 5 , caracterizado por serem,
Pontos caractcristicz's
uma profundidade escolhida em um do em forma de copo; uma arruela ditos meios de suprimento ' def lu,do,
em forma de copo colocada no eco constituidos de um canal, que passa
recipiente de líquido, .longe do
O que a requerente -eivin lica como
do copo do pistão; a profundidade través de dito eixo;
positivo de afeção.
novo é:
79 ) Dispositivo para lançar ou do vazio do copo da arruela, sendo.' 9') «DispostiVo e processo de pro1. Um aparelho de alta pressã
aborrifar líquidos, caracterizado pelo substancialmente. maior do que seu
fato de possuir um corpo para re- diametro; uma mola colada no ci- eção para eixos rotativos», na confor racterizado por compreendem lima:'
tenção dos componentes; um pistão lindro para solicitar o pistão para midade dos itens anteriores e conforme triz ou cossinete cônica e t*uncafla
e um cilindro para bombear e pres- fora; e uma haste guia de mola uni- s ubstancialmente descrito, reivindicado e uma extremidade para nrove'r ama suSurizar o líquido; um gatilho opera- dro, uma das extremidades da mola d esenhos anexos:
•
perfície terminal plana, unia parte tu.ns.

▪
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PATETEèb Ê

INVÉNÇ-ÃO

1
Pubalcacao feita de acere% com o art. 2t c1 Códizo da, Propriedade Indiatatai:
§ 29 Da d fa. da publica iaio 't que trais o pre.aree artieo coaiatava a cerrer o prazo para o deferimeido do podido, durante 3t) <Las •
p-oderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julaarem . prejudicados.
missorade pressão quetcin uraa porção 4. Um aparclno de alta pressão de feral mercaplo metila com sais de talocada no poço, para transportar
substancadmente ciandrici e que caia I ne.1..o cem taio.auer ela tias pontos ocatioa U,0 ui alriutl tio, respectiva- fluido operador pressão. para
lota:micos, natais:aos balao, ate as meara:macias unidattes;
usaste
sea
pel0 la
em ultimo contato com dita superist.e• pi
uma tuoulaçao de bomba, colocada
foslinicos.
et! GaCile.a .111Clul uma
u. (,..".1 O
terminai plana cla matriz au
ui ,.a
no poço, destinaaa a transporta: asa ple.ssuo, de 2 . ___ saeradadçoes
um seesuaro de pressac o posto que e
r conterem cio adição cenr,entonente (1 sdoio de produss10
para p:over uni rbprosiao com usa recesso em zamba:canr...tas
pare- " a y e-Cii:US so.OS ou pulverudeolos ou descarregado peie:: mencionados órto axial com dita poro traosiiesyora
3 e. :i:.. tas doo tacto coss.nete. 11.duldos dias-Ase:ates ou clirpoaaantes. • gãos de bomba; e toaaaos colocados
de presoão para prender ons objeta a ses
.Uni aaare la3
alat pressão de acapectivamentc. einuisionantes, um no ima° destinadas a transportar fluisubmetido a cutaliçOes dc aias Pressão,
:taer um tr ,"..3 nunt.a.z. ou mais de uns dos esteres de acidos do caerador usado, neeendentia sento,
e
pelo lato I taluil rcapto temi' mercapto me- deo referidas uzaaailes.
e que tem uma porção tarounal (estaca
:a-e:amuaste taaa a cuta — 0,0 cli alquil fosioricos — fos— Uma boindi operada a t: ido,
cateroada aidam.ente para tora de d to •d• ra:a
.çao e InaTalmente
tarai.r.os, respectivamente lcatinteos, ou ia ce-aolo Com u poio° 4, caraa,orireaesso, caractetizado por urna morna- c.dada cie
derivados
de
ácidos
tioporçdes
parados
contort;à.o., deãos ve4P eci%•0-5
aa,....a peio faio de
gem de gaxota uu junta C.Ja...it 111lAapl»- ar
mear., cOliaos peio proacsoa no pon- Liu.k.:á.s a mover ii....asuacassaaac Para
caiu coa:rade.
ta elltre citas parsoes terraimas
to
carne:ui1.10
1,
na
escala
de
5
até
da,••riao de alta pressao
caaa a caia:ia manba, o: tua
cie dito memoro C preasao e deu ma- reG.1 !o caio
(atalatter um cios pontes Ita por cento, paia compozacaes coa- i;Oáiez,o da funca.:,.araento no poço,
triz
a
1
ceadas,
ou
na
e.-caía
de
0.0001
Lato
ca:":.:::,-.1"..5;;‘) pelo
ataavés oanioac.a_atuit tubulaçaa de
•
2. Um apad ali0 de dai asressao de .
bem como
rita..)S C: r ..tnçoes e cas- 1 pe.r cento, i.ra co:apes:`.çtr;
borabo, ai..é a
ra oda) coai u ponto I, caracterizado
a
pra1
3.
—
P.a:termo
poro
p:e-c:l•s:onad.-.•.; por melo de
;',eti....r.ados a usas,. hictraulicta.:::Its
acto tato ee caia a p tc trml!,:nissurit taa
eus
de
inaeaos
e
iseasua.
caracterizaPea .0 que envolve dito
citaaia uniciaao de volvtilaa, loira
deo re.ssao e ,odvaia co. ume poodio
r::• 1"e • e por um anel de oper.() •do pala ap:icaçaci. às áreas infesta- ciosa. de sua de fendem:men!
ti
s
eu
sujeitas
à
bifes:na:to.
de
uma
ttrioino, aoue.a riaincaoad e sua catrerioa") que envolva dita
to no poço, atraras tia menciaaada
coraanr:cao de acarto cora o ponto tobulaaão ao suo-Incuto, ate a sursadaue clanteda o 1;acet a dita por- rt.n.án.
caracteriatico
2.
• La raa.-ale.o de alta paesstao ue
perficle.
çac cilindrica.
— tini oca. iatio de (rateio de
3. Uni aparelho de alta preado de te .. .. •;) ez.r • c_142. 1...au ias dos punto:: I Finalmente. a adepoattante reivindipedi fato de que -a nos ta•roos Convenrao Inter- Itisiao paia sana e.....taas de poço
acôrdo com os pontos 1 au 2, cjALICia- ,J aa piora:a;aaadado
rie.os para pasaar uma nocional e de conformidade cem o raii.J. a
lysh;eaS
raza!o por um bloco Solante em voa
co.o-n -a et a ica ctravcs de dita ca- •ardas 21 do Códiao da Promicalade C ativai:ai incaada :ao:tratas. c.....:cde cl.to reciiaented e reaçáo, um reces- , ir
.....a aie..o poro resistir ao aque- Inetistrial. a prioridade da.; ,co:Tes- teriaado pelo lato 4AC ealuaireen.• ,o • uni
so periférico provido na cauenialaue cao.•,. u ti- tos o'oje o col ocado
, pendentes pedidos, depo.sitados na ustdo.at•itu tentai LIII iasu intedor cã• idoco isolante oposto à ra.aao traiu- m- asa.
I Pepartiçao de Patantes da Repúbli s:mias de váltudia e cia
missora de pressão, c em% luva istaana.
8. Lai a:).-.relno de alta preá
ol•as ciunaras,
ca Fed erai Alenü em 17 de outubro
cc.:a o ¡unto 7. caracterea- cle lea e 9 de maio de 1939, respec- ex.acrualades
lo,alizuda em dito recesso e extend.da dz.
aberta, uet.:•::o fedo de que anu recipiente tivamente. sob os nes F-26.841 IVb-12
da uni recip.ente de reação d:sposto em
a pelink.ir a inserçam e a
..dno recesso para dita 2dAr3z ou atas, ide 1 e , aao e colocado em dita cama- e P-28.411 111b-12.
i enioçao das meae:onadas 11311;..:003
bombas e azimute:. respectivani ai te
mte, a fim de envolver dita porção "ia C re.açJ.o, di.o recipiente de reaçao compreendendo um par de disnas citadas camasiss de bomba e de
transin:ssora de pressão.
cos condutores emaça:dos eletricaválvulas, indepen-entemente unia da
TItRMO — N9 119.190
4. Um aparelho de ,dum pressate de
mente e um cilindro condutor Oco
cutia. quando o cdatdo alojara-isto
acd:do com qualquer um dos pontos icre'antio entre ditos discos e um
•
c.da dizposto em um poço com h á exData — O de maio de lea0
procedentes, caracterizado por cunts:r nacleo isolante do calor, adjacente a
trzmiciades abertas uas referida.; cameios para transmitir tuna corrente atra- dias.: discos e covonodo por um aro Reouercnte: Kobe, Inc. — Ectodon suaras
para c-aia, a oito aloja ...ato
V.:3 do dito membro de pressão. reci- cc!,t •
o ultimo catando em con- UáliC.40à da América.
tendo paaagens aatt unerconee:. ai as
piente de reação c matriz.
tetato eorn diaos discos.
Titulo: Bonsea cpervala a fluido chadas cãmaraa; dita 11111r1:::
5. Um aparelho de alta -pressão ue 9. Um aparelho de alta presado com válvula de motor separada.
'bcraba tendo Caa..o.i motores oaarareaarla cens qoalquer tom doa peaacordo com qualquer dm dos pontoo
1 — lana bomba operada a fluido das a fluido e órgazia de bomba opelo::
teci:craca-de.
c;iraelerizados
pelo
precedentes, caracterizado por ter uma
uso era um poço, caarcteriaadji raveLs osicpnrace seu— tiaQo ca.aó
fa'o de que é provido em dita cansa- pára
behina de aquecimento .odaavendo ddo ra
pelo fato de compreender uma uni- raseis poios meneio:iodos órgão.; moee
reacão
tesa
recipiente
de
reáriade operada a fl e klu, loca- teus, e a menciona:ia unidace de
recspamte de reação.
'') feito de talco.
lizada no poço e incluindo uns cor- valvula incluindo tan corpo de vaiII. Um aparelho de alta pressão po
8
do bomba tendo órgaos motores vula que é verticalmente móvel enl.
de
raardo
com
qualquer
um
elos
pona fluido e órgãos de bomba reinalo ao referido carpo de e-mint
mamo — N9 112.bab
tos prece:lent os, caracterizados pelo cperados
pelos citados órgaos mo- e que nele • tem orao.os motor; da
fet+o raie rido meio de punção com- cperavels
tores; e uma unidade válvula moto- válvula destinados a controlar o fimData — 8 de setembro de 1959
pr"rnde um par de puneões cônicos ra
separada, localizada no poço e es- cionameato dos mencionados ce•ailos
eaostra o dite meio de .cossinete BãO
Requerente: General Mario com- % f• 4•0,1--N/ n•i • -ar e r.% disnostcu em poando da mencionad.a unidade bom- motores.
- alstacloa Uniclos da America n .rl - o in i.ermMYtria a ditas pun- ba e incluindo um corpo de valvula 7 — Acessório de acórdo caos o
que é movei verticalmente can reta- aonto 6, carr.ei.el.:..ado pelo fato das
Ta.ulo: Aperfeiçoamento em Apa- aées.
ao mencionado corpo de :lomba ciladas camaras de bomba e da válrelho de Alta Temperaeara e Alta
11 Um aoarelho de alta pressão çâo
e que tens em seu interior órgãos sodas cs:arcm loca:;arains lado is lado
Pressa°.
de acareio Cora o ponto 10. earacteri- nioto:es
de válvulas, móveis, dests- e la,..cralnICrile c..::.izzivas; pelo fato
1. Um aparelho de alta press.lo aedo pala fato de que dro meio de
e
compreendendo meios de punçóes — ressta eto econneernde uma palreado- nados a controlar o funcionamento dos mmeionadcy• iwi.;ãss
de hre-.1: , a ineleacm c:aaãos tia. ares
te ptinerd'i ULMO.; coopzaativaa e de de membros anulares de uma es- dos citados &golas motores.
meio de matriz em cossincte t'•die") resa ara r.,e aumenta unrss fora em 2 — Uma bomba operada a fluido, e de pdtio de bon.13:: Interconer.ados
cônico e compreendendo uma cansa- rifrN- a-Ja! ia pa rtir da martelo een- de acórdo cons, o ponto 1, caracteri- a- alces navels; brio cord pelo fa o do
z;ala pelo fato dos órgãos motores e dao orgão in.•.tor ia • el controla" a
ra de reaçao formada em dito meio 1 trai dos
de bomba compreenderem uns pistão isplicacao e dirca ,a, de uma inassiio
cassineta a ser penetrada por dita
de motor e bomba, bem como peio de fluido difere:.:o co inenca-na:lo
melo de punção, dito aparelho sendo •
Tialaa.10 — Ne 114.025
fato da órgão motor de vahosta con- pistas; motor parti imorinsir um mocaracterizado pelo fato cle que meios
De 1 de outubro de 19.59
trolar a aplicação e a (tremo de uma ainiento alternado aos referido; nrde gacheta ou junta ("paSKet1") sao
diferença de pressão de fitocas a:o dito gC,o) :notares e de piadiu de be:
in.erpostoa entre ditos nicios de iamOca cínicas e ditas porçoeo cie pa- /as oiiantc Parbenfabriken Baver óraão pistão motor, a fins de impri8 — Aoarelho cle eaddlo ctao
redes cónicas de dito cacto de e, .‘kt.:•,,,1%.,te..selirchtt, Leverkusen Bayer- mir um movimento alternado ao re- ponta. g ou 7. c. o.:-.-ta-acla pa ia, a o
ferido
pistão
motor
e
de
bonina.
Rept:adita
Federal
Alema.
‘
cinete.
ia. !selou:ai o.; :.•r^ :os moio r• de
'Processo erro a obtenção e manca- 3 — Ilmo bomba Oner;;da :A fluido dos ...1
ea b:raba
tisna • sa2. Um aparelho de alta pre.s.w,o a de esteira de ácidos Tio Posto- de neônio com os nontea 1 o u 2. Ca'
.
-de acordo cum o pontal caracterlaa- Oda - — Fasfdracos, rasnactivamente raeterizada pelo tato de inclutr or- anu ..•••••:.11 para c • -aasento
al' ••• ado
•
:•
do pelo fato de que o melo de e a - -•- ? • ocfíntec,-; e comi,ms:rões
da
os
de:aluados
a
mover
an mencioirad
• dr •aos aálv•
cheta coawste de uma aatiraladd,-. ca!
nadas unicia aes bomba e valvtaa en- I
br-7---•*.r.s nos rt.P 'rans".
:'053
juntas de p roira, consJ-uncio de
tre a superfiele e non: r õr q ope•.,
•::; rd-oor e
ferência da rrLiitan
P- • • C -r. oadiaas
r: • rãO no 13C ,,e, indprtedeotarriante
• rc, •:.;
hen
o
r
•a
da
outra.
3. Uai
Ge à •
pre'.•ad
p?.ra
r'f.,:,..ação de
• '• •
d.; e"' •
•
aearae r- ,.• r.1 o n . m . c.:
"a•.•
fo• a'xiess — fos— urna h ma cl-wrz..--• a
•
• 1 • ; •.•: ,r
35 r,
•-•
• - • !o
•.a.• • •
•
.
.;
ssra.•
.
eeónio
• •3
• •••••:•:•••• (.• •
r•••:•1..•;:ca é iWerp(r'x cotre
• .•
fato ae se rcaat- v. ;.;, earac •tieriaoia polo !ato do in- tr
da ei • 's ana -" a.aein. . asa
doetes ou juntas cie pedra.
irem halogeneted de alquil mereapto cluir uma tubulação de suprimento, : doa quala é proviea com urn a -41tk
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poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

vula fixa que controla o escoamento através da mesma.
9 -- Uma unidade válvula motora,
livre, operada a fluído, móvel através de uma tubulação da válvula para
uma posição de funcionamento adjacen.e a uma unidade bomba incluindo um compo de bomba tendo em
seu nterior um órgão motor operado
a fluido e um órgão de bomba operável pelo rfeerido orgão motor, dita
unidade de válvula sendo caracterizoda pelo fato de incluir um corpo
de válvula cilindrico, alongado, de
menor diâmetro do que a tubulação
e móvel nesta tubulação, e incluindo
uni órgão motor 'de válvula, móvel,
destinado a controlar o funcionamento do citado órgão motor.
10 — Uma bomba operada a fluido,
caracterizada pelo fato de compreender um êmbolo tendo uma secção
intermediária de diâmetro reduzido
que forma áreas transversais diferentes voltadas uma para a outra, e órgãos destinados a produzir um movimento alternado do citado êmbolo
incluindo um órgão motor de válvula destinado a aplicar, alternadamente, alta e baixa pressões a uma
das referidas áreas e uma das citadas pressões, constantemente, à outra das referidas arcas.
11 — Aparelho de acôrdo com os
pon t es le 6 ou 9, caracterizado pelo
faio dos citados órgãos motor e de
bomba compreenderem um único êmbolo tendo uma secção intermediária'
de cmetro reduzido que forma áreas
traroversai3 diferentes voltadas uma
pare a outra e constituindo o citado
óre°n rno`or, dito órg ão motor de
válvula aplicando alternadamente
alta e baixa pressões a uma das mencionadas áreas e aplicando constantem e nte uma das referidas pressões
à, riam das citadas áreas..
—
konenn anretlt satlai anaclp—
=MO N° 119.506
De 17 de maio de 1960

Requerente: American Iron 8,‘ Machine Works Company, Inc. — Esta..
dos Unidos da América.
Titulo: Pistão de Bomba.
1 — Um pistáo, caracterizado pelo
fato de incluir um corpo rígido tendo
um flange que se estende radialmente; um anel de material de *vedação
localizado em tôrno do corpo, adjacente ao flange; uma placa anular
flexível, colocada em tôrno do corpo,
adjacente ao anel de -vedação no lado
do mesmo oposto ao flange, dita placa sendo amovivelmente prêsa ao corpo, sendo delgada em comparação com
sua dimensão radial e sendo de seção
transversal cônica com a porção mais
delgada em 'sua periferia externa.
2 -- Um pistão de acôrdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato do
corpo rígido ser um núcleo de metal e
o anel de vedação ser de borracha.
3 Um pistão de acôrdo com os
pontos 1 ou 2, caracterizado pelo fato
da placa ser provida com um cubo
ceio-sal de espessura maior do que o
resto da placa, pelo fato do corpo rígido ser provido com uma ranhura
adjecente à pisca, e pelo fato de um
anel fendido de anão de mola estar
disi-,:isto na ranhura, o cubo tendo su-bst o-icialmente o mesmo raio que o
anal de ação (1,- - rm;la.

4 — Um pistão de bomba de acôrdo
com o ponto 3, caracte'rizado pelo fato
(ia porçao afunilada extern a ser de
cêrca da metade ela espessura do cubo
e unir-se ao cubo em uma porção ar.
queada, a placa afuniladando_se para
baixo a partir da porção arqueada, o
ângulo de afunilamento sendo tal que
a periferia externa da placa é de espessura substancialmente da. mesma
ordem de grandeza que a porção da
placa adjacente à porção arqueda.
5 — Um pistão de acôrdo com qualquer um dos pontos 1 a 4, caracterizado pelo fato do corpo rígido ser um
núcleo tubular; o flange radial estar
centralmente disposto; um par de
aneis de vedação ser provido junto ao
flange, em lados opostos do mesmo; e
uma placa extrema estar disposta em
carta extremidade do núcleo, adjacente a ceda um dos aneis de vedação;
as faces extremas dos aneis de vedacão sendo abauladas ,as placas extremas dos aneis de vedação e o eixo do
núcleo sendo, no estado relaxado do
anel, ma ior do que o ângulo agudo
entre a face interna de cada placa
extrema e o eixo do núcleo, o ângulo
entre a face externa de cada placa extrema e '0 eixo do núcleo sendo maior
do que o ângulo ag:ado entre a face
interna de cada placa extrema e o
eixo do Ma* o.
6 — Um pistão de bomba, caracte_
rizado pelo fato de estar substancialmente de acôrdo com o que foi aqui
descrito com referência às figuras 1
a 3.
7 — Um pl.s*) de bomba, caracterizado pelo faiai de estar substancialmente de acôrdo com o que foi aqui
descrito com referência, à figura 4
Arequerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903 de 27
de agósto de 1945, a prioridade do correspondente nedido, depositado na Repartirão de Patentes dos Estados Unidos da América, em 22 de maio de
1959. sob o n9 815.180.
—
TÉRMO N9 119.553,
De 19 de maio de 1960

TÊRMO N9

119.849

De 2 de junho de 1960

TÉRMO N9 121.090
De 28 de maio de 1960

Requerente: Fruehauf Trailer S. A.
-- Indústria e Comércio — São Paulo.
Título: Reboque de dupla finali.
clade.
1 — Reboque de dupla finalidade,
caracterizado por compreender uma
unidade, de tipo furgão, com portas
posteriores e-ou laterais, e provida internamente de um compartimento
central, de extensão igual a duas vêzes a altura, com paredes anterior e
posterior formadas por painéis transversais móveis, ariiculados inferiormente ao fundo, e comandados por tirentes, passantes por roldanas de
guias e enrolados em roletes, com manivelas de comando.
2 — Reboque de dupla finalidade,
corno reivindicado em 1, caracterizado
pelo fato de o dito compartiniento
central ter a superfície de fundo for,
mando bocas afuniladas para descarga, com aberturas laterais ou inferiores de saída, e ainda provido superior.mente de aberturas para carga, equipadas Com tampas de fechamento
hermético
3 — Reboque de dupla, finalidade,
como reivindicado até 2, substancialmente como descrito e ilustrado nos
desenhos anexos.

Requrente: Comércio e Indústria de
Metais e Abrasivos Limitada — São
Paulo.
Titulo: Retificadora de cilindros de
motores de eacolosão e semelhantes.
19 — "Retificadora de cilindros de
motores de explosão e semelhantes",
constituído por aparelho metálico, ge.
ralmente de ferro ou aço, acionado
por motor, preferivelmente por motor
de furadtira portátil ou de bancada,
ao qual é conjugado por meio de man.
dril usual, caracterizado por corpo pa.,
ralelepipedal com parte central me.
diana e extremidade livre, torneadas
cilindricamente, tendo a parte superior cantos chanfrados e dois pinos
diametrais 'que se ligam a anel de
cujo diâmetro oposto aos pintos pará
tem braços de forquilha conju g ados a
eixos, forquilha que termina em cabo
cilíndri co alngável por meio de rosca
de conjug ações a haste de liaação ao
motor acionador da retificadora; nelo
fato do corpo p rincipal possuir orifício
cilíndrico axial vaza nte onde se ajusta
eixo longitudinal de seção denteada
ntoannal e onde se encaixam os dentes
situados nas faces internas das pernas
=MO N9 120.644
com feitio de "TI" dos sunortes dos
nedras de esmer i l ou de feltro; pelo
De 28 de junho de 1960
fato das pernas do "TI" dos suportes
se in tr odiivirem em oriVelós ressentes
Requerente: Wilson Neves Guima- ,I ltuados transversal e sirnetricemente
rães — Estado da Guanabara.
das enesenaaens nosseírem número
Título: Tábua de cálculo para cegos. nos blocos quand ranaulares do corpo
1 — Tábua de calculas para cegos, or incioal de tal forma oue os dentes
caracterizada pelo fato de apresentar dos
simortes e o eivo den te arro central
um quadro dividido em colunas sime- se envren
a m; nein fato do sunorte do
tricamente disposta e contando cada anel sunerior
acima dést e , ter incor.
coluna um número de caracteres que s-io r norada ao;eeixo
tem dentes mais
equivalem aos números — algarismos 'E fer en t
e- de dentes, sendo mie a In.
— que vão de 1 a 9 tendo nas duas n rof u ndos
• nem ° fato de ca p eando o
partes ,superior e inferior da dita cot o de enarenaeans haver -uma
luna, o sinal equivalente a cifra zero. coriflin
2 — Tábua de cálculos para cegos, o nel eme tem internamente duas sé-les de dentes sunernestes riie. se ca. corno reivindicada em um e caracte- crrt
com os das en v r e na v ens do corno
rizada mais, pelas d isposições dos ca- ayineia
nem n feto de an el ser semi..
racteres (pontos metálicos ou não, em fer.h.dol l;seaeeiareeonta
anenas
alto relevo) que dão ao cego, através arilada centeal onde setendo
ennoixa um
da sensação tactil a impressão dos e ivo dotado
de foro excêntrico Dor
números que poderá ser controlado
por "êle" à medida em que fôr ope- onde nassa nro l onaarne n to ciEndrico
do e i xo denteado: nela fe t o el o eixo
rando.
3 — Tábua de cálculos para cegos, -tel-o cia d. fero evriên t rico ter disco de
como reivindicada em 1 e 2 e caracte- ^tini() sP,h r e ri toro do sn el copeodor
rizada ainda mais pelo fato de possuir (le s anerenoeens nrolet oncio-se rara
marcadores verticais e horizontais que fera do m esma com seran seatavada
atuam como contadores para as opefit
rações e que deslizam por fios plásti- 42;r7e eennZ ivr,ee,-d:lechvn11-Api' rislerhQrSeh%vd:
cos dispostos dois a dois ladeados às P1-4 a altura do anel co oeodor d4
Y,Pl n f' t e) de crovomto
colunas verticais e, horizontalmente
anel, eixo excÂn frien e disco de anelo
acima e abaixo dos zeros.
4 — Tábua 'de cálculos para cego, finarem ~minamos de encontro às
como reivindicada de 1 a 3 e caracte- r'rera e p r q do corno nelocinal nor
rizada ainda mais pelo fato .de pos- r Pele belleam el mie envolve o nrolonsuir figuração unitárias para os nú- eamen tn cilíndrico do eixo' elentearin.
meros zero superior, 2 — 3 — 4 — 6 mo l a essa irmo-airada a cilindro ou
— 7 —'8 e zero inferior; e figurações anel eme PO nreocle mor remachamento
duplicadas para xis. 1, 5, 9, todos dis- à e vtremirlaAe livre do nrolnneernento
postos verticalmente Estas figura- Peie ] cll 1vi oo cio eixo denteado.
cães são como fôra dita no ponto anterior, em alto rerèvo, ou sulcadas em 29 — "Retificadora de cilindros ele
motores de explosão e semelhantes",
1-lixo relevo
b — Tábua de cálculos para cegos enorde com o ponto presedente, con.
como reivindicada de 1 a 4 e caracte 1 -me acima substancialmente de"cri..
iozada finalmente por tudo quant"
e reivindicado e devidamente nusfeira descr i to e apresentado, nos (les-

Requerente: Theodor Kasanszky —
São Paulo.
Titulo: Um motor hidráulico.
1 — Um motor hidráulico compreendendo uma espécie de esteira contínua sôbre dois tambores ou pares de
rodas dispostos sobre eixos horizontais
Paralelos, caracterizado pelo fato de
serem os elementos transversais da esteira constituídos por corpos ôcos com
qualquer perfil a propriado e apresentando uma superfície plana de ataque
à corrente d'água.
2 — O motor hidráulico acorde com
o ponto primeiro, caracterizado pelo
fato da esteira estar montada num
canal ou calha constituído por dois
corpos flutuantes alongados reunidos
sôbre um fundo comum e apresentando paredes verticais internas voltadas
na praia ou parte anterior para direrões divergentes constituindo uma
bôca de entrada para a água corrente
do curso d'água em que fôr Instalado
o motor.
3 — O motor hidráulico acorde com
os pontos primeiro e segundo e em
substoncia como es pecificado no memorial e a titulo de exemplo represennhos anexos.
tado nos desenhos anexos.

t :ido nos desenhos em anexo.
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=10 N 9 121.272
.

De 15 de julho de 1960

Requerente: Imperial Chemical In_
Clustries Limited — Inglaterra.
Título: Processo para preparar composições semelharite a borracha vulcanizadas.
1 — Um processo de preparar com_
posições vulcanizáveis de cloreto de
polivinila e copolimeros semelhantes a
borracha de L3-butackena a acriloni_
trila, caracterizado porque 'o copolimero de 1,3-butadesno e acrilonitrila é
primeiro trabalhado em um moinho
mantido a '70-100 9C, e ainda nessa
temperatura é então adia ioneda uma
mistura pulverulenta de cloreto de polivinila e um plastificante tipo éster.
que foi preparada por misturação em
temperatura ambiente, continuando a
mastigação até ser obtida urna dispor
são uniforme, havendo era cada 10r3
partes dos pêses combinados de Core.
to de polivinila e copolimero de 1,3butadieno e acrilonitrila, de 40 a 65
partes em péso do copolirnero de 1,3butadienoeacrilonitrila c em, correspondentemente, 60 a 35 rares em
pêso de cloreto de pol ivinila, e para
cada uma das 100 partes g avenclo de
5 •a 50 partes em pêso
rasstificante
tipo éster.
2 — Um pasicesso de eten .do com o
pauto 1, caracterizado pere e e o plastl_
ficante é es.colhido entre alelato dibutil i co, ftalato dioieiulico rdoecato dioc_
tílico e fosfato de tntolila.
3 — Um processo de reOrdo cem o
ponto 1 ou, 2, caracterizado porque a
moagem é realizada cai um moinho
de dois cilindros.
4 — Um processo de acôrdo com o
ponta 1, substancialmente como aqui
antes descrito com referência aos
exemplos
5 — Composiçaes vulcanizáveis, sem.
pre que preparadas por um processo
de acórdo com qualquer dos pontos
precedentes
• 6 — Composições vulcanizadas. sempre que obtidas pi melro moldando
composições de acôrdo,com o ponto 5,
e depois aquecendo-as .na presença dt
agentes vulcanizantes. •
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
-Art. 21 do Decreto-lei' n9 7.903, de 27
de agosto de 1945, as •nrioridades dos
correspondentes pedidos denositaelos
na leenartieão de Patentes da Inala terra, em 17 de julho de 1O59 sob número 24.601 e 1 de julho de 1960.
T2R,1\10 DE PATENTE N9 122.120
De 22 de agosto de 1960
Philco Corporation' — Estados Unia
dos da América.
Título: "Processo ee Aparêlho para
a Preservação prolongada de alimento
.por Técnica de Refrigeração".
Ponto Característico
1 — Um processo para a preserva(ao prolongada de alimentos por técnica de refrigeração caracterizado por
compreender um conjunto as seguintes fases: disposição do alimento num
compartimento subbtancialmente vedado, separados por paredes feitas de
um material com uma condutividade
termal relativamente alta e rnanuten-

cão de temperatura próxima ao congelador no . interior, evitando ao mesmo tempo o fluxo termosifót tco de ar
para ali, pelo resfriamento suostancial
de Vidas as partes externas das paredes do compartimento para substancialmente a mesma teniperatura próxima da congelação.
2 — Um processo para manter ar
de uma reeilio predeterminada a urna
tempeiatuí a proxima da congelação,
alta umidacie, e substancialmente livre de movimento termoeifonico, compreendendo os seguintes pontos: fechamento da reierida região por Paredes feitas de uma material de condaitividade termal relativamente 'elevada e resfriamento substancial de tadas as partes externas das paredes
para substancialmente a mesma tempeeatura próxima da .congelação.
3 — Um processo conforme o ponto
2, no qual as paredes são resfriadas
D3?a, pressão de ar, à temperatura
próxima da congelação, fluindo em
relação de troca de calor elevado.
4 — 1:m refrigerador doméstico incluindo urna estrutura definido ama
área de armazenagem e meio de refrigerasão para' a aludida área, meio
provendo o preloneamento da praservaçdo de alimentos frescos, comereendendo: um substancialmente tecalado compartimento adaptado para
anur.zrr , am dos alimentos e disposto ma citada área, tendo o compartdmento paredes de um material de
condutividade termal relativamente
elevada e meio termostaticamente
controlado para for anr eficientemente
o fluxo de ar, refrigerado para urna
temperatura próxima da congelação
pelo maio refrigerante, sôbre as paredes a fim de resfriá-las, desse modo
refrigerando o compartimento com
gradientes de baixa temperatura dentro e entre as paredes cio compartimento .
5 — Aparelho para efetuar a preservação prolongada de alimentos
frescos, compreendendo; uma caixa
F:bstactalmente fechada, tendo provieo para armazenagem de alimento
e dividida r ed» paredes; meio para
resfríar o ar psna uma tempera eira
próxima da congelação; meio para
eliptuar bruscamente o fluxo de tal
ar TA relação de troca de alto calor
com - as supeefi cies • externas das referidas paredes onde .as -superfícies
saci mentidas a, substacialmente, mesma temperatura próxima do congelamento; o meio termosifônico para
controlar o meio 'de resfriamento a
fim de provar a temperatura próxima
da congeiação nas superfícies de parede.
6 — Aparêlho para preservação prolongada de alimentiss, úmidos, '..pela
manutenção de uma atmosfera -ambiente, tendo uma tem peratura próxima de oongelaçãos umidade elevada,
livre de movimento termosifônico, caracterizado por compreender um compartimento substacialmento fechado,
com paredes de condutividade termal
relativamente elevada -e tendo provisão para armazenagem de alimentos; meio para resfriar a ar para urna
temperatura próxima da congelação;
o. meio para fazer circular o , ar res•'.riado em relação -da mudança de
alto calor com as superfícies externas
das paredes do compartimento, e

substacialmente .com gradientes de
temperatura nas paredes.
7 — O processo de preservação e
armatenagem de alimentos frescos
durante grande período de tempo,
surisme.,aii,ielite ser entregar ou dessecar, caraccerizado por compreender
a manutenção dos alimentos no inicio da congelação, num compartimento slibstacialmente fechado contendo
ar parado altamente úmido.
8 — Aparelho para efetuar a preser.ação prolongada de alimentos
alimentas frescos compreendendo; um
compartimento substancialmente f echaeo separado .por paredes . de um
material de conciutiviciade relatis amente alta; e meio de circulação de
ar forçado, construido e disposto de
forma a Manter as paredes no.início
do ponto de congelação pelo , resfriamento stiantacial de Cedias as superfi'cies externas das paredes para, usbs- tancialmente, a mesma temperatura
próxima da , congelação. •
9 — Um -processo para efeutar a
conservação prolongada ae alimento
fresco, cimpreendendo os seguintes
pontos: disposição do alimento num
compartimente substancialmente recha•do; por paredes feitas com um
'material tendo uma conclutividade
termal relativamente - alta; manuteneão de temperatura próxima da coa'
- no interior do compartimento,
gelaçao
com. impedimento de fluxo ternseeiMiais.° de ar • ali, pela pressão do ar
mantido no início de congelação sobre substricialmente nadas as partes
exteriores das paredes do compartimento.
10 — nparepeo para efetuar a canservação prolongada de alimentos
frescos, úmidos, pela manutenção de
uma ciar-esfera ambiente caracterizada por unia teperatura próxima da
congelação, alta umidade, e livre de
movimento termosifônico, compreendendo: meio de separação definindo
uni cor:partimento substacialmente
fechado tendo provisão para armazenagem de alimentos; e meio para
resfriar o meio de separação do compartimento substacialmente sem gradizentes de temperatura no meio de
separação.
11 -- Aparêlhos para efeutar a conservação prolongada de alimentas
frescos, compreendendo: Um compartimento substancialmente fechado; e
meio construido e disposto de modo
a manter o interior do compartimento no inicio da congelação pelo resfriamento substacial de tôdas as divisões do comp artimento nara substancialmente a mesma temperatura próxima da congelação.
12 — Um processo para refrigeração de alimento a uma temperatura
próxima da congelação, alta umidade,
e sob condições substancialmente isentas de movimento termosifônico do
ar em contato com o alimento, comp reendendo o seguinte: disposição do
alimento numa região restrita, fechada por paredes; e resfriamento substancialmente a mesma temperatura
próxima da congelação. •
Prioridade: Estados Unidos da
América, ern 4 de janeiro de 1960,
sob o n9 229.

TERMO f\To 124.841
Data de 31 de outubro de 1960
Requerente: Rubens Klopffleisch -4
Estado do Paraná.
Titulo: Nôvo modelo de quadro d4..
formatura — Modelo de Utilidade.
Pontos Característicos

1. — Um nôvo modelo de Quadro
Formatura, caracterizado pel lato dó;
consistir de urna parte .1.ntal dotada
de furos ou visores de forma e tamaa
slaci variáveis, podendo levar uma parti,
decorativa feita por pintura, atrás da
qual se colocam as fotorafias, dispostai
sói:ire um anteparo, em correspondência"
'com as partes vasr:das, podendo, aindzs
levar uma terceira parte para remata
posterior.
2 — Um nôvo modelo de Quadro da,
Formatura, de acôrdo com o ponto 1,0
caracterizado pelo fato de que dita paral
te frontal pode ser feita de chapa da
vidro levado no verso um impressão41
pintur ou nteparo colado, P rovida de,i
partes vasadas nas quais aparecerão
tas fotografias, podendo levar ou nãci
uma outr parte para remate posterior.
3 — Um sôvo =alo de Quadros•de
Formatura, de acôrdo com o ponto
caracterizado pelo fato de que ditas'
r
partes vasadas poderão levar urna co-'
bertura de material transparente como'
vidro, celuloide. etc., para proteção dail
fotografias.
4 — Um nôvo modelo de Quadro dO
Formatura, de acôrdo com os pontos k
a 3, caracterizado pelo •rto de qué
ditos quadros podem ser . dotados da
dispositivos para pendurá-los em parca
des ou para descansá-los sôbre untai
mesa.
5 — Um nôvo modelo de Quadro O'
Formatura, ele acôrlo com os pontos
a 4, caracterizado pelo fato ele que oi.'
dizeres referentes aos nomes das pesa
soas retratadas poderão ser colocadooi
sôbre o quadro ou diretamente em
tas 'fotografias.
6 — Um nôvo modelo de Quadro dd.,
, Formatura, de acôrdo com os pontos
precedentes, tudo substancialme ste cn•
forme aqui descrito e ilustra do nos de!.#
senhos em apenso.

TeRMO. N/ 125.764
Data de 9 de janeiro de 1961

Requerente: Soibay

8

Cie. —

Titulo: Processo de secagem de ma4
teriais termoplásticos.
1 — Um Processo de secagem de
partículas de materiais termoplásticoig
em leito fluidizado, caracteriz a do pora
que se opera continuament e em uma
zona de flulaação provida de uma sé.
rie de tubos trocadores de calor próxi•
mos uns aos outros, sendo a temperatui
ra dos tubos mantida em um calor tal
que a temperatura do leito não ultra..
passe o ponto de amolecimento ou CI*
ponto de degradação do material termo.'
plástico a secar, e a duração da seca;

Quarta-feira 2

Fevereiro de 1966 553

Dk RIO OriVAL (SecAc NI)

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial: ,
§ 2C Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o dcferirnea to do pedido, ciurante 30 diaz
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadora.
gem é determinada pela caáencia com
a qual se introluz o material úmido no
leito.
2 — Um processo segundo o ponto
1, caracterizado porque se utiliza um
secalor com leito fluidizado, dividido lateralmente em dois ou diversos compartimentos, por meo de uma ou diversas
separações incompletas, servindo o primeiro compartimento de secador propriamente dito e os outros compartimentos servindo para o acabamento, sendo
que o último leva o prduto para a saida, tendo cada um dêstes compartimentos uma série de tubos trocadores de
calor.
3 — Um processo segundo o ponto
1, caracterizado porque o nível de leito
fluidizado é regulado automaticamente
graças a um sangradouro colacodo a
uma altura eesejada na parede externa
do compartimento de saída.
4 — Um processo segundo o ponto 1,
caracterizado porque a parte superior
do leito fluidizado não contém tubos
trocadores de calor, em uma .altura correspondente aproximadamente a 1/10
de altura total do leito.
5 — Um processo segundo o ponto 1,
caracterizado porque os dispositivos de
entrada e de saída do material termoplástico são providos de recursos assegurando a estanqueiclade d secador, por
exemplo trevos, o que permite, principalmente, utilizar gases inertes como gases do fluidização.
6 — Um processo segundo o ponto 1,
caracterizado porque o material termoplástico a secar é previamente tratalo
em um fragmentador, a fim de adaptar
as dimensões das partículas ao débito
do gás de Muidização disponivel.
7 — Um processo segundo o ponto
6, caracterizado porque se separa o liquido . das partículas de materiais plásticos na saída do fragmentador, antes
de introduzir o materail termoplástico
no secador.
8 — Um processo para a secagem
`cntinua em leiot fluidizaclo para particuias de materiais termoplásticos e instalação para este fim que se caracterizara pr ser conforme acima descrito,
com referência aos exemplos, bem como respectivamente ao desenho anexo.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes na Bélgica, em 20
de janeiro de 1960, sob o n° 465.590.
TERMO N° 125.911
Data de 16 de janeiro de 1961
Requerente: Nivardo de Carvalho
Portela — Pernambuco.
'Titulo: Sinaleiro automático.
1 -- Sinaleira Automático, constituipor ?mitos de contato dispostos nos batentes de portas, janelas e outros vãos
eoajaaados ao sinaleiro que se caracteriza por possuir uma lâmina móvel
e tiiim lâmina fixa, sendo esta (illjrna

atraída por uma mola disposta era dia;.
gonal; um ressalto em "V" conjugado
à lâminas fixas, possue pela parte posterior uma lâmina de retenção que se
conserva fixa até que a bobina a 'movimente, transferendo •a energia para o
funcionamento do sinaleiro.
2 — Sinaleiro Automático, conforme
reivindicado em 1, substancialmente como descrito, reivindicado e ilustrado nos
desenhos anexos. .
TERMO N° 127.527
Data de 10 de moo de 1961
Requerente: Continental Oil Company — Estados Unidos da América.
Titulo: Plastificador Secundário.
Pontos Característicos
1-- Processo para aumentar uni plastificador primário, caracterizado pelo
ato de compreender a fase de adicionar ao mesmo um hidrocarboneto aromático alcoila preparado pela alcoilação d tolueno com uni pentâmero de
prop;leno, apresentando o citada hidrocarboneto alcoila um setor de ebulição
a partir de cêrca de 293,33 até aproximadamente 371,11°C.
2 — Processo de acordo com o ponto 1, caracterizado pelo fato de que o
plastificador primário é dioctilftalato.
3 -- Processo para aumentar um
plastificador primário, caracterizado pelo fato de compreender a fase le adicionar ao mesmo um hidrocarbonetu
aromático alcoila preparado pela a.lcoiloção de tolueno com um pentamero dc
propileno, apresentando o referido hidro
carboneto um setor de ebulição a partir
de cerca de 312,78 até aproximadamente 368,33°C.
4 — Processo de actardo cora o ponto 3, caracterizado pelo fato de que o
plastificador primário é dioctilftalato.
5 — Processo para aumentar um
plastificador primário, caracterizalo pelo
fato de compreender a . fase de adicionar
ao mesmo, um hidrocarboneto aromárfco alcoila preparado pela alcoilação de
tolueno com um pentámero de propileno, apresentando o citado hidrocarboneto um setor de ebulição a partir de
cerca de 312,78, até aproximadamente
368,33°C, e um pêso molecular de aproximadamente 280.
6 — Processo de acordo com o ponro
5, caracterizai° pelo :Çrato de que o piastificador primário é doctilftalato.

maleável, encerrada cai uni tubo formado por uma espiral metálica, fabricada em grampeação paralela caan junta de borracha natural de secção quadrada. .
2 — Régua Flexivel para desenho,
como no ponto 1, caracterizada pelo
fato do tubo (espiral) referido no ponto ante -rior em a raste filiforme que lhe
serve de núcleo, ser encerrada em um
tubo de sarbstância plástica fechada nas
exceraidades com ponteiras de material
rijo.
Tudo como substancialmente, desc rito, representado no desenho anexo e
reivindicado. •
—

TERMO N0 130.412
De 30 de junho de 1961
Requerente: :Unes Laboratories,
— Elkhart, Indiana, Estados Uni/os da
América cio Norte.
Processo para a preparação de aretais de . .dialdéido polissacarideos". •
• Pontos Característicos
1 — Processo-para a produção de um
acetal de um dialdeido polissacarideo,

terizado pelo fato de se efetuar a reação a uma temperatura de cér,a de
65°C. até 80°C., sob pressão almo5.
f erica
6 — Processo para a preparaOão de
Um acetal de um dialdeido polissaeera,
deo, de ácórdo com o ponto 1, cera:.rea
rizado pelo fato de se reagir um dia -.dei.
do po:isaacarideo com cêrca de 20
a 70 mols, por moi de unidade pua:acra
de dialdeído polissacárideo, de um I, coo1
escolhido de um grupo, que consi . ,t de
metanol e etanol, na presença de cerca
de 4 moi porcento até 10 moi porcento,
baseado na unidade polimera de dialdei.
do polissacarideo, de um catalisador adidico, escolhido do rupo consistindo de
ácido suhárico e acido p-tolueno-sullO.
nic, a uma temperatura de cérea de
60°C. até 100°C., 'durante cerca de 1
hora até 20 horas, e, depois- disso, precipitar o acetal polimérito, por . esse
'meio produzido, com um precipita nte,
compreendendo um outro álcool diferente do álcool usado para a reaç,...)
com o dito dialdeido polissacarideo.
7 — Processo, de acordo com o ponto 1, caracterizado pelo fato do álcool
ser c. metanol.
8 — Processo, de acordo com o ponto 1, caracterizado aielo fato do" álcool
ser o atanol.
9 — Processo, de gacOrdo cora O
ponto 1, caracterizado , pelo fato do catalisador ser o ácido sulfúrico.
10 — Processo, de acôrdo com o
ponto 1, Caracterizado pelo fato do catalizador ser o .ácido p-tolueno-•sulfOni.

ca;raterizaclo pelo.Oto de se reagir uni
dialdeioo polissaearileo com um álcool
escolhido do grupa, que consiste de matam)/ e etanol, na presença de um catalisador escolhido do grupo consistindo de ácido ulitár;cso e ácido p-toluenc>.,
sullonico e de se recuperar o acetal de
chaldeido polissacarideo, assim obtido.
CO.
2 — Proces.so, de acOrdo com o pon11 Processo, de acôrdo com O
to 1, Caracterizado pelo fato do álcool ponto 1, caracterizado pelo fato do dialestar presente em excesso da proporção deido polissaearideo ser o dialdeidoamia
est2;¡u:oinetrica.
do.
3 — Processo para a produção de
12 — Processo, de acordo com o ponum acatai de uni dialdeido polissacari- to 1, caracterizado pelo fato do dialdel-i
heo, de acôrdo com o ponto 1, caracte- do polissacarideo ser a dialdoido-araid
rizalo pelo fato de se ragir um dialdel- lose.
do po4ssacaricleo com um álcool esco13 — Como nova composição indus--4
lhido do grupo que consiste de metano) trial, uma caracterizada por conter urta
e atanol 'na .presença de um catalisador acetal do dialdeído polissacarideo,
eacolhido do grupo consistindo de ácido sultante do processo reivindicado era
sulfúrico e ácido p-tolueno-sulfônico,
qualquer dos pontos precedentes, 1-5.
uma temperatura de cerca de 60°C. a pela reação de um dialdeido polissacaa
100°C., durante 1 hora até 20 horas, rideo com cerca de 20 mols a 70 mols,
e de se recuperar o acetal
por moi de unidade polímero de dial.
assim produzido, da mistura reacional.
deido polissacarideo, de um álcool es— Processo para a produção de colhido do grupo que consiste de meum acerai de um dialdeido polissacari- tano] e etanol, na presença de um cadeo, de acordo _com - o-ponto 1, caracteri- talisador escolhido do grupo consistindo
zado pelo-fato -de se reagir um dialdei- de Acido sulfúrico e ácido p-toluenodo polissacarideo coar : cerca de 20 mols sullonic, sendo o dito acetal solúvel eia
a 70 mols, por moi de unidade políme- benzeno, tolueno, -éter monometilico de
ro de dialdeido polissaearideo, de um etileno-glicol, éter monobutilico de etiálcool escolhido do grupo que consiste leno-glicol, acetona, metil-etil-cetona,
de matenol e etanol, na presença de acetato de propila, clorofórmio, dimetdTERMO N' 128.241
um catalisador escolhido do grupo con- formamida e diaxona, bem como no
sistindo de ácido aulfúri.so e ácido .p- alcoo: com -o qual é feito reagir o
Data de 10 de abril de 1961
tolueno-sultônico, á urn;:', temperatura de d :to di:ildejclo polissacarideo.
14 — Cmo nova composição iniusRequerente: Joaz Campos .Filgueiras cerca de 60°C. até 100°C. e sob uma
pressão de cerca de 0,703 até 2,109 trial, uma caracterizada por conter uni
— Estado da Guanabara.'
Titulo: Régua flexível para desenho kg/em2 de pressão absoluta, durante acetal de um dialdeido polissacarideo,
cétaa de 1 hora até 3 horas, e de
resultante do processo reivindicad em
— Modelo de Utilidade.
recuperar o. acetal polfrnézico, por ésse qualquer dos pontos procedentes 6 e
Pontos Cs.d:icter:sticos
prwluz:do.
•
12, pela reação de um dialdeido polis1 — Régua Flexível par,-1 , desnhá 5 Processo para a p:Tparaçãof!e. sacarideo escolhido da classe que comcivacterizado pelo feto de ser constitui- um acctai de um do-t:deido polissaear:- preende diaideido-amido e dia:de idoda por uma haste filiferme de material tico, de -acOrdo coro o ponto 4, carac- amilose, com cerca de 20 a 70 mls, por
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moi de unidade polímero de dialdeído 1
polissacarideo, de um álcool escolhido
do grupo que consiste de metanol e.etiinol, na presença de cerca de 4 mol:por,
cento até 10 moi porcento, baseado na
unidade polímero de dialdeido pcilissacarideo, de um catalisador escolhido do
grupo consistindo de ácido sulfúrico e
ácido p-tolueno-sulfônico, a uma temperatura de cerca de 60°C. até 100C.,
lurante 1 hora té 20 horas.
Finalmente, a depositante reivindica,
de acôrdo com a Convenção Internacional _e de conformidade com o artige 21
do Código da Propriedade Industrial, a
prioridade do correspondente pedio, depositado na Repartição de Patentes dos
Estados Unidos da América do Norte,
em 1 de julho de 1960, sob o n° 40.131.
'TERMO: No 131.249
Data: 28 de julho de 1961
Requerentes Distribuidora Médica
Lisniada — Estado do-Rio ---,Niterói
Tttulo: Nôvo Modelo de Dispositivo
MOde aditração ou Gotejament,o ,
delo de Utilidade.
1 Nôvo modelo "de disposItiyo
filtração ou gotepmento, especialmente, 'destinado ao emprego em hospitais, laboratórios ou locais semelhantes, caracterizado pelo fato de
compreender um corpo, subseancialmente, troncônico e de extremidade
maior aberta e tendo uma 'extremidade menor reentrante de cujo centro dispara, axialmente, para fora,
- um apendico tubular de parte central
troncônica e de ;xtremos cilindr'cos
tendo uma extremidade livre cortada
' em bisel fenestrado; e um tampo,
substancialmente, cilindrico . e, internamente cavado, de cuja extremidade
externa dispara um pêndice tubular.
também, de formatroncOnica.
2 — Nôvo modêlo de dispositivo
de filtração ou gotejamento de acôrdo com o ponto 1, caracterizado pelo
fato de que o bordo livre do referido
corpo troncônico que constitui a câmara de filtração apresenta um bocel
periférico saliente suscetível de cooperar, de maneira vedante, com o canal ou alvéolo externo de canais circulares e concêntricos semelhantes
previstos na parte internado referi3 — Nôvo modelo de dispositivo de
do tampo.
filtração ou gotejamento, substancialmente, de acôrdo com o que foi aqui
descrito e ilustrado no desenho anexo
TÊRMO —

131.297

Data — 26 de maio de 1961
Requerente: Takeo Yidel — SN,o
Paulo — Modelo de Utilidade.
"Nevo Modelo de Secador de Roupas com Suporte Vertical de Graduacão de Altura e Dispositivo de Dependeruar".
Pontos Característicos
19 — "NU° modelo 'de secador de
roupas com suporte verticel de graduação de altura e dispositivo de dependurar", em que um dispostivo de
dependurar, em formato de barra' plana v'ertical é caracterizado por duas
travessas também planas, ao alto e

na base e por furos em pouco paria
foi a das travessas e no centro das
mesmas, sando da frente do dispositivo, com projeção à frente, dois pequenos braços dotados de anéis nos
esteemos anteriores;
29 — "Nevo modelo de secador de
roupas com suporte vertical de graduarão de altura e dispositivo de dependuiiar, como reivindicado no ponto 1 acima, caracterizado por um
eixo vertical fixo, pouco saliente para
o alto e histante prolongado para
baixo adaptado nos furos dos anéisdos pequenos braços do dispositivo
de dependurar, sendo colocados no
eixo, entre os anéis, discos de giro
livre uns eôbre os outros, dos lados
de cujos Viscos, saem, em projeção
radial em relação ao eixo, hastes ou
varaes;
39 — "Nôvo modelo de secador de
roupas com suporle vertical de graduação de altura e dispositivo ele dependurar", como reivindicados nos
pontos 1 e 11 éaracterizado por um
suporte vertic , l, tubular, no interior
de cujo tubo cursa a baixo e acima
e extremidade inferior do eixo dos
varaes, reeulada a altura do •curso
da referida extremidade por um parefuso exietente ao alto do sugorte
tubul ar; e sendo a base deste suporte constituída por pés em ângulo reto,
com movimento axial vertical em 'pinos próximos dos respectivos serticais dispostos circularmente em torno
da base d g suporte tubular vertical
— tudo corno substancialmente descrito nos relatórios, gràficamente
mostrado noa desenhos inclusos e reivindicado nestes trfs pontos característicos.
TÊISSIO — N9 132.158

Data — 31 de agôsto de 1961
Requerente: Rohm & Haas Company — Estados Unidos da América.
Título — Composições Catalisadas.
Pontos Característicos
1 — Uma composição que Contém
um co-polirnero de audição e itrn catalizador de anina ou de amônio
quatensario, e é apropriada para ser
misturada com poli epoxidos para
formar comoosições de revestimento
tern endureciveis, caracterizada por
compreender: .
(a) um solvente.
(b) um co-polimero de adição IImear derivado de uma mistura de
meno etilenicamente insaturados copolicrizaveis, compreendendo 1 por
cento a 25 por cento, em peso, de,
Pelo menos, um ácido alfa bota-estilenicamente inaturado ou 3 por cento
a 15 por cento, em peso, de um anhtdrido de acido di-carbexilico; e
(c) cerca de 0,1 a 10 partes por
100 partes, em peso, do citado eo-poitero, de um catalhador que consiste de pelo menos, um sal de anina
ou de amenio quaternario de ácido
fluoborico.
2 — Uma composição, de acôrdo
com o ponto 1, caracterizaria por
compreender de 5 por cento a 200
por cento eril peso, em relação ao
peso do citado co- p olimero, de um
poliste' foáaador de resina contendo uma p luralidade de radicais. vioepuxidos.
3 — Urna composição, de acôrdo
com o nontol ou 2, caracterizado pelo
co-pOlimero de adição linear com-

preender 1 por cento a 35 por cento,
TERMO — N9 133.007
em peso, de ácido acrilico ou de
acido metacrilico.
Data — 29 de setembro de 1961
4 — Urna composição, de acera°
com qualquer dos pontos 1 a 3, caRequerente: General Eletric Comracterizada pelo co-polimero da adi- pany — Estados UnidoS da América.
ção linear compreender 65 por cento
Título: Aperfeiçoamento em Montaa 99 por cento, em peso, de, pelo
menos, sim ester de ácido acrilico ou gem de Caixa de Reator.
Écido actacrilico com um alcool aliO que a requerente reivindica como
fatico saMarado tendo de 1 a 18 me- nôvo é:
5 — Urna cmoposição, de acôedo
1. — Aperfeiçoamento em montacom qualquer dos pon tos 1 a 3, caracterizada pelo co-polimero da adi- gem de caixa de reator incluindo um
ção linear compreender r 5 por cento aanstormactor reator ("ballast trensa 99 por cento em peso, de uma mis- former") e pelo menos um capacitatura de estireno e, pelo menos um tor dita montagem de caixa sendo
ester de ácido acrilico ou metaerili- caracterizada por compreender um
co com uni alcool alifat tco saturado membro base alongado, um compartendo de là a 18 etom: s de casbono. timento metálico tendo quatro pa6 — Urna composição, de acôrdo redes laterais estendidas verticalmencom qualquer dos pontos 1 a 3, ca- te de dito membro base, e definindo
racterizada pelo co-polimero de adi- um compartimento principal para reção linear compreender 65 por ereto ceber dito transformador reator e
a 9P por cento, nu peco, de uma tendo uma abertura para a montamistura de meacrilato de rnetila e, gens de dito transformador reator no
pelo menos, um ester de árido acri- mesmo dito compra ãmento metálitico com um alcool alifatico meno- co tendo três paredes auxiliares e uma
hidroxilico saturado tendo 1 a 18 ato- parede de, fundo para formar una
compartimento balanço destinado a
mos de carbono.
7 — Uma composição, de acôrdo receuer lides terminais e a' porção
com qualquer dos pontos 1 a 3, ea- extrestaterminal do capacitor, dito
rreterizada pele co-polimero de adi- compartimentá principal, e tendo uma
ção linear compreender 65 por cento abertura para prover acesso aos lidas
a 99 por cento em peso, de urna mis- terminais e ao extremo terminal do
tura de vinil-tolueno e, pelo menos, capacitador, di.a parede de fundo de
um ester de ácido aerifico ou meia- dito compartimento em balanço, sencernem com uns alcool alifatico satu- do espaçada de recobrindo dito memtendo de s l a 18 atomoe, de carbono. bro base, dito, lado de fundo de dito
8 — Uma composicão, de acórdo compartimento em balanço tendo um
com o ponto .1 ou 2 caracterieado orifício para receber a porção &terpelo co-poliedero de adição linear- mo terminal de dito capacitor para
compreender 3 por cento a 15 por assim prover um . envólucro protetor
cento, em peso, de anhidrico maleico. para dito extremo terminal e para
9 — Uma composição, de acôrdo ,t1Los lides terminais, dito orifício,
com qualquer dos pontos procedentes provendo uma folga suficiente para
ceracterizada pelo cataliznclor ser, um minimizar a transferência de calor
fluo barato de n-alcoil (C12-C-16) de dita caixa para dito capacitor meio
para cobrir ditas aberturas em dito
di-metil-benzil-amonio.
10 — Uma composição, de ambulo compartimento principal e dito comcom qualouer dos pontos 1 a 8, ca- partimento em balanço, e meio para
-racterizada pelo catalizador ser um prender dito capacitor ao dito memfluo barato de (alcoil) — (C-9-C-18) bro em posição vertical com o mes— tolil metil — tri metil-amgnio.
mo e- espaçado de dito compartimento
11 — Uma composicãe. de acórdo principal de modo q,ue qualquer trans
com qualquer dos pontes 1 ,a 8, ca- ferência de calor de dito compartiracterizado pelo catalie atior ser o fluo mento para dito capacitor seja mi, •
barato de di-dodecenil di-metil-amo- nimizada.
nid.
2. — Aperfeiçoamento em monta12 — Uma comoposicão de acôrdo
com aualquer dos pontos I a 8, ca- gem de caixa de reator incluindo uni
racterizada pelo catalizador ser o fluo transformador de alta reatância, e um
par de capacitor, dita caixa sendo
borato de Ncetil dimetil omine.
13 — Um proceso para revestir um caracterizada por compreender um
substracto solicocaracterieado por membro base alongado, uma caixa
aplicar uma C111.t)OSieãO, de acôrdo metálica tendo quatro paredes latecom -qualquer dos pontos 2 a 12. se - rais estendidas verticalmente para
inhacar a composição de positada sôbre cima de dito membro base e def
o substracto: e aquecer o substracto do um compartimento principal para
que tem o denósito até uma temne- alojar pelo menos dito transformarotura de cérea de-93.-C até 232,20-C dor de alta reatancia e definindo uma
insolubil, aar o denósito.
abertura para permitir a dito trans14 — Uma comuosicão, apropriada formador de alta reatância . ser insDera ser misturada com poli epoxi- talado na mesma, dita caixa medos, substancialmente como anui des- tálica tendo um compartimento em
crita e para as finalidades citadas. balanço estendido para cima da mesa
15 — Um processo para revestir ma, espaçado de recobrindo dito
um substrato sólido, substancialmen- membro base, dito compartimento era
te como aaui descrito, e pedra as fi- balanço tendo um orifício formado no
nalidades- citadas.
mesmo para receber a porção extreReivindica-se, de acôrdo com a Con- ma terminál de ditos capacitadores,
venção Internacional e o Artigo, 21 meio para prender de modo removido Código de Prop riedade Industrial, velditos capacitadores emposição
a prioridade do pedido corresponden- vertical em relaçãcr a dito. membro
te depositado na Renartieâ'o de Pa- base e em espaçamen' o com dito
tentes dos.Estados Unidos da Amé- membro base de modo que a transferica, em 6 de setembro de 1960 sob' rência de calor entre dito compartin9 53 . 874.mento p finaiap1 e dit os capacitores
•
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Publicoçao feita de aciirelo com o art. .26 do Código de Propriedade Industriai:
.
29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prno pene e deferimento do pedido. durante Z lea
~edito apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que ae julgarem prejudieatioe.
seja minimizada dito compartimento,
TÉ-oR.M0 — N 9 133.560
1 enclendo um impulso positivo, um M- sendo o citado circuito cara.ctedizade
em balanço provendo um enveducro
I tervalo de tempo fie zero volta i um por compreÁnder: um primeiro dispo.*
protetor para a porção extrema terDe 19 de outubro de 1961 - impulso negativo, e um segundo in- sitivo de controle de corrente que
minal de- ditos capacitodores.
tervalo do tempo de eero voite, sem- cond-e ao ser er argizado, completam:a
Willys Motors, Inc. — Estados Uni- !i do o citado circuito carãcterizado por do um percurso elétrico da fonte para
3. — Aperfeiçoamento em monta1
compreender, um primeiro dispositivo o circuito de utilização em resposta
gem de caixa de reator incluindo um dos da América.
Titulo: Novo' Modelo de Maçaneta C:à e ao ser energizado completa um a impulsos de polaridade positiva, Inia
marerormodor e pelo menos uni capercurso elétrico partindo multivibrador biestavel que ina.!itém
pacitar, dito montagem de caixa sen- de Porta para Veículos — Patente de primeiro
da fonte para energizar o circuito de a primeira e a segunda condições de
Modelo
de
Utilidade.
do caracterizada por compreender um
¡ utilizoeão cai resposta a impulsos de condução em resposta, respectivemen-.
I
Po:rios Coracteristfcos
membro base alongado disposto ao
polaridade por:Uiva, dispositivo de te, a impulso de polaridade positive
longo 'de um eixo longitudinal uma
!
p assa emdispositivo de • mernoria e -negativa, um primeiro dispositivo
1
—
Navo
modêlo
de
maçaneta
cie
de dito membro base e defi- porta para vemulos, em particular, energizável por impulsos de polorida- de passagem que energizedo deixa
nindo um compartimento principal do tipo utilitário, caracterizado peio ' de positiva para polarizar o citado passar uni sinal quando o citado mulei
para receber pelo meno-s dito trone- fato de compreender um corpo, subs- dispositivo de passagem, proporcio- tivibroder está numa, primeira condiformador, dita caixa metálica-incluin- tancialmente, plano e sinuoso, de nando um segundo percurso elétrico ção de condução e o citado primeiro)
do um membro em forina de U e um configuração em colo de - cisne, arti- desde a fonte para energizar o cir- diapositivo não está conduzindo, porá
lado de fundo estendido para cima culado à armação da porta num pon- cuito de utilização em resposta a um assim proporcionar uni percurso eléde dito compartimento principal e to próximo de sua extremidade mies intervalo de tempo precedido por um trico da fonte para o circuito de 'utiespaçacto e recobrindo • dito membro reforçada e em forma de gancho, su- impulso positivo um segundo dispo- lização em resposta a um intervale)
base para definir um compartimento ceivel de cooperar com uma parte, sitivo que ao ser energizado corri-5leta de tempo que se segue a una impulse,
em balanço, dito lado ele fundo for-• substancialmente, vertical, cilíndrica- um terceiro percurso elétrico desde positivo, um segundo dispositivo
mando um orifício que tem unia fol- e fixa do chasis ou carroceria ele a -fonte para energizar . o circuito de controle de corrente que ao ser enerutilização em resposta a impulsos de gizar_ completa um percurso elétrico
ga suticiente para permitir à porção próprio veiculo.
negativa, sendo o citado da f onte para o circuito de utilização
2 — Novo rirociolo de maçaneta de polaridade
extrema terminal de dito caleacitor
dispositivo de memoria energizáeel em resposta a impulsos de polaridade
ser passada através - do mesmo para porta para veiculo; de acôrdo cora por impulsos de polaridade negativa negativa,
um segundo dispositivo de
minimizar a transferência de calor o ponto 1; caracterizado pelo fato de para polarizar o citado dispositivo de passagem que ao ser energizado deixa
compreender
uma
moi:
helicoidal
que
de dita caixa metálica para ditos
passagem proporcionando um quarto passar um sinal quando o circuito
enrola em torno do próprio pino de 'percurso
elétrico desde, a fonte para multivibrador está numa segunda
capacitores, meio para prender de se
articulação
da
maçaneta
e
cujos
enmodo removível ditos capacitores em tremos, radialmente, disparados coi- energizar o circuito de utilização em condução co citado segundo disposiresposta a um intervalo de tempo tivo não está aonduzindo, para. asposição vertical em relação a dito
peram cdm o próprio corpo da nume - precedido por um immilso negativo.
membro base, dito capacitor sendo neta
sim, proporcionar um percurso elée com a estrutura da porta.
3. Um circuito comutador que pro- trico da fonte p ara o circuito de utisuficientemente espaçado de dito
Nóvo modelle> de maçaneta de porciona quatro circuitos - distintos de lizarão em resposta
a um intervalo
compartimento principal para mini- porta para veículo, substancialmente
fonte de potencial ate um cir- de tempo que se segue a,um impulse)
mizar a transierencia -de calor de do emeirco com o que foi aqui --descri' uma
cu i to de utilização em resposta a um negativo.
dito compartimento principal para to - e iluetrodo to desenho anexo.
sinal de código compreendendo um
5. Ti mcircuito comutador proporditos capacitaciores durante 'o funcoimpulso 'positivo, um intervalo de cionando quatro circuitos distintos de
tomento do aparelho reator.
tempo de zero volta, um impulso ne- urna fonte de potencial de operação
'TÊ:P.M0 N 13.515
4. — Aperfeiçoamento em montagativo, -e um segundo intervalo de e de polarização a um circuito de
- tempc de zero volta, sendo o citado utilização em resposta a um sinal de
gem de caixa de reator incluindo uni
De 29 de novembro de 1961
circuito caracterizado por compreen- código compreendendo um impus°
-transformador de alta reata:nela e
der: um primeiro dispositivo que ao positivo, um intervalo de tempo de
um par de capacitadores, dita monAir
Braser energizado completa um primeiro zero volta um impulso negativo e uni
Rec1t...eL2nte: VVestInglsouse
tagem de caixa sendo caraceerizaaa
por compreender um membro de base ke Company — Estados Unidos da percurso elétrico da fonte para ener- segundo intervalo de tempo de zero
gizar o circuito de utilização -em res- volta, sondo tal circuito caracterizado
alongado urna, caixa metálica tendo América.
posta -a impulsos de polaridade po- por compreender uma variedade de
Titulo: Circuitos comutadores.
quatro paredes laterais estendidas
dispositivo de passagem dispo- diapositivos de comando meios para
I. Um circuito comutador propor- sitiva,
verticalmente em relação a dita base
sitivo de elementos de memoria, ten- o acoplamento do citado sinal de coe definindo um compartimento prin- cionando quatro circuitos distintos, do uni primeiro e um segundo estado diee aos citados dispositivos, o pricipal tendo uma abertura para a partindo de unia fonte de potencial de condução, assumindo tais elemen- meiro de tais dispositivos sendo poaté um circuito de utilização, 'em re,smontagens de dito transformador rea- pesta a um sinal de código compre- tos de memoria seu primeiro estado larizado para conduzir apenas em
tor, dita caixa metálicas tendo um endendo um impulso positivo, um in- de condução ao serem energizado por, resposte a impulsos positivoe, dito
compartimento e mbalanço estendido tervalo de tempo de zero volta, um impulsos de polaridade positiva, e tal primeiro dispositivo quando conduzindispositivo de elemento de mernoria do proporciona um primeiro percurso
para fora da mesma, espaçado de e impulso negativo e um segundo in- quando
no citado primeiro estado. elétrico da fonte para energizar 6 cirrecobrindo dito membro .base, dito tervalo de tempo de zero volta, sendo polarizando
o .citado 'dispositivo de cuito de utilização, um segundo de
compartimento em balanço tendo um o citado circuito caracterizado por passagem a 'fim
de proporcionar um tais dispositivos, que é polarizado pacompreender
um
primeiro
dispositivo
orificio formado para receber a porsegundo percurso elétrico da fonte ra conduzir apenas era resposta a nnque
ao
ser
energinado
completa
um
ção extrema terminal de ditos capapara 'energizar o citado circuito • de p • negativos, uni terceiro e quarto
citores e formando uma abertura primeiro percurso elétrico da fonte utilização quando o citado primeiro de tais dispositivos, ligados como muleiro
para dar acesso aos lides terminais de alimentação para energinar
dispositivo for desenergizado após um tivibrador biestável. sendo os citados
do aparelho reator, meio para pren- euito de utilização em resposta a im- impulso positivo, um segundo dispo- terceiro e quarto dispositivo polarizapulsos
de
polaridade
positiva,
dispositivo que ao ser energizaclo completa dos para fazer o ci todo multivibrador
der ditos . capacitadores em posição
vertical, em relação a dita base e em sitivo de memoria, energizável por um terceiro percurso elétrico da fonte passar para uma condição na qual o
impulsos
de
polaridade
positivo
para
para energizar o circuito de utiliza- citado teroeiro dispositivo conduz em
espaçonie.nto com dito compartimenproporcionar um segundo percurso
to principal-, dito compartimento em elétrico que parte da fonte de ali- ção cm resposta a im p ulsos de polo- esriosi-a a im p ulsos positivos e o
,balanço formando um enveducro . Pro- mentação para nergizar o circuito de ridade positiva, assumir do dal disno= edartn citado dispositivo conduz em
sitivo de elemento de mernoria seu resposta a imoulsos -negativos, um
tetor 'para a porção extrema 'terminal utilização em resposta a um intervalo segundo
ao ser energizado por ouinto e -oda . dispositivos ligodos
de ditos capacitores, meio 'para co- de tempo precedido de um impulso impulsosestado
de 'polaridade negativa, e como berreiros, sendo o citado quinto
brir ditas aberturas em dito compar- positivo um segundo dispositivo que quando o citado dispositivo de ele- dispositivo li g ado de forma a ser potimento e dito compartimento em ba- ao ser energuiado completa una, ter- mento de memoria esta no citddo se- larizado pelos citados brimeiro e terlanço, ditos capacitores sendo sufi-' ceiro percurso elétrico da, fonte para gundo estado, polariza o citado dis- ceiro diepositivos e passando a concientemente espaçados -de ditos com- energizar o circuito de utilização em positivo de passagem a fim de pro- duzi., miando o citado primeiro dispe;_';:n1211tD principal de modo a mi- resposta a impulsos de polaridade ne- porcionar um quarto percueso elétrico '
n:•5o está conduzindo e o ril-Meiam a transfcrencia de calor do gativa, sendo o citado dispositivo de da fonte para energizar o circuito de todo terceiro diçoosnivo conduz. sTn- .
memmia,
energizável
por
impulsos
de
It t ili7ac5o quando G rit.TIC.:(li se.:,,mtHo do o eitedi o sexto disnositivo
di compar•limea to ri liv.:11)a' .para
polaridade negativa para proporcio- cl:nositivo estiver Ceseryr..ízttclo 2.r-0 de formo a ser polarizado pQics cidites ct,!:. :ci adores,
nar percuto elétrico da fonte a fim u-;', imoulso serativo.
disoositi, o ,; e
.`"7 ° 2
• It .r.:1 , :n t %ri 1
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Paiblicação feita de acórdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
i 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
Pdderet:Capresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
ta a um intervalo de tempo precedido ride a tensão ilativa sobre o citado tado transistor, quando conduzindo,
TERMO N. 136.034
de um impulso' positivo, uni terces., primeiro lide de entrada com rela- um primeiro percurso elétrico da fonpercurso eletrico e propoicioaatio
ção a tensão sobre o segundo lide de te para energizar o circuito de utiliData: 29 de janeiro dei 962
fonte ao circuito de utinzasito ura- entrada, sendo as bases do primeiro zação, um segundo dos citados tranvês do citado segundo aispositivo em e segundo transistores do citado pri- sistores sendo ligado ao citado pri- uni meiro par Iigadas respectivamente ao meiro lide e polarizado para conduRequerente: Johanm Glockshuber
resposta a impulsos negativos e
quarto percurso elétrico e plopoicio- citado primeiro e segundo lides de en- zir somente em resposta a impulsos São Paulo.
pado da fonte ao circuito ao utiliza- trada, passando o primeiro e segundo negativos, um terceiro e quarto citaTitulo: Grelhadeira Infra-Vermelha —
ção através dos citados quarto e bea- transistores do citado primeiro para dos transistores ligados como multi1Vfoclelo de Utilidade.
to dispositivos em resposta a um in- a conduzir em resposta, respectiva- vibrador biestável, sendo os citados
tervalo de tempo precedido de um mente, a impulsos positivos e nega- terceiro e quarto transistores ligados
1 -- Grelhadeira infra-vermelha cativos, o segundo par de transistores
impulso negativo.
aos citados segundo racterizada por uma grade refletora
6. Um circuito comutador propor- ligado em uni circuito multivibrador erespectivamente
primeiro lides, sendo o citado ter- nervurada; por uma grelha giratória forcionancto . quatro percursos ateis:leoa blesttivel, com as bases do primeiro
distintos, de uma fonte de potencial e segundo transistores do citado mul- ceiro transistor polarisado para a con- mada por gradeados paralelos, supertivibrador ligadas respectivamente dução em resposta a impulsos nega- postos e reunidos por montantes; e por
para energizar u meu:cuias de,
zaçao em resposta a um sinal de co- aos citticlos segundo e primeiro lides tivos e o citado quarto transistor po- uma cuba rasa. retangular.
digo, compreendendo um impulso po- de entrada, sendo a base e o emis- larizado para conduzir em resposta a
2 Grelhadeira infra-vermelha casitivo, um intervalo de tempo de zero sor do primeiro transistor do citade impulsos positivos, um quinto e sexvolta, sendo um impulso negassw e terceira par ligados, respectivamente; "to transistores ligados como barreiras racterizada por ser, no seu conjunto,
um segundo intervalo de tempo de ao colCor do primeiro transistor do sendo o citado quinto transistor liga- como descrita, reivindicada e ilustrada
se, volta sendo tal circuito caracte- citado primeiro par e ao coletor do do deforma a ser polarizado pelos ci- nos desenhos anexos.
, terizado por compreender: um pri- primeiro transistor do citado multivi- tados primeiro e terceiro transistores,
meiro par de transistores, meios pai J. arado-, pelo que o primeiro transis- sendo o citado quinto transistor poa ligação do primeiro transistor do tor do citado terceiro par .fica pola- larizado para coiduzir quando o cicitaso primeiro par de forma a coa- rizado para conduzir somente quan- ta 'o primeiro transistor não estiver
•
TERMO N. 136.598
clUzir um em resposta a impulsos po- do o primeiro transistor do citado conduzindo e o citado terceiro tranS
sitivos e o segundo transistor do ci- primeiro par não conduzir e o pri- sistor estiver conduzindo, sendo o ciData: 21 de fevereiro'de 1962
tado primeiro para para Conduzir em meiro transistor do citado multivi- tado sexto transistor ligado de forma
resposta a impulsos negativos una se- brador estiver conduzindo, a base e o a ser polarizado pelos citados segunRequerente: Tetsuo Kubori — Sáo
gundo par de transistores ligados em emissor do segundo transistor do ci- do e quarto transistores, co citado Paulo.
um circuito raultivibrador que, ener- tado terceiro par sendo ligados res- sexto transistor polarizeado para congizado, assume um primeira condieso pectivamente ao coletor do segundo duzir quando o citado segundo tranTítulo: Nevo tipo de cruzeta — Mode condução e nela permanece em .ransistor e ao coletor do segundo sistor não estiver conduzindo e o ci- delo de Utilidade.
resposta a impulsos positivos e ener- transistor do citado multivibrador, tado quarto transistor estiver conduI — NU° tipo de cruzeta, caracter!.
gizado para uma segunda condição de resultando que o citado segundo tran- zindo, resultando assim um segundo
condução nela permanece em respos- sistor do citado terceiro par fica po- percurso elétrico da fonte, através zado por se formar de duas partes mó-risado para conduzir somente quanta. a. impulsos negativos, um terceiro do o citado segundo transistor do ci- dos citados terceiro e quinto transis- veis, uma constituida por uma esfera,
par de transistores, o primeiro trantores, para a energização do citado que tem duasr anhuras na superfície exsistor do citado terceiro par sendo tado primeiro par não estiver condu- circuito de utilização em resposta a terna, as quaiss e cruzam perpendicularpolarizado para Conduzir quando o zindo e o segundo transistor do cita- um intervalo do tempo precedido de mente, e onde se prendem, por meio da
primeird transist-u. do citado primeiro do multivibrador conduzir, sendo o um impulso positivo, um terceiro perpar não estiver conduzindo '-'e o pri- circuito de utilização ligado aos co- curso elétrico da fonte,. através do ci- parafusos, as unhas de retenção doi
extremos de dois garfos móveis, de formeiro transistor do citado; multivi- letores de cada um dos transistores
citados primeiro e terceiro pares, tado seg undo transistor. em _resposta ma que os centros das esferas auxilia.
brador estiver conduzindo, sendo o dos
proporcionando,
assim,
um
primeiro
segundo transistor do citado terceiro percurso elétrico da citada fonte para a impulsos negativos e um quarto res se modificam com relação ao centra
par polarizado para conduzir quando a energização do circuito de utiliza- percurso elétrico da citada fonte. da esfera principal, assim permitindo e
através dos citados quarto e sexto
o segundo transistor do citado pri- eão
através do primeiro transistor do transistores para energizacão do ci- máximo de flexibilidaded a cruzeta,
meiro par não estiver conduzindo e o citado
primeiro
par
em
resposta
a
tado circiuto de utilizacão em respos- mesmo nas curvas mais fechadas.
segundo transistor do citado multivipositivos, um segundo per- ta aum intervalo de tempo precedibrador estiver conduzindo, pelo que o .impulsos
II — .Tudo como descrito e ilustrado
curso eletrico sendo proporcionado do de um impulso negativo.
citach circuito comutador proporcio- etravés
nos desenhos anexos.
do
citado
p-imeiro
transistor
na assim um primeiro pescurso elé- do citado par de multivibrador e do
9. Um circuito Comutador confortrico através do citado primeiro trantransistor do citado terceiro me mostrado e descrito substancialsistor do citado primeiro par em res- primeiro
nar durante o primeiro intervalo de mente nas especificações e desenhos
posta a um impulso positivo, um se- tempo,
um terceiro percurso elétrico anexos.
TERMO N. 136.717
gundo percurso através do primeiro Sendo proporcionado
através do citransistor do citado multivihrador e tado segundo transistor
citado
- Data: 26 de fevereiro de 1962
do primeiro transistor do citado ter- primeiro par em resposta ado
impulsos
ceiro par durante o primeiro inter- negativos e um quarto percurso
eléRequerente: René Werner Steimacho
valo de tempo, uni terceiro percurso trico através do citado segundo tranTERMO N. 135.807
-- 'São Paulo.
el;trico através do citado segundo -sso- do citado par de multivibradotransistor do citado primeiro par
Titulo: Novas disposições construtt.
e do segundo transistor do citado
Data 22 de janeiro de 1962
quando em resposta a um impulso res
vas em escovas Politrizes Modelo
terceiro
par
durante
o
segundo
internegativo, e um quarto percurso elé- valo de tempo.
de Utilidade,
trico através do citado segundo tranRequerente: Staff Propaganda Ltda.
8. Um circuito comutador propor1) — Novas disposições construtivatt
sistor do citado multivibbrado r e do cionando quatro circuitos distintos de — São Paulo.
segundo transistor do citado terceiro uma fonte da potencial a um circuito
em escovas politrizes, caracterizadas por
par durante o segundo intervaío do de utilização em resposta a um sinal
Titulo: Caixa para chapéu — Mo- serem as tiras de pano dobradas ao
-tempo.
de código compreendendo um impulso delo de Utilidade.
meio, dobrando-se depois para o cenproporr
7. Um circuito comutado
noo tivo. um inte,evalo de tempo de
tro cada quarta parte exterior, fechancionando quatro percursos elétricos zero volts, um impulso
negativo, e
1 — Caixa para chapéu, caracteriza= do-se depois o conjunto em torno do
distintos de uma fonte ,de potencial um segundo intervalo de tempo de
de operação e de polarização a fim zero 'volts, sendo tal circuito carac- da por um anel suporte formado pela eixo que representa a linha de união
das duas quartas partes.
de energizar uni circuito de utiliza- teriza•da ror (ximpreender uma varieçã.c, em resposta a um sinal de có dade de transistores, um primeiro e introdução de uma extremidade de uma
2) — Novas disposições construtivas
digo compreendendo um . Impulso po- um segundo lides de entrada para
das rasgas existetes na outra extremidaem escovas politrizes, como reivindicada
sitivo, um intervalo de tempo de zero - ,•onlo mento ,dos citados impulsos deo
volta, um impulso negativo e um se- código aos citados transistores, a po- de damesma tira, dito anel-suporte sen- em 1, caracterizada por serem as pegundo intervalo de tempo de zero hridade dos citados impulsos de có- do fizado por t iras-suporte aresta — ças encaixadas uma nas outras foiman.
volt s, 'sendo o citado circuito coroe- digo referida ao potencial relativo charneirada tampa de uma caixa pris- do a figura de um V e presas aos dis•
aerize do por compreender três par- da tensão sólere o citado primeiro
cos centrais por amacias extremidades.
tes de transistores tipo PNP' cade lide com relavão a tensão no citado mático — retangular.
3) — Novas disposições construtivas
transistor contendo base,. emissor e segundo lide, sendo o primeiro dos
— Caixa para chapéu, caracteriza- em escovas politrizes, como reivindica.*
col etor. um primeiro e um segundo citados transistores ligado ao citado da2por
ser essencialmente como descrita, da em 1 e 2, tudo como substancial.*
de entrada rara o acoplamento segundo lide e polarizado para condos c i tados irnno)-, os de Códiao aos ci- ducao somente em resposta aos im- reivindicada e ilustrada nos desenhos mente descrito no relatório, reivindicada
ta rios transistores. 'sendo a nolaria.rle pulsos positivos, proporcionando o etnos pontos característicos precedentes e
anexos.
•
•
dos 'citados impulsos de código ref eIlustrada nos desenhos anexos.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicaçao feitaede acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de que trate o presente artigo, começará a Correr o prazo para o . deferimento do pedido, durante 30 diaa
lederão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
TERIVIO N 9 136.744
Data: 27 de fevereiro de 1962
Requerente: Goro Yamanalta São Paulo.

TERMO N° 136.795
Depositada em: 28 de fevereiro
de 1962

Requerente: Eduardo Alvares Machado - São Paulo.
Titulo: Estrutura metálica articulaTitulo: Novas disposições em bola
-da para mesa - Modelo de Utili- para talha, filttro e usos correlates.
dade.
1 9 ) "Novas ' disposições em bóia
talhas, filtros e usos correlacoe",
1 - Estrutura articulada metálica para
caracteriza-se por constituir-se de
para mesa, caracterizada por um re- segmento
(1), e em que sua
iangulo de cantos arredondados pro- extremidadetubular
superior
rosqueada (2),
vidos nos seus ladeie maiores e pró- em tubo (3) condutorédágua;
no segximos aos cantos de encaixe formatubular aloja-se uma peça des- Jos por duas‘chapas vasadas no cen- mento
Ideável (4),- em feito de agulha, e
tro e soldadas pelo lado superior a sua
extremidade inferior (5) proje?arte inferior do retângulo.
ta-se para baixo e para fora do seg2 - Estrutura articulada metálica mento .tubular, em cuja ponta respara mesa, como reivindicado em 1, queia-se uma bóia (6) de alumínio
e caracterizado por uma terceira ou material apropriado; na região suchapa que gira em tôrno de um pi- perior da parede do segmento cino dentro das chapas referidas no líndrico, há quatro ou mais furos
ponto 1 e esta soldada, de lado, na (7); a extremidade superior da agulha e afilada (8) e o seu corpo meextremidade sueperior dos pés.
(alojado no segmento cilindri3 - Estrutura articulada metálica diano
tem maior diámerto e entre a
para mesa, como reivindicado em 1 co),
superior deste e o terminal
• e 2, caracterizado por serem os pés Marte
há rebordo (9), guarnecido
dctados no seu terço médio superior afilado,
com borracha ou similar, para encEisde uma chapa transversal que se to no bordo chanfrado (10) da açorprojeta, ligeiramente, para dentro e tara do
do tubo condutor dágua; a des• 09 une dois a dois.
cida máxima da agulha é delimitada
por. encôsto de rebordo inferior (11),
- Estrutura articulada metálica! desta, em parede (12). que circunda
pare mesa, como reivindicada em 1,I um furo pelo qual é passante a ex2 e 3, e caracterizad o
pe- tremidade inferior da agulha.
ça referida em 3. dotada de duas
1 9 ) "Novas disposições em bóia
garras que recebem por encaixe, uma para talhas, filtros e usos correlatas",
estrutura retangular que, quando ar- de acôrdo com o ponto precedente e
mada, serve de contraventarnento ao tudo conforme substancialmente desconjunto.
•
I crito, reivindicado e pelos desenhos!
5 -- Estrutura articulada metálica anexos.
para mesa, como reivindicado em 1,i
2. 3 e 4, tudo como substancialmente,
descrito no relatório, reivindicado nos
TERMO N 9 136.906
pontos característicos precedentes e
ilustrada nos desenhos anexes.
Data: 2 de março de 1962
TERMO N 9 136. 746
Data: 27 de fevereiro de 1962
Requerente: Michel Elias Dib. SM Paulo.
Titulo: • Nôvo mode] ode' chaveiroModélo de Utilidade.
1 9 - Nôvo modelo de chaveiro,
caracterizado por ser 'constituído de
dois aneis metálicos, um inldrno. de
- material doce dotado na periferia de
rasgo no qual gira o anel externo de
meteria] duro, preferivelmente avo.
2" - Nôvo modelo de ' chaveiro,
como reivindicado em 1, e caracterizado por serem os aneis dotados de
setores abertos de igual espessura
30 - Nôvo modelo de chaveiro, eo• r&vindicado em .1 e 2, e earri.r..teri 7.ado por ser o anel externo dotado no lado /mosto no ,ietnr aberto
de um net:menino anel forey .cio, riu
coniorgiss.o do nec-tmo mate e iol a êlet
seldado,
r.-iiiclJtIo de eteetiticti
em 1. 2 e 3. t!itm
custo sub 'titta t almsrue d ;eitito tio
rekitorin r p iviodiendi ) nos orm n o--,, arac':eriiil tios ot . s.ecimles e 21:'n
nos desenhos anexos.

TERMO N. 136.910
ReivindicaOes
Depositada em: 2 de março de 1962
Requerente; Luigi Papa - (Sáo
Paulo).
«Um nôvo tipo de suporte regulavel
para estantes e outros usos».
Pontos característicos

poder-se 'conjugar . duas ou quatro colunas num único grupo (fig. 8) e em

gize duas solunas, encostadas a tece
externa, são rigidamente coligada.' por
peça auxiliar (ai), présa nas •dua:, Co-

lunas correspondentes, consoante a soo

lução construtiva do item 7; em cestes
pendência do _mesmo nó, podem .ser
aplicadas, na face inferior dos suotirtes
respectivos, outras peças auxiliares,,
posições (n-d., que entreagam conjunto a outro par 'de colunas apoiadas
nas costas das anteriores, consegiu.ado.
-se um grupo de quatro colunas, ein cruz,
corra-o de uma estante múltipla e duas
faces.
8' <:1_1m nôvo tipo de suporte :egu*
IáveI para estantes e outras' uses» . vcórm
de com os itens anteriores, e caractitrid
za-se pelo fato de conjugar-se da: s colunas no sentido do coinprimento (fs.,
9), em coincidência • com os tõpos
mesmos, para se realizar, um Noacinga n
mento; nesta modalidade inclui-se tiinN
peça dest.nada a constituir bateme (13)(
tendo o feitio correspondente no r;erffil
interno das colunas, os , dois tepos
simplesmente encostados, sendo aresiog
por pressãc realizada mediante a orafais() gim seguradois assentos !,i) colocados em posições contrapost.is, raiz
:Tlièncias extremas das duas cal'---; a
serem ligadas.
9°) <Um nõvo tipo de supe:sse rega..
lável para estantes e outras usos.). ircôr.
do com os pontos precedentes e thdo
conforme substancialmente descrito
vindicado e pelos desenhos anexos.

1°y «Um nôvo tipo de suporte regulavei paraestantes e outros usos», em
que a coluna, em chapa dobrada em
cantoneira, caracteriza-se por suas • abas
terminarem com pequenos rebordos virados no' sentido de iniciar o fechaimente
do quadrado da seção 'definia pela cantoneira, de forma a reduzir a bôca de
abertura pela dimensão menor . do que
a diogonal do mesmo quadrado; c elemento suporte ou «assento» paru a prateleira, constitue-se por peça, no feitio
de chapa recortada no perfil interno da
(lira coluna de forma que ach,:ndorse a
mesma em posição ortogonal ao eixo
da coltNa, não poclerásisair Pela frente
enquanto fica segura pelos - rebordos
terminais da cantoneira.
2') «Um nõvo tipo de suporte 7-egtalavei para estantes e outros usos.> acôrdo com 1 9 caracteriza-se pelo tato de a
chapa ou <<assentó>> reivindicai() em
ser apoiado em saliências -clistribuis
na face •interna da coluna; ditas sallêrcias podem ser constituidas por saliências estampadas, rebites ou outros; pelo
fato de ditas saliências • -,., oderern alcançar ou não à totalidade do perfil interno
da coluna.
3 5 ) «Um nõvo tipo de suporte regu- TER MO DE PATENTE N 9 129.501
lavei para estantes e outros usos.>, ae;õrDe 23 de maio de 1961
do com 1° e 2° e em ..nie a chapa 'ou
«assento», caracteriza-se por ter um ou
N. V. Philips' Gloeilampeni nane-.
mais furos para fixar e estabilizar- a
Holanda.
prateleira, através de pino ou parafuso. ken
Ttulo:
em . ou
49 . «Um nõvo tipo de suporte regia .relativos"Aperfeiçoamentos
Requerente: Otávio Basilio de Jedispositivos de lastro Liara
sus e Osvaldo dos Santos - Minas lável para estantes e outros usos»: acôr :gas e/ou válvulas de dese q rga de
de com os itens anteriores, é em que
Gerais.
vapor".
"Painel expositor para fins publici- saliências que retêm o asscent,o, caractários ou noticiosos": - Modelo de terizam-se por se situarem salientes nas
Utilidade.
superficies internas das colunas • (fig. 5),'
e em que á «assento» poderá sou nela.
Reivindicações
frente, quando virado em volta do eixo
1 -- Painel expositor para :rins pu- (x-x), até a dimensão, projeção
blicitários ou noticiosos cineimitogra- horizontal, entre os cantos uorinalrmnficas- e esportivos, caracterizado por te presos, resultar Menor do que a heicia
um 'quadro de moldura metálica .dividido em duas partes. nue contém de saida (h) apresentada por ditas .satres vidros planos, dos quais dois são liencias.
lime-, e o terceiro. situado entre os 59 ) 1.1ni móvo tipo de suporte regasdote lisos, é opacado ou acrílico, di- lavei para estantes e outros usos» acorto Quadro sendo montado sribre uma de com os itens anteriores, caraccerlzachapa plana e o conjunto apoiando- se por as. colunas rezem perfis curvos
se sebre um 'cavalete de ;:uatro pés fig. 6). .
tántos Características
dai,montável
1 -- Aperfeiçoamentos em ou rola.
6") «Um nõvo tipo de suporte regu- Painel, conforme relvin(ilica-' lavei para estantes e outros usos», nem- fiyos a disnositivos de lastro nau(
(i ão 1, caretcterizado por . ser o refe-1
válvulas de descarga de gás e/ou vade com os itens anteriores, o nu c.J,::o
rid,. ctiaelrQ ihrainrido eletricmuent,e, se verificar conlições 2131 que os lor:ias por, dotados de uma bobina de dila.
peia osrie ro rrás, por meio de co- podem agir no sentido de baixo para que disposta em um recipieme de
ne:, r-l'Ietores.
seeeo trem-versai eonsta.nte ter(j,)
-- Painel conforme l'eiViVCLe,a- cima, caracteriza-se por ilUii ,e.ar-se dos enrolamento principal e' uni riu.; -,,iatl
Cá( 1, earaet,tri7rado por letras e na-, «assentos» (fig. 7), em cort-?spandCmcia os quais,' durante o funcionas/ser tcs,
eer'ttlítidc ou material si- às saliências internas da coluna, Tini pot
canil
entrii
.ie.ados era
cima e outro por ;3itiixo eas meettrr sa- o ,' ' cm dois
'
" -,doN
c;ur-jt-o •
IA:Meias, interligados 'pitar parafuso que termiônIcos da veldida a itma ente
fins pu- segure também o tilem:in t:o a ser fixado' • correePe altere :ida de lio .: tal
nitest e les, et; ruicr.isimatcuirt-. rig:datnente.
' maneira nue ri vit_ivitlitt e te •
e
•.. •
(,art-it
por
pele contunto
do cor-te"..t
79 ) <Um nevo tipo de sti;loice (equ- e enrolamento auir ; Cr,
ao. no eu cor:Mr.:to como descrito,
y".1;:a.
rc .e ilustrado nes
esni-ics láVel para estantes e otitios usos», acér dee cri, que a carga (.11-,
'-'ore
de com o anterior, e caractZriZa-se por versai do recipiente é maior do que
anexos.
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Publicaçao feita de acordo com o art. 20 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, dusante 30 dias
poderão apresentar 'suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

TERMO N9 131.704
Salta VA/cm2 e cada um dos enrola-1 2 — Processo, conforme especifi2 — Processo de prerar um éstee
mentos é subdividido em duas par- cado no ponto 1, caracterizado pelo
da estrutura
tas ligadas em série de unia tal ma- fato do material de partida cmpreDe 18 de agosto de 1901
neira que uma parte de cada enro- pregado ser um e rrante de antraqutI
lamento é dotada na mesma parte' nona da fórmula geral:
Requerente: Merck di Co. Inc.
Estados Unidos da América.
do núcleo da bobina de choque e a
Titulo: Processo para prepe o^^ ^miOutra parte é dotada em várias parno-ácidos.
tes do núcleo, em ambos os • lados da
parte comum do núcleo, de modo qtic
a.1 x b.B
alfa
, em que
• 12000
80311 ,
a é o volume do fio de enrolamento
dividido pelo volume dos enrolamentos,
em que R2 é esoolhitio do grupo qu
é a densidade média . de corrente
consiste de hidrogênio e alquila bife
em Aimm2;
ror, e RI e R3 são alquilas inferiore
b e o volume do material magnéticaracterizado por compreender a rea
co dividido pelo volume interno do
ção de um ácido da estrtura.
recipiente que envolve a bobina- de
choque diminuida do volume dos enrolumentos; e
13 é a densidade do fluxo mamoPontos tirracterís ticos
tico em Gauss no núcleo da bcbina na oral X representa um grupo omi1 — Um processo de preparar comno livre ou uma hidroxlia.
ele choque.
postos de estrutura
Seguem-se os ponteia de 2 • ci 4.
3 — Processo, conforme especifi- em que R2 é escolhido do grupo que
A requerente relvineca de acõrdo cado no ponte) 1 ou 2, caracterizado consiste de hidrogénio e alquila incom a Convenção •Internacional • o rel.) fato de se empregar cloreto de ferior e RL em que R2 é e, digo, é
Artigo 21 do Decreto-Lei n9 *i003. de benzeno ou tolueno sulfonibt. como alquila inferior, caracterizado por
.NEr
compreender a reação de um com27 'e agósto de 1 0 " a n o io-' rl ade Co o agente adiante.
posto
da
fórmula
correspondente pedido depositado na 4 — Processo, conforme es pecificaRepartição de Patentcs da Holarc;a do nos pontos 1, 2 ou 3, caracterizacoo, uni alcanol inferior, na presen•
en: • 25 de inalo de 1960, rob o nú- do neto fato de se efetuar a dissoç'a de um ácido mineral.
mero 251.986.
fi
a
(*Jac k+ cm fruno d-9 árido solfõnico,
A requerente reivindica de acôrdo
'R -- Um dispositivo de lastro como. na nosie5o 2. nume meto aounso de
com a Convenção Internacional, e o
174
especificado no ponto 1, caracteriza- reseão fracamente acidulado e fraArt. 21 do Decreto-lei n9 7.903, de
do em que as partes do enrolamento' ciment o aleal l na. a Ur114 • einneratu27 de agosto da 1945, a prioridade do
do lado na parte comum do núcleo ra esca l e n do de 20 a CO graus C.
correspondente pedido depositado na
são construidos como bobinas cilinRepartição de Patentes dos Estados
5 — Processo, conforme es elecifldricas estabelecidos uma sobre a ou-1 eido
Unidos da América, em 19 de agóstr
em
nualotier
um
dos
nontes,
tra e que a bobina superior é o ao' t a 4, coroct-tizado pelo fato de.1
de 1960, sob n 9 50.582.
enrolamento auxiliar.
quando o corante de antrenitinonal
3 — Um dispositivo de /astro comu :sofre r redime., durante a d i ssocio- em que R4 é bensoa, com um com=MO N9 132.497
c i do sulfõnlea, na
especificado no ponto 1 ou 2, carac-1 cão do mon do á
terizado em que as culatras de bobi- nceir n o-Y, se reoxidar subseqüente- posto da fórmula.
De 12 de setembro de 1981
na de choque consta de laminac8m mente o corante.
que estão em ângulo reto com o pla- e — Processo, conforme esnecificaRequerente: Ciba Société Anonyme,'
no que passa pelos eixos longitudi- diS em nualatt o r um dos pontos 1 a
§ a.
firma industrial e comercial suiça —•
nai s do núcleo e a cultura em ques- 5. carnetminvin ?tal o fato de "0 em&alça.
tão.
OH—COOR
Preeor um eulfldroto on solfito do
"Processo para a fabricação de esteres de ácido carbámico".
4 — tini dispositivo de lastro pa- «« tal alcalino, como o agente redura válvulas de descarga de gás e/ou tor.
Pontos Caractenstieos
valor substancialmente como loi aqui 7 — Processo. conforme especifica1 — Processo para a fabricação de
descrito com referência ao desenho • d0 em nualnper um dos pontos 1 a
NO_c.
um éster de ácido carbãmico da for.
anexo.
1,1 ceraéi-1i9.Relo nelo fato de, quanmu:o
em que R3 é um radical alifálico, inPrioridade: Holanda, em 23 de do o emante obt'do ecrstiver
1ifd4-ney5nin pfferin ao Ato- cluindo benzila, ein um solvente aroMomn
mak de 1960, sob o n9 251.986.
me de nitron.41n lo do pasmo Rollout- mático, e evaporação do dito solvente
lorn / nn. g e menor subseqüentemente para se obter um éster hidroxi Indolil — propiónico nitroeterificado.
o corente.
• TERMO N9 129.712
Intermediário; contacto do dito ni8 — Modificado do processo, es- tro — composto cora catalisador de
De 2 de junho de .1961
necifinado em nuolouer um dos non- níquel Raney, na presença de um ai1 a 7. caracterizado n o lo fato de
inferior; hidrogenação da misRequerente: Cibo Société Anony- se enn-/enqfir urna p wrisnufnntInrnton- canol
agitação da mistura até que o
me, firma industrial e eSinercial sul- nrilarnina rui si g rolmilfon sl end-Arilnmi- tura,
dito hidrogénio seja absorvido; sepaça — Suíça.
•
n a. a nii41 Pstfl, livre de • nrunnq de ração da solução do catalisador; iso- caracterizado pelo fato de se /azei*
"Procesdo para a fabricação de Apieln •°,19 Anino 011 corboxil irn. com lamento,
do solvente, de um éster hi- reagir um composto da fórmula:
novos corantes de antraquinona".
o i%eirlo 1-amino-4-bromoantranuino- droxi — indolii — propiõnico omino
no-2-eidfAnlen.
— eterificado intermediário, com aiPontos característicos
canol inferior aquoso e um catalisaPr nee$A 0 para a fabricaMo de
dor de hidrogenação; hidrogenação
1 — Processo para a fabricação de Inn corp ' ,. de mitraoufnono enrsdn. da dita mistura até que sejam obsorcorantes de antraquinona livres de ^ 4 dr subst ancialmen te. con freme vidos tantos moles de hidrogênio
grupos de licido sulf6nico e carbo- Anscrito nn ev .“‘rd e) 1 ou 2 ou com quanto lio as grupos benzila nas partOhnn
xilico, caracterizado pelo fato de se —9 -0n ^ln
tes de eterificação e esterificação da
adiar uni ácido 1-amino-4-fenilami- Finalmente. a depositnate retvincli- molécula do dito éster. e Isolamento, com ácido isoclánico. ou com um ésnoantranquiriono-2-sulf6nico, do qual ^a dr acAr•9° com a Convenerin Til- da mistura de reação. do composto ter de ácido carbSmico reativo. ou
o núcleo lenifico contém um grupo
i tie cnognrrnt fiqd. com hidroxi — amino, e, quando desejado cem um haloeencto de Acido czrba•
.kidroxila ou omino acilávd, com um Artio:o 91 do Cód igo da Pronriedmie e ainda necessário, saponificação do mico, ou com um dl derivndo rea•
haiogento de ácido sulfônico aromá- -” an.érIni. a nriori•lado rio ent--ns- dito composto hidroxi — omino, aque- tiro de Acido earbft ni•-n e nrn
tico e se . dissociar. subsecifientemen- -..-n A -n .a °-(41•1°. donr.4 4.9 4n /IR P. cendo com álcali cáustico floU0.50, na- 2 -- Proces,o. contem ennecifinn•
,te, o grupo de ácido sulfônico, na n ri1 06,1 d O Pa t entes da Sulco. em 3, p.
obter o'hidroxi — omino — áci- do no nonto 1 carec' .riz-°° rmo ffs
posição 2, por redução.
to de se formar o ácido isocif. nico nt.
de junho de 1960, sob o n 9 6403/60. I do.
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o dateriraento do pedido, durante 30 diz;
Docerão apresentaz Ruas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem Prejudicados.
grelo reacional, usando-se um isocia- 2 — Composições 'para combater
radiam na superricie externa da paISRMO NI' 94.499
nato de metal ,na presença de um animais daninhos, caracterizadas por
rede interior do Rimo, garantindo asteido.
conterem ou consistirem de compostos
sim a reciclagem dos calores sensíveis
De 22 de maio de 1957
dentro e por uma das extremida aos
. 3 — Processo, conforme especifica- de fósforo da fórmula geral na qual:
do no ponto 2, caracterizado pelo faRequerente: Imperial Chemical Indus- do fôrno giratório, enquanto que o
resto dos gases redutores, injetados
to de se empregar um isocianato de
tries Limitied.
Metal alcalino, terroso ou alcalino,
Título: Catalisadores Aperfeiçoados dentro e po ruma das extremidades
na presença de um ácido mineral.
CO
para Polimerização de Compostos não do fôrno giratório, consomem, era
contra-corrente, o calor sensível das
1.11
Saturados.
4 — Processo, conforme especificaprodutos tratados, antes da sua saicla
3
—
Um
processo
,de
aceirdo
com
N1'4k
do no ponto 3, caracterizado pelo fato
do fôrno, ao mesom tempo que, pelo
o ponto 2, caracterizado pelo fato do seu. lado, na outra extremidade do
de se empregar isocianato de sódio,
•i13.-XzTs-C\.........._
,
,,,,,,.
I
peróxido
orgânico
ser
o
di-terciário
buna presença de cloreto de hidrogêfôrno, a carga bruta absorve, em coniii o benzoil peróxido, e lau- tra-corrente, uma parte do calor sen)110.
R '"
• CO
roil peróxido, o di-isopropil peroxidicar- sível dos fumos.
5 —.- Processo, conforme especifica\ 2 '
153
bonato ou o di-teréiário butil peroxido no ponto 1, caracterizado pelo fato
2 — Aperfeiçoamentos de acôr cio
dicarbonato.
de se empregar um éster alcoilico de
com o ponto 1, caracterizados pia°
Iscido carbâmico, na presença de um
Um processo de acórdo com fato de que a obtenção de uma velo4
alcóxido de alumínio.
RI e R2 .são radicais alcoxi-, alquil- os pontos 1 e 2, - caracterizado pelo fato cidade de redução, os minérios e as
6 Processo, conforme especifica- rnercapto-, ariloxi-, arilmercapto_, arai- do tetrazeno ser tetraetil tetrazeno-2; cargas a tratar são divididos, com o
do no ponto 1, caracterizado pelo fa- coxi-, ou cicloalcoxi-, de qualquer tipo 1.4 bis ciclopentametileno tetrazeno-2; fim d ese aumentar as superfícies de
to de se empregar um halogenato de de substituição, radicais amino even- sim=dimetildifenil tetrazeno ou di-penta- acontacto, provocando-se, dentro da
forno, uma sua dispersão muito y i\ a,
doido carbâmico, na presença de uma tualmente substituídos, radicais al- metileno tetrazeno.
amina terciária.
quila, aralquila, cicloalquila ou arila;
5 — U mprocesso de acordo C'on-IJ em cortinas paralelas, sendo as esX1 é oxigênio ou enxbfre; X2 é enxó- os pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato ponjas metálicas formadas desloca7 — Processo, conforme especifica- fre; X3 é hidrogênio, uma alquila ou da amina secundária heterociclica N-su- das, rãpidamente, no fôrno girat 1-0
do no ponto 1„ caracterizado pelo fa- um radical arila, ou um átomo de ha. bstituida ser a N-etil piperidina ou a logo que atingem uma dimensão aproto de se empregar fosgênio e amô- logênio; A represnta os restos de ami- N-me til 1.2.5.6 tetrahidropiridina.
priada sendo mantida moderada a
nia.
de rotação do fôrna.do-ésteres malônicos ou malono-dia6 — Um processo de acôrdo com velocidade
3 — Aperfeiçoamentos de acôrda
midas, oti os tio- ou imino-compostos qualquer dos pontos precedentes, carac8 — Processo, conforme especifica- corespondentes
(como derivados do terizado por empregar urna relação em com o ponto 1, caracterizados ped.
do nos pontos 1 a 7, caracterizada - ácido barbitúrico).
fato de ter o fôr. no, em cada uma
pelo fato de se empregar um compospêso rnoler de ocmposto peróxi organi- das suas a«--« ' idades. juntas girato obtenível como um intermediário Finalmente, a depositante reivindica co para tetrazeno ou para ammo se- tórias, introduzindo, mas, no forno,
em qualquer fase do processo, como de acôrdo com a Conveição Interna- cundária heterciclica N .nu .cnstituída. com- -a matéria a tratar. os gases redutores
o material de partida, e se efetuar a cional e de conformidade com o artigo preendida entre 1 para 10 e 10 para 1,; e o carburante e servindo as outras
fase (s) restante do processo, os se 21 do Código da Propriedade Indus. de preferencia entre 1 para 1 e 4 para 1.1 ncara déle extrair os fumos e os praInterromper o processo em qualquer trial, a prioridade do correspondente
7 Um processo de acordo ,cora duDos tratados.
fase ou no qual os materiais ele par- pedido, depositado na Repartição de
Anerfeicoamentos de acôrda
tida são formados no decorrer da rea- Patentes da Alemanha em 14 de outu- qualquer dos pontos anteriores, carac- com —
o ponto 1, caracterizados pe?o
ção ou usados na forma de seus sais. bro de 1960, sob o n9 F 32.338 IVb-120. terizado pelo lato do composto polinie- fato de
oue. na parte central do fôrrizável ser um éster vinilico, como o
acetato de vinila ou o cloreto de vi- no. se procede a uma injeção de es
Finalmente, a depositante reivincarburante — nxi c;ênio, nor exemplo
dica, de acôrdo com a Convenção Innila, por exemplo.
em câmaras transversais, de onda,
ternacional e de conformidade com o
processo
de
aceordo
com
UM
8
—
fÉRIal0 1\1 9 90.129
do combustão de uma parte
artigo 21 do Código da Propriedade
qualquer dos pontos 1 a 5, caracteri- depois
rins gases redutores tubeiras introduIndustrial, a prioridade do correszado
pelo
fato
do
composto
polireerizem o rnn iunto dos gases d elevado
pondente pedido, depositado na Re- Depositada cm: 12 de setembro dc 1956 zável ser estireno.
andor redutor e, unifo amemente aquepartição de Patentes dos Estados
9
—
Polímeros
de
compostos
contenridos. nas cariaras de redução
Requerente: Record S.A. Capas para
Unidos da América do Norte, em 12
do
o
grupo
não
aromático
politnerizável
-minérios, nerrnitindo o emprêgo do
de setembro de 1960 e 18 de maio de Automóveis — São Paulo.
C = C, caracterizados pelo fato de se- =gemo. denois da ren-eneraçao
1961, sob os números 55.137 e 110.883,
rem obtidos pelo processo de acordo co:n 1/a
respectivamente.
o ouímica. urna reciclaPontos Característicos
os pontos precedentes.
'Pm dos p.ases, n ame diminui o prec:
Laterais para capotas de carros e veíA requerente reivindica de acordo com • custo da redoaão.
culos semelhantes.
Priorida Aa : Franaa em 24 de julhc
a Convenção Internacional e o Art. 21
TARMO NO 133.462
1°) Laterais para capotas de carros do Decreto-Lei n° 7.903 de 27 de nós- de 195 9 sob o n9 PV 38.579.
e veículos semelhantes, caracterizados, to de 1945, as prioridades dos corres
De 16 de outubro de 1961
pelo fato de consistirem em armação me- pondentes pedidos, depositados na ReTS:RMO No 112.244
tálica na forma aproximada de quadro partição de Patentes da Inolaterra, em
Requerente: Farbenfabriken Bayer retangular, com um canto arredondado 22 de maio de 1956, sob o n° 15.797
Data: 31 de jultio de 1959.
kktiengesellschaft, sociedade alemã, e que se encaixa em guarnição' de lona e 10 de maio de 1957.
ndustrial e comercial, com sede em ou similar, estando tal quadro dotado
Requerente9- Westinghouse Electric
Corporation — Estados Unidos da
Leverkusen-Bayerwerk, República Fe- num dos cantos superiores de ferragem
TERMO 'N9 112.035
que
o
fixa
aos
varões
longitudinais
suAmérica.
deral Alemã.
portes dos cajados, êstes atravessando
Titule . Processo para a produção
Data:
2
4de
julho
de
1959.
de Cristais e 'Seus produtos.
, Processo de Fabricação de Compos- a referida guarnição em pontos mais largos da mesma, enquanto que inferior1,, de Fósforo".
1 — Uni processo para produzir
mente a mencionada armação apresenta Requerente: Marcel E'ugène Rouaux cristais
planos provenientes da fase
França.
pino que se encaixa em alojamento exis- —Titulo:
Aperfeiçoamentos em For- licuida de um material cristalizando
Pontos característicos
tepte no chassis do veículo, próximo a nos Giratórios para a Redução de Mi- cara urna estrutura crista l izada cúbica
porta dêste, enquanto que posteriormen- nérios.
de diamante, caracteri aado por fazer
1 — Processo de fabricação de com- te a guarnição se apresenta com pino
1 — Aperfeiçoamentos em fôrnas o contato de uma fusão do mateidal
posto de fósforo, caracterizado pelo no qual se encaixa o gancho solidário giratórios para a redução de minérios. com um crista-semente plano tenda
fato de fazer reagir amido-ésteres de a uma placa recurvada, que fixa os can- caracterizados por ter o fôr:10 em to- um plano de de simetria interior e
ácidos halogeno_malônicos, ou diami- tos inferiores da capota contra as hor- do o seu comprimento,. um envolucrd sendo orientado com uma direea o
das de ácidos halogeno-malônicos, os das metálicas do chasais em tais re- duplo que limita, periféricamente e a (111). substancialmente paralela e com
seus derivados funcionais, como ácidos giões.
certa distância, a zona reservada ad urna direção (211) ditistancialmew e
barbitúricos ou tio-barbitúricos, com
tratamento dos minérios, formando Perpera dal ar à superfície da fusão,
2°) Laterais para capotas de carros dêste !sarda, uma câmara anelar in• de modo que dito crista-semente plaácidos fosfóricos ou tiofosfóricos, fosfônicos ou tiofosfônicos, fosfinicos ou e veículos semelhantes, conforme reivin- termediária atravessada por uma par- no, quando desgastado, exiba rebaixos
tiofosfinicos, ou seus derivados fun- dicação anterior, tudo substancialmente te importante dos gases redutores in de desgaste triangulares em ambas
cionais, na presença de agentes fixa- como descrito no relatório e ilustrado jetados, pelas suas duas extreraidadd as faces planas do cristal-semente os
dores de ácido, inclusive na forma de nos desenhos apensos ao presente memo- opostas e que arrastam, para a part( quais rebaixos de desgaste com seus
rial.
seus sais.
central do fôrno, as calorias que ir- vérticos em ambas as faces planas são
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Publicação falta 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,
dirigidos substancialmente perpendi-1
cularrnente a, ascendentemente com
respeito à superfície da fusão, e superresfriamento do material fundido,
e o deslocamento do cristal-semente
relativamente à fusão com uma velocidade a qual é correlacionada com "o
grau de superresfriamento de modo
que o material provindo de fusão e nidifique sôbre o cristal-semente o cria-cristalize sob a forma de um cristal
clenditrico plano alongado. •
Um processo de acordo com
2
O ponto 1, earacterizado por um pequeno gradiente de temperatura ser
mantido no cristal de remoção numa
pequena distância acima da supl ./alicie de fusão a fim de reduzir ao mínimo as imperfeições do cristal.
3 - Una processo de acôrdo com
o ponto 2, caracterizado por calor ser
aplicado ao cristal alongado de 'remoção a fim de manter dito baixo
gradiante -de temperaturae
4 - Um processo de acôrdo cora os
pontos 1, 2 ou 3, caracterizado por: ràpidamente superresfriar o material
fundido pelo menos um grau contagrado antes da remoção do cristal-semente da fusão.
b - Um processo de acordo com
qualquer dos pontos procedentesa caracterizado por o cristal ser removido
da fusão com uma velocidade da ordem de pelo menos 2.5 centímetros
por minuto, por exemplo, da 2.5; centímetros e 25 centímetros por minuto.
6 - Um processo de acôrdo; com
qualquer dos pontos precedentes, caracterizado por a , superfície de cristal
dendrítico plano ser riscada, e o cristal ser partido nas riscas a fim de
produzir um cubo de cristal plano de
pequena espessura.
7 Um processo de acôrdo com
qualquer dos pontos preceedntes, caracterizado por o material, cristalizando no sistema cúbico do diuMante,
ser silício germánio ou um composto
estoquiométrico tendo uma média de
quatro eletro-velências por atoam).
8 - Um processo de acôrdo• com o
ponto, 7, caracterizado por o composto estequiométrico compreender pelo
menos um composto de grupo de 11,1,mínio, gálio e índio, e pelo menos um
elemento de grupo de fósforo,rarsênio
e antimônio.
9 - Um processo de acôrdo' com os
pontos 7 'ou 8, caracterizado por adicionar-se materiais 'de contaminação
ao material fundido.
10 - Um cristal dendriticp plano
produzido pelo processo dei acôrdo
com qualquer dos pontos precederates,
caracterizado por faces essencialmente planas -paralelas tendo uma planura da ordem de um comprimento
de onda da luz, e por uma orientação
(111) essencialmente perfeita da superfície de cristal nas faces planas.
11 - Um cristal dendrítico de acôrdo com o ponto 10, caracterizado par
ter uma largura de 5,0 a 5.0 milímetros e uma espessura de 0.025 a 0.63
milímetros.
12 - UM processo de produção de
cristais planos, substancialmente corno anteriormente descrito,: com referência as figuras 1 ou 3 dos desenhos anexos.
•
13 - Um cristal plano lamelar,
substancialmente como anteriormente
descrito ou ilustrado na figura 2 do

desenho que acompanha o pedido de
patente.
'A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-Lei no 7.963, de
27 de agôsto de 1945, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 28 de agasto
de 1958 sob no 757.832

ou ranhura do re*ervateirio anular, zonas sendo substancialmente ara
atraireis dos membros da forma, -a mesma ordem. (31-3-59).
os orifícios da forma. (Data do pe- • 12 - Aparelho de acôrdo com
•
dido).
•
qual eu er uma das reivindicações 1
5 - Aparei•io ,acerdo com a a 10, caracteriaado rato fato que no
reivindicação 4, caracterizado pelo mesmo a corrediça com condutores
fato que no mesmo os orificíos da clealimentação, - passagem ou raforma ficam espaçados 'da junção nhura do reservatório anular e os
anular entre os membros da forma meia s de feranaestendenclo-se
(Data do pedido).
feraneaemente ficam localizados ern
zone.s distintas dos membros•
6 - Aparelho de acôrdo com a três
que, se encontram em- plenos
reivindicação 1, caracterizado pel0 forma
adjaçantes em ângulo reto
fato que no mesluo C3 meios o forma sucessivos
anular aura recal - 11 - de chapas ...".ea•- para com o eixo elae membrc
TERMO N 9 118.133
linda entre os meia
forma ecrana, a extensão dimensional axial
De 25 de março de 1960
sendo•
"e- da zona do reservatório -e uma série estendendo-se ci.
grande -em comnara com a -da
rencialmente
compreendem
uma
fenRequerente: Plastic Textile Aces- da
para recalque de chapas zona dos anelos de forma, cuja última
sories :fairnited
Inz:ate-n.
os membro e da forma fic o radazi da tiara um mínimo. (6 de
localizada e
Titulo:. Aperfeiçoamentos em ou e uma série o- • •lendo-se circunfe- maio de 1959).
referentes ao Rec 3 de Rsaes •e rencialmente de orifícios e- forma - 13 - Aparelho de acôrdo com
Chapas Plásticas.
espa,çádos em ou ou ambos os mem- qualquer uma das reivind'eacões prebros ra forma locali ee doe em relação
1 - Um' aparo - para raa..:ear pára com a fenda de rec el aue seea ced e '-" caracterizado pelo fo fo eae
rédea ou chapas plásticas em forma chap as de tal maneira que chi 'ia no mesmo os condu tares dealimentação em cada membro de forma,
tubular ou cilíndrica, caracterizado
é fornada csm nervuras quando ditos cordatoree têm a-forma
pelo fato que êle tem para o recalque recalcada
integrais'
na
mesma
em
um
ou
ambos
membros de forma coaxiais circulares os lados, as nervuras sendo recal- ,de ranhuras aberta a nas ..supearlcies
de' forma,
.coraedin a dos
girando relativamente tendo superfi- cadas afia-i a -is orifícios da forma.
ficam opostamente inclinados ern ree
:Sas circulares constat e ntos formando (31-3-59).
S.as corola "--oe' de alos---•
uma correciaa e meios de forma
para
cirrainferene
7 - Ann eel l, n - nforme reivindicado no outro membro da forma
ar:tendendo-se
f ere-varrem-o • --i e-r
alimentados com eles ' ^e - roz pressão na reivindicação 6, caracteri aa da pelo .n rr,,^•'... o insuperfícies
da corrediça.
e3
n1t 359
a isertir de uma câmara de alimen- fato que no mesmo os orifícios da (entre
tação de recalque atravás ( • rem, forma para recaleua de - _ /aças no
dutoresalimentadores formados na /lembro da forma ou cada mer-bro
14 - Aparelho de acõrdo com
dita corrediça com a providência de de forma são supridos de plástico a quai
1 ,,^1 das reivindicaçõeo 1
uma passagem anul ar ou ranhura nartir de uma nassa/tem ou raeloma a 12,euecaracteeie edo Pelo fato - a a no
enaulo ret a para com do reservaterio anular por condutores mesmo
numa zona
os condutores de r''-entação
o eixo dos membros de forma co- de rape-- am uma ou am- em cada mera l -- eoama, (mondo
bas se faces cia, "F^ •^"l a para recalque ditos condutores têm a forma de
axiais e entre as suncrfícitantos da correen e a e ditos .meios de chapas. (91-?-59).
'aias da
ranhuras a bertas nas si'
de forma estendendo-se circunferen- .. 8 - Aparelho conforme rinviclo:e.do corrediça,
dir.' - eni- des de tal
cialmente, cuja ranhura ou passaaem na raiaria -'• ---eo 6, caracterie e dn pelo maneira emesão
de cada. raa le
atua csa - ir-, resque no rei estro as orifícios da nhura é menor do que a sunerficle
intermediário para 'o plástico - ali- fato
esSaaco entre ranhuforma
--lembro da forma ou -cada
mentado através de condutores de membro
— ' sai priel com ras « decentes, de maneira mi e o
alimentes" a partir da " -.sara de /e s tie° adaPartir de
uma passaeam ir ie rtravamento ou eneede entre as
alimentação e, em t • - d e da fei-ão ou -reservató-ia
nor superfícies da corrediça é impedida.
das p aredes d( .atório anular tubos„„ canos ou
"uros eeteadondo-se
pela rotação dos membros de forma, da passara-"
anular f-n- Aparelho de acôrdo com
o plástico no dito reservatório é
de um • •
es m embros da oualouer
uma das reivindicações 1
manti do num movimento circulante vés
forma
para
os
orifícios
da
forma.
)
ou turbulenta e lubrif i a 12, caracterizado pelo fato one
(31-3-69).
mesmo os condutores alimenta2 - Aparelho ele acêado com.- a rei- 9 - Aparelho conforme reivindicado no
dores nos ramiee • foama. o -"o
''-'o 1, caractete zado pe le) fato
condu tores têm a fnm-r ., de ra--i meio -de forma tnten- na reivindicação 8, caracterizsdo pelo tais
que no,
nhuras
abertas nas superfícies ,a
ncialmente
com"^
•
"-os
"
dendo-se
fato que no Me er
c.a corree'S"a fia-aa ri ,
de t' ---a.
fbrma
preandem em cada misforma ficam eenane dos radialmenta neira 01, f- o nemaro e esparamento
d
o-se
circunfee-n•-es'ea
•
uma s(cialmente de orifícios de forma es- a partir do o- • -• de recalque anu- dos cond atores de difere -^^o num
paçados dispostos Cs tal forma que lar da fenda pa- -acalque de cha- e espaçamento dos condutores ue
(mand e os crificios "a forma numa pas. (Data do pedido).
alimantarão no out ro membro da
mei-a hro da forma ficou' nem registro
sendo oue assina, em reaa
oposto para com os orifícios no outro 10 - Aparelho de acôrdo com a forma,
superfícies da corredie erem-e
membro da forma i ate—e "- da rede reivindicação 1, caracterizado pelo das
simasfielede
um- ou ar eis
sF o -'"aduzidas, e miando os orificios fato nue no messio os meios de forma corrediça
de ferena
de cada
circunfereocialmente
da forma ficam fora de reeistro fi- estendendo-se
para re- em co" e ' - - al- 'i(-5-59). compreendem uma
leiras de récle seo
calque de chan /nuns anulares dade dos inanimo s da forma e Parst
3 - Aparelho acareio com a local -da efitre os membros do forma, inmedir o intertraea m -ta ao
reivindicação 2, caracteriS;ado pelo através da qual plástico da passarem entre as sunterfícirs da corrediça.
fato que no mesmo os oei f 'clos da ou ranhura do reservatório anular (Data do
forma alara recalcar -redes em cada é recalcado para f
chapas tu- 16 - e neeellin para rc e rêdes
membro são formados com faces con- bulares comun s (21-3-59).
•
ou chapas Pilástiens e - na forma . • itatantes onostas dos membros
11
Aparelho
de
ac
ardo
cora
qual- enl e a ou cilindelee sule--íricialmente
calcar supridos com n' estico- a no - r
-la nassaaem ou ranhura do reser- miar urna das reivindicações Prece-as
vatório anular por conduto — Ci ra- dentes, caracterizado pelo fato eue conforme descrito coro no mesmo a nearadies com coe -lato- desenhos anexos. (Data do pedido).
nhura (e-s-59'
res de ali meeter•Seo, a ranhura ou
-ate reivind i e7 as priori4 - Anarelho de acôrdo com a passagem do neer-va i- - • anular e A rreivindicação 2, caracterizado pelo os meias d faem s, estendendo-sa clr- dades de idêntico po. -1o, depositado
fato que no mesmo os orifitios da amarerencialm ente " ea m loco • -elas' na F"'
Patentes britân'
forma em cada membro da forma em três zon a s di stintas dos eaembros em 3! de março de 1959, maio
são supridos de *o 'co a partir da de feem e encontrando-se em rY)?!10."
de .1959 e 1 de ou'a ibro da : 'i,
nas e artem ou ranhura do reservatório suces-iaçllacentas em erieiilo
anular por tubos, canos ou furos para com o eixo dos membros da sob os números 10.863, • 15.497 e
estendendo-se a partir da passagem. forma, as dim eesçes axiais te tais 33.329, respectivamente.
C"

°
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MARCAS DEPOSITADAS--"--1
Pliblicação feita de aeôrdo com o art. 130 do Código da ProPriedacie Induetrial. Da data da publicação começará a
~rir Q-Prar0 de co dtas para o deferimento do pedido. Durante ésse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
/racional da Próprfedade Industrial aqueles qtte se julgarem prejudicados com a eoncesSão do registro requerido
tremo n.° 719.414, de 4-10-1965
Bar Vera Cruz Ltda.
- Pernambuco

Bar Volt Cruz Ltda:=
Nome Comercial
Termo n.0 715.416, de 4-10-1965
União Fabril Exportadora
S.A. (U.F.E.)
Guanabara

Classe 46
ara distinguir: Amido, anil, azul da
rússia, alvaiade de zinco, abrasivos
godão preparado para limpar metais.
-_. tergentes, espremacetes, extrato de
fécula para tecidos, fósforos de
ra e de criai:lira, g goma para Javan:Aia, limpadores de luvas, liquid.os de
fanquear tecidos amados mata-qurdu,
, s para roupas e I) e óleos para ruu.
as, oleina, óleos p,t limpeza de car
.s, pós de branquear . roupa, salicatc
e sódio, soda cáustica sabão em pó,
-ibáo cbmum, sabão de esfregar e saxmáceos, tijolos de polir e verniz
para calçador
Termo n.5 711.417, de 4-10-1965
Manoel Guilherme dos Santos
Rio Gra e do Sul

:abalos e para a pele. brilhantina. bandolina, 'batons". cosméticos, fixadores,
de penteados, petróleos. óleos para os
cabelos, creme evanescente. cremes gordurosos e pomadas para -limpeza da
pele e "maquillage . depilatórios._ deso
durantes, vinagre aromático, pó de arroz
talco perfumado ou não, lápis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
cilios e olhos, carrmr para
.7 rosto e para os lábios, sabão e creme
cora barbear. sabão liquido -pertumadc
não. sabonetes, dentitricios em oó •
posta ou liquido,. sais perfumados oara
banhos, -pentes, vaporizadores de perfil.
escèvas para dentes, cabelos, unhas
ciliós; dum de louro saquinho perlai
atado, preparados em pó, pasta, bqui
:o e tijolos para o tratamento das unrias
dissolventes e vernizes, removedores da
aiticula; glicerina perfumada para ot.
?abalos e preparados para deacoloisi
imas, cílios e pintas ou sinais artifi
daiS, óleos para a peie
Termo n.° 715.419, de 4-10-1965
Produits de Beaute Antoine
França

BAIN DE SOLEIL

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, .ssencias extratos, água de colônia. áaita de touca.
dor, água de beleza, água de quina
água te rosas, água de alrazema, água
para barba, loções e tónicos para os
cabelos e. para a pele, brilhantina, bandolina, "batons' cosméticos, fixadores
de penteados, petróleos, 'óleos para os
cabelo creme revanescente. cremes gordurosos é pomadas para limpeza da
pele a "maquilage", cies°.
dorantee, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não. aipis para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar cilios e olhos. carmim para
o rosto e para os .!ábios, sabão e creme
para barbeai sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, lentifric;os em pó.
pasta ou aquido. sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escôvas para dantes, caPelos. ta-has
e cílios, saquinhos pai-tanja& prepara.
•
a S Opinbli 'elSed 9d tua sop
Praa o tratamento das unhas dissol
ventes e vernizes. removadores .da atm
cola, glicerina er'i pnada para os cabeio!
preparados para descolou unhas
ilio e pintas ou sinais atificiais. óleos
para a aelP
Glasse 3
715.420,
de 4-10-1965
5
Termo
n.
'reparada ,ara ser usado na medicina
nclicaçõea: dores' de cabeça, cortes e S.A.R.L. Produits dr B^Pute Antoine
França
machucaduras
--Teria° n.5 715.418, de 4-10-1965
.L. Produ : ts I 13 acate Antmtio
BRUNOR
Fran- a
2

Termo n.° 715.424, de 4-10-65
cabelos, creme evanescente, cremes gor
(Prorrogação)
durosos e pomadas para limpeza da pe.
ie e "maquilage" depilados. de,sodo Murai Sociedad Anonima Comercial •
Industrial
rantes, vinagre aromático. pó de arroz
Argentina
e talco pefumado ou não, lapis para
pestana e sobrancelhas, preparados para
embelezar aios e olhos, carmim para
PRORROCACÂO'
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido pertumadc
ou não, sabonetes. dentitricias em pó
Pasta ou liquido; sais perfumados para
banhos; pentes. va porizadores de pari(
me; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, runs de louro. saquinho pariu.
mado, preparados em pó. pa.5".a. liquido e tijolos ara o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
cuticular: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo
rir unhas, cílios e pintas ou sinais arta
!leiais óleos para a pele
Termo n.0 715.421, de 4-10-1965
Lesn 6 Fink Caribbea.n Corporation
Estados Unidos da América

DOROTHY GRAY

Classe 2
Inseticida fumigeno em forma de espt.
rais, inseticida em pó, liquido e em
paste, para uso doméstico e inseticidas
para Uso na pecuária
Termo n.° 715.425, de 4-10-65
Emanuel Merck Offene Handelsgesells.
chaft
Alemanha
(4) Al manha

Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências, ex,
tratos,. água de colônia. água de toucador água de beleza, água de quina,
água de rosas, água de alfazema, água
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilhantina, banC
k‘\
, °I
dolina,. ."batons" cosméticos, fixadores
n
de penteados, petróleos. óleos pare os
debelos. creme evanescente, cremes gol,
clurosos e pomadas para limpeza da
$‘\
pele e, "maquillage" depilãtórios. desodorantes, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado ou não, lápis para
pestana- e sobrancelhas, preparados para
embelezai- cílios e olhos, carmim para
Classe 3
o rosto e para os lábios, sabão% e creme
)ara barbear. sabão liquido perfumado Um preparado enzimático co
d,es digestivas
ou não. sabonetes dentifriclos em pó
pasta ou liquido, sais .perfumados para
Termo n.° 715.426, de 4-10-65
banhos pentes vaporizadores de perfil- Emanuel Merck Offene Handelsgesells.
• escóvas para dentes, cabelos. unhas.
caft
? cilios: dum de ouro, saquinho perfuAlemanha
alado. preparados em pó. pasta liqui'ao e tijolos para c tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
aiticula: glicerina perfumada para os
À
aélbelcis e preparados para descolori
unhas, cílios e .ointas ou sinais artifiClasse 3
ciais óleos para a pele
.
Um preparado enzimático '-cou" atividades digestivas
Teano n.° 715.422, de 4-10-65
Olin Mathieson Chemidal Corporativi
Téacno n.° 715.427, de 4.10-65
Estados UnHos da América
Scherinq Aktiengesellschaft
República Federal Alemã

ENZIGLAND'

IrLDREIA
Classe 3
Preparações anti-neoplásticas
-Um° n 715.423. de 4-1f1=-65
Standard Pressed Steel Co.
Estados Unidos da América

Casse 48
Jan., disti.natal . Perfumes essiincias.
ratos água de colónia agua de touca
LEVL-SEAL
peieza. aqlléi de guina
ior -água
Clas-x ti .
Classe 3
iuua de rosas. água de alfazema águr
0,,è1CjaS px
ara uisringuiri Paia f!
Um preparado para o tratamento de
Classe 31
,ara
barba
loções
e
tónicos
para
o.
iqua
de
touca
atos apua de col&.
doenças agudas. crónicas, infecciosa,.
bele7a água le quina :belos e para a pele brilhantina ban Tendas, lonas, corarias de transmissão nanerativa.s e traumáticas dos nervos e
:Às anila
'Mina,
batons.
cosméticos.
fixadora!
de
tõda
espécie,
cordoalha
e
barbante.
Tua dr rnsas.
da estrutura óssea
Material de vedação e mangueira
aça barba loções e tónicos para os le penteados, petróleos, óleos para o .

SOR
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita da acôrdo com o art. lia 4Ic Código da Propriedade Iridestrial. Da data da pablicattio contaçarã a
comeo prazo de 60 dias para o deferimento do reedo. Durante fase prazo poderão apresentar Élla3 OposIçõea no 'Deputada:mata
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se juigarens larojudicados com a concessão do registro mut:kW
Termo' n.° 715.428. dei 4-10-65
(Prorrogação)
rosé Joaquim de 0.iveira & Cia.
Minas Gerais

1

Termo n.° 715.431, de 4-10-65
HG — Comércio, indústria e Representações de Miaetairs á
tações de Materiais de Escritório Ltda.
Guanabara
Classe 17

Termos as. 715.435 a 715.438, de
-4-10-65
Indústrias Orlando Stevaux S. A.
São Paulo

Termo ra.,° 715.442, de 41045
(Prorrogação)
Indústrias York S. A,. Produtos
Cirúrgicos
São Paulo

,-ZOBRITE,

Indústria Brasileara
...letn. ..

..,n•••,....1,........
Classe 6
.1%* f
l e ••••••••
Para distinguir: Guarnições e imitas
... , ....M% ••• •• •
para motores e máquinas, guarni ções e
Juntas de chapas de ferro revestidas de
0 48 9 ,,,,,
cobre
para
motores
e
máquinas
Fitas para máquinas de escrever e calClasse 31
cular e materiais para escri:ório
Para distinguir: guarnições e juntas,
Termo n.° 715 433, de 4-10.65
guarniçes e juntas de chapas de ferro
T. T. Per-Trabalhos Técni,os Ferrorevestidas de cobre
viários Ltda.
Classe 21
São Paulo
Para distinguir: guarnições e juntas para
calculas em geral, guarnições e turras
de chapas de ferre revestidas de cobre
T. T. FEN.TRABALROS
Classe 36
par
TÉCNICOS FERROVIA
Para distinguir: Suspensórios anatômiCasse 7
RIOS LTDA.
cos
Para distinguir: laa rnições e juntas para
écuinas ag ri ada, inclusive ira'
Termo n.° 715.443, de 4-10-65
Nome comercial
cria rniçõ^s e iuntas cie chapas de trao
£Pror ugação)
Termo n° 715.434, de 4-10-65
revestidas de cobre para máquinas agríIncitio;,as -Yerk 3 A. Produto:
T. T. Fer-Trabalhos Técnicos Ferrocolas e tratores
Cirúrgicos
viários Ltda.
São Paulo •
Termos ns. 715.440 e 715.441, de
São Paulo
4-10-65
Indústrias York S. A. , Produtos
Cirúrgicos
T.T.FER
ião Paulo

El

(.1,1sse 42 ,
Ag lataa ate e cervel'.
Termo n 9 715.429, de 4-10-oa
A dolfo Antonio Cavali're
Gi-aiaaara!

Fac:-.R0844
E J2 J,_,FLIT_
ROSAiráEI,C,
Clas,,, 3'3
Termo n,' 715.430, cie 4-10-65
"CIEL" — Construtora Imobiliária
• Estrela Ltda.
Ria de Janeiro
e

1,

INVOSTRI A BRASILEIRA
Classe tl6
Para distinguir: Materiais de construções: argila areia azulelos, argamassas
batentes balaustres, 'cntras, cimento, cal
cré,. caixas de descarga, chapas tsolan
tes. caibros caixilhos, colunas, chapas
para cobertura, caixas dagua, edi 4icaçâo •pre-moidadas, eStacas, esquadrias
fôrros frisos, gesso, grades, janelas, lamelas de metal, ladrilhos, lambris, luvas
de junção, lages, la,geotas, material iso.
brites contra frio -e calor, manilhas. ma.
&iras para construções, mosaicos produtos para tornai impercneabilizantes as
argamassas de cimento e cal hidráulico
pedregulhos, placas' de pavimentaaão.
peças ornamentais de cimento ou gesso.
para tetos e paredes..parquetes, portas
portõs, persianas, pisos pape, para for.
rar casas 'soladeiraa para porta tijolos.
tubos de concreto. •telhas, tacos, tubos
de ventilação, tanques de cimento, viga
mento, venezianas -e vitrt5
•Termo na' 715.432, de 4 10-65
Editara' MOriterrey Ltda.
Guanabara

Revista do Catfolinko
Classe 32
Livros de bolsa e revistas

Classe 21
Para distinguir: Veículos e suas partes
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, •auto-caminhões, aviões, amortecedores, alavancas de câmbio, baixos,
breques, lareips para veículos, bicicletas, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes, caminhões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, •carros-irrigadoes, carros, caroças, carrocerias, chassis chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, desligadeiras, estri3os, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão,
locomotivas, lanchas, motociclos, anotas,
motocicletas, tnotocargas, moto 'furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedais pantões,
rodas para bicicletas„ raios para bicicletas, reboque, radiadores para veículos,
rodas para veículos, selins, tr i ciclos, tirantes para veículos, vagões, velocípedes, varetas de contrõle do afogador e
acelerador, tróleis, aroleibas, varaes de
carros, toletes para -carros
Termo n.9 715.439, de 4-10-65
Indústrias Yaik S. A. Produtos
ardi gicos
São Paulo
PRORROGAÇÃO

INICSTRIAS YCRK, S•A.
PROIUTOS OIRURGICOS
Nome comercial

PRORROGAÇÁO

IN—FAN—TIL
INDUSVRIA LIF4SI1EIRA

Classe 48
Classe 36
Pata distinguir: Perfumes, essências, ex.
tratos água de colônia. água de touca- Para distinguir: fraldas, cueiros e cintas
para crianças
dor. água de beleza, água de quina.
4gue de rosas, água de alfazema, água
Termo n. 9 715.444, de 4.10-65
para barba, loções • tônicos. para en Cacique S. A. Crédito, Financiamento
cabelos e para a pele, brilhantina, ben.
e Investimentos
dolina, batons, cosméticos, fixadores
São Paulo
de penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da pe.
C ACIQU 3.
le e "maquilage" depilarios, desodcr
3;* CNN t 1-eoft §41)
rantes, vinagre aromático. pó de arroz
e talco pefumado ou não, lapis Para
Pestana 'e sobrancelhas, preparados para
Classe 38
embelezar cílios e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em .branco), álbuns
Para barbear, sabão liquido perfumado para
e autógrafos, balões (exou aio, sabonetes, dentifrícios em pó. cetoretratos
para brinquedos) blocos para
Pasta ou liquido; sais perfumados para correspondência
blocos para cálculos
banhos, pente vap orizadores de pene.
blocos para anotações, bobinas brochtp,
me; escovas para dentes, cabelos, unhas ras não impressas cadernos de escree ditos, rum de louro, saquinho perfu- ver, capas para documentos, carteiras,
mado, preparador em pó. paste,
caixas ea papel'.'o cadernetas, caderlo e tijolos ara o tratamento das unhas nos, caixas a • cartão caixas para padissolventes e vernizes, removedores da pelaria e.artõaa dt visttas, cartões cocuticular: glicerina perfumada para os merciais carrée , 'adices confeti carcabelos e preparados para dsecolo- tolina, cadernos de papel melimetrado
rir unhas, cílios e pintas ou sinais ard- e em branco para desenho, cadernos
Retais. Meos ,ara a pele
escolares, cartões em branco, cartuchos
Classe 48
de cartolina, crapas alanográficas caPara distinguir: escovas para ,sy,ipa.,, dernos de lembrança, carretéis de paescovas para dentes, cabelos, 5,goden, pelão, envelopes, envótucros para chaditos e para unhas; pentes
rutos de, papel, encardenação de papel
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
~e* • prazo de 60 diaspara o deferimento do pedido. Durante asse prazo poderão apresenta suas oposições ao Departamento
raciona1 da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
papelão. etiquetas, tolhas índices deka' para construções, mosaicos, pro,
dutos de base asáltico, produtos para
não* impressos, - livros fiscais, livros de sas de cimento e cal, hidráulica, pedre
contabilidade, mata-borrão, ornamentos tornar impermeabilizantei as argamas,
de papel transparente, pratos papeli- gulho, produtos betuminosos, impermeanhos, papéis de estanho e de aluminio, oilizantes itquidos ou sob outras formas
papéis sem impressão, papéis em branco para revestimentos e outros como nas
pe.ra impressão, papéis fantasia, menos construções, persianas. placas para papara forrar paredes, papel almaço com vimentação, eças ornamentais de dou sem pauta, papel crepon. papel de alento ou gesso ara tetos e paredes,
seda, papel impermeável, papel em bo- papel para forrar casas. massas anubina para impressão, papel encerado, rcidos para uso nas construções, par.
papel higiênico, papel impermeável, quetas, portas, portões, pisos, soleiras.
para copiar, papel para desenhos, pa- para portas, tijolos tubos de concreto,
pel para embrulho impermeabilizado ques de cimento, vigas, vigamentos e
papel para encadernar, papel para es- telhas, tacos, tubos de ventilação, tan,
crever, papel para imprimir, papel pavitrõs
rafina para embrulhos, papel. celofane,
Tern'
on.°
715.448,
de 4-10-65
papel celulose, papel de linho, papel
Calore i Cia. Ltda.
absorvente, 'aspei para embrulhar taSão Paulo
•
baco, papelão, recipientes de papel, rosetas de papel, rótulos de papel, rolos
de papel transparente sacos de papel
TULA
serpentinas, tubos, postais de cartão
Indústria
Brasileira
e tubetes de papel
Termo n.°, 715.445, de 4-10-65
Cacique S. A. Crédito, Financiamento
• Classe 4z
e Investimentos
Para distinguir: aguardente
São Paulo
Termo n.° 715.449, de 4-10-65
Indústria de Mas Alves Ltda,
' CACIQUE S/A. cRtiaTo;
São Paulo

ídalhas de celulose, guardanapos, livros

'FINANCIAMENTO
;INVESTIMENTOS

Nome comercial
Termo n.° 715.446, de 4-10-65
Mercantil de Cobre Santa Pii.,a,ena
Ltda.
São Paulo

SANTA FILOM&Na
Indústria Brasileira
Classe 50
Para distinguir: Bilhetes de loteria, cartazes impressos. literais de propaganda,
chegues. clichês, cartões termosplásticos
de identidade, etiquetas impressas, faturas, folhinhas impressas, notas promissórias, recibos e rótulos
Termo n.° 715.447, de 4-10-65
Bel'Aguia aMteriais Para Construçõ,s
e Artigos Domésticos Ltda.
São Paulo

Termo n.° 715.452," de 4-10-65
Orlando Andreasi ô Cia. Ltda.
São Paulo
•

Termo n.° 715.456, de 4-10-65
Vallebrás — Importação e Exportaçãe
* de Frutas Ltda.
São Nulo

VALLEBBÁS

Classe 41
Para distinguir: 'Frutas em gera!
Termos ns. 715.457 e 715.458, de
1/4...1c1S.Ne ie) 4-10-65
Móveis em geral, de metal, via,
m de Fazenda São Izidro S. A. Agriculti...
aço, madeira, estofados ou não. Weine Comércio
sive móveis para escritórios: Armários,
São Paulo
armários para banheiro e para roupas
usadas, almofadas, acolchoados para
SX0 ISIDUO
móveis, bancos, balcões, banquetas,
Ind. Brasileira
bandejas domiciliares, berços, biombos,
cadeiras. carrinhos para chá e café,
Classe 41
conjuntos para dormitórios, conjuntos
para sala de jantar e sala de visitas. Cale liquido, café torrado, cate eia pó
café em grão, café solúvel
conjuntos para terraços, jardim e praia,
Classe 4
conjuntos de anilados e gabinetes para
Algodão
copa e cosinlia, camas, cabides, cadeiras
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
Termo n.° 715.459, de 4-10-65
de rádios colchões, colchões de molas,
Bar e Lanches Saúde Ltda.
dispensas, divisões, divans, discoucas
São Iauk
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas. estantes, g uá rda-rou pas, mesas,
51,1
' 1 TiE
mesinhas, mesinhas para rádio e televiInd. brasileira
são, .mesinhas para televisão, molduras
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Classe 41
A L V E-S
poltronas-camas, prateleiras, porta-'haBolinhos,
croquetes,
coxinhas, 'empadas.
PéuS, sofás, sofás-camas. travesseiros e
Indústria Brasileira
pizzas, pastéis, saladas, sanduíches e
vitrines
refeições prontas
Termo n.° 715.453, de 4-10-65
classe 49
Termo n.° 715.460, de 4-10-65
Tronador Importação e Exportação de
Alcobrás — Alumínio e Cobre Ltda.
Para distinvuir: Bolas, bolinhas, boli,
Frutas Ltda . •
São oP alo
ches e 'bolas pare todos os esportes
São Paulo
Termo n. 5 715.450, de 4-10 -"
Irmãos El-Khouri Lida
TRONADOB
São Paulo
Classe 41
Classe 5
Para distinguir: Frutas em geral
Alumínio, bronze, crumbo, cobre. latão e
Termo n.° 715.454, de 4-10-6f
zamak, não trabalhados ou padcialmente
Philco Rádio e Televtsão
trabalhados
São Paulo
Termo n.° 715.461, de 4-10-65
e Cobre Ltda.
Cws Alcobrás — Alumínio
São Paulc

BEL' ÁGUIA
Classe 16
Para distinguir: Materiais para constru
Classe 36
gbes e decorações- Argamassas. argila
areia, azulejos. gatentes balaustres. na
Para distinguir; Camisas
coa de cimento. bloros oara pavimenta
- Tèrmo n.° 715.451. de 4-10-65
cio calhas. cimento. -- cal. cré. chapa. Ed uardo de Almeida Montei ,- 11/4/Torant
caixilhos:
redimas.
caibros
antes
isol
São Paulo
chapa. p ara coberturas. caixas dáciuo
caixas p ara coberturas caixas rlágua
caixas de descarga para etixéis edifica
SOMOC
ções premoldadas. estuque &ruís«) de
base as fá I tico. estacas es q uadrias estru
Sag pule—Capitai
las de metai. ladrilhos lambris. luvas
de jumão lanes, lagentas. material iso
Classe 33
tante contra frio e calor manilhas, mas
Insígnia de comércio
sas pa -a revestimentos de paredes. ma

INDUSTRIA BRASILEIRA

Inficinthelra

.R

ej::)

••

tS,V.
Classe 8
i'rase de propaganda
Tèrnio n.° 715.455, de 4-10-65
"Reba fel" — Rede Bandeirante de
Férias S/C
São Paulo

00.

Classel,-, 33, 41, 42 e 4.)
Sinal de propagvula

ALCOBRiS
LLUMINIO
COBRE LTDA.
Nome comercial
termo
n.°
715 . 463, de 4-10-65
—
Indústria de Roupas Ltda.
São l'a

BIL-TEX
Ind. Brasileira
Classe 56
Para, distinguir: Artigos de ve3tuáríos
e roupas 4eitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas . anáguas, °lusas.
botas, botinas, blusões. boinas, babadouros, bonés. capacetes, cartolas. carapuças, casacão, coletes. capas, chnles,
cachecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianças, calções, cal-

Mil-

--
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data tla publicação Começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas Oposições ao Departammste
Nacional da Propriedade Industrial aquêles que se julgarem prejudicados som • 'concessão do registro requerido
ças. caltusas. ã In :solas, camisetas, ções premoldadas, estuque, emulsão de
cuecas, ceroulas. ,olarinhos, 'cueiros, base astáltico, 'estacas, esquadrias, estrusaias, casacos, .cnneios, -dominós. echar. turas metálicas para construções, lama.
pes, tantasias.. tardas para' militares, co. ide junção. [ages. lageotas, material isotraldas, galochas, gravatas gor. laz de metal ladrilhos, lambris, luvas
ros, jogos de (ingeria. jaquetas, laquês. iante -conte' frio e calor. ,nanilras, masluvas, ligas. lenços, -mantos, meias, sas para revestimentos de paredes, mamaiõr, mantas, mandrião, mantilhas, pa. 'deitas para _construções, mosaicos, profetos. palas. penhoar pulover. pelerinas, lutos de base astáltico, produtos para
peugas, pouches. polainas, pijamas. 'ali- tornar impermeabilizantes as argamas
nhos, perneiras, qui monos, regalos. sas de cimento e cal, hidráulica, pedra
robe de chambre, roupão, 'sobretudos gulho, produts betuminosos, impermea.
suspensórios. saidas de banho, sandánase bilizantes liquidos ou sob outras tornia:
sueteres, -stiorts. sungas. stolas. ou stacks" para revestimentos e outros como nas
touca, turbantes. terno, uniformes
vimentação, peças ornamentais de
e vestidos.
mento ou gesso para tetos e paredes.
papel para torrar casas, massas antiTermo n. 0 715.462„ de .440-65
cidos para uso nas construções, parArtefatos de Barrac:da 1.003 Ltda.
quetas portas, portões, pisos, soleiras
para portas, tijolos, tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação, tan
1.003
ruas de cimento, vigas, vigamentos e
Ind. Braei'lleire.
vitrôs
Classe 36
Calçados em ;geral
Termo na 715.464, de 4-10-65
Sitrid Sulzhacher Rabello

Termo n.° 715.469, de 4-10-1965
Maruwan Comissária Importadora e
Exportadora Ltda.
São Paulo

"migunN-

BEE
( Abolha
Ind. Braesileire,
Classe 48
CosnMticris
Termo o.' 715.466, de 4-10-65—
Walter Colaneri
São
92 C gr-Ton "

Ind. draelletra

Ind. brasileira
•

Classe 50
Impresso para uso da firma
Termo o.° 715.470, de 4-10-1965
Empresa limpadora e Comercial
Brilhante Ltda.
São Paulo

"BRILliã.rerE"
Bre.oilsira

incl.

Têrmo n.° 715.472, de 4-10-1965
Peosto Cambuy ,Ltda.
São Paulo

mc . • • UY'"
Ind. raeileira
Classe 10
Impressos para uso da firma
• Têrmo n.° 715.473, de 4-10-1965
Cia.
Fábio Maluhy
São Paulo

"SELO VERDE"

Ind.. Brasileira
Classe 37

Roupas brancas, para cama e mesa:

:!ct,ichoaclos para camas. colchas, cohermes esfregões, fronhas guardanapos, Joi,or bordars 3s, logos sie toalhas,
,ençóis, mantas pari ramas parus para
cosinLa $ panos de pratos. &salas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toalhas para jantar, toalhas para chá e
café. toalhas para banquetes, guarnições para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Termo n.° 715.474, de 4-10-65
Ral Escritório Contábil Ltda.
São Paulo •

Ind. rae leira
Classe 33
Contabilidade e assuntos fiscais
1
Termo n.° 715.475, de 4-10-65
lIndústria e Comércio 41e Óleos Vegetais
Santa Mariana Ltda.

para sorvetes, caixinhas de plásall
mira sorvetes, colherinhas, palialsa4
garfinhos ,de plástico para sorvetes, kinj

minhas de plástico para sorvetes, cesce
embreagens -de material plástico embe...
Inana de material plástico para sorvCI
tes estojos para objetos, espumas dc,
veia, massas anti-ruidos, escoadorea
pratos, funis, formas para doces, fltg
Isolantes, filmes, fios de celulose, feclgosí
para bolsas, facas, guarnições, civard,
ções para chupetas -e mamadeiras, amai
niciSes para porta-blocos, guarniçõed
para liquiditicadores e para batedeira:
de frutas e legumes, guarnições de ma'.
terial plástico para ctensilios e objetO4
guarnições para bolsas, garfos, galer14
Para cortinas, jarros, lerninVos, 01.1.
ticos, lancheiras, manteguelras, mala*,
orin6is, pendecloreá. de roupas, uuzad0res para móveis, pires, pratos pa1it4
roa, pás de .cosinha. pedras poema, art44
gos, protetoes para documentos, ore
!adores de água para -uso domestico:
porta-copos, porta-niquela, porta-nota
porta-documentos, placas, rebites, rodi._
nhas, recipientes. suportes nrporees paras
guardanapos, saleiros tubos, tigelas,
tubos para ampolas, tt.bos para lett:*
gas, travessas, tipos de material plur
tico, garotas, sacos, saquinhos, vasilha*
aias para acondicionamento, vasos, ai.
caras, colas a trio e colas não inclidaa
em outras classes para borracha. pari
cortumes, para marcineiros, para sapit•
mitos, para vidrOs, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para afiai
rebolos, adesivos para tacos, adesivos
para ladrilros e adesivos para azulai%
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para lades•
9a geral de plásticos
Termo n.° 715.477, de 4-10-65
Sorveteria Ype Ltda.
São Paulo

Classe 33
"OLEOPÁR‘.
Classe 1J
Empresa limpadora
Ind.. Brasileira
Dentes, p3ntes inóaeis e pontes fixas.
"IPE"
Termo ri." 715.471, de 4-10-1_965
pós para limpeza. c polimento dos den
Classe 4
-Cosméticos
iole°
Depósito
Abaete
Perfumes
e
tes, porcelanas_ para' os dentes, piora
para fins industrial, óleo de coisa.
Limitada
dentaduras, inz_rustaçôes e massas piás
óleo de linhaça, oleinas e óleo de liSão Paulo
Classe 41
tiras para fins odantológicos
nhaça para uso industrial
Sorvetes
Termo n.° 715.467: de 4-10-65
Têrmo n.° 715.476, de 4-10-65
"ABAETE"
Panifftadora Pinheirinho Ltda.
Indústria
de
Plsticos
Cláudio
Ltda.
Termo
n.°
715.479,
de 4-10-45
Ind. brasileira
São Paulo
Indústria e Comércio de Óleos Vegeta*
Santa Marlana Ltda,
Classe 48
"PINREIRINHO"
"V
LAIJDIO"
São Paulo
Ind. Brasileira
Para distinguir: Perfumes e mpó e li-Ind. brasileira
quido, essências. sabões e sabonetes perC:ast, 50
"OLEOPAR"
fumados e não, em pó, liquido e bastão.
Classe 28
Impressos pára uso da firma
cremes, águas de colônia, tiguab para a
Ind.
Brasileira
cútis, loção para cabelo, dentifrício li- Para distinguir: Artefatos de material
Têrnio n.° 715468, de 4-10-1965
plástico
e
de
nylon:
Recipientes
fabriVias'al Pavimentação e *Obras. Ltda. quido. eus pó ou pasta, lamiscar, armi- cados de material plástico, revestimen.
Classe 47
nhas amonea liquida, em pó e em pedra
Sãd Puilo
para banho, água de guina, de rosas e tos confeccionados de substâncias ani- Óleos lubrificantes, óleos para amortC•
de alfazema. oolesosas para toucador, mais e vegetais: Argolas, açucareiros cedores e óleos destinados à iluminaçãd
armações para óculos, bules, bandejas
SFA.L."
para maquilagem, anti-sudorificio, ba- nases para tele 4ones, baldes, bacias, bole ao aquecimento
rasiieirdi
tons,
brilhantinas.
bandolinas.
pomadas.
•sas, caixas, carteiras chapas, cabo.
Termo n.° 715.480, de 4-10-65
Tinuidos, unguentos e patas para a con nata ferramentas e utensilios, cruzetas,
atse 16
•
Casa dos Presentes Ltda.
servação de peles e eliminação de man caixas vara acondicionamento de ali.
Para :nnuir: Materiais .paar constru chas,' carmim. "crayosn" cosméticos.
São Paulo
ções e decorações: Argamassas argila desodorantes, depilatórios. glicerinas per- mentos. caixas de material plástico para
areia. rzu, le;os, batentes balaustres hl° fumadas, gelatinas rosadas, insensos. 11 baterias, coadores, coos. canecas, Cocos de eirnato, blocos para pavimenta aludes para evitar a queda de cabelo heras, conchas. cestas oara pão, cesti.
lhas capas para álbuns e para livros
ção calhas. cimfmto. cal cré, chapas 'adis nara maquilagem, -schampoos sállees. cestos, castiçais para yeas
Isolantes, caibros, caixilhos: colunas Sal s para banhos. vinagre aromáticos :amas para ',guarda de objetos r.rnscha pas para coberturas, caixas dáqua
Classe 50
talcos perfum'ados ou não, pós de
chos. coadores para chá. descanso pare
caixas de descarga para etixos, edificaarroz
pratos, copos e copinhos de piáVoco
Impressos para uso da firma

Ind. Brahileira

InZL'ffliMr.
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PublIcaçan feita de acordo com o art. 130 do Código da Propriedade Industriai. Da data da publicação começará
a correr o prazo ae 60 Mu para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Depertaisman
Naciana/ da Propriedade Industrial aqueles guie se julgarem prejudicados COM a (4)110111144 do registro requerido

•
Teimo n.° 715.432, de 4-10-65
Produtos Alimentícios Beluan Ltda.
São Paulo

SELUAN"
Ind. Brasileira

Termo n.° 715.481, de 4-1045
Bar Lampião de Gaz Ltda.
São Paulo

ajeí

'O

PB GIZ
raslieira

Termo n.° 715.492. de 4-10-65
Lubrificantes Tunderoll Ltda,
São Paulo

TUNDEROID
Ind. Brasileira
, Classe 47

Termo n.° 715.495, de 4-10-65
Kubota-Teklco do Brasil Indústria
Comércio Ltda.
São Paulo

KUBCTA -TEIMO DO
BRASIL INIUSTRIA •
E COMERCIO =DA

t

Combustíveis, lubrificantes, álcool moClasse 41
Classe 41
Lanches de: alite, mortadela, presuntos. tor, carvão, gás hidrocarburetos. gás
Aveia, açúcar, bombons, bolos, balas
metano, graxas. lubrificantes. óleos lusalsichas, queijo e churrascos
Nome comercial
bolachas, ban'aas, colorantes, canen,
brificantes, óleos destinados à iluminaTermo
a.°
715.488,
de
4-1045
cravo carnes, café, cereais, doces de lei,
Termo n.* 715.496, de 4-10-63
ção e o aquecimento, petróleos, gasoNair Menon
simples, farinhas, féculas, frutas secas;
lina, querosene, gás liquefeitos, gás Kubota-Tekko do Brasil Indústria e
São Paulo
presuutos e torrões
Comércio Ltda,
butano e propano
São Paulo
Termo n.° 715.483, de 4-10-65
Termo n.° 715.493, de 4-10-65
Mercearia Rosário Ltda.
WANA cREAÇOES
(Prorrogação)
São Paulo
• KUBOTA-InKkO
Indústria e Comércio Interport do
Brasil Ltda.
Braeileiraj
ROSÁRIO
Classe 36
São
Paulo
Ind. Brasileira
Para distinguir a venda de calçados em
geral
:PRORROGA0:01
Classe 7
Termo n.° 715.489. de 4-10-65
Ciaste 50 .
Artigos cia classe
--..."
(
7
A
O
.
0
A
R
Construtora
juliani
S.
A.
Impressos para uso da firma
I ndústria Brasileira
Termo n.° 715.497, de 4-10-65
São Paulo •
Termo n.° 715.484, de 4-10-65
Kubota-Tekko do Brasi‘ Indústria e
Bar e Lanches Vip Ltda,
Comércio Ltda.
Classe 37
São Paulo
JULIAN'
São Paulo
Roupas brancas, para cama e mesa:
Indástria 2rasileira kconboados vats Ca121:& co•c.tas. co
Ie In?
Classe 6
r•ertxes, esfregões fronhas. nuardana•
Ind. Btasileira
Artigos da classe
pos. açor bord)d.;!. 1*03 de malhak
Termo n.° 715.498. de 4-10-65
Nome comercial
ençóis camas ova ?amas, oono para
Salim Abrào
dê
or,
tos,
milha:
de
.osiiins
e
panos
Classe 39
Termo n.° 715.490, de 4-10-65
São Paulo
rosto
e
banho,
toalhas
de
mesa
toanupressos para uso da firma
"Menti/ars" Refrigeração e - Ar Condi- lhas para Jantar, toalhas para chá e
cionado Ltda.
Termo n.° 713 . 435. de 4-10-65
mfé. toalhas para bangyetes, guarni.
( kINCERIE CITY
São Paulo
Mario La Torre
ções para cama e mesa, toalhInhas
São Paulo
Sao Paulo-Capital,
(cobre pão)
"NENDERS
Termo n.° 715.494, de 4-10-65
BRINDES
Construtora Pavisul S. A.
Classes: 33 e-36
METAIS
M.Iol
Indástria Brasileira
,DE
São Paulo
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 715.499. de 4.10-65
PAVISUL
Classe 8
Alcon1 — Artefatos Metálicos Ltda.
Classe 33
Artigos da classe
Indástria Brasileira
- São Paulo
Comércio de: mioiaturas, chaveiros, disTermo
n.°
715.491,
de
4-10-65
tintivos, medalhas e brindes
Classe 16
Confecções Elastiluntex Ltda.
Teimo n.° 715.486. de 4-10-65
São Paulo
Para
distinguir:
Materiais paar constru
Comissária e Exportadora de Frutas
ções e decorações: Argamassas argua
Tavares Ltda,
ELASTILUNTEX
areia. azulejos, batentes hilabstns bico
São. Paulo
Ind. Brasileira
co. de cimnto. 'alocos para pavimenta
INDÚSTRIA BRASILEIRA
çao. calhas, cimento cal cré., chapas
Classe
36
isolantes, caibros, caixilhos: colunas:
r TAVARES
.Ina.
brasileira
Para distinguir: Artigos de vestuários chapas para coberturas, caixas dágua
Classe 5
e roupas feitas em geral: Agasalhos. caixas de descarga para etixos edifica Para distinguir produtos de sua indós,
aventais. olpargatas, anáguas, blusas. cões premoldadas. estuque, emulsão de
cria. Metais trabalhados
Classe 41
botas, botinas, blusões. boinas, baba- base asbiltico, estacas, esquadrias estru
Termo n.° 715.500. de 4-10-65
Prutas naturais, frutas secas,. frutas em douros. bonés. capacetes. cartolas, cara- turas metálicas para construções. lame
conserva
puças, casacão, coletes. capas, chales. ias de metal ladrilhos, lambris, luvas Valcon — Indústria c Comércio Ltda.
São Paulo
cachecol!, calçados, chapéus, cintos, de junção. lages. lageotas. material iso
•Terra° n.• 715.487, de 4-1045
cintas,
combinações,
corpinhos,
calcas
Jante
contra
frio
e
calor.
~afiras,
mas"Corto" Química ndústria e Comércio
VALCON
de senhoras e de crianças, calções. cal- sas para revestimentos de paredes. Ma
Ltda.
Brasileirai
ças. camisas, camisolas, camisetas delias para construções, mosaicos, pro
São Paulo
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros lutos de base asfáltico, produtos para
saias. casacos, chinelos. dominós, achar- 'ornar impenteabilizantes as argamas
Classe 8
pes. fantasias, fardas para militares co- sas de cimento e cal hidráulica pedes
Artigos
da classe
legiais, fraldas. galochas, gravatas, gor- g ulho, produts betuminosos. impermea
Termo a.° 715.503, de 4-10-65
ros. fogos de !ingeria. Jaq uetas, laqués• bilizantes liquidos ou sob outras formas
luvas. ligas, lenços, mantas, meias. ••••ra revestimentos e outros como na: Indústria de Máquinas Para Panificação La Perpecta Ltda.
matas, mantas. mandrião, mantilhas. pa- ~cotação, peças ornamentais de ciSão Paulo
letós. palas. penhoar pulover. pelennas. mento ou gesso para tetos e paredes
Classe 28
pearias, ponches, polainas. phamas pu- oapel para forrar casas, massas andPara distinguir o nome de tampinhas nhos. perneiras, quimonos, regalos. 'cidos para uso nas 'construções c.a?.
LA PERFECTA
plsticas, fabricadas com polipropileno. robe de chambre. rolpão. sobretudos, -metas. portas, portões. pisos. soleiras.
Ind.
braeileira
Que serão usadas em seus produtos que suspensórios. saídas debanbe, sandália* sara portas. tildo., tubos de concreto,
são detergentes e produtos químicos para susteres, shorts. sun gas. *tolas ou slacks "(ditas, tacos, tubos de ventilação tanq
Couros e demais produtos de sua
lues de cimento -mas, vigamentos .ei
Classe 6
toucas, turbantes. ternos, uniformes
fabricação
vitrõs
Maquinas para panificação .
vestidos

ALCONI

Ind.

VIP
Inentria Braelleira
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,

-

r. ema:::

:oliedção- feita le acordo com o art 230 do COduro d'. • !upl• ;:: usale
1)i, da:a
de CO risas para o deierunento do p::dido• Duram.'
r.aresentat
Nme:orial da Propriadade Indtattrial aquálas que se julg i,.ern prejudicados cem a
4. ly razn

rrirn rl ." 715.5. 1 7. 2.•
1.) J.:

715 ,502. de 4-1.,-tsi5
Jr.:
"--

Termo

.•

.

co

"5\

ed?

Artigos da clrsse

Classe

Termo n.° 715;506, de 4-10-65
Electra — Indústria e Comércio
Detergentes Ltda.
Guanabara

Vzkuo;
•

r.:tergentes

Classe .22

dur. parai

41

•••••••.
.

.7 4 " 4
...

para tecelagem e "14/11
de costura. p.::a
(exceto t ar;.ante.),

inthas

Alcachofras. aletria. alho. esparnas
•0-t
açúcar. ai:mentos nara ann1,t
amêndoas. acae::as. :unenJoan, ardriaa
arroz atum. ave:. avaras. azeite 72e1
tonas, banha. haz,:riau, ka.a:as. a,,..ilaiscoirol.,,bs-4-ains -.:achas. hauneba
cate an é em g o l., camarão. cai'- a
em nau e em p'.) caea6. carnes. chf,
caramelos. choectz:es. confeitos. cravc.
cereais . com:nho. creme de leite creme•
aiimenticios. croailetes, ccrnpotas. car.
pica. coal g ada. cos .:giba ceha:a zendi
mentos vara al:mentos. colorantes
á/ouriços. den3i. lares. doces de !tu
alimentares. cin.
tas espinafre.
padas. en.rIlhas. ensovas. extrato de to
:mentidas. fas..a.s.
mate. farinhas
cuias. Coco? tarek. termentos.
figos. frios. frutas secas naturais e cris•
talizadas: cincos ., çoina de mascar, gorduras. gr'Anu:Os. grão de bico. gelarina.
goiabada. geléia.s. herva doce. herw,
mate. horta'ica& Lagostas . linguas. leite
condensado. leite em p6. legumes em
conserva. leatflhas, anguiça. louro, mas
sas aliment'clas. mariscos. manteiga
margarina. marmelada macarrão. massa de tomate -nel e melado. mate. tivs
Sal; para anu g .! 1 15. meios. .noluscos.
mostarda. mortadela. nós moscada. nis
ata óleos cornestivels. ostras ovas
paes. paios. pralinés pimenta, pós para
pudins. pick'es. oeixes, presumos. pa
tês, petit-pois p astilhas. pizzas. pudins:
queijos. rações balanceadas para a&.
irais. requeijões. sal. sagu. sardinhas.
sanduletes. salsichas: salames. sapas en.
latadas, sorvetes. suco de tomates e de
frutas: torradas, tapioca, tatearas talharim. tremoços. tortas. tortas Para alimento ae animais e aves, torrões.
toucinho e vinagre

.

-

de metal precioso. serviços de rerreacoa
de aseatl -precioso, serviço, de salada'
de trutas de n,ct,t) precioso, serviços dl.s'
sorvete de metal precioso, sop,irao da
metal arreios°. taças de metais orado.
ta!heres cfr m eta is PreCi0503. tert°
lu t os de metal. tarmalinas lare dadas e
vasos de ar,tais precio,es
Fins

Braalielra

.

%
li V•
.

..

Termo n.° 715 . 5:) . ;. de 4-10-64;
Cod...i'..1rizt e Pizza: .
C:;;ratas
Sio Pau;o

—

pubiteue.a come:ara
opoii:çótu. ao Deparsatuanto
riu registro reouerido

ns. 715,.5l0 .715.525, de
.
4.10-65
Sánçna S. A. Comércio e Indústria
Paulo

FUUR
Ind. brasileira
•

da

•

Classe 32
Pata distinguir: Almanaques agendas
.inuarius. alotais impressos, boletim. ca
talogos. ediçoes impressas. tolhetos, for
data livro miar:rasos. publicações
pressas. revist.is. 6:gatat de publieciade
Tétano " 715.503. de 4-10-65
Vitorino de Souza
Pern.".tr.h.:0

Livraria Tropico
Editota_
Classes: 32 e 33 •
Cet;:prit, r enda de livros. revistas e publicações impressas
Tèrnut n." 715.509, de 1-10-65
Indústrias Mace‘la serra S.
Guan ibara

Classe 24
8

Acendedores elétri.-os, ..ktricos
altoialantes, ampernaetros, aneplittedeu
res. para rádios aparelhos de .rádio.
aparelhos de toievi.ao, aparelhos de
vent fia..36., para edifiros, aparelho. el*.
tr.cos para h rito. aparelhos eletro-di
carnicos. apa:elhos para barbear, apa
refros vara insta:ações telefónicas, aPa
relhos para ondular e secar cabelos.
aparelhos para pasteurizaçáo de leite
aparelho, para torrar pao. aquecedora,
elétricos, spirailores de pó. benjamim
bobinas elétricas. caixas de derivação
campainhas • eiétricas, chave elétricas,
cigarras eletr cas, comutadores. conden
'adores elétricos, conectores . enceradei
ras estufas de aquecimento, estufas para
conservar alimentos. estufas . para secai
roupas, • ferro: elerricos de engomar e
de soldar, filtros e metros, hiddlimetros.
indicadores automáticos de nivel digua
instrumentos medidores de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores. irradiadores, larnpadas,
cadores, manNetros, microfones, pick•
ups, p.ibas elétricas, receptores de tadio. refigeradores, tomadas, transoonna
dores, válvulas de rádio, válvulas para
aparelhos de televisao, ventiladores e
voltimetros

Classe 12
RIO'
IO
:21ass.
azes

iii

distinpuir- Perfumes, essência. ex
'ratos faime de -colónia $5Qua de touca
•q),s
agua de aina
t atIV de Mn? ,,!It» de nanzrala. aQu•'
1/117 Nirbfl k)...e• r# e tônicos para .10
atbelos • p are • nele Nr'Ihrintina bau
i nflua. NP !Mn cosnittcos. fizadore.
I e penee. s.--e. letriSleos. óleos
para 01
•hp l oe cr ,eanescente. cremes tico
• .1‘ ,17- if!.-t.
litnneza da ne
lepilarlos, detayin
tzates. • !nagee aromático, pó de ,srecr.
• tala- peinmatir 3. aio. MIM' Pari'
ertana nohr:mcelhas. preparados Par.
.rnhelezai cílio.•orhas,
•
carmim par:
.) rosto • pr s. sabia e creme
'are /meneai 41N a. Ito:dde perfurnad.
ni tilo
tes lentifr,iclos era nó
3asta os, lifm•lo: azo,
a
par:'
rfumados
-"anhos •*-•••• "arear - !or..
net escova, ::ara dentes, cabelos. unha.
, ritos :ira de hauro saquinho perti.
n . errrados •m Dó. pasta. Itmli
t liolas ara o tratamento das unha.
'•.:01v.?at.:.,,e 'rnlzes remoVerlor..
euPeillar . g licerina perfumada r,—
-abetos • nmparados pára eco'
-Ir unbrP rillos e Pintas ou s!aale
ficials, éleos para rt pele
•

Agulhas para * coser, alfinetes comuna
barbatanas para armações de vestidos
botões, dedais, colchetes, fivelas, fechos
fechos corrediços. grifas de metal para
enfeites de vestidos e presilhas,
passadeiras e presilha
Clame 13 •

Aiama: s. atacadores para espartilhai
e calçados. ataduras de algodáo para'
diversos fins. exceto para fine medicinais. bandeiras. bordados. braçadeiral.
borlas cadeados cana ara móveis Il.
piano& carapuças para cav;!'.os, cor.'
iões. debruns. Irs, fitas forros tmnjaill
festão. teltrp Nra Órgão, fotos galar•'
leses, laranarinas. raochi i.as, r.iasciulteffi.
ros, nesgas. ombreiras e cri.
para roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de méveut.
fazendo parte dos mesmos, palmilhai'',
passaradas, pavios, rédeas, rendas ma
des, sacas. saihaninbas para vestido&
telas, tampos para almofadas. nao
lendo parte de móveis, artigos êsfill
feitos de algodr.o. cónhania. linho, juta.
seda, raion li pelo e
uso j
incluMos em outras class,:s

Classe 28
Para susdnguir: Artefatos de material
plástico e * aviou: Recipiente: tabrid
eidos de material p lástico. revestimettá
tos confeccionados de substtnctas Ed.
mais e vegetais: Argolas, açucarelrois
armações para óculos, bules.
bases para teletones, baldes, bacias . bolam. caixas, carteiras, chapas cabOA
ara fernementa . • ntensilins r-•izetat.
caixas para .scoudicioamnato sie all.•
meatos, caixas de material plást.:o para
aterias. coadores. copos, canecas . co•
lheres, conchas. :cum para pio. cedi.
atas. capas p ara állnin.s e para live"
citlices, cestos, castiçais para
caixas para gu.aala de objetos. carta.
chos• coadores para chã. descali ç o para
p ratos, copos e ao/Malhos de o:aticoili
ara sorvetes. caixinhas de piada°
ara sohvetes. colherinhas,
(g arfinhos de plasocta para sorvetes, forminhas de plástiec ara sorvetes disca,
-r..hreaaeris de material plártico.
.arns de materra; plstico onra sorve*
era estolas aara oblato& eso”maa de
avio:3n, esteiras enfeites para Jatam&
vela, massas anti-ruidos. escondorn
' raros, funis.' formas para doeu. atai
isolantes, filmes, fios de celulose techow
para bolsas. facas. guarnições guarida
:ae• nara chim:nas e macca4ct-as- gusa+
nições
narta-b1oce.s. gt ,
orna liquidifka.tores e para hie..deirall
de frutas e legumes quarnIc.WN le materia' alás.tice nara utensilios e aNcroa,
;g uarnições p ara bolsas aarto: ialetiaa
nuns . cortina:. carros. amr1,4....•
ticos, lareuuras 111,Inwcr lef r -••• nal"
orin6is. Trend.,1
„Atei,
ir...N.,.
n: .1 l , t`• N r);feS
-es

Adereços de metais, preciosos, semi
preciosos e SUals imitações, adereços de
aos de metais preciosos, semirpreciosce
e suas imitações, alianças, anéis, artigo. de fantasia, de metais preciosos.
balagandans de metais preciosos. 'ou
semipreciosos, badalas de metais pre.
ciosos, berloques de metal preciosos.
p recioso, bules de metais oreciosos,
carteiras de metais preciosos, ceares
de metais preciosos ou semi-preclosos
contas de metais preciosos, copua de
metais preciosos, dedais de metais ore
ciosos, diamantes lapidados No de oura
tk., de prata, fivelas de metais erecto
sus, galreteiras e metais preciosos. félis
!Sia falias. lanteiolas de metais ore.
▪
medairas de metais Prec-(1.53
• -mi-precintos e suas Imitações ce...11aa:
.' • ouro, pedras preciosos para jóia pe
.1
ieral.p....closas para ihias. talro!a
e imitações de Pérolas. P ra ia s
• ••
de me. .os. art. !••••.• ...:. nal •
trisp reciosos, serviços de chá e de cale Vedores
de
ou";
' anestie0,
de metais preciosos, serviços de 11cot aorta-copos, porta-niquela, perta-~,

Quarta-feira 2

Dl RIO OFICIAL (Seção fil)

Fevereiro de 1966 567

MARCAS DEPOSITADAS
~cação feita da acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
meou o prazo da HO dias parts .o deferimento do pedido. Durante Esse prazo poderão apresentar suas aposiOes ao Departamento
lelealostat da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicádos com a concessão do registre requerido
porta-documentos- placas, rebitet roei'.
cima, recipientes, suportes, suportes para
guardanapos, saleiros, tubos, tigelas.
tubos para ampolas tubos para senti
gas, travessas, tipos de material aás.
tico, sacolas, sacos. aquinhoa. vasilha22es para acondicionamento, vasos, x.!
icarar. colas a trio e colas não incluidas
esn outras classes, para borracha, para
Corturnes, para marcineiros. para sapa.
temos, para vidros, pasta adesiva para
torreias pastas e pedras DU.19 abas
rebolos, adesivos „Iara tacos, 'tz*.esivos
para ladruhos e adesivos pa ra azulejos
anéis, carretéis. para :ecelagem e guar.
:lições de material plástico ara indústria geral de Iásticos

cachecols, calçados, chapéus. cintos,
cintas, combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças, calções. calças, camisas, camisolas, camisetas.
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros.
saias, casacos, crinelos, dominós, acharpes, fantasias, fardas para militares. colegiais, Fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de litigaria, jaquetas, laquês.
luvas, ligas lenços, mantOs, meias,
maiõr, mantas. mandrião, mantilhas, paletós. palas. penhoar, pulover, pelerinas.
peugas, ponches, polainas, pijamas. punhos., • perneiras, quimonos,
regalos.
robe de chambre, roupla. sobretudos
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shOrts. sungas. stolas ou slacks
Classe 30
touca, turbantes, ternos, uniformes
' e vestidos
Armações de guarda-chuvas, armações
de guarda-sóis, barbatanas para guar
Classe 37
chuvas. bengalas. capas de algodão
para chapéus de sol, cabos de chapéu tiara distinguir roupas brancas para
de sol, capas de seda para chapéu de ama e mesa. Acolchoados para ,amas.
sol, castões de madrepérola para ben- colchas, cobertores, esfregões, fronhas,
galas, castões de marfim para guarda guadanapos, jogos bordados, lençóis,
chuvas, acstões de metal comum, cas- mantas para camas, panos para cosinha,
tões de tartaruga, garfos para guarda panos de i prato, toarias de rosto, e
guarda-sol. •banho, toalhas para banquetes, ,iixarguarda-chuvas,
chuvas,
guarnições para bengalas, guarnições nições para cama, mesa e banho, toa.
para guarda-chuvas, partes de guarda
linhas (cobre pão)
metal comum, ponteiros para guarda.
Classe 40
cruvas de metal comum. ponteiros para
bengalas e guarda-chuvas de chifres e Móveis em geral, de metal, vidro, de
varetas ara guarda-chuvas
aço, madeira, estofados ou não. inclusive móveis para escritórios: Armários,
Classe 31.
umários para banheiro e para roupas
Para distinguir: Anéis ele vedação para asada' s, almotadas, acolchoados para
iões barbantes, barracas de campanha moveis, bancos, balcões, banquetas
•junções, anéis obturadores, arruelas, bu- oandelas domiciliares, berços, biombos.
buchas. betume para vidraceiro, , bolas cadeiras. carrinhos para chã e café,
para válvulas, bocal do tanque de gizo. conjuntos para dormitórios, conjuntos
una, diafragmas para vedação, massas oara sala de jantar e sala de visitas
para calafetar, circulas de borracha pa- :onjuntos para terraços, jardim 'e prala
ra potes. cordoalha, cordas, correias de :onjuntos de armários e gabinetes para
transmissão, canaletas; coberturas de lo copa e cosin.Sa, camas, cabides. cadefras
nas fitilhos, gazetas. ,lonas, lonas para giratórias. cadeiras de. balanço: caixas
freios mangueiras mangotes, molas para de rádios colchões, colchões de moias.
vedação. pestanas, rolhas, tampas, tu' Ispensas, divisões, divans, discotecas
isulações para vadações. tubos do radia- le madeira. espreguiçadeiras. escrivanidores
nhas . estantes, guarda-roupas, mesas,
mesinhas, mesinhas para rádio e televi.
Classe 34
são, mesinhas para televisão, molduras
Cortinas, encerados, linóleos e oleados, para quadros. porta-retratos, poltronas
panos para 'assoalhos e para paredes, poltronas-camas, prateleiras, porta-chatapetes
péus, sofás, sofás-camas. travesseirod e
Casse 35
vitrines
Couros e peles preparada: ou não, ca.
murças, couros, vaquetas, pelicas e artefatc dos mesmos: Almofadas de cou
ros, arreios, bolsas, carteiras. caixas
chicotes de couro, carneiras, capas para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estofos guarnições de couro para
automóveis, guarnições para porta-blo•
cos, malas, maletas, porta-notas, porta.
chaves. porta-niqueis, pastas, pulseira:
de couro, rédeas, selins. sacos para viagem • ncolas, saltos. solas e solados
tirantes para arreios e valises
Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas çaitas em geral: Agasathos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas
botas bntinad, blusões, boinas, babadouros, hnn.és. capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão, coletes, capas, chalcs,

, - Classe 48

me escavas para dentes, cabelo* unha*
- cibos; dum de louro. saguinh,) pariualado. preparados em pó. pasta, licnadb e tijolos para o tratamento das unhas
dissolventes e vernizes, removedores da
zuticula: glicerina perfumada para os
:abalos e preparados para descolori]
unhas, Mãos e pintas ou sinais artifi.
Mais, óleos para a pele
Liasse
3,. inquelos, passatempos e o! versões em
gerai a tabe-i,: álbuns impressos pare
ecortar e armar quebra-cabeça. mima
uras de treus, automoveis caminlieve.s
tratores. tileuetas, trazios e av .ões
niniaturas de almas em l era para br.r.,
car bara.hos bolas cas lados
nigmas, ¡Net instrutr ,J5 beliches; pa
ins piões ruir :aturas de toc Ses e mo
'eis de saia, cosinha e quarto, par,
brinquedos, redes, rolas, taboleiros
acos de 'anilai mesas Is 1-Mbar eaquees, Jogos miniaturas de artigos e .obj.os usados nn, vida real , -ore brinquedos
brinquedos, bichinhos de fidúcia, plás.
bonecos, LIC-1:d 'Zras de au mais nerr
tico ou borracha

barços para mataborrão, borrachas para
colas, brochas para desenhos. cotres,
canetas, canetas tinteiro, canetas para
desenho, cortadores de papel, carbonos,
carimbos, caritnbadores, cola para papei.
coladores, compassos, cestos para correspondência, desenhadores, duplicadores, datadores, estojos para desenhos,
estojos para canetas, estojos com minas,
esquadros. estojos . para lápis, espetos,
estiletes para papéis. Furadores. fitas'
oara máquinas de escrever. grafites
para lapiseiras. goma arábica, grampeadores, lápis em geral, lapiseiras. maquinas para apontar lápis. minas para
grafites. minas para penas. máquinas de
screver máquinas de calcular. maquinas de somar, máquinas de multiplicar,
mata-gatos, porta-tinteiros. porta-carimbos, porta-lápis, porta-canetas, porta.
cartas, prensas, prendedores de papéis,
percevejos para papéis. perfuradores,
réguas, raspadeiras de borrões. stencils
para mimeógrafos tintas e tinteiros
Têrmo n.9 715.529, de 4-10-1965
Laboratório Farmaceutco Warlen Ltda.
Guanabara

Classes: 1 a 50
indústria e comércio em • geral
Termo n. 715.526, de 4-10-1965
Sângia S.A. Comércio e Indútria
São Paulo

SANGIA S. A.
Comércio e Indústria,
Nome Comercial.
Têrmo s.9 715.527, de 4,10-1965
Marrini — Comerei oe Indústria Ltda.
Guanabara

MARTINI
IINTDÜSTRIA BRASILEIRA'

t

Indústria Brasileira
•Classe 3
Produtos da classe
Têrmos ns. 715.530 a 715.538, de
4-10-1965
Quimbrasl — Química Industrial
Brasileira S . A .
São Paulo

_Indústria Brasileira

Classe 16
Caixas para água, colunas, fossos, jseClasse 47
dineiras, ladrilhos, soleiras e tanques Para distinguir: Alcool para motores de
explosão. carvão mineral, vegetal e de
Termo n.o 715.528, de 4-10-1965
Riossoma — Máquinas e Equipamentos turfa. combustiveia gás, gasolina, graxa, graxas para lubrificação. Iubrifican.
para Bancos Ltda.
tes. óleos combustiveis, óleos para
Guanabarfreios. óleos lubrificantes. óleos para
iluminacão e para geração de fôrça, petróleo, querosene'

Para distinguir: Perfumes, essências, ex.
i.atos. água de colónia. água de toucador. água de beleza, água de quina
lema de rosas. ágUa de alfazema, água
nata barba. loções e tônicos para os
cabelos e p ara a pele, brilhantina. bandolina. "batons" cosméticos. fixadores
le Penteados. p etróleos. óleos para' os
:abalos. creme evanescente. cremes gor.
, mit g
lurosos e p omadas para limpeza da
xis- e "mactuillage" depilatórios. deso
dorantes, vinapre aromático. ' pó de arroz
.2 talco perfumado, ou não, lápis , pare
sestana e sobrancelhas.. preparados para
.mbelezar cibos e olhos. carmim para
s rosto e Para os lábios, sabão e creme
(,.asse 17
sara barbear. sabão liquido perturnadc
não, sabonetes. dentitricios em nó Artigos ,para escritório. 'almofadas para
sasta ou liquido: sais perfumados para carimbos, almotadas para tintas, abri.
banhos, pentes, vaporizadores de pariu. dores de cartas, arquivos, borrachas,

Classe 46
Para distInguli Amido, anil, azul da
Prússia. alvaiade de zinco, abrasivos
3Igodâo preparado para limpar metais.
detergentes, espremacetes, extrato de
anil, fécula para tecidos, fósforos de
cêra e .de madira, g goma para lavanderia, limpadores de luvas, liquides de
branquear tecidos. líquidos mata-gorduras para roupas e mata óleos para rouoas, oleina. óleos para limpeza de carros, pós de branquear roupa, salicato
sabão comum sabão de esfregar e saponáceos, tijolos de polir e verniz
para ,calçador

•

r,r3
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F-CAS DEPOSITADAS
•
•

duais

Publicação feita de acôrdo ema o
13J .:..)
• pre:ao de GO dias paea o dat erinee.....3 do p

•, Naclouvl

.g.icrra e caça? Niange.s. arpões. 1,:das,
es. carabinas, eme nus
car:-...:1 n...s dinamite.
exp;asivea. rsa neardas fusis, fogo.: de
arta:cios. metr: , i'ladoras. pistolas. ?1vora. pun'Aal. rvolv.er
Casse 10
rara distnguir: V.aterias paas conbtru

da

a..elos para uso nas
auezas, portas porra:,

pai I
u.

ac.-3 aortas. titulas tur,,,s de
te

4n11

Proer..etetee
Da data da puillicaçzIo começará a
rarante e'Ye
poearão aarea.entar su.r oposições ao Derhirtarausto
s rur. se jut-sarr:-.1 prejudicar: reni r.oozazaaão do r414Sr9 requer/43.

Prapx:cdarlo

Claese 41 •
Aleachofras, aletria. alho, aspargos
eçucar alimentos paar animais. amai,
amêndoa& ameixas. amendoim. araruta
ailoz. atam. aveia. avelãs. azeite azei
tatus. banha. baealhau. hauras nat.
biacoitos oornbons haiachas rinunilt
café em pó e em grila. c.arnarão cana,
oau e em oo. cacau. carnes ci.
caramelos. chocolatcs confeitos. crave
cereais. cominho. ,crenie de leite cieince
alimenticios croquetes. compvtas cau
gica coalhada. castanha, aclama colei
.:teurilatch
I :III e ritos.
mentos para
chouriços. dendê. does. doces de tru•
tas espinatre. essências alimentares. sue
padas, ervilhas. ai:ativas. eatrate ne
mate. bainhas alizr,enticiaa. tavaa. te
cuias. flocos. tareio. iermentus.
figos. frios, trutas v.• CaS naturais e cria
talizadasi gricose. çeÁna de mascar gor
duras. graniam. crãe de bico. gelatina
go:abada. geléias. herva doce hm VA
cate hortaliças. lagostes, imanas ietee
condensado leite co , nó. leaumes eu
crai.serva. lentilhas. iiiiguiçai touro. mas
tas alimenticies, mariscos. manteiga
margarina. marmelada. macarráo. mas
sa de tomate. mel e melado. mate. mas
sas para mingaus. molhos mo:limos
mostarda. mortadela. nós atascada no
test 61eos coniestivels. • ostras. ovas
pães. piaos, prlinés. pimenta. 1)65 para
pudins. pickles. pisixes. presuntos. na
cês. petit-pois, astilhas. pizzas. pildai..
qneijos, rações balanceadas para ani
mais. requeijões. sal. sagu. sardinaas
sauduiches. salsiehas. salaines. lopas enlatadas. sorvetes. sucos de tomates e cf.
frutas; torradas, tapioca. tâmaras. taba
rim. tremoços. tortas. tortas ocra an
mento de animaic e aves, torrões,
• toacinho e vinagre
C
Cesse 18
Pea distinguir armações e inun'.5cs de

•nn70.11.1.1!

-11

i 15.539, de -i•10-1%.,1
P.. S. Municiro
.1 • ) Fada

au/cira: I
cepucnrx;

ver:da- .1., tais

t

•....cs de ."ni.srito

•

vItrõs

..3 ki.;

lr

11W J.::7411IA triAsiLLTRA

Uota 1

TUrtno n. 715.543 de 4-10.1965
Maria Aparecida Lidizia Suares e 1Zoth
da Fonseca Silva Soares
Cu:mi:bani
i.
: • .'ff-..,.,--

.

(

Absorventes. lactem, ar t dos, azara:má
Classe 11
_agentes quiniiças para o (rdtimileAto
Sal
.araatio de liares, ceek.les eourns e agClasse 32
de 1-10-1965—
11.
0
713.510,
Tèrrno
uasse; itipm raz. a :Lona albumina, rim
Revistas ou jornais
Ltda..
Tueulca
'Ciiecv-1.1p
Auto
ertas. ainmen alvaiade. ali/contes
Termo n.o 715.144, de 4-10.1965
digeriras. aluninuo em -pó amuniacu
Zeirra. Porteei & Cia. Lts:e.
areeincrusrantes. ante oxidantes. -anti
ilio de janeiro'
iiidante • . asiti .jr; 0,IVON, 0 nri •.leteti.11.
FR r.1
tea. azotatos, agua acidularia para
e‘.
icumu:auores, agua oxigenam, pare
INDVSTilsizra
tias 'industriais,
bar.has para
.
galvanizaçáo, oenznia. befl7.0l. OCturnra
Classe 21
"Pu:a ris tni
so",:lia. de pottszio; c.
Classe 36
virgem care.aes • carne:latos. cataliza Para d: .. tinvinr: Voienlos e suas partes
Aieaus ua deusa
dores.* ceatlaze, chapas totograticzei. integrantes; Aros para hicieletas, autola.O15, de 4-10-19u5
Termo
extadores ae incendi°.
auto-,:minfiõc?,. aviões. amor;eiereantil auissa lndiistria
ro, c3rrosive4, eram...tos. emantes, creu tecedores, ;:lavr.:1:::z
câmbio. ba..Los.
Comercio S.A.
&noz dee.oraines, desincrustantes. dia• breques.
pare veiculas
ese.niabara
solventes; emuisõea to:rivalizas. ermo tas. carrinhas O: mãe e carretas. caniltre, éter, esmaltes estereatos; Fenol, fil- nhonetes. co-ros 'ambulantes, camlawões.
mes sensibilizados para fotografias, N carros. tratores, tarro.s-berços. carros'
PRORROGAC.A.a
:adores. torinol, tas tato industriais. Lb. tanques, carros-irrigadoes. carros, cor'
foros indirtriais fluoretcm galvanizatk. aças, carroce-ias. chassis, chapas cirfcs, gelatina para.4rgrutlas e pintura culares para veiculos, cabos de velculos.
gire gliceana; hidrates. bidrosulfitoa. corrediços paia vcietilos. direçao. desli.
inepermeabilizantes, toduretca; lacas; gadeiras, estribes, escadas rolantes, elemassa, para pintura, magnésio. mar vadores para passageiros e para cargo
mirim nitratos, neutralizadores, nItroce. engates para carros. eixos de direção,
Indústria Brasileirk
aldose; oxides 03' dantes, óleos rara freias, fronteiras para veiculos. guidão,
pintura. (Aro de linhaça: produtos QUI locoma:mvas. lanchas, merueiclos. molas,
Classe 21
Bicicletas e suas partes integrantes
micos para impressão, potassa todus motocicletas. niotocargas moto furgões,
alai. papéis emulsionáwis para a Fo- nanivelas, medos, ônibus. para-choques.
Tênno n.° 715.546. de 4-10-1965
tografia. papéis de tumesce papéis ha. para-lamas, pera-brisas. pedais. pontões,
Laboratórios Flua:Minas S.A.
liográficos e heliocopistas, peliculas celas para bicicletas., raes- para bicicleSào Paulo
senisivem. papeis para sutogratia e aná tas, reboque, ractadoree para veculos,
selins,
coe...cios,
ti'
veicalos.
ronaa
para
V.aes de laboratório. pigmentos, potassa
nós metálicos para a composição de rantes 'para veiados, vagões, veloclpe.
.-05
- el/
4 1"/ 074. itt`dr
datas, preparações, para fotografias des, varetas de contoalz do ategador e
r-odutos para niquelar. pratear e cro acelerador, tróleis, troleibu& varaes de
carros. toletes trava carros
mar, produtos para Miuá antas proada
Classe 3
to; reetivos. removedores, reveladores;
Termo n.' 715.541. de 4-10-1965
Substâncias quimicas, produtos e prepasabá° neutro. 3313, salicilatcs. secantes
Algodoeirã Perondi
*beatos. soda cáustica, soluções qui.
rados para serem usados na medicina e
Silo Pavio
miem de uso industrial, solventes, sul.
na aarmAcia
fatos; tinta.r em pó. liq uidai. aedida:
Termo
a."
715.546. de 4.10-19L3
ou paatosa.s para madeira, ferro, pares
D. Brando & Cia.
das, s contruçõea. decorações, Mirai, te-

am••••

mie

LOM PREFERIDAS

:1:11 3

;d....Uib!Lii'b

NIONLIN

.ções e decoraeões: Argamasses. arda
arma. azmzeaa n ,..o rr nalausuts blo
Persambueo
CO3 de cennto. teociaa rara pas menta
cklok libras celulose, barcos e Vai.
INDOSTRIA EllASILEURA
ção, calhas. simeurre cal. cré, chapar
lal:o industrial, dilatar.
isolante saibros. .satellhos; cohmas
Classe 42
Classe 2
chapas .ara eobeauers. caixas digua
Aguardente de cana. vinhos.
caixas de des.:arria para etixos edifica Subsiãscias e preparações químicas usachampanhas e bagaceiras
das na agricultura, na horticultura, na
Oeir peca:Mudas esteque. erntasáo
veterinaria e para fins sanitários
base asfAltieo. esta ...as esquadrias. estru•
Termo n.° 715.52, de 4-1J-1965
taras matalicas para ronatruções, leme.
Agencia São Jorge Cambio e Passagens
Classe 3
bs de metal ladriihos lambris, luvas
Sociedade Anónima
de jun.z.".:o 1r.ç,es. laacots. mate:w1 iso Substancias quimicas, produtos e preGuanabara
lante contra frio e caio: manaras. mas parados para serem usados na medicina
sai para -avestimemos de paredes, alai
ou na farmácia
deitas cara constracões, mosaicOs. pro.
1
dutos r:e oaee asai:aço. produtos para
Classe 4
tornar .. -ia.erinsedel.:dre,ei as arçamas
tas de eimente e ca l hid-Aulica, padre Substâncias de origem animal, vegeta
gulo. produts fetuminosos. inspermea ou mineral, em batito ou parcialmente
afrsnruideis ou 'Rol-, outras forma. preparadas e não incluídas em outras
Classes: 8, 21. 23, i3 il c X)
classes
para revestimantos 5 outros como nas
Titulo da Estabelecimento
Classe 3
vimentacan. aças ornamentai" de ce
imanta ou VS30 para 'e ra, e parcdes
Uni produto /amuei:afico indicado go
epe para forrar casas. massas ante
tratamento da dismenarrela

'SÃO MGE
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M ARCAS D EPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art.„ 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
focaras o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante ase prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamer.%
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a oanceado do 2,egistro requerida
Termo n. 9 715.547, de 4-10-1965
Lierna — Industrial Farmacêutica Ltda,
Rio de Janeira

Termos os. 715.551 e 715.552, de
4-10-1965
Walter Alves
São Paulo

4
&k;%-"I',f4(
•

Classe 3
Substâncias químicas, aro:lua- a a ,,,cparados para serem asados na medicina e
Indústria Brasileira
na farmácia
Termo n. o 715.549, de 4-10-1965
Imovex — Corretaem e Administração
Classe 6
de Imóveis Ltda.
Máquinas e suas partes integrantes para
Guanabara
as'
afiar, alimentar, ajustar, 'alargar, alisar, aquecer, aspirar, bater, beneficiar
bambear, burilar, codprimir, cortar,
costurar, calandrar, desbastar, encadernar escarear, fresar, imprimir, lixar, rachar serrar, tornear e ventilar, inclusive motores e niacaros
classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, olpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba-.
douros, bonés, capacetes, cartolas, cara.
puças, casacão, coletes, capas, abales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Classe 50
cintas, combinações, corpinhos, calças
Impressos° ',ara uso ern: de
senhoras e de crianças, calções, calduplicatas, envelopes, faturas, notas
promissórias, papel de corrtspondencia e ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
recibos, impressos tm 'cartazes, placas,
saias, casacos, chinelos, dominós, achartabuletas e veículss e bilhetes
Pe.% fantasias; fardas para militares, coimpressos
legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lingerie, laquetas, laques
Termo n. 9 715.510, de 4-10-1963
Be.njamin Schechter
luvas, ligas, lenços, mantêm, meias,
Guanabara
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, pn,
letós, palas, penhoar, pulover, palermas.
peugas, ponches, polainas, pijamas, pia
rdt
nhos, perheiras, quimonos, regalos.
robe de chambre, rolpão, sobretudos,
suspensórios,' saídas debanho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
roucas, turbantes, ternos, uniformes
Classe 21
e vestidos
Para distinguir: Veículos e suas partes
Termo
n.
715.553,
de 4-10-1965
o
integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amor- Palhinha S.A. Indústria e C,omérlio de
Bsbidas em Geral
, tecedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicleSão Paulo
tas, carrinhos cie mão e carretas, caminhonetes, carros ambulantes. caminhões,
carros, tratores, carros-berços. carros
PRORROGACAO
tanques, carros-irrigadoes, carros, caroças, carrocerias, chassis, chapas cir' INDUSTRIA 5I:2'4511E1RA'
culares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas rolantes. elevadores para passageiros e para carga.
engates para carros, eixos de direção,
freios, fronteiras para veículos, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
a
motocicletas. motocargas, moto furgões,
manivelas, navios. ônibus para-choques.
para-lamas, para-brisas. pedais, pantões,
rodas para bicicletas„ ratos para bicicletas. reboque, radiadores para veículos.
rodas para veículos. selins, traaclos tirantes para veículos, vagões velocípedes, varetas de contrôle do afogador e
Classe 42
42
aseicrador, tróleis, troleibus. caretas die
Conliaclue
carros, toletes para ,:7arres
•

•

Termo n. 9 715.559, de 4-104565 ,;)
Termo n. 9 715.554, de 4-10-1965
Fornecedora de Peixes Gaucha Ltda, Laboratórios Hosbon S.A. Pr, Rts ,s
Guanabara
Farmacêuticos
São Paulo

SAUCIti
Classe 41
Artigos da classe

Têrmo n. 9 715.515, de 4-10-1965
Imperial Modas Ltda.
Rio de Janeiro

INIXISTRIA BRASILEIRA
Classe 23
Artigos da classe
Termo n. o 715.556, de 4-10-1965
Laurindo Félix Gonçalves e Freitas
Rio e Janeiro
-

CLïMflú

Classe 3
Um Produto farmacêutico utaa-atrar caa
s
mo associação de ampla, salsectra
Termo n. 9 '715.160, de 4-10-1965
Laboratório Americano de
Farmacoterapia S.A.
São Paulo

INCÜSTRIA
Classe 41
Artigos da classe
Termo n. 9 715.557, de 4-10-f-965
Laboratório American ode
Farmacoterapia S.A.
São Paula

ii
Indústria Brasileira
Classe .3'
Um produto farmacêutico, antitértalro
e analgésico, indicado no tratamento do
reumatismo articular aguda, poliartritite
e algias
715.558,
de 4-10-1965
n.
o
Têrmo
Laboratório Bordesina Ltda.
Guanabara

Classe 3
Um produto farmacêutico inclia.a'do
tratamento de dermatisss
Termo n. o 715.561, le 4-10-1965
Adolpho A. Ferreira
São Paulo

GEMEO$
,

Indístrie Braglettl
Classe 36
Cintos e calçados para senhoras,
homens e crianças
Termo n. 9 715.562, de 4-10-19'63
Cia. Ltda.
Fortino
São Paulo

54" *?"tt
g4)3
Classe, 3
Lima eãp.....ralidade farmacêutica isdicsda no tratamento das infecções , das
respiratóras

'Classe 38
'Guardanapos de p.apri
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MARCAS DE.POSITADAS
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Publicação feita de ac3rdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
arma o prazo de 80 dia, para o deferimento do pedido. Durante &Be prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamenie
kleeionsel da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
Termo n.o 715.563. de 4 - 1040'5
Dinapar Distribuidora Nacional de •
Parafusos Lta.
São Paulo

DINAPAR
•,-Én. chistria-

Brasileira

Classe 11
Porca se para'usw
n11•nnn
Térmo n.° 715.564, de 4-10-19ei;
George M. Brasa
Guanabara

20.4scee
•

Classe 36
Titulo de Estabelezhactiro
Têrmos ns. 715.565 a 715.583 de.
4-10-1965
Centro Comercial Santa Maria S.A.
— Minas Gerais

Classe 2
Adubos, ácidos sanitários. hena desinfetantes e para fins sanitários. apanha
m6sca e insetos (de goma e pane. ou
PaPciá0 ), alcalis bactericidas,
•
carrapaticidas, treno', cresotali
na. creozoto. desodorantes desaiteran
tes, defunadares. exterminado:as de
pragas e hervas daninhas, .cf,ehta.l.
tes. embrocações para animais enxertos, farinha de ossos, tertilizahreb tos.
fatos. formicida" fungicidas surnigau
tes. glicose para fins • vetermárie% gua•
aos. herbicidas. Insetifugos, larvicidas
microbicidas. medicamentos para animais, aves e peixes. óleos desinichut.s
veterinários, petróleos sanith , ;as e
desinfetantes, papel tiamegatório pós
Inseticidas. parasiticidas, funclicilas e
desin fetantes. oreparaçõea e tara lanas
Inseticidas, germicidas, desinfetantes e
veterinários, raticidas. remédios 'ara
fins veterinários, sabões veterinários e
desinfetantes, sais para fins wirleolas,
horticulas, sanitrios e veterinário». radfatos. superfosfatos. vacinas para aves
e animais, venenos contra In getos, ani
mais e hervas daninhas
Classe • 6
Máquinas para: acabamento, achatar
arame, acondicionamento, adelgaçar
ajustar, limentr água, alisar, amassar
aplainar, arrolhar beneficiar. burilar.
brinquetra, brunir. caradar, coletai com.
por, comprimir. conseavar, cortar coser, costurar clarificar, classificai, cravar. debruar, debulhar des.bardar desbastar, descarnar, descaroçar. deaembre•
ar. desnatar, depo.par. d atribua dobrar. drriar. elevar, .empacotat, encar
dernar, estampar fabricar arame fabricar artigos de metal, fabricai bebidas
fabricar calçados, tabricar craapéus. ti.
bricar escavas, fabricar ferramentas, fa-

bricar gelos, fabricar móveis, fabricar
roupas. 4undir imprimir, .nsuflar, eito
mar. picotar, prender, rebitar roscar, se.
lecionar separar, serrar, tecer, timbra.
brinquetadores, cardadeiras, condensa.
dores, cravadeiras, dinaraos. escvadei.
17. inisturadores. motores, prensas, rebitadores. teares. máquinas insufladoras
mootras. motrizes. operatrizes. perfura
trizes. rotoras e peças integrantes de
máquinas
Clalse 8
Acendedores elétricos, alarmes elétricos
altofalantes. amperimetros. ampliticado
res. para rádios. aparelhos de rádio
aparelhos de televisão. aparelhos d.
ventilação para edifichas aparelhos ele
cos para banho, aparelhos eletro-di
diamicos. aparelhos para • barbear, apa
mitos para instalações telefônicas. apa
relhos para ondular e secar cabelos
aparelhos para pasteurização de leite
a parelhos para torrar pão, aquecedore.
eietricos. spiradores de pó benlamin.s
bobina. elétricas. caixas de derivação
campainhas elétricas chave elétricas
cigarras elètr cas. comutadores. condes
'adores elétricos, conectores enceradet
rag estufas de aquecimento, estufas para
:oneervar alimentos, estufas para secar
roupas. ferros elttricos de engomar e
de soldar, filtros e metros, hidrõmetros
;ndicadores automáticos de uivei Mana
nstrumentos medidores de energia ele
trica, instrumentos telefónicos. internip
tora. Irradiadores. lanasadas. • líquidifi
cadores tnandiettod, microfones. pick•
tios. p !has elétriaas, receptores de ria•
-lio, afigeradorea. tomadas. trans‘orma
dores, válvulas de rádio. válvulas para
aparelhos de televisào, ventiladores .e
voltimetros
•
Classe 11
Para distinguir ferragens e çerramentas
4licates. alavant as. arruelas arrebites
erfbalas, aldrava. armVes de meta.
afin anres de latas arame a pareiros 4'
:há e café. assadeiras, açucareiros. apa
-clima para lavatarios, arandeuts ares.
-as, aros, almotadrises. • amoladores
amoladores de terratnentas, alças para
ancinhos, brocaa, bigornas, baixelas
aandelas, bacias mombon leras Dairim
ímrboletas, batertas, bases de metal bis
cadeira*. bules. bisagra buchas. bainhe
'ara tacass baterias de casinha colhe
tez de pedreiros, cadeados correntes ca.
151des. chaves de parafusos conexeieoara encanamentos caixas de metal para
portões. colunas canos, chaves de lenda. chaves inglesas, cabeções. canecas
:opos. cachepots centro de mesa co
aneteleiras, caixas para condimento de
alimentos, cadeados caldeirões, caçara
las. chaleiras, cafeteiras conchas coa
dores, cuscuseiros, cabides de meta:
:abo*. caixas de tarro, cgruzetàs curvas
mutonetrat chaveiros, can1ver-1 c.ha.
arenas cranianas cadinros crivos, eban
tradores. cassinetes cabos, chaves dm
ves para porcas circulares chaves tor
autmetrica, correntes para chaves. coiceares. chaves p ara porcas, distintivos
dobradlças, descanço para talheres pra
tos e copos, enxadas esteva *. 'miares.
enfeites de metal. • estribos, espátulas
estolas de metal para carimbos, eixos
expandidm para tubo., estruturas meti.

licas, escarradeiraa. espremedores. -spu- tragues, braços para veiculas biciclemadeiras. formões, toices. 'erro para tas, carrinhos de não e carretas. Canil*

:Urrar capim. trerolhos. tacas, faces
fechaduras. fruteiras, funis, fôrma, para
doces, bolos, empadas e.pediris. tlanges
fivela. turadores. ferramentas cortantes
íts perturantes para marceneiros ',achas
te meta:. terraduras. torminhas. fitar
•-le aço, ganchos. ouarnições de Metal
auto& ganchos para quadros, grampos
fogões e geladeiras grelhas, galheteiros
sonsos. grosas. garrafas, ilhoses. toe.
sara emendas de corretas. grades para
thos, tarros limas laminas itcoreiros
'atas, luvas linguetas, leiteiras. machadinhas. molas para portas. marreis?
narrem:, matrizes, marmitas. ruaçanet,,„
monas, machetes mantegueiras malta.*
avalhas, rimes. ocas pás. picaretas
pregos ponteiros, para tusos porcas
anatos, porta-gelo. posei:as. porta. pio
sortadóias. paiiteiros panelas puxado
-es placas pregadores. porta-espanias
peneiras pinos p lainas •perturadetras
seres pinças paneis:5es. porta copos uarratas. passadores de roupa. arai
'has rasteias roldanas ralos regadores
ebites. reduções. recipientes de metal
.odizios roscas de aço inoxidável re
muros de aço inoxidável registros
serras, serrotes. sifões saleiros. saearrô
lhas. torquezes, trilhos tubos subula
;ões, amplies. travadeiras telas de
trame. trincos, taças travessas tesouras
trancas, tramelas talheres talh.deirat
rampas para panelas e caldeirões ter
rmas, maios, trans de cosinha torra.
letras. °móis vasos vasilhames ver
qas. mandril de expansão. treta de
trazer. guia de treta de chanfrar
ventosas, maletas haus para sacos de
viagem, para pastas. baimazes cantos
para - estojos, colchetes para malas, cri
voa, enfeites fecho para pastar e para
malas. passadores de correta* Pontal
ris. prendedores de papel. suporte*
torniquetes e tubos de expansào
Classe 14
Amacias de vidro, bacias de vidro ou
de cristal, balões de vidro, bas•.ões de
vidro, bicos de sidra. buretas de vidro.
cainhas e viro caixas de vidro ou de
catai, cálices de vidro ou de cristal
cadinhos de vidro, caixas de vidro ou
Uras de vidro ou de cristal. conta-notas de vidro, copos de vidro ou de cristal. cristalizadores de vidro, destiladoreli de' vidro, esferas de vidro: espátulas de vidro, frascos de vidro ou de
cristal funil de vidro, garrafas de vidro ou de cristal, laminas de vidro, lavadores de vidro ou de cristal, mama
deites de vidro, moldes de vidro, pipetas
de vidro, passaras de vidro, provetas de
vidro, retomas de vidro, torneiras de
vidro, trompas de vidro, tubos de vidro, vidro comum, vidro com compasi•
ções especiais, vidro com telas de me.
tal, vidro cristal, vidro industrial, vidro laminado, vidro trabalhado
tar. talhas taças, terrinas, tigelas vasos, vasilhames vasos sanitários, e si
caras
Classe 21
Para distinguir: Veiculas e suas partes
Mtegrantes: Aros para bicicletas auto
móveis auto . caminhões aviões, amar,
tecedores, alavancas de câmbio, braços,

choutes. carros ambulantes. caminhões.
:atros, tratores, carros -berços carrostanques, carros-irrigadores, carros- carroças, carrocerias. chassis, chapas ctr-'
rolares para veiculas. cabos de veiculo*
corrediços. para vai:mios, direção dai,wadeiras. estribos, escadas rolanes• elevadores para assageiros e ara carga,
?miares para carros. eixos de direção.
retos, fronteiras para veiculos. guidão,
ocornotivas..tanchas, motociclos, molas
motocicletas. motocargas moto furgões,
rodas para bicicletas, raios para bicicletas, reboques, radiadores para yeicuios
riamivelas, navios ónibus.' para.choques,
,z.ra-lamas, para-brisas. pedais pantões
rodas para veículos, selins. tricicies
'antes para veiculos, vagões. velocipeles, varetas de contrede do ecoado, e
icelerador tróleis. troleihus varaes de
carros e toletes para carros
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 24
Artefatos de algodão oylon. plásticos,
ranham°. uruá juta. lã, linho, pacopaco ratai, raton. seda natural e outras
fibras: Aiamares atacadores.
bicos.
-vtisas de tecidos aar senrotas. bordados
...orlas. bandeiras,
cordões, cadarços.
coadores de' café, cobertas para raquetes, coberturas para cavalos. d -brutas,
enfeites. etiquetas. entremeto. entretelas, Rimulas. fitas. &atilas. filtros de
café, galões laços de chapéus. inochilas,
montas nesgas, ombreiras, passamana•
rim palmilhas. pavios, passu manes,
pon-pons pingentes. rendas, redeas,
redes, sacos sacas sacolas, tiras, telas
para bordar e sugas
Classe 28
Para distinguir: Artefatos de *material
plástico e de nvIon. Recipientes tabracados de material plástico, revestimentos confeccionados de substancias animais e vegetais: Argolas, açucareiros.
armações para óculos. bules, bandeias
bases para tele çoiíes. baldes, bacias bot.
tas, caixas. carteiras chapas cabos
sara ferramentas e utensílios. cruzetas.
:aias. para acondicionamento de alimentos, caixas de material plástico D3ra
baterias coadores, coas, canecas, colacres. conchas, cestas para pio. cestinhas capas para álbuns e para livros
cálices, cestos, castiçais para velas.
:amas para guarda de °Netos atocho*, coadores para chá. descanso ,,ats
Pratos. copos e tapinhas de alasiracn
Para torvares, caixinhas de alisPco
para sorvetes colhertnhas °asinha e.
garlinhos de plástico para sorvetes, foralinhar de plAsticc para sorvetes, discos
embreagens de material plástico embalagens de material plástico mu la sorvetes estojos para Meros espumas de
nvion, esteiras enfeitei para antomóvei5. massas ante 'lodos escoml,sres de
pratos funis formas para ,laces. fitas
iso:antes filmes, tios de ex . viose 'echos
para bolsas tacn ii •
.• s q uarni:Cies para chupeta' e
guielições para porta
cuarnicões
•mra hauldificPdf,res e n.,--• natedeiras
de frutas e legumes, q uarniçõe de asatstlaj
para cirnallios e abjeto'
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Classe 49
cosirha e panos de pratos toalhas de
rosto e banho, toalhas de mesa, toa. Para distinguir brinquedos jogos, passalhas para jantar, toalhas para chá e tempos em geral: artigos para fins excafé. toalhas para banquetes, gliarni. clusivamente desportivos, automóveis,
ções para cama e mesa, .toalhinhas aviões, bercinhos (de brinquedos), ' bonecas,. bonecos, baralhos bolas para
(cobre pão)
todos os esportes. bilhares, carrinhos,
Classe -40
Móveis em geral, de metal, vidro, de caminhões, carroças e ahoco/ate de
aço, madeira, estotados ou não. incha brinquedo, caneleiras para esportes. dog ive móveis para escritórios: Armários, minós, damas, discos de arremesso desarmários para banheiro e para roupas portivos, dardos para lançamento, esusadas, almofadas, acolchoados para pingardas de brinquedo, figuras de aves
móveis, bancos, . balcões. banquetas e ittlinlaiS, joelheiras para esportes jogos
bandejas domiciliares, berços, biombos, de foot-frall de mesa, luvas para escadeiras. carrinhos para chá e café, porte, miniaturas de utensilios doméssonjuntos para dormitórios, conjuntos ticos, máscaras para espoares, nadadeiras para esporte. patins, patinetes. piõeã
aara sala de jantar e sala de visitas petecas, revólver de brinquedo. raquesoniuntos para terraços, jardim e praia tes, snookers trens de brinquedos. tênis
conjuntos de . armários e gabinetes para de mesa, tômbolas, tamboretes, tacos,
copa • cosin:sa, camas, cabides. cadeiras tornozeleiras para esporte, vagonete&
giaatórias, cadeiras de balanço. caixas
varas de salto e xadrez
fe rádios colchões, colchões de mo!as,
Classes: f a 50
spensas, divisões, divans, discotecas
Expressão de propaganda
te madeira, espreguiçadeiras, escrivanirermos ns. 711.554 a 715.602, de
nhas. estantes, guarda-roupas, mesas,
• 4-10-1965
mesinhas, mesinhas para rádio e raleai.
são, ' mesinhas para televisão, molduras Centro Comercial Santa Maria . S . A.
Minas Gerais
para quadros. porta-retratos, poltronas,
Tapetes, capachos. passadeiras, cortinas poltronas-camas, prateleiras, porta-cha,
cortinados, linóleos, oleados, encerados aéus, sofás, sofás-camas. travesseiros e
e panos para assoalhos e paredes
vitrines
Classe 3a
é 4tl
Classe
46 •
Couros e peles preparadas ou não. camurças, couros, vaquetas, picas e ar- Para distinguir: Amido, anil, azul da
tefatos dos desmos: Almofadas de cou- Pciissia, alvaiade de zinco, abrasivos
Classe 2
ros, arreios, bolsas. carteiras. caixa: algodão preparado para limpar metais,
chicotes de couro, carneiras, capaz pare detergentes. .espremacetes, extrato de Substâncias e reparações químicas
para livros, embalagens de anil, . fécula para aecidos, fósforos de usadas na agricultura, na hostdcultura
álbuns
couro, estojo guarnições de . couro para eéra e de madira, g goma para layan na veterinária e para fins sanitários,
automOveis, guarnições para porta-blo. dana, limpadoses de luvas. liquidas de a saber: adubos, ácidos sanitários,
cos, malas. maletas, porta-notas, porta- branquear tecidos, liqualos mata-gordu- águas desinfetantes e para fins MOI.
chaves, porta-niqueis, pastas, pulseira! ras para roupas e mata óleos para rou- tários, apaahaanoscas e Insetos (de
de couro, rédeas, selins, sacos para via, pas,. cicias. óleos para limpeza de car- goma e pfapel ou pape/o).
gera. sacolas, saltos, solas e solados ros. pós de branquear roupa, .salicsato bactericidas, baraticidas, carrapaticidas,
tirantes para arreios .e valises
de sódio, soda cáustica sabão em pó. cresol, creosotalina, creosoto, desodoesfregões
sabão comum, sabão de esfregar e sa- rante, desinfetantes, defurnadores, exponáceos, „tijolos de polir e verniz terminadores de pragas e hervas dant.
.Classe 36
ahas, esterilizantes embrocaçePs para
para calçados
Pa .a distinguir: Artigos de vestuários
animais,
enxertos, farinhas de omos,
e .oupas 4eitas em geral: Agasalhos
a Classe 48
fertilizantes, fosfato& çormicidas, himiavintais, alpargatas. anáguas, blusas,
Para distinguir: Perfumes, essências ex- gantes, fungicidas, glicose para fins
hoz . .ls botinas. , blusões. boinas, babatratos, água de colónia, água de touca- veterinários, guano. herbicidas, inseticicare.
- douros, bonés, capacetes. cartolas,
dor,
água de beleza, água de quina das, basetifugos, larvicidal, microbicipuç.as , casacão, coletes. capas. chales. água le rosas, água de alfazema, água das, medicamentos para animais, aves
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
e peixes, óleos desinfetantes e veteri.
cintas. combinações. corpinhos.• calças para barba, loções e tônicos para os atidos, petróleos 'sanitários e desinfecabelos e para a pele, brilhantina, bande senhoras e de crianças, calções, cal- dolina, "batons" cosméticos, fixadores tantes, papel fumegatório, pós inseticiças. camisas, camisolas, camisetas,
das, paraticidas, fungicidas e desinfecuecas, ceroulas, colarinhos, Cueiros, de penteados. petróleos. óleos para os tante*, preparacóes e produtos inseticabelo
creme
revanescente,
cremes
gorsaias, casacos, camelos, dominós, acharcidas, germicidas, desinfetantes e vetepes, fantasias. tardas para militares, co- durosos e pomadas para limpeza da rinários, raticidas, remédios para lias
pele
a*
"maquilage".
lepilatórios,
desolegiais, traldas. galochas, gravatas. gorveterinários, sabões veterinários e deros, jogos de 'ingeria jaquetas, laques, dorantee, vinagre aromático, pó de arroz sinfetantes, sais para fins agrícola&
e talco perfumado ou ' não, lapis para
luvas, ligas. lenços, -mantéis, meias,
pestana e sobranceiras. prepados para horticulas, sanitários e veterinários,
maior, mantas. mandrião, mantilhas. pasulfatos, superfostatos, vacinas para
lmos, palas. penhoar pulovea palatinas, embelezar cílios e olhos, carmim para
animais e hervas dadlnhas
ca rosto e para os lábios, sabão e creme
.peugas. pouches. polainaa, pijamas. pu- para barbear, sabão liquido perfumado
Classe .6
nhos, perneiras, quimonos. regalos. ou não, sabonetes, lenefricios em pó.
To be de chambre, roupão. sobretudos pasta ou liquido, sais perEumados para Para distinguir: Máquinas e partes de
sald
de banho, sandálias banhos, pentes, vaporizadores de perfu- máquinas para todos os fins industriais:
saa-sias sh asa sungas eretas ou dl( ks me: escôvas para dentes, cabelos, talhas Máquinas de rósquear, serras mecâniramentas e placas para tornos, gerauniformes
e cilios. saquinhos perfumado, prepara- dores, plainas, máquinas de furar e cene
dos em p6 pasta. liquidos e tijolos trar, tornos mecânicos, prensas mecâninraa o tratamento das unhas, dissol- cas, máquinas amassadeiras, misturados
a 47
ventes e vernizes, removedores da alta ie barro, máquina compresaora, aaáqui,
-• , ,--t•.E co ; cuia glicerina 2r 4 Innacla para os cabelos nas adatadas na copristrução e amuess prepa r ados para des::-Gloir unhas vaçáo de estradas, mineração, corte ale
I
cillas e p':-:tas ou slnaS ati`iciais, 'óleos madeira, movimento de cerra, carreiaa
roal!ass.
S
1
r
_
2
C
as ;
e outros fins industriais., elevadora, snápara a pele
lençOis, uaantas para camas, é,.anos para
guarnições para bolsai, garfos, galerias
para cortinas, jarros, laminados, plásticos, lancheiras, nsatetegueira& 'aias.
°rissois, pendedores de roupas, puxadoras para roupas e mata óleos pára roeres para móveis, pires, pratos. paliteiros, pts de cozinha, pedras ;somes, artigos, protetoes para documentas. puxadores de água para uso donséstico
porta-copos, porta-niqueis,
porta-documentos, placas, rebites& todinhas, recipientes, suportes suportes para
guardanapos, saleiros tuboá tigelas,
tubos para ampolas, tubos para seringas, travessas, tipos de material plástico, sacolas, sacos, Saquinhos, vasilhames para acondicionamento. vasos, xícaras, colas a frio e colas não . inclaidas
em outras classes, para borracisa, para
costumes, para marcineiros. para sapateiros, para vidros, pasta adesiva para
correias, pasta e pedras para abar
rebolos, adesivos para cacos, alesivos
para ladrilros e adesivos para azulejos,
anéis, carretéis par tecelagem e guarnições de material plástico para Indústria geral de plásticos
Classe 34

/r
1 (4.

ternos,

rile':71'
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•

r
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quinas desempalhadoras, descascadoit&
ensacadoras. brunidoras, classificadores,
ventiladoras, moinhos para cereais,
máquinas secadoras, trituradores, .palverizadoras. tresas, politrizes, ssanchas,
tesouras mecânicas. tupias, máquinas de
abrir 'chavetas, martelares, ventiladores,
exaustores para forjas, bombas centrifugas. rotativas. de deslocamento e a
pLstrio para todos os fins, arietes, caldeiras e turbinas, injetores para calJeiras, válvulas e transportadores 'aisaawaticos de alta e baixa pressein,
prensas' hidráulicas, martelos me atniÇos
e máquinas amadoras. máquinas operatrizes, rotativas ou cortadoras, pa sa traia'
nas ferro, aço e bronze. máquinaa para
indústrias de tecidos, teares. usdalelsas,
encanatórias, espuladeiras, torzeda.ras:
aseadeiras. rolos e roletas, branaloacs
para cereais, máquinas para fabricar
babel .e maquinas de impressão, dia-amos
e receptácutos
Classe 8
Para distinguir: Acendedores slétricos,
alarmas elétricos, alto-talantcs, tamperimes'os, am p lificadores para rádlOs,
aparelhos de iluminação, apaaehos e
televisão, aparelhos de ventilação para
edificios, aparelhos elétricos para banho, aparelhos eletro-dinâmicos, aparelhos para barbear, aparelhos pasa instalações telefônicas, aparelhos para ondular ou secar cabelos, aparelhos para
pasteurização de leite, aparelhos para
-torrar pão, aquecedores elétricos. aspla
'radares de pó, benjamins, Isplsinas
tricas, caixas de derivação, campai:las
elétricas, comutadores, condensadores
elétricos, conectores, enceradeiras, estufas de aqueeimento. estufas para Conservar alimentos, estufas para secar roupas, ferros elétricos de engomar e de
soldar, filtros de água, fogareiros ali.
tricos, gamões, tõrnos. • galvassômetroi,
nivel de água, instrumentos . medidorei
de energia elétrica, instrumentos telefônicos, interruptores, irradiadores, llosi=
padas, liquidificadores, manômetros,
crofones, pick-ups. pilhas elétrica, ter
ceptorea de rádio, retrigeradores, Meã,
relógios, reostatos. telefone& termostatos tomadas: transformadores, válvalee
oara rádio, válvelas para aparelhos .de
televisão, ventiladores e voltimetroi •
Classe II
Para distinguir ferragens e Serramentalie
Alicates,- alavancas, arruelas, arrebit4.
argolas, aldrava& armações de .metal
abridores de latas, arame, aparelroa
chá e rtafé, assadeiras. açucareiros..apa;s
relhos para lavatórios. arandelas, areStas, aros, almotadrises, amoladoreá
amoladores de ferramentas, alcas pe
ancinhos, brocas, bigornas, baixela
bandejas, 'bacias, mombonieres 'baldei
borboletas, baterias, bases de metal baia
;ai/eiras, bule& bisagra, buchas. habilite
para tacass baterias de cosinha, co'lhe'a
res de pedreiros. cadeados correntes ceei
bielas. ai aes de parafusos conexÓc4
para encanamentos caixas de metal pare
porteias: colunas, canos, chaves de -feita
chaves
Sesas. cabeções, caneca.,
copos. aachepots centro de mssa cos
queteleiras, caixas para condimrâto
alimentos, cadeados caldeirões, caçara>
ias, chaleiras. cateairas conchas coça
dores. cuscuseiros cabides de meta",
cabos, caixas de ferro, cgruzetas curVese
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venas, cremones, cadinroa 'crivos chan
fradores, cassinetes, cabos; chaves sua
Vez para porcas circulares chaves ror
quimétrica, correntes para chaves co.
cretes, chaves para porcas. distintivos
dobradiças, descanço para talheres pra
tos e copos, enxadas esferas 'engates
enfeites de metal. estribos espatuás
estofos de metal para cambos. maca
expandidor 'para tuboi, estruturas meta
escarradeiras, espremedores espu
madeiras, formões, foices, Nem para
cortar capim, frerolhos. ± facas facsses
fechaduras, fruteiras. funis.
doces, bolos, empadas e pudins rlarasas
fivela. furadores, ferramentas cortante:
Ou perturantes para marcfrra • s
de stnetal, ferraduras, horminhas hita
de aço, ganchos. guarnições de meta.
garfos, ganchos para quadros. grampo,
para emendas de correias. grades pari,
fogões e geladeiras, grelhas. galheteiros
gonzos, grosas. garratas. Ilhoses ase
latas, luvas, linguetas. leiteira, ...mana
lhos, jarros, limas Itimina- 'Worm()
dirthas, molas para portas, matem:
carretas, matrizes, marniitas, m"aneri:
mossas, machetes. mantegueiras malho
navalhas, nipes. lacas d pás picareta:
pregos, ponteiros, parafuso !, osirra
pratos, porta-gelo, poseiras, porta não
porta-jóias, paliteiros panela, puxado
res, placas. pregadores,. porta-espontas
peneiras, pinos, plainas Derturadetras
pires pinças, panelões, porta -arma
garrafas. passadores -de roupa ores]
lhas, rastelos, roldanas, ralos regarlore•
rebites, reduções, recipientes ds Itera.
rodízios roscas de açà noxlcmsve ,e
gistros de aço inoxidáve . recnstros
serras. serrotes. sifões. saleiros sa,' a rriii
lhas torquezes, trilhos runos
arame, trincos, taças, travessas tesoura:
trancas tramelas tallieres ialhadeira•
ções, ampões, travadeiras rela 1,
tampas para panelas e caldeirnrs ter
sinas. tachos, trans de 'cosinha -orrs
deiras, orinóls. vasos . vasilhatries ver
gas. mandril de expansão' treza
frezar guia de treza de chanr-ar
ventosas, maletas, baus para sacos
viagem, para pastas. halmazes a p topara estojos. colchetes ; para malas rra
vgs, enfeites. fecho para pastas • na r
malas. passadores deí.corretas nome,
ras. p rendedores de ' papel minortea
torniquetease tubos de expansão
nassa 14
Vidro comum. laminado traoa'hscl,
em , tôdaa as formas e preparos vicis
cristal para todos os ;fess sidre aniu,
trial, com telas de. meta: o, compos,
Ceies especiais, ampolas a guarias as
•sadeiras. almofarizes ; bandeias cube
•tas cadinhos, cântaras cálices centri•
de mesa, cápsulas, co pos espelhos as
carredeiras.. frascos fôrmas Para
fôrmas para tOrnos fias de vidro par
- rafais garrafões grairs ala boa haste
jarros. Jardineiras licoreiros marn.ade.
res, mantegueiras. pratos nires porta
jóias. paliteiros. potes , pendentes De
&siais saladeiras 'serviços rara
frescos caleiros . tubos rith- las ^ - aves
para marcar, goma arábica para colar
sas, vasos, vasilhames vidre para ai
vidros para conta-gotas. vidre para
automóveis e para bara-brisas e
'saras

Classe 15
Artentos de .cerâmica porcelana, faian.
ça. louça, louça vidrada e outros para
uso caseiro, adõrno, fins industriais e
artisticos, Inclusive instalações sanitá.
rias: aparêlhos, de jantar, almõço, aoarmasse, chá e café, bacias de latrina.
@landeiras •de porcelana para candeeiros
banheiras, bilhas para vinhos, botelhas,
botijas, bules, bidês, caçoilas para .meis
lho. canos de barro para fogão. colulas para jardim. 'duras, canecas compoteiras. coa leiteiras. cubos, descansos
para guarda-chuva, espremedores para
Rotas. funis, frigideiras de barro. glo-.
Doa, jarros, jardineiras para jardim, lava
dedos. manteigueira, molheira, pedestais
de lâmpadas, pires, porta-tacas, potes.
pratos. puxadores. receptáculos ., saladei.
ras saleiros, serviços de chá e de cate
taboletas. terrinas, tubos, urinóis, vasilhas e vasos
Classe 21
Para distinguir: Veiculos e suas partes
ntegrantes: Aros para bicicletas, auto.
móveis auto-caminhões, aviões, amora.cedores. alavancas de câmbio, braços
nreoues, braços para veiculos, bicicle, as carrinhos de mão e carretas. cami
ahonetes, carro, ambulantes. caminhões
:arre& tratores carros-berços, cearias
,anquos, carros - irrigedores, carros, cai
.oças. carrocerias, chassis, chapas cir
tilares para veículos, cabos de veiculos
orrediços pa-a veiculos, direção desli•
-iadeirus, estribos, escadas rolanes' ele.
/adores para assageiros e ara carga
-ngates para carros, eixos de direção
seios, fronteiras para veiculos, guidão
ocomotivas, lanchas. motociclos, molas
nOrocicletas. motoca. rgas moto furgões
'mias para alckletas, raios para bicicle
'as re hogses. radiadores sPara veiculos
manivelas, navios ónibus. para-choques
)ara - lamas, para-brisas pedais pantões
:odas para Veiculos. seims. tricicles
-antes para veiculos, vagões, velocipe.
!ea, varetas de contrôle do a'agador e
icelerador tróleis troleibus, varaes de
carros e toletes pare carros
Classe 23
Tecidos em geral
Classe 24
!Mamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodão para
liversos fins. ' exceto para fins medicisais bandeiras, bordados braçadeiras.
sorlas. cadeados caas ara móveis e
aianos, carapuças , para cavalos. cor
iões, debruns, lã, fitas forros banias
,estão feltro para órgão, fofos galar
'leres lam parinas, mochilas, mosquitei•
-os. nesgas. ombreiras e enchimentos
sara roupas de homens e senhoras.
panos para enfeites de móveis, não
5 azenclo parte dos mesmos, palmilhas.
p assamaries, pavios, rédeas, rendas redes sacas sinhaninhas para vestidos
telas. tampos 'para almofadas. não ;atendo parte de móveis, artigos êstes
feitos de algodão, cânhamo, linho, falta.
seda, rama lá pelo e fibras não
incluidos em outras clames
Classe 28
liara distinguir: Artefatos de mates,
slastico e de nylon: Recipientes fabri
sados de material plástico, revestimen
tos confeccionados de substâncias ani
mais e vegetais: Argolas, açucareiros

armações para óculos, bules, bandejas poças, casacão, coletes, capas, chales,
bases para tele 4pnes, baldes: bacias, bol- cachecols. calçados, chapéus, cintos,
sas, caixas, carteiras chapas, cabos cintas, combinações, corpinhos, calças
para ferramentas e utensílios. cruzetas de senhoras e de crianças, calções. calcaixas para acondicionamento de ali ças, camisas, camisolas, camisetas,
mentos, caixas de material plástico A". cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
bsterias, coadores, coos. canecas,
saias, casacos, chinelos, dominós. acharnheres, conchas, cestas para pão, cesti pes. fantasias, fardas para militares, conhaa capas para álbuns e para livros legiais, fraldas; galochas, gravatas, gorcálices, cestos, castiçais para velas ros. jogos de 'ingeria, jaquetas, laquêS,
caixas para guarda de objetos crtu :uvas, ligas, lenços, mantôs, meias.
chos, coadores para chá, descanso ama maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. papratos, copos e copinhos de plásto-c. letós. palas.' penhoar, pulover, pelerinas,
para sorvetes, caixinhas de plástico peugas. pouches, polainas, pijamas, pupara sorvetes, colherinhas, pasinaas. nhos, perneiras, quimonos, regalos,
garfinhos de plástico para sorvetes tor• robe. de chambre, rolpão, sobretudos,
minhas de plástico para sorvetes &aios suspensórios, saldas debanho. sandália,
embreagens de material plástico embai. susteres, shorts, sungas. stolas ou slacks
lagens de material plástico para sorveroucas, turbantes, ternos, uniformes
tes estojos para objetos, espumas de
nylon, esteiras, enfeites . oara autonaó•
e vestidos
veia, massas anti-ruidos, escoadores de
Classe 37
pratos, Punis. formas para doces, fitas Para distinguir: Roupas brancas pari
isolantes, filmes, tios de celulose, fechos cama e mesa: acolchiados para camas,
Par a bolsas, facas, - guarnições. guarni colchas, cobertores, esfregões, fronhas.
ções para chupetas e mamadeiras. guar- guardanapos, logos bordados, lençóis,
nições para porta-blocos . guarnições mantas para camas, panos para cosipara liquidificadores e para batedeiras ara e panos de pratos, toalhas de rosto
de frutas e legumes. guarnições de . ma- e banho. toalhas para jantar, toalhas de • •'
terial plástico para. ctensihos e obietos mesa, toalhas para banquetes. guarnigUarnições para bolsas, garass. galerias ções para cama, mesa e banho, toalhas
para cortinas. Jarros, laminados piás.
(cobre pão)
ticos, lancheiras mantegueiras. malas,
Classe R/
oritsóis, pendedores de roupas puxada
res para móveis, pires, pratos, palitei. Móveis em geral. de metal, vidro, de
ros, pás de cosinha pedras pomes. arti- aço, madeira. estofados ou não.
gos, protetoes para documentos. pu- sive móveis para escritórios: Armários,
xadores de água para uso domésticc armários para banheiro e para roupas
porta-copos, porta-niqueis. porta-notas iss Pas, almofadas acolchoados para
parta-documentos, placas, rebites, rodi• móveis, bancos, balcões. banquetas.,
ilhas, recipientes, supores supartes para bandeias domiciliares. berços, biombos,
guardanapos. saleiros tubos, tigelas. zadeiras- carrinhos para chã e café.
tubos para ampolas tubos para senti- ~untos para dormitórios, , conjuntos
gas, travessas, tipos de material plás- sara sala de jantar e sala de -visitas,
tico, sacola,, sacos saquinhos vasilha 'oniuntos para terraços, jardim e praia.
mas para acondicionamento Vasos; xi- ionfuntos de armários e gabinetes para
caras, colas a trio e colas não incicidas topa e cosinha. camas, cabides. cadeiras
em outras classes.. para borracha para giratórias. cadeiras de balanço, caixas
costumes, para- marcineiroa para sapa le rádios -,olchões, colchões de molas,
teiros, para vidros, pasta 'adesiva para fispensas, divisões, divans, discotecas
correias. pasta '. e pedras para atiar. de madeira, espreguiçadeiras, escrivanirebolos, adesivos para tacos adesivos nhas . estantes, guarda-roupas. mesas,
' ara ladrilros e adesivos para azulejos,
mesinhas, mesiahas para rádio e televianéis, carreteis par tecelagem • e cuar. são, tnesinhas para televisão, molduras
nições de material plástico para indás. para quadros, porta-retratos, poltronas.
tria geral de plásticos.
poltronas-camas. prateleiras, porta-chaClasse 34
péus, sofás, sofás-camas. travesseiro:
Tapetes, passadeirass_cortinas,
vitrines
encerados, inclusive para fins
Classe 46
•
rospitalares.
Para distinguir: Amido, anil, azul da
Classe 35
•
Primsia, alvaiade de zinco, abrasivos
Couros e peles preparadas ou são, ca- algodão preparado para limpar metais.
mitrças,• mãos. vaquetas. pelicas e .ar- detergentes, espremacetes, extrato de
tefatos dos mesmos: Almofadas de cot/. anil. fécula para tecidos, fósforos de
"os. arreios, bolsas. carteiras, caixas cêra e de madira. g goma para lavanchicotes de couro, carneiras, capas para deria limpadores de luvas, liquidos de
Album e para livros. embalagens dc branquear tecidos.. Ilquidos mata -aardu.
couro, estojos guarnições . de couro para ias para roupas e mata óleos para rouautomóveis, guarnições para porta-blo as oleina, óleos para limpeza de sarp
cos. malas, maletas, porta-notas. porta- ros, pós de • branquear, roupa, salicato
chaves. porta-niquers, pastas. pulseiras
de sódio. soda cáustica sabão em pó.
de couro, rédeas, selins. sacos para via, sabão comum sabão de esfregar e sageai. sacolas. pitos, solas e solados ponáceos, Meios de polir e verniz
tirantes para arreios e valises .
para calçados
Classe 36
Classe 48
Para distinguir: Artigos de vestuários Para distinguir: Perfumes, ts . sências exe roupas feitas em geral: Agasalhos tratos. água de colónia, Agua de toucaaventais, olpargatas. anáguas, blusas dor, água de beleza, água . de quina
botas, botinas, blusões, boinas, baba- água le rosas,. água de alfazema, água
douros. bonés, capacetes, cartolas, cara. para barba,' loções e tônicos para os
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Tármo n.° 715.627, de 5-1045
Irmãos Quaglio Ltda.
Mines Gerais

"Q 11 A G uw,
Classe 21
P6.4 distinguir: Veículos e suas partes
Integrantes: Aros para bicicletas, automóveis, auto-caminhões, aviões, amorpcedores, alavancas de câmbio, barcos,
breques, braços para veículos, bicicles
les, carrinhos de mão e carretas, caminhonetes, carros- ambulantes, zarainCiões,
carros, tratores, carros-berços, carrostanques, carros-irrigadoes, carros, caroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de veículos,
corrediços para veículos, direção, desligadeiras, estribos, escadas -rolantes, eleVadores para passageiros e para carga,
çurgates para carros, eixos de direção.
freios, fronteiras para veículos, guidão.
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
motocicletas, motocargas, moto furgões,
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
para-lamas, para-brisas, pedala, pantões,
rodas para bicicletas,, raios para !Melaistas, reboque, radiadores para veículoa.
, rodas para veículos, selins, triciclos, a.rantes para veículos, vagões, velocipea
des, varetas de contrôle do afogador e
'acelerador, tróleis, troleibus. varaes de
carros, toletes para carros
Termo n.° 715.628, de 5-10-1965
Produtos Suínos Glória Ltda,
Minas Gerais

itaduStrlal aquelas que 'se Julgarem prejudisltdos com t.iwncesso do registro requerido

de senhoras e de crianças, calções. cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, crinelos, dominó& acharpes, fantasias, fardas para militares, colegiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, jogos de lanaria, jaquetas, laquês,
luvas, ligas, lenços, manais, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas. paletós, palas, penhoar, pulover. pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pijamas. punhos, perneiras, quimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
touca, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Termo n.0 715.630, de 5-10-1nss
Criações Jornas Lida
Minas Gerais

dões, debruns, lá, fitas forros franjas
festão, feltro para órgão, fofos galardates, lamparinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
panos para enfeites de móveis não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas,
passamaries, pavios, rédeas, rendas 'redes, sacas, sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não !crendo parte de móveis, artigos éstes
feitos de algodão, cânhamo, linho, juta,
seda, raion lã pelo e fibras não
incluídos em out-as classes
Tarmo n.° 715.633, de 5-10-1965
Indústrias de Meias Duras Ltda,
Minas Gerais

Termo n.° 715.638, de 5-10-1965
Brinquedos Bandeirante S A.
São Paulo

ROM ROM
IND. BRASILEIRA

:..asse
3rinquedo.á. 'PaSSatetr1:10.5 e \ iSeleS
geral a sulana álbuns 'mai essos
acostar e armar quebra-cabeça. min,
uras de trens automóveis, caminhe,:
tratores. %Me( ietas. tr+cic'os e aviC
niniaturas ne mas etn gera l pra br •
car, 'ara ams bolas, bonecas dna':
enigmas Jogos mstrutivo.s; balisses; T •
int pilara ma:aturas de togôes e r,
vats le siVe, cosinha e Qua rta- .1)
brinquedos. :e`cres, - roletas, tal:álea
Classe 24
Arte,çatos de algodão, cânhamo, linho, acos dl. biniat mesas de bilhar rega
jogos cnM.,aturas de artigos e otajuta, seda, lã e outras fibras
•
Classe 36
ase usados aaaada real, aarn brinquetc.
Termo n.° 715.634, de 5-10-1965
Para distinguir: Artigos de vestuários
ionecos. ).:s turas de animais pa
Indústrias de Meias Duras Udu,
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
brinquedos, bichinaos de pelácia, plfa
Minas
Gerais'
aventais, alpercatas, anágpas, blusas,
tico ou borracha
botas, botinas, blusões, boinas, babaTarmos
ns.
715.639 e 715. f.,41„ée
(louros, bonés, capacetes. cartolas, cara5-10-1965
praças, casacão, coletes, capas, chatas,
Antonio Gonçalves Henric,aes
cac.hecols, calçados, chapéus, cintos.
Guasabara
cintas, sonbinações. corpinhos, calça.
de senhoms e de crianças, calções, cal.
ças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
Classe 24
pes, fantasias. fardas para militares, colegiais. fraldas, galochas, gravatas, gor- Arteatos de algodão, cânhamo, linho,
Juta, seda, lã e outras fibras
ros, logos de lingerie, jaquetas, leques,
uvas, ligas, lenços, mantas. meias,
Tarmo n.° 715.635, de 5-10-1965
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paMar& — Manufatura de Corolla
Classe 17
letós. palas, penhoar, pulover, pelariam.
Brasileira Lila.
Para distinguir: Abridores de csaa,
penas, ponches, polainas, pijamas, puPará
valseis para registradores, argua os,
afio& perneiras, quimanos, rega/os,
mofadas para carimbos e par Eras,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
fineteiras, aquarelas, apagadores apoia.
suspensórios. saldas de banho, sandálias,
tadores, berços ara mata-borrão, lulas
sueteres, shorts, sungas, atolas ou slacks,
abas para cola e desenho, canetas, ,gas
tuka toucas. turbantes, ternos, uniformes e vestidos -a
, netas tinteiros, canetas para desentoa
Classe 41
Substâncias alimentícias e seus pulai- crotadres de papel, carimbos, carbono,
Termo n.° 715.631, de 5-10-1965
compassos, calendários caixas para -cos.'
rados. Ingredientes de alimetnos.
Criações Jcmiar Ltda.
respondência. coladores, cortadores di
Essências alimentícias. Carnes
Minas Gerais
papel datadores. densenhadores, descura
congeladas, frios, etc.
sus para lápis e canetas, espeto para pms
Termo n.9 715.636, de 1-10-1965
pela, esponjeiras, estojos para apis
CRIAÇÕES
Papelaria e Tipo grafia "Stvollffite'
canetas, estojos para minas de lapiseiras
Limitada
fichados, fitas para máquinas de esc*
Guanabara
ver grampos para papeis, goma erableia
'
grampeadores, grampos para pastas, sliff.
lápis eas gare] máquinas para apontai
Nome Comercial
lápis, mata-borrão, molhadores, num*.
radores, pegadores, percavejos para pais
Termo n.9 715.632, de 5- 10- 1kr".
pela papelão e tabuas, porta-blocos, p4ta,
•
Classe 38
Meias Caçnlinha Ltda.
nas de escrever, ponteiras pata lápia
Artigos da classe
Minas Gerais
parafusos para livros, pastéis ara data
Termo n.9 715.637, de 5-104965
de desenho. resilhas . para papel raspas
José Ximenes e Eduardo Ximenes
&Iras, réguas, registradores, separadas.
São. Paulo
res para livros, separadores para pagelk
timpanos, tinta para escrever, tira-linnsa
transferidor, tinteiros, trenas e tábua
Classe 24
com molas para papeis
Alamares, atacadores para espartilnos
Classe 40
e talçados, ataduras de algodão para
Vlóvela em wrai de metal; vidro,
:ND. BRASLCM.,
aço, madeira estofados ou Dam inclua
diversos fins, exceto para fins medicirive móveis para escritSrios: Armárlonp
nais bandeiras, bordados, braçadeiras.
Classe 8
armários para banheiro e para rotspaS
borlas, cadeados caas ara móveis e
Çonvessar tre:rieaos r cio
asadas, almotadas, 'acolchoados acra
pianos, carapuças para çavalda cors
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Nome Comercial
n.° 715.629, de 5-1Q.196
Paulo Nasser
Minas Gerais
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Classe 36
rara distinguir: Artigos de Osasaarfos
roupas Seitas em geral: Agasalhos,
entais, alpargatas, anáguas, blusas,
tas, botinas, blusões, boinas, babaouros, bonés, capacetes, cartolas, careças, casacão, coletes, - capas, abales,
checols, calçados, chapéus, cintos,
latas. combinacões. corpInhoa calças
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Termo n.° 715.618, de 5-10-65
Almofadas de couros, arreios, bolsas,
Seeco Records, Inc.
•
padas, ervilhas. enxovas, extrato de to- carteiras, chicotes, carneiras, estojos,
Estados Unidos da América
mate, iminhas alimenticias-; lavas. te embalagens re couro, capas para álcuias, flocos, tareio fermentos feijão buns, guarnições de couro para auto4
figos, trios, trutas secas- naturais e cris móveis, para porta blocos,-ni-alas, porPRORROG410
talizadas: glicose: goma de ma;cal. qor ta-notas, porta-chaves, porta-n,veis, 'pasduras, grânulos. grão de bico gelatina tas, sacos para viagens e solados, conSEECO
junto de malas
goiabada geléias. herva doce . herva
Cate. hortaliças, iagostas. línguas len,
'fênix) n.' 715.617, de 5-10-65
Classe 8
condensado, leite em pó. 'legumes re
Viuva Domingos Urruselqui
Para distinguir: Discos para fonógrafos
Conserva, lentilhas, linguiça'. louro mas,
São Paulo
sa alimenticias, mariscos •nanreiga
Termo n.° 715.619, de 510-65
margarina. marmelada • macarrát, mis
Instituto Nacbional de Auditores
ia de tomate, mel e melado mate Mas.
São Paulo
mostarda. mortadela, nós moscada ao
ias para mingaus. molhos. molus.05
INSTITUTO NACIONAL
eos comestiveis. ostras- ovas
7,03. ó leos
DE AUDITORES
pralinés.
pimenta
nós
para
pães, palos.
pudins. pickles, peixes, Presuntos pa
N'otne civil
rès, petit-pois. pastilhas pizzas nurim•
queijos rações balanceadas par, ani
Termo n.° 715.620, de 5-10-65
mais, requeijões. sal sagu. sarmnrias
Instituto Nachional de Auditores
sanduidies. salsichas. salames *o pas en
São Paulo
latadas, sorvetes, suco tomate, e le
frutas; torradas, tapioca. tâmaras talha
rim; tremoços, tortas tortas para ali
I
mento de animais e aves, torrões
Se
Paulo—Capital
toucinho e vinagre

ta& espinafre, essências alimentares. em

NA -

Têrmo n.°,715.615, ,de 5-10-65
Comércio e Indústria' de Ferros
"Kortefer" Ltda.
São Paulo

KORTEFER
'Indástria Bx.asileirs

Classe 33
insígnia de comércio

Class.. 38

Termo n.° 715.621, de 5-10-65
Cia. Ltda.
, Lucca, Montagner
Rio Grande do Sul

condensado. leite em pó, laqueies SM
Z'calserva. lentilhas, linguiça. louro, mas.
tas alimentimas, mariscos, nantelgar
margarina, marmelada. macarrão mali.
ta de tomate. mel e melado, mate, amassa, para mingaus, molhos, moluscos,
mostarda, mortadela, nós moscada. no'
Les. óleos comestivels, ostras, ovai,
ales, piaos, priines, pimenta, pés para
punias. pickles, peixes, presuntos, pão
tês petit-pois, quilhas. pizzas. Pudiasl
zueijos. rações balanceadas para ama,
mais, requeijões, sal, sagu. sardinha,,
sanduiches, salsichas, salames, sopas ca..
:atadas. sorvetes, sucos de tomates e de
trutas; torradas. tapioca. támaras,
dm tremoços. tortas, tortas para adiu
mento 'de animais _é aves, torraea,
toucinho e vinagre
Têrmo n.° 715.623, de 5-10-65
Indústrias Alimentícias Cachôpa S. A,
Guanabara

lidústrias Alimenti91
CACHOPA'
41 e 50
'Título de estabelecimento

Classes: 33, 38,

Termo n.° 715.624, de 5-10-65
Indústrias Alimentícias Cachôpa S. A.
Guanabara

Aros para guardanapos de papel
aglutinados, álbuns (em branco) álbuns
para retratos e autógrafos. balões , (ex.
cato para brinquedos) blocos para
Classe 5
:ortspondencia blocos para cálculos
Classe 41
Aço em bruto, aço preparado. aco b l ow: para anotações bobinas brocha
Para
distinguir:
erva mate
^as não , impressas cadernos de escredoce, aço para tipos. 'aço fundido
Nome comercial
ver.
cii--af
p
ara
documentos
carteiras
Termo
n.°
715.622,
de 5-10-65‘
parcialmente trabalhado aço paha, aça
caixa':
de
pa
pelão
cadernetas
cader,
S.
A.
Termo
n.°
715.625, de 5-10-65
Indústrias
Alimenticlas
Cachõpa
refinado, bronze, bronze em bruto ou
-.os :Abri. % ri, -ardo caixas para , DaP. Lorillard Company
Guanabara
h,
parc a!mente trabalhado.
Estados Unidos da América
manganês, bronze em pó, bronze em °ciaria. cartões de visitas cartões co.
'ntCi?' q. cartõn ndkes conferi carbarra. em. fio, chumbo em bruto
tolina. cadernos de papel melimetrade
parcialmente preparado cimento me- e
em branco para desenho. cadernos
tálico, cobalto, bruto, ou parcialmente escolares, cartões em branco, cartuchos
trabalhado, 'couraças, estanho bruto ou
de cartolina, crapas planográficas, ca.
parcialmente trabalsado ferro em minuto
demos de lembrança, carretéis de paem 'barra, ferro manganês, ferro velho. p elão. envelopes, envólucros para diagusa em bruto ou parcialmente traba n/tos, de papel, encardenação de papel
..INDÚSTRIA BRASILEIRA
. . lhado. gusa temperado, gusa maleavei. ou p apelão. etiquetas. fdlhas Indicas
- lâminas de metal, late em fõira latão
16'has de celulose, guardanapos, livros
Classe 41
em lõlha, latão em ; chapas, latão em
não impressos, livros fiscais, livrOs de
vergalhões, ligas metálicas, iimarhas contabilidade, mata-borrão. ornamentos Alcachottas, aletria, alho. ' aspargos
magnésio, manganês. metais não traba de • pa pel transparente, pratos papeli. açãcu. alimentos paar animais. amido
• lhados ou parcialmente trabalhadoi me. nhos, pa p éis de estanho e de altuninio: amêndoas. ameixas, amendoim araruta
tais em massa, metais estamudlos
papéis sem impressão, papéis em branco arroz. atum. aveia. 'avelãs, azeite aie.
metais para solla: nique: e zinco
para im p ressão, papéis fantasia, menos tosas. banha. bacalhau batatas. balas
biscoitot bombons. bolachas baunilha
Termo n.° 715.616, de 5-10-65— para forrar paredes. papel ,almaço com
-afê ese pó ,e em grão. camarão canela
au
sem
pauta
papel.
crepon.
papel
de
Dober & Cia. Ltda.
nie esti e 'em d6. -cacau. • carnes chá
seda,
papel
impermeável,
papel
em
boSão Paulo
bina para impressão. 'papel encerado. :aramelos chocolates confeitos. cravo
Classe 44
papel higiênico, papel impermeável cereais, cominho. exame de leite *emes
Cigarros
can
com
potas.
ali:trendC
ios
croquetes
para copiar papel para desenhos. pa,
Termo n.° 715.626, de 5-10-65
/ice
coalhada.
castanha
cebola
condi
pel para embrulho impermeabiliza&
C. Mauler
IEF UE
alimentos colorantes
tsapel para encadernar, papel para es mentos para
Minas Gerais
« 'ver, papel para imprimir. papel na- r.bouriços dendê locas doces de fru
r es. espinafre essências alimentares em
rafina para embrulhos. papel celofane. nadas ervilhas enrovas extrato de to
-irotisTRia SRAMLEtRA
-dolosa
papel
de
linho.
papel
aa pel
mate farinhas alimenticias favas . fé
bsorvente. papal • para embrulhar ta- culaa flocos farelo 'fermentos felják.
naco papelão recipkntes de papel. ro finos frios frutas sécas naturais e :xis
Classe 35
Classe 3
tetas de papel, rótulos de papel. rolos talizadas: (micose goma de mascar por
Para distinguir couros e peles prepa - de papel m.ransparente sacos de parei luras grânulos grãe de bico gelatina Substâncias cluknicas, produtos e pra
radas ou não, camurças, cromos, va - serpentinas, tubos. postais de cartão titvlabada geléias. herva doce. herv p parados para serem usados na medida,
ou na farmácia
e tubetes de papel
quetas, pelicas e artefatos dos mesmos:
lute, hortaliças, lagostas, !laguna, leite
•

AMÁVEL

Indústrias AlimenticiÃ,
CACHOPA S.A.)

CACHÔPA

I
c_asse
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MARCAS DEPOSITADAS
-Publicação 'feita de -acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
torrar a prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo poderão apreseatez acuas oposições ao Departamento
IrIaCtODa1 a Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concesettO do registro requerido
cabelos e para a pele brilhantina, bandolina. — batons" cosmétiaos, fixadores
de penteados. petróleos. óleos para-os
cabelo creme revaneseente, cremes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele a “maquilage". lepilatorios, de3ca
dorantee, vinagre aromático, pó de arroz
e talco perfumado• ou não, apis para
pestana e sobranceiras, prepadoa para
embelezar cílios e olhos, carmim para
e rosto e para os lábios, salgo e creme
para barbear, sabão líquido perfumado
ou não, sabonetes, lentafricios em pó.
pasta ou liquido, sais pertumados para
banhos. .pentes, vaporizadores de perfume: esciwas para dentes, cabelos, unhas
e cílios, saquinhos perfumado, prepara.
dos em pó. pasta. líquidos e tijolos
praa o tratamento das - unhas. disso],
ventes e vernizes, removedores da cutícula. glicerina er 'umada para os cabeios
e preparados para descoion unhas
dhos e 'pintas ou sinais atificiais, óleos
para a pele
Classe 49
Para distinguir: .Brinquedos, lagos, paz
sarampos em gerai artigos para fins eX
alusivamente. desportivos: Automóveis
aviões de brinquedos, bercinhos nona

copa e 40s1/1:1 a camas: cabides, cadeiras
de rádios colchões, colchões de mos,
giratórias, cadeiras de balanço, caixas
eispensas, divisões, divans, discotecas
de madeira, espreguiçadeiras, escrivaninhas. estantes, guarda-roupas, mesas,
rnesinhas, mesinhas para rádio e televisão, mesinhas para televisão, molduras
para quadros. porta-retratos, poltronas.
poltronas-camas, prateleiras. porta-chap eias. sofás, sofás-camas. travesseiros e
vitrines
• Termo n. 9 715.605, de 4-10-1965
Irmão Lovison Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.° 715.603,- de 5-10415
Strassburger Ca Cia. Ltda. .
São Paulo •

FRANCISCANO
Classe 35
Couros e peles preparadas ou não. ca.
tetatos dos mesmos: Almofadas de coumurças, couros, vaquetas, pelicas e ata
ros, arreios, bolsas, carteiras, caixas
chicotes de couro, carneiras, capas Para
álbuns e para livros, embalagens de
couro, estojos guarnições de couro para
.autormóveia, guarnições para porta-blocos, malas, maletas, poliam-nota-a aorta.
chaves, .porta-niqueis. pastas. .pulseiras
de couro, rédeas, selins, sacos para viaacra. sacolas, saltos, solas e solados
tirantes para arreios e valises
Termo n. 9 715.609, de 5-10-65
Destilaria Ypiranga, Corn. ércio e
Indústria S. A.
.
São Paulo

cas. npneros, baralhos, bolas para todos os esportes. carrinhoá, caminhões
carrocinhas. cnoca lhos caneleiras para
esporte. dominós, da mas discos de ar-

produts betuminosos, urperapeco
bilizantes liguidos ou sob outras brame
para revestimentos e outros como :une
vimenaaçao. peças ornamentais de -da
mento ou gesso para tetos e parede%
papel para. torrar rasas, massas anua
teidos para uso nas construções, passe
guetas. portas, portões, pisos, sokarae
para portas, tijolos, -tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação. 'tare
ques de cimento vigas, vigamentos •e
vitrõs
Termo n.° 715.611, de 5-10-65
Bril S. A. Indústria e Comércio
São Paulo

ALHABRIL
INDUSTRIA BRASZWIRA

Classe 46
Para distinguir: palea de aço e lã da
aço para limpeza de utensílios eamda.
ticos
Termo n. 9 715.612, de 5-10-65
Emissoras Populares Brasileiras de
Propaganda Ltda.

PRORROCAÇZO

remesso desportivos, dardos para ian••••
CI,:isse 36
EMISSORAS POPULARES
parnento, esingardas de brinquedo ti
Calçados
guraà de aves e animais. palheiras, pa
BRASILEIRAS DE
Termo n. 9 715.606, ale 5-10-65
ra esporte. ¡cios de toot - ball de mesa
PAGANDA LTDA.jogos de .arrnar luvas oara •esporte "CENSA — Consultores de Erige-aliaria
Sapitária
Socicdade
miniaturas de ute asilam darnesbcos, más
Rio • de Janeiro
caras oara -esporte • nadadeira:. para 'es,
Nome comercial
Classe 41
porte. fins . pa tmetes. orões petecas
Para distinguir: Mel ec abeena
revolver de br aki aedo 'amacies redes
Termo n.° 715.613, de 5-10 65"
São Paulo
de metal para p:sa SnookerS trena .
Instituto Latino-Americano de Radio*
Classe 41
ténis de mesa.. romoolds tamboretes
S. A.
Para distinguir: mel ec, abrilea
tacos zornozeteiras wa a esporte tacos
São Paulo
aulas e Lacas para bilhares. vagonetes.
Termo n.° 715.610, de 4-10-65
varas oara mitos varas para pesca
Argilas e Minérios "Irriústriais Aremina
"
cart .,' tas - IsCas x a dres
PRORROGAg 71 O
S. A.
Classes: 1 a 50
São Paulo

RO'SEDON
Indústria Brasileira

Exyiessão de propaganda

715 ..e03 .a 715.604 de
.4101965
Arquitetura, Indstria e
Comércio Ltla.

Te..;11.):-, os.

•Beta"

PRORROCAÇO
.AREMINA
Indústria Brasileira

Guasab,,ra

Clas?

Arqu teru-a, (ler . orações, interiores, eaP OS. ;ÕIS e Lana:rate-o, inaorporação da

Nome comercial
Termo n.° 715.607, de 5-10-65
Recordati Laboratório Farmacolóvico
S. p. A.
Itália

tn+an:zação e saneamento
41
3a,

N:1 ave
a, c , • fi•-;'•ieo,•

PATROVINA

•i!,ião

r,,,,

mel.,

Raoards.ti LGbz,rateris
Fsrmacelegioe S.p.Á.
Mil;s— Itens

e n.lra

aaa
•

• (•••••

^:,•••

',:ombor•
-;-;ã

a p

•
•••••••;,-

rï

,

•

f

•-)

a,.

;',.“ c

•

•,

. Classe 16
Para distinguir: Materiais paar _enastra.
abes e decorações: •Arganiassus,
areia. azulejos. batentes balaustres bla
cies de cimnto. blocos para pavimenta,
calhas, cimento cal. cré, chapas
solantes. caibros, • caixilhos: colunas:
-aapas para coberturas, caixas odegua
caixas •de descarga para atixos. edifica
.ões premoldadase estuque, emulsão de
aase asfáltico, estacas. esquadrias. estria
-ura3 metálicas para construções. lame.
'as d a metal ladrilhos, lambris. luvas
itirlçáO Iages. lageotas. material .iso
ante contra frio e calor. nianilras. masas para revestia/entoa de paredes. taaeaas para Constru ;SEWS r:OSair053. pro.
par,
sIitro ..
de hn ,se
ea-ar aar—aa1a',,.1:7.1rttes ,as 7raaMaS
as de cimente e cai, hidráulica, pedra

Classe 48
Para distinguir: creme para o e-atey.
•mento da pele
Termo n. 9 715.614, de 5-10-65
Mercearia 6 de Reis Ltda,
São Paulo

6 . 1) E REI :S
Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, espz-gos,
aaecar, alimentos p ara animais, arnido,
aaaandoas. ameixas, amendoim, araruta,
arroz. atum,' aveia, avelãs. azeite azas
tunas, banha, aacaleau. batatas, hajas,
biscoitos. bombons. bolachas, baunilha,
:afé em pó e em grão, camarão, caaela,
em nau e em pó cacau, carnes chá,
caramelos, chocolates confeitos c-avo,
-areais. cominho creme de leite, c ',nine*
almentiaios croquetes compotas canteca ai-melada castanha cebola. randi..
alento< mira alimentos
colo—intata
• chouriços, dendê, doces, doces de frita
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MARCAS EPOSITADAS
Pubileago. feita de seOrdo com o art. lad do Código da Propriedade Induetrial. Da data da publicação começar* g
~NE prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante fisee prazo poderão apresentar suas oposições ao Depe~,:,...t,
7^('Plai da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com ti conoseelle do registro requer/

91.45Veis, bancos, balcões, banquetas.
bandejas domiciliares. oerços. biombos.

Cadeiras. carrinhos para chã e cate
conjuntos para dormitórios, conjunto:
para sala de jantar e sala de visitas
Conjuntos para terraços. jardim e prata
conjuntos de armários e gabinetes pare

Târmo n, 9 715.644, de 5-10-1065
Asberit S.A.
Guanabara

Termo n.9 715.648, de 5-10-1965
Asberit S.A.
Guanabara

Termo n.0 715.652, de 5-10-1965
Asberit S.A.
Guanabara

topa e cosinba, cansas, cabides, cadeiras

giratórias, cadeiras de balanço. caixa:
de rádios colchões, colchões de moias
dispensas, divisões, divans, discotecas
de madeira, esimeguiçadeiras, escrivaninhas. estantes, guarda-roupas.¡ mesas.
mesinhas, mezinhas para rádio e teievi.

Indústria Brasileira

Indústria Brasileira

Artigos da classe
Classe 31
Termo n...) 715.649, de 1-10-1965
Asberit S.A.

Classe 31
são, mesinhas para televisâo, moldura:
Artigos da classe
para . quadros. porta-retratos, poltronas
poltronas-camas. prateleiras, porta-cha —Termo n.° 715.645, de .5-10-1965
- Asberit S.A.
péus, sofás, sofás-camas, travesseiros e
• Guanabara
vitrines
Têr tnn n. 9 715.640, de5-10-1965
(Prorrogaçãa)
Sào Paulo Alpargatas S.A.
ifle td e ec
•
São Paulo

Artigos da classe
Classe 31
Termo n.o 715.650, de 5-10-1965
Asberit S.A.
Guanabara

rPRORROGACÃO

AV 1.A.49
"INDUSTRIA BRASILEIRA

-

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classes: 23, 33 e 36
Titulo de Estabelecimento

Artigos da classe

Termo a. 715.558, de 5-10-1965
Revestimentos Sobral Ltda,
Guanabara

Classe 31
Tèrmo n.9 715.651, de 5-104965
Asberit S.A.
:uanabara

Indústria Brasileira
JORNAL Dá

CHOFER
Classe 32
Um jornal impresso
e Termo n. 9 715.643, de 5-10~1
Asberit S.A.
Guanabara

1
Indústria Brasileira
Classe 31
Artigos da classe

Artigos da classe
Classe 31
Termo n.o 715.647, de 5-10-1965
Asberit S.A.
Guanabara

METALFLEX
Indústria Brasileira
Artigos da classe
Classe 31

rd,

9~1, qUeortéit

•

Classe 31
Tendas, lonas, correias de transmissá'o
le tôda espécie, cordoalha, barbante e
aiangueiras
Termo n.o 715.642 de 5-10-1965
Edmo Alves de Souza
Guanabara
1 '

Classe 31
Artigos da classe
Têrmo n.9 715.657, de 5-10-1965
Manuel de Souza O1ve3-Guasabara

Indústria Brasileira

INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 3?
Artigos da classe
Termo n . 9 1 5 .646, de 5-10-1965
Asberii S.A.
Guanabara

Indústria

Artigos da classe
Classe 31
Termos as. 715.653 a 715.656, de
5-10-1965
Federação das Cooperativas de Prolutoses de Mate Amambai Ltda.
Mato Grosso

Sobraln
Classe 50
Revestimentos e alvenaria
• Termo n. 715.659, de 5-10-1965
Barata & Pereira Ltda

1410

Guanabara

Indústria Brasileins,
Classe 1
Artigos da classe
Classe 3
Artigos da classe
Classe .11
Artigos da classe
Cima 46
Artigos da classe

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CR$ 70,

Classe 41
Leite, doces em calda e em massa,
peixes camarões, azeites, óleos, carne,
alimentos preparados: saladas, assalos,
defumados, café, açúcar, chás, mate,
ovos, batatas, cebolas. frutas e cereais,
pães, biscoitos, holacras, massas,
farinha e seus lerlvados

