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DZPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDACE INDUSTRIAL

CAPITAL I EDERAL

VISTA DA PROPRIEDADE
Privilégio . de invenção defer iu,..:: .

_ N." 108.993 — Onstalt Fur Dit
Entwiekling Vori Erfindugen 1.1nri
(Im\erblichen A n w e mmd ti g ea
Energa.
N." 110. 668 — Carpintaria Amapá Ltda. Indústria c Comércio.
N." 131.822 — Michel Elias

.
' N.' 1.197 — Brinquedo • de
ein librio
.1ável --- Requerente
cieoe.-at Prastic Ltda. --.-- .recor- c---'

.N.° 130.640 — Plásticos Bandeirantes indústria e Comércio

L-

INDUSTRIAL

Updiente do Diretor Geral
Rio, 31 de janeiro de 1939
_
Despachos em pedidos
da leconsirleração

O Senhor Direair Geraal lacolheu

QUINTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO Ni' IC(16

L.C. Gomes & Cia. Ltda. — re-

cü.ht.ocio. ou /....ii.„ir.orliu que inciefe,lu
O loolou iis :s...u.ti'42: - ticuio: .esaZar
oroponial.

o peaido da reconsideração da des- renoo co) cie.,p,,ienu que indeleini o — oranc,sco Peinado.
.
Ltda.
pacho no processo abaioo mencio- pecnoo c.; leá,stru do bitolo: GeneN. :33.5:5 .--- Conjunto reguN. 138.42; — Jor.é David \Vainad,o a fim de reIormar a- deciáo lai riasoc: termo n 9355.21.
iador de alturas de asi;eolo ou tenberg.
anterior.
outro
com
seletor de pre seletor
Marcos Ciandennan — recorreria°
Tézmo nt 101.301 — modêlo de
N.° 138.450 — Sterling Drug
Hen- Inc.
utilidade: Nôvo tipo de refrigera- do despactiu que indeferiu o têrmo de posição — Haquerente,
tivoo .
ri ni.
n 9 U‘,.591s: marca: O.E.
çao por Meio deabzorçáo.
.N." 138.495
floseny Vianna.
Modelo de utilidade deferido:
Requerente
— Luis Arzabe -de
América Caldeira da Silva — reN.° 128.649
Minnoso:a MtAlarean. Recorrente — lbesa In- correndo do despacho que 'indeferiu
N." -133 058 —, Niivo modelo mie
dústria Brasileira-Ca Embalagens So- o termo [V 337.935: marca: Jumbo. pmta lápis Para mesa — Reque- ning Anil Manufacturing Company
ciedade Anônima,
N." 138.730 . .— Enclides Ferra
rente -- Patrizio
Cia. Naciona, do' Comeleio do
Frota.
Diversos
Ct.fe — recorrendo do despacho que
PriVitégib de invenção indeN." 138.741 — Hans Otto Schops
indeferiu ) termo n 9 375.101: marN 9 125.720 — Charles P.
ferido:
e 1-32rnd Kurt Haseloff.
— Tendo em vista a informação do ca: Nacof.
N." 114.170 — Nôvo suporte
S.R.I.E. — Torno sem efeito o zLdiwra e Importadora Musical FerN 138.751 — Luiz Kolimbrawdespacho que detelminou o arquiva- mata do Brasil Lt.i. — recorren- basculante para carrocerias de key.
•
comi'
hCes
—
Requerente
—
Memento desde pedido.
do do despacho que indeferiu o terN." 141.701 — Jean Marie lie..
eanica
Pesada
S.
A.
—
Indefe3ia).39.:: marca: Seresta..
mo
nard.
Exi:;éizeia
rido,
N." 144.489 — MoaCyr Ribeiro
Sao Paulo Alpargatas S.A. — reTêrmo 11 9 467.40 — Petropoleos
N.' 119.079 — Nora tampa para de Carvalho.
—
Indigena. Indústria e Comércio So- correndo cio despacho que indeferiu
f-:•;
Requerente
—
EduarN." 138.677 — Aimbire Oberciedade Anônima — Cumpra a exi- o teimo ir? 391.003: marca s, Blocodo Cardoso de Almeida Thomp- laender.
vulcanizada.
gência.
Britsri Nylon Spinners Limited
recorrendo do despacho que moeferiu o termo n9 400.44: marca:
Brinylon.

son e Oscar Thompson Neto
Indef?r!do• ' • •

N." 139.5 — Holstein Kapper+ M asehinenfabrik Plionix G.
Modelo de utilidade. indefe- AI. B. H.
rido:
N." 139.423 — The General Tire
Indústria de Luvas Roimel Ltda.
ExiOëncias
lItibber Company. •
N.° 104.682. — NU° modelo de
— recorrendo do despacho Joe inTêrmos com exigências a cum-. cleferiii o ti-no 402.240: masca: lraçadeiro Ileqcerente JuN.' 113 417
Fábrica Melaprir:
lio Barbosa Nascimento — Inde- Ifirg:ca t V rri . Ltda.
•
ferido.
Industrias Coimbra de Ferragens
N." 122 011 — Ekionfrio S. A.
. Modclo industrial indeferido:
S.A. no pecido de reconsdieraindústria e Comercio de liefrição dos ciespaenos nus termos.
N. 95 oro — !Vivo tipo dr 0110- geração. . Divisãc, de Patentes
N9
— sinal cie propaganda.
N." 122 850 — 111etalúrg:ca 1.a
peta
com suporte de suspensão —
N9 413.tO:7 — nal de propazancla.
Itr•auerent., — Coinéreio e promt- Fonte S. A.
N 9 41 3. .É ;O3
mai de poapaganda.
EXPEDIENTE DO DIRETOR
N 9srin! de propaganda.
ron:o Expecializada S. A. — 111- - N." 1 N.O 9 3 — Associated Pulo
dcfrido.
N e 41't.r,72
— d de-propaganda.
And Ailoer NIills Limitei!,
De
31
janeiro de 1913G
e
N e— s'noi
proproomda.
N." 129. 222 — W. II, G race
Exigências
sinnt
N 9 41!;.s77
to:coriza:ida.
, Notificação•
propaQanda.
Têrmos
com eNigêncl
as a c- & i(N:(. ): 120 .8/1 —
um
*Monsan to LotaN 9 41(i.rim
ec nropaganda.
Uma vez decorrido o prazo de', prir:
Dary.
Cumpra qs
re-onsideração previsto peto arTubos de Alumínio Bandeirante
N." 1 3 0.9 7 7 — Contioental Cil '
figo 14da Lei 4.048- , dc 29 de S. A. -L• Opricnte ili tèrina nu-. Conii.any.
Ef?erirso.ç
)::.Ndris
de rc(•onsiderttção
,'..?:_nbro de 1961.
e mais 19 dias mero 128.232 — Modelo de otliN.' 1;i1.299 — Co mm n ssariat A
Prado Impootaclora S.A. — 're- o - o n r o ent o o is, i oo t g, '-o, (1^ l'" r 111 . - dark.
tloi Irrn5('s Enoo f holz S. A. In- I ,'"".'' `‘'°1111,111(-correndo do dasoinho que indeferiu sos, e se do mesmo não se tiver
o t5rmo n 9 111.154 — modêlo de ;atido nenhum interessado, ficam ilus!ra e (k.,:;n,rrio — O:wente - ".• 132 33 — Grif fol .Wheel
utilidade.
not'fiendos os requerentes iii-oloi do 1;;, 1110 124;123 __ priviLs o, ) c„ . ,„ an .
(12 ;n...iyjào.
anenc3 e Coces Solar Ltda. —
r :an nii roei "drePrnefeON." N5 M3.— 0:win Cuseolven. Arri )"I91. 3$. r.52 —
Recorrendo do daspoeho que indefe- i.,";;,let(,11r;)()r/lnna' ri ,'ns;fieont,°
jprr'.2 Peggi de
riu o termo n9 327.373: marca: toarem o 1.,ngf.”,.-n4() (1 .) nrim2i,,:a Felis Groh-, Pina Rosnei' c WolfNo 1 'WS . 780 .-- 'Verei l-ro paga nSolar.
',..--,,
kutinyít.
,-.!
o
'^. -frn fl'-a dn tIrnil 0
^ -•
(1;) ••;. A.
.T-ivoro 'Importação Exportação e
011f1r. f,1arn (Inico •N.' 93.9" — .lime Luiz dos
N." 1:,7 6711; — St' !j3 .Car•
/nO"Istria NliMmItteia — no pedilo dias, nn formaIndr)
V:'",) 1.'inz".
r i 1---nr, d g ia- do ni. t. 33 ( l'.5.1'.,-) 1 1 9 pi•-i,/)r'e- StEln n S,
„,•/ /- 9 1 , -mira 011" sejam , -N.^ 95.599 — Simmons ComN.., 153 ,,,,-; — r Iniel
defer'inento do térmo 349.34 .1: mar-;
ipany.
ca: Kika.
exnedidas as cartas patentes.
tos e 'leo:inaniu Lelze.
EXPEDIENTE DA SEÇAO
DE RECURSOS
Rio, 31 de janeiro de 1963
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OFICIAL (Seç.o III)

- l S Repartições PaNicasi
deverão reineler o expediente
destinado á publicaçãO nos
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
jornais, diariamente, até ás
• OtRETOR •GERAL
horae.
ALBERTO DE BRITO PEREIRA
- As reclamações pertinenCHEFE OA SEÇZO OE REOAÇa0
oo Grav.00 DE PUBLICAÇÕES
tes ó matéria retribuida, nos CHEFE
FL ORÍANO GUIMARÃES
MURILO FERREIRA ALVES
casos de erros ou omissões,
deverão ser formuladas por
DIÁRIO OFICIAL
escrito, à Seção de Redação,
SEÇÃO eII
das 13 as 16 horas, no niáxi.
d• ta...acidado dó •spedisnta do Oapa•tarroant*
mo até 72 horas após à salda
Inctuotriat do Miniattóras
Nacional da Preprl
Comércio
d• Indústria
dos órgãos oficieis.
dc Dcvaoterranto G im,:rtnse' Nacgonal
lepresso
nele
01
cia
- Os originais deverão ser
dactilografados e autenticados, ressalvadas, por quemde
ASSINATURAS
direito, rasuras e emendas.
- Excetuadas ai 'para
FUNCIONAMOS
RTICULARES
exterior; que serão sempre REPARTIÇÕES E PA
Capital e Interior:
Capital e Interior:.
1
anuais, as assinalaras poderse-ão tomar, em qualquer Semestre . . . Cr$ 6 000 Semestre . . . Cr$ I MI(.1
Cr$ 9 000
•Cr 12 000 Ano
época, por seis Meses ou um Ano
ano.
Exterior:
.
Exterior:
I
Ano
Ano
Cr$ 13 000
Cr$ 10.000
-- As assinaturas ;Vencidas
poderão ser , suSpensas sem
aviso prévio.
vão impressos o número do dos jornais, devem os asPara facilitar aos.:'assinan- , talão de registro. o mês e o sinantes providenciar a respectiva renovação com antetes a verificação do Prazo de ano em que findará.
A fim de evitar solução
cedência .tninima •de trinta
.validade de suas assinaturas,
na parte superior do',ei iderêço continuidade no recebimento (30) dias.

EXPFDIENTE

•

N.' 13 683 - Pierrel S. P. A.
N.' 100,159 - José de Orli' :a C:adro.
N." 100.030 - Antdnio Antu
r.es de Alineight.
N." 162.393 - Iloover Limited.
N." 162.064 - G. Lion Comércio de Importação S. A.
N.' 163.102 - %ardi S. A. Indústrias Aecomecanicas e Remi
gio Franco Lazo.
N.^ 163:111 - Milton Gacetti.
• Ns 163.112, 163.113; 163 114.e
163 115 - Erwin Derbert Schnádt„
• N." 163.119- Mádido Ferani.
N.' 163.120 - Yazaki Meter Co.
N." 103.127 - Charles Jaeque
Jenne.
t•
N." 163 157 - Tarsis Octavio
Costa
N." 163 171 - Libbey Owens
For' ! Class Company:N.° 163.170 - S5o l'a ulo Aipogalas S. A.
N. 0 163.180 - Bailio Mecânica
Lida.
N" 163.193 - S. A. White
INIartins.
N.° 103.210 - E. C. P.essoti.
• N.° 163.210 - Falindo Donizeti
dos Santos Barreto.
• N.° 103.250 - Eliaquim dos
Santos.
N. 163.257 - Rohm & Haas
Company.
N.° 163.280 - Union Carbide
Canada Limitad.
!N.° 163.262.- Ideal Stardard
S. A. Indústria e Comércio:

Fevereiro de 1966

- As Repartições Públicai
cingir-se-ão às assinaturas
anuais renovadas até 28 de
fevereiro de cada ano e as
iniciadas, el'h qualquer época,
pelos órgãos competentes.
-- A- fim de possibilitar a
remessa de valores acompanhados de •esclarecimentoo
quanto a sua aplicação, solicitamos usem os interessados
preferencialmente cheque ou
vale postal, emitidos a favor
do .Te,soureiro do fie parta.
mento de Imprensa Nacional.
Os suplementos às edições dos órgãos oficiais só se
fornecerão aos assinantes que
as. solicitarem no ato da assinatura.
- O funcionário público
federal, para fazer jus ao desconto indicado, deverá provar
esta condição no ato da assinatura.
- O custo de cada exemplar' atrasado dos órgãos oficiais será, na venda avulst.
acrescido de Cr$ 5 se do mesmo ano, e de Cr$ 10 por ano
decorrido.

N." 163.300 - Indústria e Co- N. 85.515 - Privilégio de ¡a- - Requerente - Lima Oliveira
Ltda.
•
ntevejo de Cosméticos Erikon Li- venção -- Aperfeiçoamentos em &
N.° 110.874 - Modelo indusestrutura de fechamento para um
imitada. •
Arquis :talento de processos : poro wado em nina unidade mui- trial - Nõvo modelo de protetor
Foram mandados arquivar os tipla C11 vidraçada - Requerente de discos musicais - Requerente
Djahna Neves Ferreira.
segiiintes processos abaixo men- - P i ttsburgh Hate Glass CotaN.' 17.085 - Modelo de utilipany -- Para o fim de Serelll pucionados
N." 02.906 - Freeport Sulphur blicados os novos pontos. - coroe- dade - Nôvo modelo . de reei¡ente para bebidas, alimentos e
teristicais.
Company.
correlatos -- Requerente - Gentil
N." 1(12.198 - International MiN." 116.818 -- NItidelt, de uti- Leite Martins.
nerais & Chemical CorporatiOn.
lidade -- Novo modelo de tampa
Os interessados poderão obter
N. 10(1 096
Bezzan,• Terrala- para copo --, Requerente --,vista dos processos respectivos.
•
vota) & Cia. Ltda.
Tintas e Vernizes 11, alontesanto. no Setor de Vista e Informações
N." 11 0.930 - Siam ;cariam
N. 117.080 - Modelo indus- no Departamento.
N. V.
N." 112.137 - Ameropa tinias trial Nõvo modelo de 'extintor
Exigências
de incêndio portátil - RequeIrias Plásticas
Tértnos com exigências a cumrente - Ansul Chemical ComN" 113.88 1 - Marco Busatita,
•
prir:
Edmundo Barberis e Piero Sar- pany.
N.." 111 826 - David Ilarold
O Sr. Diretor da D7 de Patentoris.
tes, negou aeolhimenio aos pedi- Borwick.
N. 115.863 - José Lopes Me- dos de reconsideração de despaN. 13.187
Ilermann J. Bindrado.
chos nos processos abaixo men- der.
N." 110 418 - Cartográfica F. cionados a fim de manter as deN." 115 228 - Indústrias de
cisões anteriores.
Del Nero S. A.
Tens c Artefatos de Borracha
N. 116.957 - Indústria de • N." 79 728 •- Privilégio de. in- ¡ris Lido.
Condensadores BeSt S. A.
N. 122 969 - Confederação
venção Distribuidora de carga
N." 117.426
Anibal Machen. hidráulica sob•pressao em máqui- Brasileira de Vela e Motor.
N." 118.911 - Indústria de Cal- nas vulcanizadoras da sola ao
N." 123.028 -- Cano Itadaelli.
çados Transmontana Ltda.
121 078 --CP. Produções,
corte de calçado vulcanizado N." 119.135 - José A
Requerente - Francisco Bartolo Ciéneia e Propaganda Ltda.
N." 124.138 - lloover Lintitee.
-- Reconsideração - São Paula
- Arquivem-se os processos.
N." 124.332 - Endústria GráDespachos em pedidos de re- Alpargatas S. A.
fica Hate° Lida.
consideração:
N." 80.565 - Modelo industrial
N." 125 226 --- Salvador Peluso O Sr. Diretor, acolheu os pedi- -- NU° modelo de tampada de
Rasa('
dos de reconsideração apresenta- parede - Requerente - (MEG
N.' 1 30.021 --- Elopax Cia. de
dos nos processos abaixo men- Indústria Metalúrgica Eletrogas
pr,„1„t„,, plástkos indústria . e
cionados, a fim de rerormar as Reconsideração - Sindicato da coméreio.
decisões anteriores.
•
Indústria de Lampadas e ApareN. 79.466- - Modelo de utili- lhos Elétricos de Iluminação de
N." 130 293
José .1probalo..
dade - nino modelo de caixa Sa-i Paulo. •
. N." 131 363 - Liceu de Artes
•
desamável para ' calçados e onN 1 a7.212
Modelo de ni .
(Mei% de São
tros objetos --- Nair
oejonaxioa biareté.
N.° 136..111 - Osaaldo (tde Miranda Silva.
troo para parles de automóveis.

Quinta.(c ra ?.
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N. 136.902 - Escritório Técnico Cothrige Ltda.
N.° 138.575 - liermann Frank
. • N.° 138.738 - Yoshida
Filhes Ltda.
N. 138:198 - Ameropa Indústrias Plásticas Ltda.
N." 138.1284 - Martiniano• Rinaldi.
N." 138.416 - Ceramica Sanfiaria Purcelite S. A.
- Indústria e Comércio de Roupas Brancas 1,ilion
Ltda.
N." 139 394 - flyeui Yamamoto
N. 139.416 - Santola' Nawa.'
N.° 139 428 - Confecções Liza
Lima Ltda.
N.° 150.431 Francisco
,-Fraga
Vieira de Barros.
•
EXPEDIENTE DO SETOR DE'
RECEPÇÃO, INFORMAÇÃO
E EXPEDIÇÃO
De 31 de janeiro de 1966
Exipência

•

Têrmos com exigências a cumN.° 100.937 - Cesare
N. 110.602 - Arthur Herbert
Drenei'.
N." 122.610 - 'Ekipafrio S. A.
Indústria e Comércio de Berri- geração.
N. 156 273 - E. Soares
Arquivamento de processos:
Ficam os termos abaixo mencionados arquivados.
N. 45.310 - Jan Vau Ilulst.
N.° 103.180 - Eduard • Hoffmann.
N. 103.732 - Dairry Foods
Incorporated.
N. 105.895 - Western Electric: Company, Incorporated.
N. 120 566 - Tsuneyoshi Sitiais e Pedro Shiota.
N.° 121 695 - Monteeeatini, Seciciá Generale Per L'Industria
Mineraria e Chi mica.
N. 125 637 - Celio Garcia.
N.
12.-660 - International
Mac Gregor Organization - IMGO
N.° 125.747 - Afoldo Tigges
Filho.
N." 128 194 - Julio Garcia
Garcia.
• N. 128 834 - Robertshaw Fultoo Controls Company.
N.° 129.946 - Kaiser Aluminum
Chemical Corporation.•
.
N. 130.035 - American Cyynamid Company.
•
N." 153 790 - liebeca Lupovi.
.- Arquivem-se os processos.
EXPEDIENTE DA SEÇÃO
DE • PRORROGAÇÃO
De 31 de janeiro de 1966
Exigências

Tétanos com exigências a cumprir:
IX." 201.179 - Cia Comercial
de Vidros lo Brasil -- CVB.
N." 5. 37.435 - .[oh. Gotter.
Schutte & Co,
N.° 725
Aktiebolaget Eletrolux.
N.° 725.51' - E. Manograsso
S. A. Distilári
N. 7.26
- Indústria de
Produtos . Quimiços aYniraiiga Limitada.
•

N.' 726.855 - Tecidos S. M.
Teixeira Ltda.
N. 726. .911 - Produtos Farmacêuticos' Finergica S. .
N. 727.331
Leonardo
zia.
N. 727.538 - Sopatec . - Sociedade Paulista de Tecidos Ltda.
727.581 - Barsil Chimica
Ltda.
N.° 727.824 .- The Upjohn
Company.
N." 727.898 - Representação
de Jornais e Emissouras.
N.° .727.914 - Ramos Gonçalves (X, Cia. Limitada.
Diversos:

FevEreiro de 1966 579

léria Capivarol Lede, - Classe
N.° 727.439 - IllachUelo - Ren." 32.
.
querente - Cia." Produtos Pilar
•
N. 725.428 - Auris Sedina S. A. - Classe 41.
- Requerente - Laboratório
N.° 727.441 - Laia - RequeOsório de' Moraes Ltda. - Classe rente - Cia. Produtos Pilar S. A.
n. • 3.
- Classe 41.
N.' 725.429 - Veragridol N.° 727.458 - America - ReRequerente - Laboratório de Mo- querente - S. A. Fábrica de Liraes Ltda. - Classe 3.
• nhas Ateie Marconcini - Classe
.N.° 725.502 - Sit o Cel - Re- n. 99.
almente - Jahns Manville CorN.° 727.510 AB - Abreu Baporation - Classe 16.
celar - Requerente J. A. Chaves
N." 726.015 Re- - Classe 1.
querente - Companhia Brasileira
N.° 727.311 - AB - Abreu Bade Chocolates --' Classe 41.
celar - Requerente J. A. Chaves
N. 7 9 6.401 - La Cross
- Classe 4.
querente - Schnefel Bros. CorN.° 727.520 - Otophonico • poration - Classe 48.
Requerente - Ernest Haymann
N.° 307.433 - Berlinger SchN.° 7 9 6.582 - Plexiglas - Classe 8.
iossbrauerei Aktiengesellschaft - querente - Rotim & Bossa ComN." 727.825 - Durene Indeferido o pedido de prorro- pany - Classe 28.
•
querente - Durene Association of
gação por ter sido requerido após
N'.° 72
6.625 - Beque- America - Classe 22.
o prazo de tolerância.
N." 727.881 - Rei - BequeN. 707 537 - S. A. Brasileira ('emito •King Indústria e Comércio rente - Bei Chenne do Brasil
Classe 6.
de Tabacos Industrializados Sa- S. A.
S. A. - Classe 4(i.
brati - Torno sem efeito o des- - N.° 726 626 - inKg - Beque- N° 727.905 - Eros - Requerente
Kilac
pacho publicado no D. O. (SeIndústria e Comércio. rente -•• Ero Ful/jalter Fabrik
ção III) de 21-12-65, para o fim S. A. - Classe 21.
N.°
726.627
- King - Reque- Ledwig Rodenhauser - Classe 17
de aguardar o prazo de acôrdo
rente
King
Indústria
e Comércio
N." ':27.906 - Adler - Bequecom o art. 138, do Código.
•
S. A. - Clase 7.
rente - Curt Mattaei - Classe
N.° 709.366 - Química Médica
n." 11.
Farmacêutica S. A. - Aguarde
N." 726.628 - Requerente
N.. 797.974
Behring
solução do pedido de alteração
Ki " g indústria e Comercio querente - Behringwerkw Aktide nome.
S. A. - Classe 17.
engesellsehaft - Classe 3.
N.° 711.638 - Willys Overland
N." 'i26 MI - São Martinho N." 727 . :)79 - Hitachi - Lido Brasil S. A. Indústria e Comércio - Aguarde solução do Requerentee - Cia. Textil São mited - Classe 8.
Martinho - Classe 36.
.
pedido de transferência,
N." 727.982 - Neutrapurin N. 726 643 - Fortelite •
N.° 715.493 - Indústria e Co- Re- Requerente
- Chomiewerk Humquerente,
--Alembert
Tedeschi
burt
mércio Interport do Brasil Ltda.
Z wei g niederlassung Der DeuClasse
16.
- Indefiro^ . o pedido, face infor'schen Gold Und Silber Seheidemação .supra.
N.° 726.647 - Serra Bonita
ansialt Vormals lioessler - CiasN.° 726.70C - Viuva A ri fon io Requerente - Carinignani S. A. s e 3.
Fernandes Filho Ltda. - Indústria e Comércio de Bebidas r N.° 727.990 - faistrlimp - fie'Indefiro o pedido de prorrogação - Classe 42.
• querente - Manufatora de Pro.r
de neônio com a informação
(lutas King Ltda. - Classe 46.
N."
726
.1;50
Benzinho
liesu pra.
querente
Indústrias (te ChocoN." 728.031 - Gelobarine N.° 727.073 - Companhia In- Iate Lacta S. A. - Classe 41.
Requerente - Société des Usines
N. 7 9 6.660 - Iracema - Re, Chimiques lihimenoulene 5. A. dust rial de Conservas Al iment IclasCica - Indefiro o pedido de- (I nere nte -- Brasil Oiticica S. A. Classe 3.
p rorrogação por ter sido fora do - Classe 41.
N." 728.065 - Bolívar - lieprazo legal.
querente - Cia..de Cigis
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N.° 727.501 - EmblemFea Requerente - Dollfus Mief & Cie
- Classe 22.
N.'ir7.823 - Sargeht - Requerente - Sargent & Company
- Classe II.
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683.786 - Sabe da Última?
Chegou Marlini Verniouila de
Fama Mundial - Requerei% e
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ns. 41, 42 e 43.
N. 726.774 - Indústria Quimica P:te Jaco!) - Requerente W:ilier Balsimelli - Classes 2, 4.
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N. • 727.118 - Cana de Móveis
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as. 1 e 49.
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"Publicaçao feita de acordo com o árt. 28 do Código da Propriedade
29 Da data da publicação de que" trata o presente artigo, começara a. correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas Oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicamos.
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T£11M0 N9 129,070
De 10 de" maio de 1961
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PATENTES DE INVENÇÃO
Pt.. X. .;.ln rena de acento com o art. 26 do Codigo de Propriedade Industrial:
1):t data da publicarão de que trata o presente artigo,. eumeça:a a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
)
poeerao ae: e -enca e suas oposhges ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
•••••
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9 que a referida ret* , le é retirávr!
refer'le i'--"n tubular.
7 _ fine aiee de acfirdo com os
ontos 1 a ci. caracterizado pelo fato
que a referida matriz e o resrnec: vo suporte são perfurados ou per•eá veis
8 — Aparêlho de acordo 'com os
altos
- 1 a 7, caracterizado pelo fato
• que o referido corpo tubular rloidd
feito numa s6 peca.
9 — Aparèlho de acbrdo com es
mitos 1 a 7. caracterizado pelo fato
, que o referido corpo tubular rigid,)
"ormado de vários segmentos mann
-”; reunidos de maneira estanque
-ir meio de tirantes longitudinais.
10 — Aparêlho de sebrdo c..rn
mto 2, earacteriznie neto fato de
'te o referido cor p o inrevel ífeito
uma s6 peca: e pelo fato de que e
n respondente camada, na qual é
Imitida e Pressão fica em comu ntl eão. p or meio de uma pluralida.e.
, condutos mie servem de term tno n
coletor. com uma fonte de Nide
•
h pressão.
11 — Aparelho de achrdo com o
lato 2. caracterizado neto fato de
'te o referido corpo inflável é for. slo por uma pluralidade de corpos
mentores: e pelo fato de que ti''s as correspondentes calmaras. nas
"eis 6 admitida a meneio ficam Ont
ennicacen. por meio O P meleis tare condutos nue serv a'" fle seemion
em colet or com urna. 'ife ece ree;er,
.") pressão.

Itrtmo /C 132.593
De 15 de setembro de 1981
Requerente: Parbenfabriken Bayer
•:tiengesellsehaft, Leverlcusen-Brier,rk, República Federal Alemã.
"Processo para a produção de triedo de enxôfre".
Pontos Caractcristicos
•

1 — Processo para a produção de
ideado dc enxeifre a partir de gases
intendo di6x1do de enxofre, prove• ente da ustalação da pirita, pelo
•oces.eo catalitico em diversos estáos com absoreão intercalada do
• 'do de enxofre, c a racterizado pelo

fato cie empregar gases resinados e
TaRmo N'' .132.760
racteristicos precedentes, caracterizada
purificados oriundos da ustuiaçao de
por conter uni resíduo de um per comDe
2t.':
de
•
setembro
de
1961
pinha, com um teor de 9 a em
posto liberando oxigen;o.
dIoxIdo dd en:wire, preferencialmen6 — Uma composiçáo detergente
Requerec te: Inventa A. G. Für Pors- compreendendo particulas •sólídas de
te cerca de IV., de $02, de efetuar
a catálise em tres estágios e de rea- Lining Und Patentvowertung — Suíça.
lizar uma unica absorçao intercalada
Titulo: Processo para a produção de acórdo cum quaisquer tios pontos característicos precedentes. caracterizada
do Mexido do enxofre antes do ulti- ácido para-usi-benzolco.
.por conter . em estado alvejado, um demo estagio de catalise, sendo o proce-sao catalítico levado a efeito sem' 1 Proceeso para a produção de; tergente urgi:tico que espuma e que é
suprimento exZ.erno do calor e nao ácido para . oxi•l_senzoico pela reação do- solúvel em água, c uni sal inorgânico
sendo o Ultimo estágio de catálise sai de potássio do fenol com dióxido de que forma um hidrato estável à tempeaquecido com os gases de usulaçao carbono sob pressão elevada e a alta' ratura ambiente.
moveniente do penultimo estagio.
temperatura. caracterizado pelo fato de.
— Processo de acôrdo cem o pon- cremar o processo em atmosfera inerte. I 7 — Unia composição detergente de
to I, caracterizado pelo fato de que sendo o gás inerte continuamente rert. adirá° com o ponto característico 6,
os gases residuais, depois da absorcaracterizada pelo lato do detergente
esto intercalada, antes de sua pene- rado do recipiente de reação e tebva-1 orgânico ser um 'sal hidros.sohivel de
onduzido
à
mistura
reacional
no'
"ente
tração no dispostivo de troca térmium produto de reação de composto sulca, são separados dos ácidos carrea- inns •ior do reci piente de reação apôs fúrico, de peso molecular mais elevado,
resfriamento.
dos mediante um dispositivo separade uni composto orgânico, e do sal mor:lor de ácidos.
2 — Processo de accisdo ^ com o pon• gfinieo ser tripolitoskato sódieo.
3 — Proccs3u de acere(' com o pon- to 1, caracterizado pelo fato de torne8 — Um processo para a preparação
to 1, cauterizado pelo fato de refri- i eer o diózido de carbono ao sal de po- de urna composição detergente. em junt,erar o primeiro estágio de catálise tássio do fenol de modo continuo. jun- adas. alvejada, tendo uma densidade
mediante SO2 gasoso frio.
tamente com o gás inerte
aparente menor do que cérea de 0.45
4 — Processo de acordo cum o pon3 — Processo de acõrdo com os pon- grama por centimetro cáfila), caracterlto I, caracterizado pelo fato de em- tos 1 e 2. caracterizado pelo fato de zado
pelo tato de se misturar um deterpregar uma massa de catalisador remover continuamente fenol formado dos
gente orgánico, hidrotooltivel, um sal
constituida por vanadio sob a forma
recipientes de 'reação, mediante o gás inorgânico, água, e um per-composto lide anéis de aRschig.
berando ox:gènio, para formar unia rias5 — Processo de acordo com o pon- inerte.
to 1, caracterizado pelo fato de que a ' Finalmente, a depositante reivindica ta capaz de reter pequenas bolhas de
altura da camada de corpos de en- de acórtio com a Convenção Internado- oxigênio sem coalescência substancial
chimento do dispositivo de absorção nal r. de conformilade com o artigo 21 das mesmas, de se liberar oxigênio do
intercalado, perfaz apenas 20 a 30% do C,esligo da Propriedade Industrial. dito per-composto dentro da dita pasta
daquela do dispositivo de. absorção a • prioridade do correspondente pedido numa quantidade suficente para alveiar
final.
depssitado na Repartição de Patentes
— Processo de acordo com o pon- ilti Sisiça. etn 31 de outubro de 19W dita pasta e para expandir dita Pasta
até um volume final de pelo menos 2
to 1, caracterizado pelo fato de efe- sob o e 12.133-60.
vezes o seu volume inicial, pela geratuar a absorção intercalada sob a
ção de pequenas bolhas de oxigénio
forma de absorção a quente.
TRIZMO No 132.569
•
dentro da mesma de inc assentar a pasta
7 — Processo de acesrdo com o ponexpandida sob condições quiescentes até
to 1, caracterizado pelo fato de ela• De 22 de setembro de 1961
unta massa friável com substancialmente
borar, de acordo com este processo,
gases de outra procedência contendo
Requerente: Chemical Services (PTY) dito volume final, e de se granular dita
S02.
massa friável para formar partículas de
Ltd. — República da Africa cio Sul.
8 — Processo de acordo cum o ponTitulo: Aperfeiçoamentos em ou refe- uma Composição detergente alvejada tento 1. caracterizado pelo fato de sub- rentes a composições detergentes e pre- do lima densidade aparente menor do
dividir a absorção intercala de modo paração das mesmas.
que cérea de 0.45 grama por centique urna parte do trisexido do enxometro cúbico.
fre seja absorvida com o auxilio de
Pontos caracteristicos
9 — Um processo para a preparação
oletim e que o restante seja absorvi1 — Uma Composição detergente ca- de ama composição alvelada de aciVacs
do com á ajuda de ácido sulfúrico.
9 — Processo de acórdo com o pon- raderizada por compreender partículas com o ponto característico 6. caracterito 8, caracterizado pelo fato de ab- sólidas tendo umis densidade aparente zado pelo fato do dito. per-composto,
sorver, no absorvente de oleurn pro- menor do que cérea de 0.45 grama por liberando oxigénio, ser o perexido de
posto, uma fração tão grande do bi- centimetro cúbico, tendo ditas particulas hidrogênio.
óxido de enxbfre. preferencialmente a forma de agregados coerentes, espon— 1 Fm processo para a preparação
até Umes de 4% de S03, que o res- josos. irregularmente configurados, que de10
uma composição detergente, em partante possa ser absorvido em uma ter- têm urna superlfcie externa empipocada ticulas,
alvejada, de ars5rdo com o ponre de ácido st3tirico (absorção a e uma estrutura substancialmente fiadorto característico 6 caracterizado neto
quente) sem resfriamento.
10 — Processo de acierdo com o me através de todo o seu corpo intei- fato do dito per-composto. liberando
oxigênio. ser perborato de sódio.
ponto 8, caracterizado pelo fato de ro.
2 — Uma composição detergente ca11 — Um processo para a preparaefetuar o resfriamento do Mem 'em
dispositivos de troca térmica de fer- racterizada por compreender particulas ção de uma composição deteeciente. em
sólidas de acórdo com o p. e. 1, as partículas, alvelada de aceirdo tom o
ro fundido.
quais tèm num (remiro médio menor do ponto earacteristico 6, caracterizado pelo
11 — Processo de acôrdo com os que
dois milímetros. •
Fato do dito sal inorgânico ser um que
pontos 8 e 9, caracterizado pelo fato
1 Uma tc»uposicão detergente le Uriná um hidrato estável à temperatura
de aproveitar o calor dos gases de catálise, quentes, que deixam o dispo- acórdo com o ponto característico 2. ambiente.
sitivo de troca térmica, para a eva- caracterizada pelo fato das ditas parti12 — Uno processo para a Preparaporação de. S03 no dispositivo evapo- cuias conterem através de sua .estrutura ção de uma composição detergente, em
redor, o qual é intercalado antes da nona pluralidade de vácuos esferóides particulas, alvejada, de adirei() com o
tbrre de oleutn.
tendo um diâmetro não. superior a ar- ponto Cazacterintico Q. earacterizado pelo
•
• Finalmente, a depositante reivin- ca de 0.6 milimetro.
fato do dito sal inorgânico ser trpoli4.— Uma composição detergente com- fosfato pentassôrlico, e cios ditos fosdica, de aceirdo com a Convenção Internacional e de conformidade com o Neendendo particulas sólidas de aceirdo fato e per-comoosto, liberando ~0artigo 21 do Código da Propriedade com quaisquer dos pontos caracteris- Mo serem os últimos dois constituinte.%
Industrial, a prioridade dos correspon- ticos precedentes, caracterizada pelo adicionados na preparaç:o da dita pasdentes pedidos; depositados na Re.' fato das ditas partículas terem uni con- ta.
partição de Patentes da. Alemanha, teúdo de umidade de 15 a 35% por
13 — Um processo para a preparaçâo
em 17 de setemb
c e peso.
novembro de 1900, sob os ris. P32150 5 — Urra compos'ção sd etergente de uma composição dvfergente. em parIVa/121 • /P 32.480 IVal121, respec compreendendo partictilas- sólidas de ticidas. alvejada, de acórdo com o ponto caracteristico 6, caracterizado pelo
til/emente
actordo com quaisquer dos pontos ca- fato cio dito per-composto, liberando
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
* 29 Da data da publicação de rine trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o def.erimento do pedido. durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

19 — Unia composição detergente
TERMO N° 132.9Y8
oxigênio, ser o Ultimo constituinte adicionado à dita pasta, e da misturação substancialmente como supra descrita.
20 -- inu processo para a preparaDe 28 de setembro de 1961
subsequente a tal adição não exceder
ção de uma composição detergente suum minuto.
Requerente: Farbenfabriken Bayer
14 — Um processo para a prepa- bstancialmente como supra descrita.
A Requerente reivindica de acôrdo Aktiengesellschaft, sociedade alemã, inração de uma composição detergente,
em particulas, alvejada, de acôrdo . coai cora a Convenção Internacional e o dustrial e comercial, com sede em Leo ponto característico 6, caracterizado Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903 de 27 vefkusen-Bayerwerk, República Federal
pelo fato de se misturar um hidrotropo de agOsto de 1945, a prioridade do Alemã.
cora os outros ingredientes para formar correspondente pedido depositado na
«Processo para a jabricação de polioRepartição de Patentes na Africa do
dita posta.
ximetilenos de alto pêso molecular».
15 — Um processo para a prepara- Sul, em 23 de setembro de 1960, sob
ção de uma composição detergente, em n' 3.895.
Pontos Característicos
particulas, alvejada, de acôrdo com o
1. Processo para a fabricado de
ponto característico 6, caracterizado
TE'RMO NQ 132.967
polioxisnetilenos de alto pêso molecular
pelo tato de se misturarem, intimamenpor meio da polimerização do formalte, o detergente orgânico, hidrossoluvel,
De 27 de setembro de 1961
deido em meios de acidificação ou alcasal inorgânico, água e per-composto, liRelinaria e Exploração- de Petróleo linização em presença de catalizadores,
berando o oxigenico, para formar a
.
caracterizado principalmente pelo fato
pasta dos mesmos dentro de um perío- Uniao.. S.A. — Brasil.
Titulo: sProcesso de crotouização e de que se empregam como catalizadodo de tempo insuticiente para ocasiooar perda substancial da pasta de oxi- co-crotonização catalitica de aldeidoso. res os compostos de estanho.
;enio gdrado.
Pontos Característicos
. 2. Processo de acôrdo com o pon16 — Um processja para a prepara1, - caracterizado _pelo emprêgo de
1. Processo de . crotonização e co- to
;ão de urna composição detergente, em
sais . de estanho' bivalente com ácidos
aldeidos,
ca.
crotonização
catalítica,
de
oarticulas, alvejada, tendo uma densiorgânicos que contêm pelo menos 2
dade aparente menor do que cêrca de racterizado pelo tato de se passarem átomos de carbono.
"
).45 grama par centimetro dibico, ca- os aldeidos, • à alta temperatura e em
3. Processo de acôrdo com os ponracterizado pelo fato de se misturarem fase de vapor, sôbre um catalizador
de cérca de 2 a 6%, por pêso, de um constauldo por óxidos metálicos puros, tos 1 e 2, caracterizado pelo emprêgo
detergente aniónico, espumante, cênta óxidos ativados com materiais alcalinos, de sais neutros ou 'básicos de estanho
ie 10 a 75%. por pés°. de uru sal foistatos de elementos do grupo II e bivalente com ácidos orgânicos espede fosfato hidratável, cêrca de 15 a VIII suportados sôbre óxidos metáli- cialmente alifaticos.
40%, por peso, de água, e cerca de cos, vidro e óxido do grupo IV.
4. Processo de acôrdo com os pon2. Processo de acôrdo com o ponto. tos 1 a 3, caracterizado
3.25 a 1.0%, por pêso, de peróxiclo de
pelo emprego
hidrogênio para formar uma pasta ca- 1, caracterizado, pelo fato de que os1 de sais, hidrolisados total ou parcialditos
óxidos
cataliticos
são
aluminas
ati-1
paz de reter pequenas bolhas de oxigêmente; do estanho bivalente com ácidos
nio sem coalescência substancial das vadas.
orgânicos.
3. Processo de acenai° com o ponto
mesmas, a uma temperatura de cêrca
5. • Processo de acôrdo com o ponny 1, caracterizado pelo lato de que
de 35 a 60QC, sendo a misturação
to 1, caracterizado pelo emprego de
o óxido e a silica-gel. _ •
dita pasta interrompida antes de
4. Processo de acôrdo 'com o pon-1 difenil-estanho.
quer perda substancial de oxigênio gerado subseqüentemente à adição do dito to 1, caracterizado, pelo lato de que
6. Processo de acôrdo com os ponperóxido de hidrogênio à dita mistura: os agentes de ativação dos catalizado- tos 1 a 5, caracterizado pelo emprêgo
res
são
hidróxidos
de
metais
alcalinos,
k se liberar oxigênio do dito prr')xio
suplementar de compostos de metais
cte hidrogénio dentro da dita pasta numa • particularmente o hidróxido de sódio e bivalentes.
quantidade suficente para alvejar e ex- o hidróxido de potássio.
5. Processo de acôrdo com o pon7. Processo de acôrdo com os ponpandir dita pasta até um volume final
de pelo menos 2.5 vêzee o volume ini- ,to 1, - caracterizado pelo lato de que o tos 1 a 6. caracterizado pelo fato de
cial da mesma, pela geração de peque- agente catalitico é o fosfato de níquel, efetuar-se a polimerização com anidrido
acético.
nas bolhas de oxigênio dentro da mes- suportado sôbre os referidos óxidos.
6. Processo de acôrdo com o ponma, de se assentar a pasta, expandida,
8. Processo de acôrdo com os ponsob condições cmiescentes até uma massa to 1, caracterizado pelo lato de que o tos 1 a 6, caracterizado pelo fato de
Friável Com C,1/11SNIC i n I trirrItC dito volume agente catalitico e o fosfato de cádmio, efetuar-se a polimerização em éster etílifinal, e de se granular dita massa friá- suportado sôb..-e os referidos óxidos.
7. Processo de acôrdo com o pon- co do ácido orto-formico.
vel para formar particulas de urna com9.. Processo de acôrdo com os ponposição detergente, alvejada, contendo to 1, caracterizado pelo tato de que
de 15 2 37.'1,', de umidade e tendo unia os materiais catalíticos são misturas de tos 1 a 8, caracterizado pelo lato .de
densidade a parente menor do que cerca tosfatos de cádmio e niquel suportados que os catalizadores são empregados
em quantidades .de, pelo menos 2.10—'
de 0.45 gr una por centímetro cúbico, sôbre os referidos • óxidos.
8. Processo de . acôrdo com o pon- moles por litro dos meios de aciditicação
sendo ditas percentagens - por -pêso do
dito detereente orgânico e sal ino-gall to 1, caracterizado pelo fato de que ou alcalinização.
co hpsradi sõbre o pés° dr, dito aro - misturas de dois ou mais alderdos são
10. Processo de neônio com o esdoto final, e ditas percentagens de água crotonizados scabre os catalizadores, aci- pecificado nos pontos 1 a 9, caractee peróxido de litprogênio baseadas só- ma referidos a fim de obterem-se mis- ideado pelo tato de que os polimerituras de três ou mais aldeidos insaturabre o peso da dita pasta.
zados obtidos são aquecidos em predos
sença de estal.zadores aciditicante ou
• 17 — Llin processo para a preparação
9.- Processo catalítico de co-crotoni- alcalinizante.
de lima composição detergente, em parzação de aldeldos de incôrdo Com o ponticulas, alvejada de acõtalo com os pon- to • 1, caracterizado pelo fato de se
11. -Processo para a labricaçac de
tos característicos 6 a 14, caracterizado usarem os aldeidos lórmico e iicenco, poliximetilenos de alto pêso molecular
pelo feto rias ditas partículas - terem ini- como reagentes de oartidti, onjunta- tal como substancialmente descrito no
cialmente r im conteúdo de umidade aciaiorio
p,(",.C1Ite
ma da 20%, e serem p rocessadas para . mente. , com os catalizadores acima referidos.
1
Finalmente,
a depos tarde reivindica
ajustar o S^11 rontet"uln de umidade até
10. Processo catalitico de co-crotoni- de acorde com a 1.. -invenção Internado .
um nivel elmixo de 20%.
e de coniormTdade com o artigo 21
18 — Um processo . para a prepara- zação de aideidos, cle acôrdo com o -• nal
C 4, (- (5, ln
P ,ri, (ia& industrial
ção de uma coinansie":10 detergente, em ponto 1 cara,. tet izado • pelo fato de
pedi
parr i cida.s. riveiii1a, de acôrdo com os se usarem os aldeidos acético e butirico, a prioridade dos correspondente.
R.H..taiC10 ie Papontos cn - a(.1-rit'cr.,, s 6 . a- 14 caracte- como reagentes de partida, conjunta •ea-ie
rlr. setembro
eirs
rizado pelo fato da d it a pasta ter um mente, COZI OS catalizadores acima refede i,C e 12 de maio de 9l.
ridos.
pH de cêrca de 9,5 a 11.0.

TERMO N 1 133.012
. De 21 de setembro de 1961
Requerente: Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellechaft, Leverkusen-B a y e rd
werk, República Federal Alemã.
«Processo para a produção de iminas
Pol-eiclicas>>.
Pontos Característicos

1. Processo para a produção de irrn.
nas poli-ciclicas, caracterizado pelo fato
de tratar di-aminas primárias mono ou
bi-cíclicas cujos grupamentos amino es.
tejam ligados a átomos de carbono con.
tendo pelo menos um átomo de hidro.,
gênio e que se acham separados por
pelo menos três átomos de carbono, a
temperaturas entre 250 e 450 QC, eventualmente em presença de gases inertes,
como catalizadores liberadores de amo.
niaco.
2. .Processo de acôrdo com o pois.
to 1, caracterizado pelo lato de enipre.
gar como catalizadoreà óxidos de alu.
miniu ou catalizadores mistos contendo
óxido de- alumínio.
Finalmente, a depositante reivindica,
de acôrdo com a Convenção Internacional e de conformidade com .o artigo 21
do Código da Propriedade Industrial,
a prioridade dos correspondentes pedi.
dos, depositados na Repart.ção de Pd.
tentes da Alemanha, em P' de otitt.oro
de 1960, sob o a' F 32.253 1Vb/ 12p,
com referência aos exemplos 1 a 4 e
aos pontos caracteristicos, assim como
a prioridade de 23 de novembro de
1960, para o exemplo 5 e a de 28 de
abril de 1961 para os exemplos 6 a 8.
T2R,M0 N 9 133.031
De 29 de setembro de 136;
•
Requerente: Clayton Manuf ao) uring Company — Estados Unidos da
América.
Título: Processo para prepatar gases de líquidos.
•

Pontos Característicos

19 ) Uni processo para separar gaste vapores de óleo combustível, obtido
de um reservatório e introduzi& em
dispositivo queimador de óleo, o qual
aquece o óleo combustível
do nele e queima apenas uma parte
dêsse óleo. , caracterizado por inciuir
as fases de: remover os gases mi.
tranhadps do óleo combustível introduzido nó dito dispositivo; remover
os vapores do excesso de óleo agúeeido descarregado pelo dito dispositivo: e depois fisturar êsse excesso
de óleo combustível aquecido com
. tá sendo
óleo combustível /Vivo que R S
introduzido no referido dispositivo,
fazendo-o voltar ao dito dispositivo
com êle.
29 ) Um process,o de acôrlo com o
ponto 1, caracterizado, por incluir
as fases de resfriar os vapores i e.
movidos do execesso de ó l eo combustível aquecido: e devolver os vapores resfriados e os gase s entranhados removidos do óleo ~bus.
tivel fornecido ao dito disoasitivo,
nara o dito reservatório.
3° , Um processo para separar ;ases
e vanores de -óleo combustível, substa 1i-dali-rente corro descrito
45 ) Um aparelho oara Rei-Jurar r.ases e vapores de óleo e °anotes de
Al eo combustível. obtido de Jrn re•
- e r-ntório e introduzid o em mim d's.
oositivo queimador de (51 .,,) que
aquece o óleo combustível introdu•

•
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Publicaetto feita de acido com o art. 28 do Código de. Propriedade Industrial:
1 : 9 Da data da publicneão de que trata o presente artigo, • começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dle.s
poderão apresentar sua.n oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles çae se julgarem piejacajw.
tido nele e queima apenas uma par- comunicando-se com a câmara sepa- Art. 21 do Decreto-lei tO 7.:$03, de
c.a. 40
radora de ga.e a atou, da zuns su,e- 27 de ag;.etc de 195. a prioridade do
kW. VÁ' teor e acima ela zona na qual o colyea onderre pedidu dna:liado na
C ...1(
dita dispositivo ae • dernsferáncia se ReparCção de Patentes dos Estuem
tu en,e U
ti ‘U. 1J C V
et01011.0a COM eia.
117n leos da Amerma. em 37 de setemtua,
ela.** •
12 9 ) Um aparelho de ac5rdo
Vá
bro de 1900, SOh n9 59.725.
1,:à4eá
o ponto 11. caracterizado plaque a
cieo
•
[a.a.:caiu a ele, ui.,
bomba de transferfncia 1,,ern 'mia
oe ,a..u.•
uj capacidade maior do que a capara'ramo N9 133.032
401C0 e.h•l»)..buYal. agucem./ dad, da seelincia pomba e porque
cauica. , e,LtCt1J 1./CaU 1.44.130bil.'040 quct- a segunda b.mma tem uma capaciDe 28 de setembro de Will
Re usrente: Soefeta Italiana Resiinaua, ; e u.s,.uu4• paz
dade maior que a taYa censiimo mártmo do dispositivo queina- ne, !Stift, .Itálla
o.ta, o ezue.,.., ue
"Proliezso para purificar formaldor.
aauecidu paru u q.uninauut,
1391 Um aparelho para separar dardo gaso:o".
:Lane co.4 uleu cJai.JuZ:.re,
óleo
comthritivel.
Ponios Caracter:slieos
gases
e
vaores
d
.
caiu ao mesmo peio spa.aau, ut
• tr.inn talo- ente c:0mA descrito, com
111 Prore •$o pa-a pur festr MOn15gas.
Ma70 da frrma caraeteriudo
oV ) Um apa...e:I.o de rtaOrdu curo referencia aos desenhos aents
A requerente rei rind c.a •1 acórdo arfo' fa'.o de fortrald",do gasoso b7u•
o oona) 4, caracorizauo •uur incant
Uni ci.ápos,ti.0 paia reá/r.ar o
a- com a Convenção Internacional. e o to, impuro, ser contactado por um
pures que eniammi do sepalaaor
val.or e paia do.
os (Alto* :apure:4 p:.ra
reser.a..sno.
69 ) Um aparel,:o d ac5 r 10 cum o
ponto O. caracterizado I 1i'caur
um clispusit.vu destinado a coam ima as espumas pro-.-enientes do separador de va9or
791 Um apaielho de ac ,.-elo coro u
perito 6 ca acteriza.::a
o d 1 - Atos do Poder Legislativo •
Volume•
positivo destinado a comprimir as
esp umas compreende uma re.stric.no
Leis de laneiro a matço
ao fluxo do sepa-ador de va por para
GAÇÃo N' 937
)(vitt
o .dito reservatór:o.
PREÇO: Cr$ 900 • 89 1 Um apare tio de acórau cum
gr:a:quer um dos pontos 4 a 1. caVolume II - Atos do Poder Executivo
racterizado por Incluir um di:pontia, pata o retArno das gasea p.oveDecretos de ianeiro a março
nientes do sepa-ador de gás e todo
Divui
GAçÃo
N' Q38
o eXCeSt.0 de óleo combustiva l, para
o reservatório.
PREÇO: Cr$ 6.200
•
991 Um aparelho de ticôrão com
Volume 111 - Atos do Poder Legislativo
o ponto 8. caracterivado porque o
dispositivo para o re'llrho dos ires%
Leis de abril a junho
do serara rior de gAsInciiii orna válN . Y4 3
DIVUI
GAÇÃO
vula de descomoressfio ciermatin a
manter uma centraprestão d etermiPREÇO: Cr$ 1.700
nada,
109) Um aparelho de acn rao com
Volume IV - Atos do Poder Executivo
o ponto 5. 6 ou 7. e pinto 8 ou 9.
Decretos de abril a junho
caracterizado por incluir um dispoDiviliGaçÃ0 N' W44
sitivo •para o retórne dos di to.: vapores do separador de vanor mira o
PREÇO: Cr$ 5.200
separador de gás. para fazer voltar
V - Atos do -Poder Legisl.ltivo
os ditos gases que emanam d. , senaVolume
redor d. pás pare o reserve4er'0
Leis de julho a setembro
11 9 e Um aparelho de acerdo eom
9%2
Divtit c,Àçlto
o ponto 10, ea• a eterlzade oxpii • os
see aradores de gás e vanor conurePREÇO: Cr$ 2.200
•
resnectlearrente. uma cámera
semradora rio gát vertieel e 'uma
Volume VI - Atos do Poder Executivo
c4 mara sera radora d . temor ertiDecretos de 'unto a setembro
cal ena e'mn-a separo adra de vaDIV111 GAÇÃo N9 V53
por comun learrtn-se com a CAMArg
sera-e Pore d . Os em zonas swierior
PREÇO: Cr$ 6 000
o inferior so,sn'Plesa vo-fir•orn,ée,
C In Pl itindn dIR-n-ltl. o. d. *rnn.r.Volume VII - Atos do Poder Legislativo
Onein, aue con tt'm uma Nimbo de
Lets de outubro a dezembro
trangf.rPnc`a d eolnalo p 1"tro4r
Dont; oAçAo N v 95?
o Óleo do r.se-eetAri ., na eA rnaea reOs ;nom nnnto
pa-erloea
PREÇO: Cr$ 4 00i.
lIn n l i Ãr i n A g rena. min.ilot e Inf.rior e itm clls..nsitivo, QflP
rsue
Volume V111 - Atos do Podei Executivo
uma seeemds h"mba, em n mIznie/ Decretos de / utubrO a dezembro
OH com se ei'mems s noverlor e r de
Divtit naçÃo N o 968
gás e de V A^n r na d'ta 2un q infe
eraniv,-vv.1-rioante
PREÇO: Cr $6,500
no dle-orPiro noe4me 4or. fRxe.
vh.NIJA:
altivo pare e ro•P_4rnn do exoeveo
O•en enrobInt4 "Pl P . 11PC / C10
n
Na (;rianahAra
diSnn . flivn mia va nennI • nIrq eoni .0
OO P ITondOr. e com e ellIRM sena-aSectle de Vendas: Av RutIngues ANCS, 1
dora de va por num enntn Into..-^ e
Auencia I: Mim:Cimo da Pavoas
P in--dliroentasm
Atende-se a pecedos pela Servu,0 de Neetuuddso Postal ""9. •
ferioy . ne-a o reterno do
6leso enn, b• IRtfrel rara a Mi...14-n
th Hm:a
parsdnra meg ser m foo-e-lo e ll com
éleo enrn"mstiret rp1-24,
Na *ede do 0.1.N
dor de gás pela secninda bomba o
4.1.á

COUiÇA0 DAS LEIS

1965

dispositivo para o retõrno dos gases

adeorvente. sólido que é Inerte corn
, a foaua.de.00, ma.s pu.s.
!Sui uma áfin:dade einada para ai
impurezas no tormaide,do D:U11), 4
que é capaz da ser rejenerado pot
lataeem mediante passaeem de um
g:".s inerte. •
•
P:ocesso de ac.*.rdo com o pon•
to 1. ca:actert-ado peio fato de 5-1
uar. como adsorvente, uma subi•
t.'neta if.lo voláti l , si.b:tane'alment-i
anfdriea, sm ida, inorgânica e Jou or.
entoa, Ac!da.
39) Processo de ac5rdo com o por'.
to 1, carecterrado peto tato do ai.
torvente ser urra reina pennutadora
cl , lona com naturcra acl d:ca tal
como tcicin pos.laerilico ligado trens
rera!mente.
419 1 Processo de an5rdo com o non.
to 1. caracteri-ado re:o faro de si
Luar, como almrvente, uma resina
rermutat'om de tons com nakurtna
-ta'. como orna resina de po.
IicIrcni fenol sulfonedo.
591 Processo de acárdo com a
ponto 2. ca-acter:zado pelo fato da
adsMn'ente compr eender um suport4
Inerte no qual foi ti?nosi tnrity urd
.cirlo rue tem irra volatilidad. rem.
to beira a temperaturas on4ratóe1as.
891 Processo de are5rtio cum ca
rontos 1 a 5 c.aracterem 4e reelo fate
de temneraturn opera tó-ia estar
cormreeni!cie en`re - 21 e + 1519C
e este, d l prefern ela. campreendidá
en rre 480 e
199.C.
791 Processo acftrelo com GI
Tontos 1 a 6. earact.rleedo pelo feita
de se cfetrar a aisnrea..1 s tb.e Cs.
medes este1ticas de edsoevenre
ecerclo Cem o principio de reaçõei
em leito fixos.
139 ) Processo de acôrdo com ot
pontos 1 a 6. caracteri-ado pelo feta
de se efetuarem a por:Ventilo da
forni:Neide, e a regeneração do ad•
somente de seórdo com o principia
de leito móvel.
991 Processo de acardo com ei
nontos 1 a 6. caracterleatin pelo feta
da se efetuarem a purifte.actio de
formaideido e a reffenração do ad.
somente de pe5rdo com o principia
de leito flatclizacio.
109 Processo de actirdo com
Pontos 1 a 9, caracterizado pelo feta
de se poder efetuar a nurificaçáo
do formaldeldo ror um certo númeN
de estágio emprteeando eonatante..
mente o mesmo tl •so de processo 01
tmeeesson d e arA-rio com os pontIA
7, 8 e 9. alternativamente.
11 9) Procesvo de aeA rdo com .1
ponto 10 caracterizadi pelo fato dl
• efetuerem - os várloi eetfizioe di
oo rifee .fto s'fbre o momo advir.
vente s`b-e adsorveri••* d;fe'en•
tes. A mesmo teroneratura e:on
frmne-sturaq dife-onte. • com ai
menra.: taras de val n .8 -1* •!a eioN
!ave .; -diferentes de velamanar.
1291 Processo de acento com •I
conto 1. caracterizado trio fato da
1{2 efetuar o proceysn como descrito
nos exerop'oe 1, 2 3 e 4.
Fina:ment e a ti po ltante
ca. de ae* rdo com a Convem:ao ln.
teu-nacional e de confo em I led» com
n, o
ce ln ,daoi ,ceorio.dori'
Paa4r:.‘1 011
neintt.il
t : 3:
010't. Irá0 do Pa l.nt ee da Itatia,
29 de outubro de 1900.
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PublIcanião falta de actkdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§
ria data da publica:adio de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dia, •
poderto apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadtl,
desgaste, • externa e uma seção de dia. ! 7. Um mtcanismo de vedação, de férida externa da dita seção de dia._
i-ma impetmeavel à gasas interna, califa:miá:de cano o exposto em qual- fraama no dito .seadaula
a dita seção de. vecia não sendo clavos- quer um das paracs ia-cc.:dentes, ca- j 12. Um raecanierna de VeLiaA
Da 29 de setembro de 1061
:0
. para
ia entl-e a dita parede lateral do tan.Éracteriaado pelo fato da dita SeÇá3 de um tanaae
para arraiai:ene:manto
de
c_rao
Requerente: Sul Americana da Ren- qae e o dito membro de apeio e a dita diafragma ser folaadamente pendenta liquid.os,
pra:lutes de pe.
seção-de cliafraama Se estendendo eu- en,aC as suas partes periféricas inter.:trole°, caractarizade por incluir uma
das Ltda. -- São Paulo.
tra cita estrutura de parcde e o 'na e enterna e incluindo partes inár- i pa:eda lateral sabstancialmente
atitu:o. Anel guia para tricotai..
1 "Anel Guia para Tricotar", ca. fundo da dito membro de apoio, d:s- nas e eaternas e intermediárias, a par- I drica perpendáular, e uma coasrtuda.
raerizado per cone'stir em um aael poiXtives cera:luzidas pata dita' CU.J27:-; te intermediária da dita seção de dia- ! flu'u e nte dispo-da no dito t e n-aie e 'dl
a,pata sustentar o dito i.re.-ina situando-se ao lenao da super- 'aluindo uma estrutura de parede v.i._
uran.
com cepellto plano, de onde parte uma tura fa
e secante ou radial cem .a etc_ membro de apeio para deslocam:má ficá superior do liquida 0.7M=11'.7.e.0 batr:nc:alm entt cintilar catre , es 111:2Sprojto
vertical co mo dito teto -ou cobertura no dito tanque, a parte interna da mos: o dito MeC7,11M3 de vadação
trará:alada afilada e hei:ao:dal.
flutuante e cem rzenzito à dita parede 'dita seeão de d'c.fragma se estendendo canzá lacalizado n3 dito espaço aram.
2. "Anel Guia para Tricotar", como lateral co tanque e para compelir o :pra cama da sua parte intermediária
e ie ,-.1•,
•• : c t
,r a oia
reivireláada em 1, caracterizado ainda dito membro de apoio radialmente para a parte periférica interna do e cercando a dita
estrutura da parede
por dois antepares verticais, por um para o extericr para preasisnar a cita : meerno e situando-se co lonao da eu- : exterior e cataelternente adjacente a -eino tarratdm vertical e rosauendo, no r.:2 ?.- 0 de VSet'::^0, colccando-a em Lr- :palf..e:e. e::tcrna inferi r da dita cstan- ---ir.-recie lateral da duo tanataa. a parte
card fica d coa nreforado central- ma rei:piam:rito hermético e:ali:sante 'tura da parecia, a parte e-:terna (11 (11- ,l^superlor do cito elemento de vecitte,ão
mente, e sabre tal disca l'IT!'"! mala da cem a d:ta parada lateral do tanque e ta seção de dirfraarna se. estendendo 'ea cs:,endrncia para c"nta bem acima
fia halIco'dal envd-vente do eiao e para coe-medre movimentos laterctis para baixo da sua parte intermedidria do n'vel ,o ÇI1 'V7
—
nt:ie nrEsa por uma extremidade. e imitados da dita estrutura da parede para a sua pane par :féria". e-terna e dito
"
tnrpse e reas.,
nide
sultm o o dito
centi da, rcr uma ',orca rosqr ae da. co- cem respeito co dito membro de apcio, situando-te ro lenço da sun erfi cie In- ' elemento
da veelaaão sando Ce caiasloceda no e!-o, cWo avan^o f.`rrmn. a parte periférica superior da dita se. terna inferior do dito membro de trução cora)csta
e inclu i ndo uma coamaior terrão da mola, contida entre ção de vedação sendo afitatda à. uma apoio. . ipa de apoio interna radialmente
elãá- .
dita ;arca e o dizer.
parte anular da dto membro de apoio ii. Um mecanismo de vedarão, de :tica e uma camada anua:tecedora
ia.
disptzta
acena
do
nível
do
linuid•
ar3. "Anel Guia para. Tricotar", .como mezenetlo no dito tanaua, da-forma conformidada com o exposto no ponto termadiaria e uma cern a da de vedarão
reivindicado em 1 e 2 caractatdrado que a dita seeo de veciarao é puxada
7 ,ceracteeizado pelo faio cio caimanto l' elástica eaaeuaa, a dita camada de
por serem n heliccida da nroierão sa- para cena p:do dito membro dt anelo fo - gado da dita seção da diafraama amoatectmento intermediaria .
reco
ce nte, es dois pines 'vertieds
entre as sues partes nerifériars inter.. 'brindo a superfaie exteima Ca d'ta
_
da"
r
"
c'
d
dr
..
..
1
e
m
t
-,
.
ciadas e o &no caa l eal. pentes l irrdta- cm
cirna do me-ma e a parte periféricana e eateraa fazer cena que o seu ma..IVa... a cie apoio, a dita ca:-rada de ae.
dores ca de guia do fio de tricotar,
a ta a . dçao recobrindo a superfcie eterna
da dita
secodo
de vedarão Sen- teria.' ai-anc a para dentro e rara
•chriditado.o R, !lassar entre o es-alho inferior
anular
dito -maribao da sua parte interrnadadna e rn reeszm da dita cemada de a...mar:ti:cimento indo
afixada
à
term a superfálca externa
ediária,
do anel e o disco. submeiando se à ra• ," ta à variarão dada
caladoadit cobara•
tenaao date= nada ral o grau de liquido- arm a zenado no dito tanqaa
tura flutuante. d'sse modo um atm- dita camada de veda eao sendo dienosaperta da porca resapeada, e, portanno calado do dito teto flutuan- ta em acoplamento direta caro a - su. •
forma que a dita serão de veda rão é tmento
do:da mola l'eVcoiclal.
e 6 aaaard
rrm -irda ror um arrieraanto parEcia interna da dita parede lateral
puxada
para
bal
ao
Paio
dito
maMbro
4. "Pn.:1 Gaia para Tricotar". cemo
do material da dinfra ama da narte in- do tanque, a dita camada de vedação
de
apeio,
e
mdecorn'mcia
do
desloca• teiv!rd!carl o da 1 t., 3, sabstancialtn enterna para a parte Interm ediária e dai , sendo firmada de matenal em lençol
mento para baixo do mesmo, uma para
te cem, descrito e 'lastrado nc rela. parte
a parte externa da dita ser 'o de não-metálico flexível que é altamente
periférica
inferior
da
dita
seção
trio e nos desenhos anexos..
de vedação se reunindo cern a parte diafraarna enem e nto viu decréacimo resistente aos constituintes de produperiférica externa da dita sreão de no calado do dito teto flutuante é tos de petróleo e que é também ruis.
d odito
des gaste, dispositivcs condu.
a raama
jun o ao
d'
f fundo
o nor arriamento do tente ao pela
cobertura flualiante
TÉRMO N9 134.279
memheo de apoio e abaixo do nível da material do diafragma da parte ex- zidos
terna para o interior da parte inter- para sustent o dito elemento de ve.
líquido
armazenado
no
dito
tanque
e
para movimentos verticais com
De 20 de novembro -de 1961
submersa no seu interior, e dispesiti- mediária e dai para a parte interna dação
o dito teto flutuante e com relação à I
vos para vedarem a parte periférica da dita seção de diafragma.
Requerente: John Henry Wiagina — interna da dita seção de diafragma 9. Um mecanismo de vedçâo de con- dita parede lateral do tanque e para
Estados Unidos da América.
com o exposto no ponto '7 compelir a dita chapa de apoio ra,dial.
uma parte anular da citada ta.. formidade
Título: Mecanismo de vedação para com
8, caracterizado pelo fato da lar- mente para o exterior para pressionar
trutura de parede disposta acima do ou
um tanque para armazenagem líqui- nível do líquido armazenado no dito gura radial total do material de dia. através a dita camada de amorteci.
fragma incluído na parte intermediá. mento a dita camada de vedação co.
dos.
tanque.
ria dá dita seção de diafragma ser eu. locando-a em firme acoplamento her.
Pontos característicos
2. Um mecanismo de vedaçãa, con- bstancialmente maior que a largura mético deslizante com a dita parede
1. Um mecanismo de vedação para forme exposto no ponto 1, caracteri- radial normal do espaço anular entre lateral de tanque e para acomodar
um tanque para armazenar líquidos, ead pelo fato do material do dito ele. a superfície externa da dita estrutura movimentos laterais Jimitados da dita
por exemplo produtos de petróleo, ca- mento anular ser formado essencial- de parede e a superfície interna do estrutura de parede com respeito à
caracterizado por Incluir uma parede mente de copolímetros de butadieno e dito membro de apoio de modo que a dita chapa de ap&o, a parte periférica
lateral substancia/mtnte cilíndrica acrilonnitrila modificados com resina parte intermediária da dita seção de superior da dita camada de vedação
diafragma normalmente inclui vincos sendo afixada à tuna parte anular da.
perpendicular, e uma cobertura flutu- de cloreto polivinffico.
dita chapa de apoio disposta acima do
ante disposta no dito tanque e incluin- 5. Um mecanismo de vedação. de ou rugas substanciais.
do uma estrutura de parede substan- acehrdo com o exposto no ponto 1, ou /0. Um mecanismo de vedação de nível do liouldo armazenado no dito
cialmente cilíndrica perpendicular ra. 2, caracterizado pelo fato do dito conformidade com o exposto em qual- tanque de forma que a dita camada
cima pela
dialmente espaçada para o interior da membro de apoio ser essencialmente quer um dos pontos precedentes, ca- de vedação é puxada para
racterizado por Incluir uma multiplici- dita chapa de apoio em d ecorrencia do
dita parede lateral de tanque e defi- formado de aço em chapa.
nindo um espaço substancialmente 4. Um mecanismo de vedação, de dada de primeiros dispositivos perifè. deslocamento para cima da mesma e a
anular entre as mesmas; o dito meca- acórdo com o exposto no ponto 1 ou rica superior da dita seção de vedação parte periférica Inferior da dita ca.
nismo da vedacão sendo localizado no 2, caracterizado pelo fato do dito ao tona do di to membro de apoio, e mada de vedação sendo afixada à uma
parte anular da dita chapa de apoio
dito espaco anular e compreendendo membro de apoio ser formado de ma- uma multiplicidade da seaundos dispo- disnosta
abaixo do nivel do líquido
um membro de apoio perpendicular terial em fôlha consistindo essencial- sitivos perifericamente inter aspara substancialmente anular radialmente mente de fibra de resina poliester re- dos conduzidos pelo fundo do dito armazenado no dito tanoue de forma
membro de Imolo para a afiação da que a camada de vedação é puxada
elástico disposto no dia espaco anular forçada por fibra de vidro.
parte neriférica inferior da dita seeão para baixo nela chapa de apoio em
e cercando a dita estrutura da parede
do deslocamento Para bal.
e iccalizado rad'almente para- o ex- 5 Um mecanismo de vedação, de de vedação ao fundo do dito membro decorrente
xo da mesma, e um disfraama suba.
lo com o exposto no ponto 1, 2, de apoio
terior do mesmo e ersposto estreita. acóia
tancialmente anular formado do ma.
mente adjacente à d:ta parede lateral 3 ou 4. caracterizado por inclue* dis- 11. Um mecanismo de vedação de terial
flexível que é altamente imper.
do tanque, a parte suaerior do dito positivos para ventilar para a atmes. conformidade com o exposto em qual.
9, meável aos constittantes ela produtos
membro de ano'o Fe estendando para fera a parte superior da parte inferior querum dos pontos precedentes 1 àlro,do
petróleo dinceto no dito espaço
cnia, bom acnin do nível do liquido do dito espaço anular disposta abaixo caracterianclo por incluir um n airna
anel elástico fixado ao tono do dito anular e se estendendo entre a dita
armazenado no dito tanque e o fundo da dita sacão do diafragma.
do dito membro de aeoio se estenden- 10.Um mecanismo de vedação de membro de apoio, e um segando anel estrutura da parede e o ditn elemento
do para baixo, bem airo do nível do conformidede com o canasta em qual- elástico fix e do ao fando.do d i ta mem. de vedação, a parte perifdrica Interna
liquido armazenado no dito tannue, quer um dos pontos precedentes, ca- bro de s Poio, a p arte periférica aura- do dito diafra ema sen do sela da corn
de
um elemento substancialmente anular racterizado por incluir urna cam^cla rior da dita sen ão de vedaa ão sendo uma narte anular da dita estrutura
do
d seosto no dito espaço anular e for- anular de material amortectdor d's- fixada e vedada FO dita prim eiro anel parede e a parte neriféeicadaertarna
m e do de mr`erial em chana não-me_ posta entre o dito mrmbro do and) e e a pe rta ner'f-(rica infarior da d ita, dito cliafraadra, sendo sala cera uma
terce fleaível cre é altamente res's- a preuão radial arra o exterior do eer I'o de vedaeão rea do f-ada e ve- parte anular do dito elemento de ve..
tante aos cons tielin'ee dos nredntos a dita serão de veda aão rara dl-1-x buir dada co dito temid a anel, a narte &'5o.
de petróleo, o dito el-mento incluindo dito membro de apoio sêbre a dita se- rairWrira infee'o- da di ta sacão da ve- 13. Um mecanismo de vadn al5,1 con.
dação se reunindo com a parte peri-i forme exposto no ponto 12, caracteria
uma seção de vedaião resistente ao' ção de vedação.
TtRMO N9 133.051
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Publicação feita de acerdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
2• Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
rederão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
•

Telteet0 N9 136.433
sedo pelo fato da dita camada de ve- 1, e ainda dotado de um curto tre- TERMO . N9 136.433
dação ter formada essencialmente de i cho anterior rosqueadu externamenDe 15 de fevereiro de 196:
oopolirneros de butedieno e acriloni- te.e bem como de um furo sedai, tamD 15 de fevereiro de 1962
trila modificada cem resina de cloreto bem rosqueado, onde se aplica uma
de polivinila.
bucha anelar, atravessada pelo eixo 1 Requerente — Alex Eberhardt — Requerente — Liceu de Artes ..
14. Um meearesmo de vedação de de acronamento da válvula, e assen- São Paulo. Oficies de São Paulo — São Paulo.
conformidade com o exposto no expos- tada sebre uma guarnição elástica e1 Ti tulo — Trilho duplo para cor- Titulo — Nevo encaixe para gato no ponto 6, ou 12. caracterizado uma de estepe.
tlea com fixação ao teto — Modelo vetas.
.
pelo fato do dito material de amorte- 3 — pert
A e1 çoament
os em válvulas de Utilidade.
cimento intermediária ou emenda ser de descarga,
19) 'Nevo encaixe para gavetas",
como reivindicado até 2.
formada essencialmente da rema or- caracterizados
9 --leliho duplo para crotina com caracterizado por ser formado por
pelo
fato
de
a
cano-1
1
iente:a slntética de estrutura celular. pia ser montada era terno de um fixação ao teto, caracterizados por uma peça de forma geral retangular,
15. Um mecanismo de veda0o de longo trecho rosqueado de uni pes- ser constituido per uma cantoneira em material leve e que possibilita
conformidade cern o expo:do no ponto coro
ineertida com uma aba ligeira- fecil deslizamento sebre sua supercilindricee este dotado de curto L
6 ou 12, caracterizado pele fato do dito trecho
fície, como o plástico, possuindo um
rosqueado interna- mente maior do que a outra.
material ou camada de material amue mente, posterior,
rasgo central, em sentido longitudie aplicaleel sebre o rosquea- 29 — Trilho duplo para cortina com nal,
tecedor intermediário ser formeda es. mento externo
com um alargamento em angulo
cio tempfee referido fixação ao teto, como reivindicado
sencialmente de espuma de pollureta- cm 2. e o dito pescoço
extremidade
sendo ainda em 1, caracterizado por ser previsto 1redondado
na.
. na extremidade posterior.
um alojamento extremo uni trilhe na extremidade de cada
16. rm mecereemo de vedarão de provido de
para um anel livre, dotado abe da cantoneira.
29 1 "Nevo encaixe para gavetas",
conformidade com o exposto PM mire- edeinterno
em 1. caracterizadente interno.
caracterizado por incluir uma coifa
39 — Trilho duplo para cortina com comoreivindicado
do, mais, por, na face oposta, posquer um dos pontes precedentes, ca. 4 — Aperfeiçoamentos em válvulas, fieação ao teto, como reivindicado trair
saliências em forma de pinos
a n t 1-intempér1es subestancialmenee de descarga. cemo reivindicado até' em 1 e 2, caracterizado por serem os 'arredondados
para fixação da peça.
anular • para proteper o dito espaço 3, caracterizados por um braço de' trilhos dotados de rasgo longitudinal
anular contra os elementos atmosféri- alavanca, provido de eebeçote alarextensãe
por
onde
correm
tecla
a
para gavetas",
J em rodizios su.stentadores
cos, a parte periférica externa da dita gado eetrc-mo. parcialmente
introde
da cortina 39) "Nevo encaixe
em 1 e 2, caractecoifa anti-intempéries sendo fixada à eido no pescoço eihndrico referido em os
e onde são fixados os limitadores de comoreivindicado
rizado, ainda, por as gavetas possuiparte superior do dito elemento de 3 e articulado na extremidade livre,
rem pinos colocados externamente,
apol ce se prolonvendn piara beieo e
radialmente para o Interior do mesmo do eixo de acionamente da válvula. 49 — Trilho duplo para cortina com em suas laterais, horizontalmente, e
este dotado de uma reen- a espaços regulares, pinos (ates que
c
sare a parte periférica externa Etre. cabeçote
delicorno reivindicado
emtem
1. 2aoe 3teto.
e caracterizado
por ser se inserem nes raegns da peça e desrior da dita estrutura de parede de trineis lateral, encaixada sobmo remodo A verter a Sena sebre o dito te interno do anel livre tamble
asgo extre.la aba menor da cantoneira dotada de tirem por eles, e sendo a inserção
ferido em 3 e mais um r
facilitada peites alargamentos em Anteto oe cobertura fluttiente.
mo lateral, onde se articula uni pino, • furos
por cinde
parafusosfixados
a fixamno
a gulas.
. badores
previamente
17.rm mecene,mo de: vedaceo pare com
tetioirn
extremidade apoiada excéntri- ci
um reservatório de armazenagem de
4 91 "Nevo encaixe para gavetas".
liquidas construído e adentado para cemente sabre o tarnpão interne da
como reivindicado em 1, 2 e 3, tudo
opera r eubstaneleimente. conforme reiul ve truta.
I 5° — Trilho duplo para cortina como
substancialmente descrito no
descrito com referência aos desenho 5 — Aperfeiçoamentos em válvulas i com fixação ao teto, como reivindi- releterio
e reivindicado e ilustrado
apeneos.
de descarga, como reivindicado até ee cedo nas pontos caracteristicce preO requerente reiveidlea de eceedo substanelelmente como dese.rl i os e cedentes e ilustrado nos anexos de- Pelos desenhos ()pensos.
com a Convenrãee Internacional e o ilustrados nos, desenhos anexos.
senhos.
Art. 21 'do Derretolei ri' 7 903 de 2:
•TIMM° NI 13e .509
de neesto de 1945. a prioridade do
corerspondente pedido depositado na
De 21 de fevereiro de 19be
Repertição de Patentes nreerlee 17U.
da ?retrete, em el de novembro de
Requerente — Tetsuo Lubori —
1960, sob n9 70.487.
São Paulo.
.

i

ATOS INSTITUCIONAIS

TI.RMO :19 134.481
De 28 de novembro de 1961
Reedierente — Brasling — Fundição Brasileira de Metais S.A. — São
Paulo.
Titulo — Aperfeiçoamentos em válvulas de descarga.
1 — Aperfeiçoarnentes cia válvulas
de descarga, do tipo que compreende um corpo cilindrico principal, com
entrada superior e salda interior, e
ma is uma parede interua vertical
cone passagem circular coaxial com
uma derivação tubular anterior de
dito corpo, caracterizades pelo fato
de a dita passagem In ema ser obliterada por um p istão formado pot
bioco cllindrico fle•ivel, revestido poi
e: inisa metálica, esta ainda dotada
de g uarnição contornante, de coute,
ou equivalente, pistão este montado
em terno de longo eixo de acionamento de válvula, envolvido por mola
2 — A perfeielarnentos em válvulas
de descama. como reivindicado em-1.
cerocteriendos por um tempão eilindrien ohliterader da derivação tubular anterior do corpo nrincipal
qua! e fixado por perafti:aee com interente ree de arruela de vedarão
temreo teee p
em sua face
posterior, de alorovido.
jamento reentrante
para ancorairein da

mola referida em

de 9 - 4 - 1964
de 27 - 10 - 196á
Atos Complementares n. c's 1, 2 e 3
DIVULGAÇA0 N.° 953-A
PREÇO: Cr$ 220

TfalMO N9 135.600

•

A VENDA
Na Guanabara
Seçáo de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Agència 1: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reemtailso Postal
Brasilia
Na sede do DA N.
JEN

•11

.•

Titulo — Nevo tipo de cruzeta —
Modelo de utilidade.
I — Nevo tipo de cruzeta, caract erizado por se Nanar de duas pqar'a móveis, uma constituida por uma
esfera que tem na superficie duas
ranhuras que se cruzam perpendicularmente e nus quais se prendem,
por melo de parafuses com ou sem
unhas Intermediárias, os extremos da
outra parte ou garfo móvel da cruzeta.
' Ir — Tudo como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

De 21 de fevereiro de litt).
Requerente — Ttsuo Kubori — Sue
Paute.
Titulo — Nevo Upo de cruzeta —
Modelo de Utilidade.
— Nevo tipo de cruzea. caracte-

rizado por se henea de duas partes,
motiveis, unia mins:ha:da por uma esfera que tem ne -surte:te cle duas ranhuras cmc •Le
uerpendicularmenle c, no si inZerior, narafuses
que cacimbem) em reseos enisenVes
1 ret °etre
nerta 'lute móvel de
-tire te. eseini C .n itieendo a, ceias
ri — Tuen reme cinere.° e ilui•

trado no. desenhos *nevas

4
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 días
acel era° apresentar
suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem Prejudicados.
TERMO No 105. 795

e (b) pelo menos, uma a alogeno- zo-corante metalífero, empregado' co- d.) pelo
fato de se esteficar
triazina da formula:
aio o material de partida, ser um I coei da fórmula:

De 10 de outubro de 1958
Requerente: Ciba Société Anonyme. firma indsutrial e comercial sulça •
"Processo para a fabricaçáo de
novos disazo-corantes metalíferos".
Pontos Caructertstwes

711,
Y-C r C-Halogênio
I

II

TI

1 ,-- Processo para a fabricação de
distizo-corantes metalíferos, os quais
contém um grupo de ácido sulfonico
e contém, por grupo metalizavel, metade de uma proporção atômica de
cromo ou cobalto, ligado em ligação
complexa a um disazo-cor ante da
forrpula:

N

c /

nu qual o complexo de :metal é simétrico e contém, como o componente-diazo, o radical de um ácido ortoaminofenol monossulfeinico.
— Processo, conforme especificado em qualquem um dos pontos r. - 6,
caracterizado pelo fato de se empregar, como o material de partida, um
composto complexo de metal de uni
disazo-corante da fórmula:

a

1,Halogênio

na qual Y representa um grupo arila
ou alcoila, um grupo inercapto ou
hidroxila eterificado ou, • vantajosa. com um ácido da fórmula RI C0011,
mente, um grupo amino, o qual poPy, Ri, R2 e N—B tendo .) sigde
estar
substituído,
ou
um
átona)
II0
OH
nificado dado acima, e, se .lesejaclo
de
halogénio,
e.
se
desejado,
numa
na qual RI e R2, cada um, repre- se converter um sal resultanee na
1
I
fase intermediária ou no produto, senta
radical do benzeno lizade á base livre e/ou urna base resultante
D -N=N-A-11=11-D12
assim obtido, se condensar um ou lizaçãoo azo,
unir sal ou composto de amônio quana posição-orto, em
1
mais
dos
radicais
de
dihalogeno-triaternário da mesma, eieu se separar
lação
ao
grupo
hidroxiia.
1
zina com amônia, um composto ha8
—
Processo
para
a
fabricação
de:
uma
mistura resultante de racemaOH
Oh
cirexilico ou mercapto orgânico ou um disazo-corante metalífero con-;
uno amina, no máximo secundário, ~ido . substancialmente, . conforme toa nos racematos simples eion
dissolvei uma racemato resultante
e as proporções relativas dos ,reagenem qualquer um dos exerr- nos antipodas.
na qual D1-0II e 1)2-0H, cada um, tes serem escolhidos, de modo que descrito
pios 1-5 acima.
— Processo. conforme especificarepresenta o radical de um compo- o produto final contém, pelo menos.
do no ponto 1, caracterizado pelo !ar
nente-diazo, vantajosamente da sé- um radical de monohaiogeno ou cli- • Finalmente, a depositante reivin- to
se efetuar a esterificação con't
dica de ac,ôrdo com a Convenção In-; umdederivado
rie do benzeno. que está deado a li- halogeno-triazina.
reativo do ácido RI
ternacional
e
de
conformidade
com;
gação azo, numa posição viciais t.
3 — Processo. conforme especifirelação ao grupo indroxila e cujos cado no ponto 2, caracterizado pelo o artigo 21 do Código da Propriedade; C0013.
— Processo, conforme especificaradicais, pelo menos, um contém um • fatt• de se permutar um átomo de Industrial, a prioridade do corres- I
no ponto 1, caracterizado pelo faradical ele halogeno-1:3:5-triazina e halogênio numa trihalógeno.triaznala pondente pedido. depositado na Re- I do
se efetuar a esterificação COM
}TO-A-OH representa o radical de especialmente colreto cianúrico, pelo partição de Patentes da Sufoa. .em I to de
cetano.
um componente de copulação capaz radical de um composto complexo de 11 de outubro de 1957, sob o número uri4 —
Processo, conforme especificade copular, duas zêzes, e que está cromo ou cobalto 1:2, como definido 5/.480.
do nos pontos la 3. caracterizado peligado às ligacões azo. em cada lado. em (a3 no ponto 2, e, se desejado,
lo fato de se empregar, como o manuma posição vicinal em relação aos permutar o segundo átomo de halotara
' de partida, um álcool da fórTERMO No 115.819
grupos hidroxila. caracteri oado peio génio pelo radical de um composto
mula:
fato de se fazer o corante segunde orgânico. vantajosamente urna moimétodo conhecido para fazer azo-co- na, ou por um. grupo amino livre.
De 23 de dezembro de 1959
rente Metalíferos.
4
—Processo,
conforme
especificado
2 — Processo, conforme especifiRequerente: Ciba Société Anonaca& no ponto 1, caracterizado pelo no ponto 2, caracterizado . pelo tato Me. firma industrial e comercial stnde
se
condensar
um
composto
comfato de se condensar um com o niÇa.
tro (a) um composto complexa de, plexo de cromo-1:2 ou complexo de
"Proccoso para a fabricação de
cobalto, conforme definido em toa
metal de um disazo-corante
ro o qual contém um grupo' de aci- no ponto 2, com uma 2:4-dihalógeno- minas terciárias''.
cido sulfônico e contém, pôr grupo 1:3:5-triazina da fórmula:
•
Pontos Característicos
metalizavel, meio átomo de metal
1
—
Processo
para a fabricação de
pesado ligado em ligação complexa
animas terciárias, especialmente de
a uru disazo-corante da fórmula:
de 3-amino terciário-propaY-C % C-Halogênio ésteres
nets da formula:

HO
1

OH
1
D1 -N=N-A-N==11-D 2
1
I
OH HO

na qual D1-011 e D2-0H, cada um,
representa o radical de um connaonente-diazo. vantajosamente da sério do benzeno. ligado à ligação azo.
numa posicáo vicinal, em relação ao
ermo aciláve/ e HA-0-0II representa o radical de um componente
de copularão ca paz de copular. dieas
Vézes. e que está liando . em cada lado às ligacões azo, numa rosirão vicaiai, em relação ao grupo hidroxila
e

1
X

11
N

\

--

Halogênio

na qual V representa um grupo ari,
la ou alcolla, u mgrupo mercapto
ou hidroxila eterificada ou especialmente um grupo amino, o qual pode estar substituído, de manera tal,
que o grupo acilável reage apenas
com uni dos dois átomos de halogénio no radical da triazina.
5 — Processo, conforme especificado nos pontos 2, 3 ou 4, caracterizado
pelo fato do disazo-corante metalífero. empreg ado como o material do
partida, conter um pisazo-coronte simétrico. •
6 — Processo, conforme especificado em qualquer uni dos pontos 2
— 5, caracterizado pelo fato do dia-

Ph

-

N=B

na gabei R2 representa hidroenio eu
um radical adcoila e N—B rerfesenta
um grupo dia/coi/arnino ou um grupo pirrolidino.
5 — Processo, conforme especifi/ cado nos pontos I a 4, caracterizoio
pelo fato de se empregar. como o
material de partida, um álcool da
fórmula:
011
C - ôn.
22

rr(CP' )

3 2
Cif
na qual RI representa u mternpo at2
em ou u mradical hidrocarbonetado
alifático, substituído ou insubstituido,
Ph representa um radical fentla 'instituída ou insubstituida, Pv eepresenta um radical piridila e R2 rerepresenta hidroganio ou aIcolla e O
grupo N-B representa um grupo ami-;
Processa anatam "n
no erciário, seus sais e compostos ç
de amônio quaternário, caracteriza- do nos pontos 1 a 4, caracte,r,udo

▪▪
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Publicação feita de acordo com O art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
e 29 Da data cie p-hitcaçãr de nue Cata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido. duran te 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se Julgarem prejudicados.
s•
•
uca/ lato oe se empregar, como o e (b) um N-oxido de pirldina com racha e com uma quantidade Meti. Zado pelo fato de o N-Coticto ser Ntnaietau ue ~lida, tua álcuul da a seeutme estruiu.a. tuitieihe jo....4(alti de 11.10 inçou.) u“, t....idt.n ue
ovula-unem cum Z seguint.e eewatiaa. ' - Plocesso de tratamento tére
formula:
nueo de uorraclui e negro de fumo
coo: um N-oxido de auuna termal&
ou um N.-eixido de piridtna. de aceire
cto com qualquer dos pontos 1 a 4,
caracteri7ado pelo tato de o N-oxido
'a
s r N-Oxido de 4-nitro-p reluta.
11 - Processo de pre pa rar em
R -C
pti.etito de norracha vulcanizacia a •
4
parta de uma borracha vetrimr.vel
p,' enxofre e uma quantidade r e 'clR -C
ti ...mente g rande de um negro de
5
fumo reforcador de borracha. Pane.
t • deado reto fato de usar. como ed..
na qual RI. R2, n3, R4 e rá saio
4• 1* ^••• ou nromntor da reurlo, pet....eit...4os no gittpu que eunsistehe
le ri e m% net N-Az s da de omina terh dtuwatio, tad:cais eacoiliew "ao
ceira ou um N-óxido.
cieÂ a d titulais cie carmino. radicais
Pet e t e 41-a-se. il --‘ e do com a
atiticus, radicais atalcotlicus tenuo de
I a. IS atumus de ra7bono, radie:11z na qual PI, 112. 113. Ri e Ri são Conveit aan Internacional e o Art.
•de Cbrilln da prnor t el t ale ..iet13ueneo tios quais dois dos .2 elutcen- est ,
lio miro que c ia.ta e •e trino
a nr t nritiale do nedidn coti
les, imitam me com o anel piricion- hidrogenai, radicais alcollicos
ti • ms itain nt Fle”artteiu
cu r miam cana estt ui ura
do 1 a 9 atemos de ~bana, raditair • n"""""
•-•n:.1n4c
7 - Processo para a fabilnieão de coimensitua, radicais nitro, rad cais meio 10"011 tendo de a 9 ato- (1 .1 Ps f4nt .st
tio lt ,^ a reiro de 1959
caninas tetelarias conduz cio s ubsta t i- ha l o e radicais (lobo/til:coa, de ave- int* de carbono. rumais. ariPects. m'-' -s. etn
e de =taxar a mistura numa racncais realeoilicos taulo de 7 a 18 da 1959 sob N. 792.279.
• cia'mente, ennfo r me d eerritn em emale cee
teninetar tira de neto menos 21 rates átomos de carbono, rplInn 4n 4).•nro
quer um dos exemplos acima.
G por um curto p eriodo de terntto, • qu s it dois dos R adjacentes,
Finalmente. a denos it ats tTERMO N° 87.391
dirm de seara° com a Convenclo In- de adicionar outros it y• -edi rtth e de temente cem o anel pirldintco, um. ter:aramai e de ennforre i netle ebni cumrsi cao desendos. de moldar a mom uma estrutura dl-tintim emData: 26 de Junho de 1956
o teliz() 1 1 do ced i a() da Proortedede massa de borracha vulcanizavel e de, dervnia, radicais nitro, enfeais halo
Iachi st rt e l . a nrinride d e dns "metia- em segtrtla, curá-la.
e rad i cais carboxillcos. de aquecer e
pendentes ned'dos. depositados na
e ma s e e sr a mistura numa temeR querente: Leo Rudchenko - São
2 - Processo de ratarnento térml-, d¡adi
gen/11114m de Pnt n t es dris Resados code
ra de pelo rtrnos 121 graus c Paulo.
borracha
e
nearo
de
fume
com
o n et- e riett do alerte, em TI
por um neriodo de tempo. de adieto- Titu!o: Novo processo de renovação
N-óxido de omina tsrclária
de dennenhrn de 1959, 24 de fevereiro um
nar outros inarediente.. de comnosi- e conserva 5o de motores a explosão.
um
N-ex
do
le
ntrittina,
de
*•erdo
os com o ponto I. caracterizado p elo at co dese l aclos, de moldar a massa I - Navo processo
de l aM e Q ,N metei en 19 4 4 ontl
de renovação
homem,: 711". 4 05, 794.853 e 811314, to de misturar borracha .319411 uma de berro^ e en i canizázel e de, em é conscrvadlo de motores
a exolcsão.
respectivamente.
sentida.
cura-ia.
otrintidade re l ativa m ente 4ranch de
caracterizado nela introdução no com.
ro
de
filmo
retnreadoe
de
Pmc
sso
de
tratamento
terum neg
bustiv . l. de um metal nu Pga metálibuiraeha e com uma ouantidede 'ai - mico de norracha e negro de fumo ca obtida com 568% de estanho.
-erddd.de
arrd--n
terrnpla
14.14111/1 fie oenuena de pelo me• com um rq
TÉRMO N 9 116.618
35 4 0/,, dt chumbo 5 4% de nismuto
tercaria frr:, if,11, 14o-tinen•nti tito d; eDr_Idira
,d,e4iaereert;
i
nos um N-n-iin el.
•
(1-• antimAato liga est, que solta neoue.
cciii a seguinte estrutura
tas partículas que Pcant no combus.
fel' de coa r o 11-(1-44 n n"--oanta
De 1 9 de fevereiro de 1980
rtneorean da ord am de 0.5", tt tive] sán levado. pelo mesmo és clThe Cloudyer Tire dr Rubber ComSN.. em pèso, baseado no pêso da monas de ex plosão. nas (ma l % derrepany - Estados Unious na America.
heerttehn
t-m-se e creveStem as p arede. des5 - p roc-wo de tratamento tér- gastadas dos cilindros ateis. válvulas
Titulo: Processo de tratamento termite% de horm . ha e nen", de floro 'e cidras partia do motor, retificandorina de borracha e' negro de rimo
co" nr• M-A-. 3.1n 4 pnily.1 rnretn,In
cum um n amido de omina .ercialia
aatotalticamente
ou um u . cate r etrictina e processo
2
_ •taavo nrocesso de renovação
O
0111 '072.10
d • eieparar um produto de borrajntn";/:° 1 a r 4. • conaerva ell o de motores. ermo rei.
ce "Pf""4 -^ A n r,e 1 r3 r i u? d o N-oxitto vi ,v1 . cado em 1. substancialmente como
cha.
ser N-e- t an de ptricittsa.
- Processo de tratamento ter:tidescrito.
co de borraeha e negro de iumo com
et - p.or-•s qn de t-nt,,..orto lét um N--x do de amina terciaria ou
um N-oxtde de e i-l-Pea. ceractervatto
mien% da an c- aah e e n eutro rn tem1
•I., 14..t -*Ao 0. e-a-e •e rei:t em
pel.. fato de misturar borracha e'en
r-nn.
T2TIMO N" 103.541
1 n $4. ..4.4 4i ..1 lio P r •!'l
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•
.10 ms.-, ennl ••••nr r1,, t p a n . mi 1 0 1 1 Data: 18 de fevereiro de 1959
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Dl RIO OFICIAL (Seção III)

Fevereiro de 15:66 589

.PATENTES DE INVENÇÃO
Publicaaao feita de acordo com o art. 2d do Código de Propriedade Industrial:

lê 2 ?Da data da publicação de que- trata o presente artigo. começaia a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30
poderão apresentar
dias
suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
111•n•nnn

TERMO Nó -110.422 ..

a
TERMO N° 113.281 .

rutênío sôbre carvão mineral de modo ! ogos, de acórdo com os pontos 1 e 2,
a produzir 6-cloro- / -sul /anil- l -3..4,c11 . ! caracterizado pelo fato dc ser recoData: 18 de maio de '1959
, Data: - 15 de setembro de 1959 ..
hidro-1,2,4 . benzo-tiadiazino . 1,1-d:6- bretá por duas luvas de material .coo,
.
.
.
xlclo.
a p:,maira d:sposta na p arte
i
"Arrrfeiçoamentos em chaves de luz
Requerente: Th e Norwich Pharms- ' - P:lor:dade: Estados LItVdos da Atné-I' tratil,
superior, fixada em cirna no ressato
para automóveis e outros-.
—
cal Company — Estados Unidos da r:ca, em 25 de novembro de 1958, sob da etxremdade super:or e embaixo, na
. Tohn Sisa, norte-americano. técnico Anu' r:ça • . . •
n° 776.-102.
‘ ressalto . sup,n. _ (isto ao ress3Ito crntrd ,
Titulo: Processo para preparação de
eero
m-cres'cl:mte na c'dade • de
ltrico.
e a . outra luva, 1:xada , , m cima no
---1-(4,cloro.len:1).3- (5 -nutro 2-firil)
2.
Londrina, no Estado do Paraná.
ressalto setoposto ao res , alto :entrar e,
proaen l-ona, carameriaada por . rmTERMO N° 111.962
embaixo, - no ressalto da extremidade.
Pontos característicos
I
. preerd •r a n:tração de 1-(4-c'era f-mlinferior do bocal.
3-(2-Irri1):2preirn °na com lima mis.
.
Data: 20 da novembro de 1959
4 — Nôvo e or:gMal boca! -de mafura de arn:drido • acético ,c ácido ni1 — Aparfeiçonmentos em chavas íla
•
madeira para ta-c:ti:entes_ t.,:.rinieos e
luz . ,para automóveis e outros. coai . trino. .
R-querente: ()lavo Duarte da Barros análogos ., de acôrdo cito os pontos 1
Pr: oridada: Estados Unidos . da Arnc, - — Estado da Guanabara. preradanda in i cia : manta por urna o:1 a 3. caracterizado pelo fato do referido
curia cana eilindr'ca ass-ntada vaa. r ' ca • em 24 de Setembro de 1958, sob
Titt/!0: Nõ70 c orig:nal bocal da ma- 'bocal ser internamente moturado tendo
ticalmente sôbre a base ou somo a o n° 762.946.
madeira para •rec:pientes talrm:cos c aná- ;na parte inferior umm concavidade cm.
vri ou!o capa esta provida superiorloaas — Maciêla da lIt'l•dad a .
i pia que sé esta ride até, mas nu n-mnos,
menta- il , um cala:mota eu podai. iatial1 — Novo . e °faina] bocal de ma. 'a metade "do bocal e ai •mtre um esTERMO
N.
114.302
manta c : hm-h-iro, e mant'do em poaieão
madaira para recipientes térmicos e 'tranaulamento prosseauMdo em forma
rata atrav A s de mola central iatarna
análogos. coracterizaclo p elo lato de '. c'e canal relativamente estreito.
Data: 27 de outubro de 1959
caracterizadá de pelo fato da no ml'.
ser con s tiMido por uni cEspasitivo for- i 5 — Nôvo e orig:nal bocal d2 mar'or . do conjunto sor d'sposta unia
irado por uni corro, de tnrcti qr.rit h rmr.dcira para rec'p:entes térm:cos e
13m!na fl-xiv-1 contral. vert!c-rd.. com Requerente: Merck £1 Co. Inc. — c - limWco e que no centr Ima mrrnacido análogos. substancialmente como cleseat..arraa a a a „ip., r.or fa, a a a ,.oa o Ca.. Estados Unidas da América
par um ressalto Imanado p ar tii-s ané,s crito, reivindicado e ilustrado no deTitulo: Pra aos quirncos.
ferido cabarote ou p edal, e a inferias
. unif:cadas i tim . certral de _gran-.aa e:1 - 'senho anexo e para os • fins especiiiatravs esando a stin-aficie de saio lo
a ,.
1 — Processo no qual um 1,2,4-hen- r" ° e '''s outras d 'i ' s r" ner " ; nm ".`ci°s•
arriçado, e penatra n da no iatar' a r de zo-tirdiazina-1, 1 (LOx:clo é cataiit'ca. dèlctr' s stmr:
T° :'- t-o a o anel centrei e o
voai caixa pr'sm ática. a i-1.1 1 ' x 'I 'll manta reduzido na presança de
rutenio out-o sotoaosto ao dito anel centrai . .
ilfer'ormente e an :nterior da Cr Mi é de modo a praduzir um 3-4-d:hidra•TERMO NO 115.880 •
2 — Novo e original bocal de mado`-da ea!. uma mola laminar, recue- 1..2,4-benzo- tiadiabino-1.1 -diôx ido .
inacla:ira
para
recinfentas
tárm'cas
e
Data:
29 de daembro de . 1959
vada lateralmente.
de acôrdo. com o ponto 1,
l
2 — Processo na ciaa l um 1. 2. 4 hen - análogos'
•
'.
zoatlédiazino.1.1..cuó x;do é ratalif ca. . caract . rzado pala fato do bocal, na
"Aperfeiçoamentos' em bombas' aeaa
e-X -t rernd
;^de
;nferior ser provido -de u tril'ugas".
mente reduzid o na presença de rutéjo
n
. 'm
MaxMe Am:rault, tran:es, engenha', .
solar? carvão minerai e. morin a Dr°. ressalto analar e na extremidade suTËIIMO Nà 112.636
duzir urn-. 34-cli-hidro-124-benzo-tia
per:or ser tamisem, pravelo cle sim res- ro e Paul Destoumiaux. liances, en- .
,,
salto anular segando de uma chanfra. ganhem°, residente em 32, Avenue 1
d11,1,d:é xido.
,
Data:, 18 de amido de 1959
- dura de centr oda qual se eleva uma e Notre Sceaux (Seira?) e 16, Avenue
3— Processo no qual 6-Clara :
espécie cl' cabeça descoide.
Saiote Foy, Nettlly-Sur-Seine (Seine)„
Requerente: Schuerer Ferdi
nand e fani1-1,2,4-benzo-tiad:aaino- 1,1 - dióx 7-suldo - é
3 — NOvo e original bocal de ma- França, respectivamente.
Otto Heler — São Paulo.
cataliticamente reduzido na presença de deira para recipientes térmicos e aná'
Pontos caractezf.stieos
Título: Um dispositivo para orepa1 -- Aperfeiçoamentos em bombas
ter mistura de ar quente e ecombusticentrífugas, caracterizados pelo fato de
vel para carburadores dos motores de
que o diafragma elástica da junta móexplosão a gasolina.
vel que aciona o anel de fricção -para
1° Um dispositivo para preparar misassegurar o estancamento entre c intura de ar quente e combustível para
terior do corpo da bomba e o exteriOr
carburadores dos motoras de explosão
e, particularmente, cum a parte do eixo
a gasolina", caracterizado por um coracionado por .um momo. , está • conjua
EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 9
po metálico imo, provido centralmente
.
gado em rotação com esse eixo pela
de um tubo. dentro do qual trabalha
sua parte central, siem peça metálica
EMENDA CONSTITUCIONAL N 9 14
um pistão sôbre uma mola helicoidal,
especial para êsse fim, e por ,uma
sendo a base do dito tubo conectada
simples conformação apiropracia da exLna to 4.738 .....- DE 15 DE JULHO DE 1965 . tremidade do cubo que é opova aque..a
a um canal perpendicular de sucção
que atinge à parede .do corno metáll
que contém as palhetas. esta primeira
co, cuja abertura é provida de um
extremidade do cubo comprimido sôbre
DIVULGAÇÃO
tt
• 94Z
parafuso regulável. que fecha uma
o eixo esta parte central do ,diatragrna
aberttura do dito tubo de sucção para
elástico.
•
o inter:or do corpo metálico ôco: :em
2 — Aperfeiçoamentos em bombas Na
que, um outro canal conecta a andcentrifugas, , como reimndicado em 1.
superior do tubo para o interia r dc
PREÇO: Cr$ 100
iaracterizados pato fato cie que á corpo metálico por meio de uma pastransmissão elástica em rotação do
sagem.
anel de fricção da junta pelo (lati-agiria
é completada por um dispositivo de
A
VENDA
I
2° Um dispositivo para preparar
n
limitação do esfôrço de torção sqtrido
1
m'stura de ar quente e combustiva,
peia periferia desse diafragma, dispopara carburadores do; motor-s da exsitivo que assegura uma transmissão
Na , Guanabara
p'.osão a gasolina, de acôrdo com o
posoivo do anel de fricção nos :cases
ponto 1, earacterrizada por possii r uma
Seção da Vendas: Avenida Rodrigues Ah-es os 1
em que esse esfôrço de torção -e aaede
res , stencia a l étram in s talada dentro de
um valor limite predeterri.nadc.
Agencia 1: Ministério sia Fazenda
carpo mrtólico Oco que aquece o ar
3 '— Aperfei,a)amentos em bombas,
néle contido.,
centritugz.s, conto reivindica-nu ,-,te 2,
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postas
caractarrizado peio tato dc qne o d:s30 Hm dispositivo para preoarar mis
liositivo referido em 2 é constituído pe.
tura de ai „itient ee combustível nara
Em
Brasília
as linguetas que probagiiiii ria ,. ditecarburadores (1,s motor-s de explo-ão
Çrle do cubo uma peça de acoplamento
a ca r al'na, de a-Ordn com es ponto,
Na sede do E). 1. N.
1 e 2 inda corio agni -iese t
1 da periferia do diafragma tua- aeri' ..a
,1 Ici a. and de fr:cção e ame se ajustara
icaido para o foi est) -aí r:',-rido 5
nn•n••nn•nnnn,...
3 dealizantes com determinado 'c:mo- nos_,
representado nos desenhos anexos.
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 28 do Código de Propriedade Industrial:
11 29 Da data da publicação de que trata $ presente artigo. começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

ralo -X é fornecida por uma rede fornecedora de energia trifásica, carneeixo.
terirado pelo fato de cada um dos
'4 — Aperfeiçoamentos em bombas condutores
de energia
centrifugas. como rreivradicada até 3. ser providofornecedores
de uma chave eletrocaracterizados pelo fato de ' caie. no magnoticamente operada que pode
caso em que a part ecentral do dia- ser acionada separadamente:
fragma é conjugado com o eixo por
— Um aparelho de raio-X, de
tua anel. esses alojamentos tão delizni- acôrdo com o ponto 2, caracterizado
tados pelas ctxensões radiais dêsse anel. pelo fato do funcionamento das chapara interrom5 — Aperfeiçoamentos em bombas ves elétro-magnéticas
a ligação com a rêde de fornecenirittigas, como reivindicado até 4. per
cimento de energia ser formada oor
caracterizados pelo fato de que, no uni gerador de Impulsos, que é atuado
caso em que a parte central 3o dia- ,por uma chave fechada pelo disposifragma é conjugado cota o eixo pela tivo de exposição automática no lns.
extremidade do cabo oposto aquela tante determinado por este disposi•
que contém as palhetas. ênea aloja- tivo.
A requerente reivindica, de acôrdo
mentos sào constituído!, e-las ranhicas com
a Convenção Internacional, e o
escavadas longitudinalmente nesta pri- art. 21
do Decreto-lei nv 7.903, de 27
meira extremidade do cubo.
de agósto de 1915, a prioridade do
I
6 — Aperfeiçoameutos -em bombas j correspcndente pedido depositado na
antilhano, rumo rreivaidicado ate 4. Repartição de Patentes da Holanda.
substancialmente como descrito e ilus- em 11 de maio de 1959, sob o número 239.086.
trado nos desenhos anexos.
alojamentos longitudinais conjugados do

~

•

TERMO N9 121.551

TERMO N° 118.775
Data: 23 de abril de 1960

•

Requerente: Laidaag Reuter —• São
Paulo.
Titulo: lima dispositivo para • rechear
Carnes — Modèlo de Utilidade.
Dispositivo para rechear carms.
Caracterizado por Ser constituído por
unia lámin aalongada. de pequena
gura. dobrada longitudtnalmente ao
meio, lamina esta provida em uma de
suas etxremidades, de um trecho ematoa:tudo, sendo articulada no mesmo.
tuna das extremidades de urna outra
lamina semelhante à lâmina acima aliada, mas dobrada em sentido contrá¡ao, formando assim. iim alojamento
para o recheio a ser introduzido na
'Carne.
2" Dispositivo para rechear carnes,

28 de julho de 1960
Requerente: Eduardo Sabino de
Oliveira — São Paulo.
Título: Filtro da Fumaça.
1 — Filtro de fumaça, caracterizado
por compreender a utilização, como
elemento filtrante, de materiais piásticos altamente hidrofobos, capazes
de se eletrizarem superficr=mite
pelo atrito com gases secos, principalmente sob temperatura elevada, e
assim atraindo particulas leres de
poeira e fumaça.
2 — Filtro de fumaça, como reivindicado em 1, substancialmente como
descrito.
TERMO N9 122.130
22 de agósto de 1960
Requerente: American Shell Poltn-

raies — Estados Unidos.
Titulo: Processos Químicos.
1 — Uma sapata de fricção para

um truque controlado de carros de
somo reivindicado, substancialtnenze estrada
de ferro, no qual, uma eraComo descrito e ilustrado nos desenhos perftcle de
fricção é apresentada mar
*nexos.

TP:RMO N° 118.985
•

29 de abril de 1960

Requerente: N. V. Philips'Gloellampentabrleken — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamento em ou ce»alvos a aparelhos de raios-X providos de uni dispositivo de exposição
automático.
I — Um aparelho de raios-X provido de uni dispositivo que inclui uni
dispositivo de exposição automático
para interromper a ligação entre o
apare lio e a réde de fornecimento
de etergia, caracterizado pelo fato de
conter uma chave eletro-magnetleafrieira operada provida de um eletroimã de retenção que produz um cemP'0 magnético constante duplo, um
námpo magnético produzido pela corgente operaclonai para interromper

A ligação, cuja corrente é aplicada ao
&culto por Intermédio do disponi:Ivo
de exposição autoni5tica, o dito campo nelitrall7ado uma parte do campo
plo e atm:ndo em apoio ou refeerço
outra parte, de modo que a (Orça
dir etiva atuando santo o induzido
úmida Fel, sinal.
2 — Um aparelho de raio-X, de
aeórdo en1.1 o ponto I, no qual R cor-

rente de carga para o aparelho de

uma peça de truque e órgãos de
cunha são apresentados por outra
peça cio truque, dita sapata sendo
caracterizada pelo fato de compreender: ti mcorpo apresentando ilMa
parede de fricção encajável com a
mencionada superficie de fricção: arSãos de cunhas da sapata dispostos
angularmente em relação a referida
parede de fricção .e engajáveis Cgtn
os mencionados orgãos de cunha, ditos órgãos de cunha da sapata Prole-

tando-se lateralmente para fora de
mencionado corpo.
2 — Unia sapata • de fricção de
acórdo com o ponto 1, caracteriza la

pelo fato das órgãos de cunha da
sapata que se Projetam lateralmente
para fora do corpo da sapata compreenderem asas eoplanares.
g — uma sapata de Mecho de
acórcin com o p onto 2. caracteriza it;
pelo tato das citadas asas serem eccebldas em rebaixos comptementares
da citada ontra peca de truque. in..elu
pelo qual o movimento de osetta7a..
da referida sapata é rectrityndo
4 — Urna sapata de fricrão
neOrdo com os pontos 1 ou
earae•
terizada pelo fato rias cunhas
calços tia sapata • serem asas mie se
proJetam além cl ocitsdo corno da
sapata em três [Adis do mesmo c
tão recebidas em 'rei-siyas rama.,
atentares da mencionada outra oeça
do truque.

•

•

— Uma sapata de fricção de
acõrdo com os pontos 2, 3 ou 4, caracterizada pelo fato de órgãos
xiliares de controle da sapata serem
apresentados pela mencionada outra
peça do truque, junto à referida parede de fricção, e serem engajáveis
com a referida sapata de tricçáo
6 — Unia sapata de fricção de
acordo com os pontos 2. 3 ou 4, caracterizada pelo fato de órgãos ausituou de contrôle da sapata serem
apresentados' pela sapata junto a
mencionaria parede de fricção e engajáveis com a outra peça do truque.
— Uma sapata de fricção de
acordo com qualquer um dos pontos
p.ecedentes. caracteuzada pelo fato
de incluii órgãos elassticos destinados a apertar a referida sapata em
engajamento cum a mencionada superfície de atrito e com os mencionados órgãos de calço.
A requerente reivindica, de aeóric
com a Convenção Internacional, e o
1.1 1. 21 do Decreto-lei n9 7.903. de
21 de agosto de 1943, a prioridade do
correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 30 de setembro de 1952, sob o n9 843.510.
TERMO N. 122.183
Data: 24 de ageisto de 1960
Requerente: Fruehauf Trailler S. A.
— Indústria e Comércio — São Paulo.
Titulo: Aperfeiçoamentos em cavalos
Mecânicos.
1 — Aperfeiçoamentos em cavalos
mecânicos, compreendendo • um suplemento para os mesmos, cum o fim de
iiumentar a sua capacidade. caracterizaclo.s por armação formada por duas
lonaarinas soldadas eltricauiente. provida
de um pino-rei em sua parte dianteira,
para acoplamento à quinta roda do
cavalo amarar°. e mais unia quinta
roda, parciaCmeute embutida em sua parte
central, para engate do pino rei do
trailor, e finalmente uma suspensão em
sua parte trauma, com eixo sem traçáo
e conjunto de freios.
2 — Aperfeiçoamentos em cavalai tnecanicos, como reivindicado em I. substancialmente como descritos e ilustrados
nos desenhos anexos.

2. Um transportador de acendo com
a reivindicação 1, caracterizado peia tato
que nu mesmo cana decanto leito chapa
c formado com uma parte central abaulada desenhada tolgadanieute para ~mudar uma parte de um elo e com duas
extensões opostamente dirigidas para
engatar os dois elos adjuntos.
3. Una transportador de aciardo com
Os reivindicações 1 ou 2, caracterizado
pelo fato que no mesmo cada elemento
Mito chapa é to:macio cuia um par de
fendas, sei:de o arranjo tal que na Balieasau .clus elemento.% leitos chapas na
corrente as lendas' em uni dos diais ciementos ficarão alinhadas cum as macias
no outro e adaptadas para receber as
extremidades de Uma lijdOU em U ou
4. Um transportador de aceirdo cum
a reivindicação 3. caracterizado pela tatu
que nu mesmo as partes de extremidade
da ligação em U ou similar saci abauladas ou tormadas de outra maneira de
tal fuma que na montagem da umidade
completa de Mos em volta da corrente,
dita liga‘lio ficara resto:4.4'a quanto au
deslucammto longitudinal.
5. Uni transportador de. ai:6rd° com
a reivinclicaçào 3. caracterizado pelo Uno
que no mesmo as extremidades da ligação em U ou similar ficam adaptadas
para projetar-se através das lendas alinhadas nus dee:untos leitos chapas e
dita ligação laca adaptada, para estar
segura quanto ao deslo.:amento por meio
de um pino trams‘versut de travamento.
h. Uru sistema de transportador de
acórdo coar as reivindicações 1 ou 2.
caracterizado pclo tato que no mesmo um
dos elementos feito chapa tem fixamento
segura no mesmo unia al‘a ou sinalar,
que fica adaptada na apiacitsâo dos elementos leitos chapas na corrente para
providenciar meios de ligaçâo para gaziChOs para carga ou similares.
7. Um sistema de transportador substancialmente confornie acima descrito
cum referenc'a às ligaras 1 e 2 ou 3
dos desenhos anexos.
TERMO N." 122.236
Data: 25 de agdsto de 1960

Requerente: Josef Galliker c Mata.
Rieimaun . Koch — Suiça.
Titulo: Equipaemuto para econumisar
TERMO N.' 122.212
gasolina em initutuoveis.
1. Equipamento para economizar gaData: 24 de ageisto de 1960
solina (111 automoveis por isto carai.teRequer.an te: Geo. W. King Limited rizado por eleemntos de inversáo provo— Inglaterra.
cando uma veciaçau completa da circulal'itulo: Aperfeiçoamentos em ou refe- ção de mistura ar-vapor carburante,
rentes a transportadores.
através do carburador e a abertura simul1. Um transimtadin do tipo descrito, tânea de um tubo de asparacão de ar
caracterizado pelo lato oue no mesmo a entram auttioMt'camente em lunc.ionacorrente compr.'ende uma corrente cali- mento na altura, em que a alavanca de
brada de furto ou asslin chamada cor. comando do gás se encontra na posiçâo
rente de âncora emitiam ocada conjunto cie repouso para a marcha em cario, e
de rei`os inclue dois elementos feitos que além disso atua quando as rotações
chapas adaptados para serem aplicados do motor ultrapassam um ./azio menina)
em lados opostos de um elo de corrente. predeterminado.
2. Equipamento para economizar gaC ouando seminu na posit,ão para sus.
t e rv.n- os nitres de nat os, tais chapas olina em autont6vris caracterizado pelo
.
4",'nhd,i
dc tai maneira ene fato que elementos de :aversão abrangem
rpianclo arl . cadas no d:te elo •• las man• um inumem de contando em cujo cirlo I' ' 3 5 10 5 rios adjuntos cuito de aliment., i,ão um interruptor é
tt• I ;nit ..ela,,Do substancialmente lixa acionado pela alavanca de comando do
entre si •
i cãs e um seuundo interru ptor ligado em
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acOrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas onosições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles ique se julgarem prejudicado-is.
serie é ac:onado em função da rotaçao cada tampa e fixada a uma das placas de direção, as combinações de mano- uma armaçao retangular de ferro tu..
. do motor.
de fechamento, e cada passagem fica bra assim disponíveis podendo ser ob. biliar provida de molas e estofamelito
3. Equipamento, conforme reivindi- localizada entre dita placa e dita tampa, tidas por meios conhecidos como mo- ! e recoberta de tecido formando assim
caçoa' 2, caracterizado pelo fato que o para receber ar comprimido através ditas dalidades de realização, nas quais:
um estrado relativamente chato ca.
a) o destravamento da coluna mó- racterizado por duas alças dispostas
segundo interruptor é . acionado pela válvulas da plana.
vel à &Ocamente comandado pela uma junto a cada extremidade da
bomba a Caco ao alcance de um valor
3. Um motor de êmbolo livre se- abertura
da porta, por meio de um
minimo da pressão.
gundo os pontos 1 ou 2, caracterizado cabo unindo a alavanca do farrõlho à margem posterior da citada armação,
-1. Equipamento para economizar ga- porque cada passagem constitui um porta, o comprimento dêsse cabo alças estas mantidas em guias verti.
presas- contra a parede de fundo
solina em automóveis, •caracterizado pelo reservatório para receber as comprimido, sendo de tal ordem, que o ataque do cais,
cabine, e que apresentam superior. fato que o segundo interruptor é adicio- e cada êmbolo de compressão durante ferrôlho s6 se produz a partir de cer-. da
mente uma devidação anterior em for,
nado p orintermédio de um regulador de seu curso de trabalho, por tal motivo, to ângulo de abertura da porta;
ma de ganchos nos quais ficarão aloforça centrifuga situação na cambota do comprime o ar na porç'no do cilindro de
b) O travamento e o destravamento jadas as alças da armação quando a
motor e quando a rotação rilinima- do compressão entre a face externa do êm- da coluna móvel são coniandacios pelo cama armada, sendo a armação mn.
-motor é 'ultrapassada.
bolo de compressão e dita placa de movimento da porta por meio de uma tld horizontalmente na posição de uso,
A requerente reivindica a prioridade fechamento, sendo que cada reservatório biela unindo por articulações o ferrô- por duas correntes, que têm uma de
de idéntiao pedido, depositado na Repar- recebe as comprimido para armazená-lo lho a uma alavanca solidária da porta, suas extremidades presas nos cantos
tição de Patentes da Suiça, cor 9 Q de durante dito curso, ditos (lutos condu- essa alavanca podendo ser elástica em aneriores cla armação, e as extrernida.
flexão, de maneira a anular o efeito des opostas presas em ganchos previs.
aoOs ia de 1959, sob n.° 48.369.
zindo diretamente a dita tornada, sendo das imprecisões de montagem;
toS nos laterais da cabine,
esta fechada por um dos êmbolos de
C) além disso, uma biela articulada
2 -- Uma cama escamoteável em ca.
potência e aberta em direção ao térmiao sôbre a porta e sobre a colima móvel, bines de caminhão, acorde com o pon.
TERMO N." 122.264
do dito curso, para suprimento de ar conjuga igualmente o desprendimento to precedente, tudo conforme descrito
de varredura e carregamento 'para o e a recolocação em posição normal Tio memorial e ilustrado nos dagenhos
Data: 26 de • agosto de 1960
cilindro de potência, proveniente dos desta última com o movimento da por- t nexos.
Requerente: Anton 13raun — Canadá. ditos reservatórios de ar acumulado.
ta, a geometria das articulações dessa
•Titulo: Motor de embolo livre de com4. Um motor de êmbolo livre, carac- biela, bem como sua elasticidade lonbosta. ° interna.
ItRmo 1\19 125.901
terizado por ser conforme aqui descrito, gitudinal, autorizando o 'curso de des1. Uni motor de êmbolo livre de e conforme ilustrado no deesnho anexo. travamento antes da deslocação da
coluna móvtl, e o curso de travamento
combustão interna, • caracterizado por passagens através dito doto.
De 16 de janeiro de 1961
após retorno em posição normal da
compreender um par de cilindrOs de comdita
coluna
sob
efeito
da
abertura
e
Requerente: Tor-Isteg Steel Corpo.
pressão alinhados longitudinalmente, uma
do fechamento da porta.
ration S. A. H.
arinaçáo aberta ligando juntamente as
=MO N 9 122.282
A requerente reivindica de acordo • Pontos característicos: "Barra de
extremidades internas dos ditos cilindros,
com a Convenção Internacional e o Armadura e processo para beneficia.
• um cilindro de potência do diâmetro
e 29 de agosto de 1960
Art. 21 do Decreto-lei n° 7.903 de 27 la a frio".
menor que o dos cilindros de compressão,
Pontos característicos
Requerente: Regia Nationale Des de afôsto de 1945, as prioridades dos 1. Barra
localizai:O dentro da armação entre os
de armadura, provida, na
correspondentes pedidos, depositados
cilindros de compressão e em alinhamento Usines Renault — França.
de seu núcleo cilíndrico,
Título: Aperfeiçoamento na monta- na Repartição de Patentes da França, superficie
axial com os mesmos, um dispositivo
uma pluralidade de diversas tran.
da coluna de direção nos veículos em 19 de setembro de 1959 e 17 de com
para suportar o cilindro de potência' na gem
maio de 1960, sob os ns. 804.024 e quetas oblíquas, inclinadas para com c
automóveis.
dita localização compreendendo um par
eixo da barra e que se estendem indi.
— Aperfeiçoamento na montagem 827 .474, rspectivamente.
de discos independentes, tendo cada disco da1'coluna
vidualmente em determinada direçã6
de direção nos veículos au_
e apresentam uma seção transversal
uma abertura axial, estando cada extre- tomáveis, permitindo -incliná-la sôbre
uniforme por sobre a maior parte do
=MO N° 122.702
midade do cilindra de potência localizada o lado, para facilitar o acesso ao asseu comprimento, caracterizada pelo
na dita abertura axial de um dos discos sento do condutor, e consistindo em
fato de que estas tranquetas oblíquas
De 15 de setembro de 1960
e' estando em acoplamento com a parede montar essa coluna sôbre um suporte
se orientam sob diferentes ângulos
da dita abertura axial, tendo cada disco conveniente, móvel, podendo girar em
agudos de, pelo menos, 20 a 80 9 para
sua porção periférica assentada na ex- torno de um eixo, em relação com os Requerente: Benedicto Aparecido com o eixo da barra.
tremidacle. interna de Um dos cilindros de órgãos habituais atacando as rodas Sanchini — São Paulo.
2. Barra de armadura, de acôrdo
- compresso, cada disco constituindo uma diretrizes, e cujo pino é-colocado num
Título: Uma cama escamoteável cio com o ponto 1, caracterizada pelo fato
parede terminal interna dos cilindros de plano vertical ou não paralelo, ou sen- cabines de caminhão — Modêlo de de que as diversas tranquetas previs.
tas se acham dispostas em grupos, es.
compressão c tendo unia pluralidade de sivelmente paralelo ao eixo longitudi- Utilidade.
tendendo-se dentro dos grupos com
• aberturas espaçadas circularmente no nal do veiculo, a ligação entre o eixo
1
-Uma
cama
escamoteável
em
da coluna ie o eixo de 'ligação com as
ângulos variados para com o eixo da
mesmo, para colocar a extremidade in- rodas se fazendo
por meio de um jógo cabines de caminhão, compreendendo barra.
terna do cilindro de compressão em co- de pinhões cônicos.
3. Barra de armadura, de acôrdo
muircação com a atmosfera através ditas
com o ponto 2, caracterizada pelo fato
2 — Urna modalidade de realização
de cale diversas tranquetas oblíquas
aberturas espaçadas circularmente e dita da orientação da deslocação da colucom inclinação em ângulo diferente
armação aberta, u topar de êmbolos de na, na qual essa coluna sustenta rôlos
alternam entre st dentro dos diversos
potência em relação de movimento alter- que se deslocam num trajeto de rolagrupos.
nativo oposto no cilindro de potência, mento circular, perpendicular ao pino
4. Barra de armadura, de acôrdo
LEI 1%1* 4.862
cada dito êmbolo tendo um êmbolo de do eixo e mligação com as rodas.
DE 29-11-1965
com os pontos 1 ou 2, caracterizada
compressão de diâmetro alargado ligado
3 — Variante de realização da oripelo fato de que as divtrsas tranquetas
Altera a legislação do Ira.
ao mesmo e montado para movimento al- entação da deslocação de coluna, com,
dispostas se acham previstas em, pelo
psto
de
Farda,
adota
diverternado em Int dos cilindros de com- portando rôlos de munhão esférico,
menos, dois grupos desuniformes, sen.
sos medidas de ordem fiscal
pressão. urna placa de vedação fechando aporando.se de um lado e do outro de
do as nossas preferentemente parale.
e
fazendárla
e
dá
outras
Ias dentro dos grupos, mas estenden.
a extremidade externa de cada cilindro tuna placa fixa, ligados por um pino
providências.
do-se, de um grupo para outro, em ali.
de compressão, válvulas de saída de ar atravessando uma fenda circular da
gulos diferentes para com o eixo da
cru cada placa de fechamento e dispostas placa fixa.
DIVULGAÇÃO
N'
954
4 — O trayamento da coluna na pobarra.
para serem fechadas durante o movi- sição
de utilização de acordo com a
5. Processo papa beneficiar a frio
PREÇO: CrS 200
mento para dentro dos êmbolos de com- variante de 3, por exemplo per meio
ima barra de armadura de acôrdo
pressão e para serem abertas durante de uma alavanca comandando um
A VENDA:
com os pontos 1 ti 4, caracterizado pelo
o movimento para fora dos êmbolos de gancho em forma de carne, vindo agir
fato de que a barra é torcida no sen.
Na Guanabara
compressão, urna tampa formando uma sõbre o pino sustentando os rolos de
tido da inclinação das tranquetas
pa , :sagern para receber ar comprimido
Seção de Vendas: Av. Rodriquas ou no sentido contrário à citada
gues
Alves,
1
5
—
A
manobra
da
porta
de
acesso
inclinação.
envolvendo a superfície externa -de cada
placa de fechamento e válvulas da ao poste de directio pode ser conjuFinalmente, a depositante reivindica
Agência I: Ministério da Fazenda
im-sma dito cilindro de potência tendo garia com os ór gãos de comando do
de ao:a-do com a Conveiçáo Interna.
Atende-se
a
pedidos
pelo
Serviço
travamento
e
da
deslocação
da
cola
cional e a_ci confarmidade com o artig0
urna tornada para varredura e carregade Reembolso Postal
21 do Código da Propriedade Indusmento de ar, e um doto comunicando. na móvel de direção, de maneira a
comandar
seja
o
destravamento
iso,
trial, a prioridade do corresuondente
ditas pas5:ancos e dita tomada, sendo Lado, seja o
Em Brasília.
clestravamento
e
o
iravapedido depositado na Repartição de.
go- , esta recebe ar imicainente' das cltiis
Na sede do DIV.
mento. seja o destravamento saltes do
Patentes
da Alemanha. era 20 de ja,
. Lia motor de êmbolo livre se- desprendimento e o trawmento após 1
neiro de 1960, sob o n 9 T. 17.751-V.
ta:m.10 o ponto 1. caracterizado porque recolocar em posição normal a coluna i
37b.

Imitiste de Renda
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1.

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicaçao feita do acórdo com o art. 26 do Código de Propriedade Induetnal:
I 29 Da data da publicaçeo de que trata o presente artigo. começara a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante 30 diail
poderão apresentar suai oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicadpa.

•
qualquer um dos pontos 1, 2, 3, 6 ou 'é um tipo altamente reforçante de !na extremidade da mesma oposta a
7, se desejado, sob a forma de com- 'neglu de cartão.
I QU fica numa comumecteeo com dita
I posições obAdas de acbrdo com o • 7. Um inocesso de acerdo cem a zona tubular de reaçao aberta.
Data: 27 da fevereiro de 1961
reivineicaemo 6, citeac.erizado pelo
ponto 10
4 - Um reator para produza' ne13 - Artigos te-Atados de acórde lato que nu mesmo o negro de car- gro de carvao. caracterizado pelo taRequerente: Shell Internazionale
veo e 18A1e
, to que ele compreende: unta zuna ne
Rezea:ca Maatschapple /4. V..- Ho- com o ponto 12.
8. Um processo da acerdo com a reaeto de configuração alongada tuA requerente reivindica de aeórdo
landa.
Tictuo; P:ocesso para a proluçãe com a Convenção internac-onal e u rer¥In.eCeeeo h, calareerizatta pele bular tendo extremidade denteada e
art. 21 dó D.:creto-lei nft 7.103, de Ie.° cra.i no mesmo o negro de car- temia: uma zona de combustão tatu.
de lesmas ideutaicas.
1 nein de confi-pirazáo tubular irias
1 - Uni p..oeree..) para a produ- 27 de aer.stu de 1943, a peloriciade do v.zo e Sitie.
9. Uni prccesso de acerdo com a com Um (terneiro substancialmente
Via da •teseeas alquellcae por rea- conespondente pedida [Sepultado na
ção poii[aeooxiilcus OU anldeielcs das Repartição de Patentes ea Ho'enea, reáentecaeáo a, eidateerizado pelo maior e com primento mais curto .he
ineeneos cum 1o11-elcco.s, reaeio az em 29 de fevereiro de 1eCO 3 sob mi- :ato que eu nie.sme a par-ida con- que dita zona de traeão em d com
tem em cleu de tudrecarouneto.
comurecaeao de extremidade coar mqual pedem pleitear lambeni este
10. Um prec:sse de acedo com a ia zuna de reaeão atreves da ima
res eponerequillecs de acides monoreieenceeraem ti,. ca:e.c.erizaeo peio extremidade de entrada; tema en t raTramo 128.272
carbexcecue, ca:acteristaeo pqiqu2 pelato çue no inzsmo a partlea tem da pira initodueir tema Mi3t1111 e0mlo menos teca parte dos ecel-fileocei
u.s.a carga de 61:0 de pele menus. bustivel dentro de dita eólia de coo:Data: 11 de abril de 1931
são proftwo3 aitelinediários
e7,5 ea:tes eor le0 partes de p011- bastão de maneira a cau-ar eu: a
r.aeindo es.eres epeni-alquilices de
•
mirra d e ene-Mene ei re-il l 'pn•ii, na
eciclue ato:toca:boiai:coe com comRequ.rente: Astiland 011 & Reei- mero. •
A reeuerente rehinclica as prin. ourima da massa flua inicialmente
er:Mos poli-rd:iro:calcos enfáticos,
:lhe; e:alei:any - e...saldos Unidos ua
ridad:s d identico pedide depeeite- Oiro senil° subsiac,u arometiees. ou reagindo ácidos monoearboxilices com
*leite.): Preparo de borracta sln- do na Reportei:a) de Patentes flerte- ter cm 3E0 gr.'• uS ao fluxo de material
eme:ice:1a ene 15 de abril da 13.0 de alim .n f a^ão. e meios pa ra invercompostos poli-epoxe
peteca.
ter n s.nt l in de fluxo d . (Ira (rei'een proceeso para o prepáro de sob o ne 22.453.
2 - Ura processo de aeerdo ceai
-ia de rO m bttetfte sendo rue com esto
tis 11,51u °a C-LIV.:0- .0(g.
o ponto caeacterizaclo po:citte 0.3 meu
TÉRMO 128.870
di t a massa entre na dita zona de
ácidos mouocarboxilicus seo ecides
pl.:1° um uma ue porreaee.o.
p....1:a.a.:áo per polimor_ocartoxdices ali:talcos Batuta:me.
5 - eed reator de ac5rdo "em a
Data: 2 de maio de 1981
«e ccetueu, U.SallZáti
tendo o giupo carboxillco diretamenrehemdics ,•ão 4, caracterizado Pelo fate Read° a u.n átomo de carbono e n:1 1:ad41 thl ti& cie selem,. carecRequerente: Ashlaad Ou & Refi- tn ou' na m e smo dita entra-t a rara
terciário ou quaternário.
a:nue%) leio tatu que ele e.:0101:ieell3 - Um racceseo de ncórdo cem d: • ea:ei uma dieperseo acidcaea nai.; ceempany - Estados Unidos da dita anestura combustível fica na
mesma e xtremidad e d e dita zona de
o ponto t ou 2. ear beterizado porque tique:: c:e nee,:o de carveu e uru látex Ameelea
11..u.u: Aparelho para negro de crnibul t ilo comunicando com dita
uma p arte dos 11°11 . d1coces emitem do e...nac.:a tut.teitcai, souto que niszona de rf4rik0.
pelo menos tree grupos heiroxIla na to *. ex.:;t1:41:eu cie ueo ceiteeteundur calV40.
R - Cm reator de ac5rdo com ei
- Uni processo para produza
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enfreie Dei Z. 1 do dita nrenei.
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Dl RIO OFICIAL (Seção III)

fev.:toiro d e 1900 b9.3

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicaçao feita de acordo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias

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

TERMO N° 90.774

aberturas protegidas por guarnição de uma caixa ou enválucro feito em duas
TÉRMO N° 100.116
metal e às quais correspondem igual metades longitudinais iguais e comData: 23 de novembro de 1956
número de alças mílálicas fixadas p,r preendendo uma parte anterior mais
Data: 7 de janeiro de 1958
• seus extremos aos chassis do veiculo, deseq-ívolvida e uma parte posterior à
Requerente: Safety Industries. Inc. sendo que acima das mencionadas aber- guiza de pegador ou cabo; em que
Requerente: Oswaldo Jesus Xavier
— Estados Unidos da América.
turas se encontram linguetas de coma a parte anterior se • caracteriza pelo Marques — São Paulo.
Título: Máquina centrífuga de im- ou similar que atravessando as citadas fato de, olhada' de lado ,ter forma
Titulo: Mv() tipo de chupeta com
pactar.•
alças, retêm a cortina contra o vei- substancialmente retangular, mais de- bico fláivel e móvel.
1 — Máquina centrifuga de impactar culo.
1 — Novo tipo de chupeta com
senvolvida no sentido longitudinal, com
um produto granulado,. compree.adendo
2 0 "Novas • disposições em cortina os quatro cantos acentuadamente ar- bico flexível e móvel, caracterizado por
uma caixa; um rotor montado de na;dO para capotas de veículos e similares" redondados, sendo as duas faces late- ter uma alça que atenciosamente man-,
a girar na areferida caixa e destinado con forme reivindicação anterior, caractêm a chupeta asempre virada para
a atirar o produto de encontro a uma terizada mais, pelo fato de que a cor- rais principais almofadadas, ou seja, cima, isto é, verticalmenfe.
desenvolvida
para
tora
mediante
quasuperfície de alvo, rotor êsse com- tino apresente de ambos os lados ver2 — Nôvo tipo de chupeta com
preendendo um par de riscos vertical- ticais fêcho "eclair" acionável do 'o- tro planos em forma ade trapez.os
bico flexível e móvel, caracterizado por
ceies
que
se
projetam
da
periferia,
conmente espaçados, dispositivos destina- tenor do veiculo e externamente recoter um reservatório que guarda a chudos a encaminhar o produto a tratar berto por guarnições de lona ou si- vergem para uma zona central plana peta quando fora de uso e que dá
retaatigular, mais desenvovida trans- forma conveniente ao conjunto.
ao disco inferior do referido rotor, e milar.
uma pluralidade de impactores adja30 "Novas disposições em cortina versamente, e em que o cal, que se
Caracterizado como tudo lescrito e
centes à -periferia do referido rotor e para capotas de veículos e similares projeta do centro do lado traseiro dessa ilustrado nos desenhos anexos.
vencendo o espaço entre os rferidos conforme reivindicações 1 0 e 2à, tudo parte anterior, do plano da pe iitersa,
discos caracterizada pelo fato de que substancialmente como descrito e ¡Lis- e tem extensão um tanto menor que.
o disco inferior apresenta uma super- trado nos desenhos apensos ao prescell- a da parte anterior, se caracteriza pelo
TRMO N° 106.889
fície horizontal lisa disparada radial- te memorial.
tato das faces superior e inferior
De 25 de novembro de 1958
mente para fora a partir do centro
paralelas, enquanto que as laces latede rotação do disco e que termina
O
ara
a
exp
rais
convergem
um
pouco
Requerente: Bala Shoe Company
numa nervura anular próximo dos imTERMO N° 95.925
e
tremidade,
que,
olhada
de
lado,'
of uanada Limited — Canadá.
patores.
De 23 de julho de 1957
mi-circular formando, portanto, 'noa
2 — Máquina de acôrdo com o ponto
Titulo: Aperfeiçoamentos em pio.
1, caracterizada pela fato de que exis"Configuração externa de vibrador banda semi -cilíndrica da face superior cessas de moldagem por geleificaçao.
te uma rampa próximo dos impacto- para massagem"
Modelo lados - para a inferior.
1 — Apedeiçoarnentos em um prares.
trial.
2 -- Configuração externa de vi- c,:.sso cie moiciag:mi por feleificaçáo
3 — Máquina de acôrdo com o ponto
Irmãos Mantovani & Cia. Ltda. —
corucencie encher compietamenbrado,- para massagem, acorde com o
2, caracterizado pelo fato de que o São Pauo .
iie UM molde metálico tico com une
no
.
to
ponto
primeiro,
e
como
dess.r
disco inferior apresenta uma superfiele
\ Pontos característicos
teleiticavei, aquecer o citadC
memorial e representada nos desenhos : inume edeio ievanuo nula camada dC
horizontal qu ese estende entre a re1 — Coa figuração externa de
ferida asuperficie em tampaa, asma brador para-- massagem, constituindo : anexos.
c‘ eado liquido a geleificar contra C
dente e os referdos impactores.
interior uo citacto molde, drenar com•
plemmente do citado moide, a parti
•4 Máquina de acôrdo com qualint° geiedicacia cio citado liquido fe•
quer dos pontos precedentes cariete
lerimavei, 1uncir o material geleitica.
zada pelo fato de que o disco inferior
cio . acteNnte ao interior do citado
p
apresenta uma ranhura anular próximo
molde em um' artigo unitario esfria:
dos impactores na periferia do rotor;
o citado molde e o citado artigo, o
e pelo fato de que a referida superficisega-ar o citado artigo fundido cio
Lei n° 4.506 ..._ de 30 de novembro de 1964
de rampa ascendente está provida ds
cida..lo molde, caraccrizacio pelo .lato
uma pluralidade de placas montadat
de o cLacto molete ser inclinado e par.
na referida ranhura,- conformadas de
Dispõe sôbre o impôsto que recai sôbre as- rendas
ciaimentc cneio com o citado liquidc
modo a proporcionarem uma rampa asgeleilleavei e oepois recolocado cai
e proventos de qualquer natureza
cendente na direção dos impactores.
pasiçao vertical antes de ser compie•
mcne Cil2M Com o citado liqUido.
5 — Máciáuina de acôrdo com qual
Divulgação n" 929
que rdos pontos precedentes, caracte.
2 -- AperfeiÇGarECM,OS em um prorrizada pelo fato de que 'a supe-ficie
cesso ue moldagem por gelefficoçãc
do disco inferior, próximo dos impac2 a edição
ue acordo com u ponto 1, caracteritores„se acha revestido de um ma,.ezado peio fato de somente drenai
rial cerâmico, óxido de alumínio por
paiciaimonte do citado molde a parPREÇO: Cr$ 250
exemplo.
te nau geleificada do citado liquide
6 — Máquina de acôrdo com qual— Aperfeicrnaneutos em um proquer dos pontos precedentes, caractede 23 de maio de 1965
u:....io de moldagem por geleitcação de
Decreto n' 56.866
rizada pelo fato de que a referida viacürdo com o ponto 1 ou 2, caracteperfici ede alvo compreende uma p lurizado pelo fato de agitar o citado
Aprova
o
Regulamento
para
cobrança
e
iisculizaçao
ralidade de membros de alvo concênmolde e, ao mesmo tempo, aquecer o
citado molde para distribuir e gelei
tricos com a espaçadas do rotor.
do lmpôsto de Renda
iicar a parte ao citado liquido não
Prioridade: Estados Unidos da Amégeleificada restante dentro do citado
rica, em 23 de novembro de 1955, so!-;
Divulgação n" 939
molde s:ibre urna arca predeterminanó 548.667.
da
PREÇO: Cr$ 400
4 - oei feiçoamentos em um proccisso de moldagem por geleificação
TERMO N° 90.130
ue acordo com o ponto 1, 3 ou 3, ca.
A VENDA
racterizado pelo fato de borrifar a ciData: 12 de setembro de 1956
tada camada geleificada com um
Na Guanabara
composto de reforço.
Requerente: Record S. A. Capas
Seção de Vendas: Av.- Rodrigues Alves, 1
Para Automóveis — São Paulo.
5 — Apcicçca, lentos iO,i um proAgência 1: Ministério da Fazenda
cesso de moldagem por geleificação
Titulo: Novas disposições em eorde acordo com qualquer dos pontos
tina para capotas de veículos e siAtende-se a pedidos - pelo Serviço de Reembõlso Postal
antecedentes, caracterizado peio fato
milares — Modelo de Utilidade.
de encher o citado molde com um
Em Brasília
10 "Novas disposfções em cortina
quido geleificável isolante, decorativo
para capotas de veículos e similares'
eiou de reforço.
Na sede do D 1.N
consistindo em cortina portadora de
Prioridade: -Canadá . em 17 de ia.
amplo visor, dotadas junto à borda inneiro de 1958; sob n° 743.974.
feriror horizontal de pluralidade de

—

1 Ni osT

O DE:RENDA

594 Quinta-feira 3

Dli-.R10 OFICIAL (Seção III)

Fe,:.: ...Ta de 1966

PATENTES DE' INVENÇÃO
Publicação feita kle acórdo com o art. 28 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 cana
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
•

ecQor grafite a uma substância que
TERMO N° 111.964
pelo lato de que o dito fole é fixada
contém boro em uma atmosfera niao dito elemento de montagem pela
trogenada
não
oxidarite,
numa
temDe 12 de dezembro de 1958
união com as superlicies externas pe.
Data: 22 de julho de 1959
peratura de pelo menos 538°C, o niriféricas do fiange e do anel de moaRequerente: Cia. Perro Brasileiro trogénio da referida atmosfera intro- Requerente: Victor Manufacturing 6 tagem.
genada
tendo
uma
valência
de
menos
B. A. — Minas Gerais.
,Gasket Company — Estalos 1.1n ; clos
— Um dispositivo tal cota° des.
cio que 1 .
(rito n oponto 5, caracterizado peio
Titulo: Nóvo modêlo de válvula ou 3 — Um processo, de acórdo com o da América.
registro de gaveta para li q uides. — p.nto 2, caracterizado porque a at- _ itula. Dispositivo de veiaaào io fato -de que o dito fole compreende
I uma seção fruste-cónica estendendo-se
Mode° de utilidade.
modera nitrogenada contém nitrogê- tipo de ruperficie.
gasoso.
1 — Diapositivo de vecilcão da tipo para trás e para fora do dito and
1 — Nevo modelo de válvula ou nio
registro de gaveta para líquidos, ca- 4 — Um processo, de acordo com o super 4; cie. destina:10 5 formava° de. ' de montagem; uma seção cilíndrica esracterizado pelo fato de que a pren- ponto 2, caracterizado porque a tem- urna junta estanque e fluidos por en- tendendo-se para trás da dita acção
sa gacheta e suas peças são substi- pendura é de pelo menos 1.3169 C, a tre duas partes rotativas de da má fruste-cônica ;e unia seção anular astuidas no chapéu do registro por duas substância que contém boro sendo ol qu na que apresenta tuna guarda:1e de tend end o-se radialmente, para aden-ro
juntas de borracha encaixadas em óxido de boro.
vedação radial. dapos • tiao esse com i a partir da extremidade da data seção
ranhuras praticadas no furo de saída 5 — Um processo de aebrdo com artendendo um ir e maro metálico dia- cilindrica que fica afastada do lite
qualquer
um
dos
pontos
1-3,
caractede haste do parafuso.
rizado porque a atniosfera de nitro- viro consistente rena anel dianteiro anel de montagem.
2 — Nevo modelo de válvula ou re- gênio contém uma quantidade catalí- com paredes eilindricas que se eaten- 7 — Um dispositivo tal conto d:ss
dem para trás a partir dos bordos io.. crito no ponto 6, caracterrizaclo pelo
gistro de gaveta para líquidos, de tica de hidrogênio.
acórdo com o ponto 1, caracteriza— Um processo, de acordo com terno se externos du anel e um membro fato de que, quando o dispositivo se
do pelo fato de que a junta de !Mn- o ponto 4, caracterizado porque o hi- metálico traseiro coasistento num anel acha em posição de funcionamento.
ges e parafusos normalmente existen- drogênio está numa concentração de m - anele° com paredes cilíndricas que se a parede etxerna cilíndrica da Peça da.
te entre o chapéu e o corpo do re- pelo menos 0.5% em volume.
cstendem para a fre . 1:e a partir rios anteira se encaixa na parede cilíndrica
gistro é substituida por uma simples 7 — U mprocesso, de actardo com bordo, internos e externos do referido externa na peça traseira, para formar
Junta de cord'ko de borracha redon- qualquer um dos pontos 1-5. caracte- anel e dispositivos de mala intercalados ai uma barreira que impede que o Iole
do, convenientemente apertado entre rizado porque a atmosfera não oxi- entre tv referidos medi becs visando a cpere
.
oe com a mola.
chapéu e corpo, sendo as diversas pe- dente contém amónia,
8 — Um dispositivo tal como des- 1
pelo fato de
ças mentidas em posição por uma mo- 8 — Um processo para sílica caiu- st .par:,• -los. . earacte 'azado
la de aço comumente desegnada por lada, substancialmente como aqui compreender dis pa: itivos inttrcoope. crito no ponto 1. caracterrizado pelo 1
fato de compreesder pinos se projetara.
:clips".
descrito anteriormente. 'antes nos refer 1d. c membrros dianteiroa e traseiros laminados a reun ir os do para trás a partir da face po:aerior
9 — Um molde de carbono, para raemb-os* como um todo. contra a ação, do dito aro posterain e pelo fato de
preparar sílica celulada de acórdo dos ,apectivos lispaaavos de moa e que uma seção anular do fole contém
TERMO N9 107.473
com o ponto característico 1, caracte- :. anpetlir uma rotaçãc relata a d' perfurações através das quais os ditos
•
rizado por ter um revestimento Inse projetam.
De 23 de dezembro de 1958
terno e impregnação de nitreto de membro.' medi:Int • a montagem de um '1 pinos
referida mem 9 — Um disposarvo tal como dele
""lna0
boro produzido pelo processo de qual- r• ".
Chemlsche Werke Witten — Ale- luer um dos pontoe 2-7.
bra aetátieo diateeiai: e um tale de crito nos pontos e 3, caracteriz,de
manha.
aos referidos casa .- pelo tato de que o dito fole de elas.
Estados Uni os a :ta. ; :,•o fixada .a.
Titulo — Aparelho de oxidação com Prioridade:
dispa:a-alo para tómero se acha quimicamente an do
niontaa
sistema de refrigeração Interno para América, em 30 de janeiro de 1958. saia
aaa•• ,di„ara
trá, '0,,, mamas . pt fora ás áreas externas pentéricas do dito
a aero — code:era° de hidra — card
feridos nua a a dianteiros e anel ot montagem e do Range do dito
bonetos aromáticos alcoll — substituirr,
anel de localização. caracterizado pelo
em au,
tii ) com
TERMO N9 108.602
dos pear remoção do calor produzido
fato de que o dito fole de elastarnero
troa., • do rea.rid anel trasea o .
pela reação.
Im daptas. a a ia! coma descrito . apresenta uma sesíto fruste-cônica 552
De 20 de fevereiro de 1959
1 — Aparelho de oxidação de qual11• 1 t) . I • • 1, carta... avlo pelo faio de tendeado• se para tras e para fora dai.
quer forma e tamanho para a aero —
to riem •
e fivIção dos, uma sei No cilindre:1 estendendo at
oxidação de hidrocarbonetos aromáti- Requerente: Montecatint, Societé
cos alcoil — substituídos, de prefe- Generale Per Lindustria Mineraria e na tu.'
tias • i r os t . re i.' para trás a partir da extremidade Pos..
L oba unálad
rerência xilois, principalmente p-xi- Chlmica e Karl Ziegler —
teror da dita seção fruste-ciauaa. •
101, caracterizado por um sistema de - Titulo: Processo aperfeiçoado para 1 .
.
cilindr :1 a.terna do mem- uma seção anular estendendo-se. inter.
refrigeração interna embutido para a polimerizaçao de alta olefinas sob aro --ar aa. suico •ssos nra ailais sag 'lamenta a partir da extremidade posv
dar saida ao calos produzido pela
eta .• de flanar 1..-. parede cilindrica tcror áa dna seção
reação, composto de tubos de refri- baixa pressão.
•••nn••n1111~1 I ro,.
da peça
.
arojetain
geração dispostos verticalmente (A1, 1 — Uni processo para polimerisar
... .e Is previstà
(lir; rarec l e d,
que convehientemente não apresentam
elofinas em presença de um
1'ri traseiro. es F e ii. "ao-se 1 ara
costuras de soldagem no interior do catalisildor
7-ERMO 1Y ° 112.636
estéreo — especifico, para d
dos dna,
e penclande, si.aparelho de oxidação e desembocam oWer polimerizados
que tem uni alto
em coletores (Bi dispost as fora do teor de polímero isotático, caracteriditos flan • s
1/. IS de aaa:to de 1959
aparelho de oxidação, bela como pelo zados porque a polimerização é efe- 3
, Um dispos1 ...0 tal emana .1.s.
'menos um tubo de circulação (C1 tuada em ausência de solventes e nu- • • : 1In r.c ()cato 1. c.. pra, t r.zado t do Riam -rente: Schueree Perdia:tad e
com câmara de afluxo tD) rara altemperatura de 20 a 90 9C, sendo fe d. que n EJee,ento de moo. Otto /-IcHer — São Paulo.
cançar uma circulação própria do manonõmero
mantido em face liqui- ¡ ta an, ta. anel d.- . • tacaa eelllpl t rude Titulo: • Um ti,s p ositivo para twe.
material de oxidacão,
da.
lidro de , oe •
te:du
lunar mistwa de ar quente e condais.
— Um processo de acordo com o , (. ;listo aliedraa. m- tivel para varhurar t ires mlos nu): a .c$
uonto 1,- caracterizado porque, o cata- i t-ma do aro d'auta:roa. Lm, fiatiqe de explosão a slasoliIIN I Patente de
TERMO N 9 108.276
lisador é formado a partir de táctil- . daaararlo para a !r,eva a partir da Inven0o 1
reto de titânio e de um composto de' periferia externa do dito -p . a de loDe 30 de janeiro de 1959
alquil
c. ti:m.1'10e man ;),), de anamtm.tent
alunenio.
Po .iria ( *.irai( VINtla t•N
x n ••ti atia face :laca:ara da j I1.1 aro
3 — Uni proces.so de aeórdo rum os de
Requerente: Pi t tsburgh Co rn I t tior
lei INposit A-0 para preparar
1 •tos 1 ou 2. caracterizado porque o • Na- . ti:ração e no aito lia nae a• 111.'0 alistara
t::1111be!•••
Corporation — Estado Unidos da calisador
d..
dr
fato
,1,•
que
o
dito
de
til,
é ati v ado com piriclina.
América.
aare., t11.1 11111 ...rita;!•,) In 'usa Fac.' para t:a1-111 aclorres dos motores de et.
t a r at ter n zado por na
%.
:1,) pio' ao
Titulo: Processo de preparação de 4 — Um processo de acendo com diante; ra. no guiai ri . n 11 , 1
Iran:Id0 Cétlfl'À*
sorpu nu lat., o
sílica celulada.
qualquer das pontas precedentes, ca- é fl`"•••10.
mente de um tubo. de,a , 0 do qual ura1 — Um processo para preparar racterizado porque o catalisador e
Ma 'IS.
enta
1iuu d:Npoàir:va ai .)m).) des hulha um p'stão
sílica celulada, caracterizado porque em p rmado em uma q uum idade de 4
ry:,..• :io dito tuba
sílica finamente molda e agente se- 05 a 2. g por litro de moi lP m P ro II- rio mmi) ilomt10 • 3 c.,raLt, s r.wri» tu 1» lms. oida • •
tulante carbonifero finamente dividi- mil to.
rato Jr que a super'rck• interna 3.1 cone..tada a uma
m.•:.pen)ii, muni
do, são aquecidos em um molde feito
• cilindra,/
aa aro Cl : •/.1. mit
t! ".4a a u,.rede do mi*.
áo que
—
Um
processo
de
acordo
com
tr.,...)
de carvono ou grafite e fundos sob a otialquer dos pontos preeerV
aia...anta um acatiam,"ao
eu. cuja .11 :ura é 11•0V
po
, tites. ea- •
forma de uma sílica celniada que não 'aci erizado norque o monismero
n do :emero toara pr ove .) oi arde
uma . )ara luso r a . a.; vd. que 1taala
é
•
adere a um revestimento de nitreto r ,.onileno nu buteno - 1.
• e i n r i•
parede e (.1 aitindrn iemn
unia Ib.-aura do :lie l imbo de alisa°
de boro impregnado no molde.
-10 mie tem ai 11:1, as o. mr. ) ; mtst.
- • • ,e1 tr tá !len &In
o
,• • •••
de :
2 — Um processo de acórdo com o. Pi
em 24 de fere. I im dist: t.vo tal c om
:ia). cone, to a
nv.
(rum
(.u'
ro
r
i':
(
i
ponto 1, caracterizado pela fase de reit- de 1958, sob n'?
cra O
11.111lOS 1 e 3, t.;•rIecter-i1.:;10 Ka e.up.: iam do tubo par ) o intermi
TERMO N9 107.280

', lenta te !tu
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicaer.o feita de acõrdo 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 dita
poderão apresentak suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que Se julgarem prejudicados.

do corpo metálico por meio da uma
passagem.
2 — Um dispositivo para preparar
mistura de ar quente e combustível
para carburadores de motores cl:! explosão a gasolina, de acôrdo com o
'Fato 1, caracterizado por possuir uma
resistência elétrica instalada dentro do
corpo metálico él co que aquece o ar
nêle contido.
3 — Um dispositivo para preparar
mistura de ar quente e combustivel
para carburadores dos motores de explosão a gasolina, de acôrdo com os
pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato
de estarem adaptadas nas extremidades
superior e inferior do tubo do pistão
respectivamente, tubos flexíveis que se
conjugam entre si por meio de cone- xõ.s em T, com o distribuidor e. o carburador.
4 — Um dispositivo para preparar
mistura de ar quente e combustível
para carburadores dos motores de .:xplosão a gasolina, de acOrdo com os
pontos 1_a 3, onde um p:stão se movimenta -em virtude da sucção exercida sobrer êle pelo vácuo, faz:ndo
com que o ar quente Se transporte ao
carburador, tudo como aqui descrito
para o Ern especificado" e representado
nos desenhos anexos.
TÉRMO N9 113.584
De 28 de setembro de 1959
Requerente: Les Usines de Melle —
França.
Titulo: Processo de extração de
ácido citrico de suas soluções aquosas.
1 — Processo de extração continua
de ácido carie° de suas soluções aquosas, em particular de suas soluções
brutas industriais, caracterizado pelo
utilização elo buteno1-2 como solvente
extrator iy misturar de burano1-2 com
alcoois, éteres, ésteres, cetonas ou nidrocarbonetos, clorados ou não, capazes de diminuir a solubilidade do buteno1-2 na fase aquosas ou de aumentar a pureza dos extratos, contendo essas misturas pelo menos 50% em
pêso de buteno1-2.
2 — Processo segundo o ponto 1,
caracterizado porque O pH de solução oruta que vai ser submetida a
extração se ajusta entre 1,7-1,9 mediante a adição de ácido mineral, seja
à solução bruta, seja a uma fase
qualquer de extração.
3 — Processo segundo o ponto 1
ou 2, caracterizado porque o extrato
é submetido a uma lavagem em contra-corrente ou contra extração com
água para recuperação co ácido cítrico que contém.
4 — Processo segundo o ponto 3,
caracterizado porque a temperatura
se mantem entre 40 e 70 9 durante a
contra-extração.
5 — Processó segundo os pontos 3
ou 4, caracterizado porque o extrato
é submetido antes de lavagem a—uma
com água sendo a quantidade de água
de lavagem nrévia • da ordem de 2% do
extravio e de sorte que a quantidade
de acido assim extraido seja da ordem de 5 a 12 ee do ácido cítrico presente
— Processo segundo o ponto 5,
caracterizsdo porque a água da lavagem prévia, carreeada de A cido cítri-

co volta à solução aquosa de ácido
a ser submetida à extração.
7 -- Processo segundo qualquer dos
pontos 3 a 6, caracterizado porque as
águas mães de cristalização são deco, volta à solução aquosa de ácido
enrico a ser submetido à extração
podendo ser a concentração total desta • solução bruta e das águas mães
assim devolvidas, da ordem de 15 a
30% em ácido cítrico.
Prioridade: França, em 1 de outu
bro de 1958; sob n9 775.706.
'TÉRMO N9 113.620
De 29 de setembro de 1959
Requerente: Luiz Gianfratti — São
Paint).
Titulo: Nova e original cadeira para bebes.
1 — A nova e original cadeira para
bebês, caracterizada por compreender iniciaimente uma cobertura de
lona iixaua em uma armação retangular provida em sua terça parte de
uma travessa, onde são previstas duas
pequenas saliências, que são encaixadas em uma haste plana paralela, saiiências estas dotadas de extremos recurvados que se abrem em dois pequenos trechos, sendo que em cada
rar dêste trechos é introduzido um
par de peças tubulares ligadas . próximo ás suas extremidades superiores
por pequenos braços articulados, tomando o conjunto a forma de um cavalete, que poderá ser completamente
desmontado.
2 — Nova e original cadeira para
bebês, como reivindicada em 1, caracterizada por serem previstos na
haste plana do conjunto citado 1, dois
ganchos onde são fixados tirantes de
lona que prendem-se em quatro ganchos, sendo previstos dois na face posterior do encôsto da cadeira própriamente dita, e os outros dois nas laterais de uma haste em U, articulada
em saliências laterais do citado encôsto, haste esta ligada por meio de
tiras plásticas ou outro material adequado qualquer, ao assento articulado
posteriormente no extremo inferior
do assento que é ainda provido de um
saco plástico fixado convenientemente.
3 — Nova e original cadeira para
bebês, como reivindicado em 1 e . 2,
substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
TÉRMO DE PATENTE N9 115.677
De 11 de novembro de 1959
Abbott Laboratories — Estados
Unidos da América.
Titulo: "Processo para preparar
sais substancialmente não higroscópicos, estáveis cristalinos e solúveis em
água de derivados do ácido tio-barbitúrico".
Pontos Característicos
1 — Processo para preparar sais
substancialmente não higroscópicos,
estáveis, cristalinos e solúveis em
água, de derivados do ácido ti- —
barbitúrico escolhidos da classe que
consiste de tiopental, tiamilal e tialrbi tona • caracterizado por compreender o contacto de um sal amorfo
rios ditos derivados do ácido tio
Com um composto orgâ-

niCo, escolhido do grupo que consiste com o outrf, tino, sendo que os tu.
I de éter etílico, acetato de etila, dietil uus e as aluchuas fo.niações derinem
— cetona, metil — etil — cetona, se- passagem; longduciinars, cdeunsieeentil — propil — cetona e misturas dê- ciaidiente espaçarias, entre os tubos.
les e deixar o dito composto orgânico e uescinada ii detecçao do 'vazamenficar em contacto com o dito sal to.
amorfo, até que o sal, na fase sólida,
2 — Estrutura de . tubo detector de
tenha aparência uniformemente bran- vazamencu, ceracteraacta por comca e, após isso, separar o sólido braneenuele uns maneis; LM:raiar monco e secá-lo para se obter o desejado eauo externo proviu° de uma forestável, branco, não higroseópico,
ue a teta ciecunsierencial que
cristalino,
ciele se projeta radialmente para Ie.,
2 — Um processo de acôrdo com o ra e se ed& i:Utit ao longo do compriponto 1, caracterizado porque o sal mentt cur mesmo, soo a foema de
amorfo é pôsto oh contacto com o uma eleta hericolual continua e incomposto orgânico em fase de va- tegral, a qua, em suas convoluções
ou espirais sucessi v as, pi o
por.
3 — Um processo de transformar do aleta luagduclinaimente espaçadas,
um sal de sódio amorfo de tiopental , uem como uni Membro tubular interem um sal cristalino, estável, branco. no, disposto telescupica e co-asialnão higroscópico, de acôrdo com o mente uenero do tuoo externo, fixo
ponto 1, caracterizado por compreen- em reiaçau ao mesmo, com um dos
der r. formação de uma lama do dito rei eriuoe tubos apr esentando, era
tal amorfo com éter etílico, até que uma su p erno:1e sua, formações de
o sal na fase sólida tenha aparência tiegrau rong itudinais, peias q uais esuniformemente branca e, após isso, tauelece fume contato radiai com O
separar o sólido branco e secá-lo pa- exterior cio tubo interno, senuo que
ra obter o desejado sal estável, bran- os tubos e ae aludidas formações de
degraus definem p assagens l ongituco, não higroscopico, cristalino.
crrounsierencialmente espa4 — Um processo de transformar dinais,
çadas,
entre GS tubos, e destinadas
um sal de sódio amorfo, do tiopental, a detecçau
elo vazamento.
em um sal estável, branco, não hi3 — Estrutura de tuoo detector de
groscopfco, cristalino, de acôrdo com
o ponto 1, caracterizado por compre- pvazanientos, caracterizada por comum membro tubular aionender a dissolução do dito sai amor- reender:
externo provido de uma formafo em acetato de etila, deixando a so- gado
ção de alem c ir cunferencial que dele
lução resultante repousar até que precipite um sólido branco e, após isso se projeta radialmente para fora e
ao longo do coniptimento
separação do sólido branco e seca- se estende
mesmo, no sentido de prover
gem para se obter o desejado sal es- do
ções de aleta longi tudinalmenteportável, branco, não hifroscópico, cris- paçadas, bem como um membro estutalino.
bular
interno
disposto
telescópica
5 — Um processo de transformar co-axialmente dentro do tubo exter-e
um sal de sódio amorfo de topental no fixo em relação ao mesmo, tendo
em um sal estável, cristalino branco. o tubo externo int
ernamente formanão higroscopico, de acôrdo com o ções longitudinais pelas
quais estabeponto 1, ou 2. caracterizado por com- lece firme contato radial
com o oup reender o contacto do dito sal amor- tro tubo, sendo .que os tubos e as alufo com metil — etil — cetona, na fa- didas formações definem passagens
se de vapor, até que o sal, na fase longitudinais circunsferencialmente
sólida, tenha aparência uniforme- espaçadas, entre os tubos e destinamente branca e, após isso, secar o das à detecção do vaeamento.
sólido branco para obter o desejado
4 — Estrutura de tubo detector de
sal estável, branco,
cristalino, não iazamento c aracterizada por comp reender. um membro tubular alonhigroscópico.
gado externo. p rovido de uma formação de aleta circ unsferencial que
dêle se p rojete. r adialmente para foTÈRMO N9 133.920
ra e se estende ao longo do comprimento de mesmo, sob a forma de
De 6 de novembro de 1961
uma aleta h elicoidal continua e inRequerente: Calumet & Hecla, Inc. tegral. a q ual, em suas convoluções
uma sociedade industrial norte-ame- ou espiras s ucessivas, provê p orções
ricarra, organizada sob as leis do Es- de aleta longitudinalmente espaçadas.
tado de Michigan, Estados Unidos da bem como um membro tubular interno. disposto telescópica e co-axiAmérica do Norte.
alrnente dentre do tubo externo, fixo
"Aperfeiçoamentos em tubo detec- em relação ao mesmo. com
o tubo
tor de vazamentos, e no proceso de externo apresentando f
ormações de
sua fabricação".
degraus log,itudinais internas,
pelas
q uais estabe l
Pontos Característicos
ece firme contato radial
coinc exterior do tubo interno, sen1 — Estrutura de tubo detector de longitudinais. circunsferencialmente
vazamentos, caracterizada por com- do que os te oos e as aludidas formapreender: um membro tubular alon- ções de degraus definem passagens
gado externo provido de uma for- esp
entre os tubos, e destinamação de llets circunsferenciee que dasaçadas,
à detecçãr do vazamento.
dele se projeta radialmente para
5—
tubular de acôrdo
fora e se estende ao longo do com- cum
o Estruture
p onto 1 car acterizada pelo
primento cio mesmo, no sentido de fato de que e área
total das aludiprover porçõe., de aleta longitudinal- das for
mações onde estão em conmente espaçadas, bem como um tato com
n dite outro tubo, é de
membro tubular interno, disposto te- aproxi madamente
da área tolescópica
ro-axialmente dereien do tal do Ultime tubo60-80%
mer cionado,
,erbo externo fixo em relação ao sup erfície ir mesmo q
mesmo, com um dos referidos tubos contato com as formaçê ;e está em
Is em q uesapresentando çormaeôes longitudinais tão.
em uma superfície do mesmo, pelas
. 6 — Estrutura' tubular' de acônredioo
quais estabelece firme contato radial com
o Ponto 1, caracteeizada
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PATENTES DE INVENÇÃO
Publicação feita de acórdo com o art. 28 do Código de Propriedade Inaustrial:
1 29 Da data da publicação da que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 20 deis
Vedarão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
fato de que a área total das aludidas
formações, onde cimo em contato
cum o alto tubo interno, é cle aproxiMaatiMente tib-80% cia área total do
tutimu ame mencionado, na superfície do mwen, que esta em contato
com as funriações em questão.
7 - Estrutura tubular de acórdo
com o pobre 2, caracterizada pelo
tatu de que a área total das aludiUm formações, onde estão em contato cum e dito outro tubo, é de
aproximadamente 60-80% da arca total do último tubo mencionado, na
superficie do mesmo que elite em
contato com as formaçoes em quess
tão.
8 - Estrutura tubular de acórdo
com o ponto e. caracterizado pelo fato de que a área total das aludidas
formaçoes, onde estuo em contato
com o dito tuuu interno, é de aproxlmaelanlente 50-70% da área total do
último tubo mencionado, na superfreie do mesmo que está em contatu com as turmações em questão.
— Estrutura tubular de acordo
com o ponto 2 caracterizada pelo fato de que a área total cias aludidas
formações, onde estão em contato
com e dito outro tubo, é de aproximadamente 60% da área total do
último tuou mencionado, na superfieis do m•eriet que está em contato
com as formações em questão.
IU - Processe para produzir um
tubo detento de vaamento, caracterizado por compreender os estágios
operativos de: prover um tubo externo com elétas exteinas radiais,
tendo degraus eircun.sferenciannente
espaçados; et/locar nu tubo externo
um tubo interno, cujo diâmetro externo é ligeiramente menor do que
o diámetr de, tubo externo nos refendeis degieus. tendo um dos ditos
tubos, em tailla superficie sua, adjacente a uma superfície confrontante
do outro tubo, uma pluralidade de
ranhuras long itudinais, espaçadas
uma da ()urre por degráus lon gitudinais; e expeedir o tubo interno, no
sentido de p rovocar o firme contato de sua euperficie externa com os
referidos degrau.s, de modo a definir
deste modo entre os dois tubos e
nas zonas dar referidas ranhuras.
passagens longitudinais para detecção do vazamento.
11 - Processo para produzir um
tubo detecto/ de vazamento, caracterizado por compreender os estágios
operativoi de. prover uni tubo externo com .ejetas externas radiais.
teado ranhuras loegitudinals e circunterencialmente espaçadas na sua
Superfície oPetférica interna, as quais
são est:açude uma da outra por degraus longitudinalmente espaçados,
cuja extensãe ctrciasferene.lal é subatancialmenta maior do que a das ranhuras; colocar dentro do tubo externo um tubo interno, cujo diâmetro externo e ligeiramente menor do
que o diânieirc do tubo externo nos
referidos ie gráus, e expandir o tubo
Interno no lentais de provocar o firme contato ne sua superfície externa
• com *os referidos de graus, de modo
a definir reate modo, entre os dois
tubos e nas zonas das referidas raneuraa passagens lon gitudinais naaa
det ecção d vazamento,
12 - Processe, de acordo com o
ponte 11. euracterizado pelo fato de
que a dimeosào circunferencial total
das degraus corresponde aproximadamente a 60 -ali% da periferia externa
do tubo interno quando' esse último
estiver expandido.
•

13 - Processo para produzir um
tubo detectar de vazamento, caracterizado por cereereender os estágios
operatives ae. prover um tubo externo cum aletas radiais e integrais,
tendo ranhuras longitudinais e circtuife.rencia.irtente espaçadas na eus
superficie periférica interna, as quais
são espaçadas uma da outra por degraus kaatitudinelmente espaçados;
colocar dentro do tubo externo um
tubo interno cujo diâmetro externo
é ligelrameure menor do que o diâmetro do tubo externo nos referidos
degraus; e espandir o tubo interno,
no sentida de provocar o firme contato de sua superficie externa com
os referidos degraus, de modo a definir deste modo, entre os dois tubos
e nas zonas nas referidas ranhuras,
passagens longitudinais para detecção do vazamento.
14 - Processo para produzir um
tubo detecta r de vazamento, caracterizado por cempieender os estágios
operativos de: prover um tubo externo com atetas externas radiais.
tendo rannurtis longitudinais e circwilerenatalmente espaçadas na sua
superfície periférica interna, as
quais são espaçadas uma da outra
por degraus lungitudinalmerie espaçados, cuja extensão circtuiferencial é
substancialmente maior do que a das
ranhuras; colocar dentro do tubo externo um tubo interno, cujo diâmetro externo e ligeiramente menor do
que o dièmetre do tubo externo nos
referidos deerous; expandir e tubo interno. no sentido de provocar o firme contato ne sua superficie externa

cum os referidos degraus, de modo com a formação das aludidas rea definir' deste modo, entre os dois mitiras e ata degratie entre elas, o
tubos e nas zonas das referidas ra- que é feito mediante laminagem do
nhuras, pa.ssacens longitudinais para tubo externa contra uma ferramenta
detecção do vazamento, sendo que o perfiladma, con!igurada para 'formar
piovimento do tubo externo inclui a as aludidas ranhuras e os degraus
indentação rIa mia face externa, a entre elas bui) a indentação do dito
fim de pruvtr ali uma formação de tubo externo.
ruela helic acra que se estende ao
a depositante reivindilongo do teeamo. simultãnea.mente ca.Finalmente
de acôrde cem a Convenção lucum a formeção das aludidas ranhu- tei nacional
e de conformidade com
ras e dos ano hW entre elas.
adiem 21 cio Código da Propriedade
15 - Processo para prodwir um oDesandai.
it prioridade do eorrestubo detecto, de vazamento, caractepedido. depositado na. Rerizado por compreender os estágios pondente
partição de Patentes dos Es1 actos
operativos de prover um tubo ex- erniclos
da América do Norte, em 29
terno cum eines externas radiais, de março
de 1961, sob o número
tendo ranhuras longitudinais c cir- 99.290.
cunferenclamente espaçadas na sua
superlici • periférica interna, as quais
set espaçada., unia da outra por deTERMO 133.910
grau- longitudinalmente espaçados,
cuja extensta circunferencial é subsData: 6 de novembro de 1961
tancialmente maior do que a das remitiras; co, ocer dentro do tubo ex- Requerente: Metalúrgica Precária))
terno um Luto interno, cujo diemetru externo e ligeiramente menor do S. A. - São Paulo.
que o diametre do tubo externo nos Titulo: Calibre para parafusos
referidos degraus; e expandir o tubo modulo de utilidade.
interno, no santido de provocar o fir1 - Calibre para parafusos caracme contato de sua superficie externa
com os referidos degraus de modo a rezado por uma ceapa provida na
deanir deste modo. entre os dois tu- aremidade de uma lace, de uma
bos e nas moas dar referidas ra- pluralieade de sulcos e reentrâncias
nhuras. passagens longitudinais para retos e conaergentes, cada uni cordetecção da vazamento, sendo que o respondendo a una indicação gravaprovimento de tubo externo inclui a da, dita chapa sendo ainda provida,
Indentação is sua face externa, a na borda op..sta a dos sulcos, de refia de provei ali unia formação de entrâncias de lados retos, cada uma
aleta helintada' que se estende ao correspondendo a uma indicação de
longo do mesmo, simultâneamente calibre gravado na própria chapa.
2 - Calibre para parafusos caracterizado por ser essmcIalmente como
descrito, reivindicado e ilustrado nas
desenhos anexas.
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• TERMO 133.916
Data: 6 de novembro de 1961
Kajetan Latachbacher, 'estabelecido
em Steyr. Austria.
'Dispositivo para marcar ou numerar madeira".
Pontos Caracterisficos
1 - Dispositivo para marcar ou
numerar u madeira, caracterizado por
placas (5,) encraváveis na madeira
com beirada (,ia) recurvada em engulo reto e por uni dispositivo batedor para encravar as mesmas, e que
consiste de uma haste (1) configurada como deposito para as placas
(5) e de um cabeçote (20) girável
preso à uma extremidade da mesma.
2. Dispositivo de acordo com o
ponto caraeteristico 1, caracterizado
pelo fato do cabeçote (20) ser UM_
nido de um pino In) que apresenta para segurar as placas a serem
enemvads, um imã (37) e do pino ser
contorndo por uma cápsula (33) de
remoção e de guia que se encontra
sob a ação de uma mola (35).
5 - Dispositivo de achrdo cru o
ponto cerateterisuco 2, caracterizazio
pelo feto do eido do cabeçote 2:),
oposto au pino (31) ser configurado
como um sacho 121)
4 - Dispositivo cic actado eu:11 o •
ponto caracterisuca 2, earazterizs-,n
pelo faio do lado do cabeçote ,::(1)

i.uintaitio a 3
••nnnnnn•n••n••
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PATENTES DE INVENÇÃO
Pula:len-à° feita de acórdo 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
diai
roderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
oposto ao pino (31) ser configurado
TERMO 133.917
dàriamente com os eixos, proporcio3 — Uma instalação segundo k
como urna alavanca (22).
nam à placa os mvoimentos rotativos Cnnt0 1, tendo em vista p ermitir o
5 — Dispositivo de acôrdo com o
Data: 6 de novembro de 1961
circulares em plano horizontal, des- desemperramento ou desprendimento
ponto característico 1, caracterizado
crevendo a placa círculos na razão da das comportas, caracterizada pelo :.ato
• pelo fato d se prever na região do
Requerente: Companhia Industrial
orifício do deposito voltado para o Santa Angela — CISA — São Paulo. excentricidade entre ditos eixos e as de existirem nas canalizações que d.
buchas.
cabeçote (20) um corrediço (9a) cargam cada distribuidor ao macaco da
Titulo: Conjunto motorizado apliregado por mola.
3 — Dispositivo para fresar, acorde comporta correspondente, dispositivos
cável em carretas para transportes
6 — Dispositivo de acôrdo com o
com os pontos primeiro e segundo, ca• que permitem isolar o macaco do resto
ponto caractenstico 1, caracterizado industriais.
racter6do
pelo fato dos movimentos e'ra instalação e ligá-los provisOriamen1 — Conjunto motorizado aplicápelo fato de se dispor na região do
rotativos circulares de translação da te a uma fonte auxiliar de liquido sob
orifício do depósito, voltaào para o vel em carretas para transportes placa em plano horizontal serem au- pressão, tal como uma bomba portátil
industriais, caracterizado por comcabeçote (20), uma mola (8).
mentaados ou diminuidos, soltando-se comandada de preferencia manualmen,
7 — Dispositivo de acôrdo com o prender inicialmente o conjunto de as pontas de eixo excentcicas de diws te, própia para desenvolver uma presmoto-tração prôpriamente dito, componto característico 1, caracterizado posto de um motor resfriado a ar, eixos horizontais paralelos nas buchas. são superior à pressão máxima da
pelo fato de se dispor deslisantemen- conjugado a um redutor de velocida- mediante um moviment ode rotação fonte comum de liquido sob pressãoo
te no cabeçote (20) uni pino (23) de e mais uma fricção automática daao simultâneamente a ambos os el.4 \-- Uma Instalação segundo o nona
contra a ação de uma mola (25), o de expansão centrifuga, esta por sua xos, com conseqüente modificação da to 3 'para o telecomando de compartas
qual apresenta um braço (27) trans- vez conjugada a um eixo interme- excentricidade entre os mesmos eixos
em navios, caracter:zada pelo fato dos
versal.
diário e à roda de tração da carreta e as buchas em virtude das Pontas dos dispositivos acima refeidos serem colo8 — Dispositivo de acôrdo com o
ponto característico 1, caracterizado por meio de engrenagem e corren_ eixos serem excêntricas a estes e se cados no pôsto de teltcomando.
5 — Uma instalaçã °segundo o ponpelo . fato de se prever na haste (1) tes, tudo formando um conjunto au apoiarem nas buchas também exV-1, na qual o distribuidor é disposto
uma cápsula (4) encaixáve Ido lado compacto sustentado por um arca- centricamente a estas.
4 — Dispositivo para fresar, acorde de modo que ele faça passar por uni
do cabo, a qual recebe as placas (5). bouço giratório, apoiado sôbre rolae de se dispor na haste (1) um êm- mentos fixados no chassis do veículo, com os pontos primeiro a .terceiro e p
indicador de déb:to o liquido recalcado
bolo (6) que se encontra sob a ação dito arcabouço sendo composto por substância como descrito no memorial para fora da câmar ado macaco, oPos-,
de uma mola, para deslocar as pla- uma placa plana apoiada por tacos e a titulo de exemplo representado nos ta a que rrecebe o liquido motor sob
sôbre um anel plano inferior, aquela desenhos anexos.
cas na direção do cabeçote (20).
pressão caracterizada pelo fato desse
3 — Dispositivo de acôrdo com o suportando o conjunto motor, bem
indicador ser constituído por um cf.
como
o
volante
de
direção
com
aceponto característico 1, caracterizado
lindro de volume livre stnsivelmente
pelo fato de se poder introduzir na lerador manual, e êste solidário inTÊRMO N° 133.936
igual ao do macaco e separado por uns
feriormente
aos
garfos
de
montagem
extremidade do cabo da haste (1) um
órgão móvel indicador, em duas câsegmento (13) de tubo, no qual pu- do eixo da roda de tração.
Data: 6 de novembro de 1961
maras associadas respectivamente às
2 — Conjunto motorizado aplicável
de-se encaixar por meio de uma caduas câmaras do macaco, e porque uni
deia (16) o êmbolo (6) que avança em carretas para transportes indusRequerente:
Inclustrielle
Genirale
de
as placas (5) pela ação de uma mola triais, como reivindicado em 1, subs- Mecanoque Apliques S. I. S. M. A. distribuidor com . três posições: uma posição neutra pela qual éle isola as duas
(7). juntamente com a mola com, tancialmente como descrito e ilustra- (França) .
câmaras do macaco e coloca em esprimida, depolb do que o segmento do nos desenhos anexos.
Título; Aperfeiçoamentos relativos às capamento as duas câmaras do indicade tubo pode ser_ retirado pelo desinstalações de telecomando de complr- dor e duas posições ativas pelas quais
parafusamento.
tas, principalmente de comportas mon- Cie alimenta a uma das câmaras do
TÊRMO N° 133.927
10 — Dispositivo de acôrdo com o
tadas em navios tais como os navios mesmo, liga a outra câmara deste à
ponto característico 8, caracterizado
petroleiros.
De 6 de novembro de 1961
pelo fato de se dispor na haste 11)
câmara correspondente do indiacdor e
ou na cápusula (4) que pode ser incoloca em escapamento a outra camaPontos característicos
troduzida na mesma, de mneira des'Dispositivo para fresar"
ra do indicador.
lisante, um êmbolo (38) oeo e mu1 — Urna instalação de telecomando
Adolf Schnabel — Capital do EstaA requerente reivindica de acôrdo
nido de fendas (48) que comprime do de São Paulo.
de comportas principalmente de coma última das placas (5) enfileiradas,
portas colocadas em navios tais como com a Convenção Internacional o
Pontos característicos
dentro do qual corre deslisantemenos navios p etroleiros que é constituída art . 21 do Decreto-lei n° 7.903, de 27
te contra a ação de urna mola (40)
por dispositivos hidromecânicos aue de agi:isto de 1945, a prioridade do
1
—
Dispositivo
para
fresar,
destium segundo embolo (39) munido de nado a, em •.
compreendem
uma fonte comum de r- r,crrespondente pedido depositado na
)eças de obra como por
fendas (47) alojando-se giravelmenquido sob pressão um macaca de duplo Repartição de Patestes da França, em
exemplo
um
estampo
ou
molde
em
duas
te no. êmbolo (39), braços (42) de
colocado na proximidade de ':.ada 7 de novembro de 1960, sob o nu.
apoio, os quais atravessam as fendas metades para a estampagem, fundição efeito
comporta
e de preferência fixado sôbre mero 843.234.
ou
moldagem
de
certas
peças,
produzir
(47, 48) e encostam na parede interem • cada metade cavidades semi-cilin- o corpo dela, macaco cujo órgão móna da cápsula (4)
11. Dispositivo de acôrdo com o dricas, compreendend ouma placa por- vel é ligado mecânicamente ao opérTERMO N 9 116.274
ponto característico 10, caracterizado tadora da apeça de obra e disposta culo da comporta correspondente, e
um
distribuidor
associado
a
cada
mapelo fato de se parafusar no êm- sóbre uma base a ser fixada sôbre
De 16 de janeiro de 1960
bolo (39) uma rolha (46) dentro da mesa móvel de u'a máquin acomo por caco, os distribuidores sendo agrupaqual corre contra a ação de urna exempl °tuna frezadora; placa esta, dos em um pósto de manobra central,
Requerente — Apolonio Malatesta
mola (45) uma peça (44) deslisante caracterizada pelo fato de ser animada caracterizado nelo fato de que tendo Costa ttiveiro e Aniello D'Agostinho
que está ligada por pilotos (43) aos mfermscaseuorfamfpmfp mfp m os m em, vista diminuir os riscos de emper- — Minas Lierais.
braços (42) de apoio e pode ser re de movimentos rotativos circulares de ramento ou imobilização dos oper.:aios
Titulo — Uma Serpentina Elétrica
cuada por meio de uma cadeia 4164 translaçã oem plano horizontal, ou de comporta em sua posição de fecha- para Aquecimento de líquidos e ga12 — Dispositivo de acôrdo com o
ponto característico 1, caracterizado seja mover lo-se em círculos enquanto mento a instalação é realizada de ses.
I — Uma serpentina elétrica para
pelo fato do cabeçote '20) consistir s emantám horizontalmente, sendo es- modo tal que o líquido de comando aquecimento de liquidos e gases, cade um quadrado (5D Soo ou de um tes movimentos circulares de tamanho que chega a uma ou a outra câmara racterizada pelo fato de ser constitui.
cilindro Soo dentro do qual pode-se reguláveL entre um máximo e um ini- ativa do macaco adiante do distribui da por uma tubulação e uma resissuspender um pino (60, 61) batedor nimo, de modo que a placa, conduzida dor correspondente, atue a uma pres- tencia elétrica envolvente, disposto
que mantêm a placa (5) contra a a oencontro de uma ferramenta fresa- são menos forte na câmara que ..o- peio lado de fora da tubulação.
•
ação de uma mola (62) por meio de dora rotativa em posição fixa, faça manda o fechamento da comporta que
2. — A serpentina elétrica como no
um gancho (66).
Cp//1 que esta ferramenta produza, com na câmara oposta que comanda sus
ponto anterior, caracterizada pelo ta13 — Dispositivo de acôrdo com o o movimento ou avanço da mesa da abertura.
to do tubo poder ser internamente ei.
ponto característico 12, caracterizact, máquina, cavidades semi-cilíndricas na
2 — Uma Instalação segundo o líndrico, retangular, ovalado, ortogopelo fato de se dispor giravelmente Pe ça de obra.
ponto 1, caracterizada pelo fato de nal, semi-sinuoso, triangular ou de
sôbre o pino (60 61) batedor, um
2 - Dispositivo para fresar, acor- que, para fazer agir pressões diferen outras formas convenientes.
gancho (66) que se encontra sob a de 'com o )onto primeiro, caracterizado tes nas duas câmaras d omacaco,
3. — A serpentina elétrica como nos
ação de urna mola (67) chata, e o
redutor de pressã é intercalado r.n
pontos anteriores, caracterizada pelo
qual colibora com uma cavilha (57) pelo fato da placa portadora da peça nalização que liga a fonte comum ie conjunto formado pela tubulação de
ransversal a qual está prevista na de obra estar montada . sóbre dois ei
dos líquidos
e xtremidade de um "braço . (551 que xos horizontais paralelos com pontas liquido sob pressão e a primeira las circulação e aquecimento
resistewia elétrica que
enetra no quadrado ôco ou seme- e eixo excêntricas alotadas excentri- ditas câmaras, seja antes ou depois .:Ito e dos gases e a
esternamene.
hante, de urna alavanca (53) fixa ,C amente em 'luchas as quais, movidas distibuidor acima referido e em qual- a envolve
4 — Uma serpentina elétrica, para
m um mesmo sentido e girando sob- q uer caso na proximidade dele.
g iravelmente à haste (1), ,

598 Quinta-feira
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Publtcaçao feita de acerdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
29 Da data da publicação de 4.te trata o preserial artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido. durante 30 dias
poderem apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
tancialraente como descrito, represen- 1
tado no desenho e reivindicado:
TERMO N9 116.694
De 24 de setembro de 1959
Titulo — New° dispositivo de forma
para calçados.
Requerentes — Jura Rodrieues Gime:az e Yidefonso Pacheco learanto.
- São Paulo.
Caracteristicos

TERMO PN 9 119.072
Data de 8 de fevereiro ea '.968
Requerente — Nicolaos Dlonysios
Dimitropoulos — São Paulo.
Titulo — New° Tipo de Calçados
de.muntáveis para senhora — Modelo de utilidade.
1 — Nóvo tipo de calçados desmontáveis para senhora, caracterizado pelo fato do couro que abriga a parte
superior do pe ser provido de rasgos
semi-triangulares que permitem uma
desmultiplicação, de movimentos em
reteçeto ao pisar. '
2 — Nôvo tipo de calçados desmontável para senhora, caracterizado como reivindicado em 1, ainda pelo tato
do couro superior ser colocado nos
eacaixes interno do solado, ficando
eneutido numa borda em forma de
vinco, que mantém o referido couro
num plano inferior ao complemento
de borracha existe na própria sola
Tudo como descrito no presente mcmortal e ilustrado nos desenhos em
anexo.

compreender uma caixa, um gigo de i
engrenagens epiciclicas alojado na
dita caixa e que Inclue uma engrenagem em anel, uma engrenagem solar
e engrenagene aelanetárias, dispositivos lintitadores da rotação da dita engrenaegens en anel, eixos de entrada e trela acoplados através das ditas engrenagens solar e planetárias e
um dispositivo de válvula ligado à
dii a emprenagem em anel de modo
a ser acionado por esta última.
2. Aperfeiçoamentos em mecanismo hidralico, de acórdo com o ponto
1, caracterizados pelo fato de que os
oitos dispositivos limitadores são elásticos.
3. Aperfeiçoamentos em mecanismo
hidráulico, de acôrdo com o ponto 2,
caracterizados pelo fato de os ditos
dispositivos limitadores elásticos compreenderem um anel fendido contiguo
à dita engrenagem em anel e tendo
unia extremidade presa à dita en grenagem e a outra presa à dita caixa.
4. Aperfeiçoamentos em mecanismo
hidráulico, de neônio com qualquer
dos pontos antecedentes, caracterizados pelo fato de o dispositivo de válvula compreender um carretel de válvula tipo de movimento linear disposto adjacentemente à dita engrenagem em anel, co mseu eixo longitudinal deslocado perpendicularmente cai
relação ao eixo da dita engrenagem
em anel, e um dispositivo de acoplamento entreligando o dito carretel de
válvula e dita engrenagem em anel.

19) Neavo dispasitivo de fônna para
calçados", caracterizado essencialmente por dois elementos cilindricos e
tubulares, concêntricos e elásticos per
fõrça de uma mola helicoidal' ou recurso semelhante, sendo que as extremidades livres, dos referidos elementos, tem fixas, um corpo de plástico
ou semelhante, configurados à semelhança da parte dianteira do calçado,
gaspea e da parte traseira, calcanhar.
29) Nôvo dispositivo de Rena para
calçados", de acôrdo com o ponto precedente e caracterizado ainda pelo
fato de Cernem.) tubular anterior, ter
TERMO N 9 119.388
fixo pela extremidade livre, que é ligeiremente curvada para cima, um
De 12 de maio de 1960
segmento silíndrico de plástico, encaEurd
Motor Company — (Estados
rnado, formando corpo único, por um
elemento curvo, cuja convexidade, eu Uteclos da América)
anais precisamente, a forma externa, Aperfeiçoamentos em mecanismo
coresponde à parte anterior do cal- de direção hidráulica.
çado ou gáspea; pelo fato ainda do 1. Aperfeiçoamentos em mecanis elemento tubular posterior ou traseiro mo . hidráulico, caracterizados por
alojar internamente uma mola heli•n•nn••n•••••n•••,,
coidal. presa a ele próprio por um repux1 trazeiro. sendo a outra extremidade da mola fixa, por pressão, num
cabeçote rebaixado do elemento tubular dianteiro e. finalmente pelo fato da extremidade trazeira ou posterior do elemento tubular, também traLEI N 9 4.502 — DE 30-11-64
vero, ter fixa um semento cilíndrico
de plástico, do qual se projeto, for• ASP•51 &Obre a Impdsto de Cais imo e reorganiza a Dirskria
mando corpo único e, envolvendo e
próprio seg mento, dois prolongamende Rendas Internas
tos laterais divergentes, com seu ver(Ice arrendondado, podendo ainda
éste elemento trazeiro de plástico, que
DIVULGAÇA0 24 9 927
serve de apoio ao calcanhar do calçado, sofrer varlaceiee de forma, de
PREÇO: Cr$ 700
acôrdo com o tipo deste.
3 9) Nevo dispeeeavo de forma par*
** *
calçados", de acôrdo com os pontos
1 e 2 e tudo conforme substancialmente descrito, reivindicado acima
DECRETO bl • 56.79i — DE 26-8-85
pelos desenhos anexos demonstrativos.
Aprova. • Reoulamento do Imposto de Consumo
•
TE.RMD : 1 9 117.501

IMPbSTO DE CONSUMO

Data de 9 de fevereiro de 19ou
Requerente — Sigel — Indústria e
Comércio Ltda. — Paraná.
Titulo — A perfeiçoamento em Máquina de Solda a Ponto.
1 — Aperfeiçoamento em máquina
de solda a ponte, caracterizado per
um transformudor elétrico o otite
núcleo está fixo um sistema de alavaiara 'que permite o acionamento de
brecos Portn-ce-e..)dos. constituindo
una conjunto portetil de elevada
2 — 1 / 1.1 isterna de' fixação d.;s
1,,.uço:.. ILI :c ;quina do item 1 acima
nerrre e
t n"ea Sub g ti .:-Ii •700 tuteei:tal
• • e mernes braços or outros de for-

I: Los eiversos.

DIVULGAÇXO 14 9

n9 8.9.024.

TEIMO NO 120.006

Data de 8 de junho de 196u
Requeernte — Castanho &
S. A. Comércio e Indústria — São
Paulo.
Titulo — Nevo modelo de Salto para Calçados — Modelo de Utilidade.
19) "Nervo modelo de Salto para
Calçados", caracterizado pelo fato de
que cada calçado se apresenta MA
uma projeção ou prolongamento do
salto era direção à parte anterior do
calçado, e do lado interno, preenchendo a curvatura cia sois correspondente
à região de igual forma da planta .
do pé.
29 ) "N6vo Modelo de

Salto para
Calçados", conforme reivindicação
anterior, tudo substencialment e como
descrito no relatório e reprewnia.clo
nos desenhos anexos.
TERMO INT, 120.692
De 29 de junho de 1960
Titulo — Máquina de Lavar Prato.
e Utensílios.
Requerente — Giuseppe Brollo
Panos Cazacterístfeos

1. Máquina de lavar pratos e num-

950

alhos, funcionando com ciclo auto.
mítico fechado de lavagem, caracterizado pelo fato de compreender: um
recipiente para efetuar a lavagrin e
o enxagtuamento dos pratos e dos

PREÇO: Cr$ 1.200
A VENDA:

utensilios mediante jatos de agua
quente e ou fria emergentes de tu.
beiras ejetiras, fixas e orientáveis,
dispostos no interior do referido

Na (3wombara

Se140 de Vendas: Avenida Rodrigues Mves
Agencia L Ministério da Fazenda

5. — Aperfeiçoamentos em mecahidráulico, de actardo com o
ponto 4, caracterizados pelo fato de
o dito dispositivo de acoplamento se
estender radialmente da periferia da
data emprenagem e manei para cooperar com dito carretel de V
6. Aperfeiçoamentos eminecee anio
hidráulico, de acórdo com o pomo 5,
caracterizados pelo fato de a conexão
entre o dito dispositivo de acoplamento e dito carretel de válvula ser ajustável conforme o eixo longitudinal do
dito carretel.
7. Aperfeiçoamentos em met:anusmo hidráullod, de acôrdo cem qualqcr
mo
os pontos antecedentes, construido,
clapoeto o que funciona substancie].
mente como descrito e com referencia at).5 desenhos anexos.
Reivindica-se, de acórdo com a
Conveneão Internecional e o Artigo
21 do Códirro da Propriedade Industrial, a prioridele do pedido correspondente. cl ee re,' ? eri n na Repartição
de Patentes dos Estados Unidos da
América. em 23 de julho de I9e9 eeib
nismo

1

Aten.i•-si • Pedidos Pelo Serviço de ReembOlso Postal

1

Em Brasília

Na Sede do DAM.
4

Otite com adequada inclina r:Cm em
sentido vertical. horibontal ou :ainda
obliquo; um rec:pirnte pequeno, pra
• b :. :tla de lavaarm aquecida por meio
de adequadas resistènclas eletrican:
uma bomba de aciur:ao. ao mencionado •
recipiente, da ív.ata .:tuente procMente
do recipiente pr:TIrno; uma válvula
especial de dois retdrnos inversos,
funcionando atizer.camente sob a
premfãa da água, adequada para per.

Quinta.feird 3
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Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29 Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que
se julgarem lIejudicados.
mitir alternativamente a lavagem, em de agôsto de 1945, a propriedade do I
ciclo fechado, cem agua, encer,an
corespondente pedido depositado na
um detergente, e o enxaguamento
Repartição de Patentes da Itália, em
áagua procedente de urna tubulaç
14 de abril de 1960, sob o n 9 A-8-2.686
comumé um painel de comando pi ovido de ressalto rotativo configuran do
prestabelecida, o fechamento e a ab crTERMO N9 120.900
de maneira a provocar, em sequán eia
tura dos circuitos das resistências de
De * 5 de julho de 1960
Cit./

(11n

ao

quatro inferiores, dispostos periferica - i de vedação, ressaltos e hastes de fixamente, em direções cruzadas, e os in - ção, com o bico também co mdivisão

tenores iigeírameri-te devasauos em te laçáo aos superiores; sendo amua er_ . • .terna, cara tampas independentes, uni.
cantado no extremo livre da 'peça tu- das uma a outra por uma dobiad.ça
bular superior, um cabeçote dotado de dentral, tendo borrachas de vedação,
pino a colocaçao da ponceira; e a pe- ressa.tos e hastes de fixação, poderio°
ça tuoular inierior provida de flange ser usados os dois lados independentedois blocos encaiXados um ao 'JULIO mente.
que será fixada por parafusos em 2 — Neivo mod 'do de bule de acordo
Requerente — Alfred Pierre Lefort em cruz, formando a base do conjun- :um o ponto 1, tudo 'como descrito no
Titulo — "Ap erfeiçoamento em Mo- to.
relatório e apresentado nos . desenhos
— :sao Voado.
2. NOvo modálo de árvore de natal, anexos.
tor Térmico".
caracterizados pelo rato de serem en•n•n•••nn•
caixados nos orifícios inferiores "de,
Pontos Característicos
um dos citados grupos e nos orificius
TERMO N 9 121.604
1. Ap erfeiçoamento em motor ter- superiores do grupo imediato, peque-

aquecimento da água nó recipien te
pequeno, e dos circuitos do motor de
,acionamento tia bomba de água, e do
circuito de uma torneira, de coman do
elétrico, adequadamente disposta na
tubulação comum de água fria, e tam - bem o fechamento e abertura, um a
vez terminado o trabalho, de interru 1)
tor provido no motor elétrico que aci a-- mico, caracterizado pelo fato de ser a
na o referido ressalto, sendo os Pr
Isirça motriz produzida pela expansao
tos e utensilios dispostos em adequ agas, a qual exerce aiternaclamente
dos alojamentos, giráveis axialmen a° sob o efeito desosgãos de distribuição
em sentido vertical ou horizontal ata
sobre o flanco de dois setores cilindri-

nas saliên cias em L invertido, previsDe 29 de julho de 1960
tas nos lados menores das placas
triangulares escaienas, as quais toi Minnesota Mi/ling And Mánufactu.
num os ramos da árvore, placas estas ,ing Lompany — r:stados 0.1nidos da
providas ainda em seu lado inferior, america.
serem os pratos e utensílios lavad os cos, lisos, iguais, salientes sôbre os de
uma pluralidade de orit"icios para
por jatos de água emergentes ci as seus cubos respectivos, também
«I'ôlha de limpeza para tipos
lisos encaixe dos usuais enfeites.
mencionadas tubeiras ejetoras.
de. maquina de escrever».
3.
fixados
no
interior
de
uma
cavidade
Nôvo
modêlo
de
árvore
de
nata'.
2. Máquina de lavar pratos e utenforma envolve ditos setores sei- como reivindicados até 2, substantnalPontos Característicos
sílios de acôrdo com o ponto 1, carac- cuja
terizado pelo fato de que a válvula bre eixos paralelos que são distantes mente como descritos e ilustrados nus
1
—
i'Oitia de limpeza para cipo..
dos raios dos Setores e dos desenhos anexos.
de dois retornos inversos, que funcio- da soma
de maquina cie escrevei, ca.acter.zada
os quais sai ligados sistematina automàticamente sob a pressão da cubes,
cui j c,:nuer Lio zurro r.exivei porágua, é constituida por um corpo tu- camente em sentido de rotação conue uai revisinuen,o
ligaiice
TERMO N
' 9 121.451
bulas no interior do qual pode desli- trário por duas engrenagens iguais
c:c.ante liesAvei um a Leanauet 1:4:auge/da
e de tal maneira que o ferfil do flanco
sar axialmente, sôbre adequadas guias de
um setor esteja sempre em contacue bei,...) inter-espc,,uck.s ere.
Data: 22 de julho de 19bc•
um eixo provido de dois êmbolos coato com o perfil idêntico do outro
ioS, CUJOS extrenhaacies internas são em'
xiais e duas tampas de fechamento , setor,
sendo
a
fôrça motriz recolhida Requerente: Tadao Yoshida — Ja- ..:UutlaS no revesanento • de rigaete
tudos integre-Ines do eixo, de maneir a,
sôbre um dos eixos ou sôbre ambos pão.
de fechar as tubulações de descarg a igualmente
suo ue.yauamente revesLuas corr
repartida.
ein a,aes.vu visco-eiáslico receptou de
da água de enxaguamento e as tuim
Nôvo
modelo
de
fecho
desh2.
A
p
erfeiçoamento em otos térMi'ações de retôrno da água de lavagem
unia noimainiente pegajoso, o lado da
co, de acôrclo com o ponto 1, caracte- zante — Medeio dé Utilidade.
ao ser o referido eixo deslocado ta rizado
1 — Novo modê.o de fecho desh- iace tiorusa porosa iesuitaine da dita
pelo
fato
de
que
a
ligação
cineum sentido ou outro, pela admissão d e. mática é assegurada por duas engre- zante, caracter.zauo por possuir uma ioiaa nau' tenuo um toque pegajosa
água sob pressão através das tubula - nagens iguais, exteriores ao corpo do tira na qual ficam ligados os elemen- quaialo manipulado e SeÀáut..) apiluyt.auC
ções dispostas á esquerda e á çlireit a motor.
tos engatantes, sendo que esta tira pos- paia remver e reter os depos.tos ae Ur.
dos mencionados êmbolos.
3. A p erfeiçoamento em motor tér- sue o tortnato de um farto, e uma ,a dos tipos que com ele se chocarem
3. Máquinas de lavar pratos e uten
alhos de acôrdo com os pontos 1 e 2 mico, de acôrdo com os pontos 1 e 2, pema de cada elemento engatante e ue turma a limpar o tipo.
— L' 05.11d oe limpeza para tipos de
caracterizada pelo fato de compreen caracterizado pelo fato de que os ór- contida • no indicado farto,, sendu que
der um alojamento porta pratos e gãos de distribuição comportam discos elementos engatadores ficam sau....los nagunia de escrever carcterizada pela
ato do adesivo ser um ades.vo sensivei
porta utensílios formado por uma nas- laterais salientes sôbre os cubos, que entre os braços do ind.cado garfo.
te central • Sca desmontável, livre- cobrem orifícios de introdução prati- 2 — Nóvo modêlo de fecho tlesh a presa° ag:essivániente pegajoso - que
mente girável tôrno de um eixo cados um em frente ao outro, atra- sante, caracterizado p.r que üS elemen- e insoitivei na agua, oleotdo, e estável
disposto em sentido vertical ou hori- vés das paredes laterais da cavidade tos engatadores do item 1, são fabrica- e Unia pf01011gaC/a exposição ar e
zontal no recipiente de lavagem e en- do estator, em cima do plano do S ei- dos de res.na sintética,
luz.
xaguamento, p erimetralmente à qual xos e que apresentam janelas de ad— Fõlha de limpeza para t.pos de
3 — Nôvo modelo de fecho deslisanmissão
e
uma
abertura
de
escapamenestá provida unta grade de sustentate, caracterizado por l possu.r um elemen- Li áquina de escrever de aCdorCIO cum O
ção dos pratos submetidos às opera- to central através da parede inferior to engatador dos elementos,
em baixo dêste plano.
sendo a 0/ho 1 ou 2, • caracterizada pelo tato
ções de lavagem e enxaguamento com do4.estalos
A p erfeiçoamento em motor tér- peça infeior do mesmo muito fina, e as as libras de floco terem um valor dejatos de água que, emergentes das
mico, de acôrdo com os pontos 1 a 3, ambas da mesma desusam nos pés nus ier de cerca cie 5 a 10 e um cumpritubeiras ejetoras, p rovocam a rota- no
qual as su p erfícies cilindricas dos elementos pela parte externa de un:ão ento de cerca de 0,75
ção axial do alojamento.
setores dos cubos e das cavidades do dos mesmos a tira cai forma de fargo
— de limpeza para tipos de
4. Máquina de lavar pratos e uten- estator são providas de ranhuras la- do item 1.
iá.luina de escrever, de ao°. do cum 4.1
birinto.
sílios de acôrdo com o ponto 3, carac4 — Nôvo modelo de fecho deslisan- unto 3, caracter.zada - pelo rato das
terizada pelo fato de que a grade, de
te, conforme dexdrito, reivindicado e re- oras em Loco serem fibras de retonsustentação dos pratos, é formada por
v.iscosu.
presentado pelos desenhos anexos.'
TÊRMO N9 121.098
hastes horizonWs dispostas em plaRequerente reivindica de
nos diferentes a p resentando, nas suas
Prioridade: jopão, em 26 de janeiro co m a Convenção Inteinacional e acõrdo
o Ari.
Depositado em 17 de julho de 1960 de 1960, sob número 1.356-60.
extremidades, agarradeiras de qualti go 21 do liecreio-Lei /.903.1e 27
quer espécie para retenção dos pratos.
de agásto de 1945, a prioridade do corModêlo de Utilidade — "Nôvo moe Jpondente pdeldo depostiado Re.
5. Máquina de lavar pratos e uten- dêlo de árvore de natal".
TERMO 9 121 .699 •
pa ração e Patentes dos Estados Uniuos
sílios de acôrdo com o ponto 3, caracLuigi Paoli — italiano, comerciante,
terizada pelo fato de que a grade de residente na cidade de São Paulo.
da América em 30 de julho de 1959.
sustentação dos pratos compreende
Data: 2 -de agôsto de 1960
SO b número 830.601.
uma série de pequenos braços elástiPontos Característicos
cos dobrados obliquamente para en- 1. Ni5vo modêlo de árvore de natal, Requerente: Pedro Corrêa Porto e
gachamento com agarradeiras dispus- totalmente desmontável embalada em Daniel Ferreira Pestana — Estado da
TERMO N° 121.93.
tas, nas extremidades e entre as bar- racterizados pelo fato de a mesma ser Guanabara.
das dos
De 12 de agôsto de 196o
,ideouadamente disTitulo . Nifivo rrodélo de Bule Dunlo
postos em direção radial, com a coo- uma caixa de reduzido tamanho, cade Utilidade.
Union Carbide Corporation — Estaperação de p equenos cestos cilíndricos constituída por três ou mais peças tu- —1Modélo
—. Ntivo (=Mo de bule duplo, dos Unidos da América.
coaxiais com a haste central, forma- bulares, ligadas entre si por meio de
caracterizado
pelo fato de ser const
encaixes
adequados,
peças
tubulares,
-1 1' tido: Processo para a preparação
dos por barras verticais dispostas ligadas entre si por meio de encaixeQ ÁS deum !pul
eum
al
inio, • cobre, aço e 2, - (111droxi-ard) etanois.
concentricamente.
a
O requerente reivindica de acórdo dequados, peças estas dotadas de inoxidável ou outro material adequado.
Pontos Característicos
coM a Convenção Internacional e o uma pluralidade de grupos equidis- dividido em duas partes. com tampas
de oito orifícios alongados lon- independentes, unfrias uma a outra por
Artigo 21 do Decreto-Lei 7.903 de 27 gtantes,
1
—
Um
processo para a preparaçáo
itudinais, senda quadro superiores e
N

uma dobradiça central, tendo borrachas de 2,2- (hidroxi-aril)-atano s cructcliza-
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Ft.u..e.. a:, tc.ta ue lec,..rcto com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
ee Da data da pubLeeçáo de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento cio pedido, durante au dias
poderao apresenta: 81181 oposicee e ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se jul garem prejudicados.
Co pela reação de oiti cuini,usto 1."1,.1.
4.9 Processo, como o reivindicado
Deu com 2-hittroxi-sera . 13-u oxolana .,a no ponto 1, caracterizado pelo fato
p.csença de uni catalisadur acido. cama 1 do gálio ser usado como elemento dei
una pressão de vapor.
temperatura de 40C. a 130 (.;
O citado composto tenolico pre::eide nu5.e Processo de fabricação de
ma proporção ele, pelo aleitas, 2 Inale positivos semicondutores, substancipor nol de 2.hidroxl-nictil-1.3-ct.enolana. al:flete organizado segundo a des2 — Uni proccsso, de a, de.do com o cerão aqui feita com referencia aos
pauto 1, caracterizado pelo catalislelot desenho!: eequematicos ane:cos.
6.9 Dispositivo semicondutor, faser um ãc.:(1.) mineral.
3 — Um processo, de aco. com o bricado pelo processo reivindicado
pula° 2, caracteriziolo peio catalisador em qualquer dos pontos precedentes.
ser ácido cloridrico.
A requerente reivindica de acerdo
4 — Um proc. sNo. az Cerdo com men a Convenção Internacional e o
qu.iuquer dos ountus prec,dentes, carac- a-t. 21 do Decreto-Lei ne 7.903. de
terizado peia tem peratura ii rração ser 27 de aeósto de 1P45. a trieridele
do correspondente pedido depositado
(te
a 100"C .
ó. •lo cum ne ReparticAo de Petentes da
•
Uni prOtxsào,
qu:•.quer dos poiaus prec tte$, carac- Teclanda, em 21 de novembro de
terizai:10 pelo composto temeu.° ser o 1:0, sob o net 258.203.
leal, rto-cresl ou p:rugall.
6 — Uni preesso, ac a,r6e10 com
TERMO N. 132.902
qualquer dos pontos plecedentes, carai.teraado peto composto tenotico estar
Depositada em 26-9-1961.
prewnte na mistura de rraçãci •tima
proporção de 2 a 8 tteMs por mui de
Requerente: Milton SanteAnna.
Residente em São Paulo (Capital).
2-h.droxi-moti1-1,3-diuxolana.
"N6vo modelo de Copo-Taça" —
— Um processo. para a preparação de 2.2- ( hidroxi -arei) -etanu:s subs- Modelo de utilidade.
tancialmente como aqui descr.to, com
Pontos Característicos
referencia aos e
conto ',Listrado nos
1 — Nevo modelo de Copo-Taça,
Exemples.
creracterirado por um copo (1), após
keivindica-se, de acórdo :.e.nu a Con- sofrer um estreitamento (2) em sua
vem,ão Internacional e o Artigo 21 do poro inferior, alarga-se, formando
uma taça (3) invertida, coaxial ao
Código da Propriedade Industrial, te mesmo.
prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes dos
Estaos Unidos da América.. em 4 de
setembro de 1959 sob ninnero 838.03.
na Repartição de Patentes da
Holanda, em 21 de novembro de
1960, sob o n.9 258.202.
n• nn

2— Nevo modelo d e Copo-Taça, que o: órgãos punçoentes são giretõe
substenciatmente como o descrito, rei- rios, e constituídos por cilindros 'suja
vindicado no ponto 1 e apresentado superfície é coberta de :munias, as
no desenho anexo.
quais, durante a rotação dos relinchos, se vão cravando no tecido e se
desprendem sucessivamente do mesmo.
TÉRe40 N9 133.097
4 — Processo de aceirdo cum o
perito 1. caracterizado pelo emurego
3 de outubro de 1981
de órgias punçoantes, disposto., de
tal maneira. em relaçtio às duas IaRequerente: Propiedades Indus- ces
do tecido, que suas agulhas se
tremes 8. A., Sabadell (Provinda a?.. cravam
no tecido por ambas faces do
Barcelona) — Espanha.
mesmo.
"Processo para tratamento dos tecidos, visando a aumentar sua puro- 5 — Processo de aceirdo com oã
cidade e a melhorar suas proprieda- pontos anteriores, caracterizado reto
emprego de óreens de apoio pala o
des de flexibilidade e tato".
tetido, dispostos naquela tece do tePontos Característicos
cido que é oposet a por or:de atuam
1 — Processo para tratamento dos os órgãos punço ntes, tendo por fim
tecidos, visando a aumentar sua po- lacilear a pente-ação das agulhas
rosidade e a melhorar suas que l ida- no tecido.
Finalmente, a depositante reivindes de fles:bilidade e suavidade ao
tato, caracterizado pelo fato de sub- dica, de aeórdo com a Convenção In.
meter-se o tecido repetidas veres e ternaclonat e de canformidac:e com o
ação de órgãos puncoadores móveis, art. 21 do Cóel -1 da Propriedade Inmiarnecidos por agulhas de pente dustrial. a Fie:idade do corres:An.
fina, as quais se cravam no tecido. dente pedido. d enesitado na lerpertiatravessando-o, e dele se redram em cão de Pete- da Espanha, em 3
de outubro de MO.
seguida.

2 — Processo de acórdo com o
ponto 1, caracterizado pelo fato de
TIMM N9 134.538
que os órgãos punçoadores são animados de um movimento alternativo,
Data de 29 de novembro de nen
acercando-se e separando-se da sepenteie do tecido, a fim de cravar
Requerente — N. V. Philips*Gloel.
repetidas vezes suas agulhas no te- iampenfabrieken — Holanda
cido.
Titulo — Aperfeiçoamentos em ou
— Processo de acôrdo com o referentes a e.einentos de memória
ponto 1, caracterizado pelo fato de que consistem de material maenetice
condutor.
1 — Aperfeiçermentos em ou referentes a Cementes de memória que
consistem de material magnético condutor cem uma cursa de histereso retangular na toma de uma pdicula
fina com uma orientação preferencial
de magnetização no plano da película,
LEI N.• 4.728 — DE 14-7-65
um campo magnético é estabelecido
tendo um componente em ângulo reto à orientação preferencial da magnetizaçAo, caracterizados pelo fato de
Disdabut o mercado de cazoreN e esgacem
que uma corernte elétrica é passada
~Mas para o two dedategiviluwas,
etraves da pelleula e a variação da
emente é medida.
2 — Aperfeiçoamentos em elemen.
tos de memória de acórdo com o ponto 1, caracterizados pelo fato de que
o campo magnético é proporcional de
prnacaçAo Pla
modo que a magnetização volta na
direção do campo magnético através
de um Angulo de 439 e a direção da
corrente através da pelicula faz una
ângulo de 459 com a orientação preferencial da magnetização.
PREÇO Ct; ZOG
3— Aperfeiçoamentos em elementos
de memória de acordo com os ;tontos
1 ou 2, caracterizados pelo fato de
que os elementos de memória são arranjados de acórdo com as enfiadas
e colunas de uma matriz, na qual elef' a ~DAI
mentos sucesivos da mesma enfiada
e coluna silo conectados de uma forGuMatela
ma conduteva.
ento di Veadoia Ar Rodr igues Mv" e
4 — Aperfeiçoamentos ene ciciamtos de memória de conforme descritas
Aoeacto ta tmtuatadrao 4a Cascada
aqui com referencia coa desenhos
anexos.
attaã '-'43 t41414a toa au xna 4e atut~
A requerente erivindica dc ecerdo
com a. Convenção Irteruccional e o
1
Ah :4444"
Art. 21 do Decreto-Lei n9 7.e03, cie
27 de &Visto de 111:tv.s. a priorelade do
kl4 gdia 44 Da L
ceies:Ale:lente peclicin clep.u.:..-e) na
Repertiçào de Potentes dr 1.

MERCADO DE CAPITAIS w

TERMO N.9 134.258
Data: 20 de novembro de 1981
Requerente: N. V. Philips'Oloellampenfabrieken — Holanda.
Titulo: Aperfeiçoamentos em ou
relativos a processos de fabricação
de dispositivos semicondutores.
1.9 .Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos de fabricação de
disposidvoa semicondutores, nos quais
o corpo semicondutor e UM suprimento de material elétrico são separadainente aquecidos a uma temperatura maior que o ponto de
fusão do material eletróclico, pormn
anais baixa que a do corpo, após o
que o material eletródico é derramado :lebre o corpo e a este unido,
caracterizados pelo fato da quantidade do material Incidente compreender pelo menos 25% em peso de
um vo mala elementos, cuja pressão
de Impor . a determinada temperatura,
é peio Mi,1104 Igual is do chumbo,
"ande o conjunto posteriormente
aquecido e uma temperatura tal.
pot am perfodo d tempo tal, que
peie memos MI% em ;Aso do material
inueeensente incidente se evapora.
1 Prom. COMO o retsindiceeo
s• eonk, 1. earsetertreelo pelo fato
de •'emalhe ler asado como elemerto

alta ~de de vapor.
3 Promano, eme o reivindicai°
Perito I. oarreet~t,otto pe10 fato
o teisuroztto ale usado como eleteeate
ti t'a ealeeto de empoe.

~C.ta

em

1

de de/ einera de 15t P

número 258.618.
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PATENTES DE INVENÇÃO

1

Publicação feita de acôrcio com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 29
Da data da publicação de que trata: o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.
Tas.RMO N9 133.114

se refeeern os pontos 1 a 7, caracteri
14. Processo de acôrdo cota ponto ficie externa
eletricamente conderra
zada per compreender; um tubo tri- 12, caracterizado por incluir ooestágio
De 3 de outubro cie 1961
cotado sem costura, apresentanue seu operativo de unir uma pluralidade de do dito elemento ôco.
ma U.oclad e de reação coasivelmente a forma de "U", e tendo
parciais da primeira extenRequerente — Dilot Research Cor- porções de limbos tuaulares que deli- caireiras
forme reiv ndicada na reiyindicação I,
são
1
mica
com
urna
p
luralidade
de
poraaon, uma sociedade organizaua nem as aberturas do tubo-U; uma carreiras parciais da segunda exten- caracterizada pelo fato que na mesma
Sob as leis ue Carolina ao Norte, as-- extensao perfilada ou conlormada, ai- siso
ha uma plural dade de ditos elementos
tauos Unidos ca nmerica cio acate, tegtaimente tricotada com cada porarocesso de acordo com o pon- eices posicionados no dito recipiente.
com sede em Valdese, Carolina ao ção de limbo, e ligada às mesmas no to 15.
14, caracterizado por incluir os es- 3 — Uma unldade de reação coti.
Norte, Estados Unidos da America ao lado que é remoto das ditas aberturas tea
eus o .era urus de unir uma pintaNorte.
definidas pelas' porções de limbo, sen- lida de de carreiras parciais da nesga forme reivindicada na reivindicação I
"Vesiinento Tricotada sem Costura, do que cada uma dessas extensões rie
corpo a uma carreira parcial sin- ou 2, caracterzada pelo fato que ditos
e Processo para sua Confecção".
tem urna aresta interna; e uma nes- gela da primeira extensão
Embica meios eletricamente isolantes compreenga perfilada ou conformada, tricotada durante a tricotagem da nesga de dem urna pluralidade de camadas de
Pontos Característicos
integralmente com, e entreligando-as, corpo, e de unir uma carreira parcial material tecida.
1. Calciana tricotada sem costura, porções das arestas internas das ditas singela da segunda extensão Embica 4 — Uma unidade de reação conOu peça banliar, carauerizacla por extensões, sendo de igual Comprimen- a uma p luralidade de carreiras par- forme reivindicada nas reivindicações
moia acautela Lana por ie mimos ama-- to, os vergões tricotados em certas ciais da nesga de corpo durante a tri- I, 2 ou. 3; caracterizada pelo fato que
laica enurei.t&auus SCIli coai:uru; excen- porções da nesga, enquanto que, em cotagem da segunda extensão Embica. na mesma ditos meios e letr
i camente iraisóea coasoiniausia, raaeoiactas integia. outras porções da mesma, os vergões
Finalmentei a depositante reivindicompreendem camadas' de matemane com os anmos tuouiares e es - tricotados variam de comprimento ca. r'? ^?!. rr' ,) ,,, r,., r7on veneão Inter- lentes
rial de filamentos de vidro tecido
tenaenuo-se para cima a paritr de p ro g ressivamente. v
nacional e de conformidade com o ar- uma camada intermediária de um ma-e
caua uni. deles, Pena como painéis Con- P. Peça sem costida de acõrdo com tigo 21 do Código da. Propriedade In- terial
tecido de nilon.
fig urados de nesga, tricotados inte- o ponto 8, c a racterizado pelo fato de dustrial, a prioridade do correspon5 — Uma unidade de reação confora nesga perfilada ou conformada d a nte cedido, depositado na Repartigralmente cum as extensões monfor- que
entre as porções de ambos cão de Patentes dos Estados Unidos me reivindicada nas reivindicações 1.
senau- que os vergões tricotaaws aos estende-se
tubulares, e define uma área de soo- da AmSrica do Norte, em 4 de outubro 2, 3 ou 4, caracterizada pelo fato que
madas de cada limbo, e ligando-os, fluência
- entre as mesmas.
lim p os tubuiutes e de suas extemsaes
tas ISEO, sob o número 63.456, para os no mesma dto recipiente e dito elePeça sem costura de acôrdo com pontos 2, ', 9, 10 e 13.
mento ôco aso formados de aço.
se estendem na direção longitudinal o 10.
p onto a, earaef erieeda Delo fato oe
dos mesmos, enquanto os vergões tri- que a porção
de
confluência
da
nes6 — Urna unidade de reação conforcotaaos aos painéis - da nesga esten- ga é de largura reduzida.
me reivindicada em qualquer uma das
TERMO N s 134.699 dem-se suas calcialmen te perpenaireivindicações 1 a 5, caracterizada pelo
culares aos ditos vergões dos amuos
Peça sem costura do acordo cem
rato que deo recipiente é de um modo
e de suas extensões, sendo do mesmo o 11.
Data: 6 de novembro de 1961
ponto a, caracteriza
Éio tato ui:,
geral cilindrico e eletricamente conducomprimento, os vergões adjacentes, que certas partes das ' a:tensões
doe
em um grupo de vergoes em cada um anna
sau
eeauaa Ql- Requerente: Nalco Chemical Compa- to:, dito recip.ente sendo provido de
dos painéis da nesga, enquanto que,
ny — Estados LInalos da América.
um alto e sendo vedado da atmosfera.
te .
e mum segundo grupo de vergões ad- retamen
fitulo: «Unidade de Cejula ou Rea- a parte inferior de dito recipiente seredo
12. Processo para confeccionar as
jacentes em cada um dos ditos pai- calcinhas seme coscura peças simi- ção para executar reações e respectivo de um moco geral cônica no seu feitio .
néis da nesga, os vergões variam de lares, a que se referemou
e teno uma passagem nó ápice da mesos pontos i a procesca.
comprimento p re gressivamente • .
7 e mediante as peças seraiconfeccioma, o alto de d.to recipiente tendo uma
Reivindicações
2. Peça de vestuário de acôrdo com
a que 'se referem Os pontos 8
passagem no mesmo, dito elemento Oco
o ponto 1, caracterizada pelo fato de anadas
11, caracterizado por compreendei
1' — Uma unidade de reação para compreendendo uma unidade catódio
dem-se entre çs limbos tubulares sem
estágios operativos de: tricotar um executar reações, caracterizada
pelo lato
na parte do corpo cilíndrico
que os painéis -conformados da 1-Mega os
primeiro limbo tubular; tricotar uma que eia compreende um recipiente adap- montada
p rencipal de dito recipiente, dita unisão tricotados integralmente, esten- pluralidade de carreiras de malhas
dade
de
cotódio sendo de um amou
costura, e definem uma área de con- parciais, a fim de formar uma pri- tara) para manter um corpo de liquido
fluência entre êsses -últimos.
meira- extensão limbica integral com de reação, um elemento õco posiciona- geral retangular na elevação e na se3. Peç de vestuário de acôrdo com
primeiro limbo tubular, ao mesmo do no dito recipiente, dito elemento ção transvel sal em cruz, itos meios
o ponto 2, caracterizada pelo fato de otempo reduzindo a largura das vare sendo eletr.canictite condutor pelo menos para Introduz.r e retirar dito fluído de
que a porção de confluência dos pai- reina parciais da dita extensão, a fim na sua superticie externa, sendo im- permuta de calor passando através das
néis da nesga é .de largura reduzida. de conformar ou perfilar a mesma; permeável para. cato liquido de reação, paredes de dito recipiente, ditos meios
4. Peça de vestuário de acôrdo com tricotar uma pluralidade de carreiras e o espai.o dentro do d.to elemento sen- isolantes elétricos ficando providencia4
o p onto 1, caracterizada pelo fato de parciais, a fim de formar uma nesga do envolvido com a exceção
de meios dos na superf.cie interna de dito recique as partes inferiores das extensões de corpo, integral com uma porção da para intrduzir e retirar um fluido
de piente, me:os para introduzir chumbo
dos limbos tubulares são entreligadas primeira extensão limbica, ao - mesmo permuta de calor, meios para introduem partículas como dita substância rea.
diretament.
tempo conformando-a, primeiro no zir um fluido de permuta de calor den- tante através de dita passagem no alto
5. Peça de vestuário de acôrdo com sentido de aumentar, e em seguida de tro de dito espaço ao dito elemento de dito recipiente, sendo . que nisto os
o ponto 1, caracterizada pelo fato de reduzir, a largura das carreiras par- ô,co, meios para retrar um flu.do
espaços entre dita un:dade de cat)dio
que o segundo grupo mencionado dos dais da dita nesga; unir uma carrei- permuta de calor de dito espaço no duo e a seção cônica ao fundo de ito recivergões adjacentes em cada um dos ra parcial singela da nesga cem uma elemento õco, meios providenciando uni piente são enchidos co nidito chumbo,"
painéis da nesga, vai , disposto abaixo pluralidade de carreiras parciais da
do primeiro grupo mencioado de ver- primeira extensão limbica, durante a espaço de reação externamente para com meios para introduzir um eletrolito cogões adjacentes.
construção da nesga; tricotar tuna dito e.emento Oco no dito . recipiente rno dita substância reatante através de
6. Peça de vestuário de acôrdo com pluralidade de carreiras de ma ihas adaptado, para receber uma substância dita passagem no fundo de dito recipio ponto 5, caracterizado por incluir parciais paar formar uma Segunda restante sólida eletricamente condutora, ente, meios para retirar dito - eletrolito
um terceiro grupo de vergões adjacen- extensa° Embica, integral com a nes- meios de isolamento elétrico, quim.ca- aàaves de dita passagem no alto de
tes em cada um dos painéis da nesga. ga do corpo, ao mesmo tempo perfi- mente jnertes para com os restantes e dito recipiente, meios ligando uma fonte
cujos vergões diminuem p rogressiva- lando-a, aumentando a largura -das produtos da reação, 'adaptados para es- negativa de eletricidade diretamente com
mente de comprimento, e vão dispos- careiras p arciais dessa segunda ex- paçar o isolar eletricamente dito elemen- dita unidade e catóio, meios isolando
tos acima do primeiro grupo de ver- tensão limbica; unir urna pluralidade to âco de fluxo direto de eletricidade eletricamente dita unidade de catódio
gões adjacentes de igual comprimen- o arciais p ara formar uma segunda entre dito elemento &o e dita substân- e dito recip.ente, e meios ligando uma
e xtensão lanbica a uma carreira de cia restante mas permitindo o Luxo de fonte positiva de eletricidade com dito
to.
7. Peça de vestuário de acórdo com malha singela da nesga de corpo. du- um liquido de reação através de ri:ta recip:ente.
o ponto 1, caracterizada pelo fato de arrejras parciais dessa segunda ex- substância restante
para a superfície
7 — Uma iiniclacics de reação cantorque grupos, espaçados entre si, de , ensão limbica; tricotar um segunde
vergões adjacentes em cada urna das inibo tubular, integral com a seaun externa de • dito elemento i5co, meias a ie
na reivindicação I, capira
introduzir
dito
liquido
de
reação
r
i
•
extensAn
linbiea
e
prat
car,
finalextensões dos limbos, são de igual
acterizada pelo fato que ale compremente
unt
ensga
centro
do
dito
espaço
de
reação,
meies
e:
transversal
no
tecido
Comprimento, enquanto que os ver- rr',
e meios para remover dita substância
gões adj a centes e montras grupos, a nesga, de, corpo, a fim de formar' para retisar dito liquido de reação e re atante em forma particulada através
em cada a ma das ditas extensões, va- u ma abertura de cintura.
produtos de. reaijio de dito espaça da d • urra passagem no fundo do dito reriam p rogressivamente de compri13.
Processo
de
acôrdo
com
o
Perita r, cação, me i os para introduzir dita subi- e; p:ente.
mento.
1 2, cerarterizado por incluir a trico- f:icia reatariLÉ dentro de dito espaço
8 — Uma undade

de reação coa8. Peca serniconfeccionada sem nos- t a gem de i'ma pluralidade de cairei- d e reação, e mc, i-s para manter um ¡o
tura, destinada à formação da .calci- r as de m , lhas comp l etas, para formar ;- ewencial elétrico positivo na dita auhs- rme reivindicada em qualquer uma
dz is reivindicações anterioret 1 a 7.
nha tricotada ou peça similiar, a que, u ma porção central ria 11PRo'R. da corno. É t álcia
em relaão à dita super- caracterizada pelo fato que ela com,
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Fevereiro de 1963

PATENTES DE INVENÇÃO
Publicaerao feita de [wird° com o art. 20 do Código de Propriedade Industrial:
1 29 Da data da mdericoeão de que trata o presente artigo, começará a correr o prus para o deferimento do pedido, durante 30 dia
poderio apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgareta prejudicados.
preende um anódio e um catódio que fonte de produtos como uma fonte do
ficam separados entre st por um ma- ;ás prpelente.
terial poroso consistindo essencialmente 1 : - • Uni aparelh destinado a real-numa substância do grupo consistido em zar o método das reivindicações 1 e
polipropilen e tanto polipropileo como 2, caracterizado pelo fato de ser cons.
natIclo por uma câmara perfeitamente
polietileno.
9 — Uma unidede de reação confor- hec!iável, par uma piataforma móvel, a
me reivindicada em qualquer uma das dita plataforma apresentando em sua
reivindicações anteriores 1 a 7, carac- 'ene superior e centralmente a mesma.
terizada pelo fato que ela comp:eende um par de pinças capaz de agarrar uma
um an6dio e um catódio separados en- válvu a de aeresol permanecendo sôbre
tre st por um material isolante poroso a b3ca da recipiente que fica sôbre
urna plataforma móvel, e. lateralmente,
numa forma corrugada.
A requerente reivind.ca a priori:Late. um bico comunicando com uma fonte
de idéntico pedido depositado na Re- de capores, ga-es ou ar sõbee pressão
partição de Patentes Norte-Amencen., e do's bices dentro dos quais podem
em 7 de dezembro de 1960, sob o nú- deslizar dois injetores, dois dos quais
um comunica-se com uma fonte de um
mero 74.360.
gás propecnte.
5 — Um apa elho de edil-do com as
TERMO N9 134.79:1
reiviad caçõe s 3 ou 4. caracterizado
peto fato de ser a p!ataforma móvel e
Depositado em 11-12-61.
rvada por em pistão dirigido por qualMétodo e aparelho para o acon- quer ci t.p eslivo adequei:1o, dep referéndicionamento de pantufos pressionados, Ma bodrátilico ou pneumático.
Soltrene Macchine S. P. A., em ie.
A requerente reivindica a prioridede
de igual pe. :iilo depositado na Repartidade italiana, estabelec.da em Mi
Itália, cessionária de Mar.o Remetia ti çãn de Pateraes da Itá'ia, sob 'número
Giovanni Aibini, firma italiana, es'adm- 3.823. em 10 de dezembro de 1960.
lecida em Milão, Itália.

TERMO N• 133.702

3 — Uma embreiagem de acôrdo com
os pontos 1 ou 2, caracter.zada pelo
Data de 26 de outubro de 1961
fato de dispositivo selet:varnente operável compreender um pistão.
Requerente: Net:0nel Casting Com4 — Uma e-mbreiagem de acôrd com
pany — Estados Unidos da América.
um dos pontos 1. 2 ou 3, caracterizada
Titulo: Engate para carro.
pelo fato do dmposiovo seletivamente
1 — Um engate para carro do tipo operável ser atuado por óleo sob presmordente fixo tendo unta cabeça com são relativamente ata para engater as
uma câmara de fechamento na mesma placas de atrito e sob uma pressão conse um ferrolho reciprocamente d sposto tante relativamente baixa para lesem.
em dita câmara tendo paredes de tero gatar as placas de atrito quando a
e de fundo caracterizado por um en- pressão de óleo relativamente alta é :It.
côntro (39,52) em dia parede de teto terromp:da.
(36), dito ferroiho (4) sendo móvel
5 — Uma embreiagem de acôrdo com
entre uma psição de fechamento para qualquer uni dos pontos precedentes.
trás (Fig. 3. lado direito) e uma po- caracterizada Pelo fato de dispositivo
sição de fechamento para frente (Fig. relativamente operãvd compreender tua
3, lado esquerdo, e tendo em seu lado estojo cilindrico tendo paredes externas
de cirna (34.38) um recesso (40) adaa- radiais coaxiais com as placas de atrito,
tedo para receber no mesmo dito en- um órgão anular de reação sendo précõntro (39.52) quando Cita cabeça é so contra movimento axial dentro do
invertida (Fig. 5), de maneira a man- estôjo e definindo com o mesmo e com
ter dito ferredho na sua posição de fe- as paredes externas radiais, cilindros
chamento â frente.
andares de ngate e desengate, e um
2 — Um engate para carro de acUrdo dispositivo sendo provido para fornecer
com o ponto 1, caracterizado pelo talo óleo, seletivamente, sob pressão ireiade dito encitintro, na posição para cima tivamente alta ao cilindro de engate,
da cabeça ter uma borda ti:pendente a fim de atear uma das paredes estre(52) virada para 'rente.
mas para engatar as placas de coram
encalam que outro dispositivo é provido
Ponutos Caracterist:cos
•
3
—
Um
engate
de
acôrdo
com
os
TEMO N° 133.666
pontos 1 e 2, caracterizado pelo fato para fornecer continuamente óleo oob
1 — Um método para o acondicionade dito recesso (40) ser defin ido por uma pressão relativamente baixa à oumento de produtos press °nados ca. zeDe 2-1 de outubro de 1961
terizado peio tato de que um recipienuma superf ime frontal (46) virada pa- tra parede extrema. em uma direção que
te, sõbre. a lefica do qual pei rnanece um
Titul.o: S;andard Electrica S. A. — ra traz uma superticie de fundo (48) permita dnengatar as placas de atrito
disposit.`vo de fechamento, é levado Alemanha.
e uma superfície traseira convexamen- quando o fornecimento do óleo sob alta
pressão é Interrompido.
para dentro de uma carnara reprodute
curva virada para frente (50).
Titulo: Prozesso para o ajuste grazindo as condições físicas adequa.las
6 — Uma embreiagern de micrdo com
para permitir a intredução de uni p o- dativo de contraste em aparelhos de teo ponto 5, curactenzatia pelo lato da
lemsào.
pelente ou um gás liquido ou coma:lvávula ser suportada pela parede exTERMO N° 133.744
iado, mantendo-os a uma pressão maior
trema do cilindro de engajamento.
1 — Pro..esso visando a in guenciar o
do que a pressão ck liquefação, que o percurso de contrastes na rcprodueão de
7 — Uma embreiagem caracter zada
De 2i de utoubro de 1961
dito dispositivo de fechamento é levan imagens de televisão, caracter:zado pela
pelo fato de estar substancialmente de
tado na bôca do rec'plente de amuo a •szotha que se faz entre um Processo
Requerente: Twin Disc Clutch Com- acôrdo com a que foi aqui uesnita
libertar a dita bôca do recip-ente, após linear de contraste "prêto" e "branco" pany — Estados Unidos da P.rnée a. com referência aos desenhos anexos.
o que são introduz.dos sepa-adt mente e outro percurso, o qual numa zona inA requerente reivindica de aeUrdo
Título: Embeeiagem araada por presou juntamente tanto o produto ativo ferior, que e menor do que 1/4 de tôda são de óleo.
com
a Convenção Internacional e o
como gás prope/ente e então o reci•
a zona entre "prato" e "branco", é
Art. 21 do Decreto-lei n° 7.903, de
Pontos
Característicos
piente é fechado com o d spositivo
27 de agósto de 1945 a prioridade de
fechamento e a pressão é descarregada mais incl nado e na zona restante menos Inclinado do que o percurso line1 — Uma embreoiagem compreen- correspondente pedido depositado na
da dita câmara.
dendo uma pluralidade de placas anula- Repartição de Patentes nos Evados
ar.
2 — Um método de acôrdo com a
res de atrito atuadas por um dis positi- Unidos da América, em 13 de março
2
—
Processo
conforme
1,
caracterireivindicação 1, carcterizado pelr. fato
vo seletivamente operável que é noivei de 1961, sob no 95.077.
de que a descarga de pressão é inicia- zado peio tato de que a escolha entre entre uma posição de desengatamento
o
percurso
linear
e
um
percurso
de
da um pouco antes do dobramen o de
das placas e uma posição de engatatnenbordo do dispositivo de fechamento d.terente inclinação é feito através de to das placas, caracterizada pelo fato
Tanto No 133.788
asslui ano provocar um aumento notá- um interruptor.
de incluir uma passagem destinada a
vel ajustável na tensão de vapor do
De 30 de outubro de 1961
3 — Processo conforme 1. caracterigás líquido introduzido no rec piente, zado pelo lato de que a escolha entre conduzir óleo de resfriamento para as
bordas
internas
das
placas
de
atrao
e
provocando uma leve evaporação do
Requerente: Willys Motors, Inc. —
dito gás liquido que leva para fora o o percurso linear e o percurso de dite uma válvula destinada a controlar o Estados Unidos da América.
rente inclinação é feito por meio de escoamento atrvés da referida p.ssaar superposto.
Titulo: Aper criçoamentos em mecagem, esteunio provido um órgão que
3 — Uni aparelho adaptado para um sistema (brindo de válvulas.
nismos
de freio d estacionamento para
é
acionado
pelo
dispositivo
seietwamenrealizar o método das reivindicações 1
4 — Processo conforme 1 e 2, carace 2. earactreizado pelo fato de que é rerzado pel tato de que a direção (co- te operável, quando na posição de de- veiculos.
constituido por uma calmara que é fe- mando) depende do conteúdo branco sengate das placas, para fechar subsPontos Característicos
tancialmente a válvula, e para permitir
chada pbf uma selagem perfeita p0- da imagem reproduzida.
1 — Aperfeiçoamentos em mecanisuma plataforma, exibindo a referida cã
que dita válvula se abra quando o (1:a5 — Processo conforme 1 e 3. ca- positivo seetivarnenn operável é movi- mos de freio de coestacionamento para
mata. no centro da sua parte super or,
veiculos, caracterizados pelo tara de
pinças capazes de agarrarem um dispo- racterizado peio 'ato de que o comando do para engatar as placas de atrito.
que o estrço de tre.agem é exercido peta
sitivo de fechamento que permanecem depende do conteúdo, resp. da amplitu2 — Uma embreiagem de acôrdo com ação de um dos pés do operador iiiibre
sôbre a bôca de um recipiente que, por de das frequências básicas de desvio
sua vez, permanece sôbre a dia pia. horizontais e vertica's contidas na ima- o ponto 1. caracter:zado peto fato da um competerhe pedal, ao- passo qt-e o
válvula ser suportada peio d :positivo esforço de scoltura é exerc:do,
tafonna e apresentando lateralmente em gem.
• seletivamente
operável que +mui um mente. por intermédio de uma alavanca
de
bico comunicando com uma fonte
(sendo o valor "branco" é mais alto ressato engaiável com a válvula e ema- basculante.
vapores, gás ou ar comprimido, e um
— Aperfeiçoamentos em mecanismos
segundo bico dentro do qual desta, (mais claro) no percurso linear de dendo-a na mencionada posimics eubsama injetor comunicando tanto com uma contraste do que no outro percurso), tanciaIntente 'echada •
de firio de estacionamento para vei-

á
da 1966 .623

F'ATENit -ÉS

VfJ

VENÇÂo

leite:caça()
feita de acordo com o art. 26 do Código de Propri•atie Industrial:
§ 22
Da data
'publicaço
que trata o presente arti;..,o, começara a correr o prazo para o deferimento do
podara^ ap resenter
suas da
oposições
ao Dede
partamento Nacional da Propriedde Industrial aqueles que se julgarem prejudicados. pedido, durante 30 dias
colos, (le acOrdo com o ponto 1, caracTaRMO N9 133.833
taleção para intereonexão acoplada, pela parte externa da unidade
rer:zaclo pelo tato de que a referida alada
miy,anza p olarize.do por mola regulador.
vanca se conjuga, por meio de elos com
De 31 de outubro de 1951
e;eni.e
cru
uma
das
unidades
o
_A
eequerente
reivindica
de
acôrd0
o (1,-.clique convencional de retençao
mem a2 superficie de fechamento co- cem
a Convenção Internacional e O
Piecj-.er Governar Comeraily — Es _ dia eme provido pela outra unidade
friO0 em posição, visando à liberação
Art. 21 do Decreto-lei
9 7.903, de 27
tecles lenidos da America.
do reter:do dedique.
i.titornatica e instantâneamente de agesto de 1245, as pnrioridades
tÉ' r tule: c:embarra aa ne valvula d o
dos
rienar
lurhamente,
de
forma
afroucorrespondente:,
pedidos
depositados
cili ncen e aparelho reeulaeor.
xever
as
refralas
unidades
em
instana
Reprrtieao
de
Patentes
dos
Esta1 — Lin combinaçao, uma uniducte _ermo .anitaria para fluxo de pressão dos Unidos de America, em 14 de no.
TeaRiVIO N9 133.801
de válvura de cilindre eparada e una regulada.
De 3u cie outubro cie 1961
vernbro de 1202, e 27 de julho de 1961,
4
Re:me:ente; Arbra Verkstados A. B. 'uniciacie de regulador ue pressa° seain de
cerne:nação, uma unidade sob no. 63.763 e 128.638, respectivaparede, a Lir:inane de válvula de ci- na valinea
buecia. cilindro separada e uma mente.
ccaracterizada por prover um enrama, de reguiador de pressão sealteie: Aperfeiçoamentos em brita- lindro
con tate de fluxo com meio de v ar- l.:e:ema, careeterizada por prover a
doees giratorios.
1 — Dispositivo em oritaaores gi- %tuia -principal provendo a unarecia . unleane de válvula de cilindro Um
TErlaMO :33.854
ratorios, Ceai um eixo giramen cor- regulador de pressão um concluite cie creeduite de passagem com meio de
tuna° a peça oritacima Inferia!, mo- fluxo ceia meio de válvula interna e veenua principai e provendo meio de
de 31 de outubro de 1961
vei, o oito eixo tendo uma maniveia provendo meio de contrele oeerevei pc.anzaçao normalmente impulsioou. parte excrninca sóbre a qual a em reseosta ao fluxo de preesee flui- nenclo o meia de válvula principal
dita peça de oritagem e montai:ia, e da atrenes do conduite a fim de va- para a posieeo fechada, provendo a Regue:ente: Fuller Company, uma,
uma parte nao-excentrica montama riar a abertura do meio de valvu.a. uni:.ic_ie de regulador de pressão um sociedade organizada sob as leis do
axiairnente numa luva, caracterizaua interna, provendo os conduites da conduite de passagem -co mmein de Estado de Do!aware, Estados Unidos
pelo lato de que a luva acima men- fluxo respectivos das unidades de vai- válvula interna e provendo meio de da AmerIca do Norte, com sede na
vula. de cilindro e regulador de pres- controle funcronável . em resposta à cidade de Cataraugua, Estado de
cionada e adaptada para apnnan
Estados Unidos da Améretamente a partir do eixo giratorio são partes de inter-instalação para paszneem de pressão de fluido atra- Pensilvárea.
atreves de um mancai axia1, a carga interliacão acoplada, e tais unidades vés co conduite para variar a aber- rica do Norte.
vertical que se origina da peça ul- provendo partes cooperantes para o tura do meio de válvula de cilindro
" Ajue te.
i drá ul ico para d es in te.
conjunto, automático, de e cio regulador de pressão provendo
terior de oritagem, e pelo fato de que fechamento
polariza;.• áo de mola afrourcável das partes de interistalação para interco- gradores digaterics".
o contorno interno e o contorno exPontos Característicos
terno da luva possuem o mesmo cen- referida.; unidades, em instalação uni- nex.eo iteoplada, meio de retençáo
para passagem de fluido regu- provido por uma das unidades, e meio 1 — Um desintegrador
tro que o eixo, e que a luva repousa tária
lado
por
pressão.
g iratório,
de
.polarização
de
mola
provendo
bodiretamente na carcaça- do britador, 2 — Em combinação, Uma unidace
comereendenclor um eixo vertical;
na qual ela não pode girar ou ser de válvula de cilindro separa a e uma las para o maio de retenção, existente um membro rotatório, dentro do
qual
viraaa, mas, por outro lado, ser axioutra unidad para automática e vai montada excêntricamente . uma
unidade de regulador de pressão se- ina
nstanteneemente prender juntamente extremidarie dâsse eixo ;
almente deslocada.
caracterizada por prover a e de forma afrouxãvel as referidas
uni cabe2 — Dispositivo tal como reivindi- parada,
unidade de válvula de -cilindro um unidades em instalação unitária para çote desIntegrador , fixo no aludido
cado no ponto 1, caracterizaao 'pelo conduite
eixo: um cônravo fixo, envolvendo
de passagem com meio de a passeetem de pressão regulada.
fato de que a luva do mancai e feito
o cabeeote, dele se mantendo espaválvula principal e provendo meio
como um êmbolo diferencial ou, ex- depolarização
5
—
Em
combinação,
unia
unidade
çado na direção radial, sendo o eixo
impulsioternamente, possui duas superficies nando o meionormalmente
de válvula de cilindro separada a verticalmente corrediço, a fim de
de válvula principal urna
cilíndricas com diâmetros diferentes, em
unidade
de
regulador
de
pressão
variar o espaço ou folga entre o cadireção a uma posição feeliatia,
de sorte que uni espaço é obtido no
a unidade de regulador de pressão separada, caracterizada por prover a beçote e o côncavo; um meio motor,
qual um fluido possa ser introduzido, provendo
unidade
de
valvula
de
cilindro
um
imprimir a rotação ao membro
uni concheie de passagem
ou do qual possa ser descarregado,
de p assagem com meio de para
rotatório, a fim de fazer girar o dito
com meio de válvula interna e pro- conduite
por meio do qual a posição vertical vendo
vetama
interna
e
provendo
meio
de
meio cie conte ele funcionevel contrõle funcionável em resposta à eixo, caracterizado o desintegrealor
da luva, e por conseguinte i.s. o es- e mresposta
ao fluxo de pressão
por aer provido nêle um meio indicapaço entre as duas peças de britagern da através do
de pressão de fluido 'atea- dor, destinado a indicar quaisquer
conduite para variar passagem
é variado.
vés
do
conduite
a
fim
de
variar
a
a abertura do meio de válvula intermovimentos verticais do eixo durante
abertura do meio de válvula interna, seu
movimento iratório, em afastana, os conduites de fluxo respectivos os
reSpeeLIVOci conduites de passagem mento de uma gposição
das unidades de válvula de cilindro c dee unidades de válvula de cilindro
p redetermiTÉRMO N° 133.805
de regulador de pressão provendo parbem como um meio restaurae de regulador de pressão provendo nada,
dor,
resp
tes
de
interistalação
para
interligaondendo ao dito meio indiDe 31 de outubro de 1961
ção acoplada, tais unidades provendo partes de interinstalação para inter- cadre no sentido de restaurar o eixo
conexa° copiada, meio de fechamento automaticamente na sua posição prepartes cooperantes para fechamento afrouxável,
polarizado por mola, pa- determinada
"Novo bico para mangueiras".
conjunto de polarização de moal, auSabino Griesi, estabelecido na cida- tomática e afrourável, das unidades ra automática . e instantaneamente 2 — D esintegrados, giratório
feclrar j untamente a de forma afrou- acórdo com o
de
de de São Pau/o.
em _instalação unitária ' para fluxo de xável
p onto 1, caracterizado
as
referidas
unidade
da
instalapelo
p
fluido
reguládo
por
pressão,
e
meio
de
P072los Característicos
rovimento de um meio de pia.
haste existente na unidade de regula- ção unitaria para p assagem de fluido tão a su p ortar o eixo, bem como de
1— Nôvp bico para mangueiras, dor de pressão e definindo uma parte regulada por pressão, melo de haste um manancial
deflaido sob pressão,
caracterizado por compreender ini- do nonduite de passagem por ali, tal de posicão variável, existente na Uni- a fim de in t rodueir
tal fldido num
cialmente urna peça tubular, com va- meio de haste ligando-se ao meio de dade de regulador de pressão e estenlado do pistão, no sentido de fazer
zamento longitudinal cónico, e . pro- válvula principal da unidade de vál- dido através de uma parte do con- subir
v erticalmente Use pistão e O
vida externamente de nervuras trans- vula de cilindro para abrir automa- duite de passagem, tal melo de haste, dito eixo
versais anelares, pelas quais se apli- ticamente o meio de válvula princi- quando disposto em relação ostendi3 — Desinte grador giratório de
ca internamente à extremidade livre pal quando as unidades respectivas da ligada ao meio de válvula princi- aceirdo com o ponto
2, caracterizado
. da mangueira, peça esta ainda dota- são juntamente fechadas.
pal com a ligação fechada das uni- pelo provimento de um
meio de manda, na extremidade oposta, de • um 3 — Em combinação, uma unidade dades respectivas.
cal anil-fricção. disposto entre O
cabeçote esférico extrenio.
e válvula de cilindro, separada, e 6 — A combinação do ponto 5 ca- eixo e o m e io de pistão.
2 -- Nevo bico para mangueiras, tuna unidade de regulador de pres- racterizada em que o regulador de
como reivindicado em 1, caracteriza- ão, separada, caracterizada por pro- pressão é sub,stituivel por um adap- 4 — Desinte grador g iratório de
do por cempreender ainda uma capa v er a unidade de válvula de cilin- tador de enchimento que possui meio actórdo com os pontos 1, 2 ou 3, catubular, com vazamento interno d ro um conduite de • fluxo com meio de fechamento afrouxável polarizado racterizado pelo fato de que o meio
mente cônico, apenas coui a.sseato ex- d e válvula principal e provendo meio nor mola para estender uma conexão indicador vai contado no meio de
tremo pcsieriu* ligeiramente arredon- d e p olarização normalmente impul- de fluido externa à unidade de vál- pistão
5 — Desintegrador g
dado, peO) caiai envolve o cabeçote s lanando o meio de válvula principal vula para a unidade de eálvulae
de
acórdo cem q ualquer dosiratório
esférico da peça descri t a eia 1 ao n ara a posição fechada, provendo a
p ontos an7
—
O
dispostivo
do
ponto
5,
caqual é articulado por pinos laterais: o nidade do regulador de pressão um racterizado em que a unidade do re- teriores, c aracterizado pelo provie a mesma capa, sendo dotada, de c onduito de fluxo com melo de vál- gulador tem um eelmonto responsa- mento de um meio atuador de sinais,
um rewrto oc:edenclítclo, em-- sua ex- v
com o dito meio indicador
ela interna e _provendo meios de cora.' ve lpela p ressão, localizado num pla- acoplado
no se rtidn de criar Mn sinal elétrico
ir,sterior. e mais uma ore- ti ene operável em resposta à passe- no paralelo
ao
eixo
p
rincipal
da
haslha
salierie, próxima da dita ei/1 de rifes:são do fluido através do te.
por •easi5n de (-malquer movimento
vertical do dito eixo em afastamen(indul t e para variar a abertura do 8 — O dispositivo do ponto ,
5
ca3 — Nïecc, bico pra maneuciras, elo de velvii i a i n terna, os resnecti- racterizado em que o condulte de Das- to de sus r prn,fg./ nosinão p redeterminaria , e rt“,-) cf,"Pl
reivindicado até 2. substancial- - is
de fluxa das unidades sa ,u,
um mela
através de meio de' haste
mente como d . -;cri i e e iltu;trado roo r7 • r51.e, d a de cilindro e de regulador a''-rn
eentian de ree nora-atua
. .do rr e a ser fechado 1por 11/71Ré no
o eixo autometl
Í%nexw.
ear.
e preFio provado partes de
-mte
na
sua
posicãe preee.
válvula de mola polarizada operável terminada.
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"PATENTES — DE INVENÇÃO
Publicação feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
e 29 Da data e.: publicação de que trata o presente artigo, começara a correr o prazo para o deferimento do pedido, durante 30 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudiçados.
localizad abaixo da base de arranjos e em ambos os lados da biqueira,
— Desintegrador giratório de serrilhas, assegurando, assim, nora porção dianteinra da maracôrdo com qualquer dos pontos an. enalmente na sua posição distendida, de aparamento, caracterizado por prender
as porções dianteiras da gem da pala adjacente a poma() da
tenores, caracterizado pelo provi- a cooperação entre o competente ci- prender
borda da pala adjacente a porçao biqueira adjacente à porçio de edmento de uni segundo meio indica- lindro e o respectivo tambor.
da biqueira em ambos os lados da queira em ambos os lados da Urina,
dor. remoto do aludido eixo e resfôrma com ponças, over pinças abaixar a forma suficientemente rara
pondendo ao primeiro meio indicauma na direção da outra enquanto levar a palmilha abaixo das bases .dos
TERMO 133.934
dor, no sentido de indicar continuaestáo prendendo a borda para Aca- aparadores enquanto a margem . da
mente a posição vertical do eixo.
rem nas porções dianteiras da borda pala da porção de biqueira e pr
7 — Desintegrador giratório de
Data: 6 de novembro de 1961
sóbri a palmilha, e mover os arran- sionada à porção dianteira é arésa
adirdo com qualquer dos pontos anjos de aparamento através da porção para esticar a margem em sua alteriores, caracterizado pelo proviRequerente: N. V. Philips'Gloei- de biqueira da margem da pala para tura da fôrma e desse modo puxar
mento de: uma bomba, em comuni- lampenfabrieken — Holanda.
aparar a margem da pala sóbre a e juntar a pala na fôrma e nover
cação com uma válvula, com o rafe.
Título; Aperfeiçoamentos em ou palmilha.
os aparadores através da palmilha
•
rido pistão e com um manancial de relativos a semicondutores com enpara aparar a mrgem nticda sobre
3 — Um processo para mon.ar a palmilha.
pressão fillida; um meio de sinali- vólucras metálicos.
zação. acoplado ao meio indicador no
1 — Aperfeiçoamentos em ou re- peças de um calçado e enformar a 5 — Um processo para maneias
sentido de criar um sinal elétrico sob lativos a semicondutores com envó- biqueira, onde uma pala foi disposta
qualquer movimento do eixo em afas- lucros metálicos, compreendendo esse frouxamente sôbre a porção da bi- as peças de uni calçado e enformar
distamento da sua posição predetermi- envólucro pelo menos duas partes queira de uma fôrma e uma palmilha a biqueira, onde uma palaafoi
nada, cujo sinal atua a referida bom- metálicas que Ao ligadas entre si de de calçado foi posicionada sôbre a posta frouxamente (Obre porção
biqueira uma forma e uma ~ba, fazendo-a introduzir o flüldo sob maneira hermética através de seus base da forma, caracterizado por' de
foi posicionada sôbre a base
pressão no Cilindro para mover o 'Unges. caracterizados pelo fato de posicionar o calçado e a fôrma ad- milha
jacente ao calçado e envolver apa- da fôrma. caracterizado por posidito pistão;-. com o fim de conduzir um dos f1anges ser provido em sua radores
com a palmilha localizada cionar o calçado e a fôrma adjacente
o eixo à sua posição predeterminada. neriferia de uma crista ou bisel afia- acima das
bases dos paradores, a biqueira . envolvendo aparadores
8 — Desintegrador giralõrio de do. com dois flancos, dirigido para o piender a margem
pala em sua com a palmilha localizada sóbre as
acôrdo com qualquer dos pontos an- nutro flange e comprimido para o Porção de biqueira, da
prender as por- bases dos aparadores, prender a
teriores, caracterizado pelo provi- Inferior do déste, sendo o primeiro ções dianteiras da margem
da paia margem da pala em sua porção de
mento de um circuito de potenci5- flange envolvido por uma borda do adjacente á porção de biqueira
em biqueira, prender as porções dianmetro de retõrno no manancial de fiam onosto
teiras da margem da pala adjacente
ambos
os
lados
da
fôrma
com
pinças,
pressa() fiúlda
• 2 — Dispositivo semicondutor, co- abaixar a fôrma suficientemente para e porção de biqueira em ambos os
9 — Desintegrador giratório de mo o reivindicado no ponto 1, ca- levar a palmilha abaixo das bazes lados da fôrma com Punes. abaixar
acõrdo com o ponto 8, caracterizada ranterleado pelo fato do flanco diri- dos aparadores enqur as porções a fôrma suficientemente
para trapelo provimento de uni primeiro e gido para dentro ficar disposto se. de biqueira e dianteira estão presas zer a faimilha abaixo das bases
um segundo potenclômetros, bem co- mando uni A•heulo maior com a per- para esticar a margem na direção aparadores enquanto as porçoel do
mo de um meio de válvula, que res. nend1 cular tirada sóbre a superfície da altura da fôrma e Tiara assim biqueira e danteira d margem são
ponde ao diferencial nos níveis de do flanee do que o flanco dirigido puxar e reunir a pala na fôrma, presas para esticar a margem em
salda dos ditos potenciametros. no para fora.
mover as pinças unia em direção a sua altura da fórnza e desse modo
sentido de regular o fluxo do aludioutra enquanto estão prendendo a puxar e montar, a pala na tdrma,
3
—
Dispositivo
semicondutor,
codo Saldo.
pairno reivindicado no ponto 1, carac- margem para ficarem nas porções mover os aparadores através
de biFinalmente, a depositante reivin- terizado pelo fato do flanco externo dianteiras da margem soabre a pai- milha para aparar a porçãoObre
a
margem esticada
dica, de acôrdo com a Convem:ao In- da crista ou bisel se conjugar com milha, e. mover os aparadores atraves queirae,daconcomitantemente,
com
ternacional e de conformidade com na rre do lado interno da borda do da palmilha para apara a por;.., palmilha,
o movimento dos aparadores, mover
o artigo 21 do Código da Proprieda- (lenge, segundo um plano cilíndrico. de biqueira da margem esticada 58- as pinças uma em (P ena° outar
bre a palmilha.
de Industrial, a prioridade do corenquanto estão prendendo a margem
semi-condutor
respondente pedido, depositado na 4 — -Dispositivo
— Um processo para montar par ficarem nas porções dian Letras
e constituído substancial- as4peças
Repartição de Patentes dos Estados construido
um calçado e enformar a da margem sôbre a palmilha.
mente de acõrdo com a descrição biqueira,de
Unidos da América do Norte, em 2 .aqui
onde unia pair foi disposta 6 — Um processo par; rontar as
feita
com
referência
ao
desede novembro de 1960. sob o número nho anexo.
frouxamente sõbre a porsht. da
peças de um calçado e enformar a
66.745.
queira de uma forma e unia palmilha biqueira, onde uma pala /ai dizA Requerente reivindica de adir- de calçado foi posisionada sobre a posta frouxamentc r.:bre a porção os
do com a convenção Internacional e base cia fôrma, caracterizado nor biqueira de uma fôrma e' uma
o Art. 21 do Decreto-lei n.9 7.903 de posicionar a rcirrrw e ponta adia- milha foi posicionada sobre a base
TERMO 133.862
27 iJ agasto de 1945, a prioridade do cante do calçado envolvendo apara- cia fôrma, caracterizado por posicioc.orrestondente pedido depositado na dores com a palmilha localiza.da só- nas o calçado a fôrma adjacente a
Data: 31 de outubro de luak
Pepartieão de Patentes na Alema- bre a base dos aparadores, pre.ssio- biqueira envolvendo aparadores com
a porção da biqueira da pa'a a palmilha localizada acima das (aSebastião Moita Ribeiro de Vas- n!'a. em 9 de novembro de 1960, sob nas
oontra os aparadores na bi queira ses dos aparadores, pressionar a porconcellos e José Adolpho Abranches nfanero 11639/21g Gin.
dto de biqueira da margem .a pala
Fabris — Estado da Guanabara —
contra os aparadores, prender as
Brasil.
porções dianteiras da margem da
TERMO N9 131.035
Título: 'Aperfeiçoamentos em fepala adjacente porção de &guelra
REGULAMENTO
chaduras".
De 12 de março de 1962
em ambos os lados da Iõrma com
Pontos Característicos
pinças abaixar a iõrina entala/naJacob filmou Kexaborian — Estapara
cobrança
e
recakação
mente para levar a palmilha tooixo
1 — Aperfeiçoamentos em fecha:- dos Unidos da América.
das bases dos aparadores enquanto
Titulo Processo e Aparelho para
duras do tipo de dois cilindros que r-l.'ormar
do Impkto de Renda
a porção de biqueira da margem da
Calçados.
de um do alados só podem ar' aberpala é pressionada contra os apatas mediante a alinultãnea rotação
Pontos Característicos
Decreto te 33.866 — de 13-343
radores e as porções lianceirex cão
de ambos esses cilindros com u'a 1 —
presas pelas pinças para .873eareni
Um processo para enformar a
DaVULGAÇÃO 9I• 939
mesma chave, caracterizado pe10 fato biqueira
a pala na direção da altura da 'brins
um calçado onde uma
de que um classes cilindros dispara pala foi de
e desse modo puxar e montai a
montada
em
uma
Derma
da face externa da fechadura e ter. e uma palmilha foi posicionada 'PiteÇOs Cd 49
paia na fôrma, mover os einradores
mina sob a forma de u'a maçaneta bre a base da fôrma, caracterizado
atreves da palmilha para aparar a
de tipo convencional; e pelo *ato de por 'render as porçães d » bor' , da
A VENDA t
porção de biqueira da pala esticada
que no lompetente rasgo de chave pala adjacente a uma ponta ia
sehre a palmilha, e, 'concomitantefia
Irosaaabara
dane cilindro, se acha eventualmen- 1-sia em ambos os lados da fôrma,
mente, cor movimente r' es -ara&cio de Vendas 1 Ar. Roddte contido sob a ação de u'a mola mover as porções presas uma de
dores, mover as pinças uma em
helicoidal de compressão, • um ele- encontro a outra para ficarem nas
guete Alves. I
direção a outra sare a palmilha
mento de chave forçava] para den- ditas porções da pala ebbre a palenquanto estão prendendo margem
Agéseets Ministano da Pateada
para ficarem nas porções oianteiros
tro da macaneta, sob o efeito da In- milha, e aparar a dita ponta da pala
troddção da chave dela em ambos sôbre a palmilha.
da margem sôbre a Palmilha.
Ah:Me-ft a pedidos peio Serv*
os cilindros.
7 — Um processo para montar peças
Reembóloo
POSt&I
de um calçado e enformar a biqueira,
2 — Aperfeiçoamentos em fecha- 2 Um processo para enformar
one- ur a
Bi &aseis
onde a pala foi disposta frouxaduras, de acardo com o ponto 1. ca- blaueira de um sapato
foi montada em uma fOrma
mente sóbre a porção de biquetra
racterizado pelo fato de que o refe- pala
,
Na
sede
do
D.I.N.
uma
palmilha
foi
posicionada
st1bre
de uma fôrma e uma palmilha. foi
rido elemento de chave se acha even- ea base da forma com a nalmnúa
posicionada sôbre a base da forma,
tualmente, desprovido de dentes ou

1
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PATENT-ES DE INVENÇÃO
Publicaçao feita de acôrdo com o art. 26 do Código de Propriedade Industrial:
§ 2'? Da data da publicação de que trata o presente artigo, começará a correr
prazo
o deferimento do pedido, durante 30 diar
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da propriedade Industrial aquelesoque
se „4para
•21zrzni prejudicados.
caracterizado por suportar a oas e ranjos aparadores em sua posição
de pinças unia primeira mau - pressionarem a porção de biqueira
da fôrma em um apoio de biqueira retraida e acima do suporte de cai- porte
dibula montada deslizzavelmente par a da margem da pala contra os aradjacente a ponta envolvendo apa çado cada uma das ditas pinas movimento
no s uporte um primeir o raraimi asa.adorea, arranjos para
radores com a palmilha tacaliwid a compreendendo unia primeira +manmontado no suporte de pinças acionarem os arranjos prendedores
acima das bases dos a paradores, pres - díbula montada em seu suporte as- emoOr
ligado . a mandíbula para efetua 3 para prenderem as porções dianteiras
sionar a porção de biqueira da mar - sociado de pinças para movimento o dito movimento
ia mand"bula • da margem superior, arranjos para
gem da pala adjacente as tiorçoe s na direção e para longe da linha uma segunda mandíbula
montada baixarem o suporte da calçado o sude biqueira em ambos os lados a a central da fôrma prinv iros: arranjos móvel na pranira mandíbula
ficiente para le-:ar a palmilha abaixo
fôrma com pinças, aplicar um pampa de comando ligados à mandíbula pata movimento na direção de e parapara
da base da i arranjos aparadores arde biqueira contra a palmilha para efetuar o dito movimento uma -a- ge da primeira mandíbula e dmton- ranj
seos para moverem os arranjos
grampear a fôrma e o calçado intia gunda mandíbula montada na pri- gundo motor montado na primeira
aparadoras através da palmilha para
o apoio de biqueira e o ara•apo
meira mandíbula para movimento na mandiau a e ligada à segunda man- aparar a porem) de biqueir da marbiqueira, aplicar um grampo lo saiu° direeão de e para . longe da maneira dibala para efetuar o dito movimen- gem da pa'a para baixo sôbre
a
contra o saldo da fôrma e da nala mandíbula e segundos iraaailoade to da segunda mandíbula.
palmaha e arranjos Operativos aonabaixar o apoio da biqueira, o grampo comando ligados
à segunda mana:149 ) Um conjunto de pinças ca- comitantsmante com os arranjos moda biqueira e o grampo de :salto em bula rara eftuarem o dito m ovimatara ado ro.- compreender, um su- vedores aparadores para moverem os
uníssono, enquanto O calçado é gram- mento de segunda mandíbula .
porte de pinças uma barra desliza- arran-os arendedores um em direção
peado apoio de biqueira, grampo de
11 — Uma maquina enrormadora uh/sente montada para movimento ao outro.
biqueira e grampo 'de salto e enquanto a porção de biqueira da caracterizada por ter arranjos aaa- no suporte de pinças uma primeira
179) Uma mamuina enformadora de
margem da pala é pressionada con- radores montados reara movimento le mandíbula em uma extremidade da calcado, ca acter.zada por compretra os aparadores e as porções di- unia rosiaão retraída para uma posa- barra, um primeiro motor acionado ender: ar, an es a aradores montados
anteiras da margem ' da pala sao rão avarmada, um sunorte de calmla a fluído montado no suporte de pin- para movimento horizontal um sue liaado á barra para efetuar o porta de eaajado montado para mopresas pelas pinças, para esticarem localizado à frente dos arran os ?" r ças
dito mooimento da mandíbula, uma vimento vertical adjacente aos ar.
a pala em sua altura quanto a radares nara suportar, com a li-se segunda
mandíbula montada móvel rap a-3,4 a parad a as pa a suportar com
para cima uma fôrma tendo uma
fôrma e dêsse modo puxar e montar ne
l a montada na mesma e uma
na primeira mandíbula e una segun- a base para cima, uma fôrma tenda
a pala na fôrma mover os apara- milha
loca l izada em sua base, um do motor montado na primeira man- uma pa a e uma palmilha na mesdores através da palmilha para s na- sunorte
de pinças posicionado em díbula e ligado à segunda mandí- ma aaran'os retardadores posicionarar a porção de biqueira da aala cada ledo
do sunorte de raleado = bula para efetua- o dito movimento dos acima das arranjos aparentes •
esticada abre a palmilha, e, con- pi nças localizadas
em cada r-porre da seaunda mandíbula.
moveis para engajamento com os ar.
c omitantemente, com o movimento de pinças e posicionadas
frente
149 ) Uni conjunto de pinças Ca- ran. ,os aaa adores, arranjos prendedos anaradores, mover as pinças 11 dos arran ios a paradores em ),sua
poem direeão a outra sôbre a nalmilna sio âo retrajda e acima do supo- as da racterizado por compreender, um dores lacaLzados em lados oposto3
de pinças, uma barra dez- do suporte de calçado e montados
enauanto estão p rendendo a mameis
ado, cada uma das ditas pi-mas suporte
lizã elment,e montada para movi- para movimento na direção de e
para fi carem nas portões dianteiras calc
comnreendendo uma primeira man- 'tento
no suporte de pinças cuja para lonae um do outro um grampo
da margem sabre a falmilha.
díbula montada deslizavelmente no primeira
mandíbula em uma extre- de biqueira posicionado. acima do
8 — Um processo para enformar sunorte de nineas associado para no- midade da barra, um primeiro mo- suporte de calcado montado para
a biqueira de uni calçad tendo sua I vim anto na dire-ao do e rara lonar tor . ac:onado a ruído montado no movimento vertical, arranjos para
pata ,montada em uma fôrma e uma da linha central da fôrma am pri- suporte de pinças ligado à barra moverem 03 ar anjos retardadores na
palmilha posacionada sabre a Ira-, meiro mtor montado no sunor ta lr para efetuar o dito movimento da direção dos arranjos aparadores para
pina as e ligado a mandíbula rara barra uma seunda mandíbula oaci-‘ nrersiona:zna
da fôrma com a palmilha localizria afetuar
porção de biqueira
o dito movimento . 'a an- lanLement,e. montada na barra para da mamem daapa
abaixo da base dos arranjos de maa contra os arranramento. car acterizado por a, erma anula. urna segunda maa dibula .non- movimento na direção de e para jos
aparadores, arranjos para acioas poreões di anteiras da mar gem da tada primeira mandíbula reilaata longe da primeira mandíbula, e um narem
03 alar-nos prendedores para
pala adiacente à p orção de -*vieira mente na primeira mandíbu la ara segundo motor acionado a fluido .iren, erorn
por-ties dianteiras da
rn
ovim
a
nto
da
direção
ae
e
aara
montado
na
barra
e
lig
rrerado
à
segunda
.
"1
-^ - q "'o- para naiem ambos os lados da forc-a com
da primeira mandíbula, e un mandíbula para • efetuar o' dito mo- xarem o granmo
pinças mover os a p aradores atrave longe
de
blaueira cai enmotor montado na 0rillVxr:' vimento da segunda mandíbula.
da p oreão _ de biaueira da narrann seaundo
gajamento com a palmilha para
a-anciania
e
liando
-,
segunda
rutinda nata tiara anarar a marram ia dibula rara efetuar o dito movi159) Unia máqu:na-enformadora de a. ma en:re o su,mrte
pala safira a. Palmilha, e concomm mento
calc ado, caracterizada por compre- de cai-aio e grampo de biqueira
da
seguinda
mandíbula.
fanfam a nte com o -movimen to oa
ender aaranjos aaaradores, arranjos e para depois mover, o suporte de
anaradnres, mover as fincas uma.l an
129) nina máquina enformadora, para su p ortar, com a base para cima, calçado e o arampa de biqueira para
direeao a outra en quanto estão caracterizada por ter arranjos apa- uma fôrma tendo uma pala e uma baia!, em uisasstona o suficiente oara
p rendando a mamem pa ra ficarem radores mantados para movimanto Palmilha
na mesma com a poraão levar a palrai ha abaixo da base dos
nas porraae ai anteiras da març,,en- n de uma posiçáo retraída para uma de biqueira da fôrma adjacente aos arranjos arara dores, arranjos para
sôbre r
posição avançada um supo rte de arran oa anaaariores, arranjos locali- moverem os arranjoa aparadores
calcado localizado a frente dos ar- zados em lados ouostos dos arranjos através da palmil ha para apararem
9 — Uma inaruina enformadora ranjos
aparadores para suportam suportadores da fôrma e à frendo a porção da biqueira da margem da
de birmairs do calcado caractaria mas com a base
para cima uma fôrma dos arranjos aparadores para pren- pala para baixo sôbre a palmilha,
por comnreender arranjos aparadoras, tendo uma pala montada na Mesma derem
as p orções dianteiras da mar- e a arnios concornitantemente operaarran t oa aara ai-matar com e, e uma palmilha loca izada em sua
da pala arranjos para moverem tivos com os. arranjos aparadores
para cima urna fôrma tendo ims! base, um suporte de pinças Posicio- gem
os arranjos aparadores para a fren- para moverem os arranjos prenderala e lim a aaire aba ras mesma rara
em cada lado do samorte do te através da pa'milha para aparar dores uni em direção ao outro.
unia ram tta da fôrma ad iacente as nado
18?) Uma m'quina enformadora do
calçado e pinças localizadas em a porcão de bi aueira da margem da
arranios anaradores, arranjos rsa ni suporte de pinças e posiciona- paia na palmilha, e arranjos para calcado, caractefizada por compre. •
asa maoliaadas em lados onostos dos cada
das a frente dos arranjos aparadores move-em os arrantos prendedores um ander uma armaoão aparadores monarranioa snportadores da fôrma
em sua posição - retraída, cada uma em direcão ao outro concomitante- tado na armaaão para movimento
frente dos a e-a nios inarador cs ovo das
ditas pinoas compreendendo uma mente com o movimento dos arran- horlizontal, um apoio de biqueira
prender peren e s 'a nata ¡ocra zadas
barra
montado na armaaão para movimena desliaavelm en te no jos aparadores.
em lados o postos da fôrma, irraniori suporte Irdeontad
to vertical adjacente aos arranjos
associado para mopara mover or arranjos IP "alle,r vimento napinoas
169
)
Uma
máquina
enformadora
de
aparadores para sup
ortar, com a base
direção de e para ionge
ear, asaaaaa sa ,,,,tro e arre pios nava
linha central da forma uma pri- calcado, caracterizada por compre- para cima unia fôrma tendo uma
mover ou arran ios atura rIrvros paro da
ender
um
souporte
de
calçado
monpala
e
uma
palmilha
na mesma um
meira mandíbula na extremidade eia
a frente s tr attas da palmilha
aarra em frente a fôrma, • um pri- tado para movimento vertical para carro ligado ao apoio de biqueira
suportar,
com
a
base
para
cima
uma
para
partilhar
de
seu
movimento
10 - Uma má=;uina intorm a meiro motor acionado a fluido monca racteri zaria nor ter ati ramos ,iria- tado no suaorte cl' pineas assomado fôrma tendo uma pala e uma pal- vertical um arampo de salto montado
na mesma arranjos aparado- no carro para movimento na direção
red,--es mnrIt9,1" r' q 'a moe i raiii rt de e azada à barra para efetuar o dito milha
movimento da barra, uma segunda res montados para movimento hori- de e oara longe da féria pinças
urra nosi -eo
nora noa
avan carta, WP su p orte te -ai. mandibula montada osci an temente zontal , arruntos retardadores posi- montadas em trios opostos do apoio
vedo io aa ti, ado p 'iç'pto de e aram) o na ba r ra cara movimento na daecao dana:los acima dos arrunjos apara- e de oitamoira ca ra movimento uma
ama saaroe rriro
de e para longe da primeira maniii- j dores e montados para movimento em diremao a ¡mira, cada uma das
er,-,
careca() de e para longe dos ar- di taa pin-as tendo uru par de manr'-a c r -o uma fôrma ando ir.p buja, e um seg undo motor acionado na
a falido montado na barra e liaado can t os apara-'orem arranjos prendeva alente móveis para
r ^' •1 rr1- ^dn na —srna ,
men' neta em lados 0.11Pgui'
orender uma rorção dianteira da
leee n i-e da em 1 a he se pra a segunda mandíbula para efetuar doias
o dito movimento da segunda man- unorta da ca çada e mantados para margem da oro a, pelo menos um
Sti onr to (1"
nosir,,Pedo
tinovir2-nto na atracas) de e para retarclaam • ni ron'a-l a acima do,• apadasula.
lado do , 17^nrte de e.
loca . tze d e s r ^1 ca da amorfa (e p r a- 139 1 Um conjunto de pinas ca- ' ona e um do outro, arranjas para radora; rara rao±ienti vna direção
os arranos retardadores na de e am.a t orra das aparadores. urn
ças e posicionadas à frentr dos
r acterizado por compreender um su- j dmoerem
ireção dos arranjos aparadores para gram po do b a ueira posicionada
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PATENTES DE- INVENÇÃO
Publicação feita de sarado 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 dias
poderão apresentar suas oposições ao Departamento Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados.

ma do apoio de biqueira montado 1 seu movimento, um grampo de bi- aparadores para acionar os motores
para movimento na direção de e queira posicionado acima do apoio retardadores para levantar os repara longe da palmilha arranjos de blaueira montado para movimento tardadores.
para moverem o retardador na di- na direção de e para longe da palmi209) Uma máquina enformadora de
reção dos arranjos aparadores para lha, um motor de grampo de biquei- calçado,
caracterizada por comprepressionarem a porção de biqueira ra II ;acha ao grampo de biqueira para ender, aparadores
montados para
da margem da pala contra 03 apara- efetuar seu movimento, arranjos movimento horizontal,
suporte de
dores, arranjos para fec.aarear
para acionarem os motores que acio- calçado, para suportarum
a base
triandibulas da pinça para prenderem nam a mandíbula de pinças para rara cima, uma fôrmacom
tendo um
as porções dianteiras da margem da fecharem as mandibulas de pinças
pala, arranjos para baixarem o gram- para prenderem as porções diantei- pala e uma pa milha na mesma,
po de biqueira em engajamento cum ras ria -margem da pela. arranjos montado para movimento vertical
a palmilha para grampear o caçado para acionarem os motores retarda- adjacente aos arranjos aparadores,
entre o suporte de calçado e o gram- dores paru moverem os retardadores um grampo de biqueira posicionado
po de blaueira, arranjos para move- na direcão dos aparadores e pres- acima do suporte de calçado e monrem o grampo de salto em enzaja- sionarem a porção de biqueira da tado para movimento vertical pelo
mento com a porção de sa'to da ne la de Margsin centra os aparado- menos um retardador posicionado,
pala, arranjos para baixarem o apoio res, arranjos para acionarem o mo- acima dos aparadores e montado
de biqueira, grampo de biqueira e tor de grampo de salto para levarem para movimento na direção de e
grampo de sa'to em unissono o su- o grampo de salto para baixo contra para longe dos aparadores. as pinças
ficiente para levarem a palmilha a palmilha e grampear a fôrma en- montadas em cada lado cio suporte
abaixo das bases dos aparadores, tre o apoio de biqueira e o grampo de calçado para movimento uma em
arranjos para moverem concomitan- de biqueira, arranjos para acionarem direção a outra cada uma das ditas
temente os aparadores para frente o motor de grampo de salto para pinças tendo um par de mandibulas
através da palmilha para apararem levar o grampo de salto contra o relativamente móveis. um primeiro
a porção de biqueira da margem da salto da fArma e da pa'a, arrankos membro de contrõle e um segundo
pala para baixo sôbre a palmilha e para acionarem o motor do carro membro de contrõle arranjas restamas pinças uma em direção a outra para permitir ao motor de grampo dentes para atuarão do dito primeisôbre a palmilha, arranjos operati- de biqueira forçar o grampo de bi- ro membro de contrôle para fechur
vos à medida que os aparadores co- queira, apoio de biqueira e carro as mandibulas das pinças para prenmeçam seu movimento para frente para baixo em untssono o suficiente der as porções dianteiras da margem
para elevarem o retardador acima para levar a palmilha abaixo do da pala e para mover o retardador
dos aparadores. e arranjos operativoa nivel dos aparadores. arranjos para na direrão dos aparadores para presquando as pinças terminam seu mo- concomitanternente acionarem o mo- sionar a porção de biqueira da marvimento para dentro para abrirem tor aparador para mover os apara- gem da pala contra os aaaradores.
as mandíbulas das pinças.
dores para frente através da palmi- arranjos respondentes para atuanão
199) Uma maquina enformadora de lha cara aparar a porção de biquei- do segundo membro de contrôle para
calçado, caracterizaria por compre- ra da • margem da pala para baixo baixar o gram po de biqueira contra
ender: urna armação aparadores na aalmilha, e motores impelidores a palml'ha e baixar o suporte de
montados na armação para movi- de pincas para moverem as pinças calçado e grampo de biqueira em
mento horizontal um motor apara- uma em direção a outra, e o motor uníssono o suficiente para levar a
dor ligado aos ditos aparadores para •fechador de salto para fechar o palmilha abaixo das bases dos apaefetuar seu movimento, um apoio arara popa de salto contra movimen- radores, e arran ios respondentea pade biqueira montado na armação to, e arranjos operativos em respos- ra uma reataacao do seçainan mempara movimento vertical adjacente ta ao movimento para frente dos bro de contrõle para mover concomiaos arranjos aparadores para suportar, com a base para cima urna fôrma tendo um pala e ama pahni ha
na mesma, um carro ligado ao apoio
de biqueira para partilhar de seu
movimento vertical, um motor de
carro ligado ao apoio de biqueira
para efetuar o movimento vertical
de carro e de apoio de biqueira, um
grampo de salto montado no carro
para movimento na direção de e
para longe da fôrma, um motor de •
grampo de salto montado no carro
e ligado ao grampo de salto para
efetuar seu movimento, arranjos
prendedores de salto associaaos com
a Ws, Decretos, Portadas, Reo grampo de salto para fechá-lo
soluções e Despachos de tote.
contra movimento uai motor de fechamento de salto montado no carttese
geral. coacetinotei
ro e ligado aos arranjos fechaduras
de salto para aclona tios pinças monAffloautica Ova.
tadas em cada lado do apoio de biqueira para movimento na direção
de e para longe uma da outra, cada
unia das ditas pinças tendo um par
de mandíbulas relativamente móveis
DIVULGAÇÃO N.• 731
para prender urna porção dianteira
da margem da paia, um motom impendor de pinças ligado a cada uma
Preço Cr$ 300.00
das ditas pincas para efetuar seu
movimento na direção de •e para
longe uma da outra, um motor acionador de mandíbula de pinças monA VENDAS
tado em cada uma das ditas pinças
para fechar e abrir as mandíbulas
de pinças, uni retardador central e
&dia de Vendas, As. Rodeiem Alves,
um par de retardadores laterais posisionados acima dos aparadores
Apeada Is =natal° do Pescado
para movimento na direção de •
para longe dos aparadores. um motor retardador central ligado ao retardador central e um motor retarA;etodtp os • pedido. pelo Serviço dl Reembelso Posbd
dador lateral ligado a cada um aios
retardadores laterais para efetuar
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tantemente os aparadores para frente através da palmilha e para mover
as pinças uma em direção a outra.
219) A máquina de acórdo com o
ponto 20, caracterizada por ter arranjos respondentes para reatuacão
do primeiro membro de controle depois de sua atuação e antes da
atuação do segundo membro de ciaitrôle para abrir as mandíbulas da
pinça e mover o retardador para
longe dos aparadores.
229) A maquina de acazdo com o
ponto 20, caracterizada por ter um
terceiro membro de contada. e arra:iam respondentes para atuação do
terceiro membro de contrôle, antes
da reatuacão do segundo membro de
contrôle e depois do suporte de calçado o grampo terem sido baixados
em resposta a atuação inicial do aegundo membro de contrôle, para levantar o suporte de calçado e grampo de biqueira para suas pisições
iniriais.
23 — Dana máquina enformadora do
calçados, caracterizada por compreender: aparadoras, arranjos- para mover os aparadores horlszontalmente,
um suporte de calçado adaptado para
suportar uma forma tendo uma pala
e uma palmilha na mesma, arranjos
para efetuar movimento vertical relativo cio suporte de calçado com respeito aos ditos aparadores, arranjos
prendedores localizados adjacentes ao
suporte de calçado peei prenderem a
margem da pala durante o dito movimento relativo na direção da alturra,
um membro de contrôle, arranjos reap endentes para a atuação cio dito
membro de contrôle para levarem os
arranjos prendedores a prenderem a
margem, e arranjos respondentes para tuna reatuação do membro de Icontrõle para levarem os arranjos prendedores a soltarem a margem.
24 — Uma maquina entormadora de
calçado, caracterizada por compreender: aparadores, arrasjos para moverem os aparadores horizontalmente,
um suporte de calçado posicionado
adjacente aos anaradores adaptado
para suportar uma forma tendo uma
pala e uma palmilha na mesma, arranjos para moverem o suporte de
calçado verticalmente. pinças localizadas em cada lado do suporte tendo
mandibulaa relativamente móveis nas
mesmas *atra prenderem a porção dianteira da margem da pala, primeiras
arranjos com fôrça para abrirem e
fecharem as mandibulas das pinças.
pelo menos um retardador localizado
acima dos aparadores, segundos arranjos com fôrca para moverem- o retardador na direção de e para longe dos
aparadores, um interruptor de contrôle, arranjos por prepcndentes para
atuação do intarruptor para concotnitantemenete levar os primeiros arranjos com fôrça e fecharem as tnendibulas das pinças e os segundos arranjos
com falaa a abrirem as mendibulas
das pinças e os segundos arranjos
com fórça a moverem o retariador para longe dos aparadores.
25 — A máquina enformadora
ralçado, caracterizada por compreender: aparadores, primeiros arranjos
com fõrça para moverem os aparadores noribontalmente um suporte de
calçado posicionado adjacente aos
aparadores adaptado para suportar
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uma forma tendo uma pala e uma cialmente o suporte de calçado de tal um grampo de salto movei montado da forma e substancialmente param-as
palmilha na mesma, segundos arran- forma que a palmilha fique acima da no canu eaaa eliaaj ar o sada tat pa- ao plano de movimento do arranjo
jos com fôrça para efetuarem o mo- base dos arranjos aparadores, e arran- la, arrames p4..nuezores cia margem aparador e arranjo ligando o apoio
vimento relativo na direção da altura jos para suprirem pressão de fluido ao da pala montados na armao, • na ae biqueira ao pino.
do suporte de calçado e aparadores, motor para mover o membro do motor moto,: te heanau ue ounietra xmpre- t37 — Em uma máquina enforma...
andando um ciariam suportacio na dom tendo arranjos de apararnento
arranjos prendedores localizados ad- móvfll cru uma direção para baixar
armaçáo acima dos aparadores e uma montados
jacentes ao suporte de calçado para grampo contra a palmilha e para,em haste
para movimento em um
pistão projetondo-se .para
prenderem a margem da pala durante seguida baixar o grampo e a palmilhe, bancode
ao ca,anto, tun geampo de m- piano pre(Lterminacto, um apoio ie
o dito movimento relativo na direção em unissono até que o membro de queira ligado a toste de pistao ao biqueira adaptado para enga,ar a
da altura, um membro de contrôle, motor móvel se -apoia contra o mem- motor do grampo de biqueira, arran- gaspea de uma pala montada em
arranjos respondentes para atuação bro de motor fixo, pelo que o calçado jos para suprirem pressão do fluido uma forma e a:ranjo para °licitar
do membro de contrôle para atuarem é maixado o suficiente para levar a ao motor de cano paia Rumai/liame a forma contra o apoio de biqueira,
os segundos arranjos com fôrça para palmilha a uma distancia predeter- colocar o apoio de biqueira e o carro o aperfeiçoamento caracterizado por
um bloco de grampo 13
baixarem o suporte de calçado com minado abaixo de base dos arranjos de foima cl ue a palmilha fiquem ai- compreender
uma superficie plana e um
respeito aos aparadores, arranjos res- aparadores sem considerar a expessu- ma das bases dos aparadores, arran- tendo
cie apoio
no qual omontado
apoio é suportado,
pivotalmente
pondentes para reatuação do mem- ra da palmilha ou a altura da forma. ios para atuarem os arranjos prende- bloco
no
bro de contrôle para atuar os primei29 — Em uma máquina enformado- dores para presnderem a margem na taoca cie grampo 1) para movimento
ros arranjos com fôrça para moverem ra o aperfeiçoamento caracterizada paia arranjos para suprirem pressao oscilante em torno do eixo substanos aparadores para frente atrases da por: uma armarão, aparadoras mon- de fluido ao grampo de biqueira para cialmente transversa° a dimensao
palmilha, um segundo membro do con- tados na armação para movimento baixar o grampo cie biqueira em en- longitudinal da forma e substancial.
a pala, arranjos para
trôle opcional, e arranjos responden- vertical, o dito suporte de calçado es- gajamentoo com
paralelo ao plano de movi.
grampo de salto para le- mente
tes para atuação do segundo membro tando adaptado para suportar, com a moverem
mento des apeaaaaees o dito bloco de
var
o
mesmo
a
se
apoiar
contra
c,
de contrôle, depois do suporte de cal- base para cima, uma forma tendo salto da forma e da gala, e arranjos apoio teaaa .superficies divergentas:
çado ter sido baixado com respeito uma pala e urna palmilha na mesma para depois esgotar a presaão rte inclinanao-se para cima adaptadas
aos aparadores de antes do movimen- arranjos prendedores da mamam ("- fluido
ao motor do carro de para engajar o dita bloco de grampo
to para frente dos aparadores, par pala montados na armação, um cilin- formasuprida
que o moZor tio giuniaa zic II e assim Lm ar o grau de oscilalevantar o suporte de calçado cor dro montado na armação acima
picataara leve o grampo de biqueira, çâo do bloco de apoio.
respeito os aparadores de volta para suporte de calçado, um pistão mora- apoio de biqueira e carro a se move- 38 — Um descanso de biqueira de
sua posição inicial.
do deslizavelmente no cilindro tendo rem para baixo em unissono enquan- sapato, caracterizado por compreen.
haste de pistão projetando-se to a margem da pala está presa pe- der uns boc • osr;iampo ti, um gram26 — Em uma máquina enformado- umabaixo
do cilindro, um gramno
los arrantes pienueaores ae cue 1., po U projetando-se para cima do
ra o aperfeiçoamento caracterizado para
biqueira ligado as haste de pistão, ar- pistão do ' motor do grampo de bi- bloco de gearapo U, um pino montapor: arranjos apardores horizonad ranjos
para inicialmente localizar -e queira se apoie cantra o cnoro do ro:ativamente no grampo U una
mente móveis, um suporte Ge calçado
orte de calçado da fortna que a motor do grampo de biqueira pelo bloca de apoio tendo pernas escarverticalmente móvel para suportar, sup
p almilha fique acima das bases do: que o calçado e baixado o suficiente ranchando o grampo 1J cada uma das
com a base para cima, urna -arr. aparadores,
arranjos paraatuação do para levar a pairailha a um pono pearis Landa uni furo que N.,tendo urna pala e uma palmilha na arranjos prendedores
para prenderem predeterminado abaixo das bases dos ceb3 uma extremidade do pino, ar.
mesma, um grampo pocicionado aci- a margem da pala, arranjos
su- aparadores sem cansidaear a exprea- ranjo trancando o bloco de apoio na
ma do suporte de calçado um motor prirem pressão do fluido ao para
sura dos aparadores ou a altura da pino, e um apoio -de biqueira suporcilindro
ligado ao dito grampo operativo para cara baixar o pistão, haste de na- t • forma.
tado no bloco de apoio.
mover o grampo para cima para lon- grampo de biqueira até que o gram34
—Em
urna
máquina
enforma39 — O descanso de biqueira de
e
ge do suporte e para baixo na dire- po de biqueira engaje a palmilha
tendo um apoio de biqueira acardo com o poria) 33, caracterizado
ção do suporte, arranjos associados a- depois abaixe o grampo de biqueira r dona
para engajar a gaspea
porque o bloco de grampo U tem
limite de parada com o dito motor sunorte de calçado em uníssono a', adaptado
uma pala de sapato montada em unia uma superficis superior plana e o
operativo para limitar quanto o mo- oque pistão se apoie contra o came1a- forma e rranjos pra solicitar a for- bloco
cie apolo tem superfícies de cator pode impelir o grampo para baixo pelo que o calcado é baixado o stifl ma contra o apoio de biqueira o aper se convergente em declive adaptadas
arranjoh para inicialmeste localiza- ciente para levar a palmilha a um feiçoamento caracterizado por com- para engajar a superficie de bloco
rem o suporte de calcado de forme
montar pivotalmente o do grenepo 11 e Limitar° grande de
predeterminado abaixo das ba- preender
que a palmilha fique acima da base ponto
apoio de biqueira para movimento oscilação do bloco de apoio em torno
ses dos aparadores sem considerar
dos arranlos aparadores, e arranjos expessura
oscilante
em
torno de um eixo subs- do eixo do pino.
para atuarem o motor para baixareir da forma. dos aparadores ou a altur- tancialmente transverso a dimanam
40 — Em uma máquina enformalongitudinal da forma e substancial- dora
o grampo contra a palmilha e forçatendo um parte de aparadores
ram o gramno e suporte de calçado 30 — A máquina de acôrdo com o mente transverso a dimensão longi- circundando
as extremiaaciesaimetritudinal
da
forma
e
substancialmente
para baixo em unissono até que os ar- ponto 29, caracterizada porque na
ca.mente disrostos, montados para
paralelo
a
base
da
forma.
ranjos de limite de parada sejam efe- mesma o grampo de biqueira este
movimento convergente e de avanço
tiva para pararem o movimento do siustadamente ligada a haste do pis- 35 — Em uma máquina enforma- em um plano pre-determinado, um
grampo, pelo que o calçado é baixado tão.
dora tendo arranjos de aparamento apoio de biqueira adaptado para ene suficiente para levar a palmilha o 31 — A máquina de acôrdo com e montados para movimento em um gajar a gaspea de uma pala de sasuficiente pre-determinado abaixo da ponto 29, caracterizada porque n- plano predeterminado, um apoio de pato montada em uma forma, e arbiqueira adaptado para engajar a ranjo para solicitar a forma contra
base dos arranjos
aparadores sem mesma a haste de pistão e rosqueada gaspea
de uma pala de salçado mon- o apoio de biqueira, o aperfeiçoamenconsiderar
a
expessura
da
palmilha
e
o
grampo
de
biqueira
tem
um
rasaitado em unta forma e arranjo oa.a to caracterizado por compreender um
ou a altura da forma.
to aparafusado na haste de pistão.
solicitar a forma contra o apoio de arranjo para montar o apoio de ai27 — A máquina enformadora de 32 — A máquina de acôrdo com
biqueira, o aperleiçoemento data: ta queira para ajuste em uma direção
acôrdo com o ponto 26, caracterizada nonto 29, caracterizada porque ne
-rizadopcmenrjos paralela a linha de aimetria dos aparadores e o plano de movimento dos
por também ter arranjos para pren mesma um guia estendendo-se verti- montando pivotalm ente o anbio
para movimento osatilante aparadores e arranjo montando nivoderem a margem
palado
durante
o calmente
está montado na armação r biqueira
movimento
para da
baixo
suporte
de PT2mno
em
torno
de
um
eixo
subsiancaamentalmente o apoio de biqueira para
de biqueira está monteal- te transversa° dimensão longidudinal movimento
calçado, para esticar a pala na dire- - ne
o :filante em torno de am
avelr' ente no guia.
da forma e substancialmente paralelo eixo transverso a linha de simetria
ção da altura da forma.
.
ao
plano
de
movimento
do
arranjo
dos
aparadores
e paralelo ao plano
28 — Em uma máquina enformado- 23 — Em uma má quina enformado
ruc-::r,--,*o cbas 1.xifadores.
ra o aperfeiçoamento caracterizado i•a, o aperfeiçoamento caracterizai de aparamento.
— A maquina de ac5rdo com
ama uma a em e -an. enaradoras tanate
36 — Em uma máquina enformado- o ponto
por: arranjos aparadores horizontal- dos
40. caracterizado porque o
na
armarão
movimento
hmpara
ra
tendo
arranjos
de
aparamento
mente móveis um suporte de colçadi ri eental, um motor de carro montada
aranio de ajuste d eapôio de biq ueimontados
para
movimento
nu
um
verticalmente móveis para suportar
na armacáo abaixo dos aparadores plano pre-determinado, um apoio de ra cor-:n .:rfrnfle uma placa de calocom a base para cima, uma forma ten- ararmeem
a e a eo tim eil inaeo estaciona- biqueira adaptado oraa engajar a caaão do banzeira clan'eada uma plado uma a - la e uma palmilha na mario
e
uma
de pistão projetara a,asnea de uma pala de sapato i on- ca de desce- -o de bameira denteada
ma arranjos para prenderem a mar- do-se parahaste
cima
do cilindro, arran tada em uma forma, e arranjo para enarea anda com o arimeira placa,
gem da pala um motor de pressão a jo- na arma rão guiando
verticelmen solicitar a forma coatora o apoio da pelo m enae uma farda alongada
fluido compreendendo um membro de te a b e ste de pistão, um
t polo ae biqueira, o aperfeiçcamiento r n, :acte- placa d eaescanso de biqueira. um
pistão e um membro de cilindro, ala b i rmira Meado ao tono da haste
, m/evin es t= , ndo-se atrade zado por compreender um bloco de pino rodit.
dos quais e móvel relativamente ao pistão rara sunortar, com a base
f-n-.7, e ararafusado as
grampo 13 tendo um gramjo U nu • (4 :.!
outro ao ser aplicada a pressão de ema et", fo-ma • .endo uma pino rel ativamente montado no grani papas de d oa-earan de blaueira, dito
fluido, posicionados acima cio suporte, rala e ama palmilha na mesma, rtm po U para movimento °selam-a-a ?rn nian t e-d'a citara na seu ex.
um grampo ligado ao membro do MO- carro ligado a haste de -pistão Para torno de um eixo substancialmente tremo inf aaor localizado sob a placa
tor móvel, arranjos para localizar iru partilhar de seu movimento vertical, transverso a dimensão longitucana ,de colocação de biqueira., e uma mola
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de compremão enrolada no pino e
interposta entre a cabeça e a piara
de descanso de biqueira.
42 — Uma mãaulna para enformar
Um calçado caracterizada por compreender um par d eaparadores eletricamerte dispostos e cinrcundadra os
extremos opostos montados para, movimento em um plano horizontal, uma
haste móvel verticalmente um carro
ligado a haste para partilhar de *eu
movimento vertical, um apoio de ia
queira adaptado para suportar a riapoa de uma pala montada sobre uma
forma, aranjo ligando pivotalmeire
o apóio de biqueira ao extremo su
perior da has.c par movimento dc
oscilação em torno de um alao 'no•
rizontal transverna.° a linha simetria
dos aparadores em grampo de salas
montado com mobilidade no carro,
arranjo paaa mover o gramno salta
para engajamnto cem o calcanhar da
pala, um grampo de biqueira a:cair-m.(10 sabre o riaíao de biqueira e arranho para mover o grampo de . ni
_queira para enaajamento com uma
palmilha montada na base da forma.
43 — um mecanismo de rtiov'naatto e tranticamento de gramao camaterizadr por c:mpreender uma gula
uma placa montaaa para deslize na
gtua, uma cremalheira ligada a p'aca
Uma engrengent de comando montada
rotativamente e engrenada na dl ir
cremalheira, aramo para girar a engrenagean do comando para assim
mover a placa na guia, um pinheo
ligado a engrenaacm de comando
para girar com a mesma e arraniu
para trancar o pinhão contra movi'
mento e assim prender a placa contra movimento.
44 —U-n mecanismo de movimentei
e trancamento .e grampo caracterizado nor compreender urna guia, uma
placa montada para deslizar na Rida
unta cramalheira larada a plana unia
engrengem de ccmando. manada para
para rotação en grenada Com a dita
cremalheira, um motor ligado a eu
grenagem de comanao para efetuar
sua rotação para assim mover a placa na guia, uma segurda anarenagem montada para girar com a •ngrenagern de comando, um pinhão
engrenado com a segunda enarenagana o ararnjo para trancar o pinhão
contra movimento o assim ix-ender a
placa contra movimento.
45 — Uni grampo de salto caracterizado por caarnreenaer um carro
tendo uma parede littera uma gula
no topo d- carro, um placa carregan
do um grampo mon tada destizavatmente na guia, uma cremalhetra
pondendo da placa, um fixe mon tado rotativamente iaravés la dita parede lateral. uma engrenagem de camando fixada no dito eixo dentro do
carro. engrenada na cremalheira tia
ranjo com fôrça iterado a dita engrenagem para efetuar sua rotação e
assim a placa na guia, uma seattnia
engrenagem fixada no eixo externamente da dita parede, um •ninhan.
localizado externamente da dita parede lateral. enarenz.da na dita segunda engranaae.n e a.aanjo psra
lateral para assim trancar o pinha()
contra rotação e acordemente trancar a placa contra movimento na
pressionar o pinhão contra o parada
guia.
46 — Um grampo de salto carie
teriaado no" comareender ufa catre%
tendo uma parada lateral, urna cuia
no topo MI carro uma placa cerre

lateral, e dito segundo eixo tendo unia ia superficie da parede intaeior, pivocabeça ampliada no externo esrea- talmente ligando ao segundo eixo, e
do-se para tora cia parede, lateral, arranjo de furça ligado ao nauta/lio
um pinha° montado rotativamente no para forçar a porçato de radio maior
segundo eixo e tendo um .ioyttete cir- tio cano eacencrico contra a parede
cundando a cabeça alargada, e arran- para avançar o segundo eixo para
jo de fórça no carro ligado sia se- dentro do carro, pressionar pinhao
gundo eixo para avançar o IIIWITID contra a parede lateral, e assim traapara avançar o mesmo para dentro do car o 'pinhão contra rokação e acurcarro para pressionar o pinhão comi' debente trancar a placa contra moira a parede lateral e assim trancar innento na guia.
contra rotação e acordemente tran- 49 — Uma maquina para enformar
car a placa contra movimento na calçados, caractelizado por cumpremder um par de apaiadorea abranço
guia.
40 — Um grampo de salto caracte- pontas, almetricomeute dispostas, .1rizado por compreender um carro ten- ranjo para mover os ditas aparadores
do uma parede steral, umi guia rio paia oiante em um plano predetertodo do carro, uma placa carregando m.nado, e' um calibre localaado ais
um graeiro montado deslizávelmente linha de a/mula dos aparadores.
— a maquina 'de acordo com o
na guia, uma cremalheira pendente
da placa um eixo montado rotaviva- ponto 49, caracterizada por ter um
malte estendando-se através a dita suporte de calçaio para superior um s
parede lateral, uma engrenagem de forma com a base para cima tenda
aciaramento, fixada no dito eixo den- unia pala e uma palmilha de sapato
• ro do carro, engrenada ria crema- na mesma arara° para imprimir um
lheira, arranjo de Raça no cerro li- movimento relaavo ao sentiao da algado a dtia engrenagem para ate- tura ao suporte e aparadores do satuar sua rotação e assim mover a pato, e arranjo para prender a marplaca na guia, urna secunda angra- gem da pala durante o dito movinasern fixada no eixo extremamente mento no sentado daaltrura.
da parede lateral, um segundo eixo 51 — lama maquina para enformar
montado dee/lato/atinente na parede calçados caracterizada por compreenlateral, o dito starando eixo tenda der um par dc aparadores alxaçando
uma cabeça alargaria no extremo es- ao pontas, simetricamente disposioa,
tendendo-se para fora da parede la• aeranja para efetuar o avanço doa
teral, titnpinhão montai° rotativa- aparadores tua suporte de sapato lumente no segundo elro e fendo iim ralando adajecente aos daos aparaeciniete cascam/ando a cabana alai- pie:1 para suportar uma forma dl)
anda, um ll-amento tendo uma porpara cima tendo uma palmilha
ção de cano excentrica apoiando com ebasa
uma p.da de sapato na mesma, arranjo para afetar movimento no sentido de aliam do suporte de sapaaa
arranjo para prender a margem da
pata aurante o dito movimento no
sentido da altura, e um calibre localtaado na linha dosimetria dos aparadores.
52 - A máquina de acdrdo com o
ponto 51, caracterizada porque o caibre descansa dirtaamente sObre•
anaradores.
53 — A máquina de acôrdo coar
o ponto 51 caracterizada por ter arranjo para ajustar o calibre para
frente e para traz ao longo da linha
de cimetria dos aparadores.
54 — A máquina de acareio coal
INDICE CUMULAIIVO DE WIIISPRUDÊNCIA
o pqnto 53, caracterizada porque o
calibre descansa diretamente ra'bre
aparadores e tem uma barra rosqueada aparafusada em um eixo monta
do rota:ivamente, e o arranjo de ajuste compreende um dispostivo para
girar o eixo.
55 Uma máquina para enformar
calçados, caracterizada por compreender um par de aparadores dispostas
simetricamente monta'-!os para movimento em um plano predeterminado, um calibre disposto ao longo da
linha de simetria dos aparadores e
a VENDA:
imediatamente acima dos ariarador%,
uma barra rosqueada no calibre, um
Na Guanabara
eixo oco no qual o calibre é rosqueaSedo de Vendas: Av Rodrigues Alves: I
do, uma enarenagem ligada no eixo
uma segunda barar engrenada na enAgancla L Ministério da Fazenda
grenagem, pelo que a rotarão da qealinda barar leva o calibre a ser ajusAteade-ee 1 pedido. pelo Serviço de Rea tubalaa fama§
tado ao longo da dita linha de 1metria.
Eln &saiba
Reivindica-se, de acdrdo coro a
Na Sede do D.I.N.
Conve.ncão Internacional e o Artiao
21 do Cdcliao da Pronriedade Industrial, a orioeiciale do pedido correspondente deposnalo na Repartição
Parantes dos Estados Uniclois da
América. em 5 de abril de 1961 sob
número 100.979.

gando um grampo montado deslizavelmente na guia, uma cremalheira
pendente da placa, um eixo montado
rotativamente es.endendo-se atraves
da dita parede, uma engrenagem de
acionamento fixada no dito eixo deliu.° do carro, engrenada com a cremalheira, aramjo de fõrça no carro
ligado a dita engrenagem para efetuar sua rotação e assim mover a
placa na atua, uma segunda engrenagem fixa..a ao eixo montado desiizavelmente na parede lateral, um
pinhão rei, itivaraente montado no se
gundo etao externameme da parede
'atara!, enarenado na segunda engrenagem e aranjo par:1 avançar o segundo eixo para o carro a fim de
pressianar o pinhao contra a pareae
lateral e assim trancar o pinhão contra rotação e acordemente trancar a
placa contra mosimento na guia.
47 — Um grampo de salto caractertaado por compreender um caris,
(ando unta parede lateral, uma guia
no todo da narro, uma placa carregada um grampo montado desliza.•
vennen'e na guia uma cremalheira
aenden'e da placa, um eixo montado
rotativamente estendendo-se atravei
da daa parede lateral, uma engrena
'rem de acionamento fixada no dito
riao dentro do carro, engrenada 4
cremalheira, aranjo de fórça no arao
liando a dita engrenagens para efetuar sua rotaçao e assim mover a
placa na guia, uma segunda engrenarem fixada no, eixo externameni e
na parede lateral, em segundo „Ixa
montado deslizavelmente • na parede

1 SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL

*PREÇO: CR$ 400,00
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IMARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante êsse prazo po,derão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a conce..tSão de registro requerido

Correr o prazo

Termos ns. 715.660, 715.678 e
715.679, de 5-10-1965
"CODAI" - Companhia de Desenvolvimento Agro-Industrial
São Paulo

alasse 2
Substâncias e preparações esaftn icas usadas na agricultura, na horticultura na
veterinária e para fins sanitário&
saber: adubos, ácidos sanitárias águas
desinfetantes e para fins sanaSnos
apanha-mosca e Insetos de goma e
Opa! ou papelão). álcalis. bactericidas
baraticidas. carrapaticidas. :rezai ares°.
talina. creosoto. desodorantas Os; rife.
tantes. defumadores. exterminadores de
pragas e [servas daninhas esterilizara
tes. embrocações para animais. enxertos. farinhas de ossos. fertilizai/res. tos
fatos. formicidas, banigantes. fungicf
das. glisose para fins veterinários guano. herbicidas. inseticidas. msetifugos.
larvicidas, microbicidas, medicamentos
para animais, aves e peixes. óleos de
sinfetantes e veterinários. petróleos sa
nitários e desinfetantes. panei fumega
ório. pós inseticidas, taarasiticidas. fun
gicidas e desinfetantes. preparações e
produtos insetiaidas. formicidas 'estafefantes e veterinários, raticidas. rerné
:lios para fins veterinárlos,a sabões vetesinários e desinfetantes, sais para fins
agrícolas. horticulas. sanitários e veterinários. sulfatos. superfos fatos. vacinas
para aves e animais, venenos contra
Insetos, animais • e herva daninhas
•
Classe 41
slcachofras, aletria, alho. aspargos.
çúcar, alimentos para animais. amido.naendoas. ameixas, amendoim. araruta
.rr. atum, aveia, avelãs, azeite, azei
anas. banha. bacallsau, batatas. baias
•iscortos, bombons, bolachas, baunilha
afé em pó e em grão. camarão canela
em pau e em pó. cacau, carnes. chá
aramelos. chocolates, confeitos, cravo
areais. cominho, creme de leite. cremes
limenticios. croquetes compotas, can.
ica. coalhada, castanha, cebola. cond.
ientos para alimentos, coiorantas
houriços, dendê. doces, doces le fru
./4 espinafre, essências alimentares. ata
achas, ervilhas, enxovas, extrato de to
:iate. farinhas alimenticias, favas, Fé
alas, flocos, farelo: fermentos. feijão
lgos. frios, frutas sécas naturais e cris
glicose, goma de mascar, gor
uras, grânulos, grão de bico, gelatina
olabada, geléias herva doce. banas
iate, horta Iças, lagostas , linguas leite
andensado, leite , err pó. legumes PIT
asnserva, lentilhas, linguiça, louro, mas
ses alimentícias, mariscos, manteiga
iargarina. marmelada • macarrão, mas-

sa de tomate, mel e melado. mate, mas-

, Têrmos ns, 715.663 a 715.665, de
Termo n.° 715.667, de 5-10-65
sas para mingaus. molhos, moluscos,
5-10-65
Contabilidade, Economia e Administra,
tnostarda, mortadela, nós moscada, no- Brasital Sociedade Anônima Para a
ção C. E. A. Ltda.
zes. óleos axnestiveis, ostras, .ovas,
Indústria e o Comércio
aães, paios. pralinés. pimenta, pós para
São Paulo
pudins, prek'es. peixes,- presuntos, patas, petit-pois. pastilhas. pizzas. pudins;
aueilos, rações balanceadas . para aniPRORROGAÇA0
mais, requeijões, sal, sagu, sardinhas
sanduicaes salaichas, salames. sopas enlatadas, sorvetes- -suco de tomates e de
Guanabara
trutas; torradas. tapioca, tâmaras. talha.
Classe 38
rim, tremoços. tortas, tortas para ali
incuto de animais e aves, torrões,
Aros para guardanapos de papel
toucinho e vinagre
ag i aunados. álbuns (em branco) álbuns
pari, retratos e autógrafos. balões (exClasse 7
ceto para brinquedos) blocos para
Máquinas e uterisilios para serem usacoa es pondancia blocos para cálculos
dos exclusivamente na agricultura e
, blocos para anotaeões bobinas brochuusrticultura a saber: arados, abridores
ras aâc rapressaa cadernos de escrete sulcos, adubadeiras, ancinhos me.
ver capa sara locaria:aos. carteiras,
aa'asis de wap,'N(. cadernetas cader.
cânimos e emplilhadores °embalados
rios. emites d , anão . :aixas para naarrancadores meéâmmos para agriculIridústria Brasileira
)etaria ca taas Ir visas, cartões cotura, batedeiras para cereais, bombas
merciais ..irtiNes ridlce:- contei catpara adubar, cei ladeiras, carpideiras
(31ina, cadernos de papel melimetrado
seilados para arroz, charruas para aças:ultura. cultivadores, debulhadores
e em branco p ara desenho, cadernos
destocaciores , desentegradores, esmaga'
escolares cartões em branco. cartuchos
• Classc 24
'te cartolina, crapas p lanográficas. cadores nara a agricultura, escarriticadoArtefatos de algodão, inclusive os de lernos de lembrança carretéis de pases, enchovadeiras. lacas para
malha, não incluídos em outras classes ,,e1Au. envelopes. envólucros cara chaildS agrícolas, terradeiras, gadan..
rutos de pa p el. encardenação de papel
aarras para arado, grades de discos
Classe 23 J11 : p apelão, etiquetas. fõlhas índices
au dentes, máquinas batedeiras pare
Tecidos cle algodão em peças
faVhas de celulose guardanapos, livros
agricultura, máquinas Inseticidas: má
atsinas va porizadoras, • máquinas de
nãe impressos ' livros fiscais, livros de
Classe 22
aunais. .náquin.sa niveladoras de terra
sontabilidade, mata-borrão ornamentos
raquinas perfuradoras para a agricul- Fios de algodão (exceto linha para ie eia ae' transpasente. armai papellahos, papéis sie estanho e de ahiminio.
ura máquinas de plantar. motocaa•
costura) enquinas regadeiras máquinas de
Papéis -sem mpreasào papéis em branco
Termo n.° 715.666, de 5-10-65
p ara impressão papéis fantasia, menos
suçar. .de sea.ear, para sulfatar de
tarq uir, de triturar, de esfarelar terra. L. G. — Indústri ae Comércio de para forrar paredes p ape l almaço com
Roupas Finas Para Senhoras Ltda.
sara irriga-ajo. para inatas formigas e
au sem pauta p ape c r epon papel de
seda p apel 'ri:permeável. papel em boautros insetos, para burrifar e pulveriGuanabara
tal desinfetante:, pare adubar para
bina p ara impfessào, papel encerado.
asatar e espalhar palha, para colhei
impei higiénico oapel impermeável,
algodão, para colher cereais, máquinas
sara copiar papel aara desenhos paamassadoras para fins agricolas . ds
ia' oara embrulhe impermeabilizado
cortar árvores, para espalhar, para. ca
;moei p ara encadernat. papel para espmar, maquias combinadas para secrever papel para imprimir papel pas
-4'1 .4 G '4J ti
mear e cultivar, de desbanar, pare en-afina ara embrulhos papel celofane.
INDÚSTR IA BRASILEIR A
silar 'máquinas • e moinhos para forra' anel celulos- oapei de linho. papel
gens, máquinas toscadoras. ordenado.
shsorvente, pave' p ara embrulhar -asaco pa pelão aças:entes de papel -ores mecânicos, raladores mecânicos ro
Classe 36
los compressores para a agricultura
setas de papel ró t ulos de papel, rolos
sacradelras, semaadeiras, secadeiras Para distinguir: Artigos de vestuários de p apel tran,narerta sacos de papel
semeadores de terra tosa-dores de gra- e roupas 'citas em geral. Agasa;hos,
asentinas tubos postais de cartão
ma, tratores , agricolas válvulas Para aventais, alpargatas. anáguas. blusas
a 'libere, de Papel
máquinas agi.icolas
botas. botinas blúsões. boinas, babaTêtuio n." 715.670, de 5-10-65
lou r os. bones cspacetes. cartolas, catvv
Termos ss. 715.661 e 715.662 da
Livraria Cincia Moderna Ltda.
puças, casacão. Coletes. capas, chales
5-10-1965
Guanabara
cachecols,
calçados,
chapéus,
cintos,
Barata & Pcieira Lida
cintas, combinações. corpinhos. calças
Guanabara
de senhoras e de crianças Calções calcamisetas.
ças. camisas. chmsolas
cuecas. ceroulas. colarinho cueiros
saias casacos, crinelos dominós echarpes fantasias, tardas para militares colegiais, Fraldas galochas- gravatas uorros, jogos de lingerie. jaquetas Irta.uês.
Classe 42"
luvas. ligas lenços mameis. meias.
Vinhos e aguardentes
maiôr, mantas mandrião mantilhas paClasse 41
letós. palas. penhoat pulover. pelerinas
Leite, doces em calda e em massa, pei- peugas, pouches, polainas pijamas auxes, camarões, azeites, óleos, alimentos nhos, perneiras. quimonos regalos.
preparados: saladas, asisados defumados, sobe da chambre. roupão sobretudos
café, açúcar, chá, mate, ovos, batatas, stapensórios, saídas de brsiho, sandálias
s
cebolas, 'ratas, cereais, pães, biscoitos, sueteres, shorts• sungas. stailas ou glacies
Classe
32
bolachasi massasi farinha e seus
touca, turbantes, ternos. uniformes
preparados
- e vestidos
Livros

I'
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MARCAS 'DEPOSITADAS,
Publlcaçao feita de &cardo com o art. 180 do Código da Propriedade Industrial. Da data da plib lioadio começara a
de=s • prazo de 80 ditai para o deferimento do pedido. Durante Geie prazo poderio apresentar gusa oposições ao DepartametatÁr
radaaall da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessio do regida) taquaral.,
Termo a.- gio.00d. de 5-10-65
Indústria e Comércio de Flores Artificiais e Decorações Florart Ltda.
Guanabara

Termo n.° 715.673, de 5-10-65
Soleiar .Ektreeica S. A.
São Paulo

)FLORÀRT
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 23
Flores artificial..
Termo n.° 715.669, de 5-10-65
Aquecedores Cumulus Ltd›
São Paulo

prorragação

Nome comercial
Témio, n.° 715.674, de 5-10-65
Darca Artigos Para Cabeleireiros S. A.
São Paulo

CUIMIL1110
Ind. •Brasileiro

Indústria Brasileira

• Classe 49
Classe' 8
jogos brinquedos. passatempos e artiAquecedores e chuvelors eietricos
gos desportivos: Automóveis e velculos
Termo n.° 715.671. de 5-10-65
de brinquedos, armas de brinquedos. baSul Brasileira de Representações r.tda. ralhos, bolas para todos os esportes
Paraná
bonecas, chocalhos, discos e arremesso
desportivo, figuras de aves e animais
logos de armar, fogos de mesa, joelhei` Sul Brasileira'
ras para esporte, luvas para esporte
miniaturas de utensilios domésticos.
para esportes. nadadeiras, rede Representações_Ltdi. máscaras
des para pesca. tamboretes e varas
para pesca
Nome comercial
Tèrmos ns. 715.675 a 715 . 677, de
5-10-65
Termo n.° 715.672. de 5-10-65
Embalagens Ltda.
Darca Artigos Para Cabeleireiros S. A.
São Paulo
São Paulo
•••

Indústria Brasileira

IdSse

...N.N.:empoi e. divers8•2
geral
moei álbuns .mpressos
-ecorca, • ar.
quebra naceça, minta
toros dc 'Um automóveis tanitnhries
tratores, qieg l•ras. trio ir. e avie...A
niniaturis de armas em giral paio brin
cai Kira NCÁ trotas, ocreeas dados
eni g mas kierw instrutiv-u: bollenes. pa
•Ins piões mtdaturaa Ge icgliSe ll • fli4
veie ea:st cosinha e Quarta Pare
orifsonstios. redes. rotear taboleing
ticos de tái:Air mesas it
rarluo
tes. log o: 'embutiras de arr• pos e
usruhis te vicia real. °are brinque,' n
bonecos r bri-uras de et mais Dam
brinquedos. bichinSos de oeltida,
tico ou borracha
Br f• y,.

Casse 28
Para distinguir: Artefatos da material
alástico e de taylon: Recipientes fabricados de material plástico, revestineen-tos confeccionados de substancias alaimais e vegetais: Argolas, açucareiros
armações tiara óculos, bules. bandejas.
%ases para telefones, baldez, bacias bala& caixas, carteiras, chapas, cabas
oara ferramentas e utensílios. cruzetas.
mi:as para acondicionamento de alialentos, caixas de materUl plástico para
-aderias, coadores, copoa, canecas, co•
Oures. coachas, cestas para pão. cestinhas, capas para álbuns e Para livros.
:atices. cestos, castiçais para velas
cabras nem guarda de objetos, cartuchos. coadores para chá, descanso para
pratos. copos e copitims de plásticos
Iara sorvetes, caixinhas de plásticc
ira *abaetes. colherinhas ohstithas
cadinhos de plástico mira sorvetes. for.
minhas de plástico para sorvetes, discos,

• mbreagens de material plástico. emba•
lagena de material pistico para sorve'ta, estolas para obtem. espumas de
svlon. esteiras afeites :tara autozaõ
seis, massas anti-ruidoe: «coadores de
irem funis, formas para doces, fitas
solantes, filmes, fios de celuloae,, fechos
gara bolsas, facas, guarnições, guria.
:Cies para chupetas mamadeiras- qual.
lições para porta-blocos. guarnições
Iara lianidificadores e para batedeiras
ias de somar. máquinas de multiplicar
nata-g atoa. porta-tinteiros. porta-Caro'
bo,.. porta-lápis. porta-canetas, porta.
cartas, p rensas, p rendedores de papéis.
nerce velos Para papei& perfuradores.
reguas. raspadeiras de borrões. atendia
Para mimeógrafos. tintas .* Useiros
de trutas e legumes. guarnições de aia
:criai p lástico para utensilioa • objetos
g uarnições para bolsas, gados. galerias
nara cortinas. Ia:Tos, laminados. piás
ticos. lancSeiras. mantegueiras. malas
N:215:1- p rendedores de roupas. cruzado
Pez de móveis. pires, pratos palitei
cot pás de cozinha, pedras pomes. arti.
gos, protetores par adocumentos pu.
radares de á g ua oara uso doméstico
aorta-coma. porta-niquela porta-notas
oorta-documentoa p lacas, rebites relilhas. recipientes, suportes. su portes pars
tuardana pot saleiros. tubos. Nelas
.uhos para ampolas, tubos para seria.
me, travessas, ti pos de material piá.
Co. sacolas sacos- /Rainha,. vasilha.
sies para acondicionamento. vasos: ai:aras. colas a filo e colas não incluidas
outras classe'. para borracha, pare
-mime& para nearcineiros. para. ama
teiros. iszra vidro* pasta adeslva para
correias, pastas e pedras n ye atlas
"bolos adesivos para tacos. adesivos
r.ara lade!'hos e adesivos pane azulelos
anéis, carretéis para tecela g em e gear.
aições de material istásticti ara indtis
bis geral de lastime

para copiar. rapei para desenhos. peai
pai para embrulho impermeabilizado
papel celulose. papel de linho papel
papel para encadernar, papel para as.
crever. papel para imprimir, papel má*,
?afina para embrullios. papel celofane,
. absorvente, papel para embrulhar tas•
baco, papel .- re.ipientes de papel, rem
metas de papel, rótulos de papel, rolos
cie papel transparente sacos de papei
serpentinas. tubos postais de cardo
e tubetes de papel
Classe 50
Impressos em geral
Termo n.° 715.681, de 5-10-65
Minister jóias Ltda.
Guanabara
•

tuster • n

ILIndústria Brasileira- .

Classe 13
Adereços de metais, praticam, seda
preamos e suas imitações, adereços dei
pedras preciosas e suas imitações, adia.
aos de metais preciosos. semi-podou*
e suas untra..ões, alianças, anéis, artigos de fantasia Cte metais preclosug,
balagandans de metais preciosos, co
weini-preaosos na: delas de ~tala pres.
berktrws de metal preciosas,

arub.,* de ee:a premio. ou semiprecioso, bules de metais preciosas,
carteiras de metais preciosos, coi4rew
de metais preciosos ou semi-preftosoa
coaras de metais preciosos, copos de
metais preciosos, dedais de acuo., preciosos diamantes lapidados. Ho de otiro.
fio de prata, fivelas de metais precia•
soa. galretetras e metais preciosos fél"
jóias falsas lantejolas de metais preciosos medalhas de metais preciosos
Setni-preciosos e suas imitajks palitas
de ouro, pedras preciosas para jóia. pe.
dias semi-preciosas para jóias. pérolaa
• imitações de pérolas, pratos de metais preciosos serviços de e..11 e de café
ne metais preciosos, serviços de icor
de metal precioso, serviços de refreiem
de metal precioso, serviços de salada
de frutas de metal precioso. serviço. da
sorvete de metal precioso aroeiras de
metal precioso taças de metais preciosos talheres de metais preciosos. turf.
baios de metal, turmalinas lapidadaa
vasos de metais prectosoe

Classe 38
Aros para • guardanapos de papel
aglutinados. álbuns (em branco) álbuns
sara retratos e autti tsrafos. balões (ex.
mto para brinquedhs) blocos para
carmspondência blocos para cálculo.
blocos gera at.otações. bobinas brochuras rito impressas cadernos de eacre
ver caras para documentos carteiras
caixas de atuei& cadernetas cader%o*. camas de ...sedo. caixas Para Pa.
pelaria. carreies de violas cartões co
cattees ;adue. confeti cal'
tolhia. caderros de papal rarlimetradc
• em branco para desenho, cedemos
iscolares, cartões em branco, cartuchos
contabilidade, mata-borrão, ornamentos
de papel transparente, pratos papell.
Termo as. 0715.683. de 5-10-65
papéis de estanho e de alumiam
Augusto Caldas 8 Cia.
papéis sem impresifo, papéis em brasa,
Guanabara
Pare lin pressào.' papéis fantasia. ar.--oi
de cartolina, crapaa planográficas. ca.
-Iernos de lembrança, carretéis de pa
oelão. envelopes, envólucroe para dia.
ratos de pa pel, atacar:feneça° de pape'
iou
mbaspape
delazimenstieq.uegtaa
uarcpaftah9%. ledices
,Indústria Brasileira
livros
Mio impressos. livros fiscais, livros de
para torrar paredes, papei almaço coa
Classe 48
ou sem Pauta papel crepon papel dt Para distinguir: Peri-units, essencias ex;,seda, papel Im p ermeável. papel em bo tratos. água de colõrna, áq-,.a de toucanina para im presalo, papel encerado dor. água de beleza. água de cuine
Papel higiénico, papel impermeável, água le tosas, água de alfazana. Que
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Publicação feita de acôrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
6~ o prazo de CO dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se juigarem prejudicados cora a concessão do registro requerido
para barba, loções e tônicos para os
cabelos e para a pele, brilnantina. bandolina, "batons" cosméticos, ',ixadores
de penteados, petróleos. óieos para os
cabelo creme revanescen re, cre:nes gordurosos e pomadas para limpeza da
pele a "maquilage". iemiatórius, desodorantee, vinagre aromático. pó de arroz
e talco perfumado ou não. apis para
pestana e sobranceiras. prepados para
embelezar cibos e olhos, carmim para
o rosto e para os lábios, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumado
ou não, sabonetes, lentifricios em pó.
pasta ou liquido, sais perfumados para
banhos, pentes, vaporizadores de perfume; escovas para dentes, cabelos, unhas
e cílios. saquinhos perfumadc,. prepara.
dos em pó, pasta, liquidas e tdolos
praa o tratamento das urinas. dissoicilios e pintas ou sinais atificiais, óleos
ventes e vernizes, removedores da :uricuia. glicerina erkimada para os cabe;os
e preparados para descoloir unhas
para a pele

Termo n.° 715.686, de 5-10-65
Empraza Hercilio de Féculas Ltda.
Santa Catarina

Termo n.° 715.689, de 5-10-65
Termo n.° 715.692, de 51065
B. T. Babbitt Indústria Química S. A. B. T. Babbitt Indústria Qual-uca S. A
São Paulo
São Paulo

PRORROGAÇÃO

Classe 46
VE R MC CH O

-HAMONIA'

Classe 2
Desinfetante
Termo n.° 715.690, de 5-10-65
B. T Babbitt Indústria Química S. A.
São Paulo

Advanced Executiie
Secretariai

Classe 41
Termo n.° 715.682, de 5-10-65
teblon, Construtora e Hoteleira S. A. Féculas de batatas, de milho, de arroz
- de mandioca, farinhas de milho, fariGuanabara re
nhas de mandioca, e de trigo. fécula de
<to°
feijão, farinha e tapioca, araruta, sagu.
lentilhas, ervilhas, grão de bico, arroz,
feijão, milho, trigo, amendoim. canjica
e canjiquinha ( de seu comércio e
indústria)

Cj*

f\P\(Z)
q.)
/NOZ,

Termo n.° 715.687, de 5-10-65
Laboratório Americano de Farmacoterapia S. A.
São Paulo

6\°

,

T2.irmo n.9 715.694, de 5.10-1965
IBRASP — instituiu Brasileiro d.
Secreta-ia Prclissional
São Raul°

Classes: 32, 33 e 5 O
Curso avançado de çormação e aperfeiçoamento para secrcaírias de diretoria. PublicaçOes e anpressos em geral
Classe 46
Desengordurante em pasta
Termo n.° 715.691, de 5-10-65
B. T. Babbitt Indústria Qaimica S. A.
São Paulo

Térmo n.o 715.695, de 5-10-1965
I1RPASP — Instituto Brasileiro de
Secretária Profissional
São Paulo

b
Curso de Secretária r
Nome comercial

Assistente de Diretoria,

11••nn•n•

Termo n.° 715.684, de 5-10-65
Aartex Rio — Móveis'e Equipamentos
de Aço S. A.
Guanabara
111

TEX

Indústria 13rasileirA
Clasie 40

Classe 3
Um produto farmacêutico indicado no
tratamento de dermatites
Termo n.° 715.688, de 5-10-65
B. T. Babbitt Indústria QUIMIC2 S.

A.

Classe 46
Detergente em pó
Termo n. 9 715.693, de 5-10-1965
E. G. Prado E1,Cia. Ltda.
Guanabara

São Paulo

Móveis e equipamentos de aço
Ima •

Têrmo n.9 715.685, de 5-10-65
Lavanderia Santa Lídia Ltda,
Guanabara

cr.a

IP

I cr,R9

P

eeCÃ

tac•aRaGAÇA0

Classes 32, 33 e 50
Curso avançado de formação e aperd
feiçoamento para secretárias de diretoria. Publicavies e impressos em geral
Termo n. 9 715,696, de 5-10-1965
Salão de Cabeleireiros Tiana Ltda.
Guanabara

Ti
Llasse 33
Cabeleireiro, salão de beleza, massa*
gens e manicure
Termo n.9 715.697. de 5-10-1965
Erecê Editsra S.A.
Guanabara

o
q4( O V( fUle,n0 %c',

CARRO DO ANO]
Clas6e 36
Roupas feitas

Classe 46
Detergente em pó

Classe 36
Titulo de Estabelecimento

C .4se 32
Revistas, livros e publica~ waz geral
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M,ARC AS bEPOSiTADAS
:

Paola:Leito feita da ~Mo tom o art. 130 do Código da tiropnedades In guatria1. Da data da publIcacko aceneçait
ir morras o Prazo de 00 diria para o deferimento do pedido Durante asse prazo poderia, apresentar suas oposições "o DepartamontO
Nacional da Propriedade Industrial aguam que se migarem prejudicados coai • oonceriao do nitrira requerido
Termo n.' 711.698, de 5-10-1965
Termo a* 715.703, de 5-10-1965
Imobiliária São João de Menti Ltda. Vepec — Veterinária, Pecuária. Ltda.
Guanabara
Rio de Janeiro

rSÃO

JOÃO DE MERITI

Classe 33
lscorporações, construções, operações
Imobiliária, em ge.al compra e venda
de imóveis e ;alminha-aça°
Terna, n.. 715.699, de 5-10-1965
Calçados, Ereny Ltda.
R:o Grande do Sul

R

Classe 36
Calçados
Termo n.o 715.700, de 5-10-1965
Fernando Ch:naglia DitrIbuiora S . A .
Guanabara

GIED

Classe 32
•
Revistas, livros e publicações em era!
Térmo n.* 715.701, de 5-10-1965
Fábrica le Material Elétrico e
Bavelite Elma S.A.
Guanabara

EL NA

Classe 33
Coinérzio e representakáo de produtos
agroveterinários. Substancias e preparações quimicas usadas na veterinária,
agricultura e horticultura e para fins
sanitárias. Animais vivos, nclusive aves
e ovos eia geral. Forragens e rações
para ave se anmais. Sementes e mudas
Termo n.* 715.704, de 5-10-1965
Tertuliano Dias Filho
São Paulo

CATAGUAZES.
• INDÜSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Rapadura
Termo a.0 711.703, de /5-10-1965
Kellogg Company
Estalos Unidas da América

TORR1TOS
Classe 41
Peles de toucins oou torresmos
(bacon rinds)
Termo a.° 715.706 de 5-10-1965
Kellogg Company
Estados Unidos da América

Classe 50
Impresso se .:artaxes de propaganla
-.Térrno ra° 715.702,. de 5-10-1965
Veterinária, Pactária, Lida.
Vepec
Guanabara

STRAT S

Classe 1
Azul da prérsta azul ultr amar. atinaiaio em Pó oara pintura, acido enrica
alunten. água oxigenada. água raz ACcool para tina Industriais. alvaiade.
enti-corrosivos ácido arsênico brilhantes a óleo. bromoreto de amónia Merca
matos. cloreto de sódio. cloreto de
amónia ciarei° de potassa). carbonato
de sódio. corantes para uso na Indústria
mineral. creosoto para indústria. carbonato de magnesia. cloreto de zinco.
cloreto de cálcio. ~alies goma-laca
preparada. glicerina para Lsc na indústria. hiposolfito de sódio toduretc
de amônio. tdrosolfito. laca. cassis *
base de óleo p
ara correçáo ie pinare‘
nitrato. óleos ootássio 4 sódio tas
tássio para uso na indústria secantes
para tintas, sais de arsênico usados
na Indaarla, sulfatos, tintas. tintas e
álcooL vernaas a Alceai

cabelos .. para a pele. brilhantina Imas
iolina. batons. cosméticos, Et:adoro
le penteados, petróleos, óleos para os
cabelos, creme evanescente, cremes gor
durosos e pomadas para limpeza dá pe
le e "maquilage" depilarios, clamado-antes. maga- aroaiatico. pó de arroz
e talco pefumado ou do. lapis para
pestana e sobrancelhas. preparados para
embelezar ditos c olhos, carmim para
o rosto e para Os labica, sabão e creme
Para barbear sabao liquido perturuadt
ou ala sabonetes. dentitricios em pó.
pasta ou liquido; mis permeados pare
oaohos, pentes. vaporizadores de perta
me; escovas para dentes, cabelos. unhas
s. cibos, rum de louro. saquinho pertu
tirado, preparara em pó. pasta, liqui
lo e tijolos ara o tratamento das unhas
iissolventes e vernizes, removedores da
:abaular: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo
rir unhas, cinca c pintas ou sinais aro•
fldais. óleos para . a nele
Termos as. 715.709 e 715.710, le
5-10-1965
Valor S.A., Crédito, Financiamento e
Investimento
Guanabara

blVALOR:

#0,e,
0\-#
Para distinguir produtos allmenticIos

Termo n.* 715.715. de 5-10-65
Comércio e Representações Delta Ltda.
Goiás

Classe 50
Impresso sem era 1
Ciasse 32
Para distinguir: jornais, revistas, livras
e publicações em geral, álbuns. programas :amima, radiofónicos e peças tea•
tinis, programas para televisão e mar
duções cinematográficas

AMARELO

Classe 48
Para distinguir: Perfumes. essência., ia.
tratos agua de colónia água de touca
for. água de be1eza água de quina
Sgua de rosas. agua de alfazema aguo
para barba, loções e tõtticoe. para os

miticular glicerina perfumada para
cabelo( e oreaarados para descolorir
tinhas. cibo/ e matas Ou CLAMAI ardi*
ciais óleos oara a peie
Termo a° 715.711. de 5-10-65
Distribuidora Voluntários de Pria/utall
Aliinenticios Ltda.
Guanabara

Classe 41

Termo sa 715.708, de 5-10-1965
t inilever Llmited
Inglaterra

Classe 41
Cereais prontos para comer
Termo n.° 715.707. de 5-10-1965
Unilever
Inglaterra

~a barbear, labflo liquido perhuaodd
aio, sabonetes, decaindo. em pó,
aaita ou liguida sais pertainadoe pare
',nabos. pentes vaporizadores de perta.
see: racóvas para dentes. cabelos. tinha&
e rabo& duo de ioura saquinho perlas
asada pre parados em o& pasta, Dolo
do e Mofos para o tratamento das nabal
lisralventes e vernizes. removedores da
20

.ffienea •M~Ild

Nome cotrercial
Termo a.° 715.712. de 5-10-b5 "-Soscrme S. A. de Serviços Med:cos
•
Guanabara

g

on-c.

Indústria Brasileira
Classe 50
Impressos para uso próprio
Para distinguir: Perfume& essências es.
Termo e 715.713, de 5-10 65
toe, água de colónia. água de ronca Construtora e Incorporaclara Ii aLtia
ior água de beleza. Afita de (mina
Bahia
tinia de rixas água de alfazema, água
para barba laceres e tónicos para oi
=belos e cura a pele brilhanr.na hatt.
"batons" oacréticos saradores
1t tenteados. ortrlitno. (Oro!, nata
:atrelas. creme -vnnescente creme: gor.
luremos e Domada: cora 'im pera da
ir* e "nraguillage •
4ei:dl/n(5.1os leso
lorantes. vinagre aromático. nó de arroz
_
talco gertunindc ou não. para
á pis
5. SALVADOR-33.111a,
se• tana e sobrancelhas nreciar.,etn, pare
n . helezar cílios e olhos entrerdrn ceara
Classe 33
• rosto e pare os tábtos. sabac e creme
Insígnia eamercial
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MARCAS DEP_OS1T4D4S
Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial Da data da publicação começará
a correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante esse prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamente,
Nacional da Propriedade Industrial aquéles que se julgarem prejudicados com a conca...Ião do regidtro requerido
Tertno n.° 715.714, de 5-10-65
elétricas, comutadores, condensadores
Interlagos
Acessórios Para AutJs elétricos, conectores, enceradeiras, es
Ltda.
turas de aquecimento. astutas para coo.
servar alimentos, estufas para secar rol,.
Jas, ferros elétricos de engoclar e de
.oldar, filtros de 'água, togareiros ele
:ricos, 4ogeies, tôrnos, galvanómetros
alcirómetros, indicadores automáticos ar
ailiet de água, instrumentos medidores
te energia elétrica, instrument.Ns releio
mcos. interruptores, irradiadores, lám,
Jadas. liquidificadores, manômetros, mi
:rotones, pick-ups, pilhas elétricas, re:eptoies de rádio. refrigeradores reiais
-elogios, reostatos, telefones, termostatos tomadas, transformadores, váivnlas
para radio, válvelas para aparelhos de
Goiás
televisão, ventiladores e voltime nro.
Nome comercial
Termo n.° 715.720, de 6-10-65
Termo n.° 715.716, de 6-10-65
Moto Acumuladores Limitada
Guanimpex Importadora e Exportadora
Pernambuco
Ltda.
Guanabara

Moto Acumuladores
Limitada

Termo n.° 715.715, de 6-10-65
Inducel — Indústria e Comércio de
Equipamentos Eletromecânicos Ltda.
Guanabara

•-..,

rraca Otavlano de Paula a.
. São Leopoldo — R. G. S.
INDÚSTRIA BRASILEIRA,

Classe 8
Para distinguir: Acendedores elétricos
alarmas elétricos, alto-falantes ampe
rImetros, amplificadores para rádios
aparelhos de iluminado. apareihos de
televisão, aparelhos de ventilacão parr
edificios, aparelhos elétricos p .-a ba
*lho, aparelhos eletro-dinâmicos. apa
relhos para barbear, aparelhos para ins
talações telefônicas. aparelhos para on
dular ou secar cabelos, aparelhos par
pasteurização de leite, aparelhos ()are
torrar pão. aquecedores elétricos. arn
adores de pó, benjamins, bobinas ele.
tricas, caixas de derivação, campainhd:

WIYOSTRIA BRAMEM

Classe 11
Adaptadores para canos e tubos, canos
(de aço, ferro ou metal), conexões, engates, flanges, junções, luvas, term,nas,
tubos condutores metálicos (flexíveis ou
não) uniões
Termos ns. 715.726 e 715.727, de
6-10-65
Cia. de Cigarors Souza Cruz
Guanabara
-

PRORROGAÇÃO
Oét

CA NA"

Classes: 41 e 42
Titulo de estabelecimento
Termo n.° 715.729, de 6-10-65
Fiação Pessina S. ,A.,
São Paulo

;LU X EL
'Indústria Brasileira

Classe 22
Pios de algodão, cânhamo. luta, lã
a y lon, fios plásticos tios de seda natural e rayon, para tecelagem. para
bordar, para costurar.tr ..otagem e cro,
chá. Fios e linhas de tôda espécie
aço para pesca
Classe 50
Expressão
Teimo n.° 715.730, de ,6-10-65
Termo n. 9 715.724, de 6-10-65
Dmar. Presado Mattos
São Paulo
Relax — Recuperadora de Latex Ltda.

ACODE

RELAX
Classe 50
Expressão

PRORROGAÇA0
P IOOLINO
Indústria Braeileira

Ert Loc‘ei

O LAÇADOR

PE.NAKAIT

S. A.

São Paulo

•

Classe 38
Nome comercial
Papel para cigarros
txpressão
Classe 44
Termo n.9 715.721, de .6-10-65
Termo n.° 715.717, de 6-10-6r Cigarros,
acendedores
para cigarros
Nor
—
Brasil
—
Auditoria
e
Adminis,
jeovah Furquim
aromatizados
para
fumantes.
bolsas para
tração
de
Seguros
Ltda.
Paraná
fumo, bolsas para rapé cachimbos, carPernambuco
teiras para fumo, charutos, cigarreiras.
cinzeiros, estojos para cachimbo, filtros
Moinho de Minérios São
para piteiras, fosforeiras de bolso, isNor- Brasil- Auditoria e
queiros, palha para cigarros, piteiras,
Sebastiao
ponteiras de cachimbos, porta-charutos.
Administração de Seguros
rapé, sàcos para fumo
Classes: 4, 33 e 16
Titulo
Termo n.° 715 . 728, de 6-10-65
Ltda.
José Ferreira da Silva
Termo n.9 715.718, de 6-10-65
São Paulo
•
Representações de Materiais Elétricos e
Nome comercial
Agrícolas Ltda.
Teimo n.° 715.722, de 6-10-65
Rio Grande do Sul
!RECAMO DO CHOPP
Bristol-Myers Company
Estados Unidos da América
Lsio PAZTLO—CAPI TAL
Classes: 2, 7, 8 e 41
Titulo
Termo n.° 715 . 719, de 6-10-65
Equipamentos Eletrônicos Centauro
Classe 3
Ltda.
Antibióticos e preparações antibióticas
Rio Grande do Sul
Termo n•° 715.723, de 6-10-65
Acode -- Automóveis e Comércio cic
—12-01?
Implementos Automobilísticos Ltda,
•

Termo n.° 715.731, de 6-10-65
Pan Produtos Alimentícios Nacionais

Classe 41
Alcachofras, aletria, alho, espargos,
açúcar, alimentos para animais, amido,
amêndoas. ameixas, amendoim. araruta,
arroz- atum, aveia, avelãs, azeite. azeitonas. banha, bacalhau, batatas. baias,
'niscoitos, bombons, bolachas, baunilha,
iate em pó e em grão camarão. 'anela,
cr pau e em pó. cacau, carnes, chá,
caramelos. chocolates, confeitos, cravo,
de leite. cremes
cereais. cominho. 'mentimos. croquetes, compotas cancualhada, castanha cebola cola,.
mentos para alimentos, colorantes,
ilouriços, dendê. doces, doces de teu'as espinatre, essências alimentares, emaadas, ervilhas. enxovas. extrato de toImre, farinhas alimentícias. lavas. féaulas, flocos, .tarelo. fermentos. leilão,
'TOS. frios, trutas secas naturais e criaa lizadas: glicose, goma de mascar. gornuras. grânulos, grão de bico. .nelatina.
'Diabada. geléias. herva doce herva
mate. hortaliças, lagostas linguas. leite
.ondensado. leite ern pó, legumes em
onserva lentilhas, linguiça, louro masas alimentícias. mariscos, manteiga,
i.,.argarina. marmelada macarrão mas.
•ei de tomate, mel e melado. mate. ~tas Para mingaus, molhos. moluscos,
mostarda. mortadela, nós moscada notes. Man comestiveis, ostras ovas,
Aes, paios pralinés pimenta pós para
pickles. peixes, presuntos. pares. petit- pois. pastilhas- pizzas pudins;
suellos rações balanceadas para -mtd.
aais, requeilões, sal sagu, sardinhas,
ianduiches. salsichas. salames. sopas enaradas, sorvetes suco de tomates e de
ITutas: torradas. tapioca. tâmaras talha.
-um. tremoços, tortas, tortas para alimento de animais e aves, torrões,
foucinho e vinagre
Tenro n.° 715.733, de 6-10-65
'Via Condottl" Artigos Para Cavalheiros Ltda.
São Paulo
PRORROGAÇÃO
•

VIA CON LOTTI

In dús t ri a Braei 1 ei ra

Classe 36
Artigos de vestuário, roupas feitas. se.
mi-confeccionadas ou sob medidas, para homens, senhoras e crianças, a sa.
ber: Agasalhos feitos de peles naturais
nuartificiais, anáguas, aventais: batas,
PRORROGAa0
babadores, blusas, blusões, boinas, bo.
nés, Pulcros: combinações, calçados, ca.
checóis, camisolas, capacetes, capas,
rasacoa casacões, capotes, calças. calça-satas. chinelos, cintos, cintas, cana1.
Classe 42
sas, camisetas, calções, carolas. coletes,
Para distinguir: Ag ua54ente de cana corpinhos, ceroulas, cuecas. colarinhos.

NOVA VALENÇA
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MARCAS DÉPOSITADAS
Publicação,teita de acordo cens o art. na co Cosaao ' da Pra . ,
Insiustrial. Da data ei pubhcmii7i,o comeeara a
~rei O prazo oe E) -dias para o derarimento tio pedido. Daranre eoe
.
poderão aai assentar suas
ao Departamenta
Ltaciona.É da, Propriedade Industrial aqueles que se juiaarean as t-juciicados com a concessão do rea.ssro requerido
cueiros, chapéus. dolmans; ècharpes, es
tolas; fardamentas. gorro& galochas
gravatas,. guaida-po. impermeáveis, jaquetas, lenços, leques leaçaria, ligas,
libres, !ingerias, mantas, Meias. palas.
paletós, pantufas, pijamas, peignoirs.
punhos. peitos e peitinhos para cana
sas, pelerines, polainas, ponches, puno,
vers. quimonos, quépis. regalos, robe
de chambre, roilas de brim: ara o traba
lho, roupas feitas para crianças, roupões de banho, saias, sapatos, sandálias
solidéos, shorts, slackes, sungas, suece.
res. suspensórios, soutiens, sobretudos
trajes, ternos, toucas, tilleurs, turbantes
uni çormes para empregadas, vestidos
xales
Termo n.° 715.732. ele 6-10-65
'Dr. Igor Sresnávsky
São Paulo'

oara acondicionamento de Rlineen tos as hcsols, calçados. chapéus, cintos,
:.alderões. caça,,,laa chaleiras satetes sr"StaS combinações, corpinhos. calças
ora. conchas roi piores:
so de sonharas- e de tr:ánças, calços. calbi adiças enx a.tas enxadões esferas sas, - .Jata isas, e a m isolas, :aia i setas.
enqatts esguichos -nteites. oar arreios cuecas ceroulas carinhos czaiiros
estera nara arreios -saurna
salas. casacos, chineios, dominós, (mijar
leira:. formões foices ferio ai e corta, vs. fantasias,
tardas para afilasses' co
sa p an ferrolhos s acas tacões tacha
gra
duras. ferro Cctre iel, e carvão trateiras legi ais, fraldas, mi
ros jogos de lingerie jaquetas laguês
runis fôrmas oara doces. freios pare
astradas de ferro frigideiras: qaachos luvas, ligas, lenços, mantos, meias
mantilhas, pa
anilhas. garfos ganchos para gut:J.0s M aiAS , mantas,
palar penhom pulover, pelerinas
sonzos p ara .:arrnagens; tnsigtdas; II
pouches. plainas, pijamas, pua
nas. lâminas Jicoreiros latas de lixo,
arras: machadinhas_ molas Para Pons nhos, perneiras, gaimonos, regalos.
umas para venezianas martelos, mar robe de chambre, rolpão, sobretudos.
-atas. matrizes: navalhas puas. pás, ore suspensórios, saídas debanho, sandálias
'os. parafusos otatka porta-01o: oo sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
eiras, p orta nau aorta-jolas oaliteiros
toucas, turbantes, ternos. uniformes
Janelas roldanas raios para pias, reht.
e vestidos
es regaeores se , viçot. , cle chã e café
Classe 24
erras, serrotes cachos secarrolhas: te
N.
-ouras. talares ta,hacteiras, torquezes Alamares, atacadores para esparainsa
anazes, traivad, , iras telas .de arame. too e calçados, ataduras de algodão para
triner» ruhns isara encanarnenta diversos fins, exceto para fins mediciri'hos as'a: se COMI'. taças nais, bandeiras, bordados, braçadeiras.
Classe 8
'avessa.,
.asua. vasilhames borlas, cadeados caas ara móveis e
Para distinguir: caixas asusucas
pianos, carapuças para cavalos, cor
Termo n.° 715.734, de 6-10-65
dOes. debruns, lã, fitas forros franjas
Termo 11.° 715.737, de 6-10-65
Reloioaria e Bijouteria Silvamar Ltda. .Companhia industrial- de Conservas festão, feltro para órgão, fofos galarSão Paulo'
&tes. lamparinas, mochilas, mosquitei
A 1iraciitcias "OCA"
roa. nesgas. ombreiras e enchimentos
Sft. o Paulo
para roupas de nomens e senhoras.
Ar".: SILVAUR
'
panos para_ enfeites de móveis, não
rd: reoac;ao
S1. 0 PAULO—CAPITAL
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
A R :1151 "CIC.1"
passamariea, pavios.. rédeas.- rendas reClasse 33
des sacas, sinhaninhas para vestidos
rCIÓW,38
.ara distinguir: concertos
Ciaase 33
telas,- tampos para almofadas, não kte bijouteriaá
-Titulo
zendo parte de móveis, artigos estes
. Termo n.° 715.735, de 6-10-65
feitos de algodão, cânhamo, linho luta.
Trino n.° 715.738. de 6-10-65
Zauli S. A. Indústrias lAeromecânicas
seda, -ration lã peto e fibras não
Nal S. A. inclaistr;a e Comércio
São Paulo
incluldos em outras classes
Sao Paulo

'QuA'sA

n

/ PRORROGAÇÃO
COM AR CONLICIONA10...
OS ARES SÃO OUTROS

,PORROOAÇAO
PANBRIL
indús t ria Brasi 1 ei ra

Classe 46
Para distinguir . Amido, anil, azul da
Classes: 8. 32, e 33
Is rassia. alvaisale de zinco abrasivos
Frase de propagas:da
algodão prepar-Hs Cara limpar metais.
Termo n. 0715.736, de 6-10-65
detergentes. s s airinacetes extrato de
To go A. Machado 5. A. Comércio e Rtlit feCu!a para tecidos. fósforos ds
Indústria
cêra e de 'iiad:». a goma p ara lavan.
São Paulo
leria, linspadors, de !uvas liquidos de
branquear tecidos iiuuidos mata-anrdia
,as p ara roupa, e mata óleos p ara roup as oleina. Mens oara limpeza de car•
PRORROGAçIo
mos,. pós rir ,r-,naueal rou p a. %Incuto
'A L
oara calcador
Indústria Bras i 1 eira
Termosns. 715.739 a 715.743, de
6-10-1965
Eltex S.A. — indústria Textil
Classe 11
Sao Paulo
Ferragens, ferramentas. de tôda espécie.
cutelaria em geral e outros artigos de
metal. a saber: Alicates, alavancas. armações de metal. abridores de latas
POL
E 1. T E X
arame liso ou farpado. assadeiras, açu
I
careiros: brocas, bigornas. baixelas
ndústria Bras i 1 eiral.
bandeias. bacias, baldes. bomboniares;
bules: cadinhos, cadeados. castiçais. colheres para pedreiros. correntes. cabides Pira dktinguir Artigos de vestuária
chaves: cremones. chaves de parafusais e efeitas' cal geral: Agasalhos
conexões nara encanamento colunas.
011N/raivas, anáguas, blusas.1
metal
nara
portões.
canoa
de
caixas de
botas, botioaa, blusões, boinas, baha-1
metal chavra de fenda chaves inglesa douros, bonés. ca p
acetes, cartolas, cara.'
rabecões canecas copos. cacheoots.
peças, casacão, coletes, capas, abales,'
rertres rh> ene C2 rnmrefolçdnaft. raiXaS

Termos os. 715.744 a 715.748 de
6-10-1961
Eltex S.A: — indústria Text:1
S.T10 Riulo

•

TERELTEX
Indústria Brasileira 1

Classe 22
Fios em geral, para bordado e tasotaa
gema tios em geral para tecelagens
USO comumã fios de lã ou pelo em
meada ou novelo, torcida ou não. Boa
de lã ou pêlo, em meada ou novelo
para bordado. Costura, croché ou tricô;
linhas de costura, para bordar e para
tricotagem
Classe 23
•
Para cIktincluir: Tecidos em geral. tais
cidos para confecções em geral para
tapr..-' is e para artigos de cama
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo, cetim,
carp a. casemiras, fazendas e tec dos de
lã em p eças, luta. lersey, linha nylon,
paco-paco,.percaline, raral. rayon. seda
natural, tecidos piásticos, tecidos ima
permeahilizantes e tecidos de pano coure
e vestidos
•
• Classe 37
Roupas brancas. para cama e mese
Acolchoados para camas- colchas. co,
bartores, esfregões, fronhas. guardan&
saa, raças . bordados_ logos de toalhat.
lenç&s Lentas p.r.a camas. pano- para.
coetn5a 'e panos de pratos, toalhas 'de
rosto e banho, toalhas de mesa toalhas para Jantar, toalhas para chá e
.café, toalhas para banquetes, Quartilções para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Classe 23
Classe 36
Para distinguir: Tecidos em geral, te- Para distinguir: Artigos de ,vesisárica
Mos para confecções em gera, para e roupas ',citas em geral: Agasalhos,
tapeçarias e para artigos de cama e aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
mesa: Algodão, al p aca,' canhama, cetim, botas, botinas, blusões, boinas, babas
caroá. casamiras, fazendas e tecidos de .douros, bonés, capacetes, cartolas. cara.
lã em peças, juta, jersey. linho, nylon 'sarças, casacão, coletes, capas. chalcs.
naco- p acci. percalinc rasai. rayon, seda cachecols, calçados, chapéus, c:ntal,
natural, tecidos plásticos ., tecidos itn- cintas, combinações, corpinhos. salças
perrneabilizantes e tecidos de panca couro de senhoras e de crianças, calções. cale vestidos'
C a& caimL541e, camisolas, capasetaL
cueasts, ceroula*, colarinh.ost, cuairost,
0.,sse .37
saias, criançola atineis" domittós, achara
Roupa* usanças. para cama e mesa: pes, fauteraisti, fard -is para atilttaaes. cos
Acolchoadas para camas, colchas.; co. legia's, fraldas, aoloahas, aravata s gorbertores, esfregões. fronhas, guardana• ros, joaaso de linsaale. jaquetas, •ioiuê3,
pos. lagos bordadas, jogos de toalhaa mai&,. mantas, mardrião, csantirlias. pe.
lençóis, mantas para camas, panos para leteSs. ;Pias. per bis ar pulaver, pala rinzia,
cosinha e panos da pratos, toalhas de peucisr poUCIN. S.
nas, pijama s
roatc e banhas, foals aa de ['IPS*, toa- nhos. perneiras, gaimonos, rsaalos,
lhas para jantar, ;calhar para ctsá e t'obi, it chambre. roupão, solsreaudoa,
café, toalhas para asaag uetaa guarni- suarairaia5rim sairias da banho. saialállaa
ções para cama e mesa, toedhinhas ureteres, sho s ts. sungas, srolas
slac.ks
Nobre nao'r
, touca, tu s bantas terral, marfa-aias
e assados,
Termo n.9 7:5.75„ ele 5 - 10.
Nies:Sr:ice Pesada sA
Casst 24
São Pars'as
.A:arisasss. ry tRZ.R. I. ,relt para aso
banira&
:sfaçadeiraa s bar.
Ias. capas saa-rs, raOsiata e p:aras car&

11,SC AP EWA— RI CRI IX
1n4U tria Braalleirz

Classe 21
'..arretas P rodas nora v p iculos

IMIIM ',amo cava!‘)e,

1

celHISn,

rlirlSy
'

tas. farreai fra rima filtros ri.---» droigas,
aralase t ras. earhasoaslasa para 'toas.
raros Para ea ç a Js as d. roseis. aaa Fa.•
rendo , rasoe dos rasai-noa. nis so, n-traa.
p aaios,
iR5OR e sacas
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Publicação feita de achrdo com o art. no do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começar a
MEM O prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Durante èsese prazo poderão apresentar suas oposições ao Deputa:acate
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requer140
Termo n.° 715.765, de 6-10-1965
Trmo n.° 715.760, de 6-10-1965
borlas, cadeados caas ara móveis e
Antonio de Souza Moreira Maia
pianos. carapuças para cavalos, cor• Neaepar — Participações e Gerência
Pernambuco
de Negócios Ltda.
Ceies, debruns, lã, fitas forros franjas
Guanabara
festão, feltro para órgão, fofos galaraetes, lamparinas, mochilas," mosquiteiros, nesgas, ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras,
_,./ARGABEL
panos para enfeites de móveis, não
Indústria Brasileira fazendo parte dos mesmos, palmilhas."
passamaries, pavios, rédeas, rendas redes, sacas. sinhaninhas para vestidos
,lasse 1
telas, tampos para almofadas, não çaAzul da prérsia. azul ultramar. aluna zendo parte de móveis, artigos estes
alo eus pó para pintura. acaio nítrico feitos de algodão, cânhamo. linho, juta,
11¥34'
*amen. água oxigenada. agua raz ai
seda, raion lã pelo e fibras não
cool para tina industriais, alvaiade
incluídos em outras classes
anti-corrosivos, ácido arsénico brilhar)
Classe 36
ter a óleo, brocnoreto de aniõnio. Mero
Classe 40
enatos. cloreto de sódio. cloretc de
'ara
distinguir':
Artigos
de
vestuárlot
Móveis
em
ge:al
de metal, vidro, de
carbonate
amónia cloreto de potássio.
roupas teitas em geral: Agasalhos
aço. madeira, estotados ou cão include sódio, corantes para uso na indústria
sive iaóveis ira escritórios: Armários,
'ninara'. creosoto para indúsma cariso saantais, atoareacas. anáguas blusas
armários para banheiro e para routm
nato de magnésia cloretc sie 'zinco patas. botinas blusões, boinas, baba Classe 50
usadas, almo‘adas. acolchoados para
cloreto de cálcio. esmaltes goma-laca louros. bonés. capacetes, cartolas, cara.
moveis, ban,..os balcões. banquetas,
Impressos
preparada, glicerina para ase na in- atacas, casação. coletes. capas. chaiea
cianuelas, domiciliares. berços, biombos,
dústria. hiposolfito de sódio toduretc .achecois calçados. chapéus, cintos
Termo n.9 715.761. de 6-10-1965
cadeiras. caminhos para chá e café
de amônio. icirosolfito. laca massa a antas combinações. carpinhos. calças
Ca. Ltda.
Zarro, Portela
conjuntos para dormitórios, conjuntos
base de óleo para correção de voltai-ais 1e senhoras e de crianças, calções as,
Ro de Janeiro
nitrato, óleos. potássio de sódio 00 :as. camisas. camisolas. camisetas
oara sala de Jantar e sala de visitas,
bulo para uso na inda:aria. secantes macas. ceroulas, colarinhos. cueiros
conjuntos para terraços, jardim e praia,
mias
casacos,
chinelos.
dominós.
achar
para tintas, sais de arsenico usados
coniunitos de armários e g abinetes para
LOJAS PREFERIDAS'
na indústria, sulfatos. tintas tintas a 5Z5. fantasias. tardas para militares co
copa e casinha, camas. r- -'des. cadeiras
• egiats fraldas, galochas, gra aatas, gor.
klcool. vernizes a alam]
a7. atórias cadeiras de onlanco, caixa
'Os fogos dt linoerie, Jaquetas. laciLés
le rádios, colchões; colchões de moias
Classe 16
Classe 23
naiCis. mantas. mandrião. mantlhas
lispensas, divisões, divans, discotecas,
crés
paias
penhoar
pulover
pelerinas
Artigos da classe
Argamassas, massas finas, grossas e
te madeira, espreguiçadeiras. escrivani}etapas.
ponches.
polainas.
°flamas
Pu
raspadas, estuques, impermeabilizantes.
nhas, estantes, g uarda-roupas, mesas.
Termo n. 9 715.762, de 6-10-1965
azulejos, pastilhas, ladrilhos, rodapés. lhos., p erneiras, quitnonos. regalos Tralex — Participações e Importações mesinhas. mesinhas para rádio e televipara revestimentos de pisos, paredes e ,che de chambra, roupão.. sobretudos
são. mesinhas para televisão, molduras
Limitada
susp ensórios. saldas de banho, sandálias
tôdas as partes de uma construção
para quadros, porta-retratos, poltronas,
Guanabara
meteres. shorts. sungas. stolas au slaCks
poltronas - cama.. prateleiras. porta-chaTêrmas ns. 715.751 a 715-755, de
'miar, toucas turbantes, ternos, uni
péus. sofás, sofás-camas, travesseiros e
tormes
e
vestidos
6-10-1965
vitmes
Lanifício Ilcatextil S.A.
Classe 23
Termo
n.9
715.766,
de 6-10-1965
São Paulo
Para distinguir: Tecidos em geral, tePanificadora Monte Pascoal Ltda.
•
cidos para confecções em geral, para
Pernambuco
tapeçarias e para artigos de cama e
Indústria Brasileira'
mesa: Algodão, alpaca, cânhamo cetim
JABUTI
earoá.
casemiras,
tazendas
e
tec
dos
de
In dúst ria Brasil ei
lã em peças, luta. lersey, , linho nylon
Classe 13'
/À4?
Panificadora
naco-paco.
percaline, rami, tavon. seda
Metais preciss e pérolas cultivadas
.
Classe 22
natural, tecidos plásticos, tecidos iroTermo
n.°
715.763,
de
6-10-1965
Monte Pascoal Ltda.
Para distinguir: Fios em geral para oerrneabilizantes e tecidos de pano couro
Tradex — Participações e Importações
ecelagern e para uso comum Linhw
e vestidos
Limitada
.ara costura. bordados e tricotagetn
Termo n. o 715.758, de 6-10-1965
Guanabara
ios de algodão. fios de anho. cárdia
ao e luta. fios de seda natural. ratona Karibe S.A. Indústria e Comércio
São Paulo
Classe 41
fios de lã para tecelagem para bor
Fabrico e venda de pães, doces, bola.
1 ar. para costura. tricotagem e para
TRADEX
Participações
chas, biscoitos, macarrão e massas
-fochet. fios plásticos e fios , de celulo
_ICIFINA
alimenticias
se. Linhas para pesca
e
Importações
Ltda.
Indústria
Braaileiri,
Termo n.9 715.767, de 6-10-1965
Classe 37
Auto Peças Platina Ltda.
:mapas brancas. para cama e mesa
Nome Comercial
Rio Grande do Sul
Classe 36
-.colchoados para camas, colchas. co•
715.764.
de
6-10-1965
Termo
n.9
anotes esfregões fronhas. guardana
Meias
Antonio de Souza Moreira Mala
38, logos bordados. jogos de toalhas
711.759,
de 6-10-1965
Termo
n.9
Pernambuco
nçóts. mantas para camas. panos para
Karibe S.A. Indústria e Coibérció
osinha e panos de pratos, toalhas de
São Paulo
mo e banho, toalhas de mesa. toa
as para iantar. toalhas para chã e
a té, toalhas para banquetas. morra.
Indústria Brasileira,,
Nost..foriffe:
Oca para cama e mesa, toalhinhas
(cobre pão)
Classe 21
,Indratria
Para distinguir: Veículos e suas partes
Classe 24
integrantes: Aros para bicicletas, mito.
limares, atacadores para espartilhos
rrióvcis, auto-caminhões. aviões, amorClasse
40
calçados, ataduras de algodão para
Classe 36
tecedores, alavancas de câmbio, balcos,
iversos fins, exceto para fins mediciMóveis em geral
breques, braços para veículos, bicicle.
Meias
ais, bandeiras, bordados, braçadeiras,
Termas ns. 715.749 a 715.750, de
5-10-1965
Argaplast Indústria e Comércio Ltda.
São Paulo

Fábrica de Móveis
VENEZA1
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G Gârrer

tas, carrinhos de mão e carretas, camiTermo n. 9 715.771, de 6-10-1965
nhonetes, carros ambulantes, can-tia:iões,
Mobiliaria Paumar Ltda.
carros, tratores, carros-berços, carrosGaanshara
cangues, carros-irrigadoes, carros, caroças, carrocerias, chassis, chapas circulares para veículos, cubos de,veiculos,
corrediços para veículos, direção, desliINDVSTRT A BRASILEIRA
gadeiras, estribos, escadas rolantes, elevadores para passageiros e para carga,
engates para -carros, -eixos de ' direção,
Classe 40
freios, fronteiras para • veículos, guidão, Cadeiras, mesas, bufs, camas e armários
locomotivas, lanchas, motociclos, molas,
Termo n.° 711.768, de 6-10-1965
motocicletas, motocargas. moto furgões.
I. G. Matias
manivelas, navios, ônibus, para-choques,
Pernambuco
rara-lamas, para-brisas pedais pasiões
sodas para bicicletas„ raios para biu s le-as, reboque, radiadores pari veículos.
rodas para veículos, selins. triciclos, tirantes para veículos. vagões velocípedes, varetas de contrede do Jogador e
acelerador, tróleis, troleibus. Varaes de
carros. toletes para carros
Termo n.° 715.769, de 6-10-1965
Valter Belga
São Paulo

PAUMAR

Teimo n.° 715.774, de 6-10-65
_ Condomínio das Aguas Prata
São Paulo

Indústria brasileira.
Classe 43
Para distinguir: águas minerais, águas
gazosas, artificiais, bebidas espumantes
sem álcool, guaraná, gazosa, essências
para refrigerantes, soda, suco de frutas,

sifões, xaropes
Termo n. 0 715.775, de 6-10-65
Malharia Beverly Ltda.
Minas Gerais

UTE D'AZUL
flçiDOSTRIA BRASILEIRA

. Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas, anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas, baba-

douros, bonés, capacetes, cartolas, cara-

Classe st
Pdogramas radiofônicos, de televisão
teatrais e circenses
Termo n.° 715.770, de 6-10-1965
Jacob Sandzer
Guanabara

'asses: 33, 41, 42 e 43
Titulo
Termo a.' 715.772, de 6-10-65
Carnem pe x Importação, Exportação e
Representações Ltda.

Guanabara 7

Classe 36
Para assinalar: Maillots
Termo n.° 715.776, de 6-10-65
Malharia Beverly Ltda,
Minas Gerais

puças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, 'combinações, corpinhos, calças
de senhoras e de crianças. calções, calças, camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, cerou/as, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, crinelos, domin6s
. echarpes, fantasias, fardas para militares, co-

legiais, fraldas, galochas, gravatas, gorros, logos de 'ingeria. Jaquetas, [agires,
luvas, ligas, lenços, mantós, meias,
maiôs, mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas, penhoar, pulover, pelerinas,
peugas, pouches, polainas, pilamas, punhos, perneiras, guimonos, regalos,
robe de chambre, roupão, sobretudos,
suspensórios, saldas de banho, sandálias
susteres, shorts. sungas, golas ou slacics
touca, turbantes, ternos, uniformes
e vestidos
Teimo n.° 715.773, de 6-10-65
Hora Norte S. A. Relógios e Instrumentos
Parnambnco

Carnes

Termo n.° 715.780. de 6-10-65
Laboratório Pernambucano „Ltda.
Pernambuco
Classe 3
Frase de propaganda
Termo n.° 715.781, de 6-10-65
M. A. PriSt Confecções S. a
São Paulo

UTE D'AZUL
Classe 36
Para assina/ar: Maillots
Termo n.° 715 . 777, de 6-10-65

Malharia Beverly Ltda.
Minas Gerais

FAED
Classe 36
Para distinguir: Artigos õe vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos,
aventais, alpargatas. anáguas, blusas,
Termo n.° 715.778, de 6-10-65
botas. -botinas. blusões, boinas, babam
Fábrica de Bebidas Esperança Ltda.
doutos, bonés, capacetes. conotas. caraRio de Janeiro
puças, casacão, coletes. capas, chales,
Classes: 4 2e 43
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
Frase de propaganda
cintas, combinações. corpinhos. calças
de senhoras e de crianç-is calções. calTermo n.° 715.782, de 6-10-65
De Millus Comércio e Inclásbia de cas, camisas. camis. olos, camisetas,
cuecas. ceroulas. colarinhos. cueiros,
Roupas S. A.
saias, casacos. eline/os. domineis. acharGuanabara
pes. fantasias, fardas para militares. ecs
fraldas, galochas gravatas, porros. logos de linnsris, laguês.

INDOSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Para assinalar: Camisas em geral

Ô
Classe 36

5

.de senhoras e de crianças, calções, calças. camisas, camisolas, camisetas,
cuecas, ceroulas, colarinhos, cueiros,
saias, casacos, chinelos, dominós, achar.
pes. 'fantasias, tardas para militares, zo..
fraldas, galochas, gravatas, gorros. jogos de lingerie, Jaquetas, laquêS,
luvas, ligas, lenços. mantéis. meias,
maiôs. mantas, mandrião, mantilhas, paletós, palas. penhoar, pulover. pelerinas.
peucras, ponches, polainas, pilamas, punhos, perneiras, quim coas, regalos,
robe de chambre. rolpão. sobretudos,
suspensórios, saldas debanho, sandálias
sueteres, shorts, sungas, stolas ou slacks
toucas, turbantes, ternos, uniformes .
e vestidos

•

Indústria Brasileira

Classe 41

botas, botinas, blusões, boinas, babadouros, bonés, capacetes, cartolas, carapuças, casacão, coletes, capas, chales,
cachecols, calçados, chapéus, cintos,
cintas, combinações, corpinhos, cal,-;as

Classe 8
Para distinguir: Artigos de vestuários
Relógios, despertadores, engrenagenc e
roupas feitas em geral: Agasalhos
parajelóglos e mostradores para relógios aventais, olpargatas, anáguas, blusas,

luvas, ligas, lenços. mantts. meias,
maiôs. mantas. mandrião, mantilhas. paletós, palas. penhoar, pulovst. pelerinas,
p eugas, pouches, p olainas pijamas punhos, perneiras, aiiiniont.s, regalos,
robe de chambre, rotipso. sisbretudos,
sus p ensórios. saktas x-i<> imanes. sandálias.
.; , ieteres. sArrts qiirrrns 0.,-)1as ou strirics,
toucas, turbantes tr 14. uniformes

e vestidos
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Panar a prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Duraxtte

Importadora Maher Ltda.
Termo n.° 715.783, de 6-10-65
Guanabaea

Termo n.° 715.789, de 6-10-1965
Termo n.° 715.785, de 6-10-65
Nesua S. A. — Indústria Farmaceutiza Companhia Delia Giustina — Indústrias
Gerais, Comércio e Agricultura
Rio Grande do Sul

Termo n.° 715.790, de 6-10-1965
.
Marietta S.A. Tintas e
Lacas
São Paulo

.7tm.rir2r1

ÁtIER
rrj

Classe 13 -

Adereços de metais, precioaoa, semipreciosos e suas imitações, adereços
pedras preciosas e suas imitações. adis*

Indústria Brasileira

isos de metais preciosos semi-precioso-

e suas Imitações, alianças. 11ItéiS arn
gos de fantasia de metais precioso.
balagandans ie ~tais preciosos
semi - preciosos, gabdelos de metais ore
Classe 3
cmrsos, berlogJes de metal preciosos Um produto farmacêutico usado nos
brincos de meta precioso. ou semi
estados de senecenia
precioso, bules de metais precios»
Termo n.° 7-15.786, de 6-10-1965
carteiras de metais preciosos, colare.
Antonio João de Camargo
de metais preciosos ou semi-preciosos
São Paulo
contas 4e metais preciosos copos de
metais preciosos, dedais- de meta:, pre.
ciosos, diamantes lapidados fio de ouro
to de prata, fivelas de metai5 pua°
sos, galreteiras e metais preciosot jóias
jóias' 'falsas. lanteiolas de ia-tais pre.
ciosos medalhas de metais preelosos
Semi-preciosos e suas imita..Nes palitos
de ouro, pedras preciosas para jóia. pe.
dras *o1-preciosas para iói.st, pZioias
e imitações de pérolas, pratos de me
tais preciosos serviços. de (há e de cate
de metais preciosos. serviçot de icor
de metal precioso. serviços de retrescos
de metal precioso. serviços de salada
de frutas de metal precioso. serviços de
sorvete- de meta s precioso sooeira4 de
metal precioso, taças de metais prec;c,
aos, talheres de metais preciosos. turt

Classe 42
bulos de metal. turinalinas la pidadas e
vasos de metais preciosos
Aguardente composta
Termo n.° 715.784, de 6-10-65
Termos as. 715.787 e 715.788, de
Fibrex-Fibras de Vidro Ltda.
6-10-1965
Cmpanhia Delia Giustina — Indústrias
Guanabara
Gerais, Comércio e Agricultura
Rio Grande do

FIBREXk\

Classe 1
Classes: 32, 41 e 50
Jornais, revistas e publicações era ge- Para distinguir: Absorventes, acero/1
ral. Álbuns. Programas radiofônicosc. ácidos, acetatos, agentes quimicos pari
Peças teatrais e cinematográficas. Subs- o tratamento e coloração de 4ibras. ted
tâncias afmenticias e seus preparados. ddos, couros e celuiose. agua raz,
Ingredientes de alimentos. Essências cool, albumina, anilinas. alume% al4
alimentícias. Bilhetes de loteria, cabo- vaiada:alvejantes. aluminio em pó. amai
gramas, cartazes literais de prpaggan- niaco, snti-incrustantes. anti-oxidantes,
da, chegues, escapulares e notas
anti-corrosivos anti-detonantes, azotatos,
promissórias
agua acidulada para acumuladores. Eigti
oxigenada para fins industriis. amonI4
Têrmo n.9 715.791, de 6-10-1965
banhos , para galvanização, benzinas,.
Alaôr Assunção Teixeira
benzo'. betumes, bicarbonato de sódio,.
Minas Gerais
'—
de potássio, composições para astuto.

- Classes: 33, 41, 42 e 43
Bar, restaurante, churrascaria e
bomboniere
Termo n.° 715.792, le 6-10-1965
São Paulo Alpargatas S.A.
São Paulo

eto
Indústria Brasileira

INIMSTRIA BRASILEIRA

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
- roupas feitas em geral: Agasalhos.
sv'eritais. a'percatas anáguas, blusas,
botas, botinas, blusões, boinas baba/ouros, troteá. capacetes . ca rtolas, cara
auças. casacão, coletes, canas. chales.

Classe 14
Vidro comum, laminado, trabalhado
em tôdas as formas e preparos. vidro
cristal para todos os fins, vidro indus.
trial, com telas de metal ou composições especiais: ampolas, aquários, as-

sadeiras almofarizes, bandeias, cube-

i F14 Ual.)

rei de incêndio, cloro, corrosivos. croinatos, corantes. descorantes dseincroscantes, dissolventes, emulsões fotográ-!.
hás, enxofre, éter, esmaltes, fanal, fl.,
xadores, fluidos para freios, formal. fos.t'
tatos industrais. fluoretos, fundantes
ra solda, gelatinas para fotografias ef
pinturas, giz, glicerina, magnésio, mera
curto, nitratos, óxidos, os:dantes. /gemi,
para pintura, óleos de liuhaça. prodtvi
tos quimicos ara impressão, potassa irt. n
dustriat produtos para niquelar. pra'
tintas prussiatos. reativos, removedores!,
reveladores. sais. silicilatos. secante5 4

goda cáustica, soluções qui:nicas de usd
industrial solventes, tintas em pó, lis'
quidas, sólidas ou .pastosas para mas
deira, 'erro, paredes, fibras, talco
dustrial tbiner vernizes e zarcão
Termo n.° 715.793, de 6-10-1965
Empresa Brasileira de Engenharia 4
amércio S.A. — EBEC
Minas Gerais

BEc
Classes: 16 e 33

-achecols. calçados, chapéus. cintos.

Classe 32

tas. cadinhos, cântaros. .cálices, centro
de mesa, cápsulas. copos, espelhos. as- Para distinguir: Almanaques, agendas.
carradeiras, frascos, fôrmas para do ei boletins impressos, crônicas, folhetos.
fôrmas para fórnos, tios de vidro, gar- ¡ornais, livros, peças -.In'snatograficas.
rafas, garrafões. graus globos, haste. peças teatrais, programas ie televisão e
revistas
Jarros. jardineiras, licoreiros mamadei-

Construções civis em geral
r
:lotas. combinações. corpinhos. .calças
Termo
n.° 711.794, de 6-10 . 1965 i
senNoraa e de crianças, calções cal
-as. camisas, camisolas, camisetas Pyp Aparelhos e Cultura pura Rtitii
Yogurt Ltda.
aiecas. ceroulas, Colarinhos, cueiros.
Ri oGrande do Sul
',es. fantasias. fardas para militares, coegiais. fra'das, galochas. gravatas, por.
ass, topos de lingerie. Jacus:às, laques,
uvas, noas. lenços. manrAs, melas.

maiôs. mantas. mandrião mantilhas .oa-.
ras, mantegueiras, pratos, pires. porta.
Classe 50
eths- p alas, oenboar pulover. osderinas.
jóias. paliteiros, potes, pendentes peIngsrsssos "eupas. ponches, polainas. animas ou'
destais. saladeiras, serviços para r e- impressos em "geral, anúncios
sor• nhos, perneiras. guimorios. regalos
frescos, saleiros, tubos, tigelas, traves- ações, apólices. oilhetes bilhetes de e
de r. be de chambre, rou pão. sohretiaios
leio.
chegues.cambes
comerciais
sas, vasos vasilhames. vidro para vi.
sairtéi'isa
envelopes
penshrins. szMas.de
&aças, vidro para rzlógos. varetas. visiras duplicatas, debêntures.cãmhio,
no. , letercR. SIVIrt g , 51?"MaS
slacks
vidros para conta - gotas, vidro para faturas. folhinhas, letras de
antrs ternos, uni,
tuler,
toucas.
turl
fiscais,
notas
prmoissórias,
papeis
de
tas
e
e
para
bara-brisas
automóveis
%unes e vestiCos
correspondência e recibos
xícaras

--

Indústria Brasneircu
Classe 4
Aogurt e coaL-traa
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:as promissórias. debêntures, apólices.
Classe 22
Termos na. 715.795 e 715.796, de
tutheriGhts. poubageab aéreos, ter Fios em geral, para bordado e tricota6-10-1965
Ernesto Neugebauer S.A. Indústria ruviarias Cuuuvan3.). aiarituraa, Dele gem; tios em geral para tecelagem e
.uauu 0:111rtea De sorteio. Palhetes de kr uso connuna tios de ia ou pêlo em
Reunidas
Rio Grande do Sul

Classes: 32, 41 e 50
Jornais, revistas e publicações em geral. Albuns. Prognmas rral'ortnal s.
Peças teatrais e cinematograticas. Suba
Lindas alimentícias e seus preparmus.
Ingredientes de alimentos. F.ssencias
alimmtícias. Usares de loter a, cais..
gramas, cartazes impressos literais de

Len:— Cupons e impressos eis% geral

meada ou novèlo. torcida ou não; bus
de là ou péla. em meada ou novéla
Térmo ti.' 715.799. de 6-10-1965
Emalai:s.% tirassieira de Engenharia e para bordado. costura, croche ou trica.
linhas de costura, part. bordar e para
Comer-io S.A. — EBEC
tricotageM •
Minas Gerais
Classe 34
Para distinguir os sguintes artigos: Cortinados. cortinas, capachos, encerados.
estrados. linórros. oleadas. passadeiras.
/
panos para assoalhos, paredes e t,:petes
(j)
Classe 12
<c,
Para distinguir: artigos dr metal comum.
n
altinetes, agulhas. agulhas para crocné
!e tricõ. canutilhos. colchetes, dedais,
fitas métricas. tiveias, téchos corrediO
ços. garras, gritas de metal para ene,v
feites de vestidos, ilhoses, lantejoula%
n((i0 t,Ç
missangas, presilhas, passadores
-•
Classe 32
Para distinguir: Almanaques. agendas
. s cronicas, tu'
boletins. DL/1MM% Impresso
Nome LOMerCial
lhetos. 'ornais peças teatrais. peças a'Rirmos as. 715.800 e 715.805, de
aematográ licas programas rachotonicco
6-10-1965
de televisão e revista
São Palo Alpargatas S.A.
Teimo n." 715.806, de 6-10-65
São Paulo
Ciabra — Ccensorte — Companhia Nacional de Sorteio de Bens e Hipote.ass
São Paulo

propaganda, cheques, etiquetas impr.-1.
sas, escapulares. bilhas imprecas c
notas promissórias
Classes: 32, 41 e 50
Jornais, revistas e publicações em geral. Albuns. Prog:amas aadnitos.
Peças teatrais e cinematugrálicas. Suas
Lindas aluno:divas e seus prepd-ados.
Ingredientes de alimentos. Essências
alimenticias. &betes de loter:a, cabo.
granias, cartazes .mpressos litera:s ir
propaganda, cheques, etiquetas impre?•
nas, escapulares, talhas ,impres_aa
notas promissórias
Indústria Brasileira
• Têrmo n.° 715.796 de 6-10-1965
Indústrias de Artefatos de Cimento
Limitada
Classe 31
Minas Gerais
Para distinguir os seguintes aram
Auel$ de vedação para lunçres. eDeir
aduradures. arruelas DUIDes barba°
es narracas de campanha °lutai De
meie para vidraceiro Doias cara vil
aulas taxai do tanque de gasolina dia...lamas cura caiatetar circuros de boi.-acha para oures cordoalha. cordas

pEK

,urreia,s de transmissão canaletas. Ca
¡erraras de lonas. ionas, lonas para
eretos fitilhos gazetas. mangueiras
°afigures mo i as Para vedaçao. Pee*

Nome Comercial
Termo 0.0 715.797, de 6-10-1965

Organização Nacional
' le Empreendimentos S.A.
Rio Grande do . Sul

ORNESA —

mesa
Indústria Brasileira
Classe f0 .
Para distingi ,‘ arrprassos: Papéis de
carta. paheis iSpo oficio cartões conkt
Chia e de visitas, imprésao&. envelope,
de qualquer tipo, recibos faturas du
pilcatas, letras de climblo, cheques, ao-

ias. rolhas, taa.pas tubos de lacto para
dedação tiras tampões tubulações lura
redações. tendas, válvulas de vedação
tubos do radiador
Classe 21
Afamares, atacadores para espartilhos
e calçados, ataduras de algodào para
diversos fins, exceto para fins medicineis, .tandeiras, bordada'. braçadeiras.
no ias. cadeados caas ara móveis e
panos, carapuças para cavalos. cordões. debruns, lã, fitas forros franjas
testão. tear° para órgão. tolos galardelas lam p arinas, mochilas, mosquiteiros, nesgas. ombreiras e enchimentos
para roupas de homens e senhoras.
panos para enfeites de inaveis, não
fazendo parte dos mesmos, palmilhas
passamaries, pavios, rédeas. rendas tedcs sacas, sinhaninhas para vestidos
telas, tampos para almofadas, não ça
tendo parte de móveis, arngos éstes
feitos de algodão. canhania. linho, luta,
seda, main lã pelo e fibras nao
Incluídos em butras classes

C1ABR

conjuntos para donnitorios, conjuntos
para .aia de latam e saía de visitas.
Jcnia..roa para terra,„oa. jardim e praia.
.omuntos de arcanos e gaoinetes para
.opa e cosinaa. camas, catadas. cadeiras
,prattirias, cadeiras de balanço, caixas
de rádios colchões, colchões de moas,
.hspeusas. divisões. divans. discotecas
it madeira. espreguiçadeiras. escrivaninhas. estantes, guarda-roupas, mesa*,
alcunhas. mesinhas para radio e miava,
sao. mesinnal para [cremais. moldura
para quadros, porta-retratos, poltronas,
puotronas-canias. prateleiras, porta-chaacus. sotas, SOMS-L.Duas. travesseiros C
ViDIDeS

Tèrruo n. 9 715.809, de 6-10-65
Salvador Esperança ii Cia.

Guanabara
PRORROGAÇÃO

'CASA BRECA
Classes: 23, 24, 28 e 37
Tecidos, artefatos de algodão, amuamo. linho, seda, lã e outras atras; artefatos e produtos de origem anlwal, vegetal ou dialetal; artetatos de 4u4stkacias- quimicaa nau incluidas em outra
classes e roupa de cama e mesa
—
Tenni) n.° 715.810, d,: 610-65
Warenzeichenverband Vem e. V.
Alemann-a

Indústria Brasileira,
Classe 50
Sorteio de bens e hipotecas
Têrzno n.° 715.808, da 6.10-65
Ciro Sampaio Representações
Guanabara

TU
Indústria Brasileira
Classe 41
Sal refinado Pa ra cordilha
Termo n.9 715.807. de 6-10-65
Indústrias Metalux S. A.
São Paulo

Classe 8

•

Dispositivos elétricos de sinalização

direção. freios eletromagaéticos,
positivos para sinalizaçào ie arria() e

e

de minas, instalações galvanicas
Uno n. 9 715.811. de 6-10-65

Arte Colonial Comércio e Indústria de
Materiais de Construções Limitada
Guanabara

ARTE COLONIAL

InIDCSTRIA BRASILEIRA

Indústria Brasileira
Classe 10
Móveis em geral 'te metal, vidro.
aço. madeira. estofados ou não. Incha
live móveis tiara escritórios: Armara-aH-menos clara hanheiro e nara muna.
iraaaa, almofadas acolchoados pare
nhvels, bancos balcões. bancaras
bandeias domiciliares berços, biombos
cadeiras, carrinhos para chá e cale.

Classe 16
P1011 distinguir Materiais p ara constr..
.e.e. e decorações- Ariarrnasaas argila.
atUletere patentes balaustres YD.
*f“ de cimento h ioros p ara +aumenta-

i,* calhas cimento cal cré charme
‘olantes caibros caixilhos: •:olunas:
hals, Para coberturas caixas liana.
-tosas 4 1 e
da tiara •rten% edifica.
APS nre inclIdadai estudne • amime
de
ag e e gtAitieD •eterna • 3nDadre4s efem.
NDIDI mathlica Para
constas:fies. lamela de metal, ladrilhos, lambril. luvas
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Publicação feita de acórdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará a
correr o prazo de 60 dias para o deferimento do pedido. Darante é-se prazo podeaão apresentar suam oposiç5es ao Derartainente
yomninall da Propriedade Industriai agi/alas que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido

de junção, lages. lageotas, material Isca
lante contra trio e calor, manilhas, mas
sas para revestimentos de- paredes. ma
deiras para cons truções, mosaicos, piro
dutos de base as 4áitico, produtos para
tarou tmpermeabilizantes as argarnas
sas de cimento e cai, tudráulica. pedre
guErko p )dutos betuminosos. empem-ma
bilizantes líquidos ou sob outras formas
para revestimentos e outros como nas
Construções, persianas. placas para pa
vimentação, aças ornamentais de
mento ou gesso ara tetos e paredes
papel para forrar casas, massas ante
rcidos para uso nas construções, par
quetas, portas. portões, pisos. soleiras
para • portas, tijolos tubos de concreto
telhas, tacos, tubos de ventilação. tara
ques de cimento. vigas. vigamentos é
vitrais
Termo n.° 715.812, de 6-10-65
Papelaria União Ltda,
Guanabara

PRORROGAÇÃO

ir
Classe 17
Objetos de escritório
Termos as. 715.813 a 715.821, de
6-10-65
Elevadores Sur S. A. — Indústria t

.as agricolas. ferradeiras, gadanhas
jarras para arado aniles de doem
.a dentes. traquinas batedeiras para
igricultura ma -juinas inseticidas ma
minas varonzadoras. MáqUlná: de
-ungir.- maquinas niveladoras de terra
!-nquinas ..kerhaadoras para a igneu•
ara mamarias de plantar ,notoe lar
uas, erignmas regadeiras máquinas de
.4t-o• de semeai para quitaras d.
•kr:mit, de triturar cie astareim terra
.ara irromaão para matar formiaa: e
+urros inset os para hurritar rni ven
desintetantes para adubar para
agitar e espalhar palha. para colhei
ugudão, ,a colher cereais máquina,
aindssadoras para • tais ag-icolas
aapeis sen, im pressão pope.s em hranct
sortar árvores, para espalhar. para ca
amar máq uins coadunadas para se
mear e cultivar, de desbanar, para
silar má q uinas e moinhos para torra
,feris rn •-•n /nas toscadoras. ordenado
-et mecanicos raladores mecânicos ro
,es compressores para a agricultura
sacrudeiras, semeadeiras. secadeiras
•enip adcries de terra tosadores de gra•
ma, tratores agrtcolas válvulas para
máq uinas aoricolas

Casse 16

Teimo n.° 715.822, de 6-10-65
Brasileira de Vinhos S. A. Tralustria t
Para -distinguir: Materiais paar constamComércio
.(5es e decora,ões: Argamassas argila
Rio Grande do Sul
areia, azulejos, batentes. bala ,.tres,
-os de entinto ramas -Oara pavimenta,
,ão. calias cimento. cal cré, chapa.PRORROGAÇÃO
rolantes. cabros. caixilhos: colunas,
ing~amme~,
ihapas para coberturas, caixas dáqua
-atras de descarga para erixos edifica.
ries prernotrladas estuque, emulsão de
ase astaltico estacas esquadrias estro 0.0•7„Z:a"
-uras metálicas para construções, ianie
de metal larMbox, lambris, horas
te rincão jactes, tageotas, material uso
ante contra frio e calor maneiras. mas.
'as para revestimentos de paredes. miamras para canstreotas mosaicos, pronitra de base astaltico, produtos para
arnat innermearaliz'antes as sirgam&
Piare" ..11l•IMI
" •
as de cimento e cal hidráulica. padre
miho p roduts laetummosos: unpentrea
• • Ilzantes ti q uidos ou sob outras formas
rara revestimentos e outros como nas
Classe 42
uardentes, aperiti.
• menta:fio. peças ornamentais de ci- Pa ra distinguir.
nento ou gesso para tetos • paredes vos, aniz. bater bramiy conhaque, eer-apel para torrar casas. massas ani vejas, ternet genebra. gen, kumel, lico',eidos para uso nas construções par res, oectar. punch, poupermint, rhum
metas portas, portões pisos. soleira., sucos dd frutas sem álcool vinhos verClasse 8
.ira portas, tifolos tubos de concreto
muth, vinhos espumantes. . vinhos
Instrumentos de precisão, cien tíficos e -lhas tacos, tubos de ventilação, cariquinados e whisky
dielfokos, aparelhos elétricos e seus ares de cimento votas, vigamentos e
Termo n." 715.823, de 6-10-65
acessórios, máquinas fotográficas e
vitrina
Rosal — Recanagern de Pneus Ltda.
cinematográficas
São Paulo
Classe 21
Classe 11
Ferragens. ferramentas de tóda espécie Para distinguir: Veiculos e suas partes
mtelana..orn gerai e Jutros artigos de integrantes: Aros para bicicletas, autoROSAL-RECAPAGErVii
vetai a saber. Alicates, alavancas ar móveis, auto-camalhões, aviões, amor:ecerlores.
alavancas
de
cambio,
barcos,
nações de metal abridores de latas
DE PNEUS LTDA.
trame liso ou tarando. assadeiras açu 'regues, braços para vetculos • bicicle..
:areiros; brocas, bigornas, baixotas tas, carrinhos de mão e carretas. uniroandeias. bacias, baldes. bombonieres rrienetes, carros ambulantes, camiriaões,
atues: cadinhos. cadeados, castiçais. co -arras, tratores, carros-berços casrosNome comercial
iheres para pedreiros. correntes cabides :anques, carres-irrigadoes, carros, carTermo n.° 715 . 824; de 6-10-65
haves: cremones. chaves de paratusos aça& carrocerias, chassis, chapas cirumexões para -encanamento. colunas calares para veiculas. cubos de veicules, Rosal — Recapagrm de Pneus Ltda.
te' para portões, canos dk corrediços para veiculas. direção, desliSão Paulo
-netal. chaves de fenda. chaves ingiésa ladeiras, estribos. escadas 'rolantes, elecabeções. canecas copos, cachamos vadores para passageiros e para carga,
-entras de mesa. coqueteleiras. caixas armares para carros, eixos de diteção,
sara acondicionamento de alimentos treine, fronteiras :Sr.a velculos. guidão
alderões caçarolas chaleiras, ca tetei. nocomativas, lanchas, motoci clos molas,
as conchas, condores: distintivos ic motocicletas, matocargas moto furgões
aradiças. enxadas, enxadões, esferas, manivelas, navios. ônibus. para-choonas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
aaatas esguichos enfeites para arreias para-lamas para-brisas, oeclais. pantões.
milhos esferas para arreios. esmifra. -mina para bicicletas. ....Iam para hicicle.
"-'ias torci-iões. toices. ferro 'ara cortar ms. reboque. rufa-alares para jeIculos
Classe 39
!g rana feri olhos. facas. tacões fecha -noas para veiculas. selins. tria'clos, titaras tarar comum a carvão tr.:tetras 'antes pára veicules. vacrõaa velocipe. Para distinguir: Artefatos de borraria,
/ruí fôrmas para doces, freios- para -tes. varetas de contrôle do afogador e borracha, artefatos de borracha para
•stradas de ferro frigideiras: ganchos icelerador, tróleis, troleibas. varaes de veiculos artefatos de borracha não Infi
cluidos em outras alasses: Arruelas, ar
ire has, ciados ganchos para qadros
••• n•••eis, toletes para carros
ronzos para carruauens: ensigniast
golas, amortecedores, assentos para cat
nas lãminas licoreiroS • latas de lixo
derras, borrachas para aros. batentes -(11
Clafte
arras: riachadint,as molas para Porra
cofre, buchas de estabilizador, buchas
notas tiara veney.anas martelos mar Sistema de comando de elevadores a• buchas para tumelo, batente de portai
k tas matrizes: navalhas puas. paa. are
batente de chassis' bicos para mamadeln
mo para tu faS Mcõez DOrta gélcn Do outros veiculas com revelação amisti• a. ras. braçadeiras, bocais bases para ted
consertos,
reparos
e
assistência
ré.:eiras porta não porta • lotas aaliteirps
'abanes, borrachas para carrinros inclusa
nica para elevadoras
•anelas iniaanas -atos para pias. ••eht
triais, borracha para amortecedores,
•es regadores, services! de da> e cate
bainhas de borracha para rédeas, cochina
Classe 50
erram ,errores anos secarrolhas: tede motor, camaras de ar. chupetas. coruni as. ralhe es talha -feiras torqueze•
dões massiços de borracha, cabos para
Impresisos
e
cartazes
de
propaganda
--maces ravadetrus tela• de arame ror
terramenti,s -chuveiros, calços de bort
eiras trn io• tubos para encanamento Ci asses: 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10 11, 14
,•4 lhos "ara nortas de correr taças lb, 17, 18, 21, 26, 28, 31, 32, 33, 34. racha, chapas e centros de mesa, cora
das • de borracha ciapsutãs de borrachX
38. 39, 40, 46. 47 e 50
ravessas. turibt,ios, •• •.sos. vasilhames
parac entro de mesa, calços de borra"
Sinal de propaganda
VerrUnlaS

ROSAL

Comércio
Rio Grande do Sur
Classe 6
Elevadores de carga,, alevadores-tranra
portadores mecânicos, elevadores a ar
comprimido, guindastes, guinchos. C s
caclas rolant?s, motores elétrtcos. talha
/elétricas e manuais
Classe 7
Máquinas e utensílios para serem usados exclusivamente na- - agricultura e
horticultura a saber: aradas. abridore
de sulcos, aduhadeiras. ancinhos me
cãnimos e ernatilhadores ociribinados
arrancadores mecãmmos para agrictil
tura, batedeira,- para cereais. bombas
para adubar. cei lindeiras. carpideiras
ceifados crnra arroz charruas para agri
cultura. s cidt ivadores debulhadores
destocador,s desenteqradores. esmagadores para a agi t-ultura, escarriticarla
tes. enchooadenrs, 'uca para mamai-
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Termo n.° 715.829, de 6-10-65
dm para máquinas, copos de borracha sive móveis ara escritórios: Armários
para freios, dedeiras •esentupideiras irmanes para oanheiro e para roupa: Cia. Leco de Produtos Alimeriticlus
discos de mesa, descanso para maços usadas, almo`adas, acolchoados para
São Paulo
encostos, embolos, esguichos estrados
esponjas de borracha em quebra:act,4
para onieiraa tios de borracha lisos
fôrmas de borracha. guarnições para
automóveis, guarnições para veiculo%
lanchoias para escolares, Laminas lt
borracha para degraus, lutas de bur
racha, manopiss. maonetas, proteto
rei para para lamas, protetores oe
para-choques, pedal do acelerado:, p•
dal de partida, pema para nusinas
pratinhos, pneumáticos pontas de 'Noracha para bengalas e muletas. rudas
Massiças, nada:tos. revestimentos de
borracha, rodas de borracha para mo
veia sanfonas de vácuo, suportes á
motor. ia,sata: do pedal do nreque
~baio e isolador, suportes, semi
pneumáticos. suportes de cambio san
fonas de partidas, saltos. solas e suladu:
de borracha. surdinas de borracha pari
aplicàçáo aos isos telegráficos e miei()
nicos. Cavadores de porta. tigelas
tigelas, tampas de borracha para conta
gatas, tiras de borracha para eiasure
ção de substancias ouus cas

Termo n.° 715.826, de 6-104,5
Companhia Teperman de Estotamen.o.i.
São Paulo

BERILO
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Para distinguir: Móveis em gerai. tit
metal, vidro, de aço ou madeira, esto
fados ou não. inclusive móveis pari
escritórios: armários para banheiros
para roupa/ usadas, anotadas aco
choados para moveis. mancos natcões
banqueta*, bandeias dcsnuctitarea Dei
9311, diordbea...cao etras carrinhos par,
ehá e cate, conjuntos para dennitór,-s
conjuntos para salad e iaztas e ais si,
balanço, caixa de rádios colchetes. co.
cheias de moias. dis pensas divisões dl
visitas. conbinms para terraços tardia
• praia. cocam:tos de armários • anho.
netas para copa e cosiam camas Ca
bides. cadeiras giratórias. cadeira.
Musa. discotecas de madeira esprego.
o çadeiraa escrivaninhas estantes guat
da-roupas, mesas, mesinha" mesinna:
para rádio e televisão mezinhas oar

móveis, bancos, balcões, banquetas
candeias, domiciliares, berços. biombos
:edemas. caminhos paia chá e cale
conjuntos para dormitórios, conluntos
.ara • saia de ¡anta: e sala de visitas.
conjuntos para -emaço', jardim e Praia.
:oniuntos de armários e gabicetes para
copa e casinha. camas, cabides, cadeiras
siratórias, cadeiras de balança, caixa
de rádios, colchões, colchões de moias
il-gPedsas. divisões. divans, discoteca'.
le madeira, esprequicadeiras. escrivani
alma estantes. 2uarda-roupas, mesas.
nesinhas mezinhas para rádio e televimesinhas para televisão, molduras
:ara quadros. porta-retratos, Poltronas.
aoltronal-camas, prateleiras. porta-cha
0.113. toíáa, scifes-cainas, travesseiro, e
vitrines
Urino n. • 715 825, de 6-10-65
Conmanhia Tepentnan de Estofamento's
São Paulo

PRORROGAÇXO
SANTA MARIA
INDUSTRIA BRASILEIRA
Classe 41
Cereais
Terino n.° 715.830. de 6-10-65
Irmãos Bettarello
São Paulo

PRORROGAÇIC

CASA DEITAREM

ÂMBAR
INDUSTRIA BRASILEIRA

Classe 40
Vióveis em geral de metal, vidro, de
• iço, madeira. estofados ou não. tisclu.
(vi móveis ara escritórios: Armários
rmánot rara banheiro e para roupas
nadas, ainto'sdas, acolchoados para
novela banCOs, balcões, banquetas
ninadas, domiciliares berços. biombos
-adeiras. carrrinhos para chá e café
:oniuntos para dormitórios, conjunto:
sara sala de tanta, e tala de visitas
noturno" oara terraços, jardim e prata
:oniuntoe Qe armários e gabinetes para
-opa e coslaha. cat..as, cabides, cadeiras
airatónas cadeiras de balanço. altas
1e radias. colchões. colchões de molas
11.spensaa divisões divans, discotecar
le madeira, espreguiçadeiras, escrivani

ONDE TUDO f BOK,
MAIO E DÉ10.
Classes: 11, 15 e 49
Expressão de propaganda
Termo n. • 715.831. de 6-1065
Indústria de Vinagre Proeza Ltda.
Guanabara

INDUSTRIA BRASILEIRA

TURNIALINA

Classe .41
Aves abatidas, banha de porco, chou
r'co. calmes. cara:s ("acervadas, chatINDUSTRIA BRASILEIRA
eies, extrato de carne, ligado goriu10
•
r baguari, linguiças, lombo. ÁnortadeMóveis em gerai de metal. VICIf O
las presuntos, salames, salsichas.
toucinho
a ço. madeira.' estofados ou nau, 'udu

Classe 17
Artigos para escritório, almofadas para
carimbos. almofadas para tintas, abri.
do de cartas, arquivos, borrachas,
berços pare mataborrão. borrachas para
colas, brochas para desenhos, cofres,
"canetas. canetas tinteiro, canetas para
desenho. cortadores de papel carbonos,
carimbos. carimbadores. cola para papel.

cotudores. cempassos, cestos para corresp ondência. desenhadores, duplicado.
rei. datadores. estofo, para desenhos,
. estofos para canetas. estojos com minas,
esquadros. estofos 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 tora
q rafitez minas p ara penas máquinas de
escrever. má quinas de calcular maquinas de somar má q uinas de multiplicar.
mate-mitos. porta tinteiros porta-carinboa porta-lápis. porta-canetas. porta.
cartas. prensas prendedores de papéis.
percevelos para oapéis. perfuradores.
remias, ras p adeiras de borrões. ornas

Para mimeógrafos. tinta e tinteiros
Temo n.° 715.835, de 6-10-65
Prorio Ltda.

Indústria Brasileir.

Guanabara

Classe 41

Vinagre
Termo ti.° 715.832. de 6-10-65 —
Hora Norte S. A. Relógios e instruaias estantes, guarda-roupas, mesas.
mentos
nesinhas mesinha* para rádio e talco!.
Pernambuco
alo. mesinha. para ,tlevisio. moldura,
'ara amieiros. porta-retratos, poltronas
soltronas-camas, prateleiras, porta -cha
léus sofás, sofás-camas, travesseiros e
',Mora Norte S. A:\vitrines
Relógios e Instrumentos.
máquinas de escrever ativeis para to
Termo n. • 715.828, de 6-10-65
nógratos. para rádios e para teievoão
Frigorifico Bo.-ion S. A.
molduras para quadros.. porta-retratos
São Paulo
Nome comercial
poltronas-camas. prateleiras. porta-cisa
Termo a° 715.833. de 6-10-65
Pesas suta"
Editora Brasileira de Medicina S. A.
Termo n.° 715.827. 'de 6- 1045
Guanabara
Companhia Teperman de Estofamentos
São Paulo

anon

n.• 715.834. de 6-10-65
Solomon Titelbaum
Guanabara

Termo

ipuncopA

(MEDICA
Classe 32
Uma publicação impressa médicocientifica

Classe 8
Para distinguir: Aquecedores, aquecedarei automáticos. aparelhos para moer
carne, aspiradores de pó. aparelhos ele—
Crie°, para lavar, acendedores elétricos,
aparelhos aferidores de carne e legumes,

aparelhos fotográficos amplificadores
de som, aparelhos acústicos, aparelhos
de rádio receptores aparelhos de rádio
receptores conjugados com fonógrafo*
e receptores de televisão, a parelho, teceptores de televisão antenas, acumulastes elétricos a parelhos de Iltiminaçao.
batedeiras elétricas, baterias. balanCall,
bules e cafeteiras elétricas bobinas campainhas elétricas acumuladores de ar.
condicionadores de ar chuveiros elétricos. dieta enxugadores elétricos, enceradeira, elétricas estufas evaporadores.
exaustores elétricos togareiros elétricos
• automáticos Ferros elétricos de iras-

sar • P11(10Mat frigideiras elétricas Ia
leiora‘os oeladetras elétricas internastone" lavadores e liatadificadores elétricos. leiteiras automáticas Iustradei.
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,ras, lanternas elétricas. lampadas. mlsturadores ~tricas, automáticos, microfones. mostradores, pilhas elétricas, refrigeradores. resistências elétricas. pa
nelas automáticas de pressão. reatores,
sorveteiras eletricas, sirenes elétricas,
torradeiras eletricas transformadores,
tomadas elétricas, válvulas elétricas e
ventiladores

Termos ss. 715.840 a 715.842, de
Viúva Seroes o aaino Ltda.
Guanaoara

FARGOTAMIN-A,

Termo n." 715.836, de 6-10-65
Modas Ladytex Ltda.
Guanabara

Classe 3
Chutucico
Cla.sse 2
(ixitucico
Termo n.° 7b.848, de 6-10-1965
S.A. i'arrnaceutici Itália

,i1MYTEX
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 36
Artigos da classe
Termo n.° 715.837, de 6-10-65
Iodas Ladytex Ltda.

MODAS
LADYTEX LTDA.
Guanabara
Nome comercial
Termo n.° 715.838, de 6-10-65
Viúva Sereias Ei Filho Li à Guanabara

Itália
,lasse 41
Artigos tia ciasse
t.aasse 4o

Aragos da classe
Classe 41
Artigos ua ciasse
Termo 0.0 i15.843, de 6-10-1965
Clarindo Motta
Guanabara

Classe 36
Art.au stla
Termo n.° 715.844, de h-10-1965
Diasana Comércio e ttepresant.wes
Limitada
Guanabara

DIASANA
INDÚSTRIA BRASILEIRA

Classe 41
Artigos da classe
Termo II' 715.839. de 6-10-65
Viúva Sercies El Filho Ltda.
Guanabara

op roe

Classe 50
, Artigo sda CiaSSe
Tarrno n.o 715.845, de 6-10-1965
Indústria e Comércio de Móveis
Tegane Ltda .
Guanabara

,TEGANE
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Classe 40
Artigo sda classe
Termo n 9 715.849, 'de 6 11.)-1965
Abbott Lboratortas
Estados Iln.dos da América

R.LOTOGEN
Classe 41
Artigos da classe

Termos as. 715.846 e 715.847, de
b-10-1965
S.A. DarmaLeutici Ltda.
Itália

Classe 2
Preparado anti-hm :r.ág:co para
de criação

5VC9

Termo n.° 715.853 de 6-10-1965
'Laboratório Hernota:ma Ltda.,

HEM - O - PLAST
Classe 10
Instrumentos, niaau ais. apa:.elhos e
?anual°, para a medicina, a arte dataria, a cuuraia e a nigiene, exceto os
:matados na a ._sse 34; maquisas, apareltos e InstalaçoeL ncspitaiares, de
expurgo e rins azaiogos, exceto
móvels da c.a,se 40
Têtruo i. ill .6 ia de 6-10-1965
Tutuvox S.p.A.
Itália

FARMOTAC :VOXIMOB1LClasse 3
Arieuesicos
Termos os. 71a.ball e 715.811, de
b-10-19u)
Banco tranças e italiano para a
âmerri_a do Sai S.A.
São Paulo

ClasSe 8
Telefones, rádios, apare.hos Ge radio
para veículos, toca-iscos e grava ores
de fita
Termo n.0 715.857, de 6-10-1965
Comércio e industria fretam S.A.
Guanabara

SUDAMERIS
Classe 39
Impressos em geral
Classe 50
linpresss em geral
—
Termo n.a 715.8 .'2 ee 6-10-1965
LaDuratorio 1-lematarrna Ltda.
Rio de janatro

SOR - O - PLAST
Classe 10
.nstrumentos, maqaina-, aparelhos e petrechos para a med.una a arte denta
ria a cirurgia e a higiene, exceto os
incitados na classe .31: máquinas, apareaios e insiaiá.oea hospitalares, de
ta; urg e fins análogo: exceto
móveis da clasze 40
Térrno n.° 715.853 de 6-10-1965
The Godyear Tire i5 utiber Company
estados Unidos da América

VINABOND
Classe 39
Solas de sapato

Classe 31
Bujões Para talli.i lij5 de gasolina de
veículos autouktrizes
Termos ns. 715.858 e 715.859, de
6-10-1965
Colgate-Paimoiive Company
Estador linalos da América

,PERE3OR4TEK
Classe 1
Substâncias e preparações quunicas
usadas nas indústrias . na fotografia e
nas análises quimicas; substâncias
preparações quimicas anti-corrosivas é
anti -oxiclantes
lalaSse 46
Para distinguir: A:nido anil, azul da
Prüssia. ~alaria zinco abrasivos
algodão preparadi, uarb limpar metal&
laterwerites, --aa,aymactres, extrato de
anil. fécula para tecidos fostorw de
cera e de irrici . r. „ goma para lavanderia, limpadorea de luvas. líquidos de
branauear remos :IquIrlos mata ras para roupas e narra óleos para rota,
nas. plaina, óleos nara I! mneza de carros. pós de a, inaalear roupa salicato
de sódio aorta caaarica çahão em pó,
;amei comur, sF,hã( 1, esfregar e sat.
ponáceos,
e verniz
para cakiádor
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Termo n.o 715.854, de 6-10-1965
The Godyear Tire & Ruaber Couipaily
Estados Unidus da América

Termo s. 9 715.863, de b-10-l%5
(Prorrogação)*
Société Bouionnaise de ReeSerch. 4 s Et
de Dlifusion Pharmateunques
"SOBORIS,"
França

V ti 1_,Ci-V3()Ik:
Class2 39
Solas de seipata
Térnt n. 9 715.860, de A-10-1965
Kellogg Company
Estados Unidos da América

•

Termo n.° 715.868. de 6-10-65
J.iques Araújo Rodarte
Minas Gerais

Termo ri. • 715.873. de 6-10-65
Reiná — Promtora de Negócios Ltda.
R . o Grande do Sul

•

PRIMUS-OIL

SYHTNIA:1

Classe 3
(Tm produto anti-nevrálgico.
analgésico, cicatrizante e di-soderante
Termo n. o 715.864. •• le b-10-1965

bicos lubrificantes
Termo n.° 715.869. de 6-10-65
Dias. Salgado fl Cia. Ltda.
Rio Grande do Sul

Fábrica de Móveis N.' S. do Alivio
Limitada
Guanabara

,MELITOS
Classe 41
Pipca ou milho para pipoca
Termo n•0 715.861. de 6:10-1965—
LOreal
França

RECITAL
Classe 48
Para distinguir: Pertumes essências. ex

N. S. 00 ALIVIO
IMOSTRIA BRASILEIRA

Classe 10
Àefvels em geral de metal, vidro. de
iço. madeira. estofados ou raia Mela
.eVe móveis cera escritórios: Armários
vinários pare banheiro e para roupas

Classe 23
Comércio de importaçáo de produtos
Classe 5G
Vendas de titulas patrimoniais é"
correiatos
Termo ' n. 9 715.370. de 6-10.65
Manufaturas Metálicas G L G Ltda.
Rio Grande do Sul

asado, preparados em pó. pasta. uma
do e tilolos ara o tratamento das unhas

dissolventes e vernize&. removedores as

•
•

'leiais. óleos para a peie
Termo n. 9 715.862 de 6-10-1965

•

The Hearst Corporation

Classe 11
. Produtos metálico,
Termo n.° 715.871. de 6-10-65
"Contafis" — Contabilidade e Assistência Fiscal Ltda.
Rio Grande do Sui

C onlafís
Classe 50
Contabilidade e assistencia fiscal aos
contribuintes
Termo n.° 715.872, de 6-10-65
Boreal — Organização Predial Ltia.
Rio Grande do Sui

euticular: glicerina perfumada para os
cabelos e preparados para dsecolo.
rir unhas, cílios e pintai ou sinais arti.

(Prorrogaçar)

e

Aditivos e

t-Tirise 4?

mbri tIcantes

etn

Frua!

Têrmo n.o 715 87b, de 5-1 1-65
Fábrica de Veias Splendor Ltda.

Rio Grande do Sul

BOREAL

POPULAR
MtQW CS:
Classe 32 •

DISUL

SPLENDOR •

Estados Unidos da America

Una revista aleissal

A. Lopes
Rio Grande do Sul

Classe 24
Casimiras
Termo n.° 715 875, Se 5-10-65 •
-31sul — Distribuidora de i:pe'aditiv
v oe
Lubrificantes Ltd.i.
Rio Grande do Sul

tratos água de colônia *Mia de touca
dor, água de beleza. água de quina
água de rosas, água dr alfazema. agua
para barba. loções e tõincos para
cabelos e para a pele brananttna nan
dolina batons. cosméticos. tszalorei
de penteados. petróleos óleos Pa ra v

•

Termo n.° 715.874, de 6-10-55

SOLKING

almofadas acolchoados pare
móveis, bancos, balcões, banquetas
iandeias domiciliares berços, biombos

:odeiras. carrinhos pari chá e cate
.orountos para dormitórios. conIuntro
'ara sala de lantar e sala de visara,
•(mutuo* oara terraços. jardim e orais
.oniiintos de armários e gabinetes par,
sapa e cosináa camas. cab:des. cadeiras
nratórias, cadeiras de balanço, emante rádios colchões, colchões de moas
cabelos, creme evanescente, tremes gol hspo rasas, divisões, clivam, discoteca,
durosos e pomadas par.. limpeza da pe ir madeira. espreguiadeiras escrivani.
li e "maquilage" depilados, desodu ihas estantes, guarda-roupaz, mesas
mates. vinagre aromático pó de arrue nesinhas, mesinhas para rádio e talem.
• talco adumado ou não. lapa oars Ao mezinhas para televisão, molduras
pestana e sobrancelhas. preparaaos pare tiara quadros porta-retratos. Poltronas
embelezar dlios e olhos. carmim para ooltronas-camas, orateleiras, porta-cha•
O rosto e para os lábios. gabk e creme seus. sofás. sofás-camas- travesseiros e
vitrine,
para barbear. sabão liquide Perhialafft.
Ou na°. sabonetes. dentireicios em po.
Termo n. 9 115.865, de 6-10-65
pasta ou liquido: sais permutados pare Produções Especiais J L Discos Ltda.'
banhos. pentes, vaporizadores de pertc.
Guanabara
me, escovas para dentes. cabelos. Unha:
• aios, rum de louro. saquinno perta

manutaturndos ou não, d, indústria
agricola. pecuária e criativa

Classe 8

an•se 50

Discos gravados

Imóveis

Cie 46
Velas d! estearina
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Terna 9.° 715. 877, de 6-10-65
I Ali Lanches Ltda.
Rio Grande do Sul

Termo n.9 715.881, le 7-10-1965
Auto Irapuã Ltda.
São Paulo

ITAPUX

Classe . 41
Lanche ria
Têrmo n.° 715.878, de 6-10-65
Proiabor Ltda.
Rio Grande do Sul

Classe 3.5
Oficina mecânica com funilaria e pintura de veicules, inclusive estacionamento de veículos
Termo n.° 715.883, de 7-10-1965
Vicente de Noce & Cia. Ltda.
São Paulo

Ternio n. 9 715.4589, da 7 10-1965
Mifrabras — Sociedade Exportadora
Mixta Franco iirasila'ra Ltda.
São Paulo

"MIF ti.A.BRAS
Ind. Brasileira
talas SC 50
Impresso para aao da firma
Termo n.° 715.810, de 7-10-1965
R. B. Calçados S.A.
São Paulo

,"BIBO—LIWE"

DEL—TRI011

Ind. brnsileira

rn d. 13ra si 1 eira

Tfermo n.9 715.891, de 7-1U-1965
Liu Química Ltda.
São Paulo

"GI NA "

Ind. rasi1e1 ra1
Classe 48
Para distinguir: Perfumes, essências em
tratos, água de colônia, água de touca.
dor, água de beleza, água de quina
água le rosas, água de alrazema, águet
para barba, loções e tônicos para Oill
cabelos e pára a pele, brilhantina, baru.
dolina, "batons' cosméticos, fixadoreS
de penteados, petróleos. óleos para oilL
cabeio creme revanescenre. cremes goe.
durosos e pomadas para lim peza &c
pele a "maquilage" lepilaterilos dem,
doraroae, vinagre aromático, pó de arroã
e tal e,D pertumado ou não, *Riais para
pestana e sobranceiras, prepados para
embelezar alhos e olhos. carmim para
o rosto e para os 'ablos, sabão e creme
para barbear, sabão liquido perfumada
ou nãae, sabonetes, lentifricaos em pó,
pasta ou liquido, sais perfumádos Para
banhos, pentes, va porizadores de perfume: escôvas para ckntes, cabelos, unhas
e cílios. saquinhos perfumado preparasolada a sopirthg • alscd '9d tua sop
praa o tratamento das unhas dissolventes a vernizes, removedores da cutícula, glicerina • er'ainada para os cabeioS
e preparados .ara descoloir unhas,
cílios e pintas .ou sinais atificiais óleos
para a nele
Termo n.° 715.895, de 7-10-1965
Supretudo Comércio e Representações
Lim taifa
São Paulo

Classe 36
Para distinguir: Artigos de vestuários
e roupas feitas em geral: Agasalhos
Classe 41
aventais,
alpargatas. ináguas. blusas
Biscoitos, bolacras, carnes, •touleitoa.
botas, botinas, b/usôes, onínas, baba
farinhas alimanticias, massas alimentí- -touros, bonés, capacetes. aartoms cara,
cias, macarrão, pa p etones, pão e
atiças, casacão, coletes, capas, chaies
torradas
cachecol& calçados, chapéus. cintos
cintas combinaçõas, corp.nhos calçai
Termo n. 9 71. 5.N84, de 7-10-1965
le senhoras e de crianças. aaições,
Organização Farmacêutica Lupei r
ças:, camisas. , camisolas. camisetas
São Paulo
cuecas. ceroulas. colarinaos. cueiros
Clas;se 3
;aias, casacos c unelos. lânmós. achar
)es, fantasias. tardas Da '71 mi l itares :o
'liana de coiaeicio e indusarta ue proegiais,
fraldas, galochas gravaaas, gola
dutos químicos e farmacêuticos
PRORROGAÇXO.
:os, logos de [ingeria.
laqUês,
Termo n•9 715:879, de 7-10-1965
Luvas, ligas, lenços, in antõs meias
NCAP — Indústria e Comércio Agro.
naiôs, mantas, mandrião. mantilhas. DaPecuário Ltda
etós, pelas. penhoar purover pelerinas,
aeugas. pouches. polainas piiamas. pu
São Paulo
laboratono Eleftrand Lida.
nhos, perneiras, • quinamos. regalos
-obe de chambre. roupão sobretudos.
São Pauto
I WCAP—INWSTRIÁ
suspensórios, saídas de banho sandálias.
E C 011SRC I O ACRO
sueteres, shorts. sungas s'olas ou slacks.
PEC ARIO LTDA.*
"SUPRETVDO"
toucas. turbantes. . tern as uniformes •
Classe 3 .
Ind. Brasileira
P vestidos
Um produto farmaceuiico indicado
Termo n.° 715.892, de 7-10 W65
Nome Comercial
Classe 8
cmo colagogo e colerétice
Liu Quimica Ltda
Para distinguir: A p arelhos de pó. apaTermo n.0 715.880, de 7-10-1965
Termo n. 0 715.887. de 7-10-1965
São Paulo
relhos de ar refrigerado aquecedores,
NICAP — Indústria e Crnércio Agro- Mercearia e Lat'ciaios Garós• Ltla.
anteparos . bobinas antenas, abatiours,
Pecuário Ltda.
- São Paulo
condensadores, chaves elétricas. chaves
São Paulo
automáikas, comutadores chicotes paro
awbm6veis, cabos e condutores elétrico*.
"GAROA!"
INCAP .
chaves
de tomadas . colimadores, dial',
Ind.
mrasl1pirs
Ind.BrAwileira
Classe 50
enceradeiras expremedores elétricos. to
gões fusiveise. má q uinas fotográfica
Impressos para uso da ruma
Classe 41
faróis, geladeiras, interruptores, isolado.
Classe ,1
Termo n.° 711.893„ de 7-10-1965
arcais, óleos comestiveis e rações
-bastei- Churrascaria e Pizzaria Galante Ltda, res, aparelhos de intercomunicação II'
Queijo. doce de •eite
•
para animais
ga. coalhad e y.) ,2 ums
qinificadores, limpadores de parabrisak.
São Paulo
•
luzes trazeiras para veículos, lanterna,
Termo n.° 711.882, de 7-10-1965
Termo n. 9 715 . R40.5. is 7-10-1965
mostradores, microfones, maniftnetrok
Acessórios Musicais Rei Ltda.
"GALANTE"
Homero Ceaar Roilriguas
panelas elétricas aparelhos de refrigeraIn d.
São Paulo
eira
São Paulo
ção. rádivs. refletores sorveteiras aparelhos de televisão válvulas e velas •
Classe 41
REI
elétricas
Ind. trasi 1 ei ra
Churrascos e pizzas
Termo n.9 715.896. de 7-10-1965
• Termo n. 9 715.894 de 7-10-1965
Lanches Astronatita Ltda,
Classe 9
Papelquimica -- Indústria da Resinas
São Paulo
Espessantes Ltda.
ndolins, bailios. baterias, cavaquiSão Paulo
as. clarins clarinetes, concertinas,
..:UTRONAUTA"
I&.srip rnis
irra-baixo, corneta, cuicas. castanho,Brast leira'
, flauta, flainin . aala. guitarra.
-pa harmaria.a:
pr.anos, piaClasse 41
., pandeiros. naa-a)'-;s. -alacção. tami Lanches de: alite, queijo, salame, mora
v-es, trombone. \
violões e
Classe 4
Classa 36
tadela, awresunto, salsichas; roa-bife e
violoncelo
Resinas de parei
-Ca.niya $
churrascos
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MARCAS DEPOSITADAS
Publicação feita de acõrdo com o art. 130 do Código da Propriedade Industrial. Da data da publicação começará •
\ correr o prazo de CO dias para o deter-imanto do pedido. Durante éese prazo poderão apresentar suas oposições ao Departamento
Nacional da Propriedade Industrial aqueles que se julgarem prejudicados com a concessão do registro requerido
:remo n.° 715.897. de 7-10-1965
rséé Pereira de Mello
São Paulo

Termo n.9 715.903. de 7-10-1965
Agro Pecuária - Paulisra" Ltda. •

Y'SÁR8g4°

Classe 41 •
Sal
Urino n.9 715.904, de 7-10-1965
Agro-Pecuária - Paulista" Ltda.

Ciaçse 33'

Ensisos
Termo a.9 715,b93. de 7-101965
Cr • •#J Carnes Perdizes Ltda.
São Paulo

Indi•n?ItZfiewira
Classe 41
Carnes vertles
aes•
Têrmo ai 715.899, de 1-10-1965
E...4w Indústria de Persianas e
Lambris Ltia.
São Paulo

tf
MALSIM"
Ind. Brasileira./

São Paulo

"PAULISrã^
Brasileira

Ind.

impresss para us da firma
Termo n•u 715.905, de 7-10-1965
'I're dy Cabeleireiros Ltda.
"TUIM."
.nd.

:ira

Paulista de Móveis Estofado.: Ltda.
São Paulo

"COROE,.
II nd. nraRikeira
Ciasse 40
Para distinguir: Móveis em geral. de

metal, de vidro. de aço ou de madeira
estofados ou não. armários almutadae
acolchoados para móveis . ban,os bati

Hun hl

eractleirft
(-lasse I
Para d.stinguir..Artigus. maquinas e
instalações para escritorsos em geral:
separadores
Papei carbono. ateneu
para aruktivos arqutvos . para correspon.
dáncia pastas •ara escritórios com
techos de metei minutarias para ca.
tifIsINt». e para tinta anriaores de cartas
pena)s p ara mata-borrão canetas para
desenhos cortadores de papel carias
gem para horda. para costura. tricota
badores -untas para esc revet norracha.
moihadores moniadarrs caiadores cestos para papeis e correspondência es

quetas berços biombos. cadeirrai ciire
Mos para chá e cat& copa e cosinha
camas. cabides, cadeiras giratorias ca
detrai; de balanço colchões de mola -II
vaus. discotecas de madeira, esfregai
eadeira. escrivaninhas mesinha: pa-a cru:vires desenhar:0,es. datadores cum
televisão, guarda-roupas mesas. ~dia minas teradures maquinas de apetre
ias para quadros. porta remos puitro chie para aponta, 'apta lápis canetas

Ias-camas. prateleiras porta chapeus lapiseiras porta tinteiros. porta lápis
porta -carta:fax potra -canetas. desamas
sofás-camas. vitrtnes'
rara iánts e canetas réguas. instrumen
Térmo n.° 715.931, de 7.10.1965
tos de f. sie rever e fie desenhos porta
Estrela Auto Peças Ltda.
rartas porta blocos. p rensas. preidedo
São Paulo
res de rapeia ganchos percevjos com
passos maca:mas para escrever elucidar e somar máquinas para grampear
Ind.
-111DPOS e ganchos para escritórios.
153.11
:iirRE
asi
LAI"eira
tira linha fusins arsd.as sinetes. arcut.
fichários. mapotecas carrinhos oara
maquinas de escrever • cofres
Classe 50
Promotion Turismo
Ten
Tett Clu-b
impressos para uso da %raia
Limitada
Termo n.o 711.902, de 7-10-1965
tilo Paulo
Cereall sta Votupuranga Ltda.
"PARTA° DE
São Paulo
CREDITO ESQUIRE
.NOTUPOBMGAN
brasiLaira
Classe 50
kmpresSos Para tisó

da

Srina

.VADALLOO"
Ind. brasileira'

Têrmo n.° 715.913. de 7-10-1965
Indústria de Refrigeração Gelopenha
Limitada
São Paulo

1

Classe 6
Bombas para óleo
Têrino n. 9 71).909. de 7-10-1965

"aeus Apeninos Ltda.
Sais Paino

Ind. brasileira
Classe 32
Cartão da crédito

"GELOPENR4
oraçainira
Ind.
Classe 8
Aparelhos eletnços de refrigeração,
aparelhas de ar retrierado„ balcões irl.
goriticos. cámaras frigoriScas. ectrigeradures lomesticos e comerciais
Tèrmo n. 9 715.914, de 7-10-1965
0---- "'.omissões e Representações

Limitada

I2.7!!t!!:ira

São Paulo

ORPASA
Brasileira

sad.

São Paelu

Classe 33
Serviços de ped.cure. masicure e
cabeleireiros
0
Têm° n. 9 715.906, de 7-10-1965
Indústria e Comérc.° de Máquinas e
Classe 26
Aparelhos para Earitório -ZemaPersianas e lambris
Limitada
Termo n.o 715.900, de 7-10-1965
São 13:uilo
COPAME — Comercio e indústria

Ind:n53

Termo a.0 715.908, le 7-10-1965
Cicidano Ulanartuo e Ricardo
r.abaliero Magna
São Paulo

Pneus
Urino n.'' 715.910, de .-10-1965
-ltica Pestana Ltda.
São Paulo

"PESTANA"
Maris nrnreleirra
Classe 8
Óculos e rel,:)gius
Termo ri. 0 715.911, de 7-10-1965
Produtos Alsme-ulcios Suei), Ltda.

sã.- Paulo

Clame 50
Impressos em geral, papéis de carta,
contratos, papeis de of.cictio, cartões coinerciais, envelopes, prupectos, recibo,
-aturas, notas, letras promissórias, notas
is: cambio. apólices, tituleis sucietarios,

gianelameategt, p remoções. investimentos
e empreenaintentos de qualquer natureza,
vuqumS. UNAllates, CIINUCS, unÚI1JOS4
e propaganda em geral

Té.-mo n.9 715.915. de 7-10-1965
Auto Comei-e:ri e Importadora Santo
Amar Ltda.

Ti?affilara'
São Paulo
Uasat 21
Para distinguir Vetados e suas partes

hyp úsn ui BR OSILEIRR
Clas-Je 41
Balas, bombons. b:scoitos, bolachas,
chocolates e intableteá, em pó, geléias
de trutas e de incuti). usei, bananada.
ligada, pudins, doces em massa de aveia
uva, pera, maçã, caqui. cajá, abóbora
doce de abacaxi, mamão bacuri, maracujá, laboticaba, go.aba, pitangas. ca.

rambulas, tamariada. creme de leite.
doce de leite, coalhada, e essénaa. e^ra
baias e doces, geiéias. passocas. amenchns, pecegada, marmelada, trutas secas
trutas em caida, truta, cristalizadas
marzipam, pralinés, turrão, confeitos.
creme le goiaba. creme de basana, miscelãneas, compotas em geral, laranjada
Pães, bolos, tortas e massas
alitnenhcias
Termo n.9 711.912. de 7-10-1965
Pedro Pont Savall
São Paulo
.1:114EPI STUDY()

P/ Santo André
Et. Main°.
Classes: 8 e 33
Titulo

IPREÇO 1)0 NÚMERO DE HOJE: CR$ 70,
•

seetrantes: Aros ;rara tri:'elecaa, automóveis auto-camluaóes, aviões amor.
tecedores, alavancas de cánitna Parcos,
breques braços ps-e vetcltos. bicicletas carrinhos de mac e cerretas caminhonetes carros suihuiantes ra.andiões
:arroz. tratores carros-berços, carros, anques cartos-irrigadures, carros. cara
asças carfocerias, chassis, chapas circulares para veiculas. cubos de Velet1101
carrinhos para máquinas de escrever. •
corrediços. para veicuius, direção. &ali.
jadeiras estribos, escadas rolantes ele•
vadares para passageiros e para carga
engatei, para erros eixos de dtreção

tritos fronteira para veiculo, . guidão.
locomotivas lanchas, motociclos. moias.
motocicletas. motocargan moto turgões,
manivelas navios Ónibus, para-choques.
uara-tamas para-brisas pedais, melões,
rodas para bicicietas, raios para bicicletas reboques. radiadores Para veiculo*
rodas para veiculos, selins. triciclos tirantes para vetculos. vagões. • velocipedes vareta* de contrõle do afogador e
acelerador tróleis troleibus, varães
carros toletes oara carros
Termo n.o 715.916, de 7-10-1965
Adelca S.A. — Indústra e Comércio
de Plástcos e Derivalos
São Paulo
4 CAPEM
,and.
Braelieira
Classe 48
Escõvas para cabelos t pentes

