REPÚBLICA FEDER

SEÇÃO
ANO XXIX - N 9 lt

DEPARTAMENTO NACIONAL
• PA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETOR GERAL
in 30 de dezembro de 1970
Diversos
'Délcio Nelson Peres Nunes (juato
• to processo M.I.C. n 9 11.228-70).
aprovo o parecer do Diretor-Geral do
D.N.P.I.," às fls. 13, itens 2 e 3
do presente processo.
.•
Pedidos de Preferência
Banco Mineiro do Oeste S.A. (no
pedido de prefereneia do sinal emblematico, termo i6.14á - marca
Emblematicas termo 834.993. - Emblemática, termo 634.994 - Emblemática; termo 935.458). - Indefiro
o pedido de prefer(ncia.
Artec ,Ar Condicionado Ltda. (no
pedido de preferencia da marca Arte°, termo 832.852). Concedo a preferência.
Ferretti Ind. e Com. Ltda. (no
pedido de pieferência da marca F.
Ferretti, termo 870.83e). - Concedo a preferência.
Reconsideração de Despacho
Jack Ruse.11 Company, Inc. (no
pedido de reConsidsraçao do despacho que indeferiu a pat. MI, termo
n9 172.473). - Nego acolhimento ao
pedido de reconsideraçáo e mamenho o despacho denegatório, publicado no D.O. (Seção III) de 16-7-70.
Cue Fastener anc. (no pedido cie
reconsideração do despacho que indeferiu aapat. 21 termo 103.372). Reconsidero o cieseacno concessivo,
publicado no D.O. (Seção III) de 3
de outubro de 1952, para o fim de
denegai á patente.
Diversos
Alcindo Ribeiro ce Barros e Ricardo Rodrigues da Moraes (titular
da pat. MI n9 4.391). - Declaro em
domínio público a patente de Mi
n9 4.391.
DIVISÃO DE PATENTES
Em 60 de dezembro de • 1970
Notificação
Depois de decorrido o prazo de
CO_ dias, a partir da presente data
para recurso ou impugnação e se nenhum interessado do mesmo se valer
ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados para comparecerem a este Departamento, a fim
de efetuarem o pagamento da taxa
final, dentro do prazo de 60 dias,
contados da data em que levar ex-
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- N9 154.454 - Aperfeiçoamentos em
disjuntor elétrico - General Electric
Company. (Deferido).
alç 154.816 - Composição de tabaco e processo para preparar um pra.
duto coerente de tabaco - Philip
ponto característico n9 8).
pirado aquêle prazo de recurso:
N9 156.461
.Processo de fiação ou
Privilégio de Invenção Deferidos
N9 138.254 - Composição catalíti- Morris Incorporated. (Deferido).
N9 145.340 - Assento ou banco re- ca, processo para produzir um cata- de retorção e instalação para exegulável - Société Anonyme André lisador e processo para produção de •cutá-lo - Hamel GMBH Zwirnereipolímeros usando este catalisador - Und Spinnereimaschinen. (Deferi.
eitroerr (Deferido).
N 9 153.443 - Aperfeiçoamentos em Lhe Firestone Tire & Rubber Com- do).
escovas cilíndricas - Albase Valsec- pany (Deferido).
• N9 157.746 - Um catalisador a prochi (Deferido).
N9 141.528 - Aperfeiçoamentos com priado para polimerizar etileno ou
N9 142.:63 - Aperfeiçoamentos em embreagens de roda livre - Paulo diolefinas conjugadas, processo para
registros para lavatórios em geral - Adolfo Zeymer e Estevão Kis. (De- prepará-lo e para polimerizar etileferido) (Fica sem éfeito a publiea- no ou diolefinas conjugadas cinere.
Thomas Coogan (Deferido).
ção de 23-12-70).
gand á o dito catalisador - Esso ReDesenho ou Modelo Industrial
N° 142.440 - Ferramenta forma- search and Engineering Company.;
dora de rôsca estrias para o rosqug...a- (Deferido).
Deferido
mento de superfícies geralmente
N9 157.894 - Dispositivo de Têm.
N9 175.520 - Nôvo desenho de so- Parker-Kalon Corporapor contato, sem deformação lado - São Paulo Alpargatas S.A. tion. (Deferido) (Fica sem efeito a pera
Compagnie
de Saint-Gobain. (De.
(Deferido).
publicação de 17-12-70).
ferido).
N9 144.151 - Processo e aparelhe
Notificação
••
Para levantar a fêlpa de um tecide N9 159 - Aperfeiçoamentos em te.
_ Ficam notificados os requereo- felpudo - Monsanto Company. (De- souráo para cortar chapas de ferro
tes abaixo mencionados, para com- ferido).
- Irmãos Machado & Cia. (Defeparecerem a êste Departamento,' a N 9 145.248 - Aperfeiçoamentos em rido, com exclusão do ponto caracfim de efetuarem o pagamento da filtros - Raffinerie et Sucreries du terístico n 9 5).
taxa final e da primeira anuidade Grand-Pont. (Deferido) (Fica sem N9 160.131 - Processo aperfeiçoadentro do prazo de 60 dias:
efeito a publicação de 23-12-70).
do para separar minerais finamento
Privilégio de Invenção Deferidos
N9 145.734 - Ajustador automáti- divid„Cas por flotação com espuma e
N9 125.629 - Aperfeiçoamentcs co para freios e freio que inclue um composição para uso como coletot
em/ou referentes a isoladores ajustador automático - The Benclix no referido proceSso - Armour and
kington Brothers Ltd. (Deferido).
Corporation. (Deferido) (Pica sem Company. (Deferido).
N9 129.133 - Precesso para pre- efeito a publicação de 23-12-70).
N9 163.159 - Cabeça de pulveriparar um novo tipo de catai! eador N9 146.003 - Aperfeiçoamentos em zação peita acresce - Edwaed Hoque tem atividade aperfeiçoada na prensas hidráulicas de cortes - Cia. ward Green. (Deferido de acôrdo com
polimerização esterco específica de United Shoe Machinery do Brasil. o laudo técnico).
alfa-olefinas - Montecatini, Societe (Deferido) (Fica sem efeito a, pu- N9 165.185 - Processo para dar reGenerale Per L'Industriq, Mineraria blicação de 23-12-70):
sistência ao encolhimento a tecidos
e Chimica (Deferido).
N9 151.380 - Motor de pistão gi- e tecidos de toque substancialmente
N9 129.391 - Processo para a fa- ratório - Aero-Commerce GMBH. inalterado
resultante - W. R. Grace
bricação de novos corantes orgânicos (Deferido) (Fica sem efeito a pu& CO. - (Deferido de acôrdo cone O
- • Cilea Société Anonyme (Deferida blicação de 23-12-70).
laudo técnico).
de acôrdo com o laudo técnico).
N9 165.589 - Composição adequaN9 151.7'34 Gaxeta de válvula
N9 130.083 - Processo aperfeiçoa- - Aktiengesellschaft
Brown, Boveri da para o ataque do cobre e procesdo para a preparação de pó sêco para & Cie. (Deferido) (Fica
a extinção de fogo - Chemische Fe- a publicação de 23-12-70).sem efeito so utilizando a mesma - Allied Chernical Corporation. (Deferido).
brik GrenaueGMBH (Deferido).
N9 151.856 - Centro de engrena- N9 165.670 - Aperfeiçoamentos em
N9 133.098 - Processo para a fabricação de corantes de antraquino- gem para duas velocidades, com mu- sistema de contrôle automático para
na - Ciba Société Anonyme (De- danças das velocidades automatica- •secaldor de tecidos - General Elecmente produzida, em depeedência da tric Company. (Deferido).
ferido).
N9 134.781 - Composições de subs- velocidade da marcha do veículo - N9 166.213 - N15vo dispositivo pera
tâncias estabilizadas - J. R. Gelgy Fichtel & Sachs A.G. (Deferido) pesca - Renato Paulo Berretta ZiS.A. (Deferido de acôrdo com o lau- (Fica sem efeito a publicação de 23 liotto. (Deferido, oom exclusão do
de dezembro de 1970).
do técnico).
ponto característico n9 3).
N9 136.478- Processo para prepa- N9 151.555 Instalação de lavaN° 167.465 - Aparelho regulador
rar um sistema catalítico e . para a eem automática para veículos moto- da posição - Massey-Ferguson Inc...
po'imerização estéreo-específica de rizados em particular para carros de (Def crido) .
alfa-ofelinas para_ produzir polímeros Johann Sulzberger. (Deferido) (Fica
N9 168.292 - Processo para o faisole tices tendo uma alta regulari- passageiros Gebhard Weigele e brico de um polímero de espuma a
dade estérica - Montecatini, Società sem efeito a publicação de 23-12-70). partir de um polímero a.rgânico ter.
C-eneraie per L'Industria Mineraria N9 154.046 - Aperfeiçoamento em moplá.stico sintético - Shell- Intera Ch'mica, ((Deferido).
processo para a produção de ferro
N° 132.693 - Fogareiro para com- esponja - Fierro Esponja S A. (De- nationale Research Maatschappij N.
bustível gasoso -- Aktiebolaget Bab- ferido de azOrdo com laudo técnico). V. (referido).
1(38.336 - Processo de polimer/•
e° (Deferido)
N9 337.F37 -- Processo para a fa- N9 154.240 - Processo para a fa- zação de siloxanos e silcarbanos cru
bricaeão de filamentos de celulese bricecão de novos compostos comple- emulsão - Dow Corning Corporation.
'erteneenda. de alta resistenr ei - xos metálicos de monoazo corantes - (Deferido).
Teetile end 'Ch s rnieal Research Censo Olha Scciété Anonyme. ((Deferido de N9 168.477 - Processo para conver.
ter cis-1,2-diciano-ciclobutano
oany Ltd. (Deferido com exclusão de acôrdo com o laudo técnico.
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11 O expediente das repartições
públicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção de, Comunicãções até às 17 horas, O atendin-ento do público pela Seção de
.ReGação será de 12 às 18 horas.

EXPEEMENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAL

2; Os originais para publicação,
ALBERTO DE BRITTO FEREIRA
devidamente autenticados, deverão
ser .datilografados diretamente, em
CHEFE DA SEÇÃO' Dri REDAÇÃO
esinço dois, em papel acetinado CHEFE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
ou apergaminhado, medindo 22x33
FLCRIA NO GUIMARÃES
ceni7n.etros, sem emendas ou ra- J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
surãs que dificultem a sua compre msão, em especial quando conDIÁRIO OFICIAL
tiverem tabelas.
SEÇÃO III
S2rão admitidas cópias em tinta
Seção de publicidade do expediente do Departamento
prês e indelével, a critério do
•
Racionei de Propriedade Industrial do Ministério
D.I.N .
de Indúsitria e do Comércio
3; As reclamações pertinentes
à inatéra retribuída, nos casos de
erre ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à c de Redação até o quinto dia útil subseqüe%V:e à publicação.

ImprEssc nas oficinas do Deperlen-cnto de Imprensa Nacional
BRASÍLIA

5) A remessa de valóres para
assMatura, que será acompanhada
de i;selarecimentos quanto à sua
apliação, será feita sómente por
trans-:,2-diciano ciclobutano - E. I.

_a

cheque ou vale postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.
6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse
meio de trans porte, a Delegacia
Regional da Eniprêsa Brasileira de
Correios c Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
acréscimo 1/0 preço.
‘. 7) A Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.

ASSINATURAS

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente. O pedido
Semestre
Cr$ 22,50 de porte aéreo poderá ser mensal,
Cr$ 30,00 Semestre
semestral ou anual. O prazo das
Ano
Cr$ 60,00 Ano ......... :
Cr$ 45,00 assinaturas para o Exterior é sómente anual e não haverá transExterior
Exterior
porte por via aérea.
Ano
Cr$ 65,00 Ano
.... Cr$ 50,00
9) A renovação deverá ser soPORTE AÉREO
licitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
Mensal .. Cr$ 17,00 1 Semestral Cr$ 102,00 I Anual ... Cr$ 204,00 e do porte aéreo. Vencidos, serão
suspensos independentemente de
NÚMERO AVULSO
aviso-prévio.
- O preço do número avulso figura na última página de cada
10) Para receberem os supleexemplar.
mentos às edições dos órgãos ofi- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
ciais, os assinantes deverão solicitá-los no ato da assinatura.
se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

4) As assinaturas serão tomadas no D .1 .N. O transporte por
I;ct aérea será contratado separadag ente com a Delegacia cia Emprf-sa Brasileira de Correios e Te1e7r1 f os em Brasília Esta poderá
s. encarregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao
D I N. Neste caso, o assinante dirigi)á ao D .I.N . o pedido de assinatxrct e o pagamento do valor
corr,spondente, na forma do item
seguinte.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

FUNCIONÁRIOS

N 9 170.313 - Processo para a liga- a rochas -- Maria José Adinolfi Ma-

Dc Po,nt de Nemours and Company. ção de têxteis a borrachas - Dunlop chado (Indeferido).

Rubber Company Ltd. Deferido).
N 9 155.020 - Aperfeiçoamentos em
(Defer 'do) .
N 9 170.610 - Processo para acaba- cavalos mecânicos - Trivellato S/A.
N9 138.558 - Processo para produ- o 'nto de tercidos celulósicos com so- Engenharia Ind. e Com. (Indeferido).
zi] no. ,'elos de fio enrolados cilindri- luções contendo aldeido e ditas soN° 164.840 - Nôvo dispositivo isoe] men e - British Nylon Spinners luções - United Merchants and Ma- lante para interruptores elétricos eferido).
Ltd ,
Ind. Brasileira de Máquinas Marnufacturers Inc. -- Deferido)
N9 170.688 - Processo para a ob- Girius Ltda. (Indeferido).
168.612 - Aperfeiçoamento em tenção
copolirnerizados termicafechad aras - Heinrich Friedrich mente de
N9 188.570 - Material de constru- Farbwerke ção
auto-portante para partes de apaSehrõder. (Deferido, com exclusão Hoechstestabilizados
Aktiengesellschaft vorm. Me- relhos
sujeitos à corrosão de instalado ponto característico n9 4) .
ister Lucius & Bruning (Deferido) .
químicas especialmente para insN.,9 168.614 - Carreta para distriN 9 170.762 - Processo para a ob- ções
bu eão de mudas de cana de açúcar tenção de telomerizados - Farb- talações de eletrólise - Dynamit NoAlc)dio Balbo. (Deferido de acôr- werke Hoecht A.ktiengesellschaft x bel Aktiengesellschaft (Indeferido de
do cor os laudos técnicos, com ex- Meister Lucius & Bruning (Deferido) acôrdo com o laudo técnico).
N 9 145.866 - Nôvo modêlo de eselie:áo do ponto característico n9 2).
N9 170.860 - Processo para produ- tufa
para secagem de tecidos em geral
,\ 9 :.68.674 - Aparelho para a di- zir material tipo couro aperfeiçoado
Gerhard Boehm e Frederico José
gestão de material orgânico e dispo- - Uni.ted Shoe Machinery Corpora- -Urban
N
(Indeferido) .
sitivos associados ao mesmo - New tion (Deferido com exclusão do ponN9 169.924 - Aperfeiçoamentos em
to característico 11 9 6) .
Life Ioundation (Deferido).
embalagens
- Bat Plast Ind. e Com.
N9 173.566 - Dispositivo te conduN 9 :68.716 - Nôvo e original.apa- ção para o cordão de metal em usinas de plásticos Ltda. (Indeferido).
relho manual para colhêr amendoim, de fundição - Concast A. G. (DefeN9 131.229 - Processo e máquina
para fabricação de recipientes - Amebatatas e similares - Schichiro Yma- rido).
rican Can Company (Indeferido).
ki (E)ferido. com exclusão do ponto
Privilégios de invenções indeferidos
N9 138.330 - Chave Interruptora característico n9 3) .
N9 142.660 - Aperfeiçoam entos em Westinghouse Electric Corporation N 9 69.349 - Nôvo lavador de cereais - Kirachi Fukuda e Kazuko ou relativos a máquinas produtoras (Indeferido).
N9 143.617 - Aperfeiçoamentos em
Fukuda (Deferido, com exclreiU do de um rôlo contínuo de cigarros Molins Machine Company Lta. (Inde- compressor de ar - Cirei S/A. (Inponto característico n 9 2) .
ferido).
deferido).
N9 369.495 - Processo para a preN9 155.325 - Eletrodos arco N9 163.033 - Engrenagem de Dire- Union
paraç: o de revestimentos para teciCarbide Corporation (Indeferidos ieísistentes a solventes - Far- ção hidráulica - Thompson Ramo do).
benfabriken Bayer Aktiengesellschaft Wolldridge Inc. (Indeferido).
162.134 - Tensor de torção paN9 163.396 - Permutador de Ca- .N9
(Defeí ido) .
veículos automóveis - Ruy Barlor - Borg-Warner Corporation (In- ra
bisan (Indeferido).
N9 170.004 - Processo para unir deferido).
lençóis de uma composição de poliuN9 163.148 - Novas disposições
retalia complemente ligada em cruz N9 200.935 - Aparelho para aque- construtivas em corrimões - José
- Di1nlop Rubber Company Ltd. - cimento de água por meio de com- Roberto Carvalho (Indeferido).
bustão - Têrmo Metalúrgica Gia(Defe-iido).
N9 172.853 - Melhoramentos em ou
N9 í70.131 - Processo para o trata- comet Ltda. (Indeferido) .
relativos a válvulas de descarga Inent( de fibras R para manufatura N9 147.419 - Aperfeiçoamentos em Sérgio Ronaldo, José Giopatto e João
de papel Chemstrand Ltd. (Defe- Óculos, notadamente óculos de pro- Patista Faleari (Indeferido).
teção usados nas indústrias - Equi- N 9 173.737 - Aperfeiçoamentos inrido).
pamentos vanguarda Ltda. ÇInciciferi- troduzidos em recipientes para receN 9 170.185 - Processo para a apli- do).
ber (=erva]: e distribuir solueoes
cação de revestimentos semelhantes
-ee'ens -- Dr. lvIa"tano Rodri• a peVculas - Imperial Cheinical In- N9 153.460 - Aperfelene-neleos em
4 0u relativos a fixadore de para,ueus gilas rerreira (Indelericio).
dustrj,e# 1,t4. UMçrkigs,

N9 179.722 - Aparelho indicados de
graus de inclinações nos veiemos automobilísticos -- Alvaro Dias da Costa (Indeferido).
N9 186.119 -- Nôvo processo para
operações de carga e descarga de
mercadorias era embarcações em geral e apetrechos empregados - Martins Fernandes (Indeferido).
N9 186.307 -- Plaétia para a sala
de espetáculos, constituída pela reunião de elementos móveis sôbre rodas
- José Luiz Mendes Riper (Indeferido) .
Modêlo de utilidade indeferido
N9 182.366 -- N6vo tipo de jumelo - Forjinha Ltda. (Indeferido).
Exigências
9 132.430
Ya,saka Kokima (Notificar o opoente) .
N9 221.049 -- Amo Gross (Notificar o requerente) .
N9 153.606 -- Nicola Muzavich e
George Henri Pergan (Elimine no
ponto característico n9 2 a parte: "tudo conforme foi substancionalmente
descrito e representado no relatório
e desenhos anexos").
N9 162.678 - Energy Conversion Limited (Retire das reivindicações o
ponto característico n9 36).
N9 163.892 - Mauricio Donaid Ayres (Deve ser retirado o ponto característico n9 17, por não se tratar do
objetivo principal do pedido) •- -(29,
idem, o ponto 18 não apresentar características próprias).
N9 167.467 - Harvest Queen Mil
& Elevator Company (1 9 Retirar os
pontos característicos de ns. 10 a 14,
já que os mesmos não constituem
processo algum - (2 9 altereeão do
título de acôrdo com a nyxl:ficação
acima).
N9 175.383 -- Pactide Coreme-ition
- A requerente deve frecr a "orleite h' cmnnia
rOnt,9 ^
)co; com o novo titulo k.re-c.liado
(fls. 125).
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•
N9 170.456 - Air Balance Inc. - N° 186.118 - Martins Fernandefici
N9 184.149 - Novacel S.A. - Os tos característicos com o novo títu- Notificar o requerente.
Apresente procuração (art. 162).
. pontso característicos, primelçamen- lo.
te apresentados serão aceitos desde
N9 186.253 - Neville Clyde Me.
171.367
Pedro
Geraldo
SilN9
162.215
Serafim
Blasi
&
Cia.
N9
que seja incluída expressão "carac- - Notificar
canum. - Notificar o requerente
o requerente para que veira. - Cumpra a exigência.
terística por" no ponto 2).
para eliminar a reivindicação n° 2.
se manifeste sôbre o parecer de fls.
N° 188.286 - Dr. Sócrates BomN9 187.626 - Kanegafuchi Boseki retro.
N9 186.302 - General Electric"
fim
e
Dr.
Alvaro
Lucio
e
Dr.
Hugo
Kabushiki Kaisha - 1 9 ) Harmonize
N9 170.708 - Fong Yu. - Fica Walter Gebauer. - Apresente nôvo Company. - Notificar o requeren.1
o titulo de proteção com os pontos sem
a publicação de 17-12-70, relatório de acôrdo com o código e te.
caracteristicso; 2°) Modifique os poisefeito
se trata de exigência técnica. procuração referente aos outros dois
N9 186.427 - Robson Corporation.:
pontos característicos para: "Aparequerentes.
- Notificar o requerente.
relho aperfeiçoado para trocar bo1n19 171.253 TakeShi Ikeda. binas em máquinas de fiação". 39). Fica sem efeito a publicação de 17N9 193.769 - Bozzano S.A. Comi.
N9 186.439 - Paulo Pedro dos Reis
Indl. e Importadora. - Pague a - Notificar o requerente.
corrija o ponto Característico n9 9 12-70 por se tratar de exigência.
incluindo no mesma a expressão 'cataxa relativa ao . depósito do pedido.
N9 173.285 - Hercules Powder
• N9 186.455 - Max Langensiepen
racterizado por".
N9 200.348 - Jaime Leite dos Kommanditgesellschaft.
Company. - Fica sem efeito a TmNotificar
NY 188,003 - Japan Exlan Com- blicação de 17-12-70, por se tratar SantOs. - r) Modifique a nature- o requerente.
za do pedido e apresente 2° via dos
pany Ltd. - Apresente novo 'rela- de exigências. •
N9 193.423 - Ind. de Tecidos
tório e pontos característicos reivindesenhos.'
76.461
General
Time
CorN9
•
Rendafix Ltda. - Pague .a taxa redicando' o procesh de obtenção da poratidn. - Fica sem efeito a pu215.255
Joaquim
Maria
de
N9
lativa ao depósito do pedido.
fibra.
blicação de 17-12-70, por se 'tratar Souza.4 - Apresente as 2° e 3° vias
N9 190.792 - Batista S.A. Ind.
dos
pontos
característicos
(f
is.
36).
188.042
Uniroyal
Inc.
19)
de exigência técnica.
N9
Com . e Representações. - Pague a
Título: modifique-o para: aperfeiRealead
Power
CorN 9170.509
çoamento em aparelho para textuN9 167.873 - Novo Teraputisk La. taxa relativa ao depósito,.
• rizar fio termoplástico de muitifila- poration - Notificar o requerente. boratorium .A/S. - Exclua as reiN9 193.730 - Permatex Cimento
mentos; 29) Harmonize os pontos caN9 163.060 - Oswaldo Colombo. vindicações os pontos característicos Amianto S.A. ,- Pague a taxa re.
racterísticos com o novo título; 3°) - Fica sem efeito a publicação de 15 e 16.
Jativa ao depósito.
Corrija erros datilográficos no rela- 11-12-70, por se tratar de exigência
N9 187.792 - Minnesota 2.Iining
Oposição
tório e pontos Característicos; 49) técnica.
and Manufacturing Company. Elimine das reivindicações o ponto
Fábrica de Filó S.A. - Opoente
Inclua
no
título
do
pedido
o
rôlo
de
173.721
Armando
Antônio
N''•
n9 4..
Wauliano - Fica sem efeito a pu- fita adesiva que foi reivindicado nal ao termo n9 193.423.
N9 188.318 - Tee-Pak Inc. -- A blicação de 22-12-70, por se tratar pontos 4 e 5.
Cia. de Cigarros Sinimbu S.A.
requerente deve excluir das reivin- de exigência.
(Opoente ao termo 190.792).
179.446
•
Siemens-SchuckertN9
, dicações os pontos 13 a 18 por não
N° 191.644 - Joaquim Fonseca werke ,Aktiengesellschaft. - NotifiInd. de" Papéis de Arte José T.
estarem de acôrdo com o código.
Junior. - Pague a teia relativa ao car o requerente.
cherkassky S.A. - Opoente ao térÀ
deposito
do
pedido.
N9 188.650 - N.V. Philip ns'glociN9 179.113 - Unilever N.V. - mo 190.792).
N9 192.12 - Mattel Inc. - Pague
lampenfabrieken. - 1 9) Título:
Cumpra
a
exigência
técnica.
as
taxas
relativas
ao
depósito
do
peS.A.
Tubos
Brasilit
- (Opoente
transforme-o para: "Aperfeiçoamento de processo para preparar urna dido e petição 79.970-67.
N9 198.187 Invest-Planema Pia- ao t. 193.730).
laca foto-sensível. 2 9) Harmonize os N9 193.559 - Eletro Mecânica Ray rejamento Econômico e Assessoria
Agrolite S.A. Cimento e Amianto.
pontos característicos n9s. 1 e 2 cem light Ltda. - Pague a taxa relati- de Emprêsas Ltda. - Apresente au- - (Opoente ao t. 193.730).
os novos títulos e exclua o ponto 3. va ao depósito do pedido.
torização do inventor.
Eternit do Brasil Cimento Amian•
N9 193.649 - Meridional S.A. Com.
N9 188.660 - Standard Electrica
N9 ' 154.069 - Sandvik do Brasil to S.A. (Opoente ao t. 193.730).
- Apresente documento de e Ind. - Pague a taxa relativa ao S.A. Ind. e Com'. - Notificar o .Casa Sano S.A. Ind. e Com.
depósito do pedido.
cessão.
requerente.
• (Opoente ao t. 193.730).
N9 194.242 - Inds. Químicas
N9 188.896 - Societe Rhodiaceta.
Alcan Alumínio do Brasil S.A.
N9 183.768 - Cirel S.A.. - Noti- Reivindique apenas processo de Mangual S.A. - Pague a taxa reOpoente ao t. 193.730).
..4
ficar o requerente.
obtenção e faça a harmonia -tios pon- lativa ao depósito do pedido.
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INDICES:
Por ordem numérica
Por ordem alfabética dos assunto
,Da legislação revogada em 1967,
DIVULGAÇÃO N°
PREÇO: Cr$

1 042

8,00'

A VENDA

Na Guanabara
Seção de Vendas: Av Rodrigues Alves
Agência .1: Ministério da Fazenda
em.e-se a pecbdos pelo Serviço de Reèraibblso Postai

Era Bracília
Na sede do DIN

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

56 Quarta-feira G

• Janeiro de 1971

PONTOS CARACTERIST1COS ,DOS PEDIDOS
DE PF-21VILE-G10
ÉÉRtli Na 178.319 cl(,1 50 de março de L966

177.754 d2 10 do março de 1966,

itequitente: AMSTED INDUSTRIE:, INCORPORATI'D a ex.,"

Requerente* JOSEPH LIJCS (INCUTAIES) LINITED./INMATERRA./

Priv légie do lavando: "UMA ESTRUTURA ACOPLADORA DE VAU() ROTATIVA"

priviiPalt, de ineaaellJt :SISTEMA DE IMIÇIO POR WIELRA•1

VEIVINDTCAÇOES

pelviadicacóos.

I . Uma estrutura acopladora de vagão rotativa, ca.ractcrizada
, "Ima Viga Central tendo p aredes Lateral: e de tOp,, um percursor tendo /
uma parede de tópo o paredes laterais a j ustadas à viga central, um balancim
tond), um porção de cabeça guiada para movimento axial e não rotativo dentro
ia viga central e percursor, uma engrenagem montada dentro do balancim para
tesi;tir a movimento axial do Ultimo e compreendendo a pt 4 ..guidor frontal /
Ce4db uma superfície frontal esférica, .um suporte de acoplador compreendento uma extremidade aumentada tendo uma superfície de extremidage esférica /
eomçlementar e encaixando-se a dita superfície frontal esférica, e meio de
tilava de retenção montado destacãvelmente em dita p
orção 'e cabeça para se/

tinc.;:-:ar em dita p Orção de extremidade contra movimeato axial de
dita .Porção
to cxtremidade contra movimento axial de dita porção de cabeça, tendo dito/
tem, chave su p erfícies cOncavas esféricas encaixando-se em uma superfl-/
de frontal convexa esférica em dita p orção de extremidade,
Reivindica-se a prioridade de correspoLsente pecado depositalo V.a Repartição de P
atentes dos Estados Unidos da America em 9,de abril de
06! sob n g 449.921
ponto ng

ao total ao ,/ pontos apresentados.

Sistema de ignição por centelha para Lttor do com,
Duos...o

...terna, ca ra cterizado por incluir um capacitor cuja descer

ge produz uma centelha, um elemento de comutação em q o1rcuitO com
mesmo,. componentes operãveis quando uma centelha 1.1 solicitada pare
'comutar o dito elemento a fim de permitir a descarga do capacitor/
através do mesmo para produção da centelha, o dito elementos de co
mutaç go sendo desligado quando o cap a citor I; descarregado, um cir..
culto °senador que á feito ligar quando o elemento de comutação
ligado, componentes etrav4s dos quais o dito circuito carrega o ca
pacitor de maneira que a cada ciclo de operação do mesmo a dita cr
ga aumenta, e componentes usados para cortar a operação do dito

antes que

UMLI

nova centelha seja solicitada./

A requente reivindica a prioridade do correspanctente
pedido depositado na Repartição de P a tentes na I nglaterra, em 10 /
de marco de 1965, sob LI O 10.113/65./
Ponto ne 1 do total de 5 pontos apresentadoS./

n

33

36

2r

TIBÁD Na 177.736 de tO de março do 1966
Recaerente: VASUO OKI o a SA0 PAULO
Pr ii ilégio de invenç go: 4ADAPTAD0R PARA MAU-MU:ao,"
RDIvINDICAÇOE$

t• ADAPTADOR PARA

eonstittno por peça elástica,
Irçferivelmente de plástico e na forma aproximada de tubo, caracterizado In
40

MANGLIElb.
.%

fato de que uma das extremidades Se apresente com borda pronunciadamentt

to,tada para o interior e com menor diâmetro, enquanto que junto à extremi.
AaG.e.Oposta a p resenta-Se aba circundante voltada para abertura da extremidp
te
tento n2 de totar Ga

2

pontos apresentados.

12

TEIMO 0 2 150.061 de 21 de junho de 196,
Requerentes VARTA AKTIERGESELLSCAAPT
Privilégio de Invenção; "PROCESSO PARA A PABRICAÇXO DE UM ELETRODO na
MOPOROSO A DIPUSX0 GASOSA E COMPOSIÇXO
GEL POLIEIETROLICO ASSIM OBTIDO'
REIVINDICAOES
1- Processo para a fabricação de um elotrodo homoporoeo a curtlw
oco geeoea:caracterizado por compreender as faces de produção de um
gel polieletr6lico aquoso ionotrópioo, consintindo de uma camada não
porosa e de uma camada definindo una multiplicidade de capilares uni.
fortemente dietribuldos e paralelos, eubatancialmente do mesmo tamania
e forma; de remoção da camada não porosa, cortando-a perpendioularmen
te aos capilares; de estabilização do gel homoporoeo resultante, subi
tituindo a Agua nêle contida por insa resina aintéticas e de revestimento de tOdas as *superfícies do gel homo p orp eo estabilizado com tai
metal eletrioamente conduto,.
requerente reivindica
priori , - ,1. 00. Intrawapondentee pedidos"
depoaitadoe na Repartição de Pa t ente, da klemaeha NI 22 de • .nho de.
1962, •ob ti 2 A 40506 Ita/12h, e 24 de agOeto de 1962, eob .2...
3 22956 VIb/21b.
Ponto n e 1 do total de 123 ponsoe apreaentaioa.
2

PREÇO DO
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