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DEPARTAMENTO NACIONAL
fflA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Expediente do Dirotor Gera8
De 24 de fevereiro de 19'10
Diversos
Indústria Goomtex Ltda. -aorrente do tarmo 592.085 marca
Riergomtex - Arquivar o recurso, por
Ur sido apresentado fora do prazo
aga. Expedir o certificado, paga a
Wza, final

Serviço de Iliceoção,
Informação e Expedição
Da 24 de fevereiro de 1.970

(11~1

NO 624.303 - Panorama S. A. Imóveis.
N O 624.304 -- Panorama al A. Ira6vais.
N O 624.390 -- Condomínio 40 EdiN9 5 .476 -- Aideé Campos Re- ficio Doa Rolando.
sende.
No 625.073 - Di Thiene Bar o
N9 598.555 -- Cerâmica 3.
Lanches Ltda.
Ltda.
Viradouro
N9 600.921 - Ortho Pharmaceuti- Ltra. 625.267 - Viaça°
cal Corp..
No 626.021 - Su per Mercados Su6‘.1..177
per S. A.
Sylvio Coelho.
NO 601.504 - Paulo Capelhuchnik N9 628.666 - António Sanches
Galdeano.
e Maurício Capelhuchnik.
N9 629.025 - Indústria de Vidros
NO 602.448 - Artll S. A. Hote- Científicos
Vid. Ltda.
leira, 'Mercantil e Adua.
NO 629.232 - Coop erativa Agrleola
N9 603.857 - Pautai Representa- de Cotia Cooperativa Central.
ções Ltda. 8. C.
NO 629.431 - Banco Crefisul de
NO 603.865 - Pedro Vieira da Silva Investimento
S. A.
NO 604.292 - Prodalex Produtos NO 629.822 - Expresso Alvorada
Alimentícios 8. A.
Ltda.
No 605.309 - Sako Coseki.
NO '829.858 - Crismar Despachos
N9 606.393 - Armindo José Pe- de Financiamentos S. A.
reira.
NO 629.665 - Brasileira de Vinho
.A.. In dústria e Comércio.
N9 607.082 - Construtora e Comércio de 35,o Paulo Ltda.
NO 630.136 - &bebe Comércio de
N9 607.807, - Joaquim Barbosa Bebidas Ltda.
Lima Filho. •
NO 630.380 - Distribuidora de
eN 9 608.095 - Francisco Pinto Pe- bidas Aricanduva Ltda.
reira.
çar
ves630.603 Solta Kenilques Gn
o.
NO 608.205 - Panificação Princesa
dás Laranjeiras Ltda.
No 830.801 - Cerâmica Artratiea
N9 608.919 - P/Iercurio Marcas e Ribeirão Pires.
Patentes Ltda.
NO 631.699 - Cerâmica B. Caeta.
N9 609.181 - Piei Roce Indelstilla no S. A.
de Plásticos Ltda.
NO 632.467 - Construtora ninet
N9 609.767 - Plásticos Niagara Ltda.
Ltda.
NO 632.681 - Wolfgang Reistseh.
N9 610.003 - Editdra de Música
xv . 632.682 -- Irmãos de Stern);
Brasileira e Internacional S. A.
Ltda. .
EMBL
N9 610.188 - Cirnas 8, A. IndtisNO 632.769 - Cia. 1:Castle/ira dg
tria de Ar Conditionai,Do, Refrigera- 3up
er Mercados.
ção e Ventilação.
N O 633.020 - Irmãos To
stes Ltda.
No 611.044 - Serraria S. João Limitada.
NO 633.760 - A. Peiguson et Co,
N9 612.499 - Knoll A. G. Che- United.
No 634.680
mische Fabriken.
Celso Paulino de Me-;
N O 619.983 - Za.z Tan Indústria o ociros.
Comércio de Produtos Quimicos Ltda. N9 635.532 Apodi de Acua.
NO 621.502 - Condomínio do Edi- P articipações 3. A.
fício. Aval.No 635.570 - Eng enharia de Pua-.
NO 624.185 - Cia. Melhoramentos dações B. A.
de S. Paulo Indústria de Papel.
N o 835 7a9 - Ijard Gasolina 4
N9 624.301 -- Panorama S. A. ImaServiços Ltda.
vais.
No 624.302 - Panorama i A. In10- No 636.116 - Boa Esperança Revais.
PresentaçOeS d0 Corada Ltda. .

EVTfr. DA PFROP 1EDADE
ONDUST 5A L

Overland do
N9 482.979
Brasil 8. A. Indústria e Comércio.
NO 484.242 - Diamond Sha.mrock
Corp.
No 485.492 - João Roma.
N9 485.664 - Publicação PMV
Pesquisas, Mercadologia e Vendas Limitada.
N9 487.099 - Rembrandt Tobacco
Cor. (Overseas) Ltd.
NO 491.027 - Marte Representações Ltda.
9T9 494.315 - Indústria de Artefatos de Borracha Samp S. A.

N O 500.034 - Indústrias Micheletto
3. A.
N9 500.292 - Metalpeças S. A.
Pleura notificados os requerentes
N9 503.972 -- Indústria de Saltos
a
parecer
alnisso mencionados a com
Schmidt S. A.
•
este Departamento no pram de 80
dias, a fim de efetuas o Pagamento NO 516.046 - Mecânica Sean Inda taxa final para que sejam exPe- dústria, e Comércio Ltda.
doa os certificados..
NO .516.243 - Mega Elétrica de
Ferragens Galvanizadas Ltda.
N O 147.565 - Chaude &Ales.
NO 332.102 - Word= hadústrias NO 534.280 - Weston AL A. Produtos Alimenticloc.
Metalúrgicas S. A.
N9 536,631 - Barão Indústria e
No 3a1.385 - Artefatos de CoUroa Comércio Ltda.
Plasticos &galas Ltda.
NO 540.283 - ExprePso Paranaense
Chlarello.
No 378.032 Ltda.
Tecidos Pluma 3. A. - NO 541.117 - José Etrusco Vieira
,N9 379.814
Lanifício Pileppo N9 550.585 - Indústria e CoraérN9 393.435
0, A.
cio Borda do Campo Ltda.
N 9 411.005 - Sociedade Agro PeN9 550.955 - Indústrias Metalux
núria Sabalta Ltda.
8. A.
N9 429.011 - Panificadora Nova
NO 554.838 -- Josali Comércio e
2. Cruz Ltda.
Indústria Ltda.
Impo
Ornar
AironierNO 438.734
NO 556.786 - Ancape Comércio e
oiann S. A.
Representaçôes Ltda.
449.056
-(Mauricio
d.!
La
Sorna
No
N° 557.560 - Representações Sued
-- Produtos Ali- Ltda.
N9 450.728- Pau
mentícios Nacionais S. A.
NO 566.388 - Glen Keith Glenlivet
NO 455.500 - Industriall ,,adora de Distillery Company Limited.
Café do Pi auí Ltda,
N O 566.646 - Rigesa. Celulose, PaNO 460.033 -- Knorr Naabrroitte: pel e Embalagens- Ltda.
akilengesellschaft. •
No 568.641 - Curumim Artigos
No 462.307 - Engarrafadora e Dis- para Presentes Ltda.
tribuidora de Bebidas Pirassununga NO 576.090 -- Antônio Cassuniro da
Ltda.
Silva.
N9 476.212 - Vitrais Comado Sor- NO 576.607Francisco
Alves da
.aen g ht S
S. A
A.
Silva.
No 483.848 - Indústrias 13:asi/e1ras587.536
N9
- A . Sensação Modas
de Artigos Refratários 8. A. .•-• IBAR g. A.

Notijicagdo
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542 Sexta.feira 27
,-- As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.
As . reclamações pertinentes
â matéria retribuída, nos casos de
êrro ou omissão, deverão ser
formuladas pe,- escrito à Seção
de RPrIação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
órgão oficial.
A Seção de Redação funciona, para atendimento do público, de 11 às 17h30n2.

'

DIÁRIO OFICIAL

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
CORETOS GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
CHEIGE DO SERVIÇO BE PUBLICAÇÕES

CHEFE PA SEÇÃO Cm REDAÇÃO

DE ALMEIDA CARNEIRO

FL.ORIANO GUIMARÀES

DIÁRIO OFICIAL
sução ni

SoLi eo do publicidade de oxpediente do Copartarnan,to
Nacional do Propriedade Industrial do MInIstérte
da indústria e do Comércio

/emproes° nas Oficinas do Ccpartareanto de imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Ful,:croNÁRIos

.-, Os originiais, devidamente
Capital e Interior :
Capital e Interior :
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre
NCr$ 18,00 Semestre
NCr$ 13,50
grafados em espaço dois, em uma Ano 00.“4109000174 NCr$ 36,00 Ano
NCr$ 27,00
só face do papel, formato 22x33:
Exrerior
Exterior :
Ees emendas e rasuras serão resNCr$ 30.00
Ano •
• NCr$ 39,00 Ano
wlvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
O
preço
do
námcro
avulso figura na última página de cada
gomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
--- O preço do exemplar arrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
•exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de - NCrS 0,01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.
000000 0 a •,•_41.4

Fáve..-elro de iI)--re
As assinaturas vencidas podei-Ia ser suspensos sem prévio
avise.
Para evitar interrupção na
remessa cios órgãos oficiais a ICnovação de assinatura deve ser
solicitada com antecedência ele

trinta (30) dias.
--- Na parte superior do coneI rêço estão consignados o número

do talão de registro da assinatura
c o mês e o ano em que findara.
- As assinaturas das Repar:1çõcs Públicas serão anuais e dc.
verão ser renovadas ate" 28 de feverciro .
A remessa de valõres, sem.,
prc a favor do Tesoureiro d.o Departamento' de Inzprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à suo ,v1icarão.
-, Os suplemento3 às edições
dos órgãos oficiais só serão rematidos aos assinantes que os sou-fitarem no ato da assinafur

Saturnia S/A. Acumuladoras EleN9 636.184 - Pastelaria Nang-Ping Rociedade Editorial Visão Limitada 149 902.315 - Marca Procavit.
(oposição ao termo n9 896.616 - N9 902.316 - Marca Procavit.
tricos (oposição ao termo n9 903,06.1
Ltda.
- Marca Saturn).
Marca Visão) .
N9 636.754 - Andrelino Marques
Laboratório Wander do Brasil So- Exportações Brasileiros S/A. EaC H Boehringer Sohn (oposição ao ciedade
& Filhos.
têrmo n° 902.287 - Marca Bac- mo n9 Anônima (oposição ao têr- portbras (o902.-MarcDltn) p
osiçãoa o ter mo 11 melo
•
N? 636 . 950 - In d. e Com: de Pro- Spray).
900.383 a
N/Emprês Brasa:g:ia:ri;
dutés Alimentícios Fuste Ltda.
O Po- Sociedadee Anônima.
Lab matólio C1 irnaxS/A
Farbenfabriken Bayer Aktiengesrl- sições
aos -Vèrmos:
Nç' 637.538 - Honda Giken K0g,yo ischa•ft -- Oposições aos têrmos:
Eietromecânica Dyna. S , 'A.
On ,Kahushiki Kaisha.
149 901.805 - Marca Drap-Bon.
149 904.667 - Marca Povidine.
sições aos têrmos:
N9 637.676 - Durval Stockler de, 149 901.703 - Marca Decolores.
149 902 ..432 - Marca : Gráfica Cli- 149 900.308 -a. Marca Diminas.
Lima.
max.
149 900.308 - Marca Diminas,
General Motrs Corporation (opaN9 637.695 - Cia. Ind. de •Con- sição ao tèrmo n9 902.123 - MarN9 902.400 - Marca Climavicl.
The National Cash Registar Comservas Alimentícias Cica.
ca GM).
Dr. A. Wander S/A. (oposição ao pany - Oposições aos têrmos:
Ns. 637.696 - 637.697 - 637.698 McNeii Laboaatories, Incorporateel tèrmo n9 901.774 - Marca Neozitria). N9 903.051 -- Marca Nacional So- Cia. Ind. de Conservas Alimen- (oposição ao têrmo 119 899.541 Laboratórios Frumtost S/A. Ind. ciedade Anônima Corr2tores de Setícias Cica.
Marca Viciam).
Farmacêuticas (oposição ao Varino guros.
N9 637.822 - Mercearia Seis de Simplex Time Recordar Co., (opo- n9 903.323 - Marca Stermin) • •
N9 903.052 - Marca Nacional SoNovembro Ltda
sição ao termo n9 900..503 - Marca Laboratórios Lepetia S/A. (oposi- ciedade Anônima Corretores de
.
149 638.146 - Distribuidora de ('es- Simples)
ao térmo n9 901.110 -- Marca gurw.
National Blaink Book Company ção
cado Armação Ltda.
Inc (oposição ao têm) n9 902.721 - Multluva) .
149 639.056 - José Mourá.o.
Marca 'Vaticinai).
Super Test S/A. Indústria e CoDIVISÃO DE MARCAS
(oposição ao térnio n9 902.021
N9 640.520 - Sônia Borges de Al- - Zupa Refrigerantes Ltda. (oposi- mércio
•.
Marca
Super)
.
meida Cardoso.
ção ao térmo n9 904.010 - Marca
Rio, 24 de fevereiro de la-,0
.
Deca S/A. Indústria. e Comércio
N9 641.024 - Fundação CasPer, Tu-Ka)
Absolon Alves Macedo (oposição ao (oposição ao tal-mo 9 903.964 Notificação
Libero.
tèrmo n9 901.177 - Marca Protei- Marca Hidra-Cal).
Fundação
Gaspar
vitam).
641.025
I.z'Y
Instron
têrmo
n Corporation (oloc/SiÇáo ." : Depois de decorrido o praza de
Libero. Kibon. S/A. (Indústrias Alimentí9 900.684 -- Marca Instron) . clias, a partir da presente data para
¡recurso ou impugnação e co nenhum
NQ 641.332 - Luiz Laufer & Cia. cias) (oposição ao têrmo n9 900.786
Ya,rdley & Company Ltd. (oposi- interessado do mesmo se valer ficam
- Marca Jvata).
Limitada.
ção ao iam() n9 901.114 - MarCa' notificaclos os req uereate.s' abaiao
Laboratórios Andromaco Sociedade Flair) .mencionados
M 641.344 - José Luiz de Oliveira
para
es t e
Anônima
(oposição
ao
tarmo
número
)Ferraz.
Indústrias Químicas Resende S/A. Departamento, a fim de e fetuarem
o
901.007
,Marca
Lasa).
(oposição ao têrmo n9 900.353. Ipagamento da taxa final, dentro do
, N9 641.533 - Ronaldo Oliveira
Marca
i
Q
C).
Todaly
do
Brasil
S/A.
(oposição
ao
prazo de 60 dias, contados da data em
Franco.
149 611.590 - Metalúrgica Sorala' térmo no 901.258 - Marca Tobi) .
Intece S/A. Indústria e Comércio que tiver expirado aquêlc pan•zo de
Limitada.
(oposição ao têrmo 1-19 900.983 -Irecurso:
• K. Imak.ava, d: Irmãos (oposição ao Marca
Intessil) .
• tarmo n9 902.242
Oposições
Marca Boreal).
Marcas Dejeridai
Indústria cio Móveis, N . 466.759
Earwerke Hoechst Aktienge.sells-: Ccgest S/A. Comèrcio e Gestão Movarti
MSN
Metall/raie:,
Artístico Ltda. (oposição ao (ermo São Nicolau S.A. - el. (1 -- Reaischaft (oposição ao têrrno n9 900.158' (oposição ao têrmo n9 901.072 - &
902.655 - Marca Movarte) .
n1 tre-se com exclusão feita pela seção
Marca Gogeve) .
- Marca Periene).
Engenharia e Construçõesi N. 467.854 - Maives - Malvas S.A
A 13 C Rádio e Televisão SIA
Pan Produtos Alimentícios Nacio- Relévo (oposição
ao têrmo número lConakcio e Indústria de Inaacaaeats
4oposição ao têrmo n9 903.035 -, nais S/A. (oposição ao térmo nú- Limitada
'-i. 7,
mero 900.705 - Marca Pari Fran). 903.497 - Marca Relévo).
Marca, A B C).
Iridústrias Granfino S/A. (0P ost-, N. 501.057 - Emblemática - Toai.
'ate
Sheraan
Wíllíams
Compaaa
Walt
Diáney
Produetions
(oposição
cão
têrmo
1-19 90Q -303 - 'N'Iarca -¡ ao termo ri.9 900.811 - Marca Loi•
tearno n9 899.929
4.oposieão aoao
-.
"
Paulista).
Marca YPiranga Tintex)
ba° 1) .
Montor-Montreal Organização In- 1 N. 513.304 - Diplomaa, - Citylu,
Laboratórios Lepetit S/A, (oposi-1 Instituto Lorenz,ini S/A. Produtos dastrial e Economia S/A. (oposição S.A. Comércio e Importação - cl. 8
çaa ao têrmo sn9 899.408 - Marca' Terapêuticos Biológicos - Oposições ao térma n9 903.919 - Marca Em- - R egistre -se com exclusão feita pela
aos têrmos:
blemática) .
Micisol).
seção.
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N. 538.903 - Ibesa - Ibesa - Indústria Brasileira de Embalagens S.A.
- cl. 8.
N. 539.182 - Elbremática - Ibesa
- Indústria Brasileira de Embalagens
cl. 8.
N. 539.182 - Emlerratica - Ibesa
- Indústria Brasileira de Embalagens
B.A. - el. 8.
N. 542.043 - Nautilus - Gercy Balista dos Reis - el. 7.
N. 650.275 - Conjunto Jaqueline
- Metalúrgica Eletro Dinamo S.A.
- cl. 40. - Registre-se abluente para
os artigos discriminados e sem direito
ao uso exclusivo das expressões conjunto e desmontável.
Pé Cura - Sapataria
N. 667.200
Dientífica Correto Ltda. - cl. 10.
N. 441.777 - Panobra - Panobra
d.A. Com. e Ind. - ci. 38.
N. 475.773 - Companhia de Seguros Marítimos e Terrestres Unia° dos
Proprietário - Cia. de Seguros Marítimos e Terrestres Uniáo dos Proprietários - el. 25.
N. 480.239 - Belair - S.A. Brasa.
'eira de Tabacos Industrializados Sabrati - cl. 44.
N. 492.315 - Far-West - S. Paulo
Alpargatas S.A. - cl. 38 - Regiahe-se com oxclusão de escapulares..
N. 517.944 - Quinado Guichard Parente, Rodrigues S.A. Ind. e Com.
de Bebidas - cl. 42.
N. 510.021 - Paulista - Doceira
Antonio José Bomfira - ai. 42.
N. 509.460 - Rainha de Ouro a-Antonio Jsê Bonfim - cl. 42.
N. 522.068 - Albatrós - Onibla
15.X.: Ind. e Com. de Papel - el. 38.
N. 523.365 - Poliprint - Poliprint
13.A. Indústrias de Papéis e Artes
Gráficas - cl. 28 - Registre-se com
exclusão feita pela seção.
N. 531.724 - Med - Produtos Alimentícios Man1 Ltda. - cl. 41.
N. 569.577 - Roal - Roal - Administração e Participações Ltda. el. 50.
N. 584.875 - Gerin Genebra Emprasa Gerin de Bebidas S.A. el. 42 - Registre-se sem direito ao
uso exclusivo da expressão Genebra.
N. 397.956 - Lojas das Bagunças
el. 49.
- lia Zakka
N. 602.033 - Bola Amadora - Egia
- Editara Gráfica La.gunilla S.A.•
cl. 32.
N. 602.350 - Quatro Artes -- Quatro Artes DivulgaçÇo Brasileira de
Artes Ltda. --- el. 32.
N. 604.226 -- Baraúna - Editara
Baraúna Ltda. - cl. 32 - Registre-st- com exclusão feita pela seção.
Livrobras - LivroN. 004.238
bras Editara Ltda. - cl. 32. Dehn - Indústria de
N. 1304.577
Material de Pesca Mar Ltda. - el. 49.
Eitel' Editaira
Eiffel
N 501.826
Ltda. - cl. 32.
Lancaster - Editara
N. 005.904
Le.neaster Ltda. - cl. 32.
N. t106.574 - iu'xportbras - Exporel. 32.
ç&as S.A. Exportbraa
N u06.975 Cobraci - Cia. Brasileira de Comércio Internacional -

• -

el. :;2.

N. 607.812 - Local - Claudir Charl. 32.ves
N. 609.273 - Vale Cinema - Joaa
guiai Pinto de Miranda Netto el. 3.
N. 0 , 2.-122 - Blindex - Santa Lucia CrEt,iib Ltda. - cl. 14.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N. 616.090 - Toga - Indústria de N. 681.107 -, °macas - aatpotan
Papéis de Arte José Tscherkassky & Cia. - cl. 28.
S.A. - cl. 38.
N. 681.493 - Polvo - Insaistria
N. 622.300,-- Rio Verde - Indús- Plástica Opalit Ltda. - ci. 28.
trias de Papel Rio Verde S A. N. 683.275 - Savian - Cia. Indusel. 38.
trial Brasileira de Calçados VulcaniN. 622.893 - Sayonara - Carlos zados Vulcabrás S.A. - el. 28 - ReCirino da Silva - cl. 32.
gistre-se com exclusão feita pela seN. 624.475 - Folha de Piratillinga ção.
- Contranio Riccioppo Silva - cl. 32. N. 683.413 - Kibon - Kibon S.A.
N. 627.535 - Lesmar - Mercados (Incas. Alimentícias) - cl. 18.
Leymar Ltda. - cl. 41.
N. 684.340 - Ireplast - irsee InN. 628.268 - Mentella Van Metia dústria de Resinas Sintéticas e Conexos Ltda. - cl. 46.
N V - cl. 43.
N. • 630.279 - Nortefia, - Moinhos N. 684.776 - Onze de Ouros - Editara e Comercial Saravan Ltda. Unidos Brasil Mate S.A. - cl. 41.
cls. 28.
N. 632.075 - Flor do ABC - Pani- N. 685.384 - Praux *- Praux InIcadora e Confeitaria Flor do ABC dústria Química de Produtos AuxiliaLtda. - cl. 41.
res de Limpesa Ltda. - el. 46.
N. 631.261 - Cronor - Cronor S.A. N. 686.099 - Vega - Vaga
InCom. e Ind. - cl. 44.
dústria e Comércio de Artefatos Plás.
N. 634.887 - Preguiçosa - Bonecas ticos Ltda. - cl. 28.
Preguiçosa Ltda. - el. 49.
N. 686.240 - Plaminc Plaminc
N. 637.191 - Underbergue - Vva. - Plásticos e Motores Indústria e CoH. Underberg - Albrecht & Cia. mércio Ltda. - cl. 28.
Ltda. - cl. 42.
N. 686.933 - Sepab - Sepab N. 632.192 - Kembergue - Vva. Soc. de Expansão Comercial da Bahia
H. Underberg - Albrecht & Cia. Ltda. - cl. 28.
Ltda. - el. 42.
N. 687.087 - Suvin - Suvinil S.A.
N. 637.194 - Bergue - Vva. H. Ind. e Com. de Tintas - cl. 28.
Undergerg - Albrecht & Cia. Ltda. N. 687.090 - Suvi - Suvinil S.A.
- cl. 42.
Ind. e Com. de Tintas - cl. 38.
N. 637.195 - Kibergue - Vva. H. N. 687.538 - Azolivinha - Azoliva
Unclerberg - Albrecht & Cia. Ltda. S.A. Importadora e Exportadora de
- cl. 42.
Óleos ComestiveSs e Derivados N. 637.196 - Kekinberg - Vva. H. cl. 46.
N. 687.572 - Bonau - Indústria
Underberg - Albrecht & Cia. Ltda.
Química Rabechi Ltda. - cl. 46.
- cl. 42.
N. 637.906 - Café Rei da Mata - N. 688.224 - Saguiril - Soc. CoAury de Souza Vile,r - cl. 41.
mercial e Industrial de Máquinas e
Nagib Assaf Plásticos Saguirú Ltda. - cl. 28.
Assaf
N. 639.765
& Filho - el. 41.
N. 693.518 - Emblemática - 'AgroN. 644.826 - Francana - Gráfica export Exportadora e Importadora de
e Papelaria Francana Ltda. -= cl. 38. Produtos Agrícolas Ltda. - cl. 28.
N. 693.692 - Neumeyer - Fábrica
N. 647.602 - Ecig - EmprCe-ndi- de Pianos F. Modstein Ltda. - el. 9.
mentos Comerciais e Industriais da
N. 624.150 - Creme Absolue cl. 38.
Guanabara S.A. - Ecig
Artes Westerley Produtos de Beleza
N. 552.069 - Convita - Convita S.A. - cl. 48.
Cia. Nacional de Video-Tape - el. 28.
N. 694.782 - Adelaide - Usina de
N. 623.104 - Barreira - Colgate- Açúcar Adelaide S.A. - al. 1.
•
Palanolive Company - el. 48.
N. 695.543 - Tigre - Ina S.A.
N. 646.831 - Quimorgan - Qui- Indústria Nacional de Armas - cl. 18.
morgan Análises Químicas e Orgãni- - Registre-se com exclusão feita pela
cas Ltda. - el. 1 - Registre-se com seção.
exclusão de vernizes químicos.
N. 696.466 - Advance Advance
N. 648.042 - Roger - Jorge Ri- Representações e Comércio Ltda. cardo Rothirsch Meisels - cl. 9.
el. 46.
N. 649.244 - Sellapon - J R Geigy N. 696.881 - Eahnyl - Indústria
S.A. - cl. 1.
Brasileira de Instrumentos Musicais
N. 649.534 - Mavirose - Quimica Weril Ltda. - el. 9.
Valmey S.A. - cl: 48.
N. 696.881 - Ebanyl - Indústria
N. 660.267 -- Fenix - Nadir Fi- Brasileira de Instrumentos Musicais
gueiredo Ind. e Com.. S.A. - cl. 28 Weril Ltda. - cl. 9.
- Registre-se com exclusão feita pela N. 732.982 - Epa - Paulo Plane
seção.
Menezes - cl. 41.
N. 662.312 - Purotex - Indústria Titulo de estabelecimento deferido
Química Purotex Ltda. - cl. 1.
NO 495.054 - Indústria e ComérN. 662.537-- Genial . - João Fer- cio Café Amendobraz - Indústria 6
reira Couto - cl. 46 - Registre-se Comércio Café Amendobraz Ltda. com exclusão feita pela seção.
Classes 33 e 41.
N. 673.442 - Jamborá - Silvio
N9 549.514 - Leardi Imóveis Leardi Imóveis Ltda. - Classe 33.
Americo Trinca - el. 48.
NO 612.963 - Edifício Interlagos
N. 674.149 - Arauóária - Indústria - Auto Estradas S. A. - Classe 33'
de Vassouras Araucária Ltda. N O 638.585 - Imobiliária 4 9 Cenel. 29.
tenário - Luiz Cariara Soares N. 674.157 - Roton - Paulo Gio- Classes 33 e 38.
vanni Bressan - el. 1 - Reglstre-se
N O 650.617 - Soldadinho de Chumcom exclusão de tintas e vernizes.
bo - Soldadinho de Chumbo N. 675.236 - Kapia - Renato Ba- Classe 33.
relia - el. 48.
Marcas indeferidas ....
N. 680.269 - Najla - Wilson ManN9 569.174
Figuras Geométricas
sour - cl. 28 - Registre-se com ex- - Nicolau Angelo Brasil Moral clusão feita pela seção.
Classe 8.
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NO 629.521 - Canarinho - Indústria e Comércio de Bicicletas Calo!
S. A. - Classe 21.
N9 511.471 - Beira Alta - Produtos Alimentícios Barbosa Ltda. Classe 42.
NO 515.903 - Bonella - Batchelors
Foods Liznited - Classe 41,
NO 519.516 - São João - Papelaria e Livraria São João Ltda.
Classe 38.
NO 522.246 - Sportball - R. O.
Paiva Queiroz - Classe 49.
N 9 525.708 - Pick - Cia. Swift
do Brasil - Classe 41.
N O 548.557 - Tudo Bem - Alfredo João Monteverde - Classe 41.
N9 553.303 - Livrolar - Livraria,
Editôra Livrolar Ltda. - Classe 32.
N9 562.569 - Arte Plásticos Arte Plásticos Ltda. - Classe 25.
N 9 565.310 - Café Silva - Eugênio Alvares da Silva - Classe 41.
NO 595.101 - Finex - Indústria
e Comércio de Bebidas Casa Lusitana Ltda. - Classe 42.
N9 605.085 - Seixas - Indústria
de Conservas Castro Ltda. - Classe 41.
• NO 621.388 - Café Iris - Michel
C. Abrão - Classe 41.
NO 631.177 - O Sol Nasce Para
Todos - Sapucaia El. A. Lojas Comerciais - Classe 15.
N 9 631.267 - Lívia - Cronor S. A.
Comércio e Indústria - Classe 44.
N9 637.475 - União
Pastifício
União Ltda. - Classe 41.
No 638.846 - Portu g uês - Revista para o Estudo Prático de Português - Plínio Fernandes - Classe
n°32.
No 640.454 - Indupal - Indupal
- S. A. Indústria Paulista Lie Alimentação - Classe 43.
NO 646.570 - Lomar - Lomar Comercial e Importadora Ltda. Classe 38.
N 9 615.916 - Contrspum - Organtec Produtos Químicos Ltda. - Classe 1.
NO 616.454 - Mello - Crome
Cromeação Meio Ltda. - Classe 1
N9 629.462 - Ouro Verde - José
Maria Salles - Classe 48.
N9 643.258 - Polyblonde - Therachemie Chemisch Thorapeutische
Gesellschaft - Classe 48.
N9 647.639 - Polymin - Badtsche
Anilin & Soda Fabrik Aktien g esellschaft - Classe 1.
NO 659.911 - Servi-Plast - Sevanplast Indústria e Comércio de
Plásticos Ltda. - Classe 28. "
N9 661.729 - Coplasti - Coplasti
- Comércio e Indústria de Plásticos
Ltda. - Classe 28.
NO 680.763 - Paulista - Indústria
Paulista de Estofamentos Ltda. Classe 28.

Titulo de estabelecimento indeferido
NO 488.773 -a: Fotografia Moderna
- /talo Serafim - Classes 8, 25 e 33
N9 505.804 - Serve Bem Super
Mercearia - Edgard Garcia Ribeira
- Classes 41, 42 e 43.
NO 560.229 - Paladium Hotel -Paladium Hotel Ltda. - Classe 33
NO 584.970 - Exataprint taprint de Máquinas e Materiat
e Materiais para Escritório Ltda. Classe 17.
NO 586.214 - Colônia de Férias ch
Petrópolls - Associação dos Se:vido
res Civis do Brasil - Classe 33.
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N9 608.868 - Ferragenetto - S.
Rodrigues Netto Ferragens Ltda . -Classe 1 a 49.
N9 635.327 - Esaprêsa
Técnica de Engenharia - EITEL Emprêsa Técnica de Engenharia Limitada - Classe 33.
N9 635.990 - Edifício Alexandre
Condomínio do Edifício Alexandre
- Classe 33.
N9 647.504 - Comercial Pró-Ave
-- Comercial Pró-Ave Ltda. - Classes 33 e 41.
N" 641.710 - Dina Modas e ArmaDina Modas e Armarinho
rinho
Dina Modas e Armarinho Ltda.
Classes 12, 22 g 36.

cumpram eX4gênCia3
N 9 519.019 - Degremont - S. A.
Engenharia Saneamento e Tratamento de Agua.
N9 606.379 - Irmãos Munari.
N 9 612.347 - Dentar:10 Faden Limitada.
Abel da Cámara
N9 637.436
Martins.
Carena/ S A. CoN9 662.219
mércio e Representações Nacionais.
1`79. 665.012 - Plastani Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda.
N9 668.038 - W. Alves.
N9 671.626 - Galvanoplastia Sapucaia Ltda.
N9 672.721 - Indústria de Tintas
e Vernizes Ribeirão Preto Ltda.
N9 685.366 - Norparanaense de
Plásticos Ltda. - Norplas.
N9 688.410 - Comissária . Eureka
S. A. Serviços Comércio Indústria.
N 9 511.724 - O. B. Pezziot S. P. P.
N 9 536.962 - Lubarsa Lubrificantes Bardahl S. A.
N9 536.963 - Lubarsa Lubrificantes Bardahl S. A.
N9 543.510 - Standard OH Company.
N 9 596.989 - Irmãos Ratola & Cia.
Ltda.
N9 617.232 . - Cia. Cervejaria Caeacu.
N 9 686.522 - Sanisul Camércio de
Material Sanitário Ltda. •
Arquivamento

Foram mandados arquivar os processos abaixo mencionados:
N9 304.445 - Comércio e Indústria de Bebidas Ivoran S. A.
N 9 436.167 - Ante:aliei Gonçalves
de Oliveira.
N9 500.269 - Linton Produtos ae
Beleza Ltda.
N 9 501.872 - Rucian Ruiz S. A.
Indústria e Comércio.
N 9 502.254 - Irmãos La Teraa &
Cia. Ltda.
N9 503.750 - Fábrica Pro:Autoa Lavex para Industrias S. A.
N9 512.083 - Comércio e Indústria
de D :. uivados Bovinos São Domingos
Ltda.
N9 512.413 - Confecções IVIastersou Ltda.
N9 512.748 - SOA - S. A. Agro
Industrial e Co mareia/.
N9 512.215- Indústrias Químicas
Securit Ltda.
N9 514.680 - Macedo Vieira Cia.
Ieda.
N" 514.681 - a`lacalo Vieira & Cia.
Ltda.
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N9 515.306 - Sabrás - Sabão Brasileiro Ltda.
Confecções Fryni
N9 518.788
Ltda.
N9 518.793 - A. Siqueira & Cia.
Ltda.
Nç' 518.794 - A. Siqueira & Cia.
Ltda.
N9 513.'795 - A. Siqueira 8a Cia.
Ltda.
N9 518.796 - A. Siqueira 84
Ltda.
N9 518.797 - A. Siquaira &
Ltda.
laT9 518.798 - A. Siqueira & Cia.
Ltda.
N9 518.799. --e A. Siqueira & Cia.
Ltda.
N9 518.801 - A. Siqueira 8i Cia.
Ltda.
N9 518.802 - A. Siqueira & Cia.
Ltda.
N9 518.803 - A. Siqueira &
Ltda.
A. Siqueira & Cia.
N9 518.804
Ltda.
N9 518.805 - A. Siqueira & Cia.
Ltda.
N9 521.037 .=" QIF - Química Intercontinental Farmacêutica Ltda.
N9 534.057 - Wickman Wimet Limited.
N9 536.930 - Lubaxsa Lubrificantas Bardahl S. A.
N9 536.966 - Lubarsa Lubrificantes Bardahl S. A.
N9 539.481 - Indústria Química,
Serimar Ltda.
N9 557.405 - Moçaambique Exportadora Ltda.
N9 557..772 - Mogiana A,gricola
Ltda.
Tintas Prospa do
N9 571.535
Brasil S. A.

ll

H

N 5'76.524 - Fratelli Indústria e
Comércio de Plásticos Ltda.
N9 577.836 - Alvaro Calvani.
N9 592.646 - Mecânica Flaser Limitada.•
N9 597.849 - Cia. Comercial e Industrial Katra.
N9 598.354 - Engenho Chintbó Limitada.
N 9 899.670 - Indústria e Comércio Unhaplex Ltda.
N 9 601.751 - majeed Karciosh.
N 9 604.068 --- Abreu & Cia. Ltda.
N9 607.403 - Cia. Comercial e Industrial Katra.
N9 618.572 - Aderi' Indústria de
Adesivos Ltda.
N9 623.543 - Agave Industrial Limitada.
CheMetron CorporaN9 633.246
tion.
N . 634.056 - José de Mesquita.
N9 636.882 - Bandeirantes Comércio e Indústria S. A.
N 9 639.433 - Fábrica de Calçados
Minueto Ltda.
640.007 - Hércules Imóveis
N9
S. A.
N9 643.858 - Calçados São Crispim Ltda. aa
N9 644.528 - Fábrica de Móveis
Cáceres Ltda.
N9 644.725 - Serralharia Rio Belo
Ltda,
N9 645.459 - Cia. de Desenvolvimento Econômico do Paraná CODEPAR.
N9 646.230 - Regina Célia da Silva Mattos.
N9 649.065 - Casa Exportadora
Naumann Gepp S. A.
N9 656.117 - Instaladora Mica
Máquinas Ltda,

iii

E

N.

DE

SPIUDUC
DO
SUPREMO TRXBUNAL FEDERAI
yol. 51 ,(Págs. 1-284) janeiro de 1970
PREÇO NCr$ 7,00

VENDA

Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Agência /: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postai
Em Iltasilia
Na sede do DIN

N9 658.933 - Xavier Jacob &, Cia.
Ltda.
N9 680.374 - Jor g e Alves de 011veira.
149 680.375 - Jorge Alves de 011veira.
N9 680.376 -- Jorge Alves de 011veira.
N9 680.377 -- Jorge Alves de 011relia.
N 9 680.378
Jorge Alves de 011-veira.
N 9 680.379 -- Jorge Alvas de 011veira.
N9 680.380 -- Jorge Alves- de 011veira.
à
N9 680.382 - Jorge Alves 'de OHrelia.
N9 680.38?
ge 'Uvas de 011veira.
N9 680.384 - Jorge Alves de 011veira.
N9 080.385
Jorge Alves de Oliveira.
N9 680.386
Jorge -Uvas de Oli-

veira.
N9 680.387 - Jorge Alves de OHveira.
N9 680.388 - Jorge Alves de Oliveira.
N 9 680.389 - Jorge A.tra,.• de 011-

14 9
680.390 -- Jorge Alves de 011veira.
149 680.391 -- Jorge Alves de 0'1.
veír.a.
149 680.392 -- Jorge Alves de Offveira.
N9 680.393
Jorge Alves de 017veira.
N9 680.394 - Jorge Alves de Oli-

veira,

N9 680.395 -- Jorge. Alves ,g'e
veira.
149 697.867 - Fazenda Visconde
S. A. Agrícola e Pastoril.
149 697.881 - Benaticiadora Armazenadora Monte Azul S. A.
149 697.882 - Beenficiadora e Arrnazenadora Monte Azul S. A.
N9 697.891 - Congés - Confecções para Gestantes Ltda.
149 693.055 - Casa de Frios e Mercearia O Nivi Ltda.
149 698.078 - Dercílio de Azevedo.
149 698.103 - Mias Miguei Filho.
N9 698.177 - Osmose" .Woock Preserving Company of America Inc.
149 658.190 - Armazena Gerais Miramar Ltda.
149' 698.191 - Representações Lothar Ltda.
N9 698.236 - Rturientex indústria
e Comércio de Artefatos Testeis Limitada.
N9 698.238 - Rokatex - Canfecções Ltda.
149 698.243 - Syibra Ltda.
149 698.244
Sylbra Lula
N9 698.258 - José Cirino cos
Santos.
N9 698,304 - Carlos Ildetoaso Zapparola
N9 698.308
Rodolpho Negmex.
N9 698.309 -- Rofarrn Comércio e
Representações Ltda.
N9 698.310 - - Mandrel -Industries
Inc.
N9 698.311 - Cotaérela da Tecidos
Amambai Ltda.
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- No 698.342 - Jussara Soc. Agrícola Ltda.
N9 698.343 ----a Jussara Soc. Agrícola Ltda.
Na 698.34a. - Coreta Soc. Comercial de Revistas Ltda.
IndúsN 9 698.360 - IVIetaltorn
tria de Auto Peças Ltda.
No 698.366 - Caiuá Indústria e
Comércio de Metais e Representações
nada.
1\1 9 698.367 - Caiu a Indústria e
Comércio de Metais e RearesentaaõeS
Ltaa.
No 698.368 - Caluá Indústria e
Comércio de Metais e Representações
Ltda.
N9 698.369 - Caluá Indúsula e
Comércio de Metais e Representações
Ltda.
No 698.370 - Caloá Indústria e
Comércio de Metais e Representações
Ltda.
N9 698.371 - Caiuá Indústria e
Comércio da Metais e Representações
Ltda.
NO 698.372 - Calua Indústria e
Comércio de Metais e Representações
Ltda.
N . 698.482 - SoCasen - Soe. Caloca de Vendas Ltda.
No 698.537 - Geraldo regadai
Parias.
N9 698.539 - Representações de
Bebidas São Bras Ltda.
Nn 098.5a0 - Consórcio Brasileiro
de Turismo Ltda.
NO 698.541 -- Consorcio Brasileiro
de Turismo Ltda.
N? 698.541 - Consórcio Brasileiro
e indústria da Eletrônica e Telecomunicações Ltda.
No 698.654 - Papelaria J. H. Limitada.
N9 693.702 - Indústria de Parafusos Inca Ltda.
No 698.703 - Comércio de recidos
e :"ora:ceções Sily Ltda.
N9 693.749 - Casa 49 Centenário
Loterias Ltda.
No 698.759 - Cateeira Nelsoni Limitada.
NO 698.767 - Pôsto de Gasolina
Auto Paendix Walksv Ltda.
N9 093.775 - O Inferno dos Plásticos Ltda.
No 693.825 - Universal, Distribuidora de Bens.
No 698.858 - Irdústria Brasiteira
Farma Terapêutica Ltda.
No 698.865 - Distrib aidora de
Cromados Quatro Aros Ltda.
N9 698.926 - Comércio e Indústria
Romaf Ltda.
UtilidaN9 699.039 - Heiemar
des Domésticas Ltda.
No 699.052 - Morasliva Comércio
e Representações Ltda.
No 699.053 - Protons - Industrial e Ce,mercial Ltda.
No 699.054 - Farmácia Seminário
Ltda.
No 699.125 - Lanchonete Gug's
Ltda.
NO 699.138 - Oficina Mecânica
Autovolks Santo Antônio Ltda.
N9 699.272 - Distrib'iidora de
Produtos Alimentícios Banabon Ltda.
No 699.273 - José ' Teixeira, Zs
Irmãos.
No 699.274 - Alfaiataria Record
Ltda.
la9 699.306 - Leblon Móveis Limitada.

NO 699.317 -= Org. Musical Braai„ira Ltda.
No 699.353 - Dicap S. A. Empreendimentos e Participações.
No '700.128 - Editara, rop Promoções e Publicidade Ltda.
N9 627.041 - 13Pouterlas Concórdia Ltda.
No 6.12.117 - Lojas Cordial S. A.
- Arquivem-se os processos.
DJUJSÃO

NTENTE

EXPEDIENTE DO DIRETOR
De 24 de fevereiro de 1970
Notificação

Ficam notificados os requerentea.
abaixo mencionados para comparecer a êste Departamento, a fim de
efetuar o pagamento da taxa final
e da primeira anuidade dentro do
prazo de 60 dias.
Privilégb de invenção deferi&

No 128.292 - Aperfeiçoamentos em
trilhadeiras ceifadeiras Massey
Ferguson Limited - Torna vem efeito o despacho de deferimento de 515lhas 48 verso, e defiro o pedido, pela
nava publicação de pontos.
No 192.101 - Presilha bi - Articulada para fivelas de sapatos, cintos, bôlsas e semelhantes - Pietro
Spinelli.
Notificação

(Seção III)

No 124.135 - Deering Milliken Research Coro.
No 124.268 - E. Merck Aktiengeselschaft.
1\19 124.357
Ciba Societé Anonyme.
No 124.673--a." Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft.
N O 124.675 - Parbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft.
No 125.107 - Parlowerke Hoechst
„aktiengesellschaft.
NO 125.904 - Merck aktiengesellschaft.

Cumpra exigências técnicas:
- Luis Alberto Acciari
Benitez.
Diversos

No 97.564 - Food Machinery and
Chamical Corp. - Autorizo a reconstituição.
Foram. autorizadas as reconstituições
dos processos abaixo mencionados

N9 108.231 - Farbwerka Hoechst
Aktiengesellschaf t.
NO 117.793 - California Research
Corp.
No 123.804 - Farbenfabriken 'Mayer
Aktiengesellschaf t.
No 124.035 - chering Ag.

Seção de Transferências
e Licenças
Transferências e alterações de nome
do ti,' dar de processos

Foram mandadas anotar nos processos abaixo mencionados as seguiates alterações de nome e transferências do titular de processos:
Têxtil S. João Clima„co Sociedade
Anônima (transferência para seu
nome da patente MI n9 5497).
Contrato de exploração de marcas

Inda. Brasileiras de Lápis Fria?,
Johansen S. A. (no pedido de averN9 125.999 --a Ciba Societé Ano- bação de contrato,
a titulo exclusivo,
nyme.
da marca Oxford-Rabi n 9 217.511).
NO 136.542 - Nibb-It Products Côco Alimentar de Alagoas SocieAssociation Limited.
dade Anônima (no pedido de averbação de contrato da marca Serigy
N9 131:888 - Lessona ceai).
n9 296.636),
Inds. Brasileiras de Lápis Fritz
DiversOn
Johansen S. A. (no pedido de averbação de contrato da marca
No 137.975 - Geraldo Ferreira Rollkuli n9 311.090).
Granja - Torno sem efeito o despacho de arquivamento.
Transferências e alterações de norte
do titular de processos
Matcan Embalagens Ltda. - Opoente da atente PI 80.685 - ArquiForam mandadas anotar nos provada a oposição.
cesses abaixo mencionados as seguinNo 156.195 - Dayem Pereira dos tes transferências e alterações de
Santos Jr. - Arquivado.
nome do titular de processos:
Dehydarg Deutsche Hydrierwerise
\Gmbh (alteração de nome do titular
na marca Hylan registro internacioedvisão Jurídica
nal n9 84.135). - Anotem-se as alterações de nome, uma vez liberada
EXPEDIENTE DO DIRETOR
a marca pela AGEDE.

Em 24 de fevereiro de 1970
Depois de recoridm-o prazo de 60
dias, a partir da presente data, para
Ex:gências
recurso e se nenhum interessado do
mesmo se valer ficam notificados os
Cumpra exigências:
requerentes abaixo mencionados para
comparecer a êste Departamento, a No 588.963 - Armando Curla.
fim de efetuarem o pagamento da A Eclitôra Nectar Ltda. (titular do
taxa final, dentro do prazo de 60 registro n9 213.941).
dias, contados da data em que tiver
Diversos
expirado aquêle prazo de recurso.
Societe Anonyme Bourjois (titular
do registro internacional n9 84.417).
Privilégio de invenção deferido
- Cancelo a transferência feita a
No 171.584 - Uma bucha fixado- favor de Feliz Amiot.
ra de paraessos e objetos ;melosos Douglas Holt (Established 1919)
- Enrico Domênico Ceresa.
Limited (impugnante do termo núN O 146.143 - Aperfeiçoamentos em mero 421.879). - Indefiro a impugou relativos a dobradiças - Móveis nação.
Streiff S. A.
'Nanica Ind. Wap, Ltda. (impuranante do têrmo n 9 537.86.Ç. - InModelo industrial deferid^
'defiro a impugnação tendo ene vista
N9 171.584 - Original modal() de que: 1) que não se trata de marca
solado para calçados -. Cia. Ind. notória apontada pela impugnante;
Brasileira de Calçados Vulcanizados 2) que não existe, absolutamente,
Vulcabras S. A.
qualquer afinidade de classe entre as
marcas requeridas pela impugnante
Mode° industrial indeferido
- classe 28 - e a pretendida pela
N9 174.647 - Um modêlo de cal- impugnação - classe 8.
çado feminino - Ipho Indústria e
Manufatura de Brinquedoa Estrela
Comércio Ltda.
S. A. (impugnante do térmo número
585.118), - Indefiro a impugnação.
Esjoncip
NO 166.599
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AVISO AS REPARTIÇÕES

IP 10BLICAS
O Departamento de Imprensa
Nacional avisa às Repartições Públicas em geral que deverás) provia
denciar a reforma das assinaturas
dos órgãos oficiais até o dia 30 de
abril, a fim de evitar o cancelamento da remessa a partir daquela
data.
O registro de assinatura nova,
ou ele renovação, será feito contra
a apresentação do empenha da
despesa, respectiva.

Lechler Bautenschutzchemic K
G. (alteração de nome do titular na
marca Palesitekt registro internacional n9 84.013).
Inds. Raphael Musetti S. A. (alteração de nome do titu lar na raarma Epeda n9 93.626 - rapada, número 93.627).
Tecidos Gevê S. A. (alteração de
nome do titular na . marca GV número 190.164).
Anotem-se as alterações de nome
seguintes: 1) de Giancarlo Vitiello
Cia. Ltda. para Tecidos Gevê Limitada; 2) desta para Tec idos Gevê
Sociedade Anônima.
Moinho Fluminense S. A. Indústrias Gerais (alteraçâo de nome do
titular na marca Boa Sorte número
201.656).
Casa Rochedo Marrancini 1 peitada,
(transferência para seu mina da
marca Pau no Burro no 220.482).
Sociedade dos Vinhos do Pôrto
Constantino Saci (alteranão de nome
do titular na marca Sam Marcos
2n3.359) .
Casa das Canetas Ltda. (transferência para seu nome do titulo Casa
das Canetas n9 242.047).
Moinho Fluminense S. A. Indústrias Gerais (alteração de nome do
titular na marca Boa Sorte número
246.315).
Altar Naftula Szaniecki (transfea
rência para seu nome da marca Reloteie n9 253,973).
Gouvêa, Filho as Cia. Ltda. (sate.
ração de nome do titular na marca
Quinta da Comadre n9 255.964
Quinta da Comadre no 256.053 ---7/
Vinho da Comadre n9 273.830).
Chemway Corp. (transferênda
para seu nome da marca Pritty núa
mero 301.753).
Moinho Fluminense S. A. Indús.
trias Gerais (alteração de nome do
titular na marca Loirinha no 321.533
I - Boa Sorte n9 347.453 - titulo:
Moinho 2Fluinimense n9 347.795).
-

- -
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Chemway • Corp. (transferência seu nome da marca Chofra -- têrmo nome da marca Mastela têrmo Cardoso, Torres & Cia. Ltda.
n9 '774.198).
para seu nome da marca Sentor nu- n9 643.013).
(junto ao registro 288.643).
mero 328.350).
Usimetal Ind. Eletro Mecânica Li- Lanvin-Charles of The Rita, Inc. Labratório &lula Sintético Ltda.
Deering Milliken Research Corp. mitada . (transferência para seu nome (transf. para seu nome da marca (junto ao registro 250.492).
(transferência para seu nome da da marca Usimetal - têrmo número Raffia tênrio 784.915).
682.439). -- 1) Arquive-se .o pedido
marca Aiglon n9 342.938).
de anotação de transferência por
Seção Lega,
Exigências
Yoji Kuwabara ltransferência falta de cumpdmento de exigência.
para seu nomç do titulo Organização 2) Anote-se a transferência.
Cumpra Exigências:
Exigências
Contábil Libeity n• 353.616). - 1)
Apostile-se: "a titular é uma socie- Usimetal Ind. Eletro 1Viecanica Li- Agrindus S.A. Empresa Agrícola
dade civil"; 2) Anote-se a transfe- mitada (transferência para seu no-- Pastoril (junto ao registro 219.660).
Cumpra Exigências:
me da marca Usimetal - têrmo núrência.
mero 682.440). - 1) Arquive-se o Bemitil Beneficiadora. .tatineira de N. 140.267 - Rhone Poulenc. S.A.
Etin S. A. Indústria e Comércio
de anotação de transferência Fios Texteis Industriais Ltda. (junto
(transferência para seu nome da pedido
Arquivamento de Processos
por falta de cnmprimento de exigên- ao registro 228.180).
Marca Etim n9 387.122).
cia. 2) Anote-se a transferência.
Foram mandados arquivar os proLali S. A. Produtos Químicos e Churrascaria Barril Ltda. (trans- Antônio Palhares (junto ao registro
Farmacêuticos (alteração de nome ferência para seu nome do título 242.766). Arquive-se o pedido de fls. cessos abaixo mencionados:
12 por falta de cumprimento de exido titular na marra Sorbitrate nú- Barril - têrmo n9 682.445).
N. 154.556 - Hupp Corp.
mero 389.311).
CPC International Inc. (alteração gência.
N. 157.299 - Institut Français clu
Mecânica Irmãos Cappozzi Limita- de nome do titular na marca Nu-Bru Skoda Obdorovy Podnik (junto ao Petrole, des Carburants et Lubrifianta
registro 264.109).
da (transferência para seu nome da - têrmo n9 711.643).
marca Klingelnberg - têrmo núme- Bial Farmacêutica Ltda. (transfe- Laboratório Dueto S.A. Ind. Far- N. 154.634 - Allmanna Svensl:a
ro 333.852) . An9tem-se as alte- rência para seu nome da marca macêutica (junto ao registro 300.370). Elektriska Aktiebolaget.
rações de nome (duas) e as tranfe- Acron - têrmo n 9 713.693).
N. 155.079 - Ciba Societe Anôrências (três).
Coordenação de Encomendas e Tu- Dentai AG Ltda. (junto ao registro nima.
n9.328.312).
Mead Johnson & Company (alte- rismo Turistran Ltda. (transf, para
N. 157.599 - Telefunkeri Patentração de nome do titular na marca seu nome da marca Turistran térm Ind. de Torrefação de Café Mas- verwertungs-GMBH.
n9 714.963).
Distox - têrmo n 9 377.726).
care% Ltda. (junto ao registro 348.211).
N. 161.274 - E. Merck AktiengeMead Johnson & Company (trans- CPC International Inc. (Ct. de
sellschaft.
Diversos
ferência para seu nome da marca nome do titular na marca Morsweet
Dixtox - têrmo n9 377.726).
têrmo 717.581 - Mazoferm térrno
N. 167.686 - Sandoz Patents LimiRodeio Ind. de Cerâmica Ltda. ted (Arquibein-se os processos).
Cyanamid Química do Brasil Li- 728.325 -- Prairie Gold tèrmo 735.320 •(junto
ao registro 321.568). ArquiCóragum têrmo 756.753 - Coragum
mitada (alteração de nome do tituve-se o pedido de anotação de alt. de
Diversos
lar e transferência para seu nome da têrmo 756.754).
marca Aquabel - têrmo n.9 414.001 Manei dos Santos Tobias Jr. e San- nome por falta de cumprimento de
exigência.
lbacli S.A. Ind. Brasileira de Apa- Vanitory - têrmo n9 414.003).
tos, Soubhieh dr Cia. Ltda. (transf.
'alhos Clentificos (no pedido de desisInterve Ltda. Instituto Interna- para seu nome da marca Wan têrmo Colgate Palmolive Company (junto tência
da marca IPESP n 9 350.333).
ao registro 345.810). Arquive-se em
eional de Veterinária (transferência n9 728.846) .0*
Tendo
em vista o não cumprimento
face
da
dacleraçã
de
fls.
Il.
para seu nome da marca Sulfamicin Fritzsche Dodge & Olcott Inc. (ait.
de Cancelamento de Registro, argui- têrmo n9 417.295).
os
seForam
mandados
arquivar
de nome do titular na marca Citrus
da exigência e setratando de pedido
Copiadora Delta S. A. Comércio, Valley têrmo 771.806 - EFFBEE. guintes pedidos de anotações de trans- í'ie-se o pedido.
Indústria e Material de Engenharia têrmo 771.807 - Viandarome tèrmo lerênclas nos processos abaixo men(alteração de nome do titular_ Copia- 771.808 - Aromalok têrmo 771.809 - cionados por falta de cumprimento
Reti ficação de Clichés
dora Delta - têrmo n9 518.921).
Ekmo têrrno 771.810).
das devidas exigências:
2i. '778.202 - Auto Mecânica ManePedro Henriques & Cia. (transfe- Passarin S.A. Ind. e Com. de Be- José Francisco Conceição (junto ao gall - Angelo Itenegali Filho - el. 6.
rência para seu nome da marca bidas e Conexos (transf. para seu registro 296.333).
elidia publ. em 19-6-1967.
têrmo n9 592.893) .
Ta Rean
N. 778.211 - Micheleto Irm5es
Laboratório Farmagra, Limitada
Micheleto Ltda. - el. 34 clicha publ.
(transferência para seu nome da
e em 19-6-196'1.
marca Rosa - têrmo n9 621.839)
N. 778.222 - Folha de Leme Agrof arma Santa Fé S. A. (alteEmpresa Gráfica Folha de Leme
ração de nome do titular na marca
Ltda. - cl. 82 - enche publ. em
Rosa - termo n9 621.839).
19-6-1967.
Produtos Químicos Fontoura LimiN. 778.273 - 8 J - ESscjota tada (transferência para seu nome
Construções e Administrações S.A. da marca Des-Top - têrmo número
cl. 16 cliche publ. em 20-6-1967.
626.725).
N. 778.301 - Jornal de Filisofia e
Ind. de Produtos 'Químicos Deso
Pisicologia - Sociedade Sientifica SeLtda. (transferência para seu nome
prementalista Tatwa lairmanakaia SERVIÇO CIVIL -DO PODER EXECUTIVO
da marca Refresk - têrmo número
cl. 32 cliche publ. em 19-6-1967.
638.772).
N. 778.310 - Gin Saagers - SearLaboratórios Organon do ' Brasil
Stock/do Brasil S.A. Importages
Ltda. (alteração de nome do titular
na marca Cortrosina têrmo núdora e lndustritil de Bebidas -- ei. 42
mero 639.663). -1) Arquive-se o
clichê publ. em 19-8-1967.
J.:71Uuigação ss• 1.101
pedido de fls. 7, pra
. falta de cumN. 778.311 - Campari Seargrs
primento de exigência. 2) Anote-se
Stock do Brasil S. A. Importadora e
a alteração de nome.
Industrial de Bebidas - el. 42 cliche
Laboratórios Organon do Brasil
PRÉÇO: NCr$ 1.04
publ. em 19-6-1967.
Ltda. (alteração de nome do titular
N. 778.319 - Presidente - Admina marca Cortrosina *Aduo núnistradora e Imobiliária Presidente
mero 639.664). - 1) Arquive-se o
Ltda. - cl. 32 cliche publ. em 19.6.67.
pedido de fls. 7, por falta de cninprimento de exigência. 2) Anote-se
A
VENDA
N. '178.320 - Dom Gerson - atai:a alteração de nome.
coa Ainhorn & Cia. Ltda. - el. 36
Socibral S. A. Sociedade de Imódiaba publ. em 19-8-1967.
Na Guanabara
veis Brasileira (alteração de nome
N. 778.332 - Sul Americana - Casa
do titular na marca Socibral têrde Saúde e Maternidade Sul Amerimo n9 641.181). - I) Retifique-se o
Seçâo de Vendas: Av. Rodrigues Alves.)
cana Ltda. - el. 39 cliche publ.
nome da depositante para Socibral
em 19-6-1967.
- Sociedade de Imóveis Brasileira
N. 778.346 Venesport - VenesLtda. 2) Anote-se a alteração de
Agencia 1 - Minislerio da Fazenda
port Magazine Ltda. - el. 8 enche
nome.
publ. em 19-6-1967.
A. C. Garcia Jr. . (transferência
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reen2b6lso Postal
para seu nome da marca Café NhoN. 778.347 - Veneport - Venesport
zinho - têrmo n9 641.927) . I)
Magazine
Ltda. - cl. 40 enche publ.
Arquivem-se os pedidos de fls. 15
Em arará%
em 19-6-1987.
e fls. 21, por falta de cumprimento
N. 778.348 - Orly - . Basyll Grade exigência.
Na Sede do DIN
nowski - el. 41 enche publ. em
19-6-1967.
G.B. Pezziol S.p.A. e Grandes
N. 778.349 - IVIedeiropolis - MaMarcas Internacionais S. A. Ind. e
deiropolis Importação e Exportação de
COM. de Bebidas (transferência para
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Cadeira Lida. - cl. 4 ancho , publ. N9 '796.094, - Estrela -- Balas Estrela Indústria e Comércio Ltda. as 19-6-1067.
classe 41 - clichê publicado em,
N. 778.363 - Edifício Danas - 16-8-1967. Condominio do Edifício Dallas a • •cl
N9 796.138 - Brilar - Produtos
• cliche publ. em 19-6-1967.
Rocha Química e Farmacêuticos S.A.
B B C IVIagazin - - classe 3 - clichê publicado em,
N. 778.371
lami Jibrin & Cia. Ltda. - ela. 8, 16-8-1967 - estabelecido na Guana.2, 14, 15, 22, 23, 30, 35, 36, 37, 49 e 50 bara.
liche publ. em 19-6-1967.
Produtos
N9 796.139 - Rocha
N. 778.378 - Sinal - de Propaganda Rocha Químicos e Farmacêuticos S.A.
-. 7 Seven Art Filmes Produtora e - classe 3 - clichê publicado em,
Estribuidora Ltda. -- cls. 32 e 33 16-8-1967 - estabelecido na Guanaliche publ. em 19-6-1967.
bara.
N. 778.398 - Edifício Ivanize - N9 796.140 - Shampoderm - Proorge Ballsn - cl. 33 clicha publ. era dutos Rocha Químicos e Farmacêuti•
9-6-1967.
cos S.A. - classe 48 - clichê puN. 787.709 - Mina -- Pizzaria Mina blicado em, 16-8-1967 - estabelecido
ada. cl . 41 cliche pubi. em 17.7.67 na Guanabara.
stabelecido em S. Paulo.
N9 796.156 - Irapuru - Cia. de
Irati - classe 46 - clichê
N. 787.721 - 555 - Terral 555 Ltda. Fósforos
- cl. 23 cliche publ. em n 17-7-1967. publicado ema 16-8-1967,
796.220 -- Codepar - CompaN. 787.738 - Editôra Eclética - N9de
Desenvolvimento Económico
oraternidade Eclética Esperitualista nhia
Paraná - Codepar - classe 33
Universal -- cl. 32 cliche publ. em -do clichê
publicado em, 16-8-1967 l7-7-1967.
estabelecido no Paraná.
N. 787.739 - Eclética -- Fraterniliada Eclética Espiritualista Universal N9 796.231 - Classe 33. - 796.234
cl. 33 cliche publ. em 17-7-19671 - classe a3. - 796.235 - classe 33.
- 796.2eae - classe 33. - 796.240 N. 787.740 - Sie Transit Gloria Classe' 73. - 796.249 - classe 33. Aundi - Fraternidade Eclética Es- Codepar - Companhia de Desenvolaritualista Universal -- cl. 33 cliche vimento Econômico do Paraná lubl. em 17-7-67.
Codepar - clichê publicado em, 16
N. 787.741 - Igreja Crista Eclética de agôsto de 1967 - estabelecido no
- Fraternidade Eclética Espiritua- Paraná.
ista Universal - cl. 33 cliche publ.
N9 796.359 - Classe 33. - 196:360
:m 17-7-67.
classe 28. - 796.364 - classes 28
N. 787.752 - Hapa,gerol - &cie- -e 50
Jun-Kol
Josef Pulg iade Farmaceutica Braslfa Ltda. - clichê -publicado
em 16-8-67.
as: 3 cliche publ. em 17-7-67 estabeN9 796.376 - Turfe - Turfe - Pisos
acido iRo de Janeiro.
e
de Cimento Ltda. - clasN. 787.753 - Modevin Byron seArtefatos
16 - clichê publicado em, 16-8-67.
industrial Farmacêutica Limitada 1. 3 cliche publ. em 17-7-67 ehtabele- N9 796.381 ETT - Escritório
Técnico Topográfico - Odahyrton
tido Rio de Janeiro.
Deniz - classe 50 - clichê
N. 787.778 - Xaxado Refrige Basilio
publicado em, 16-8-1967.
ente5 da Brasil Ltda. - el. 41 cliche
N9 796.396 - Tisott
Indústria
;ubl. em 17-7-1967.
Metalúrgica Tisott Ltda. - classe 11
N. 787.785 - Sociedade Brasileira - clichê publicado em, 16-8-1967.
ta: - Nutrição - Sociedade Brasileira N9 796.398 - Viação Colegial e
• Nui,rição - cliche publ. em 17.7.67. Turisco - Viação Colegial e TurisN. 787.790 - Bowling Reemtsma mo - classe 33 - clichê publicado
- Gigarettenfabriken G.m.b.H. em, 16-8-1967.
4. 44 enche publ. em 17-7-1967.
N9 796.403 - Galaxia EmpreendiN. 787.791 - Di.xi - Reerntsma mentos - Galaada Empreendimentos
aigarettanfabriken cl. - Fernandes e Souza Ltda. - classe
'a clic/1 e publ. em 17-7-190.
clichê publicado em, 16-8-1967.
33
N. 787.792 - Dorsee,
Reenitsma N9 796.413 - Josephine Modas Licl. mitada - Josephine Modas Ltda. Jigarettenfabriken G.m.b.H.
14 cliche publ. em 17-7-1067.
classe 36 - clichê publicado em, 16
N. 787.816 - Kaprin Enrugado - de agôsto de 1967.
slundial Artefatso de Couro S.A. - N9 796.415 - Emblemática - Anto1. 28 enche publ. em 17-7-1907.
nio Tavares - classe 50 - clichê publicado em, 16-8-1967.
N. 787.817 - Kamin Enrugado N9 796.433 - Elmarques Revestielundial Artefatos de Souto S.A.
mentos de Construções em Geral i. 35 cliche publ. em 17-7-1967.
Elpidio Marques da Silva - classe 16
•
N. 787.841 Francurzio - Calça - clichê publicado em, 16-8-1967.
3s Almirante S.A. - cl. 36 cliche
N9 '796.439 - Sofema Sofema e
publ. em 17-7-1967.
Acessórios para Construções Ltda. is
N. 787.486 - Atlant -- Indústria classe 16 - clichê publicado em, 16
Comércio Atlantis Brasil Limitada de agsôto de 1967.
d. 41 cliche publ. em 17-7-1967.
N9 796.443 - Imiran Imiran CoN. 787.887 - Atlantis - Indústria mércio e Representações Ltda. e Comércio Atlantis Limitada - ci. classe 16 - clichê publicado em, 16
e cliche publ. em 17-7-1967.
de agasto de 1967.
N. 796.079 - Didasko - David Da- N9 796.444 - Expressão - Antonio
miani Missal, Ida Madalena Zaccolo Sergio Arci - classe 36 - clichê puqissel cl. 6 cliche publae rn 16-8-1967. blicado ern, 16-8-1967.
Ibeji CoN9 796.080 - Didasko - David Da- N9 .796.448 - IBEJI
atiani e Ida Madalena Zaccolo Missal mércio e Indústria Ltda. - classe 25
cle.sse 8 - clichê publicadb em - clichê publicado em, 16-8-1967.
16-8-1967.
Pho- • N9 796.464 - Lumax Lumax N9 793.090 - Miolo Supaly
• 0 soaply Ltda. •- classe 8 -Laia e Mecânica Ltda. - classe 8 a_
.liê rublicado em, 16-8-1967.
esclichê publicado em, 16-8-1967
calo na Grausba:.a.
N9 796.091 - rala de Se; -j
:13 - cliane;
siçoe CO7 Laia •
7N.,167
atiblicadô 'ent, 'g . 4-1967; •
4:er:1w:do KIT Amaral Cauil:os -

classe 28 - clichê publicado em, 16
de agôsto de 1967.
N9 796.499 - Emblemática - Geoluas S.A. Engenharia e Fundações
- classe 50 - clichê publicado em,
16-8-1967.
N9 796.517 - Pirakron Piramieles Brasília S A. - classe 28 - alichê publicado em, 17-8-1967.
N9 796.521 - Piracouro - Piramides
Brasilia S.A. - classe 35 - clichê
publicado em 17-8-1967.
N9 796.560 - Casa Paiva - Casa
Paiva Louças e Ferragens Ltda. classes 1 - 4 -- 5 -- 8 -- 11 -- 15 -16 - 29 e 46 o- clichê publicido em,
17-8-67.
N9 796.572 - Refrigerantes altivo
Rio - Refrigerantes Nôvo Rio Ltda.
- classe 43. - clichê publicado em,
17-8-1967.
N9 796.587 - Prensa - Central
Panamericana de Notícias Ltda. Center-Press - clichê publicado em,
17-8-1967.
N9 '796.591 - Carroussel - Televisão Exceffior Rio S.A. - cla:sse 32.
- clichê publicado em, 17-8-1967. .
N9 796.606 - Sabia - Sabia Serviço Auxiliar Bancos, Indústria e Comércio Ltda. - classe 50 - clichê
publicado em, 17-8-1967.
N9 796.637 - Le Beller - Societé
Civile D'Etude de Scellement- classe
6 - clichê publicado em, 17-8-1967.
N9 '796.642 - "W" - Pensco A. G.
- classe 17 - clichê publicado em
17-8-1967.
N9 796.651 - Os Fanáticos - Luiz
Gonzaga, da Costa - classe 33 clichê publicado em, 17-8-1967..
N9 796.655 - Uai de Minas - Laticinios Uai de Minas Ltda. - classe
41 - clichê publicado em, 17-8-1967
- estabelecido na Guanabara.
N9 796.658 - Tanaka - Transportes Tanaka Ltda. - classe 21 - clichê publicado em, 17-8-1967.
N9 796.662 - Nolo Mundo - Novo
Mundo Sociedade %dministradora de
Bens e Fundos em Consórcio Ltda.
S/C - classe 33 - clichê publicado
em, 17-8-1967.
N9 796.671 - Setar - Serviço Técnicos de Administração Racional Seta - Serviço Técnicos de Administração Racional Ltda. - classe 33 clichê publicado em, 17-8-1967.
N9 796.673 - Bar, Café e Lanches
Henri Ford - Bar Café e Lanches
Henri Ford Ltda. - classe 41 - clichê publicado em, 17-8-1967.
N9 796.679 - Pernão Dias - Comércio e Indústria de Carnes Fernão Dias Ltda. - classe 41 - elicçaa
publicado em, 17-8-1967.
N9 796.684 - Salada Um - Lanches Salada Um Ltda. - classe 41
- clichê publicado em, 17-8-1967.
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N9 '796.685 - Sumaré - Sumare
Indústria de Armações e Colchões clt
Molas Ltda. - classe 40 - clichf
publicado em, 17-8-1967.
N9 7E6.712 JLA - JL A Distribuidora de Materiais para Construções Ltda, - classe 16 -- clichê publicado em, 17-8-1967.
N9 796.715 - Umuarama - Comercial Umuarama Ltda. - classe 14 clichê publicado em. 17-8-1937 - estabelecido em São Paulo.
N9 796.716 - Interfarra -- Expedidora Interfarm Lida - classe 33 clichê publicado em, 17-8-1967 - estabelecido em, São Paulo.
N9 796.724 - Good Sport - Waldir
de Carvalho Araujo - classe 36 clichê publicado em, 17-8-1967.
N9 796.733 - De:xa Cair - Bar o
Restaurante Deixa Cair Ltda. - classe 41 - clichê publicado em, 17
de agôsto de 1967.
N9 796.735 - Aquarius - Aquarius
Indústria e Comércio Ltda. - classe
16 - clichê publicado em, 17-8-1967.
N9 796.741 - Cama - Suemis M.
Costa - classe 23 - clichê publicado
em, 17-8-1967 - estabelecido em São
Paulo.
N9 796.744 - Jowa - Jowa S.A.
Indústria Mecânica - classe 10 clichê publicado em, 17-8-1967.
N9 796.745 - Jowa - Jowa, S.A.
Indústria Mecânica - classe 23 clichê publicado em, 17-8-1967.
Republicação
Diretor Geral - Divisões - Servia
ções e Seções
.D.O. de 20-23-2-1970
Notificação
Ficam notificados os requerentes abaixo mencionados para comparecer a êste Departamento, a
de efetuar o pagamento da taxa final e da primeira anuidade, dentro
do prazo de 60 dias:
Privilégio Deferido

N 9 110.1305 - Processo de prepaa
rar isopreno - The eaoodyear Tiro
• Rubber Company.
N9 121.724 - Processo de remover-se material ,encravado de uma
superfície a ser limpa e dispositivo
para executar êste processo - Ca,
vitron Ultrssonlcs Inc.
N9 147.294 - Novo tambor de ar
mazenamento de espulas para teares.
N9 151.842 - Pilha elo combustae
res. - Maschinenfabrik Ruti A.G.
vel e o combustível para ela - Uni°
Carbide Corp.
N9 153.191 - Sistema e processo
de cópia. eletrostática .- A.B. Dick
Company.
N9 153.425 - Aperfeiçoamentos era
ou relativos a guarnições para Ws.
positivos semi-condutores Standard Electrica S.A.
AVISO AS REPARTIÇÕES
N9 155.176 - Apetrecho para apil
cação sob tensa° integral a corpos
PÚBLICAS
lineares reforçados - Preformed
O Departamento de Imprensa
Line Products Company.
Nacional avisa às Repartições PúN9 144.209 - Aperfeiçoamentaa
blicas em geral que deverão provimecanismo registrador - ritmar
denciar a reforma das assinaturas
N9 155.088 - Dispositivo ata:orna-1
dos órgãos oficiais até o dia 30 de
BoWes, Inc.
abril, a fim de evitar o cancelatico para enrolar filmes - Easimart
mento da rames,sa a partir daquela
Kodak Company.
data.
.
.N9 1E7.612 -a alficroscaa la no amei
o exemplar que esta =ida aaanaraO registro de assinatura nova,
ao é bombardeado com enesata da
ou de renovação, se ja feito contra
unia pluralidade de fonlas de •.•, diaa apresentaçao Co empenho da
Elmer Plerre News:a
ção
deenrsa respectiva.
. N .' 159.266 - She ema de ficiu3
(54)42
Roclewell-Standarci Corp.,
_ •
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N9 664.1n
Argos Industriai
N9 147.460 • - Mecanismo para 'Migo transformador em fogareiro - interessado do mesmo se valer ficam
controle do ciclo operacional em la- L. Lamberto Droeven e Dr. Artur° notificados os requerentes abaixo S.A.
mencionados para comparecer a esMathov.
vadoras de pratos eutomatioas
Foram mandados cancelei' na
Departamento a fim de efetua
Ling-Temco-Gought, Inc.
N9 153.636 - Um mddeicr de Iam- te
'tem o pagamento da taxa final, registros abaixo mencionados:
N9 150.681 - Capa de rõlo ume- leão a gás liquefeito aplicavel dire- dentro do prazo de 60 dias, contaN9 399.711 - Pirequa Cornarelat
decedor e seu emprêgc -na innpres- tamente sõbre o butijão L. Lana- dos da data em que tiver exaltado Elétrica
Ltda.
não litográfica Minnesota Mining berto Droeven e Dr. Arturo Mathov. aquêle prazo de recurso.
N9 170.465 - Original conjunto
lane 'Manufacturing Company.
N9 399.91a - Ancora -- 2mpreza
narcas Deferidas
pare locomover fôrça elétrica em
Técnica Comercial de Coatabilidade
N9 144.202 - Apaaelho permuta- fabricas e oficinas - G4 Rosnar &
Ltda
670,190
Fun
Hauae
Paulo
1V
dor de calor e processo para vulca- Cia.
Ltda.
N9 399.976 a- Luza Comercia: . a
Roberto de Medeiros e Albuquerque
nização usando o dito aparelho
Importadora Ltda.
-- el. 46.
Dunlop Rubber Company Limited.
Exigências
N9 400.081 - Comercial --Sact ViEletro-TC
Inds. cente Ltda.
Cumpra exigancias técnicas.
149 483.864
N9 148.125 - Potenciamero de caoBrasileiras de Artigos Refratários
madas de grafite - Miai InternaIV 4730.083 - Confecções Presta
1a9 167.258 - João Baron.
cl. 15.
Ltda.
S.A. - Ibar
cional S.A.
N9 172.094 - Alois Egli e Frita
N9 400.419 - Lindarnir Teixeiaa
Alceu Lemos.
1V 521.692 - Wandar
N9 150.203 - Processo para ne Landolt.
terminação das caractersiticas de
Wanderley
cl.
38.
1nT a 181.129 - Domingos Larios La
400.422 - Dr. Rifredo Pereira
barreiras porosas e aparelho para
1V 644.683 - Fragata - Cia. de deN9
execução do citado processo - Co- rios.
Queiroz.
Cigarros
Souza
Cruz
-el.
44.
menissariat A ItEnergie Atomique,
N9 400.448 - indústria de VasN9 182.688 - General Anihne
souras Atlas Ltda.
Becker
1V 621.292 -- Becker
Corp.
269 151.135 -- Aperfeiçoamento em Film
N '180.907 - Francisco Waldyr - cl. 28.
estrutura de lâmpada fluorescente
149 400.486 -- -Intercontinental RI
de painel - General Electric Com- Senna.
1V 666.621. - Cortina D'Ampezzo Agro-Peças S.A.
N9 400.516 - Helion Engenharia,
pany.
.N9 192.183 - Toyo Rayon Co., - Giovanl Ferreira da Silva -- el,
Comércio, Indústria Ltda.
48.
N9 151.768 - Rotor para ventila- Limited e Nowa Machinery,
dor ou ventoinha do tipo capilar N9 400.535 - Carlos da Silva Sou
.N 9 668.295 - Defrisant - MasIV 400.530 -• Caporibe Imóveis e
Westinhouse Electric Corp..
N9 188.698 - Masclunenfabrik ferly Sociedad Ananim, Industriai
za.
Y Comercial - cl. 48.
N9 151.780 - Dispositivo para con- Augsburg-Nurnberg A. G.
Administração de Bens.
trole de um gerador de condutiatTalco ArteIzico
floram mandadas cancelar as
N9 669.552
N9 400.540 -- Madeiras 0n:tia:ata
dado comandada - Marcel Etter.
fatos Industriais Ltda. - el. 28.
patentes abaixo mencionadas:
Ltda.
' N9 151.898 - Dispositivo ae arN9 81.966 - Amsted Industries
N9 672.753 - Stangenhaus -Recursos luterpost,os
mazenalnento de dados - Interna- Inc .
etangenhaus Representaaões Ltda.
Affonsina
Pires (recurso interpea,
tional Business Machines Corp.
- el. 28.
Diversos
to ao deferimento da marca As Ga152.532
Processo
para
eleN9
N9 593.784. - Lieb -- A Serviçal tas - têrmo 649.175).
N9 169.976 - Cibo, Societe Ano- S.A.
tro depositar um chapeado, evitar
Técnica e Comercial - el. 48.
Arquive-se.
Lab. Climax S.A. (recurso intercorrosão local e para tratar eletxu- nyme
N? 485.952 - Sanar - Soc. Na- posto ao deferimento da marca Podos para uso em banho eletroliticos
têrrno 640.665).
be mcomo composição 'e aparelho Contrato de Exploração de Marca cional de Ferro, Importação e Ex- lident
cl. 17.
portação Sariaf S.A.
para esta finalidade M. T. CheArquivamento
Astra do Brasil Produtos Farmamicals Inc.
625.979 - Etran - Metalúrgicêuticos Ltda. (no pedido de aver- caN9
Fomm
mandados arquivar
-Etran Ltda. - el. 11.
N9 152.661 - Aparelho para e pro- bação de contrato da pat. PI n9
processos abaixo mencionados!
cesso para extrusão continua de duas 73.526). - 1) Anote-se a alt, de noSchel- cidade Ltda.
N9 871.983 - Cellebeton
partes ôcas de vidro - Owena
da. - el. 1.
me (fls. 92) - 2) Averbe-se o con- , by & Cia. Lt
N9 72:2.806 Publimax Publinois Glass Company.
trato de exploração a favor de AsN9 652.583 - Festa aa, Cerveja de
N9 721.379 - Mercearia Estroivi
N9 153.611 - Dispositivo terme- tra do Brasil Produtos Farmacêutida Moõca Ltda.
•
létrico - Radio Corp of America.- cos Ltda. - 3) Averbe-se o conDeferido
Sinal de Pro-Paganda
trato de sub-licença de exploração
N9 720.965 - Edições Vésper Ltda.
N9 155.226 A - Dispositivu para a favor de Laboratórios Burroughs
N9 720.004 - Indústria PertoSanta Catarina - Ouros - Edições
enrolar e dobrar produtos têxteis em Wellcome do Brasil S.A.
mecânica Balastro.
fita larga - Joh. Kleinewefers So- Republicação - Diretor Geral - e Promoções Ltda. - cl, 3.3
hne.
N? 652.582 - Festa da Cerveja 149 719.991 -a, Indústria Eletroma..
Divisões - Saiaços e Seções
da Guanabara - Ouros - Edições canica Balastro.
N9 .136.568 - Dispositivo apara
N9 825.647 - Armando Corra de.
e Promoções Ltda. --- cl. 33.
Rio, 24 de fevreeiro de 1970
claraboias em forma de cúpula -Silva.
Deutsche Tafelgias AktiengesellsN9 825.659 -- Armando Corrija 0.o
Diários Oficiais de 20 e 23-2-70
Marca / ncleaerid
ashaft Detag,
Silva.
Notificação
•
149 146.al9 - Novos aperieloçaN 9 643.903 - Das Famílias - Pa826.383 - Indústria cie ames
Ficam notificados os requeren- nificadora das Famílias - el. 41. S.N9
mentos em gerador de tons negatiaCetano Ltda.
tes abaixo mencionados a comparavos - Roberto Schiftan.
IV 618.243 - Hermes Macedo S.
Cumpram exigênciaa:
cer a êste Departamento no prazo
A. Importação e Comércio.
N? 151.937 - Dispositivo para de 60 dias, a fim de efetuarem o paLabs. - Ostam S.A. (junto nos tarN9 618.248 - Hermes alacdo S.A.
- Stadard Unbreakable Watch Crys- gamento da ' taxa final para que
mos- - 499.978 - e regs. 194.936 -- Importação e Comércio.
aplicar é retirar vidros de relógios sejam expedidos os certificados:
198.321 --a 341.640 '- 354.957 e tar:tais, Inc.
.Retificação de j!lieltés
N 9489.345 - Brisana Brinque- mo 806.046). - Quanto ao' registro
Privilégio de Invençáo indeicriao dos Nacionais S.A.
Etc' - Equi
786.526
- Etal
INT9
318.621 arquive-se o ped2do de anopamentos Técnicos-Eletrônicos e AuN9 175.987 - Aperfeiçoamento pae N9 491.852 -, Barolo S.A. Viti- tação de transferência..
clic,ha puxiliares Ltda. - cl. 8
teclado datilográfico internacional Vinícola.
N9 608.477 --Aços Finos Phatini N9 498.433 - Onisa S.A. Org. ae blicado. em 23-2-70.
Antônia Miranda Conceição.
Negócios
e
Incorporações.
S.A.
3n1 9 786.543 - Costa _Barros - CoN9 173.667 - Novo tipo de" má- N9 623.703 - Fibravid S.A. PlN9 795.142 -- Tecelagein Damatex mercial Costa Barros Ltda. - el.
quina voadora individual - Jose bras de Vidro.
Ltda.
- clichê publicado .erri 23-2-70
Martins Espin.
N9 624.698 - VDO
Tachomee
Eletrica
la9 786.549 -- Texima, - Texima
N9 163.387 - Nay° dispositivo ps.- ter Werke Adolf Schindling PMBH. N9 777.404 - Nortel
dada Agromecanica Ltda.
S.A. Indústria de Máquinas
ira prensar - Antônio Cindido de
publicado em 23-2-70.
1a 9 630.871 - Parbenfabriken
Miranda.
N9 '777.011
DLR Indastaia e 11 - clichê
Retifica de Motores, Ltda. -tor
Bayer AktiengeeMschaft..
Comércio
S.A.
N.' 163.467 - - Nprfeiaoa.mentos •N9 449.535 - Fábrica de Maquinas
Somotor
Somoem ferramentas de corte de arame Raimann S.A.
al 9 • '794.791 - Transo5ftadora 80- cl.IVaa788.788
elicliu imblies.do em 1.1-7para fabricação de gampos, aplica- 1V 449.536 -- Fábrica de Máqui- tucatuense Ltda.
67.
dos a máquinas automáticas ou não nas Raimann S.A.
Antonia Gomes X:
579 7772522
Christos Argyrios alitropottios.
1V 505.032 - Agrobrás Comercial Souza Ltda.
579 786.789 - Corpal Cotim]. N. 113.130 - Conjunto de ventoi- e Industrial S.A.
Cornarei° e Representação de Proniv-;, para condicianadorea de ar a- 1V 40.543 - w. ea: ;.e.a da' 141.4 ft'n
al9 711.059 -• Amélia Candida 0.Ç? dutos Alimenticios Ltda. - cl. 414
Rezende.
- clichê publicado em 11-7-67.
Italo Fel) lzzettl.
nas Raiterann S.A.
aa, 166.930 - Sistema de ignição N9 695.763 - Metal Leve S.A.
N9
638.611
Henkel
N9 786.794 - Nacenco Nacenca
para queimadores de gás de ilumi- Ind .e Com.
Eligenharia Nacional Ind. e Com.
nação
- ou liquefeito de petróleo :652.780
.Scrivania
Móveis
149
S.A. - cl. 36 - çlichê publicada
1V 695.764 - Metal Leve S.A. para Escritório Ltda..
Rubsm Raul Reuter.
•
em 23-2-70.
Ind. e Com.
N , 166,811 - NOvo tipo de en- 1V 655.765 - Afetai Leve S A.
1V 533.277 - Mitsubisai Raa on •Co N9 7$6.799 ciepe Cereailsta
graduai° para traasporte de fj.zs. Ina. e Can •
Ltd.
Cá'epê Ltda. -- cl. 41 - clichê nu.e correlatos - Irmãos Takaki &,•
Notificaçáo
:1V 544.032 - S.A. Moinho San blicado em 11-7-67.
modal° de t/taliaad.e rialaavaaa
Patu
'Casa Pata*
Depois de decorrido o praz) de 60 tista Inda.
N9 795.109
1i3.635
Queinudor de gasi dias, a partir da presente nata para
IV 601.737 - Imp -- Indústria de Tecidos e Armarinhos Ltda. - el.
12 - clichê publicado em 11-8-67.
epacatao diretamente sõbre uma bo-Irecurso ou impugnação e ae nenhum Material Plástico Ltda.

1
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Fe,dreir-7o do

Seção Hl);

MIO --67-W

=0 N9 157.685 do 18 do turvo ao/9
Requorentee ROCKWIML-STANDARD CORPORATICN ato

' 2riv.

do Invençãoo THANEMISSDES

DE ENGRENAGE/iW

IHNINR/CA2gââ

-1 Um sistema do transmissão e ernaronageão para vaLcUUM
oaraotorizado por compreender um ca p tor. coloe'disposeoStul gár

. a roquoreate ca:-:Ladiaa Apvinvidade da cerrouDdidenta
Sepoaltedo mo repaírtiqUe êé patente° doa Ootodos Gbddeeo do ot
....MQ
mao clo gb do Gozombrã Co 3.962o doto ta° 4.6.020

Ponto e? a do total de 13 g/CA •m o Wzagtuaoco

terior do referido aarter destinados e euportor um par de oixoc

Qn0 são

girado° em taino de um primeiro eixo, sEs coroa dentado

mo interior do dito zarter ligada

eír -loa.

um pinh go coo um eixo

que

doe roferidoo

ao prolongo do um

doatinadoo o ouportarem dito elmo do.pinh g o para qUe o mesmo
'em térno da um eixo goomdtrieo

p erfeitamente

nv.e
sw.;
x,ç)
o
L'W\
a
~~
. -1,0L5

paro Idiate
lado e mei0m

sizo0

gira

absgo em engajamento com a dita coroa dentada.

compreendendo um carter do pinkao que apresento uma

ene se

;;›,s,

.411

dltimos melou

porçgo pilote

rolamentos, montados no referido castor

, .1v
V 10\
•

-

q.420

âm 0445° 0 °aportando rotativamente o dito eixo do pinho.
Reivindica-ao. a prioridade do pedido .correspondeate

2.

Fisp.61

\n,,,,,,W1
\% %11MON. \\,
WgrãlP 1,14
Wiá

â0po81tad0 na Repartiçâo do Patenteo doa Eetadoe Voidoa da Amti
rica mm 6 do maio do 1963 emb

23F

J7Z.

prolonga para o interior do dito cortar por usa euperfgaio

saia polida, e um par de

•
v

7Mí‘ N\44/4,a

ferido primeiro eixo geométrico e destinadoe o colocar dito D'SP
COABQ

'

4,

perpendicular ao ra-

uoi

n

N. 273.242

o

o

Ponta no

1 do total do 11 pontos tyrepontadoo

TERMO ge 143.210 de 21 do 'cletembro do 1962.
Requerente. UNAU IRON O SIEM) CO. LTD. e tUEOYEATA ENC1.

NEERISO .CP.. LTD. . JAPg0.
Privilégio de Invençâot uPROCESSO GB RECUPERAIMO HE Yd DO
GAP RESIDUAL DE UM CONVERSOE DE INSUPLAQI0 ALTIN 03 CEIGE\-o
NI° 12 APARELHO PARA EDA13011440 DO DITO PROCESSO",
REIVIRDICAChES

A.. Processo do reouperaogolie pó de @do roo/dual do
oaraoterloado Be.
Ao Cato do mo oo/etar od oontido ao gdo reaIduel do mm couves..

co conmaroor de Insuf/apio alta do oxigénio,

em.

quando o géo residual é oonduzido. conformo li g o queimado

o Introduzindo e

pá

em égua. enquanto loolandc==m d9 eu egteRaCo

10 modo o ficar agregado e . assentado.
Os depositante° reivindicam a priorld°0 dUD morreapandapt

' toe oodido° dmpositado°

Repartioao do Pdt0=00 C9 Xingo em !'.5)

me

setembro ire WS e 4 de outubro

GO

1961 sob ao ~Cre A2.096

35.95'2, rargouturemono
tl8MO . No

134.534 de

13 da novembro de

Ponto a o 1 do to8aà de 14

1965

n

Nuárontal THOWPSCW RAMO WOOLDRIDGE INC.

•

.Priviikto de lavong g ol " A PERFEIÇOA/URUS EM PROCES30 E dPARELEO
PARA g

CE eavimãç ci\nçA Eavige,Xcil

22gIVINDI.E2
1. A portoigeá:: :tr.J
em processo para a

fabricaç go do artl

goa metálicos com caboga pelo r
' ecalcamento numa 'atriz,
do por compreender o assentar-o umi • porta- punç g o

gco

da matriz em torno da cavidade recalcadora da matriz,

caraoterieg

Contra a face

proliordoranda

ao uma garganta do extrus g o di gmetro roduzido no porta-Punção adi&
oento a faca de

matriz om

acoplamento com

confinando-se uma pega em bruto metálica ma

a extromidado da punção,
mtri ePorto-Pun9ão,

avançando-ao uma punç go no •porta-punç go contra a poça em bruto paru
recalcar a peça em bruto na cavidade de mazriC e por traz da gm-b-nota do oxtrus g o, d g sso modo formando uma massa

g montante

da

garganta

metálica do blogeolP

eficaz para criar um vector da força sara

• porta-t,unção, da rer0 da pungão paro manter o pozta-pvnção coa

tra

a face de matriz .

FIG 2

".

p on to a arrooentes'
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ygREO Wa 153.625 de 14 do outubro do 3.963
voa Picando adaptadas para selecionar

querentos ESCO CORPORATION ===oomoo.
Privilhio do Invengot " ~VETA DE

rum APORFEIÇOADA PARA DENTE-

SOCA= '

o lado déoejado do mesmo.

et diaco

dOeleOode 0

ditoel moina de 'eiacção compras
doado adiolonalsento duo alavancas eanaoriadorao cegaras no
11.)

outro doe ditos elementos oonsictindo no dito depéeito o dl

.REIVIRDICAÇUSO
/o Umachorets do prisao aperZoiçoada para um dente escavo

dor tende tutor/o tna ponteira cooporonto, ficando n ponteira
gentada de modo libegvel ao referido ozolz aborturas alinhadas na
,90ferido ponteira e re citado amolo para receberem uma chaveta para
1
prender de modo liberbelpom ao outwo a poateírae o nariz, coroo
rlzada pc14 Pato dp compreender ta corpo rfgido comprido tendo uma

to oupoote, uma das ditam alavancas oenooriadoras eotondenpde-Mo para o. nível do dita primoora fileira do ()taoca, a ou
tra

dao

dltao alavancas senBoriedorse estondendo-eo

poro o

nível de dita cegando fileira, j) uma ou) ditas alavancas -

oansoriadoras, durante dito movimento rolativó do dito depó
alto

o lite

suporte. eciOnando meios de travenento por melo

puPerdOd o corrugada proporCionohdo polo menos duas aolaoolaa o oovl
dadas paralelas osteodendo-so dita superfície do modo geral paralelo

A., ao contate com ama chave Para e P 0a1 4 0.0 P erau t e.
sem In
cerrerir ::cm O outra alavanca . eensorladora, cito maios de

mente ao comprimento da citada-c:banto e ficondo e ficando ditas

travamento

lancies e cavidades dis p ostas tronotoroalzonto no comorímento da
!, Vote .

sa

travando dito depósito e dito suporte numa powl

çâo predaterminaas determinada pela posição de dita chave
pare e cosiçao operante tal lua ditos meios ,e) levantamento

Ponto n a / do total

posem atingir c disco correspondente no dito depOsito; a

ao 9 Pc2t o e Ap re sentados .

outra alavanca sensoriadora causando enquantd num movimento
balouçante CavidO ao contato com uma chave operante aciona-

da e partir da outra fileira de chaves, 1) o balouçar de dl
ta prlmesra alavanca aeneoriadora similar ao movimento bo.6.18:á

louçante causado pelo contato de dita primeiro alavanca sen
Jr'72-

soriadere com a ansve de dita primeira fileira, o m) o saio
c,,tn

namento as um diapositivo movendo dito oraço do picup de mo
do

qUb o

do lieoO

cartucho

tios numa

posoção para lex o segundo lado

predeterminado, dito toca-discos caracterizado pe

lo fato que . posição do dita

atava e o

poução

de

ditas e-

lovanooe eenaorladoraa destinadas e mUnomenoe cooperar Si
Cem oum feitio almátrico em relação á um plano perpendicular
cem o aentido 4e dito movimento relativo de dito depásito o
loto suporte, ao modo que o movimento balouçante le altas

.
2U010 N a 155.417 da 13 de dezembro do 1963.
Sequerente: JEAN YOUFOUNIS-o SUIÇA.
, PrivOl6oio de Invenção: "TOCA-DISCO AUTOMÁTICO".

alavancas seneoriadoras e tdentico tanto suando dito %ovino"
to gl num sentido' , como te aentido . oposto.

ERIVINDICAC5E9

1. T0000dicoos outomático 0 caracterizado pelo -

g ato

,
que ao comproonde: a) polo menoo . ut bepUito para dia

Ooo b) pelo menos um braço dà picup montado num suporto o
inoluindo pelo menos um cartucho de picup o) meios do aodo

4 requerente reivindica 4 prioridade de tdenticc °adido
depositado na %partição de Patentes suiçâ dm 13 de dezembro

1962, dob n o i4.618/62
Ponto n o 1 lo :otal de 38 Ponto$ apresentados

1 G.

momento para rodar um disco a ser tocado, d) meios ao doslo:
comento pawa deslocar Oito braço de os:~ Oe tua posição de

deocanao para uma posiçào do . leitura dó disco, e) meios de
celoçào paxá selecionar e localizar um disco oredoterminado
localizado no dito dep4eito 5

f) meios do levantamento paro

levantar e colocar dito Clocó para o contato com ditos melou
de acionamento e vice-versa, g) moios movodores causando ma
vimenOos relativoe de dito depOsito e dito suporto tais que
no rim de dito movimento ditoe meio° de levantamento ostejom
numa posição para contatar dito disco, h) ditos meios oo
loçào comppreendonido duas fileirso superpostas de chaves la
vadae por um dos dois elewontoe consistindo no dito
to e fito ekvor'...4y etds chaOt ft orIneire das ditao

depó/p ifiletrao

correspondendo ao, primoiro lado de um disco o cada chave ca
zncle, fileira corrosr, , onleno ao segundo lado do disco do

o Cha
UP4. n4Av e predeterogOda do dita primeirg fileira, dita

de julho áe 1964
Requerente: EDWARD EDWARD GREEN - E.O.A.
Privilegio de Inven4o; 'APARELHO DE PULVERIZAÇtO OVE EMBALAGEM
COM PRESSÃO"
TEP,MO , NO 160 567 de 1

BNIMINDICAcUsg

)1- Aparelho de pulverização do embalagem com

preoeão paro distribuir fluldoo, oemaotorizodo oli'o fato qno
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b) a hidroxllação fermentativa 124 posição 11X- ou 10 de um 16.

• Pomunicação com o interior da lata, um êmbolo de válvula na II

.ha1ogenometileno-3,20-diceto-esteróide insaturado da fOrmu.
Daixa, uma cabeça de pulverização ligada para mover-ao com o
êmbolo, dito êmbolo eendo comprimido por mola contra uma

la III

aa'

xota montada no membro de cobertura para bloquear a passagem

onde

do fluido do interior do recipiente para dita cabeça de pul..r

R 3 e 1/4

verização, exacto quando dita cabeça de pulverização é movi-

tem os significados

já apontados, por meio de trata.

da pelo usurário para doaseentar o êmbolo para fóra da gana

mento com um microorganismo hidra.

ta, dita construo de'válvala compreendendo meios para impa

xilante em 11, ou

dir rotação relativa entro o êmbolo e a caixa cem impodir

a rotacão da cabeça do pulverização em relação ao dito embo-

r

lo,

4

requerente reivindica a prioridade de ldenticO'pedid0" O) a conversão de um 16-ha1ogenometileno-3,20-dicetouster6lde
' depositado ba Repartição de Patentes norte-americana em 31.7.63 e !
26012.63 0 sob os n o s: 298.945

e

insaturado da fórmula IV,

333.337 e

onde.

Ponto no 1 do total de 24 pontos apresentadoS
RI , R2 e 114 tem os significados
já apontados,

para o 21-áciloxi-com p osto correspondente, por tratamento sucos.
sivo com solução alcalina de lado e um achato de metal alcalinog'
bem como eventualmente introduzir nos 4,6-dieno-esteroloes assim
preparados, mediante tratamento com um agente de deshidrogenaM)
quimico ou microbiológico, uma dupla ligação na posição 1,2,
e/ou oxidar, por tratamento com um agente oxidante brando, o 41
droxlrgrupo existente na posição 11, a coto-grupo, e/ou esteai.
Picar um hidroxi-grupo existente na posição El, Ou soPonlfloo2:
um grupo ster existente nesta mesma posição.
A depositante reivindica a prioridade do Correspondem
te pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha em
TERMO N o 151,028 di 24 de julho de 1963
Requerente:-E. MERCK AKTIENGESELLSCRAPT - Alemanha
Priviléaio de Invenção: ." PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DE 16-HAL2
GEN04AET/LENO-3, 20-DICETO-ESTERUDES INSATURADOS

de julho de 1962 sob o n* M

3 674 IVb/120 .

Video ponto apresAnteao

IRMO No 146.634 de 01 de fevereiro de 1963

DEIVINDICAÇõES

PrCe2330 para a preparação de 16-ha1ogenometi1e~.
.3,áb-diceto.osterói.des insaturados da fórmula I

Requerente: . SOCIETA EDISON =1= ITALIA
Priv.de Invenção : "PROCESSO PARA OBTER ALFA-CLORO.
-OXIMAS E SEUS SULFATOS ",
Re1vind1caç6eb

ride
R1 = H, CH 3 ou Fp

1. Um processo para obter alva-cloro-oxamae,

na = =o Ga R,C:I ((alfe ou beta)p

fa-cloro-cetoxlmas e seus sulfatos, Caracterizado por com-

R 3 = un grupo OH livre ou esteriff-

preender a reação de um composto orgânico, contendo uma du-

cedo,
e R4 = Cl ou F,

pla ligação o1efin.i0a, o selecionado do grupo que te0 COMO
tOrmula geral:

e do d 1-dohidro,:omposto3, 'correspondentes, caracterizado pelo fa.
dn neira na si conhecida,

tO de zo

0,,e113

à a d',:,alidr.v,unição ao posição 6, de um 4-dehidro-16.halogeno.
R
metilanc-5,20.dicato-oAteráld. da fármula II
once

a

O
r

?,'

,C1

R1 a R,d t;m os significados act
na apontados, por moio de trata:
conto com cloranil, ou

5
em que Ri , R2 e R3 dão átomos de hidrogênio ou radlOaio ab,
quilo, ciclo-alquila, arila ou arDealquila, ou R2 o a2 (OU
R2 e R3 ) representam elementos do mesmo anel, que (1) ZOObada,
por grupos CH 9 para formar um anel ololo-al gétJ,co da Og
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ácido ela
12' com acido nitrOeil•aulfárico, em presançO"de
Mridrioo gasoso, para assim obter o sulfato de alfa•Cioro nO.'
mima oorreepondente, e o tratamento 6;ese sulfeto com ttgeo.,

Fevereiro de 'MO

1:1.K:st/Wel de memória compreende uma camada magnética de película
fina que reveste m . substrato de haste condutora, circundando a .
citada camada pelo menos Um:enrolam:ato de aolenoide de múltiplas'
eaSiras, eso dispositivo que liga uma extremidade do citado enra
lamento a ema extremidade do citado substrato condutor; e Pelo f.,a
to do que um dispositivo de aplicação do corrente ligado entre
a outra exti:maidado do citado substrato condutor ir a outra extre.
midade do citado enrolamento,
&requerente reivindica:c prioridade do correspondente , pedi.'
do cepocitede na Repartição . de Patentes dos Ratados Unidos da Amí
rica, em 26 de março de 1963, sob rea 268.145. •

para converte-lo na alta•cloro-oxlma livre correspondente.>
A requerente twivindica a prionidade de ldenticoj pedido depositado na Repartição de latentes Italiana,'
em 03.2.62 e 20.9.62, sob os es 2131762 • 27.343,F01\,
Au:ativamente: k
Ponto na 1 de um total dis/2 pontos apresentados.
,TÉRMo Ra 165.009 de Oh de dezemero de 1961j
Requerente: HORST FISCHER c lim ! ALIMMEII
° VÁLVULA °. )
Privede Lave:não
PalTID.42411914§

Ponto na 1 de- um total de 21 pontos apresentados.

r . . VÁLVULA °, caracterizada per =a ou mais membranas
parcial ou completamente estendidas sabre ou ao redor defiln
versos discos, palhetas, cilindros, pites, aonde que qUent0
distendidas apresentam furos desencontrados com relação aos
referidos dis ans.4N A
• "mmnto no 1. de um total-de 23 contos apresentados:

TERMO N . 20.506 de 25 de . março de 1969
Requerente: MIRALVA COMÉRCIO EIPORTAÇU E IMPORTAÇãO LTDA.
mI= SM PAULO
Mod. Induatrials " MODELO DE RECIPIENTE PARA SUCO DE FRUTAS".
. (7 ReivindicaeSea

tÉNNO No 182.912 de 16 de setembro da 1966
lednerentel tERTULIANO PANTAIE1D =te GB
Priv.de Invoncé0: 0 'uno DE ADMISSIO PARA SUPRIMIR
IM nes DOIS CARBURADORES Do MOTOR DE AUTOM6VEIS 4.

Um modelo de recipiente para mico de frutas, moldado
num plástico apropriado, do configuração esférica, caracte
rimado pelo fato de sua superfície externa reproduzir o as
pecto e característicos de uma bola de futebol, de. cuja
parte superior se projeta perpendicularmente, uma projeção
tubular destinada, uma. vez cortada em sua extremidade, a
extração do conteUdo, tudo como descrito e representado em
desenho anexo

Rd.vindicaçOeS
1 • Tubo de admissão para Su primir um dos dois carburadores
to motor de automOvets, caracterizado por ser uma peça cilindri
te Oca, contendo trás bocais, sendo dois nas extremidades (um de
ada lado) voltada) pare baixo e um no centro voltado para cima!
Ponto ow 1 de um total de 3 ponta m apresentados.

mi

ttRMO No 157.686 de 18 de marco de 196h
Requerente: 'TM NATIONAL CASE REGISTES COMPANY =I= E.U.Á.
Oriv.de Invenção, ' SISTEMA COMPUTADOR DP MEMÓRIA
.ReivindicaçOes
. • QM dispositivo de memOria magnética que tem elementos bl,
est á. vels de mearia, caracterizado pelo fato de que cada e2emente

TUMQ RQ 133.026 de 29 de setembro de 1961.
*Requerente: AMERICAN MACHINE & FOUNDRY COMPANY - E.U.A.
Privilegio de Invenção: "PROCESSO E APARELHO PARA CORTAR FORÇOU
DE RoiTULOS, PBÉ-MENSURLDAS".
REIVINDICAORS,

1.- Processo para cortar porçOes de rOtulos prg-mo,nsura.
dos de uma tira substancialmente sem-fim e alimentar os ditos rá
tulos em uma máquina empacotadora, caracterizado por compreender
montar g dita tira em Um carretel rotativo, fazendo girar continuamente o dito carretel, alimentando a dita tira do dito Cerre.

DV,R;6 OF1C!AL (Snão AO:

Ccv,: ya4 f_ l ra 27

cu para uma estação do corte, reáistrandc sequencialmente o prl
•meiro r g tulo da tira e alimentando-o na dita máquina empacotadora e mediede continuamente a tensão da tira e a dimenso da mosma
no dito carretel o variando a velocidade de rotação do carretel.
A requorento reivindica a prioridade do correspondente
pedido dopositado na Repartição do Patentes dos Estados Uz.dos
ica em 30 Co ' cotembro de 1960, s(* n g 59685.
da
Podo ng 1 do total de 12 p ontos apresentados.

Fevereiro de MO C33

ir uma c.^.tmara de escoamento eigndrica (14) servindo paro a' •
1
transposiçSo das linhas de corrente na inverso da direç7t0 do
escoamento e na qual desembocam tangencialmente no canal (t16FH
o wcialmante am 2uro central (15) b) do possugg tusgra2
(12) configuradas bidrc- ou aerodinSmiemento do maneire cocv
nhocide no seu principlog cda rosist g ncis do oatrangalamento
5

maiJr ~3 das direçrms do pessagom ao que

se prever ama

combinaç'áo de

aD °Au

resistâncio 40 estrangu2omeato

7.:"-..
ln-n-•
''

At ''

14

outra5 (21D do

com passagens

6 24i-va cm

( M D oâ'

ambos ao dircsõesi

ew,oamentoo
à requerente reivindica as prioridades dos correspoã
dentes pedidos depositados na Repartigãe do Patentes da 01
Repeblica Fedcral A1ema 2 em 30 de outubro de 1962, lp de'
fevereiro de 1963, 26 de rano de 1963 o 17 do maio do
1563 t respectivamente sob os n g o R 3'j 783 X11/47a9
R 34 351 X11/47a 2 R 34 792 XIX/47a e R 35 207 XII/à7a0

Y

.'''...rn

d...

o

Ponto n o 1 de um total

T g RMO No 154.591 do 14 de novembro do 1963
Requerente: LÉON DOYEN e LOUIS DOYEN =:= FRANÇA
Priv.de Invenção: " RECIPIENTE EM MATARIA PLUTI.
CA E SEU PROCESSO DE FABRICO".
ReivindicaçOes
=======:.----==
1 - necipiente em meteria plástica caraetorizado pelo fato de
que é formado por duas faces e por um fundo que as prolonga, mas e
dobrado para formar com elas um W, e em que duas soldaduras late,o
reis que se estendem sabre táda a altura das suas teces e o seu
fundo, e soldaduras oblíguas ou soldaduras curvilínea cujos pontas

de partida estão situadas nas soldaduras laterais, na proximidade
da prega do fundo, ajustam cada face com a zona de fundo que lhe
faz frente.
A requerente reivindica as prioridades do correspondente pedl
do depositado na Repartição de Patentes na França em L4 de novembro de 1962, 13 do foveroiro de 1963 o ' 27 do cotembro de 1963 sob
n o s 43.047 2 43.325 e 440034 respectivamente.,
Ponto ng 1 de um total de 8 pontos apr920ntadOs.

MG.1

813

FiG.3

do

27 Pontos apresentados.
FIG.1

6

TERMO N p 1580114

de 03 de abril de 1964
Requerente: SACQUES NICOLAS WISER =1= BÉLGICA
Priv.de Invenção: " PRODUTOS EXTINTORES E PROCESSOS
E DISPOSITIVOS PARA A SUA nrrtTzAÇXO °. •
Reivindicações_
1 "- Produto extintor, caracterizado pelo fato de se2,,
lonstituido por agua a que g o adicionaou um agente humectanto cationlco capaz de Uzer baixar a tensão superdolaZ
do cerca de 30 dines/cm.
O requerente reivindica as prioridades de identicoo
pedidos depositado na Repartição de Patentes bel g a em 3 do
abril de 1963, 13 de novembro do 1963,23 do janeiro de 1964,
o ' L3 de março de 1964, sob os no 132502 9 43143, 43327 o 000
‘43469.

-

Ponto a g 1 do um total de 25 contos apreseatadeu'

5

7:

TÈRMO Ng 154.180 do 30 de outubro de 1.963
Requerente: R.I.V. AWSTALT ZUR VERWALTUNG VON REAL- UND
:1".A.LaT.MRIALVIÍRI1kt2E.
=1 = Principado de Liestonstein.
Priv. do invencão " ELEr2NTO AMORTECEDOR ".
33iUlndicaçael
l. EU :ALENTO n-lortrz,;;I:woz, em ospocla.1 para

do ou o são o anál;O g es, caracte .rizado pelo fato a) do possm-

T g RMO Ng 158.179 de 7 de abril do 1961k
Requerente: RANCO.INCORPORATED
PrivilegiO de Invenção: "REd TÉRMICO".

Wa-LZ
VNÇAÇãO
1 . íhu rale termice compreendendo um inZonuptoY Com
ação -de cotovelo montado em meios de suporto o incluindo un
braço de interruptor (22) meve/ entro uma primeiro e uma Go

Fevereiro de 1970
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aalho'de 1968
2 200.833 ele
Requerentes MORGANTI, MANTOVANI CIA. LTDA .a>. Rua
Prlv.de Invenção: NOVO APARELHO DE AQUECIMENTO Cm
TRAL DS ÁGUA À GÁS (Ga;) POR ACUMULAÇXO no

gunda posfções de operaçao, uma alavuea com ação de cotoVe0

TIRMO N

lo (25a) e ;ala mola com ação de cotovelo (30) para forçar O
'dito braço em qualquer uma das duas posições, caracterizado
'por uma peça impulsora com ação de cotovelo (42) em conexão
esoM a dita alavanca e com movimento alternativo para atuar O
dito interruptor com ação de cotovelo um elemento imetal 0
alongado (40) existente tendo um extremo fixo aos ditos meia
os de suporte (11) e tendo o outro extremo ligado a dita pe.
ça impulsora com ação de cotovelo, o dito elemento bimetali,
co sendo disposto para vencer o efeito contrario da dita mo.
aa com ação de cotovelo numa direção para atuar o dito intei
l'uptor quando aquecidó pela imantação de um aquecedor e de

e

resistencia eletrica (39) a uma pot;ncia predeterminada
que opera para vencer o'efelto contrariador da dita mola Com
ação de cotovelo na outra direção mo; o resfriamento a uma

Baixindicaçõaa
1. "Novo aparGlho de aquecimento central do

água, á géis (G.L.P.), por aaumulaç go o., oaraeterizado por aav
constituído de um corpo oilíndrioo externo de paredea duplas
onde, o interethio é preenehido com material ioolante, Doevendo
dor

no interior

do dito corpo cilíndrico um tanque

do água quente,

acumula

cujo formato é cilíndrico toroidal,

oando a região oentre/, que é deeoontínua, como oamara

de

extena go de alotas, dita 0117
extremidade euperder exiete uma ohaminé ' ou reg9

/emperatura normal, o dito elemento bimetal sendo inoperante
,para vencer a dita mola com ação de Cotovelo em qualquer dl-

exeuetão, provida em tGda a eua

Xeção quando aquecida ate/ a metade da dita potencia predeteE

leder de tiragem, condo que abaixo de ma extremidade inge--

tinada.

pior

Reit;indiea-se a prioridade do • pedido eorrespondate
idepositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos, da
pimerica, em 10 de abril de 1963 sob n o 271.696.
‘ ponto xlc 1 do total de g pontos apresentado

mera em

cuja

10°311a:e-e() o aparGlIm para

a queima do

gila

oom reapaa-

tivo conduto de entrada de gás e entrada de ar além de uma .
válvula de aegurança.
Ponto n 2

1 de um total de

4 pontos apresentados.

Fig.
'fÊEMO N ó 1280324 dê 13 de abri/ dê 1961
=I= E.U.A
' Requerente: KOPPERS COnPANY, INC.
:Priv.de Invenção: " APARELHO PARA OASSIFICAÇAO DE
COleUSTfVEIS 6LIDOS FINAMENTE DIVIDIDOS ".
Reivindidações
===
1 - Lm aparelho para gaseificação de combuStíveis saldos
[nuamente divididos em suspensão em oxiíenio e, se se desejara
num meio de gaseificação endotermicamente,reagente, com.o uso
de um parafuso condutor, por meio do qual o combustível em pci
g condúzido; com a formação de um bujão de material estanque a
para uma zona de mistura em que se efetuam a mistura do 52,
xige' llio e a formação da suspensão de combustível em pc: e oxigi
a qual depois introduzida em um espaço de reação em que
predomina uma alta temperatura, caracterizado pelo fato de que
não apenas o prOprio parafuso mas tambx;m o alOjamanto essenci*
almente cilíndrico do parafuso são rotativamente dispostos; e
pelo fato de que proporcionado um dispositivo de acionamento
1:Idependente do dispositivo de acionamento do parafuso condu.o
or,para a rotação do alojamento do parafuso0
único ponto apresentado,

TUMO NP 2 00 .935 de 25 de julho de 1968
Requerente: TÊRM0-M2TALdRGICA GIACOMET LTDA. =I= RS
Priv.de Invenção: APARELHO
"
PARA AQUECIMENTO DR ÁGUA
POR MEIO DE CO4BUSTX0 ".
Reivindicações

= -----1 0 Aparelho para aquecimento de água por-me10
de combustão, caracterizado pelo fato de compreender s
um depdeito de dgua preforentamente oilíndrico..dotada,
de uma entrada de água fria e uma aaida de agua quente
na sua parede euperior: . uma
revestindo totalmente

keferede Wdeito

a

carp iam

periferia e a parede superior de

de água; um membro tubular central

tendido entre a parede inferior
depósito

ra

de dgua;

receber um

de ieolamento tdrmico

o

m2..4

superior do referido

uma'cámara de aombustão, apropriada Dep

queimador de combuotSvel, disposta abaixo

do fundo do referido depdaito de água; e meloa destinado°
a ratardar ou estrangular o

fluxo doa gama guentes 0

pro
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venientee da referida câmara de combuetio, ao londo do
referido membro tubular 'central previsto na centro do de(
pdnito de dgua, a finde reduzir a tiragem doo gana cluer.
tece e aumentar emala o tempo de contacto doo melam coa .
a narede permutadora do referido membro tubular contrnl.
de ua total eho 5 poiMa apropottaqs.

Conto

no nffl 1 da válvula V2 aooplado atrav4s de dois condensa'
dores ponto um 1 M.M. • o segundo mil miorotaraly 2.11.
deeacoplado atravío de reeintinoia 1 magoes e SOO en:
home ligado à grade

n2 7

da segunda oeçio da válvula,

funbionando como um °senador, aooplado litravía de um)
condensador de 0005 em paralolsoon una reelateno1a CIO

300K fl mil homs à placa da válvula

n2 3

da segunda

noção, sendo o sinal ampliado, daí saindo, atravía de

um condeneador 01. loGT.O. oma um poteacioaatro de 2501

1/ . mil boas.
Ponto n o
-- •

T£RHO 2151 152.461 de ide setembro de 1963
Requerente; COXPAIDEIA BRASILEIRA Os CARTUCHOS ....SX0 PAULO
Privilegio de InvengÈo' °12)70 GÉNERO D3 REATORSS, MISTURAI:ORBE'
PRECIPITADORES E ountos APAR112103 smumss
- •
REIVINDICAÇUSS
1 • NOvo g8earo do reatores, roleturadcree, PrediPitad°"'
roaO outroa oparlilhoa eiroilaree, earaotorizados pelo fato de o0*

de . um totál de 2, Wit -on apresentados,

-

TifRMO N° 189.723 de 23 de maio de 1967.
Requerentes AFRODISIO ORTEOA RUIE 810 PAULO
Modilo Industrial; ° CHASSIS DS AROS FORHANDO 8ANDItI43 • CON.TUSO
PARA UTILIDADE DOMÉSTICA °
FIVINDICACUL

raia ouspeaaoa bldriulloamente.

Ponto 110 1 do total de 5 pontos apresentados .

1

-

CHASSIS

Ds ARAME rortmAno HANDE/JAS.CONJUNTO PARA

ultrnazil

-DOMUTICA, earaoterizado por se formar de uma armação externa (1) feitas')
de arame e no formato alongado, dotada de . alças (2) noa extreme e, lates,
namente, de outra armação (3) tendo de um lado anais (4), tamb.;m
da arame, que limitam os compartimentos (5,6,7

8

8), destinados
410_
..4
6 2N111
-

dana:anhos e petiocos comumente usados nos coqueteis.
Vont° n° 1 doe dois pontoe aPreaentados.

.42rJ

151.296 do 31 de julho de 196/
Requorentes 1,EONIDIO DA ROSA =tm GB
Priv.de Invengiot n UM EMISSOR DE ONDAS :Iam
KAGNÉTICAS PARA O TRATAMENTO DA ÇAODE ".
amo N ci

g.clalndiqgaes
1 -

Um emissor de ondas eletromagnétleai para.

aatagento da solide, caracterizado pelo fato que uma
válvula retifioadora 6z4 é alimentada com 250 V.1.08 em
oada placa filamento com 6,5 V./.0. saindo através do
oatodo 250,V. de corrente continua, pos p ondo através de
am dhoquo de 600Á1 Somo e filtrada atrelvés de dois
elotrolítioos de cinquenta g icrofarady M.P.D. X 550'2.
501C
a
oãtrando em uma :rezietnola do 30.000 Reme
e° plucao doo válvulao V2 e V3, cudo o Ri-

TERMO HO 147.656 de 18 do março do 1963.
Requerente: RICIERI SQUASSONI PILHO • SIO PAULO.
Privilégio de 'avença*: "NOVAS DISPOSIÇOES EM APAREW
PORMIL PARA CONSERTAR CÂMARAS DE LR DE PNEUS". ,
VIVINDIOACESES

•

.

coité-0W 4
mares de ar de pneus, caraetorizadall por um suportm (1) om forma do';
"G", isto á, com trás ramos perpendiculares dois a dois, tendo o rasà\
' superior em sua extremidade um furo ver&i.cal provido de rasca no qua
1. Novas diamposivEas ao aparelho portátil para

rosquoia-so Um parafuso (2), tendo esto parafuso, 'ouporiormente l.
man,fpulo (3), e inferiormente umO I1AP6 1

(4) Pleno, Sall)4d909.s

vt-
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ol.olmento roduside ao longo doe caminhos do fluxo Co zás Para

eo uma C3532 d) detcM eS t3 Som ea
pehtre2 CowiN1douto,c, cedol ao peraffinsa C2) o pocc-~ olUdo a 4),,,
vem Inforior Co o'corVo

onddeoó tlud2 o e.a

co ~ne-g,
?.2

twgt

dita° calda° pare as ~o Co oocapezieug

Oco oeldao mino-mem Co Elo oobortas polo vidro oc2

e r2,2e2 dl

c;tdxo ntanoctdo c ma tnoaporotura de doformaçao e pa2t2.2 Co r5v--N
towyrse= ragOWION o p or dita placa Vlea,pl
co emwo

co
2 ~ 0 (4-3 C~

vc.~

Co

k

cot o en ao então a tsla prosoSo maio bel g a quo e p-Joac2o avs

Ma2 C?) =vivas
prlde cclm C?) n . cm Emo cuport5-2 1)
c=do alâedes-cn codEn'00 0 c3 c3r2Co
ombro o g2.7o
sâo Oted Co 2,,ZegEo eloSadosp Cg2, 6 6223
co
02/Awszeo
Xialatenedea
eaddadoo gooseo
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w-Aw-Zedra pow daVo sU o pot odaa Co um 1o .2Ao Co ditao

h

.o {lendo (1UppOW UP powiodo quando eGeá C2 ata Vopsr;ç3tu..rra

nterrá

Z.?

exaeasí:

_
.
Aotudettoo.co n pudowldade doo vodidoo eoprosporleoatoo

•

:~tedso ao RoparbOo do ?atonte° doo Enodoo rh-addoo de Am,),;
posle2s em £2 do soess2mo de 1961 sob N. 199.931, om 9 do fovered4
Sag

WO d2 ;Ma cot L.W2.295.oa a7 de tovorolro de 1962 °oh No.,..
iggd8 eLeee, CO ag de ar,..roo Co 1942 cal N. 178.997, oa
At oban co 94 Dab E. X85.448b om 18 de maio do 1962 sob U0 o:

d% 4 do âwdoo do 196,2 seb.m. 199.901 o ao la
Po 109 eoh w. P9M64

Co

jo.9

o gc 101.269 de 04 do nane do 1904

-quarentet OMAR XAVUR clo HÃO PAUSO

vodo invonçaos ° ANTI-OPUSCADOR 'Mate
EM ESPELRO3 RETROV/SLUE PR 112$017108 1.

5 filti

R2,5112n2rA2f
pr . - Anti-cfacoador apliedvol cu empalho@ eiíii•idipíiii'44-'040datie.
~meteria:Ido pelo fato Co se aprorentar por uma Usina 0.400W0i. de amo
Oircial plástico tranalládided cm °Bras o formatos diverso:P. G qual 40191At a me tratamento aletAnioo. apresenta PrePrieS~ êt_001(09e
hâllyo por uma simpleo prece& doo dedo:.
tonto no 1 da ui total do 4 ~imã aproodalnedui..

dásto Rgg 146.084 de i8 de junho 66 196,' _ResIterente: WALSON DR áRRUDA nADT - $ÃO PAULO._ .
Pró/11410 óe :aren go wAPRRPDIÇOAMENTOS ER OU RELkx-rwmt'N.
o ~MAR Pgtd ANTdN48 RECRPTORAS .DD MIMOU DE wrogx8WP
yr

NEJVIApICACDEq

APERFEIÇOAXENTOB em ou ReLATIV0a A AMPLIPI0A00B 944:
eaRika8 ~MORAS DE ERISSOES D TELEVISIO, apresentando duas on.
doterceladas no eirdulto normal entro antena e aparelho roceptÉ
• ...:

44 tolovitio, oaraoterizadoe or aperfeiçoam:atroe polo tato do
a primeira mina se apresenta alimentada por'eorrente,0 foRnesida
pahu *ocaso ee emale sío orlem keorrente glarLMIP" Idd A de

•
VQ4Uo IP 51 do total/ de 3 pontos apresentado°

'40,8M149 de linha do 300 ohm

IltfiM0
2.43.229 de 21 de aotatoro de 196,trx
.Rocpaosentos PITTSBURGE PULTE GLASS.COMPANY
' Privilhio de Invençiint "PROCESSO E APARELHO PARA OUP0R2204
PWCURVAR, Act IEGER, TRANSPORTAR, REVESTIR E TRATAR PLACAS Cd
sODRO
Reivindicaçõer
Droceszo paro suportar uma Placede ¥16ri Uma
fdnuc.,
compreende dirigir. gls sob preaeão contra a ouperfiole
inferior 4a paca de widrc enquanto ela ezt sup ortada em um Udu,.
qUa

dam a terticaI. a partir de uma pluralidade de seídaa erassor‘
41( da o ser o de exaurido para da zonas de ~imanta adãacentese
earacterisado pelo tato de o gás estar em uma temperatura de deterespio, ter astebUccida uts2 fonte de dito jz. quente sob proseio,
n
hoz o 64e altmcroado a partir de ait?: fon%,, pare urda pluralidad.9 Co

1)1~5 esidaa
aaiftacrar de gíte, aer a preecto de dito J,,áC rabtiVw,^

de 90 Co maio de Ii-153-:4
TERMO 149.230
1114
Requerente: THE PERU CORPORATION
PriviIãcio de Invenção: %ISTEMA Dr ruivr0MX0 Adgible,

IMINDIcArai
U1.5 nicCerfflsde noyegegEo RoppUp 07t5ppl4Qa

(

Sexta-feira
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(o? ~AI-RW.0 dão ff" Mal CTO d2tIplom folx0Dp ealoc CPSTD
@Mau 0o 'r,9 §. ujánc100 dO ~vim OePP lee de c ede us) doe Tolnoo
em dito entono ° molme docil-cdmroo 0/83,9alúvola (peva produzir
OnnuBno g oo Sorodso &Decimo:ato, o moio° oes's p irar o esetrew
wator comuspondinclo entro clik,,t
Oltme D9100 0081OOoraD
s
ate
o gltg o TutuáncIos de desvio doPPILW
\Trenda9123 aOradoo Usalm I
ffsm88 g5V00:10ntOD a g Que ao NOvidoe asloe poro combines° gitab
trequóncia go
u-rocuantlao Geradoo loolestac Dano produzir
'assuo quo ó ona gamonto . lps1 o soro Quando catão sendo recoMdso

1970 667

Weava OatkiW dispoOta eM uontato deslizdáto deJlíMN 6431,2WW4
leitura o ter um canal adaptado para ligar duao do ditas pasengenoi‘
glapoutivo para produzir movimento relativo ,,-.;0 dita Alha 6o'
leitura 0 dita oaboça de leitura. .
'

Reivindica- se M prioridade doa podidos cowoopondentoo do

citados na. Repartição do Patentes doe Estados Unidoc da Am jrloa. GR.

UMO

Tr82ÚNCIOD cOrwIlí7 do doCv2t cg op p ler
' kerZámo0

o

080 OISTDO

0141a9

odnavole GO

uolOP

WYD WagY@UP W g

Offi

todos oo foixeo

VE)

Te1ativ0 do dita Troouensia.

50 de outubro do 1961 sob 008 2480322 o 148.61, cu 10 do novembro do'

1961 cob n o 151.474, em 17 do novembro do 1961 cob n o 155.0460cm 20'
de novembro de 1961 sob n o 153.300, em 21 do novembro do 1961 cob n°:
155.560 em 16 do janeiro de 1962 sob no 166.483, em 12 do junho

30 O O término do referido grs.

40:

1962 sob no 2020003 e em 7 do eetembro do 1962 sob m°0 222.008 o 0410.

Reivindle8 se priondado do correspondente pedido Oen
@nado as. Roportiçâo do Potentes des Estados Caldoo da kmiip
•
dm @sio de 196Z. oob a g 197.3060
Zi 0 9 do
lento ag a QDUR ftltal do 21 pontos aprosetittdos.
ço

222.092.

o

o

p

Conto n° 1, do total de 50 pontos apreentadoe.

, ft=

N g 220.907 do R2 dê julbe de 1969
01. SIO PAUL6',
Glequerenter CIA. ULTRAOAZ S/A.
»ModanduetriAls ° VIIIMAY#140210 ZU _ Ild10 DE GA9

WWWIL 5' .

•
hAnngAggdgk

•

Original uodelo de botijão de g8a portátil, Ssareeterizade
pele fato de se apresentar por recipiente ou corpo subetancop4oen0
vo Dl1indr1004 00G 8 dlinensito da altura prdticamente equivalente d
do diâmetro sendo que tanto pela bule inferior como superiorp &
Tochado pele Arqueamento das paredes em caloteia esferoidaie de rua
guio sonsiderdvelmente pberto, de modo que a primeira projeta mal
,J

.

baia° radiola

em ndmero QoaVOPIentd O determinando

ao pft

au

sinunfergnein de upaids

Pote n 1) 20 de

44 *MUI

2ER14O N* 156.431 de 27 de

eiro de 1964
Requerentes COSDEN OIL AND cAMMICAL coMPARY au42.i4A,
Pi.intlígio de Invenção: IG POLI-ESTIRENO Dg
ALTA Rg SkSTENCIA AO
WMPACTO g . PROOESSO DE PA2ER o Num° P

de 3 Ventes apresedindese

umbrowntEa

1- Poli-estireno . reelstente a alto im pac to coractor121
do por ter poli-butadieno, Incorporado nele, tendo ume distribvA
gude peeos noleculues tal que meie de cerca de 3/44o poso do
.
ditado poll-butadiono tenham viscosidade Inherento dentro de uma
fariaçáO do 2 unidades .
Reivindica-as a pribridede do pedi elà correspondente deposl
Ge Patentes dos Estados Unidos da am;rioa em 28 d*
teimar° de 1963 sob nO 254.253 .
Ponto no 1 do total fe 12 pentoe sprosentadot
todo gn Repartição

WeAMD WP 144.120ce S 24:0E0W-007oele
$equerontes ROBERTSRAWOODTRO LS COMPAYE m

°
Cst91140 Ustriaki W.PQMPIO
CIMO&

aiikzeo,i0

OrellIDIPOEk
Opplffle 4p @opto cdp9Tki-ItOã80;- del add de a o* cabeça
leitura interrompida por uma plura.0
' do lura com ueifi tureracie de

Agálkdi_OS,9,04~UgUjágagddLOW:k1,245

:41_,P* de leitura

55S
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da di1ata4o esferlá'(2) em oposiçao -ao

Itamo N 9 150.168 de 12 do julho de 1963
Requerentez THE FIRESTONE TIRE & RU3B3R COM747
Privilegio de Invençãoi ° COMPOSIÇÃO COPOLId,RIÇA„ PROosEs0
MERIZAÇÃO comnsnto ELASTOMíRICA

e Os

(3) concorrerem pontua união central (9) de forma ozterica dum, ao
fetivadas por porcas oitavadas (11), tendo o extremo da mei go (10) 8,

p;so da- composição de pelo menes um cometo aromático vinil-auUa

copiado a uma haste (IZ) de leve cocazidsde e extremos dilatados el

tituido, estando o composto aromãtico e o dieno distribui4ice irrg
gularaente no dito copolímero e tendo o teor de diena do dita Co'

inferiores (7) obliquos, sendo cada nobn encimado por parafeco

estreita o alonga para cimaituhularnente (10) sendo as jungZes e,

no ou loopreno e (B), de 1 ate 90%, de preferencia 10 a 40%, em

fericamente, sondo O extremo, livro, Inferiormente dotado de um ars.
,s -

uma estru

I, T

jador (14) de formato cilíndrico cuja face Inferior e de bordos arrg
dondados 6 guarnecida por tela (15) motálica
Ponto na 1 do total de 2 pontos apresentados

tura 1,2 não superior a 1, onde o dieno hutadieno,
(Z) Uma estrutura dia-1,4 Ide, pelo menos, orca de

nohos eenicO:

(8) de arremate ijualmento - c6nico e aia gelo Cato das derivaç6e0

tompteeader (A), pelo menos um dieno, consietindo de 1,3-hutadkg

30% e

eor po2 (1).

(6) providos do, saliãnelas (7) em abas planas verticais di.sPos-tot
em crus, cujos extremos superior e bordos, laterais ao arredondadoo

REIVINDICACCsn
1.4 Composição copolimerica caracterizada pelo fato &IT.

Po lím ero ume microestrutura, distinguida porl
Ql) uma estrutura .512-1,4 de, pelo menos,

Fevereiro de 1970

111)

70%,

, uma estrutura 3,4 no em excesso de 15% e substancial
,

•

mente nenhum teor 1,2, onde o dieno e isopreno e

(3) tendo o dito copolímero ume estrutura substancial @

e

completamente linear..
A depositante reivindica e prioridade dO corresponde:
yo pedido depositado LA Repartição de Patentes dos Estados Unt.
los da keeriee do norte 001 13 do julho de 1942 sob
''Ponticr n u

I 4*

(4 no

209.70f

total d@ 13 pontoo apresentados
N g

feRmo N s lbi.361.de 28 de fevereiro de 1967
)Requerentes CAMPANHA NACIONAL DE EVANGELIZAÇIO @ATURA RRASIEBIRA .

SÃO PAULO
Mod610_Ink/m Ushat ° ORIGINAL DESENHO ORNAM:EME.°
REIBIOICA0E7
013

4.9

- 1. ORIGINAL 'DESENHO ORNAMENTAL, feito em estampa, platar3,
desenho, gravura ou do qualquer outra modalidade desejada, aplicevel
em revistas, cartazes e análogos, fo'Ãustose ksinarioe, livros, jornais
faixas, selos o ostros, caracterizado polo fato de ter come metivo,um
fundo em cOr expressiva, tendo na parte inferior em perspectiva trem,
tal, uma base em c6r contrenante

em relaçâo

as demais, na qual

CS

prevista elevadZes representando ondas, por onda suavemente navoga ng
barco .
Ponto n9 . 1 da total de

4

pontos paresentadoe

_
rnamo Na

I09. -395 de 12 do maio do 1961

Requerentes ZNARDO DZ LIMA CASTRO NE14as4steANS.64M
ZodOlo Industrial ° ORIOINAL Ç oNFIÇOUÇÃO. ,PROPORCIONAIM tft IMUIBA
4ISTUSADORA 0
lexsatrocxors
ORIGINal CWIeranIto PàbisoftriCIADA A 2oaanl MIM%

-

.ORA, caracterizada, por compreender doia Corpoe (I) tubulares Me
'ivelmonte recurvados, iguais, com co extremes inforiores.lieu 11,
o superiores dilatados (2) esfericamente com ligeiros achatamentO@
os pólos, e providos lateralmente, de derivaçaes (3) retilíneos ta,

ulares

do

identico di gmotro dos corpos mencionados 0,orientado3

:ransversalmente ao plano doa asmos O tenda estes, tos extremos

TÉRMS St° 112.120 de 29 de jultue,da 1959
Requerentes OPFER@ counum INC.
Privilegio de Invenção% 0 PROCESSO, S. APARE= ?1d PR
ESTRUTURASROCMERAB ESPUMADAS

Ia

'oorso ospOlhos (4) de formato sensivelmente hemisferico,
pootoo d•osjados por nem do fixadores anelares (5) CM ps
?or3po om7Dr:Lorgo rovirAdos cm aba salientada grcanatog
°2 teAdo

REIVINDICAOU
1.'

;

Aparelho pare formar eatrutUras paliusras e.spaz.das

a partir de Material polímero ezDowlvol pelo emprks.o.de smPor,
'0A,Ote;r7ládO por 4tae SCM fim'dis,poetas pára forWrui

Fevereiro Ge 1970 559 .
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<

ao aoadageu abeate tendo quatro Lados continuamente móveis, dispom
.eativoe para carregar, continuamente; o citado material polímero
expansível entre as citada n fitas, dispositivos para injetar, coa,
tiauamente, víner d'água entre as citadas fitas, de modo a aquece,
o cisado material polímero expansível para produzir sua expansão
contra suas fitas e dispositivos para remover, continuamente, ma -

65Senci8.Lmente , do a lo p de alumiai°, 20% a 40% de manganes •
0,014C a 1,1% do carbono e clisitras impurezas ocasionais como asforo,
enxcifre e silício, sendo o resto de ferro, caracterizado por doasie
tia' O citado aço aperfeiçoado, essoncialmonto, de 0,50% a 1% do ca4
boa% 17% a 30% de manganGs, 8% a 12% de alumínio; 1% a 12% de uf.
ema, 3% a 11% de cromo e o resto de :erro, com impurezas Ocasionai*.
Reivindica-se a prioridade do pedido correspondento deposl

serial polímeró expansível em forma de u'a massa moldada de entr,
ao cisadas fitas fitas
Reivindica-se a prioridade do pedido aorreeponaisn

taeo na Repartição de Patentes dos Estado3 Unidos da Amerlaa eal 3/ de,,,
tubrO de X96 sob n o 254.439
Ponto n o 1 do total de 12 pontos apresentados

depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America
em 21 de julho de 1958 sob N. 752.235.
Ponto n° 1 do total de 26 pontos-apresentados.

Ii

TERMO N e 154.783 de 22 de acatembro de 1963
.
Roquerentes DUNLOP RUBBER COMPAN/ LIMITED eia LaGLATERRA
Priv.de Invenção," PROCESSO PARA 4 PAB1UCAÇA0 DE DIAFRAGMAS
DE LOSULOS DE ROLAMENTO
1 .11m processo pare a fabricação de diarragmáa de Lóbulos de
rolamento que ee caracteriza por compreender as etapas de eaparçar
.ee cordonéia perifericamente em relação h uma sucessào de dobado:
rae oonformadoraa longitudinalmente alinhadas. 'a eu perfioie pariri
rica das partes extremas de cada dobadora conformadora sendo reoobort& com um material flexível, pressionando-se os oordoneia 0 colocando-os
em contato com o material flexível nas partes extremas
de cada dobadora conformadora, e seccionando-se os oordoneis Antro
as extremidades de dobadoraa conformadoras adjacentes.
A requerente reivindica e prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra em 22 de novembro de 1962, sob n o 44.114.

i
s_
i
el q.

Ponto d g 1 de um total de 35 pontos apresentados.

/mede ale 139.967 de 13 de junhoade 1962
Requerente: FRANZ KALWAITES e CARLYLE HARMON ala E.U.aa
Priv.de Invenção: PROCESSO PARA PRODUZIR TELAS OU PAROa
WIBROSOS, PADReNIZADOS, NO TECIDOS, UNITÁRIOS, A PARTIR
DE umA PASTA Aau0sA DE FIBRAS E A2ARIZ4IO PARA EFETUAR O
UNEM ".
Rgivindicaçãe:
1 a Um processo para produzir tia pane unitéricanSo tecido,p2
drOniZado, fibroso, a partir ae uma pasta aquosa de tibrae,oaraoa
tlrizado pelo tato de compreender as etapas de: remoção de líquia
do da pasta para formar una camada de fibras molhadas, que e0
contran em eomprometimenta mecânico C friccionnl, estando as ref2
tidas Libras isentas de liaaçães por hidratação; a introdução de
refereaa manada fibrosa molhada Catre elementos que delimitam aa
berturtsa eaageeee, dispoetta em padronagem predeterminada, em um
doa eeun lados C elenentas que delimitam orifício, menores do que
as ditas aberturas, no outro lado, formando um "nandwieh" e proj/
sendo um fluido através do referido e sandwiche para aplicar, dee., (,
ea maneira, fârças fluidas à camada fibrosa, para movimentar os e
eaaeátesconstItuidos pelas fibras individuais da mesma em direSZeg
isorcâlente parmlaloa 4 secção média da referida camada fibrosa
para formar Grupos cempactoe de fibras, diepoetas numa dispoeiçãO \
que correspnee à referida eaerçaleeea Predeterminada da Abortam
Ospaçadap Tanto 01 de an total de 31 pontoe apt,aaaiitadoa.

o

kr n31

g'kjr.40n 11111
,

k

7;-tr'A 111111 Ili
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TSRMO N o 154.162 de 30 de outubro de 1963
Requerente, ALLEGRENY LUDLD14 STEELCCRPORATION aaaE.D.A.
Priviligio de Invenção °. AÇO AUSTEN/TICO lê
REIVINDICAÇOES •

TÊM° Wo W412.099 de 14 de tigatO do 71.962
eaciat). ante: C1..R7-1,R0S EUTRIC01 "VINZEP LM, *As RitNNULOta5V0 SECADOR DE CAPE=
Orle.da
Seiviadicações

1. Um aço austenitioo de baixa densidade,

dúctil,
de cita resiztencia accenIca, Tuu eonstítul um a p artaiçoamonto doa
(0~4A92 In os d a1aminlaamaaa4W ieaedWeeRP"rWrQ, ;ele ;QuIstem

1 - r:ovo 2ecaddr da cabelõS, Wntegtadb par
laào_402c2Atq

eurpmfigapÃ

wksw4a au."9.1~.41.Lia~M)

27

Ui)

+.nn

posta em dois trZellos de diâmetros diferentes, o primeírO enaarranto
internamsnte.ummicro-nator elétrico de alta rotação, dele separado
par cinta envoltOria isolante, e o segundo constituindo una tâmara de
aaptação de ar e refrageração do notoro para o qual sando dotado ae
gm dispositivo ventilador, acionado pelo referido aotoro . ° voltado pa

ra uma tampa extrema anterior, toda provida de furos para entrada de
ar; e a mesna carcaça podendo ser dotada do orelha lateral, para ar
—tIoula0.0 ou 01.404iZe num euporte de masa.
Ponto u2 1 do total de 4 pontos apresentados

Fev3;•0 d0

101 171.330 da 16 de julho co laoa
Requerente: JOSEF ERINNINGER ....Guanabara
ft, 11/114glo de Invenção: ° APSP59IÇOAMENTOS SM DOBRADIÇAS. *
REIVINDICKDES
"ArnüFEIÇOAMENTOS EM DOBRADIÇÃ% caracterizados por
ma

ser u•k

das azas da dobradiça constituidas por um corpo tronco •

-cilíndrico com abas providas de orifícios para fixaçSo emtutida no batente, tendo uma cavidade central oade se aao jamfbs braço de articulação com uma caixa alongada baseu
lante num percurso angular de noventa graus.'
Ponto n1 1 de um total de 7 pontos apreecatados.
4

•

•

r.rs,

e

.11

ri G. 3

FiG, •

TERMO N 2 173.673 de 01 de outubro de 196;r
alaSX0 PAULO
Requerente: RAI MING CM
2Naaade Invenção: " NOVO PROCESSO DE A.PLICAÇA0
' DE' ENFEITES SOBPE TECIDOS EM GERAI, PARA CONFEC •
VÃ() DE DOSAS,'CI N TOS E ARTIGOS SEMELHANTES ".
ReivindicaçOei

NOvo processo ae aplicação de enfeites sabre tecidos
a em geral, para confecção de bolsas, cintos e artigos saMelhar
tes, caracterizado pela utilização de um Molde (3) com cavidx
dos (4) apropriadas para receber os mais diversos enfeites
dispostos de forma harmoniosa e feitos de material termoplás.
tico, os quais são em seguida cobertos pelo tecido (5),prenea
doa e submetidos ao aquecimento de um e6 lado, de forma que t os referidos enfeites (6) colam-se permanentemente no tecida
Ponto n2 1 de um total de 2 pontos apresentados._
s•

T2SMO NO 165.269 de 14 de dezembro de 3.964
Requerente: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPWATION
- ata E.U.A.
aade Invenão: " DISPOSITIVO PNBUEÁTICO DE CORREIA °.
Roivindicaçges

1 . Um Sistema para manejar correias flexíveis de armazena
mento da'saaprmação, caracterizado por pelo menos, uma bolsa
de ' armaZenamento Para armazenar uma correia, uma cãmara de pra
cessamento para ler ou escrever informação era dita correia, um
tubo de transporte pneumãtico que correcta dita bolsa de armaza
'amante a dita cãmara, e meios para cambiar uma pressão pneumí,
Uca diferencial ao longo de dito tubo de transporte :lapa trana
lortar dita correia entre dita bolsa e cãnaraa
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pe.
cicio depositado ca Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da America, ara 27/
do dezembro de 1963 sob n2 333.918.
Ponto 0 1 de Lua total do IO nontos apresentados.
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,

-

.411C Iniar.,2.11•=1Z MEV.

\ TEMO N O

151).147 de 25 de

LP5vil6gio

de Invençãos

vis:tildado, e mafitendo-so assim produzido -negro de fumo

junho de 19634

Requorentes MONSANTO OntrP AN7

2.U.A.

de :enfio

°PIEIRA PARA A PIAÇãO DE PELAMEN2050.-

puiviNDIckew
, 1.-
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....to

eante . do

por um

no

zona

pa g ode* do tempo suficiente para efetuar O . res.

dito ajustamento de qualidade

Pieira porá a tiaçio de filamentos e partir de

Raivindica . so a prioridade do pedido correspondente da

ema pluimlidade de coMposiçies de fiação, compreendendo primo,

atado na BeparticSo de Patentes dos Estados Unidos da AmeriCa

ra e

segunda chapas com aberturas, montadas em una passagem

Mada

dentro

fer

MB 28 do junho de 1962 sob N Q 206.087
-

de um envoltOrlo ou carcaça, e primeira chapa com

aberturas estando Contada

a

j o Ponto n 0 l

montante de, c coaxial com, e sof%

do

tOtal do 7 pontoe aproa Atados

da chapa com aberturas, o envolt g ric tendo uma primeira entrada
conduzindo ; passagem o montante de ambas chapam com aberturas

e, pelo sienos, a Segunda entrada conduzindo ; passagem
ponto

entre as

envoltSrio sor
cio

em um

chapas com aberturas, caracterizada pelo fato do
desenvolvido de modo a proporcionar uma reatrim

lateral no passagem entre as chapas com aberturas

te da segunda chapa com aberturas,

e

montan-

qae fecha e passagem na

ex-

tremidade a jusante, e pelo fato de ser provido pelo, menos uma
secunda entrada e

.

montante da

restriçáo

A depositante reivindica a prioridade do correspondente

pedido depositado

na Repartiçao de Patentes dos Estados Unidos da

'America do Norte em 25 de junho do 1962 sob o úmero 204.724 •

IfRRO Me 152.557 de 5 de setombro do 1963 . '
a
Requerentes ENPACO TRUST REG
Lienchtonstoin
Privilhio de Invenção' 0 MIWINA PARA MISTURAR susaTR2cEs
márnosAs E PULXERUIENTAS, ESPECIALMANTE collop3o, ARGAMASSA
ASFALTO 1*

pxmloicAcem

•
Ponto n 2 1 do total de

4

•

• A,

Itos apresentados .

1.

o taqutra

sana MISTURAR SUBSTaNCIAS GRAfftfrO.A.SE PULVE

RULENTAS, ESPECIALMENTE CONCRETO, ARGAMASSAR ASPALTN
com uma cuba misturadora de disco e um mioturador so.
tativo, provido do pás oaraoteritada por girar a cuba
misturadora em seu ladci de despojo em 'amo do um ei.
no

em posição relativamente alta, prOoo o uma artangEot,

estando o lodo do . cliMentagão diopooto ore icoalincoEo
; fronteira ao eixo.
Raivindica-so a prioridade do privilOgio dopooltadO u.

Ropartiçà do ?atontes, da Alemanta

0(0 ao J 23 50 zsila o do Sb 121

abril do 1963
foato n o 1 do total do 15 pnates apresentÃdoe 0

TÊRMO NO

148.864 de 3 de maio de 1963
-„

—
""•

Requerente! PHILLIPS PETROLEUM COMPANY
Privilegio de Invençao! n PRODUçãO DO NESE° DE FUMO •
REIVINDICAÇOES

.1- Um proceaso para fazer negro de fumo em forno por
meio da decomposiçao termica de um material do alimentação flua
do do hidrocartoneto em um forno para

cs

produçao de negro de fu

mo, sob cenalOco produteraa de ncgro do fumo proettso durante
o qual a deaejaCa qualidade de pelo menos, una propriedade do
dito negro de fumo e ajustada pela IntrodUção do uma substância

FIG.1

contendo um metal alcalino na zona de ranço formadora de negro
de fumo do dito forno uruLeizado

gelei fato

do se Introdr4ir

TaM0 as 1570624 do 17 de março do 1964
Requerantos ROCKWELL-SlANDUIZD CORPORATIOZ

no dito forno uma quantidade da dita metal alcalino que seja sal
ilciente para efetuar

apart:la uma parte

do dito ajustamento de

Privilegio do LaVançaos 4 SISTEMAS DE FREIOS PARA VESCULOS
REIVINDICAÇUES

A modalidade da invenciao pesa a qual

.

6 reiv10480

8€2 •
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/20,1011~11Mn2.412.1.

o

, da orooriedado ou privilegio exclusivo, b definida como segue:

inclusive' ter gravado o'nome

subatanotalmento

da

como descrito e

bebida a

q ue se destina; tud0

ilustrado nos deaenhos anexos.

Um conjunto aa freio, caracterizad o peló fato de
compreender um par do sapatas de freio adaptadas para contatar
um tambor de freio circunjacente, um alojamento com aberturas
alinhadas e uma abertura lateral q so comurica can ditas ab o rturas alinhadas Êmbolos em ditas abarturaa alinhadas adaptados,
quando impelidos parta, para iapalir ditasaaapatas em diaeço
-a dito tambor, um conjunta do cunha que na estenda recIprocamen.
te atraves da; dita abertura latcral para impelir ditos Êmbolos
'a parto, um diafragma acionado por pross -ao fluida montado em
uma camara do diafragma, um membro tubular alongado conectando
A

dita cnmara de diafragma a dita abartura lateral de dito alojamanto, sendo o dintetro da camara de dito diafragma substancialmente maior que o dimatro,de dito membro tubular, um conjunto
Ca iiala que se ca'aaaa ntraW5s do membro tubular e de. dita aberdito diafragma a dita cunha, um par
tura lateral para
de conjuntos de vedaç'áo do embolo carraaa :las por dito alojamen a •
to eo coatatando por, vada40 as extremidades externas do ates
,conjuntos da embolo, e uma vedaç -ao adicional que cantata dito
Conjunto do bWla e dito membro tubular, sondo que ditas vedaSles isOlam dito conjunto de biela e dito conjunta do cunha do
interior do dita cnmara do -diafraaMa.
a
Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente

FIG. TERMO N o 150.425

de 3 de julho de 1963

REQUERENTE : BETTY INDUSTRIAL LTDA.

II! $ÃO PAULO
7tTUI.0 "-APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELACIONADOS COM SERINGAS
' DE iNJEÇãO
PRIV: DE INYENÇAO
PONTOS

ppcpuppicog

depositado na RepadiçSo de Patentes dos Estadoa Unidos da Anerí
eta em 6d) junho de 1963 sob ri° 286.038 .

t

Aperfeiçoamentos em ou relatioaados com serinas de
caracterizados por-um ante-embolo de um matekisl do
certa elasticidade, fixado por quaisquer meios apropriados a extremidade anterior do embolo da seringa e tendo um
diâmetro ligeiramente maior qUe o diâmetro interno da serina
geaaendo sua banda lisa ou provida de quaieque reentranciaa
ou na lí encias ciraulareo, em hámero de uma ou mais.
'

tajeçao,

Ponto 11 0 1 do total de 10 pontos apresentados .

"76-7

,t2RNO NO 173.994 de 14 de outubro de 1965.
Requerente: CIA. NACIONAL DE PRESENTES."CONAP" SKO PAULO.
Modelo Industrial: "AVO MODELO DE FRASCO PARA BEBIDAS".

176
rIc5q

AEIVINDICACeE$

1 - N3vo - mode10 de frasco para óvuluas, Gehrewurrl
zado por um corpo com secção ovalada provido em . aua base superior, de unia salter:da:1 anelar contornante de uma abertura circular para aplicação de uma ralha aplicada 4 :Ma tampa 0111o:trica
de pequena altura, sondo.prevlato ainda, próximo a borda inferior da face antaa"or do referido coral" . as curto pescoço bort,

Loatal ',, rdé é

aplicada ama pequena torneira; finalmente.° super.

ficae eaterna do referido frasco poderá ter desenhos déoorattvas

TERMO N e 171.338 de 16 do julho de 1965
.
'Requerente: MAUNO R. KOIVUSALO
PINLANDIA
Priv.de Invenção: MECAXISMO DE prpxo AUTOMÁTICO
DE POPI''
•

Reivindica0ea
========
===
/; Neoanismo de Xechao automanxoo de

portas

adaptado para ser montado numa porta ou similar e num cntri
elemento fixo semelhante, que inclui meios Adaptados

lho ou

para ficarem sob tenso em consequencia da operação de abrir

SExta-fzira 27
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TARRO No

186.744

de 01 do fevereiro de 1967

_ Requerente: IRRÃOS aàDES & CIA. =1= PARAIBA

Lua libertação, e . meios adequados para retardarem o movimeA

..ModoInductrIals" NOVO MODÉLO DR cgentá e,

to do recto, caracterizado por os ditoo meios de fecho que .

8,11andime;Ssat

ficam sob tenso e os ditos meios que comandam a retardação
1 - Ng vo modi; rao de cbcélre, ceracteri2ado pelo

do movimento estarem instalados, ambos ou cada. Um dolco,
na

redondels:

porta o no caixilho ou pelo menos num dontee e por a inter?)

fato do corpo, substancialmente em forme de concha

gação dos meios instalados na porta e dos meios instalados

que inclui

no caixilho ser :Coita por um braço impuleor mantido c uma-,

paro braços integrados na configuraçio de concha,

dionroi.a ot2equada do cizo do oonzo.

do por umo pluralidade de aneis que nascem conciintricos exo

O requcrento 1-eivindica a prioridade de idêntico'

relaçõo o um anel central, Previ st o no f un do do assento3 e'

pedido depositado na Repartição do Patentes fia-.

por ume pluralidade de elementos

leild8ca em 18 do julho de 1964 sob o ne.1548/64.

porte de assento côncavo, espaldar o descansos

os referidos

Porto r.0 1 de um total do 10 pontos upresen-

aueia concentricos,

malha retangular, sendo o

tadou.
abertura

do

(5 forma-

radiais entrelaçados com
para'forzer com

contGrno superior

corpo de cumba, definido por

;stes

uma

da caleira, ou

um anel substan*

F

clalmente circular que intercepte os anele

conc&ntricos de

maior di e. . motro e todos os elementos radiais.
Ponto no _l de um total de 2 pontos aPrnsintaaos.

41111111111
1111ki
4011015"
NNNNU'04,
5090111ININU
~04',019'
1814111::11EgMag
''IlINNSN.
7.
11,11_11
,11411/1/
.....:15
,
4•

t0

UP 146.894 Co 12 de fevereiro de 1963..\
Requerentet TORGA S/A. - METAURGIJA INDUSTRIAL - SM PAULO.

nnmo

Privilégio do Invenção: °APEREEIÇOAMIRDOS INTRODUZIDOS EM

1733634

de 30 de setembro de 1965
Ilsquerentes SOCIEDAD2 CONCRETO ARNADO CENTRIFUGADO
DO BRASIL V/A. S.C.A.C. =1= SX0 PAULO
TRY.0 IA

Priv.de Invenção: HAPERFEIÇOAMENTOS EM UNIU DE ELE
N=OS DE CONCRETO ARMADO n.
Elcivindicaçõel

e

3 = Aperfeiçoamentos em união do elementos de concreto
erwado, caracterizados polo rato dos segmentos serem fundidos com aneào do aço soldados à armadura longitudinal, loca
lizados nas extremidades.
Ponto a Q 1_61R um total_ oto LI. Pont oo oProsentados.

NAQUINA DE LAVAR ROUr"
c2IV7UDIcm7U25

-

-

f 8.Aporfeiçoamentos intrekluzidot en máquina de lavar roupa
ctractorizadoe por ser o reservaterio (3) do água localizado entro a
e o tanque (2) do lavagem t:
deste,
e
ser
ele
dotado
suporiormonto, na ou
em nivel mais alto que o
n
trade de'e gua (4) de uma velyula (5) de boia, e está dotada na sua pai
to interno ing erior, Co uma resistencia (7) oletrica de imorçãe conf.

parede intorno do gabinete (1) da máquina

trolada por um termostâto (8), tendo ainda o resorvatOrio (3) 0 Pouco
I
cima da resisttncia (7)', uma válvula do saída da água ligada a um tu
bo (9) que co comunica com o tanque

(2) de lavem. e controlade PelO

dispositiVoantom átic o de acionamento .
Ponto n A 1 do total do L pontoo apfe:Antedea •

ltR110 1.7 Q 147.880 de 22 de março de 1963.
Requerente: áTLAS.coPo3 BRASILEIRA S/A. -610 PAULO.
4:115345%o de invenç g r 4 EZiUSTOR Dm POEIRA°.
c2iVI11DIOAODS
tn

Exaustor de poeira, do tipo

estático, acionado ase
caradetilki

ie gazas de escapamento animados ainda de certa pressa°,

Gei1V,

41

•

::'!t(J de 1 970

D1ÁRIO
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:„•:0

alf"/"="~"

do pelo rato de compreender um primeiro
forma de

anel aliaria*

Suas faces de

gaio&

corpo, subatancialmenta, em

com duas aberturas contrais circulares nas

tapo; e um segundo corpo de

a cuia base omnor de

forma substancialmente,trma
di gmetroo aproximadamente, Igual t reterj.

da abartura menor do primeiró corpo, ao adapta Cu:amante, a

g ato

em

da r6rarida

gUalídadO

de raollotentes,

dotados dà partes engatavela com os

%Orno da referida abertura .

em uma ambalagom integral de
Ponto n o 1, do total de .3

p ontoo

alP(noata03

os retemadi-~

recipientes pare.forma,

máltiplcs recipiontesi

ep CO)

moloa pap a ra goovePem a referida embalapm da referida esta*
çio da montagem§

Reivindica-se e prioridade dos correspondentes pedidos
na Repartição de Patentes dos estados Unido
da Amjrica, em 16 do setembro de 1963 e 9 de abril da'1964.
respectivamente gob op mlneros 309.258 a 358.W..
'
/
PeNto n Q 1 de um total do 77 pontos aprosentado2.
depositados

ORM° N o 171.514 do 22 de julho da 1965

7

tequerente: METALNOICA

ElICO PAULO
:Privilegio da Xnvenção:
013 POÇO *

FUNDIOIO ADRIATICA VIDA .. ,
APERFEIÇOAMENTOS EU VáLVULAS

REIVIRUICACORS

1., "APERFEIÇOAMENTOS EU VáLtZLAS Da 4,
POÇO% oaraoterimado pelo fato do o copo inferior perimes*
tralmente vazado se apresentar por seda em forma de disco
que se aloja justamente na be g e do dit000poo sondo que a

referida sede á dotada de abertara oaatral em fozms do boa
Cal tronoo cônico*
Poogon

1 de um total de

4.

pontos apresenta4o:3.1'1

TÉRMO 10 142.133 de 14 doe- agOste de 196Z
Requerentes IMPERZAL CHEMICAZ, INDUSTRISS ranut
INGLAURRA
kriv.de InVençâot " rnwesso

E

ata'

APARSLHO ASPÂR5OR PARA

Anic410 DS deulpos
Aquiodiesçõe§
1 . Um processo de aplicação de Ifquido, oaracterizade,
vibratOrio

porque o 1/quido suprido a um distribuidor
tendo oridclos de descarga para . o líquido, e
braço e o tamanho dos
carregado que sai

dos

orifícios sã°

o

greu do Vim

tais que o licitado dez

orifícios se quebra em gotas que sio

suficientemente grandes de modo a 40 haver qUalqUer (Soong;
substancial da aspersão.
94

requerente reivindica a

prioridade

do

correePoddente

14 de agOsto de 19618sob.

pedido depositado
ng 292440
?pata ng 1 de um total de 4 PanOS aPremtadogp
na Inglaterra em

2 16à 695 de'16 de setembro de 1.964
41eqtterentes REXALL DRUWAND CHENICAL C„OMPANY
!Privilegio de Invenção: " GRAMPO CONECT0R 9 PROCESSO
APARELHO PARA MONTAGEM DE MdLTIPLA3 UNIOADES_NA FORMA
00W40

Dz

g lgIALAGEM"

,
REIVINDICAM341

1 * -, Aparelho para montar embalagens do máltigaa
ciplentee, caracterizado pelo fato de incluir; (a) meios pt
--

ra alimentarem uma pluralidadsáa recipientes a uma estação

da T.ontagem, 0) incluindo -a referido ests9ao
,

da aontagemi

(1) mel:ps para alimentarem grampos plásticos individuais'
oesoonectados pare engatamemto

com

Partes Pradste=lua$
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SÍNI 1. SL SS Li ÁI S NA IS
LEI n.° 6.443. DE 28 DE MAU DE
▪ Desenho

•

Bandeira NadonaI. em' c8rea

Desenho modular da Bandeira Nacional
— Tabela de Correspondendo das Estrelas e Catai
Hino Nacional
Parte para plano

..-

..- Partitura para orquestra, em

!Vidor
▪ Partitura para orquestra e Candlet Ca Ft Malar
• Música para Banda
ma.. Poema

al %senho das Armas Nacionam. eas eõret
Uesenho das Convenções Herálduat das Armas Naclowd11,

• /Mento do Seio Nacional

Dl iVULGAÇÃO N.' 1.050

P r EÇO t Ner$ 4$00

VENDA
*Na Guanabara
ne4o rt!fe vendas: Av. Rodrigues MVeL TI'
Agência 1: •Ministério da Fazenda
tende-se e pedidos pelo Serviço de Reemb4lee Pogeal
Em Brasília
Na Sede do DIN

,

1968

566
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PATENTES DE 9NVINÇÃC
P0R1:11:03

.PUB1.CADOS.

ttamo N Q 155350'i -0 11- dado 'sembro da 1965-.--Requerantes JUR PASQUALI 0 TVG PRAUTROIS o gaga. DCRINil&ePRACÇÃ\
jfPnvilfigic, de Rnvençãot taqUICA 1 PISTX0
BEIVINDICAÇCE5

ao filme com respeito à dita direção de movimento do dito elemento dt
filmo entro' ditos rSlos; c, depois disto, angajaimanualmente dita por,

I. Cha mitquina a pistão montada em um enamoro o omomooid&
'

te do dito elemento da Moo orientar proaoteraitadamonto dito elements

impulsos suceasivos de modo a diminuir e aumentar sucesaivamente o

gao da extremidade dianteira, externa da dita máquina, e remover dito g
lota:alto de filmo entro dltsa ache g a de modo que dito elemento de filme x,

Voluno da cãmata do cilindro !situado à auoante do pistão e a provocas

predeteroinadamente orientado, seja agarrado pelos ditos ralos de una

aula alternativamente um recalque e uma aspirago na qual= ~Se ,

maneira. anbstanciolmontoalmodiata é. medida que acarecomeça o movimonto

do material elíatico da grande espoosura e apreacntandb uma abertura

do remoção do dito elemento de filme

aormadarna direção da salda esta alojado no dito cilindro entre o
Respectivo platló e o seu Unao, provido de aberturas de aspiração e do recalque, caracterizada 'pelo ratado dita Cavidade estar aberta al

A requerente reivindica a prioridade do correspondente poeta
do depositado na Ropartaoão do Patontea doa Ratado° Unidoa da ám4sum
.oi 23 de novembro de 1962, co b n ° 239443*

Ccualmente na direção a =atonte
Po --. n o 1 do total de 5 pontos aPreaentadoed

ad requerentes reivindicam as prioaldado g 00.0 CORNO ndentcs
-psdidos depositados

na Repartiq go

de Patentes da Pranqa

nembro de 1.962 e 10 da junho de 1963,

sob

ah II

de Deo

t O cs 918333 o 937.533 resina

tieemento .

Ponto n o 1 do total de

4 pontos

apresentadea

27

vo,7

-jade&
LOP
meawinoine.

c2RMO U 2 154,685 de ao oe oovemaro do 1965
Roauerente: AB TETRA-----SUECIA
PrivIlOgio . de Invenção; ° PRCCESso PARA sELAOEM A QUENTE DE UM MATE.

E/Aa TO TIPO TENDO UM REVESTIWTO EM AMBOS LADOS DE UMA CAMADA SB.
PORTE°

VAMO ti n 154.653 de 19 de novembro de 1963

REIVINDICAÇ6Ek

Requerentes INTERNATIONAL. POLAROID CORPORATION
PrivillSgio de Invençâoi " APERFEIÇOAMENTO Em PROCESSO razoaram:o d
REIVINDICAÇOES-

suporto-sendo dito processo de selagem efetuado por meio do um par df

'aa
1. aperfeiçoamentos em processo fotograticoo em que se move
manualmente um elemento de Pila° fotogríficbo dentro de uma sulquins gg
tográrica ;em

digna

1. Um p rocesso para soiagom a quanto de um matula), do tipo
tendo um rovestimento termoplástico em ambos os lados de usa camada

ao o entro um par ao g loa aplicadores de pres,

mang bulaa de fixação cooporativaa providas de um dispositivo de co
missão do caloza anciuindo um Seriodo da compressa() do duas camadas
superpostas de material, ao mesmo tempo em que o calor é transferido

doo Justapostos, e diretamente da dita méquina, caracterizado por coa

para a zona comprimida , através ao menos de uma das mandíbulas da

oreender os estágios do s engajar manualmente um meio guiador (loa»

fixação, pelo ounao revestimento termoplástico da face para as supeo'

dor" ligado ao dito elemento de filmem o remover dito meie guiador do

Picles da selagem das mandíbulas C.a timaç g oo bem como 02 revestimentos

aita máquina para mover dito elemento do tilne /entro da dita maquinatem

termoplásticos internos de face um para o outro, são fundidos e tem

direçU so e antro ditos raos aplicadores de 5ressio; descontinuar Os.

angu uma fusão de Material entre as . duas camadas . de revestimento ta

Interromper a aplleação de rena de remoço ao dito 01emento do filmo

jaoonteas naVondo um penedo do resfriamento durant o o qual os noves-

com uma porção de extremida d e dianteira do dito , olomento. , ostszdsndtã

timentos teraoplásticOs fundidos são solidificados e estabillzados, o

se entre ditos rOlos e »Iva fora la ditz aíquioa 0 livre para ao mover

um Periodo durante o qual a pressão eS relaxada o as mandibulao do fa

aatooalmanto com respeito à direção do movimn-ID do dito olemouvo ousa,

;cação são removidas, caractorloado porque dito dispositivo omisso: do

Ja JGtIvo.; antro o na . garra dos ditos r61os; duranto e apOs Oz-..;71mor..

calor CaJ maudIbulns CJJ

modo .in'a Vito intanAnç,

npós-o p;riao da r ,)C:ctn..nn o do

a,05,,~ rovostluonto

tos.

moplástico externo de roce para as mandibulas do rizaç;O para o ponto
' do fado Impedindo assim a adesão entre os revestimentos termoplásticos
e as mandthulaa do fixação quando as mesmas , após completadas a opera
_pão de SelAgett, ',ao removidas da área, de selagem .
a requerente reivindica prioridade do.corre.pondente pea.
do aepoeitado na 'Repartição do Patentes da Sucia em 23 de Novembro dó
1962
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aob N° 12.577.
10nt0 n° 1 do total

do

posto na dita Primeira posição para desviar • basto de EM traJetf
ria para o membro receptor de haste, • numa ocasião desejada os ;h
toa dispositivos podam ser operados para deslocar o mlemento para
sue dita segunda posição para guiar a haste om ara° da roda, de to/
ma • romper 1; basto de maneira que • extremidade anterior da baste
Imitida pelo mecanismo formador de hasta posta • seguir doslooar.sa
~Ma o intarvalo para o membro receptor do basto.
requerente reivindica • prioridade do ped/do depolitadot
na Repartição de Patentes da Inglaterra em 13 do julho do 1962 sob'
*Q4.Ø

3 pontos apreeentadoo.

NO N° 183.985 de 25 de outubro de 19664
Requerantet RAY C. RENDER . E.U.A.
Modelo Indoetrialt NP() monfic DE BDIFICIO

• Ponto no 1 dp total de % pontos apresentado*

XEIVINDICADõES

Movo rondei° de ediricio, caracterizado pelo fato de aproes
taro formato geral de uma cruzo quando visto do alto, de ee achar ell
rado, acima do adio, por moio de VI1X1118 colunas ou pilares de sustenta.
Ião, cada qual localizado entre duas ales, de na colunas ou pilares- do
eustentação, em tua parte superior, ao encon t' rarom com e ponatituirem
,aan de apoio de uma varande ou sacada, de as paredes laterais apresem.
;arem portas e Janela. do tipo cenvonoional e do o ingresso no editiolo
se realizar por intermédio de uma cacada que ao projeta do terra* ate
ama doe Aos do edifício.
Reivindloa-ce a prioridade do pedido correnponaénte deposis
hada na Rópartição de Patentes do tndoa Unidoe da Amárlea, em 2 do
mio do 1966, sob N. D.25103.
Ponto no 1 dos doia pontOa aPP#40n-em:uve,

TERMO N° 189.391 de 12 da maio de 1967e
Requeronto p IND6STHIA E 00MeROIO DE CALÇADOS PIRACSMA DE ANON RAMAS
numa METO - alo ráuLo
Modelo Industrial; • rou corinGuRA00 DE ~mos ARTUTICOS was
PALMILHAS E ALÇAS DE sARDILIAs +,
HEIVINDIOADOES

I° - "NOVA CONFIGURAÇÃO DE DESENHOS AE11911008 NA3 PAInk

.LNAS E ALÇAS DE SANDUIA2 ". caracterizada por po..rair • "unha da
eandelle em toda sua extensio plana, em grupo de loaanguloa em relevo g.:
dispostos em serie, paralelos, equidistantes • separado '', por linhas em'
relevo, tombem dispostas paralelamente • equidistantes uma as outras ."
sendo ;iodos ósseo caracterfatioos nermonizadoe e '-mem.v.-Inie mo saath:
do longitudinal da 'sandália.
IRMO N° 150.677 de 11 do julho de 465.
Requerente: NOLIRS )CACHINE COMPANY LIMITED INGLATERRA.
Privilegio de Invenção; •nfECANISMO PARAROMMEETO ZMASISS UMA
tAÇOINA DE PABBICAR CIGARROS".
tprapoICANCtSa

~animo para rpm:Unto de Mata beta máquiDA
para fabricar cigarrem na forma de ima beato contínua mi qual, Oan.
lo a ;quina está funcionando, a haat* do cigarro omitida pelo Locasismo formador de basto se desloca longitudinalments abre uma cinta
transportadora em movimento que passa em tórn0 da uma roda dmaanel.
ra que á. haat* pode deslocar.** numa trajetória ;rebatam/abacate ri.
1 - Um

tilfao* ao longo ía roda e atravía tua intervalo para um =Obro ;gear
ser de basto; o dito =Cantam* rompmdor de /mato compreendendo em
'lamento guia que 4 daolocável de uma prIsaira posigh na qual pode
interceptar e deovier a baste da dita trajetória &trade o the para
ima segunda posição, atontada da dita trajetória, na qual o clemente
ode guiar a baeta paro seguir a cinta ia tórno de Parte da palre.
HL* da roda, • diéPOsitIVOs tuncioaando para deslocar Oclement0 do
MA dita primetra . posioto para sua dita segunda posição) pelo qee
E" ai -E&S

itei waliggeLP

kça

.41%!PP ele

mg

Ponto n° 1 doe 3 pontos aPresentados.
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-7' YfRNS- 0° 1090500 do 9 do maio do 190,,\,
Requerentes FÁBRICA 011 ABAT.JOUR3 MODERNA 22DA0 -: 82.10 PAU141
Codálo Industriais o Br6Vo BODgIO DE ABAMOUN o . /

, Novo modálo de abat.1oer. C-araotorizado Por eor oro OorPo
(,1.iterle-t1 plástico, lavável, inquebrávol, P3ealtc1 o tranaltioldo oom
'k eerms de animais, bonecoop eto, tendo no buo um furo ondo do (moino'
,am suporte com lámpade, estando esto Ligado 8 tomado olátriocearmele
e ao fio ou ligada diretamente o uma

plitla„

tudo substp----co~co

DR CORTADILIDADO MECANIZADA@ GUIA DO VIDRO PLÁSTICO

Do

APARELHO- DO cog

numas MECANIZADA °, Caracterizado por oprecosfacr o unha Fixadora o.

a as eri to atroe trado no deo anilo anca* •
Ponto

W.WO Go 189.6a de 22 do mai; d j 196ic-fGequeronSso CHNISTTANO N. STEYER Cs IRMÃO ETDA . RIO GRANDE DO att-Ti
Moais) Industriais NOVA O ORIGINAL CONFIGURAÇÃO DE (RTRA FIXADORA
DO APARELHO DIA CONTABILIDADE MECANIZADA 0 em DO VIDRO PLÁSTICO
DO AFAROIRO DO CON~ADE MECANIZAM 0._
GgEIVINDICACUn
•
. °NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO DE mu FIXADORA DO APAREIRO

oolungureD5o

Unia" apresentado.

do uma base plana roeurvada om =doe Aedo°>, o om gormancsú

fumo. do parta thfarlar ~Coroa csractorÁstioa maio ostreltn o co paxs

to =parlar soro uno aa1l6haia ow *ma do um biso lateral, ' o tudo o cear
Cm.n ma rido do 4019 . oRldeoco

delas do maio& amansam. oro Sorna ova

enate 00 A dos dolo ganhas aPresOltameo

%ERRO Wo 1.46.46. 5 de 28 do sanairo do 196D

Requerentes CONTINENTAL CAN COPAMY tgg.o
gemo gO 145.640 do 21 do do2cmbro do 1962
, Requerentes

IMPERIAL CREMICAL INDUSTRIES UNITED oc=cINGLATERRA

PRODUCSO D3 POLIBEBOS
,:D0P0W,X11,03 DE =PINAS, os asUOULho hsvEorXhas_Li qrivilêgio do Invoncao) ° PROCESSO PARA

Pritliósle de Envençáci • APERFEIÇOAMENTOS EM OG RELATIVOS A UM FORRO

RESILIENTE 8 o uma ESTRUTURA OB CHAPINHA PARA FECHAR UM RECIPIENTE
. dEIVINDICAÇCE9

O

•

L. aporZelçoamentos em ou relativos a rA rés ivo resiliente 0')

a uma estrutura de chapinha p ara fechar um recipiente, onaglEsdqa

aEivINDIcACDED

por compreender uma estrutura do chapinha apresentacdo una aba parirá
L Processo Para o prodaprio do películas do p olUcro ou aâ-

rica e ama porçlo de parede central, o um elemento de vedação de ma

pelimore do olofinas revestidas . seláveis por onnocimeteo • caracta
tonal resiliente na dita chapinha, o dito elemento de vedação aprowasado por quo o pellculo não revostido submetida o Q0 eratamento do

sentando pelo menos duas projeçOes concentricas para entrarem em coro

021dação asperficial paro molborer moo propriedadeo de união„ depoio
tacto com a borda do dito rociplente e sendo comprimidas olasticamen.
encestide cam ume composição para revestimento do ancoragem que oca .
te contra a mesma, a projeção radialmente interna, sandoesals profunprzenda um meio 14quid , uma resina tomai= do aminc-formaldeido . o
da do que aprOjeção radialmente oztorna, de modo que a dita projeçã,
' otó 75", em aSse do eevestimento do . ancorages na bano saco ao uma rosg •
' uz alquídico derivada do ácido ftálico, o resino do amins.rormo,doido

Lnterna..entro em contacto primeiramente coa -a borda do recipiente,sen
do dotrada e comprimidaeantra a mesma , antes que a projeção externa

condo substancialmentO insolUvel do água o compatívol,com o resina al

.12ddlea 3 em seguido o revestimento do ancoragem 6 secado paro ramovd4f
-o referido moio lioUido o A poliemia 6 abro ... revestido com uma dispor
' ao aquoso do te polímero para sevostimento solávol por aquecimento
ceio 8

°acedo o

película sob talo con41400 4a0 o camada do 'resino ter

0190Atre a referida . borda do reciplento em questão
A prioridade do correspondente pedido esta depositado na
Repartição de Parentas doe Betados Unidos da America, em 23 do iu.
Lhe

de 1962, sob o Be 211.910.
A
Ponto NE 1 do . total de .3 peritos apreeentados.

62A.ED do sumina.formaidddo flori adesicamonte ligada co revestimento
~ por agnocimente o 15 película base
,5 requerente reivindico m prlorldado In correapondento cedido

Oopesitado na Repartição do Patentsoe da Inglaterra em Z) de dezembro de
g91 ° pob 8 0 498,b0 o completo em Z8 de novembro de 1962.
ikRet-a

'to um total de peat&a apresentados°

A

t.

Cal

41,
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2610 H o 0:59 -de /9 de noV4420 do 1...9-3.7r

%quere:atos E.X. DO PONT DE b1MCURS AND COMPANY
•Xivilágie de Invonção: ' COMPOSIr,0 DE REVESTIMENTO L/QU/DA E flibetã
dt) PARA FAZER UMA COMOSIÇãO FORMADORA DE'PELICULA "

wirminciçcss
Uma composição do revestimento liquida OaraeteriSada por
~apreender o um copolimoro de motacrilato. de =tila e motacriIato di
g licidila tendo uma relação-em peso de motacrilato de motim a para mota
enlato de glicidila do 80:20 a .98,2: um fosfato doido de alcolla; e
em &eido dicarboxilico alifático aaturado'teudo de 5 11 20etemos de egt
Dono em que os grupos carboxila estio eeparados por urna cadeia da pelo
.menos tres átomos de coarbonO; a nu/aço molar do fosfato cido para o
&eido diOarborilico sendo de 7525 a 1090 e o total de fosfato &ide e
Indo dicarboxilico montado a do 0,5 a 1,0 mol do :lota:mi/ato do
dila no dito copolimero
A requerente reivindica a prioridado do ocrreapondante pedidti
4epooltadó na Repartição de Patentes doa' Eatadoa Unicloa Qo Ameriou ot
20 do dezembro do 1956, sob o" 629.4544

- Fonto . n° 1 do total 4.

6

.

hoMaíihea

• oda eidnter d

C2) polimerizar uma quantidade suficiente do citado monoireWni
oto do um catalisador organo-metalico para formar um cimento que contem
_
polo monos 10% do Dolimero quando sai da tona do poli:seri:saga°
(3) cantor a mistura dentro da cana da polimorização durant.

o curso d*

pollmerlzação dentro das •aguintea oonoantraq6ea 4

•

blimaro
gonomero

6,5 • 50% •
0,5 • 29$

Raivento

92

• 39%

(4) remover suficiente calor da cana de polimexiiação gora manter. toa

Dere:tura dentro da zona de p olimerizima de

Ola 9000.

Reivindica-se prurida:Soo do pedido correspondente dopo
citado cla Repartição do Patentes dos Estados Unidos da Amenos em 22
de outubro do 1.962 sob O 531.957 •
.
,
Ponto no 1 do total de LI pontos apresentados
-o

pontos apresentados.

TERMO R O 189.736 do 23 de maio de 1967
Requerente: APRODISIO ORTEGA RUIZ.mo u=SX0 PAUL.
Modelo Industrial:" NOVO ciscUITOEI2TRICó s'a PILHA PARA RÁDIO-ULTRA
MINIATURA
REIVINDICAÇOES1. NOVO CIRCUITO ELETRICO E

a PILHA PARA 6210 ULTRA, MINIAT2

EA, caracterizado por ser inteiramente transistorizado, coo tomada de

pinos que permite una ligação direta pela simples introdução daqueles
am uma tomada eletrica de furosedlopamanio fios e chave Ilandesliga.

rgamo a p 189.737 de 33 de maio de 1967
O ponto no 1 dos doia pontos apresentados

.

Ragu:monto: MURILO DE LEXO E CAMPOS c==a0 PAULO
Modelo Industrial: • TALHERES FUNCIONAIS CCM CAPACIDADE LIMITADA 41
REIVINDICAÇOES
1. TALHERES FUNCIONAIS COM CAPACIDADE LIMITADA, oaracterizú
doa par tereis um pescoço (1) e uma oaliencia (2) entre a parto (3) Mi

peatica do talhar ( garfo, faca a colher) e seu nabo (4)
Ponto n i I dos dois pontes aprosantadoa
4

fsám,
TERMO N D 153Á56 do 15 do outubro de /963

Requerente: THE COODYEAR TIRE & RUBEER CCMPlat 2:===fo11.a.
Privilegio do Invençãot • muno PARA a PRODUÇIO DE POLIMOS DE
TIPO BORRACHA PELA POLIMERIZAÇXO CONTINUA INSOLVENTE DE MONOMEROS
ALFA-OLEFINICOS, SUCESSO PARA A POLIMERIZAÇXO EX MUÇU DE UMA DI

CONJUOADA E PROCESSO DE CCRTROLAR A CUCOU/LM DE mamona
DE
SOLVENTE
DE UM DURO CONJUGADO SELECIONADO DA CLASSE DE Bufa,
çxo
zum 3 ISOPRENO NA PRESENÇA DE DM CATALIZADOR
REIVINDICAÇOE:
OLEFINA

1- CM processo para. a produção do polímeros de tipo borrach pela polimeritação continua em solvente, de monomeros alfaolofint
cos sondo pelo menos a maior parto dos citados monomeroide uma di-olj
fina conjugado do 4 a 8 &tomos do carbono caractorIzado por:
(1) fornecer um hidrocarbonoto rolvonte o o citado monomero a1ra -olo ()mico a uma zona de polImorização na qual se fa un:ciente agitação'

'
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dAMO U o 156.023 do 13 de Janeiro do 1964

Requerentes C.A.'. MS= oadoe.goutgami
W.Vâ16210 40 Zovenctos 911117LA0 211GUL4DO9 Mi IM0d5207°
-•
0.7.12111DICiÇtf

14Ma etron/o repledorm do prodah para mantes antammsla
°mento aza prepo go Cluida sues proporgao ~afeminado substamp
oaakton'ko ~tante da proesao da Md rcntotde qual 4 derivada d
'GWOOt021Bed3 ame comPreorkor eml combine& IRB.01/indra toníboTza
1
axgromidado Interna para ligação con o aparaho o oow cahnotido 0

ominai • acemlwaDa ao mencionado Cubo ou alolementot itspoeitákoo do
luva do cardo circundante a murando a Mencionado boreso o diepoc;.
,nico do consolo circundando a ~arando a mencionada Mana de monas
• smoctando.na a uma estrutuio do Mapa da Cauda paro a diquino .
1
e requerente reivindicas a prioridade do correoponaente podado
,Gepecitado mo Ropartioão de Patentes moo Sotadne Caldos° ae giPdpaook,
Nu Li

de dezembro do 1961, oob n o 158.4390
to

Ponto de co total do 5 pontoo apreoentadoe.

iwooeao mais bois% ume abertura de admlaeão na parede O* cndro.
9ara ligacao com a Sento do Presa% fluida () •3:1 pâá go opondo o
ankrdrag em diametwo interno cio daten g endoo
d enWradado enforno

'ao putEó re.90. ,p_p ponto adjacente o cua astremidedo intua% %a 'N
âalo CO coopleado , sam O d g.to dIAMetro intorno° una mo/a osioataado
o &bolo ao sentido Ga extremidade interna do cabris% uma prima&
wo abortara no parado . do psogo, o dUa pricalra abortara sendo dia
gesta para se comunicar com a dita obartjorts do admisbao atreva a
fotalidado do deslocamento longitudinal permitido do pingo° uma
aes,mda abertura na parede do zUstao mais prazigo do sua extremada.

do =tornas:a dita cedendo abortem o andOdlOPeeta PU: a

ilOg poste 0
doscoberVe polo Cmbo/o por WS pim pona* condiCiadde soo alustos43
zialc eacíprocoe do pauta° o &A pto, oAlopositiveo do pasea900

Uvligando a segunda abostura cem a

ontramidade &abaram do cilindro

o tombam com uma ranhura do extravasamento parlando mo pista° dia
poeta para OOP posto a Goocoberto para uca trajet6ria. da opoapo,ot»
ema extensa* condicionada e peolOo lcu gifedisel do Pista* no OilitS

_
A requerente reivindica a prioridade do ~raspam:Unte oadg
do depositado na Repartiggo,do Patentes da Inglaterra c.9 âb da lenatao
40190 Dob o e 1537 .
pontozo 1 do total de 2 pontoe apromatados .
~Mi

kr,74
k~es.s.
IMMO

8
12

-

e
Pig:1

0~4.10

419111149
• Meg
n IS,

MeN0l,k 143.394 de Z6 de setembro de 196Z
Requerentes PHILCO CORPORATION ====E.U.a„
. Privilégio de Invençaos ° MÁQUIN4 DE LAVAR
RSIVIUDICAÇOE
Uma máquina de lavar tendo mm taboca alojamento um casto
contado no mesmo para fataças); sclbre um eixo mais ou menos boxim
tal, e um sistema de suporte para - os mencionados tubo e astolearsu
can gada por compreender uma barra de suporte disposta lateralmente
sob

0

mencionado elmo• estendendo-se maio Ou monos cm sarai :elo ao

TEM° No L53.222 de 02 ao outubro do iqui
alo SX0 pAgLo
Requerente: HILXRIO 011 LUCCA
Priv.do Invenção, ° VÁLVsLas OIFONama Pias PIAS °
Nivindicações
UCe=2==.7. ottu
• Vgavela (ufanado paro pias, do tipo quo compreendo taacaalmon
Ao um corpo cilíndrico externo, provido do aba Lotara/ exporias, volts
do ortogona/mento para- tora, pelo qual ao manem eus ponoo.de orifícia
do caída da pia, com rixaçâo por porca rosquoada„ carnoterteada p olo tato do o dito corpo externo cor dotado tombem de abo ertroma uiteriew
parda voltada ortogonalmente para dentro, no qual ao aplaca, km Lagoa
colação do arruela do vedação, o flane estrema ulterior do um p0000ço
olliodrico exi gi, que avança até aproximadamento a cotado do altura QD
0101a, pecc000.asto cuja abertura ouperior dotada do co anel
rooqueado, ao qual derivo onto cerdo do costas radiola; o ainda da PO.
tendo tlange inferior, calientando.se um par de naotoo lateral() vortg
*ais, daamotralmonte o p ostas, tendo alturo ligoiramento maior quo o •
pescoço central, e oom as extremidades tavreo dobradeo rad/atento
&Atro,
Ponto a o 1 de co total ao 4 Pdateg CPradOdtdd00.
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SeR10 CO 155.719 Ca 27 Co Cezedkno do IÇS3
acquerentes Ceerua CURE3NT OPEDATIONS
Priv218gio.do Inven0o, ° APARELHO EM FORMA Q3 CUM:LC(12 POMOS
i.old9Zu nsa0. 0 INTUEM E htTUAHENTE 8OBREROHT03

loimorolaamunte transversal co plano da9 sup erfloieo °poetais
o atravessando monsiderOveimente o corpo da referida âunte.
A eequerente reivindico C prieridado do cOrrespandobto'
tido depositado no Re partição do Fatontos doo Estsdon Mudos
(28

elos am 20 do novembro dó 1961 sob n
o 155.548

REIVINDICAÇU%

1.. Aparelho em forma do coluna tom fundos de to¡Panoz eão ta
tornos o matuamento eobrepostos, que constatem em uma chapa plana com
i
nborturno dispostas 02 círculos co pollgonoo concentricos em terno do

flauto no1 do total de 20 pontoc apresentados,'

eág&

) eixo central der resPoóbivo fundo, desembocando aproximadamente em dira
ção horizontal no plano do fundo o orientadaà, em contido uniforme,tea
gencialmonte a tola círculos eu polí.gonoo, aborturas essas destinadas í
pau:agem e intreduqEó Covidc=onto orientada do gosoo ou vapores a subirem na coluna, na comado do líquido existente eUre o fundo , oendo que
cada fundo acha-se cirersdadm dentro dó ',credo cironnforencial da coluna
por um canal anultir o ()atando provistas Orgiros emacio p aro reconduzir
o líquido para o centro do todo, coractorizodo polo rato do que, acima
da fenda anular, existente entre a circunferneia do cada Condo e e suporfiei° interna da parede circw,ferencio/ do coluna • aCho-se disposto
o corto altura acima do fundo uma ouporficie anular plana, que ao 11
en com o sua limitaç go externa, dirotozooto è superficie interna da 04
rodo lateral da coluna, .ao passo cple o sue limitaorio interna om tona
do'circula ou poI/gono iguol ou ligeira:ente menor.do_ouo a 1imita93o externa da superfície Co componeagEo do fundo
depositanto reivindica a prioridade do corres ponnente pg
dopositadó
na RdpartteHo do Patentes du Suiça em 29 de dezembro
dld0
de 1962 opb o namero 15284/62 .
Ponto n o 1 do total de . 6 pontoo oprucatcdos
Fig 1
(.7

4=t-rgr
IP

4, I ;11:1 1'
4r

2.

TERMO No 148.551 do 19 de abri' do 1963
Requerente: gILAND. SZEEL . PRODUCTS CCUPANY a==E.U.A.
Priv.négio do Invenção: " UPS.4 ESTRUTURA DE TETO COM PAINEIS 1RRADIA2
TES DE CAPACIDADE FLEX/VEL E PROCESSO PARA VA3RICAÇãO . D0 MESMO
'Reivindicações
Num totode painois Irradiantes compreendendo um Palme,
em chapa metálica e um tubo para conduzir águo de calefação ou do r;a,
Cr/geração sustentado em rolação'paralela espa5p:da com o dito painol
dispositivos caracterizados por sorvirem essencialmente pare a trang
ferencia do caliir por eondlição entre o tubo e o painel compreendendo
um com pononto de ponto metálico se estendendo entro e essencialmentol
o tubolo paino1 9 e dito componente
se acoplando com o dito painel aPengs pela ligação do fregeos 9 CO
contequencia do que o dito componente do ponto termiom sor localize'
do em qualquer ponto sare 0Jpalábl t conformo requerido peie ime1101
zageo do tubo
•
A requerente reivindica a prioridade do corro:3900=U Re
Cd° depositado 0,2 Repartição de Patentes dos Estados Uhidoe da Ase.
em acoplamento termo.conduor com

rica em 19 de abril de 1962 sob No. 188.651
Ponto n ol

do

o

total de 8 pont os' opresont 'adoe r9

.4(

T2RMO N o 144.757 de 19 de novembro do 1967
Roqueiro/noa P.D. FARDAM CO.,
Privilegio do invencio: JUNTAS COM . BEPORÇO E PROCESSO DE FABRICAÇA0
DAS MESMAS
HEIVINDICAOES
-

une junte paro vedoçào entro as superno:As

ergot os ee' dhós Peeas cnio 00 encostam, permitindo conexo her.
metleo o vcdoçèo entro ao ditos paços, compreendendo um enchi.
mento compresstvel e Oltstico o um Miolo° motalco onérustado
no dito enchinento, fazendo dôle parto integrante; Oito Junta
estando caracterizado 'polo fato que o dicloo mctàlico compOe- s4
diversba ele-lentes Metálicos espaçados: resistentes o °afta..
ços, nàó com pressIvels e interligados, orientdilos na 'dironio
do

•4*,

1./W7.:!1

.99.k
•",S'PX

vz.q'à

w>1;R

,
45w4

.4:414
•
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ao armada,* ~motorizados)

pelo

teto do gno ao 0W000 ogcLIM5

gRMO Agueí de g o uovemnro na N463
C2querentos =Wall WOLPRAY RODOU, Vem CERNIR o EDUAR po Nom

ao.diagcntio do ~Ti ido oaaimót521camcm00 conoWuMee ewt,

Num =4620 PAULO

moio de prolougamato unilaterat o sugo unPerao PO oe0caão wát

daynvenção* ° APERMIÇOAMENTOS EU PIS DR ROTORES

s orxus g 131111LARED •
ORIVIDDICACORS

à • AperfOtçoameotoo em pás de cotares do avieres o al
li/aroo. oaracterlzadoa p elo fato de a Da ppoprtatnebte dita ser Coa
tada por uma estrutura Golada, na v&r108 oompOneotea, 0 vamo.° 0 pe:

ao pleno da soca Ulterior, o otto„ viotoo mo c~no ao ocawsb
mooto da liga, cestão dispooto° oca iencemnaflo e1Vw2iemo
t depositaneo reivindloo epricridodo CD oaRwoep.
acato podido otopoaitado no Papartigac drtUmgcn Qa acacetsgti
ym ?

do Maio do 1963 ' oeb na 3% 1 UrNio,

fil transversal composto tolotalmente, e em sua parta atantetraspor
ama peça do madeira mactça, oco corda externo

late:rd:4

Ponto na 1 do total do f! ponta) taginecsÀo.2c3

suavemeote ag

pedondado, e que se continua superior e anteriormente segundo tr8.thos euavemente reourvados. comutando em faces p osterior plano

e

vem

' Bical; 0 conto esta face posterior ao peça ~ateira. soado apItog
Uà o fixada por adesivo ou de maneira equivalente,. uma peço loogita
natal do stordrço, feita de, madeira oompeusada ou maciça, tendo m@.
cor altura que 6 daquela cace, o disposta cata co manos, co regia°

VIG.9

Re witima espessura do perfil, a ama distanato entro a terça a gusa
ia parto da largura total do mesmo, ;cotada a partir da corda U34_
toiro.
Rente h a 1 do

total

/
/
iff427"::=,:=0C,
7.:154~er • -n

•
4.
~ir At\ warAtinn;
----242trdW

de 4 'santos aprosentadow

,

72§125 We 1$1.911 do ld Co agbeto ao 19(4
fRoquerenter MA sun= Anna --- amaço
Preattd,glo do C:menção, PROCESSO PARA a manowto
4130-COUITT, ar; LIKID6 ow Laxo °ARRUMO§

VORICO

=EWA=
ÇGGJ
WORM° GD La64609 doi'- 31 do.i snairo do 1963
Roguarentos iT XV1L OEL PRODUCTS COMPANY oe*
Privoda Eavangh e OLIMERIZaÇãO OS SIDROCARRONEWS
INIGOS

I,. Processo

fabricação do cao-corantoe Co C:-:3
do do &eido carborflico, Livres do grupoo scidaledos.ocauniceo.
pliF0 0

do eidro-oolubilidado, caracterizado colo fato do no ecodenow

à

um nalogeoeto do dado carDozílica livro do drupoo acidniadee
Rellindicaghs

• easuataando eadro-aolubindado,o ,:oorrocoondogito reksÁtzUto

1 . Processo para a polimerisação de nidrocerbono to outioloo
earaaterisado por **empreender a introdução de uma torrente ao ree,:.
ente„ oontendo o dito nldrocarbonoto olefinico, em ume sono "t5 Ra
ação, e colocação da dita corrente em contato, na dito sono, eco
ama leito

de catalizador compreendendo uma alumias zubmtancialmcarc

anidra madáticada com tritluoreto de boro, introdução, separadameg
to Ma dita mona e no dito leito do catalisador de uma corrente 143
' Pr o endendo trinno roto de ooro, poltmerisação do dito letdrooarbono
to olefinico em contato com o catalisador e coa o trtauoreco ea

\cota.%
O41 mut razão molaj: do ta com UM amido do theolo
gp-als

' boro, retirada da dite mona, dspisture de reação rem/talou, 4
iocuperação dela do p roduto de poli:Boro olefinico:
A requerente reivindica a prioridade do correspondento-asaids
depositado na Repartição de Patentes dos. Satadós Unido as am4014o
co 2 de fevereiro de /962 oob n a 170.7914
• Ponto n e 1 de um total

de

10 p ontos apresentadoa.

TERMO ND 157.634 de 17 de março de 1964
Requerente RBEINBAU 0.k.b.R. ----.Alemann.
Privi14glo 'ao Invenção* a VIGA DR R4TOia PâRà COBERTURa DR PI300 m

REIVINDICAÇORS
1. Visa3 de rótUlo rigidae pata montagem. para Oo
pare coOerturao maolcaa, custo
loor00r, dooteoo.
coeso/exame
—
ambre Ltlrer1ca , e

.

CO t44.42,4LIS

.ovoIvtdo por alas Mas 4o contra-

12°4'3
“ ae vicia Cânnuimo a/ 4 a3 representam radicata do ~mino, st
nopresenta mo radical do uartaleno, ao qual os grupos aso.otara
è(56
e
3:11a o do' Acido corto:n:111w estão nas posições- á,
à âs razreseotam radicais arilicoa 0 as
ucamento,
?aprosontom'rodicoic amido de Acido carboxílico,
4

otaboloa

g

depositante reivindica ó prioridade doa correspana%

Patentea ao amaça ea 12.aa
.agósto da 1962 o à8 de junno de 1963 acta co anmerso o.8149/6§ .
toa pedidos aepositados na Repartição

do

8.08M, respectivamente
9onto ae 1 do aotal.ae Ppontos aproaeutados

vet.eiro de 1970 573
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A requerente reivUldlea a prioridade do LantIce
TERMO 11 0 113.579 do 28 de eatembro de 1351.
squorento: LUER WILHMIX GEORG OLDMANN e SIM SPROMANN
SX0 PAGIO.
Privilégio de Invenção: "JOGO DE ALMUWAS SE ENWSta PARS
2A2COE DE AUTOOVIIS E CONGENERE.V,

p edido depositado na RepartiOo de Patente° Horto-Americana
Am 14 de fevereiro-da 1962, sob o n° 173,310.1
L Ponto n° 1 do

tota te4 22 Pontoo

4.302911t6WPP0

REIVINDIcAOCk

1- Jligo de almofadas da (meato para bancas de autsmovele o*
cOngenores, coractorizado por comproonder duas almofadas aStOéadaSafg
eas preforentemente em crina de borracha com camada . de cobertura son
teria esponjai/o, can rovestimento axterno °X couro, nano--couro Ou Ge
quivalonta, a primeiro ou superiora de apOto , para os ombroe e cabeiem
do usu;rioa disposta superiormente mi encUta do banco, o a Seg unda 01;
d.:Cariar do apoio para a rogigo lombar do corpo ° sendo disposta pende
to na faoo anterior do MeDMO encesto do hanoo a pouca A1 tura gtbra O
assento .
Ponto n g 1 do total de 3 pontos epreeontedOs

Trato NO 113.257 de 15 de setembro do 1959
'Requerentes E.J. LONGYEAR COMPANY
E.U.A. S
Priv.de Invenção:" APER2EIÇ0AMENTO£ Zut APARELHO
DE PERFURAÇÃO DE NII CLEOS PROFUNDOS EM FESOUISA

cr,o0oicA
haàffiRCCIUA
Aparelho de porturaçã4 de núcleo-3 profundos em pesquisa aoi
lógica, para tirar uma amootra de calha do uma formação do terreno
caracterizado pelo fato de compreender uma coluna de porfuração rot
tivamente tubular, uma broca tostemunhadora com uma abertura cont
prUa em uma extremidade da coluna do perfuração, um conjunto rotr
til de barrilete testeaunhador posicionado doutro do dita a plana de
perfuração tubular adjacente a dita bróoa, e diapositivo dentro da
coluna de perfuração adjaconte 1, extremidade da broca para engatar
dito conjunto a fim de centrar dito conjunto na coluna de porfuração'
dentro de estrita proximidade com a broca de perfuração, incluindo
dito conjunto de barriloto testomunhador diapoeitivoz para receber e
reter uma amoetra de calha, disooeitivoe-de trinquotee ausentes na coluna de perfuração para reter removívelmento o conjunto dentro do
estrita proximidade oom a broca testemunhadora e diapositivoa para levantar alternadamente ditoq trinquetoa e agir em conjunção com
trinquete para formar eubstancialmonte uma vedação a fluido com a DA.i
rode adjacente da colune de perfuração.
A requerente reivindica a. prioridade doe pedidos correopondeatee
degeeitados na Ropartição de Patentee doe Botado° Unidoe da América
em 18 de setembro de 1958 sob n 761.889 e em 24 de julho de 1959 aob°:
U0 829.429.
•
Ponto a g 1 do um total do 22 pontoo aire-eamtados.-'j.
1 -

FIG.1
liam° N° 46.909 de 13 de tóvoreirà da 19630
.Requerontet TE URU BATH COMPANY . RO.A0
Privilegio de InvenZo: %CARNICÃO DE PI/ g-ESTICAR P ARA UMA
PRENSA DE FORMA DE PUXAR".

jkiltIM2221
1. Uma 'unidade de pr&oeUoar oaractortaada pelo
fa.to qUO elo compremde um quadro, meiam de fôrga para

ver um elevador no quadro ao longo de um curso prodeteminã
do para pooiçes levantadas e abaludas, os meloa selatIma,0
sento euetentanteo euetentando ugo pogador de materlal
nado mecanlcamonte no elevador para movimento com o zoamo para as suas poolçaDa levantada o abaixada, para Movimentou
em relação ao alePÀO Ord aentidos opostos transverealzents pa
ra com o curso, o parat zov%zonto om rola& aomeszo para 0.15
ma e para baixo, óatcia moUmentos oando dadepeadentes
tra ai, maioe de Zarça do elevador p ar a lavant 'âr e aba~
o olevadort . meloa do l'arça cedente3 no elevadu m 1dgadoa com o pegador para cedntezento impelir o pegador em um dog
senti,doe tranevelments . para com o curso, e meios do CM.
triao do elevador esolOnklvoia para cOntro/ar o funcionemAto
doo meios de arça de eloVador para varXar a volooi.dade da

abaixamento às gICYA4Xo

25RMO N a 163,834 do 30 de outubrP f'io N964,
Requerentou INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION .
oPrivilógio de Invonglilo: alCUTc ASSOCIATIVA PARA COMMADOR
ALTAMENTE PARALW SISTETJAS DE PROCESSAWENTO DE DADOS".
VÁMAIMen
1. Sámtema computador; 2arnoterázad3 por vaa
luraljdado do m8duloo da computador, una p1Its•üdsUo do m3dulok

f.i";•

Et-:::t .n . fora 27
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ta maT-.Crít tordo cada um congiõ'im de cr.-treds e dó salda de dadee,
entre ditas conexões de entra&
1iJp bee de Isrdnealssio de dados
addulee Ua computador, meios eob'
e de caída de dadora ditos
*
trentrDle auteuemo de ditoa addulos de memória para scleci.mar
trasulitir dado* pare:
miou de ditsa /tabas de tramemisao . para
Um addulo de ecaputador selecionado, e

míaa

sob controle sutd-

(Seção til)

Fevereiro de 1970.

uns dos outros, com um dispostivo capaz de aplicar correntes noe
citados trajetos de tal forma que a soma das correntes que escoam
nos mesmos premancça essencialmente constantt
'Reivindica-se e prioridade do corr es p o n den t e Podido deposita.
do na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America, em '9
de outubro de 1963, sob n12 314.949.
•
Ponto n o 1 de um total de 33 pontes apresentados.

do dita*
tomo de ditos mddulos de - computador para ealeciosar uma
melinbns de trnatz.niesZe para transmitir dadoe para us mddulo de
.adrda ee/ecioundo.
A roquerente reivindica a prioridade do corresponden te ps,
dido depositado àa Repartição de Patentes dos Estados gnidOS
322.160. /
de Lac;rice, em 7 de noveíbró de , 193, sob n. à
Ponto

n o 1 de um total de 50 pontos apresentados.
FIO.

A

TERMO N o ',14 0 .37.5 de 26
junho de- 1962
Requerente: ZW1TH RADIO CORPORATION

8.1;4.

Priv.de Invenção: 0 AMPLIFICADORES PARA FEIXES ELETIt

NICOS E APARELHOS CORRESPONDENTES ".
ReivindicaçOes
1 - Um acoplador 41etránico para emprego num diapoeltivo de
eletrons caracterizado por ter dispositivos para projetar um fel

se de elátrons ao longo de uma trajeteria predeterminada; o'diePo 'sitivos para estabelecer ressonncle

de

ciclotron para eletron

no dito feixe; o dito acoplador incluindo uma helice bifilar coa,
liai cox a dita trajetória e tendo na passo satisfazendo uma da*

TEÀMO N o 170.028 de 28 de maio de 1965
Requerente: ERRES?. JOSCELYN CLERK
JAMAICA

-r

relações

P...i.v.de Invenção: MESA DE BILHAR OU TC:5A DE PING-PvIA:
Reivindicações
- Mesa adaptevel para ser usada como mesa de bilhar ou para
jogar ping-peng ou para outros usos, caracterizada por compreender
uma base retangular formando o tampo da mesa, uma das saPerff.ci..es
do qual forma a superfície de jeear de uma mesa de bilhar, cujos
Oolchoamentos estão-colocados em peças ou tabelas laterais e das .

extremidades que podem Ser montadas e desmontadas nas bordas Iate.
raia e das extremidades da base,,sendo as tabelas formadas para .
deixarem, nas posições devidas, certos espaços que constituem a aproximaçâo do ponto onde se localizais -as bolsas eu caçapas que ri.

n = n_

re •

e

.0 =

( 1 -

)

onde 11 (; o número de espirais de helice por ccup:Imento unit;irló

M a frequáncla de sinal de Inter-ação desejada', n e e o nUmero
le períodos de árbita de ciclotron do ressánancia de elOtrops
por comprimento unitário, .e . f c .e a . frequeneia de . ciclotron.
&requerente reiVindlea 4 prioridade do correspondente pedi
do depositado na Repartlçac de Patentes dos Estados Odidos da
merica, em 27 de junho de 1961, sob no 119:931

cebem as bolas.
A requerente reivindica, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição - de Patentes na Inglaterra, em 10 de

junno de 1964, sob n 5 24.160.
Ponto a5 1 de um total de 17 pontos apresentados.

t5

a

.6)&2s,

TÉRMO N 0 140.226 de' . 10 de Junbd de 1962'
Requerente: DMPREI,W.OMMiCAL IsmUs pjae txur,TMD E1e
'

TERMO No - 162,842 fe 23 de setembro de 1964'.
Aliequeredte, : THE R4TIONAL CASITREGISTER COMPANY a t a E.U.A.
Prive Invenãos . 0 OONETROÇXO DE CIRCUITO SUPERÇONOUTIVO4,
Reivindicações
oev.
Á
OreUi3O super0OodUtlyo, - carapterisào . pele róál1z;a4iii
' do umaséle et trejetod pera1e1eftvl
- çozo,,d0,deggdosinejs.re
mente esPetifi ~a(4iiie4o -indutivamente nutre el ' e iso/tdoe

,À

leJLATERRA
.
.
.
___,_
jpriv.de Isveaçá0 v, PROCESSO APERRE/0nd PA.WA PRODDOIC
pm COMPOSIÇOES Dt mo44asm, CONTENDO FIBRAS 1 0, VIDRO E )USSFECTIVAS APERFEIÇCADÁSIGOedsIOES . ORANCLARES PARA .
MOLDAGEM ft.
. .
-§alsindicaças-'...-1 .
!
1
nroduçho
.de
pare
a
1
Processo
aperfeiçoado
tomposiç6es de
1
moldagem, contendo-fibras-do.vidro caradterltaotpor
compreenf
der a misturaçâo de fibras de vidro com um polímero termoplástioint:a1nn om forma der;ekr t iculas, a re1s40. ela •4;94
, o GrOlnien
.
6
c, a 1
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rznie

1004100
f1Wie da -vidro Oara • *Mate Unido entre 5:100i
fazendo
eu del
fusãO
ra
estado
de
resultante
' 4IttrUelo dá 111StUra
404 e.
fUedid0,6.
escaparem
do
materiais
Volítels
quaisvir
ando
•
$ extrusio, e aubdivisão do extrusado.
reverente reivindica a prioridade do correspOedSnrte
to depositado na Repartição de Patantee da Inglaterra, em'aCtde
Junho de 1961, sob n o 22.241 a 26 da fevereiro de 103 sara.,
1,369 e 4 de Junho de 1962.
Ponto no 1 de um total de 25 pontoe apreseetados.

eát,

etRMO N Q 173.993 do 14 de outubro de 1965.
eoquerente: CIA. NACIONAL DE PReseNTES-"CO?"
40dao Industrial, °AVO MOD2L0 DE CANEC4".

ege PAULO.

Ttamo N e 173.999 de 14 da outubro de 1965.

Requerenta: TURBZINNe MATRIZ ALSIS.Ds ANDRADE folgiVidu
oro PAULO.
Modífee Ladeg trial: "N8V0 MO2LO DE FRALDA PARA BEHUe
,FEIVINDJCAC25E5

1 - Nevo modelo de rralda pare:b:bas:CeZtaiTif
do por ceweeetender inicialmente uma peça quadrangular de teolde
apropriado, de cujos dois de seus lados adjacentes, e a PeqUerui
diatanala do vértice por eles compreendido, partem duas fitas
postae laterais, paralelas à diagonal externa ao mencionado véí
tico, ou entao uma fita única e lateirlça,.atravessando aqueI(
canto, e com as duas extremidades avançadas para fóra da peçeq
compondo assim o cós da fralda, .que é equipado com Ilhoses, boe,
tacos de precisão, casas ou amarrilhos; e ainda, em uma ou ambeeif
as faces da peça quadrangular, soado demarcados por vincos, ali
finavas ou de maneira equivalente, duas linhas para dobramentiee'
as quais partem daqueles mesmos dois lados adjacentes, aos Ote.
_veia de molda das fitas laterais, e se extendem simétrica e COO
• %
vergentemente até os ladoa opostos e também adjacentes, dito esi
de linhas estando interligado por um eagmento de dobramento,teW
bém.demeroado por vinco, alinhavo ou similar, localizado matei
próximo do vértice °poeto, e também paralelo à dtaganal °Aculee:o mesmo; tudo substa nolalwente como descrito e ilustrado otig.11
-"e
desenhos 900X96,
-

beIVINDWACeee

1 - Nevo modal° de caneca, do tipo térmico, cama
teorizado por apresentar o seu corpo no formato levemente tronca"
abico, tendo em sua auperfície externa uma grande faixa central
do material transparente,toda provida de canaletas adjacentes ea
tre si, arqueadaa no sentido transversal, faixa esta de cobertura para uma decoração intercalada entre a meema e o corpo e que,
delimita duas estreitas faixas inferior e superior de onde parte
'a alça em C,cujos ramos laterais ' eSo formados por placas substell
Otalweete traper.Oldate,elen d o a superior provida de duas reentrla
°tas anatemtoas para os polegares, reenteOnclas estas dispostas 4
una ao lado da outra, bem próximo ao corpo da caneca, e sendo o
raso central da alça,de secção trapezoidal gradativamente decreal
conte; tildo substenCia l mente como descrito e ilustrado Wsdes'M
thod anexos.

rIG.2

-9

/.

TBRMO Ne 134.359 de 05 ' de novembro da 196,
( Requerente: AMERICAN MACHINE & FOUNDRY COMPANY ele-E.-0.4
Priv.de Invenção'," NIQUIM DE PROCESSAMENTO CONTfNUO P4R4
e MANUFATURAR CIGARROS ".
Ree.vindicaçOe.
el.- laquina de proceseamenvo contrnuo para antaest#
turar clearroa, que come:acinte uma roda de AUC40, uma mar
periariclee referida roda de srução contendo pequenas paa
.gena que propótalonare'leii -earaUrah em terno da referida mareeleç,
perna:mal a paaaagem de ar,

que criam um vãOu0 parciag°
dentVçi:dek Rger1d4eleraem da referida Ooda, , cas empanque eet;qi)
enZrieeeldrOste to . fhtà:Ide'da rifórida mike'ge:ií b1o'”eajedeeker
M0104

•

Na nerl; "

C4114

•

•

•

r. ifta na amena eia

•

tarno ark 411à1

• r'Ove Miro de 970
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22RMO 110 171.306 do 15 de julho AG 1965'

gó do circunterencia aa g erarias margem 2 uma primeíta eaiiPt120

fine tranoporta tabac* para a referido rode de eueçslo e unia sek.
(Ganda correia qtm transporta corda .° de tabaco proveniente da

m.

alim roda de aucgao 0 1zeda Olo tato do compreender'
DIGUO de aparamento rotatiVon para apararem-

'Uma pluralidade de

-Gurcequãnelo O igualarem a seç go transversal do cordao de rata'
Ukea ao tabaco carregado pala re:erida roda de sucçaok
rsquerento reivincWka .?c prioridades dos correspw
ACW.toc podidos depositados na Rapartição do Patentes da
'41ia em 05 de novembro de 1964 27 de mai* d*1963 o 7
J uah0 do 1963 'sob a o s 160/165 2 163/15 o 163/350
ag 1d um. tetal

11 pantoc apressatadoso

Nequerentes HUNTER DOUGLAS INTERNATIONALSTE.
1D
' Priv.de Invengilo g "PROCESSO E( APARELHO PARA MONTAR AUTOMAj
TICAMENTEMA VENEZIANA,PARTICULARMINTE PACOTE DE Win
MAS DE VENEZIANA 2 PROVIDA COM CORWES 'ME ESCADA EHAT4DA.
cou0s IÇAR no
UlvlingicaçZsa
Um processo pire moatclr
• 1
comente uma veneziana, particulexpeate um paoote de laminas ao,
veneziana, equipada com oord -óos de escada o (gordões Itvantado
res presos an fitas ou cordaes de esoadn, caracterizado polo fà
i to dos ditos corMs.ou fitas de escada serem mantidos esticadón
nos locais da alimentação lateral Cs' uma lamina de veneziana lato
vidA com furos prbviamente punctonadca para p asscSem do corra
leventador, quando a lamina de veneziana é introduzida no lugar

Glas
. --"x a
•

correto em relação las—fitas do escada ou aos ()ornem de escadas)
°pés cada Introdu4o 9 . por meio de agulhas oblorges 2 cada ama PrP,
vida com um corao elevadorg ditos oordZes elevadores serem Ine
troduzidós noa turco da lamina durante um dosloaamaato relativo
das fttas ou cordOes do escada e das owahas sabre uma distancio

.11141
-

tir
----Q1-

igual ts altura entro dois dseráua das fitas Ot esrdãne aa escgp

MO T9 171.379 de 11 de maio de 1965
Requarento: INDUSTRIAS MADEIRI2 SIA
PAULO
vilegio de InvengZo: " ' RUO DMaERIAL PARA CONFECON
DE MINAS PARA CONCRRTO ARMADO , AQUECLOP'''
REIVINDIcAÇURS
1.
Nave
material para confocção de Armas Pak.
4
511 ~ereto armado nquecidO 2 constituído por chapa de madeira ocla
tsunsada colada com cola prova
à
d'água e de calor 2 caracterioad*,:,

por ser provido,' entre as laminas de madeira do compensadop do Um
metálloo que atua com* resistencia elétrica para produzir Qap
,or quando ligada a corrente elétrica néceasária 2 dito fio toado
019Metro0 comprimento o disposição desejados quaisquer e mond@
einda prevista 2 em cada face do comPensado 2 uma chapa moOlioa
(2fida com cola também à prova d'água e de calor(

dap bem como 'pelo fato de iças a colocaça,o 2 desta maneira ° do
desejado minero de laminas° ditas lamialas serem postam- pl um po
cote de larin g e prbz1Mamonte empilhadas sob as agulhem G CM Or'
aBee /ovmatadoree poderem ser rotiradon doo agulba g e as escadas
cni'om nortadas no comprimento adequadS o o. peCote aO XCm:DJae de
waestasa coupUto situado sob as agan g3 ço:Rá rOuNvRo-Góanol
0E3~9 ao eord'aboloyanadóreml
A requerente 2 retvindrica a prircri.dade do con'oepondento pac%
Bo depositado nae Hepartiçães de p atente/1 da 1-101andao em 15 da
3ulho de 1964 9 sob ne 6408-047. .
,Ponto la g 1 da total de 11 pontoe apresentadaCo
fiG.V

nao

Ponto
ao 1 aum total de 4 pontos apressatadoca
.•

â

.

4A •

F2,52

_
um HA 3,0.965 de 2 (do:j7allo de( 19(84,,
âoquexentea W. H. MUER 1NC.; .... ROLA.
2rd:si/Laia do Invençãos gROGRI3NAtpUO . WArlãO".
REIvINDICACOES:

110

e,

uma angrenagem de traQao: por#iaçaa tendo um envoltOrio

deralmento hoagoual, uma e~dEcq.n'~mtao provida vim um fev.
ChmmeniA uma:extremidade optaat,,, , Ut catam:ta pr.95,4dP

Oln_nt

a.

Sexta-feira.

DIÃRIO OFICIAL

27

(Seção 111)

.Jvc..si . oiro de 1970

_

• auperncie interna da friCção lia':.ramonte estreitada de aecOo

7

tranoverea hexagonal arredondada, tema aérie de sapatas de tricçã(
na extremidade abasta do dito onaoltOrio e operativamenta associm.
das com e dita superfície de fricção do mesmo,, e um =abro de
cunha angajável com ao ditas sapatas e adaptado para atuar
mesmas no movimento dos mesmas para dentro do dito envoltorio..
caracterizada por arranjos de guia definindo uma coatiguração
envoltório interno geralmente cilíndrico entre a extremidade in-.
terna da dita ouperfície de fricção hexagonal arredondada e o dlto fechameato de extremidade, e uma pilha de amortecedorea circug
lares elaatomericoa tendo diametroa ligeiramente menores do que
'a dita configuração dc'envoltilrio tnterno geralmente cilindriça7

ttRNO Mo 151.337 do 1 da agéato de 1969
%guarantee STENIO LOBO TORBSU --Pernambuco Privil4io da Invenção: UM REGISTRO DE DOIA PARA

Flama

5

fl2dUi 0

REIVINDICA0E9
-l)-" LE1oI5PnO DE BOI
7,=.4aue coraoterizaBo
lo fato gue uma câmara hermetica, podada contra o oca bnao
por um anel de borracha, que encerra um dispositivo do veda.,
çao e recabo ortoganalmento ma sua parte ~orlar um tubo do
admiesao, eolidário è ~uh, dotado de nervuran anelares nà
parto externa o ' conformaáo em bico na extremidade que ec proa
seta para dentro da câmara eotando ai previsto um furo do 1 a,
VIL quo'se comunica oom e dito tubo de mdmlooão.
Ponto 5 e do total de 3 Pontoo apresentador)

dispostos no dito envoltOrio para dentro dao eapatao de fricçao
para resistir ao movimenta das ditas empatas para dentro d.o dito
envolterio, os ditos amortecedores sendo retidos com guia em . ralaçâo empilhada de ao/una pela dita configuração do e/pentria

'1-1'

interno geralmente cilíndrico.
Krequerenta reivindica a prioridade' do correspondente pg.
sido depositado na Repartição do Patentes dos Estados Unidos
Anerica, em 22 do julho de 1963 sobal o 296.643.

r

iHG-7

Ponto ao 1 de um total da 21 pontos aprosoatadosi
?MG a v 163.334 de 12 de outubrc do 1964.
tequerento. 1LLINOIS TOOL WORKS INC. Privilegie de Uivo:não: "PROCESS,0 E APARELHO PAPA

PaBRIOU PaRáPOSOS" •
REI VINDIO.Cj

6.
•
TERMO N p ).56.780 de 12 do tevoroiro do 1964
Requerente: WALTER JOSEPH RZNEK .1. E.U.A.'
Priv.de Invenção* u UM ARTEFATO, PROCESSO E APA
RELHO PARD.WRICAR O MESMO
•

ggángLIgsizAH

1 - . Dm artefato unitário, caraoterimado pelo fato de que cola
L..mde fibras não toadas, intimamente aesociadaa e comprimidas
com determinado modâlo de áreas, dietribuidas no pano, tendo cada'
urna delao ama multiplicidade de concentração.) de fibras bastante;
eamelhantasp estando °atue dil'erantaa aonceWiraçOes de fibras,nase'
respectivas éreas do pano, aob á forma ali paraas maio eopeoens
onde a doncontração das fibras é mals'peoada, e porgZeo maio adei,
&das, com aa .meomas dimen6Saa,:ondo a ooncontração das fibras ó
mais leve, estando aa raforidaa porção mata eapâsoas nas Ireaã
adjacentes do puno, espaçados umas das outras ligaoSeo, pdth pe.ía
lao poroleo maio adelgaçadas das raferidna .éreaa do pano.
Ponto u g 1 de um total dp 29 pátoa,aareoontadoo.
T9.4

•

3m aparêlho para fabricar parafusos tendo uma porção ex-

treme pontuda de entrada e fendes inclinadas interseccionando o
alta porção extrema, caracterizado por ter dispositivo para treme-.
portar p eças oucessivas tendo chanfras exposto° ao longo do ' um tra.
;elo de avanço arranjoe em uma estação adjacente ao dito trajeto
se avanço para montar ferramentas formacoías de ferida -Para rotação
om tOrno ao eixos inclinado° em oposição de...dito tra:iete do ovan- I
oy e para mover se ditae ferramentas para substancial e aimulta..
ricamente formar fendes opoatamente inclinadas em uma peça, e arranjo adjacente ao dito trajeto de avanço para formar ao ditas porçaet
extremar) poritudaa nas peças sucesaivaa.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pa
dloo depositado na Repartição de Patontos dos Estado, Unidos
da america, em 14 de outubro de 1963, 3ob n g 315.753.

Ponto n o 1 do um total de 47 pontos apreentadca.
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laterais, o dito reforço proporcionando apoio tranocarial

'fl /g AMO N o 171.789 de 4 de agasto do 1965
' eecuerentel SOCISIÉ ANONYME ANDRÉ CITROEN ...França

à,

extremidade dianteira aberta da earrosSaria; uma ltaina de
corte transversalmente disposta conduzida pela earrosearía

Privilégio de Invençaos * CAIXA DE MUDANÇA AUTO1tL1/CA
,
•
011 C OWISRSCS •
AEIVINDICAÇOSS
.Calse de mudança automática, de conversor

' Junto it extremidade dianteira do piso e abaixo do reforço,

'destinada em particular a veículos automéveie, e caracterizada
4

'pelo fato de compreender duas érvores acionadas, pelo elemento
:turbino do conversor, eendo UM8 dessas &veres escorado diretsmeo(te e8bre o dito ' elemento iurbina, que ó ligado ao elemento çon- -",dutor de uma primeira embreagem suscetível de acionar eeletiva,:
,mente ao lado conduzido, pelo menos dois treno de reduçio, enftuanto-que . a outra arvore, (ice dó prefer g ncia 0 coaxial aprlmetro, constitui o elemento conduzido de uma segunda embreagem
ecujo elemento condutor . d eolidério com e primeiro arvore, eand0

10 que O Material, que ao desloca sobre a Umina de corte ges.
cará entre o reforço e a lámina; e um elevador inclinado trena
h
aereamente disposto entre a parede lateral o Sustentado se..

bre amem& na extremidade aberta da carrossaria, o e/evador
tendo una extremidade inferior de um modo geral em estreita
proximidade da aresta de Corte pelo que o material que se doa,

-2.0 Ra• sabre 8.,1joina atuaaxá entro a nm,i,na e. o elevador.
?
Page 21!? 2 do total de 5' pontos aoresentades ,
,=;,
Aisfi~•
í ~/

n.:ZW

'esta outra érvore escorada, eventualmente, por intermédio de
'érgg oe de seleção, sabre, ao menoe, um terceiro trem_de_engre:

\I

magens de reduçáo.
- Requerente reivindica a prioridade do pedido corresponde
te depoeitado na RepartiçSo de Patentes da França, em 7 do {agasto de 1964, eeb n o 984.498.

5,40,

Ap. _

/.-.a.- -

i•

';'"1111111r

Pontoi n o 1 de um total de ç r n ntos apresentados.
Fí9 J
2231t, 1 2 155.485 de 17 de dezembro de 1983.
Renuerente: XNTERNATIONAL RARVESTER COMPANY . E.U.A.
PSYllé gio- do Invenção: "TURBO -COMPRESSORES".
2r7vINDIcA0EQ

1 - Um tafte-tompre p aor Caracterizado por um aloja..:
Mento princiPal rotativamente suportando um eixo de reter carregando reitere° de turbina e de compressor adjacente° ao suas)

extremidadeo °poetas, um conjunto de voluta de turbina circundes
do o rotor de turbina, um conjunto de volta de compressor Cir‘.
onndando o rotor de compreesor, um alongado conduto de' entrado'
.n,
central nó conjunto de voluta do compressor ee cetendendo
ao centro do rotor do compressor, um alongado conduto de caída
de'ar

circundando o conduto de entrada de ar, e um anular coe.
justo 3nterrelrisexante posicionadd no conduto de saída de ar.

49 ar

'aram No 129.543 de 29 de maio de 1961
E.U.A.
.
ifloquiprente: DELAS AND COMPANY
,Privil4io de ' Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS EM M4plitá g RagarelleAS
,Po
. TIPO TRANSPORTE:OS
IVIWDICAÇES.
, 1 eperreleCameetos em má qu i n as raspadeiras

. A requerente reivindica a prtoridade do -Oorrespondeati
slii¡Wdepositadcona Repartiçgo de Patentes dos Estados Ussidgm 4V

Anerioa wit 5 de abril de 1963 sob o n 2 270.9671,',!e.
Pontal ne l'do total de 5 pontos apreseo4aes':
,
* :

tipo. transportador apresentando um piso alongado horizontal'c
oedte'deiposto; paredes laterais perpendloilarei miostenden.'
2.5O6'seatido'lorignUdinal dos lados do piso Obra definiremi
..ceia o

piso - ume carrOsseria

ttan'spàtiládril

de Material,

Ma 2 Sua extremidade dienteitipúa'receteriseter1sWeada'Pare.
Wlateral tendo uma borda superior conpreeridendó uhioparba'
tabetancialmente horizentaL se-estendendo,dertrai.ParajO)rreid.
.te por'uma maior parto dó comprimento 'de uma perede,lateralpa..
':.ra um ponto li ,eurte distancia' da'eXtremidade'dianteiradit'oearrm
eseria e . uma parte inclinada para - baixe contínueetEtininde'nu.
,ma extremidade'dienteira proxiba'l stiperricie'do Átf > ea
feiçoamentos se caramteri,zando'por: Um'refort,d'eranOve.redi'ten.
flo . extrolvidades opostao fixadas 1 aarressaaa'iuitO"sóxtrenia
Ç.dades,.anteriores.dee.partes:earainaisInOinadas.daoperedee
__

TIZMO NO 147.753 de 2p de irirço,,de 19p3.
Requerente: ?MC CORPORATIOa-:E.U.Á.
Sivildgio de Iflve.D 9110 47 . "~ 89 Pg4-PlioPuçío
MÁCIDOSP.
nr,xyra,DkeA-On..,

1.,,Pr0cis8o pare produção de . = pereCido alitaticc
de'bidrogãuio
c
0,1?.Wg?.;:( 1.144302r..JOr reação hdeJpersLxido
__
_ 9r9

2 .7
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werroapeadonte cc1do

~ni g por mol do oido olifatico interior, a 20 2 e" 03 À
roeolonol, contendo

ia ggua arrostado,

5 a ao.g , por p3oa, da

ro cid40

70, pPr P5co a da ;gag . vaPort•
cando-so um produto roacional, oontondo parido, oido alifÉti•
forte, o 20 o

to larerlOr a;guia conjuntamanta com a misturo nacional rosul,-'i„
tante 0

l7.)

cob ume prenob de caroa de 15 a 350 milStatroo

40 o umo tomParatura da sarça do 20 o

de morou-,

80°C 9 0 se coletar o di

ig produto roacionol
pe61d0 dopoottodo na nonrusaa
Nm;riala do Norta on k

porte eatoodide daueondentaman -to e porttr da r•AferF.o co:pl 13

corro atra7s da roí:arida

81:30ÇN0

de truquo

3

uma viga de tro-'

çao suportado articuladamente pelo raferlde armegSo do travo
para cooperar com 0 VOr0Zid0 pino do suporto em roloc5a troando'

cora da

fOrga, caracterizada polo fato da rafaria:o vigq do tra-

ça° e o referido pino da suporto seroa conatruidou para coopere
rem da maneiro que quando o truquo 30 301/0 numa direção o poeto)
efetivo entro aios nata eítuado oubstannialmeeto 33 aupsrfloto
doa trilhoe abro os quais o referido truque 30 MOVLM3AtO

A dopes/tanta relvimdloa a prioridade do correopondomfÁ
de

dA nbrilsde

quanto que, quando o referido truquo 03 movimonta ao direçao opeã

Potentgo dos Datado-a Unidas da

ta, o referido ponto deslocado paro um ponta em que fica loce-/

nín job a Iú..;maro 185.063 . r

Usado num nivel moio alto que e ouperficie doo rotaridoa

Ponto ne 1 do total do 10 pontos apr000utodos /

lhos.
A nopositonte rolvindica a prioridade doa corrospon

Reportiçlo do Patontos do dapauo
em -19 da marga do 1963 sob os minorou 12309/1953 o 12885/&9524.'
dentoe podidos depositados no

reapeotivameate

Pante II) 1 de total da 7 Pgnteu oPrsue?itadGG •
Fia s

Estico ao 150 133 do 25 de junho de 1963
CHARLETBEGARO a RENd PSRNANDS2 fraftge
ri16gio dg Invonçaot "APERFZ/ÇOANENTON EU DENCARCAC D2 SOU"
bluorente:

eSAIMM.Dicis,Ogi

1.- Descarga da gtia cOffipreendendo
aos v g ivula-bOia que normaimente obtura um conduto de evacua-

4
por dato de Uma haste de COtaande,
daroctorizada pólo fato de quo, para assegurar a aplicagao pee
feita da valvula à sua sede com qualquer que seja 0 angulo
sob o qual a haató de comando puxado.% da OVIt9r ahoin gun,
quer trancamonto da baia que provoque Um dtecoamento Datemos-.
Uva de agua,a citada Iam compreenda ua
otivo

03a e podendo

3

allí(5ticoinforlor, caraCterlzado p olo tu. r

tg do ao fowr rolgir car g a do 0,3 o 5,0 melO da parsido de

ama miaturo

Ftn

III

uer suspendida

de guiara

A rogwronto rolviodíoa o Woridode do oorroopoudÃo'
•
Patente da ?rança coa 6 do da
tNo de 1962 o 2R de mulo de 1963, sob os na P. 917463 o PT
665 •

do depoeitado na Ropartiça0 do

_„

Ponto ui 1 do total de a5 peitou oprO3Ontaioa

TURRO O u 171.779 de 3 da agasto do. 19650
Requerente: Dom-arma CORPORATION Privi14gio da InVetnao: PSINCRONIZADORP,
REIVINDICAOK4

la Um eincronizador de tranamissio, caruerart=: 'Y
g ado polo fatOgile 1e temum membro do tranemleoÃo do.torqual,
•

adjace;ite ao dito ~br do tranagionao.d.mi"
teve, um primeiro e,Zemento eincronizador acionadamont0 ibP;)
arua parta airável

000iado oca dito membro .de tranemisnao do torque o deeloo&-1
v91 arialmente para estabeleoer uma oonezão frioional do a

It

,
gageUto entre dit.() membro e alta parte giretvel-a sor aincre
o
niçada com 0 mesa00.ttm eegundo elemento oinoronimador aclue'
nadamenta ligado com dito combro,
22R4O No 157,72. do 19 da Margóla 19Ã
140qtuvrentes WCRIM0 SEIBARRA wriacTâic CO.., LTD
U&V114gio do InVengatei' G Tampalusio7Iísms
.22p/51:110A0S4t'
-.rugue forrovAórie'que cOmpróoado uma armagao de
Broque adaptado vea suportar , o zupa do'c9rro, em plinda
nu.
_

açO2

do embreagem oirotsA

donde dito =ombro o aolonadamente ligadoa cem o moome, dltotj
malg a de Rahretuem Rendo dealooávele colalmento para astab(d
4
leOee uma coneaão positiva do acionamanto entre dito membre
co dita. parto, malote aolonadamento lica2om oom dita parto 'e
outendendw-as
ente°
ditos Pe.lmoire o ooju.nde o/osautó0 o0;
.
_

' otronizadores

Fevereiro de 1970
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e adaptados para sarem engatados

-iv; dito eixo; ww cilindro, um piatío no dito cilindro teu
do uma nina to m9eme para impelir o pita° una sentido pa
ra forçar um fluido e partir do cilindro'apcie o piatZ0-, ter eido retraldo e amola comprimida pelo dito braço da
atuação &rem.te o eu movimento no contido apode. ~Ag
la auxiliar do 60aparaSo para* voLouló, na tarando pieto o cilindre ligeCom entra a parte nole:tia do /mímica dita mola iac autteonduter ligado com ditos ai-,
lindros para esprir !amido para oa cilindros para ~ir e
pie to para tom, do segundo olliadre para ~rogar aluda
'auxiliar e nivelar e corpo.

pelos ditoe -

amontoe sincronisadores para stabelecer dito conexão !ri
slonal de acionamento.
-A requerente reivindica a prioridade da LUntico pediVi depositado na Repartição de Patentes norto-amoricana em
de agUto de 1964 sob o n o 387.065.

Ponto n o 1 de um total de 6 pontos aprezentados.
7j7.2

~a sno ã

tatel o 5 Nat Og a lsreowat4404 •

145.219 de 6 de dasembro de 1962.
Oequerentes LDCW, CEAsIsa, larrOWTS Jure 'RANÇA.
vilegio de InvenoZot °APSWEIÇOAMWTos INTRoDUZIDOS NO SISTEMA DS
XONTAGEM uuk DESCARRILADO?. us BICIciaus, TINDSS. : VSto g omosas . uts,m

I lWàxo 0

*METAS ou OUTROS antenas

suiLarsa

_ te. •

gP4

, •

Int §~ntiq ,M4441

WIV/NDICAOsS

tagt".41.

2 •• APerfeiçoamentos iatrodusidei no aia Uma de montagem para

dOsoarrilador de bicicletas, tandens, tolomotoes, motocicletas ou

outros

't41.5.N

velculee g ladiara
'compreendendo colares de aperto e alavancas da .coreard
. o

sa eaterta pi;otica, caracterizados por ' uma eXatva:Zo tai, ta judlcioaaraento as
tur3ada e •etabeleoldt, compreendendo em corablnago orgZoa em mate:ria

ea e orgÃos metelicoa.
Arequerente, 'Étivindica a prioridade do tArz'oepondants pedi.
do depoaitado na Repartíç'en de-fatentee da Frar4a, am 2G da abril de 1962

TUIM

tob n o

Recluerentes /NDOStiRIL 12 . TECIDOS DE ARAME LAMINA...tu
AVINO ITALA
.¡.
SÃO PAULO
Priv.de Xnvenço a GAIOLAS OU CESTAS 14 Álátt COM
CASCALHO PARA A C On ERVAÇXO • DE'ESTRADAS,' PORMAQI0
DE REPRESAS E P t_ERkivMNS E DEFESAS PLUVIAIS ".

8.428.
Unto X 1 doe 11 pontos aprezentdoa.

17/456 de 02 de ag3ato de 1965

,Randicaç'cies
===

1 - Gaiolas èu-nesta de arame com cascalho, para a cor
eertução de estraden, formaçRo do represas e barragens e ds

fosso fluviais. c&ree~izado por uma armação de téla de arame zincado formando una ceata,ou gaiola sul .forma do prieMa retanguaer,.rircvid: de tampa superior, ceota ou gaiola
oets que 6 preenclicla de cascalho ou pedraz
Ponto nA 1 i4k um tct4. de 3 pontos an:recontadof
• 172..r.:w

TERMO No 148.772 de 29 de abril de 1963
Requereates

Dsopgs WAIk22 at. E.U.A.

Priv.de Invenção: a EISTMA DE AUTO-NIVELAgENTO PARA VEICUIOS °.
11,21252lism:612

le

Dm ele:tema de auto-má:velamento para

no

rafoulo, tendo um carpe mOlejado montado em todas n.o motejadas ligadas por uma caixa de tel:co', carecteilzad0 por

et reservat4rio sustentado pa parte molojada do
eimo providenciado no roservatOric e lovando
Yà

vele:4o
ua

'traço

operagZo ligado com a caixa de eixo para acionar dito

11130

quando ua sim-imanto relativo cor o entro as partos

At de veículo, um 'traQ de atueçao
401 4140 o 40 Plgo_i a—
•
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TÉRMO No 91.88b de 7 de junNo doi 1957
Ihquirente: STANDARD STELL CORPORATION aaaaa.2X.A.‘-..._
'Privilegio do Invengão: " nutwoto MDV32. PARA iattragIO
' •
' DE AGREGADOS ARALTIOOS
REIrIRDICAORS
• a a uma anstalacao móvel para fatrj.

cação de agregados asfalticoa caracterizada' por camPreander
em combinagaot uni abaulai m6vel tendo através de si um2 p11,2
nadem para.veiculog una estrutura transportada pelt referia
do chassis o móvel :verticalumnte ao longo de uma trajetória

(12. 197J 581

ror, e arranjos pare supriram gás de aquecimento ao dito for,:,
no e efetuaram um fluxo do dito gás de aquecimento atravóa de
dito forno e em paraleao através das ditas pasaagons de gás do
aquecimento para a dita salda comum do gás, o dito gerador dei
vapor sendo caracterizado porque os tubos doscendentes se tsteni
dera entre o este:, ligados 2as'perçbes lorigitudinsie centraisdo0
tambores superior e inferior
Reivindicamase a prioridade depositada na Rspartiego
, Pata:Ites dos Estados Unidos da América do Norte sob o n o 205,662 do j
27 as junho de 1962

que intercepta dita passagem de veiculo; sendo. dita estrua'

Ponto n o 1 do tot .1 de 10 pontoe apresentados

tura móvel entre uma posiçao inferior ná qual ala peraaneces,
na referida passagem do veiculo e uma posição superior na
qual fica por cima da citada passagem, a fim de permitir a
passagem de um veiculo atravGa da Mesma; um dispositivo de
processamento e entrega do material transportada pela refea
rida estrutura para fornecer o materlal processado na rate
rida passagem: e um diapositivo transportado polo citado
chassis, de um lado da referida passagem, para transportar

rj

o material para.o referido dispositivo de processamento o
entrega, incluindo ug transportador tendo uma parte inferior
que é montada no citada Chassis e uma parte.superior que 4
' articulada 2! mencionada parte ihferior para ter um movimentO
pivotante co tórno de um eixo horizontal, a fim de

ElLi3

a re-

——

N'2 1 .54.087 de 29 de outubro do 1963.
Requerente: ANTONIO CARELLI
SÃO PAULO.
Privilógio de Invenção: 0 DISPO$ITIVO.PAnA ENSIN"

TÈRY0

REIVINDICAÇõES

ferida parte superior possa sor dobrada para baixo para uma.

1 • Dispositivo para canino, caracteriwtd) por coe
•preender uma caixa de formato aproxi%adassento prismática re-

posiçâo domado geral horizontal, a fim do reduzir a altura

tangular com revestimento de metal, plástico ou outro, caixa

total do apvrèlho.
.Ponto n o 1 do total do

3

.esta provida em sua face frontal de dota vleoroa, o primeiro
de forma retangular, totalmente protegido por vidro, por p1á2

pontos sprossestados•

tiasou por outro material . transparente, o segundo menor, cola
cado à direita do primeiro, de forma quadrada, sendo que sua
metade superior é protegida?por vidro, por plistico, ou outra
material transparente; e na parte interna do aparalho devern
alojar-se um nramero adequado de pares de molduras de metal ou
de-plAstico, cada uma delas comportanao uma ficha com-uma pe
gunta e a resposta à pergunta referente a ficha precedente.
Ponto no 1 do total de 4 .pontoo apresentados

TÊRM0 Ng 150.195 da aó do junha da 1963
:Requerente: THS W3COC1C wX10x CCMPANIt
Pr3.v11Ozio de 1111.o: 0,2aD0R DE VWOR e ,
RE/VINDICAOES
1.

ria
.

Em GERADORD1.5 VOO oomproorándo pA

21RMO WI L47.978 do 27 da março de 1963
Requerente: CONTINENTAL OIL COgPANY ----- E.U.A.
. .
Privilegio de Invençâos PROCESSO PARA PRODUZIR COQUE Vis: PpAren

RENINDIceaíse

reLleJ formnr.do rn jSzo, "oMs pareae do aapara00 Oxidindp o
to jajo sn umr, v,.vidnas do forro o no par do passagem:do gâo

caracterizado pelo fato de compreender:- submeter reeidit/

do onuocinonto tondo tie. aaida comam de gA3 9 um tambor do 7a .

pesado ou esp8aao do petr4leo m , cond4Orm retardadae de oj

por o ásrns surior horizontal Gatondendo - so tranamaalgaanto

çuelfiao4o quanto e temperatura e oz.:união; recuperar o og

Processo para produzir coque de potról000l

ao dito jOgo, un cai to do tuboz gerndaroo do vapor dlopoo •

que verde ou ciai) calcinar Gane coque num forno ao caloiní

tos eia cada uan doa ditna pozzngomà 40 350 de avoolment0 o 0A,

4o; recuperar o pó ou Pinot: de coque produzidba durante

tondendc ase entro o lagado nO3 datoo tazboroa unparlor e lato.,
ria:1. 2 um conjuato do tntos do3003,:lont03 Olopdated na 001(19 09

processo; fluidificar os referadoa finoa do taaaaD e quot.,'
usr Usas finos fluidificados de coque em um forno de cai

anUe do aá=4 t1a2 dita& ),:',:csazona da s13 2o eqcocimonto O entoa

dunde-so mtuo o ustuloa noa altoa_%a~aa 8R9,5'1.0.P

cinap'ào e fim de (atender polo monos e uma por40 doo req:4-*1
£0.too
_ de combuatival dó fpna

Og.tç..raolnem.p
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.0 qual está dita servo-valvulm ligada per meio de uma viga de

Á requerente reivindica a oriOridade do oarresponueuv.

teullibren . confinada em dite dmara, achando-ee uma extremidade

110 dePOSítado na Repartição de Patentes dos Ratados; Unidos da am4rioa

4: dita vige pivoteemente afixada a dita servo-válvula e eetendendois e . eutra extreaidade dela para dentro de uma cavidade provida

eb 25 de abril do 1962 sob no 190.082 .
Ntnto O 1 do total do 8 pontoo elDrsaentado,

Por dito eervo - piatio em contato com a parede lateral que forma
ena nuperficie de enme de dita cavidade, e ser posicionada em
reépoata ao contórno de dita superfície de carne, por ocasião do
Movimento de dito eervo-pistão, ' pele que

provida qualquer "ela.

cão desejada entre a. posição de dito servo-pistão e a porção de
dito.diepoeitivo de contróle de entrada que dependedo contóreo
de dita superfície de ame.
Relvindica-ce a prioridade do pecido correspondente
iepOsitado na Repartição .de Patentes dor Estad e - .2 :-44 °" da miAí
plee.ezi 15 de outdbro de 1962 sob n e ?30.581
ittRHO NO 157.194 de 28 de feVereiro de 1964
Requerente: MORTEN. LASSENeNEELSEN
Priolle,gio de Invenção " PRENSA PARA UM AMPARCI
REIVINDICAÇOES
1 - Prensa pare 'um anteparo

de

Ponto n e 1 de eotal ia 6 contos apresentados
PR ESCeVACIO

41,7'

escavação pare apoio

'entra a borde frontal de um elemento de revestimento montado
mime peseaeem de tánel de um abrigo subterrãneo, de :eterizada
'elo fato de que

the

prensas articulada
são
no ante,-,_ ee

Med

escj

reção de maneira que da poeiçãb de trabalho elaa pode:: oeciler
tara dentro do tkinel,

Nine

•

72

depooltante reivindita a prioridade do Correspondente
CÃO depositado na Repartição de Patente; da Dinamarca

ete

MMOMMEEM
nal&
MEIE
ENOMME EMY
MINIMMEM
MMIMMUMM

19 de de-

vembro da 1963 sob o n a 5924/63 .
Ponto n e

1

do total de 2 pontos apresentados.

MRAWN Q 154.028 . de 24 de outubro de 1963
Requerente: E.I.IU PONT NEMOURS KED COMPANY. ele

Priv.de Invenção: ' PROCESSO 'E APARELHO PARA eRODUCAO
DE LENOOIS CONT/NUOS DE PLÁSTICO. •
r eed—e—rne.-•

'

•

.Reivindicmaes.• •
- Um processo-de produzir lençois iontfnuos da plezL

co e partir de . um material mondmero.eue a' aquecido oare

t7 q.

ou. a Dartir - de um material poliMero em fusão lite é rearri.;
mic usre' ecnsolidar-se, dito processo-sendo ,x.racterizado por 00m,

2

prèamd'ei q etapa .de passar o citado meteriai enquanto o
flexíveis suportadOres, em cotmantido T-:tre duas teias ou•
MESMO

liRMO N O 153.554 de 10 de outubro de 1963
Cequerentee THE BEIWIX CORPORATION e l e E.U.A.'
Priv. de Levanção:"ÂTUADOR DE PALHETA-

tete coe • entre c•superfície - ;upericr de ul,:a.,peça de mo/de rígisuPerffole inferior ae uma peça de moldem flexível que coo:,
do •
core de um vaso I:entendo un, fluido trocador de calor.
a requerente reivindice e peioredade•dó correspondente

88IYUDINM

Atuador de palheta, eera controlar a poeição de um elemento

••• •
••

de oentrale mdeel, tal epomOae, pás de guia deeum motor :IS turbo-eixe
o
de

4346

dOe

que depende da poei -cão de um diapositivo'

de

oottele de entra-

sendo dito amador caracterizedo pelo fato de compreender uva

câmara em que. está deelizaveloente montado um servo-pietão Com urn

pedi;do del:OSi.ttdc nu Repartição-dee'atentes doí Estados Unides ee
eaárece em 2,.! ce outubro de 1962 sob ce . 232.705
Ponto'n e . do cotei dè 13 pontos spresentados

parte de aríete que se estende'exteriormentee.a partir de elite câmara, para ser ligada a dito elemento da contraia mável,sendO a posição de dito pistão controlada per :uma preeeão. de contraia de fluidc
definida por uma serve-válvula eureora oursora diepoeta em Um fUles
fine ee estende tranevereelmeente atravee de dita câmare,e,oue'está
operativemeate ligada a. uma.ronte de fluido:preeaurIaade 9 á'
ton4e de fluido'de baixe preeèão, deere d e'quedita eereed•deálviela'
el operativa

para controlar o fluxo de fluidere

-

•

,
_

-

"peeter de
•

I

•, sana, a pressão dê ~traio de Iluíde
03.ts ~Gora
.0474O CO a posiçio de dito titepeoitivo de ceeee. ie

2'

•

"

'

/

-

-
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,TeRMO N p 153.004 da 23 da setembro de 1963
Requerente, KRALOVOPOLSAKá STROJ1RNA, ZÁVODY CHEMICÉHO
TERMO U2 171.536 de 23 de julho de1965',
Requerentes 30/0 DEORANDI E ILDEFONSO ANTONIO MARIA PIVAT9
SIO PAULO
Privilegio de InVenção: " APERFEIÇOAMENTOS NO PROCESSO PARA
PRODUZIR PASTILHAS PARA REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇXO E CONSUr
COS DE PASTILHAS RESULTANTES DO MESMO
REIVINDICAÇUE2
15)- ° APERFEIÇOAMENTOS NO PROCESSO PARA PRODUZIR

PASTILHAS PARA REVESTIMENTO E PAVIMENTAÇIO E CONJUNTOS DE PAi
'CILHAS RESULTANTES DO MESMO ", caracterizados pela adição d^
granilite comum ou plástico, na maesa de cimento e xidoe corantes destinada à fabricação de paetilhae para revestimentç
a pavimentação
D ont° n2 1 de um total de 2 pontos apresentados'.
-G./
xerz.z.:
/ff
mex-xr JrAzr-Laror47.4ç

Tchecoeslováquia
NIRODNi PGDNIK.
Privilegio de Invenção " DISPOSITIVO PARA A COMBINAÇA0 E LIGAÇIO'
DE LAMINADOS DE MADEIRA"
BEIvINDICAÇtES
para
a combinação e ligaçao da laminados 4,
1- Dispositivo
madeira, caracterizado pelo fato de compreender entre os corpo* de
4
aquecimento e a folha de laminado afaátada e aduzida, uma espera b‘s
4
culante e deslocável provida de uma alavanca basculante para o aclimo
namento do circuito aletria° de comando do arriamentodos referidotr
de aquecimento

Ponto n 2 1 do total de

4 pontos apresentados

eiG 4_

TZRMO N2 144.126 de 24 de outubro de 1962

eiG.2

Requerente, CERZI) BARIT ====República da Africa do Sul
Privilegio de Invenção! " APERFEIÇOAMENTOS EM ESCOVAS
REIVINDICAGMS
1- Uma escova rotativa caracterizada por compreender uma
f6rMa 'que suporta cerdas radialmente salientes, sendo a forma ext,
na da escOva de seção transversal circular mas de diâmetro varit:',
vel ao longo da escava para proporaionar partes estreitas suavemluati',
%AMO N 2 146.887 de 1? de fevereiro de 1963
Requerentes 'COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ===FRANÇÃ
Privilegio de Invenção: " PROCESSO DE FABRICAÇãO DE ADU/;06_9(!_e_Rg
LIZANTES I BASE DE FOSFATOS DE ANUI° "

formadas a intervalos regulares
_
Beivindica -se de aoárdo com a prioridade do pedido cOrrOS
pudente depositada: na Repartição de Patentes da República da AtrIca
O 9- 1 em 30-de outubro de 1961 sob n 2 561/2179

f aEIVINDICAÇMS

Um procaso de fabricação do fertilizente-cMilãOT
granulado i base do foafatos de amánio que compreendo e neutra ." 1 -

rito m e ' 4 o total de 14 pontos api'esentados

lização em diversas fases do eoido fosfOrloo, eventualmente miw
turado O outros ácidos e o granulação com ajustamento final por
acidificação, caracterizado por utilizar .como matorial'floldo a -4
masa aquoso proVaniente da erimeira cuba de noutralizoç'a. •
A requerente reivindica a prioridade do correspondente

ida depositado na s partição de Patentes da Franca em 29 da moinam'o de 1962 sob No.2916.947
Ponto n 9. 1 do .total de

7 n--

.

4kr apresentados

. _
TERMO N w 111.950 de 28 deneVeíbrO de '.193
.
R9T-ter94ta: MASSEY-FERGUSON INC. 3, *Ia "AM.A
Invençiei " pgFtFEIWA3i4N79S pg BpADBIRAS",'.
' Relyirdloaçõeo
I": •
'
.1 41••n -•
"
•
— 1;Uma Segádélra ou semelhante caracterizada por 4É
eá

làãt41 •..5 '

preender Usi:MeMbro de barra de tração aprooriais nau.

,:~14,2mt

•

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)•Feio de 1910

G84. exaera 29

tavelmente montando sObre um veicula para movimenta Osallante
entre uma posição de ceifar arriada a uma posição/ da tranaport"

TERMO NO 150.63u de 10 do julho de. 1963.
:Requerente: CRESTER-RICHARDMATREBOB
1)rivi1e/gio de Invenc .é.os , INUTESSIO P1tEGLUEWTa

~IncAnksw

elevada, um membro de barra cortadora pivotavelmente montado e!
dito membro de barra de tração para movimento oscilante . em relA
ção ao mesmo entre uma posição de ceifar arriado o uma posiçãO

1 - Aparelho para aganerto do canoa°
"
_
rA
2,zw:Ifiggi_m mor compreender um sistema do cabe ,asteando.
Ç

vador ligada com dito membro de barra. de tração e ó dito membro

00 s6bre ursa área sâtIrs a qual as cargas s'È .e cotleas o tenda
extremidadesopoutas marradas ao solo, um carro montado cd-

de barra cortadora apropriada para controlar-o movimento oscilaa

bre o sistema da cato 54 modo a mover-se longitudinalmente

te do áltimo na dita posição de °irar arriada O mesmo numa e.x.

da mesma para a- frente o para troo sôbre e mesma área, um 4.2
positivo ¡ore° do tipo mais levo do que c er comundead2 ao
sistema do cabo e erguendo o carro e polo nonos uma porção de'
mesmo sistema de cabo do baixo para cima aRastando-os do solo

de transporte da estrada elevada; um mecanismo de contrOle ele

tensão limitada nredeterminada em relação ao dito membro de
barrado truão.
o

Ponto n o 1 do total de

17

um arranjo de tambor motorizada ligado ao sistema de cabo o
oporavol activamente no sentido do encurtar o alongar o sic.

portos apresentados
—

tema de cabo quando polo menos uma extreMidado do mesmo for
Impedida de mover-so ro: sentido do puxar o dispositivo Sore°
IO

na direção do solo

o

do permitir que o mesuo afaste-se do su

; 10 9 uma linha de carga ligada ao carro o peruando do mosmo.,
r—o:
'44 412

de cima para baixo e tendo uma extremidade comunicavel e uma

1"'I

carga a ser transportada sdbre a dito áreas, o um dispositivo
: para fazer mover o carro ao longo do sistema de cabo em em,..
,

bas

as direOes :Abro a dita área.
41

TERMO liS 152.545 de 05 de setembro de 1963
Requerente: VAPOR CORPORATIM E.U.A.
Priv.de Invenção: " MAÇARICO BOCAL
E
DE MACAR1
CO PARA CALDEIRA
Reivindielaçães

requerente reivindica a prioridade do correspondente

pedido depositado na_RapartigRade Patentes doa Estado9 Unidos do
América em 10 de j6lho do 1962 sob no 208.639

Ponto n g 1 do total do 12 poptos aprer,entados

1 - maçarico para caldeira, caracterizado por compreander: uma caixa de fogo, tendo um corpo cilíndrico que define
uma câmara de combustão; urna parede terminal cupuliforme, fechando uma extremidade do dita corpo, e uma passagem de seção
reduzida na outra extremidade do dito.corpa; uma pluralidade de
gargantas de combustão, circuaderencial e equidistantemente
paçadas ao redor do dito corpos e um bocal de maçarico para cada garganta.
A depositante reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição do- Patentes dos E stados Unidos df
América do Norte em 10 de maio de 1963 sob o minero 279.463 0
_
Ponto . 10 .1-do

iota2 da 16 pontos' aprosíníídet.
T2RMO 1/ 9 150.913 de 1U . de julho de 1963
Requerentes T112 BUDD COZENUW . oh. E.U.A. e
PrIvAa . lavanolos- ". OdiiniáT& DE FEPI0S UB,
5IP0 - DR-CARCAÇA muna °

'""

'(._12.14gdiggd-9-9
A - donjuoto do i r. poip do dam do tapo uo 411.0 A,0 na,
vidide para rodas dianteiras. do outompvoiN, eerootorizodo por
compreender , um suporte ec .e,ixa ,v,crtical. ?zumbo de roda rotativo,"
um eixo horizontal para pontagem do dite ,oube de roda extendendo.
20 exterioramntado .ona ouparm•do , e , ixo_ivertioal, um orago
direcionados oatandondo-so.intornaS PoatorAoreento do dito eu-

d o 0 40 5 oos carcç'Ço dieidid p toado OEtSQJSQa Sonhados o eE)
lado aborto, um 0400 araller , ppodikintegal, tendo um
rotptivo e os-ousa o9pe,r£101.00, an,u1a,estornoo estendendo-se

p ort e

até o ledo aberto

da Mama

ooroaça
0 o projoçgoo do ~togam aoe
_
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C:Mostram xtremoartS-ObádCi—ds~c e dividids,peramkeetogende
..
,.? .
.,
de meses mo ,dito suporto do eixo ~nona o seu entro extrent..,,Ç
co dite basco 4ireatenedor, .6 dite Cerone-ditidide tendo umntddo
to quedrate superior posterior comtelogo go ditadiseo entro ol
brawdireeionedor ms ,dito suporte, otim de prever liús f8rça'1'\
'
erguedoro onto • lihbedero entro ótito eixo -horizonte/ e o diefuN..,y
cubo rotativo que ee opSe ie tças atuando antro o dito cubo
,. . • o,
Cosmo eixo devides eo 1410 do eutonSvol.
—
.pt. ..
.
k a requerente reivindica 4 prioridade do 40rfèrfp-olidOiato
[pedido depositado na Pepartiqb de Patentes 'dos , &tutu 'Unidos de\
mr------------Afluiria& 43,28 de &membro de 1962 sob n o 2J90.004 #.

Fevereiro de 1970 585

Apied61deb1omento, atrases dos gnose de esq.
guantes, com o que os nUclooe o grupos de taicleOs revestidos

eáo ecoados para um teor de umidade no aglomaranto, durante'
sua descida através doa gases quentes, e antos da anca° ea
que 61enxotemos ao leito ma base cia dita &sara, e com o
que os tácticos mio revestidos tem seu teor de umidade reduZIn7
do de modo .a manter o teor do umidade do dito leite em um va.
ler abaixo do ponto de aglomeraça.o.
Ponto sia 1 do total de 5 -pontos apresentados .
'
1

iftntong 1 do total de 17 pontoe alire-sentados-:

a

teNdp N o 152.571 do 6 de setembro de 1963

• _.
Recffierente:. CONTROLES AUTOMÁTICOS SERMAR LTaa zet-gxo Nino
Pt211ígio do Invenção: a NUO DISPOSITIVO FU;VERIZAD,Ce/ "

4

N,

Ululo N .4.986 ele 14 da fevereiro 4e-1963
' Requerente t THE CREEICAL AND INDUSTRIAL-CORP.,
b Erivillgio de Invenção: " 'PROCESSO PARA A PRODUOLON MIOLOS

DE

FERTILIZANTES R SEMEPRANTES
ABIVINDICAÇDES

•

I -Cm proceloso continuo para a rormaçío deigranu-,
rodondoa,
da tamanbo., sUbstancialmonte uniforme*, caracteri• los
II
sado por compreender a previna* de..um leito do nácleos do suba,.
-t;ncia a eer granulada, no qual leito os ditos ruiclood •atito /
4
em contato uns com oa outros, osIditori4néo1oos tendoussa teima.
abo de partícula da Iscai' Manos 40"reá3", o dito leito estando
situado em ama c;ára lque tem disposltiwww spara elovar,porgUs
do leito, da base da . câmara para um ponto mais alto dela, -a.
aoltar as ditao porgaa elevadas, do medo• quo eamilmiam
•'eresante,da ,volta,para'atase'Wdits'ealmaraflimoStioiOÃii

porçOes 1ooalizadao, 'DOMento IPO.rgio inferior Oe
ciimara, por aplicaqi.o direta .0las ) do/ As.pa.suisponeit'o,omígua do subst&incia a ser granulada, • -ode•agt•'.1:Mediata o libera.
4o dai-ditas •por,V6eA-do leito, Ámtem s ellá,:ocerra'uma aqío.ds
aglomoraqío,~ ,qaalqUeli- . ekteWS;á'adbáibi:d1,:entreoana. clooa do ouso viariai'l'artse nhode .e'.42das,' O-O'qaastO me PiLiade
gases quetea-do •4kgem'Wtre4e g-g it g: t¡Imdra;'-árjÂâü
çaes do dito leitd,-'idiumetWdat IdelaMentiseparaãOMeenclooll isoladoa revaWéidOM'o
nbr tamanho que -esl'a.itnulos
envolvida na olovárM''O;j:làgr2tjiro'aViiIISYCitrãs!S; 'dan .diiaa ''. .
porçO"..ea de keito,.t4a'quWOá' dv'ágt d.Eis 'PONC:ei de leia
, ( p t xr,,,r/

ÉSIVINDICAÇOBS
- Movo diall oS ktivo 'Pulverilae-Or, car:abterizado por

" comPreMder Inicialmente 1101.corpo ou carena externa,
d o formate
qualquer; feito de preferSncia em duas p artes, encaixáveis entrOÂ
,st por pressao ou da maneira e q uivalente, e apllcível s6bre a vá):
.4N,
1a -do saída do re ci p iente-depósito do material a pulverizar,•cor^
po.esste prOVIdo de uma janela lateral de saída de jato;bem como d0/4
tado . de•dUas.pequenas aberturas laterais recortadas, e tendo
ainda'
Mnt ern ~nte, aPrOXIattgapente ,na metade de Sua altura,
uma P1494
tpanaversalft, de.suporte para .o seu meeeniWo internei.
Ponto no ido tetal do 5 pontes apresentados
.
-••-‘

/9

••

'

• 4 ,*

" eP

.
• '

„

•

á:

"t

o et,,r4

'

•

"V.
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TIRRO M o 143.763 de 11 de outubro de 1963
Requerentes SNIA VISCOS3 GOCIETÀ MAZIONALE INDUSTRIA APPLj
CAZIONI VISCOSA S.p.A.
Privil4gio de invençâo " PROCESSO PARA PREPAR410 DO
.

.

ACIDO

REN2OICO

Feverejr,Q 011 .1P79

~Rens.-

dos da superfície interior dp cor po de oal43'o, para de bidentes eorn4r g entes, cada um deles conectado articuladamente a cada uma
das referidas viges laterais de uma maneira a serem oscilantes •
polmeacs na direção longitudinal do referido corpo de carro
uma viga de traçá5 conectada articuladamente Ale extremidades In
ferlokes dos referidos tirantes de maneira a ser oscilante pelo

PEIVINDICAça
1- Processo para a preparação de acido benzOico vtirl
a
partir
de material bruto, obtido por oxida& do tolu
:ficado
:cl, caracterizado pelo fato de que o dito material a adiciono

menos na direção longitudinal do referido corpo de carro e una
armação de truque quo inclui um pino do apoio o qual eacoplado'
1
rotativamente com a referida viga de traço, cruzando-se os re-

ma mistura azeOtrópica com o toluol contido no dito materialee

ferides Ores de tirantes na superfície superior dos trilhos em
que está montado o truque..
-7
A depositante reivindica a prioridade do correspon

se efetua depois a distilaçao do aze6tropo
--

dente geold0 depositado na RepartiçSo de Patentrea do JaPiO em
19 da março de 1963 sob o NO 12811/63 .

do com água em quantidade pelo menos suficiente para formar g

/ A requerente reivindica a prioridade do correapondea
te pedido depositado na Itália em data 11 de , outtbre de 3.961

Ponto n v 1 do total de 3 pontos apresentados .

sob o n v 18.287/61 .
Ponto no 1 do total de 14 pontos apresentados •

41 33)'

77)'

5 (a.)'

16

15

Tal 44,134
LB
0,900

Reservatório
de Toluol
catalizador

Sott 0,330 (0,219 Ala)

4r

Refrigerante

ao/b 19,82

0,064

Agente

Ar e5/b 24

Oxidante

[

._ Condensador
- Separador

a 0 2,620
acic 0.190
i

1101

44,139
AH
13,251
8e0o 0,345 (Am0,281)
Sott 1,062
Ald
0,282
Tal 44,139

20 27.60k

Destllador
Ageotrópico
020 420,000
AH
14,900
Sott
1,062
Ald
0,417

iBeCo

1120
4B
Ala
De Ce
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FIG..1

URSO N o 190 183 de 07 de junho de 1967
Requerente: RUBENS FURA I. SÃO PAULO
Priv.de Invenção: 'NOVA EMBALAGEM PARA POISPOROS".
teivindipaçOa2
- Nova embalagem para fósforos, em sua base lateral,uma sí
rie de alojamentos com superfície interna áspera (lixa),cada de
dêstes alojamentos recebendo um palito de fósforo com a cabeça .
voltada para o eeu interior, alojamentos êatesque poderio ser .
obtidos com uma lixa disposta em zig-zag ou simplesmente com uma peça priemátioa retangular com orifícios praticados em sua parede
interna. A qual ó provida de lixa em sua face interna e/ou externa:

Ponto n o 1, de um total de 2 pontos apresentados.

AB 2,549
BoCo 1 390

ReservatÁriol..
dg Águas
Ma

Centrifugador

q 1,122
A,
e20 5,330

as 041,
sost 000

Sot t *0,330

ald 0,063
Sedo 0,344,
120.84.580.
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*IRMO fic 157.723 da 19 de março de 1961i
laquerentes TOKX0 mEIBADRA RWTRIC CO.,
'
Pdvilegio de Invenção; * TRECUE FERROVILRIO DOTADO DEMOS POA.
'PEDIREM O DESLOCAMENTO GE CARGAS DE EIXOS "
REIVINDICAÇOEL.
..1.• Truque terroviario,dotado , de meios para impedirem
deslOcemento de cargas de eixo, caractorigade pelo fato- de •
IlleRreender armações batereis estendidas a partir de ambot os la

'AMO No 157,653: do 17 de marçada196 . -

1

Requerente: CitRIÈTIANI NIELSEN,A'rn.,.-.--Nnttmard
PrIvil‘gio de Iráraação: 14.417IMASAVADORADE

DA A TRABALHAR

ABAIXO DA BVPDRikIS DA'ÁGT;:k"• -'8M/'S.INDIC-40ES
1.- M.quineeaé.avad'ore, destldááletrabalhar abaixo da superfície da egua'e que-compreende um alojamento de
mbquina estanque a egua mente4o,e8Drekrodas,'alejamonto asse
n o CuWa,unidade dweacasiaMódthAti . macíài~ecessária pa
ra s'-seu trabalho estio montadas, , caracterizadelo fato de'
compreender ,umg comporta 4e,ea,nf5guag;i0 tUbultar:arranjada de
maneira fixa no alojamento da máquina, e'Snde4ãnXtremidade
f. rontaa.aberta da referida cdnip&ri-lr-5-9-estende a:A à face fren.
tei"'dd:al o' jaMeatP,-

que a sua extremidade Pos'erior fecha
-cry

Fevereiro cie '1970 313,

01.ARIO OFiCIAL (Seção 9i1) •

: S'exta-feira 27
,wonnal/ISMAIVffr,

_

_. .
longo de um nabo pendente, é ostsndida onte dois apoios ou GO

an oatà conoetada a uma bomba construlda

CDM 2 fim da bomb'à0
agua para dentro o para /Nora da referida esmporta, o em auo

um êmbolo vedado contra si parodio Interna da compoita, formo
do o reforicio 5mbol3 um madcal para o mocaniams da aciodamertÃ
to da unidade ascavpdora, 4 inserido dosioatvolmonto na dirn,
elo longitudInal,2nuanto a folga da Comporta 4 adaptada do me
Oco quo as dimonsOso externa° da unidade o o 302 mecanismo Pd.
aclonamento pesa no referidas partes oojam puxadoa inteiramaji
. te para dontro a para fora em relaçào à comporta por noto do
hambolo.1
d depositante reivindica a prioridade do sorrospou
• ....

{

1

idatto podido depositado na Repartigao do Patentae da
5
loa om 27 de meio da 1963 o05 d némoro 2509/63'
;Noto n v 1 do total do % pontos opresentádna

tre apoios eiou pilares, t, conotruida em tada a sua ostensão
ou om uma parta da mormo, ou comoprOpria pista de rolamonto ou
nome construção básica para sustentar esta pista, caractortzsuie
pelo fato do que primeiramente oào aseentados olomontes tonaores que constituem uma alta porcentagem, como, por exomplo, 25%0I
do seção transvorsal austontadora da construção, sondo Satoo
elementos postos sob tensâo após o seu assentamonto atà p er oh
tida e desejada flexâo (fle,..ha). o em sogulda, rovestidos com:
concroto,sem oplicaçâo de um lastros
A depositante reivindica a prioridade do corrospondont'o'
pedido depositado na Repsrtiçao de Patentoo da Alomanba em 29 do
novembro da 1961 sob o número O 37 555 V/19d.
'
Ponto n 0 1 do total do 4 pontoe aprepon,aee.
F Z,

F;)

2,

8
)1 -n••••••"."

-
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ettkoma._
e
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• • .•
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TeRN0 N a 149.918 de 17 do junho do s.voy
Guanabara
Requerentes OTRLIO TAGLIAVINI
Privile;gio de Invençáot íTIDRO ANTE-OFUCOANT2 PARA PARAIS .

CRIVINDICAÇOE2
TÊRMO No 138.315 do 23 de abril da 196Z
Requerentes GUAITIERO GIORI
suic,.. •
Privilegio de Invengaol " PRSNSA INPU SSORa ROTATIV1 "
1
REIVINDICAÇOES
t .
•
1- Prensa impressora rotativa, compreendendo uma MnUaça
rotativa para a impressa° completa de vales; s-specialmente
,
bilhetes de banco(papol moada), caracterisada pelo fato de 00me

11.m VIDRO ANTE-OFUSCANT E

PARA

?Autor*, carootarlzado par vorr 0 1711

dro exteriormente ou . Internamente, lamines rigidan ZinioniMao
chatas com o gume das mesmas encostadas, porpondioolarmont o ao v,¡'
dra, costituindo asais' à anti-otuaoante da ium omitida polo tar.l.
ol.
Ponto Nu 1 do cota& ao ir nontoo npresontaGoa
n.
.
•23

preendor uma multiplicidade de unidades improssaras funcionam,
suando diversos proóodimentos de impressa(/ ' que produzem ralhe&
completamente Impressas em ambos os lados com uma unica paz.
.4. BM.

'sem pela dita prenua,

1n1

' Ponto n s 1 do toma ' 03 4, 000t03 a2rosentadoe

tear /4-\
wttmo me 148417 de 15 de abril de 190 .
Requerentes NONSeNTO

PrivlItigio, de /emanar?: m PROCSSSO OS InCOMSTI3ILIIkg0 c)
r•

onvinicâças9 _

ai.- Processo de incombUstibildmageo de tarso acra
•
caí, caracterizado por compreender o tratamento das ditas 2&.-1
TIMMO N 2 1 44 . r1', ao 20 do 'novembrode 1962:',•

Requerente: mcgmor24,WIDNAWKOMMNDITGESEUS.CiA2LLEMANNA.
Privi16gio de Invençáoe "PROCÊSSO PARA ONSTRUIR UMA PONT3
PÊNSIL POR MEIO DS . CONORETO 3 âço i S PONTE CONSTRUIDA ne.
A00R10 COM O PROCESSO",,'
; • •
1. n áoOessO 'paia co n' struir uma ponto Onsil por-Meio
wutiolo,:0 e elsOb poeto sob tonaão, em que dispas de concreta

. .3Pkb

tucao, exeoutelitte na direqao do seu eixo lon gitudinn/ ao

bras com uma soluça° nqtwea de ácido titio() e de um membro (43?.
1eciona:4 de ux . crupo qmo colig iste de urélositorMaldeído à Arlék)
turaidoa dois.
o A depositante reivindica a prioridade do copd3DI
penado depositado. naMoparti O-o de Patentee doa Estados Unid09 ¢§".1
América do Sorte em 16 de 02241 de 1963 15A n cl 18709a?
Ornf o no 1 dP total . do 11 pontso. otroavon,

-r

DIÁRIO OFICIAL

688 Evicta-feira 2e

40 Na 149.319 de 22 de maio de 1963
SIO PAULO
equereatet JOSÉ LUIZ AMUO RACCAH
" PROCESSO'VITALIZANTE DO SISTEMA RACIOULLIb
s
rivilegio de InVenção
ARA PLANTAS "
REIVINDICAÇUS

PROCESSO VITALIZAM DO SISTEMA RÁDJ(r;AR PUA PLANTAS,'
earacteriedo por una; -lação a 0,655. ; de para-aminobtnsoato de tiamina (associação aquimolécular entre p : aiso bensoaio de sadio e clorifirato de thiamina) eatabill
ácida
do
sada com ácido cloridrico e ether metilico
t-oxibenzóico e isotonizado pela formação de cloreto de.
s(Sdio proveniente da reação entre o cloridrato de
min a e O Peba (Ácido amipobensoato de s6d1o).

Ponto na 1 do total de 3

pontos apresentados .

Seção III)

Fevereiro de 1970

pressão, anotação da ventilação de gás atrew4e do trajeto de
circulação de gás nue ponto imedlatamente adjacente ao ~indente pelo que a pressão do espaço Superior no reclpieste empam
ta e pára a eirculaçãO de líquido para dentro do rectpdente,es
tão fechamento positivo dos trajetos de circulação do líquido
para o recipiente o do gán p g veniente do rocipioate oa pontoe
aituados entre o recipiente e a fonte de llooddo • entre o recipiente e o corpo
jato

de gás

do gás para a atinaras% mu ge part. do are-

entre o ponto onde

a ventilação foi sustada ImOlio

temente adjacente ao recipiente e o ponto positivamente fechado entre o recipiente e o corpo de sia.
A depositante reiviadiea a prioridade do cerreeponhowta

0..(NMAAiNnur . st-4)11J)) 0AGLX09

.
.'1,;-çk~H'n"1",-.

4

pedido depoeitado na RepartieSo de Patihatas da4 Ratados batotai 44
Anárica do Norte *a 20 de Fevereiro de 1943 sob o n a 219.422.

Ponto no 1 do total de 16.pontos apresentadoe .

aRMO Na 156.617. de 3 de fevereiro do 1964
•
Requerentel W.R. GRACE
Privilegio de invençãr.,! 2 APARELHO E PROCESSO PARA DESFOLHAR
• PLANTAÇOES ENFILEIRADAS
REIVINECCAÇCga
li-Frocesso para desfolhar plantaçães enfi-

plantae k ação compactante na dita cora expandindo entZo

TISRO Na 156.439 de 27 de 3 .dut 4to do 1964
•
Requerente: SCR. ~TRAME AKTIENGESELLSCRAFT
0414,
P rivil4io de Invençao: 4 PROCESSO g AP/AMIMO PÁRA À COPORMR440 Oft
SUBSTINCIAS ALCALINAS
REIVINDICAS
1.- PROCESSO s eawtÉLHo PARA COM o CEYTRAÇIO-DE SUBST'ANCIAS ALCALINAS, sondo dito p rocesso ca-

pidamente ao plantas cow.:actedee numa seção de expanaao
dita sons..

racterizado pelo fato do compreender a conduç;o lenta de uma
aclicula tubular da,subst7Incia a pressão atmosfárica ao longo

leiradae pela aplicação de ar:O/11a
zona contatante que ee move
tas, caracterizado pelo

nas mesmas

dentro de ama-

confinando a amônia'

fato

e ae pies--

que se submete primeiro ae

A requerente reivindica a prioridade de idantico pedido
lepositado na Repartição de Patentes tiorte-americana em 6 de març(
a

de um caNinho delledtado em uma direção para baixo; aquecimen
to da face externa de dita película em corrente contrãria Para produzir vapOres rio espaço definido por dita película tubg

1963 sob o n a 263.24 .

Ponto ma 1 do total de e

pontos apresentados

lar e criação de frçes dentro de dito espaço que .Zo dirigidas para dite pelicula para estabilizá-la.
Ponto n a 1 do total de 19 pontos apresentados . .

TSRMO R a 156.991 de 20 de fevereiro de IY04
E.D.A
Requerente: CROWN CORE to SEAL COMPANY INC.
ENCHER
RECT
Priv.de Invenção:" PROCESSO E APARELHO PARA,
.14.
CARBONATADO
YIENTES COM LVICI mn
L51111011tÊ22

1.- Processo para encher recipientes com liquioo car
caracterizado pelo fato de compreender as etapas de:.
[

Circular o líquido • trevás de um trajeto de circulação proven1
ente C,e uma fonte de líquido atb preasli, para demtro do recipl
ente e simultaneamente ventilar o g4s do interior do recipiente atravaS At

traáeto de

OircUlaçãO para um corpo do gaa sob

Seçáo

WARIO OFICIAL

Sext-ft-iro. 21

Fevereiro de 1970 6ei

e-

rea de material . elètricamente - ieolante interpo.to entro ..,
, TEEMO fi s 157.039 de 24 de fevereiro do 1964'

placa e apresentando uma área saliente total, no plano de'

'Requerente: COMMUSTION ENGINEERINO INC. .1. E.U.A.
Priv.d• Invenção :" SISTEMA DE CONTROLE AUTOMÁTICO DE
ÁGUA ME A1IME1TA00 E PROCESSO DE OPERAR O MESMO

qualquer placa, inferior ao valor máximo da área oposta
de

•

::11142124P11:2

•

placas,

à requerente reivindica a :prioridade
correspondente
pedido de positado na Repartiggo de Patentes da Inglaterra em 13

,

die; processo para controlar a . vaião em um sistema de
;Agua de alimantaçio do um gerador de vapor, incluindo regulado-

de fevereiro de 1962 , sob nO 5.400 e 29 de março de 1962, sob

OU de contrile de vazio acionados cm resposta 8 sinais de delega0

ne s. 12.087, 12.088, 12.090, 12.091 o 12.092 respectivamente.

Ir"

,ma de carta pequena e regulados em resposta a sinais :imitidos pe-

Ponto n o 1 do total dJ 31 enntod apre.:1Dtadoa .

los eispositivos medidores do vaziO assOCiddes, caracterizado
selas fesee de: admisa j o de igua-de alimentaçio no referido se,

'Redor de vapor pelo acionamento de um doa citados reguladores
em reaposta e um ainal de demanda do carga pequenWfuncicnamento do referido regulador para controlar a vazo em respetia . a um
Sinal emitido por um disposItivo medidor de- vazio associado; ma,
' r por;:e furo-IQ:ementeautençió do acionamento do referido regulad o
do mesmo pela soma de 'sinais emitidos pelo-outro dos referidos
medidores de vazio em adição ao dispositivo medid or dó vaão emmiado ao referidó rogulador, em're-spoata a In sinal do demanda
uó carg o intermediiria; acionamento do outro des referidos reguiedores e InopeUncia ,do primeiro regulador. em resposta a um stnal do demanda do carga elevada e finalmento funcionamento do N..
nerido outro regulador sm'respOsto e um.sinal emitido pelo seu
diaocsltivo medidor de vazio associadO.
Reivindica-ao a prioridade do pedido correspondente depe
Iltado na Nspartiçio de Patentes doa Estados Unidos da. América-em t5 de terço de 1963 sob D I) 267.507.
•
p onto ST 1 do total dei pontos apresentedc a .

_

YERHO N o 157.056 de 24 de fevereiro de 1964
• Requerente: GIIILBERIM DE souzA ----Estado do Rio
-Priv-S.1410 de Invenção' " UH DISPOSITIVD DS SSOURANW. PÁRA DATSRIA
INSWkOES

ELáTRICAS

REIVINDICAÇOES
1- Um dispoeitivo de eegurança para baterias
instalações -elétricas, caracterizado pelo tato que um
bloco de liga metálica, mubetancialmente paralelepipe COO provido de uma gavetinha lateral ou porta-fuelveia

suplementares e, próximo á 'doia lados °pontoe, doia aivadoe,eendo dálaa revestido de uma bucha de material leolente e roaqueado enternamento para receber um paraPonto no 1 do total de 3 pontos aoresintados

Ight',0 No 146 919 de 13 do fevereiro um 1963
Requerente: TiE PLESSEY COMPANY LIMITSD.-'Ingiaterra
, PrIv1140.0 de Inv.:AÇU: "APERFRgOAMENTOS EM OU RUAMOS *CAPA
Á
IspulloicÁco
Capacitor-variáve/ incluindo dois ogos de
plecKe vletricemeate condutivat, conelatindo cada jtgo
pele nErmi ume placa acendo ce doia jogoo relativamente • mdvele roro variar o ares opoota pelei, ou cada, placa de .
Lu; zizo c polo manos uma placa do outre_JOgo, caracterizada pelo ni-zo de que o distanciamento entre ós porolee mót2
e g esi-e (.•;M:b'GRO de polo menoo algumas doe placas doe dois jogoe . 4 uwntUo. pelo menos perc ...e:monto, mediante meies dlo-,enciadoroo distribuído° intereeledoa entre as plecaa
ccul5ni . inCo o.; zeScridos meies élvt ,:neledoreo distribuisio:
entre 1,“eicçuer de duaa
Dlecau em um ou _meia distanciada_

TERMO No 150 415 do 2 ue julho de lge
Requerente: ANICET ANSTALT - França
_
Privilegio de Invehçio: "PEOCoSSO E DISPOSITIVO DE ILUMINAÇIO INTiNS11
POT0L0m1WCENTE E SUAS APLICAças a gunoonIo ir.AURÁFIcA EM GERAL
JISIVINDICAML

Procesco Co ilumanaOw lutensa-fe

to-Uai:umente do luz difusa, do tipo de •xcltash de uma etl
—

--

-

DIA:% •:0

:2r

590 Sex

(Secão
•,

_

mada de materiala'.1uoreacentw. remando fosforos por meio dtli

Lho através de uma cãmara de estiram, • deavíando a'

radiaç3es eIectro,magnâticas, caracterizado poi fato de coa-)
sistir, por „um lado, em rofletar na direção
a parta
Luz emitida pela citada camada na direçSo oposta, com aux1110,
de pelo menos uma wItra camada recuada, dos referidos fOsfo

dita chap a em tOrno de um membro de encurvamento

,.tranoportando-a horizontalmente atravía de uma estufo

ros, porão relativamente pr6xima à primeira e, por.outroladO,
em amplificar a luz produzida pela mencionada primeira camada

cima do vidro fundido na cámara de refinamento daque..

pala complementaçEo palwlux fornecida pela 'referida segunda
camada, tamb4m oxoitada elmultàneamanto salas referidas radia
cSes.
Pristo n a 1 do total de 22 pontos anreaentadoa
2
37J:1
7-:

4.

1

si

de reoozimento, caracterizado por vedar a atmosfera a

1

la na cámára Jise resfriamento e tambem vedando a atino%
fera acima do vidro fundido na câmara de resfriamento
daouela na amara da estiragemo
Reivindicam-se 03 direitos da prioridade na Repartição dO
Patentes dos Estados Unidos da America do Norte, sob no 224i00? en

---/

000000OCKID00000o.

r

17 de setembro de 1962

s

Ponto n a 1 do total do 2? pontos apresentados s

a
2

(KMDIDC)00_
, 000000

r..'111
..

' 3

Li.
i'd! •

2

•

1

4

.

13, o

-

.,f'
---r----,7rmt—",\n ,[nl,
"---LS:7;
..,: ,..,„,

TERMO N e 193.642 ie 06 de outubro de 1967
(equerente: FERNANDO NOWEIRA DE CARVALHO .1. GB.
? riv.dç invenção: " TÁBUA DE LEITURA E COPIA '.
Belvin212aç'sieg
1) "TÁBUA DE LEITURA E COPIA", caracterizada por se condetulr de uma tábua autengular,'contendo seis pares de aperturas retangulares equidiVtantes de cada lado, para encaixe do S eupbrtes;

de inclinação, introduzidos por trás, e que permitem a variação da
inclinação desejada, na leitura-ou cdpia de livros, cadernos, revistas, etc, poasuindo tais suportes de inclinação a forma retan-i.
gular,..com um abaallamento em um doa lados e, um pouco abaixo dia" te, Uma haste tambdm retangular, porém no sentido horizontal, dan' do a idéia • de uma cruz, tendo um orificio na parte abaulada do suporte, que o atravessa e recebe um pino de fixação, apc5e.a parte . a-

TPaid.N Q 151.524 de 7 de agiisto- de 1963
Requerente: UNTAR° TAXAM.

o

PAULC

Privilegio de Invenção: " NOVAS DISPOSIÇORS INTRODUZIDAS EM VÃ/ANU:3,
.SX ESPECIAL PÁRA DISPOSITIVO MISTURADOR E
D LiqUIDO ÁRESTUICO 0
RZIVINDICAOES

baulada do euporte ter atraveesado Uma das aberturas retangulares
da tábua, e outros situado na Metade inferior do Sumorte, que

ia) "NOVAS DISPOSIOES INTRODUZIDAS EM VALVULAS, EM ESPECT~'

tilizado na posição de transporte.
PARA DISPOSITIVO MISTURADOR D g LIQUIDO ANZSTWICO", caracteri',

Ponto n a 1, de um total de 3 pontos apresentados.

zado por ser constituido de um corpo cilindmico (3) que poc%./
sMW

se deslocar dentro da um outro ailindre (1), fechado átimente„a
A
,

NRN

em- uma do suas extremidades, na qual possui um oalço (2) oR
..230 ;ar:: n
•

WUN

o

-~rik,.•

RNR

quanto pela sua extremidade aberta, recobre 0 panai de,M0e.,

.j.i áe'do fluido a ser regulado em aua vaso, pelo praprio pO0C..
P ."^),"' •

do ellindre (3) em funç;o dapress 'i.e do tinido Daseanem.

o

' Ponto;n 2 1 de total de 2- Gota ** aPr os ím tado e 0'

o

t

•
Tg RMO N a 152 769 da 16 de setembro de.1963
'Requerente: LIBBEY-OWENR-FORD GLÁSS 4COMPANT LX.A.
ftivil;glo de Invenção: 'PROCESSO E APARELHO PÁRA PRODUZIR CHAPAS
VIARCO
tiãljaakraraE

,, PRODZSZOR APARZLRO PARA PRODUZIR DRApa3-DE

,

compreendendo um processo para continuamente produzir
jfáro em charla, oompreendendo expelir uma corrente de

ddro fundido uttuuivamente atrav4o de Camaraa de fu
-

:Não, de refínameata e me resfriamento para um receptá
Aulo de trabalho, contInuameAte estlwando uma chapa.
, para,gma, da vidro fundido ,ne, ç.,o p0.14su1o_de traba7j.

)1ext4-fÈl'a.

ERMO

Nn

.

-.

PIAU? OFKI/O, (fogo

144.211 do 26do oUtusro de

'Requerente: PIILTZSEd: FILS Slà
'Privilegio de InVenção$ " DISPOSITIVO DE FRBItAitifitn-11M0a1R.

iguts

DE =ABS CIRCULAW

mátVINDICAÇOE4

_
1. DiepositiVo se freio para paradas 1m:tanta:me
- mel
compOrtando um equipamento 81Is teares circulares, do tipo
,
.
tanto comum para todos os dispositivos de programaçao - do,
. ,»
Quadros das /lesou bem como para com o dispositivo de ariae

pedid02, depositados na Repartição de Patentes da França sob os nir.;
907.092 de 16/08/62, 920.189 de 29/.2/62,.926.9'o de 05/0 /63P"-Iy.
963.792 de 31/05/63 • 940.761. de 08/07/63
Ponto ni) 1 do total de 66 pontos apresentados .
0

m

=s

5M 7 M
301 1 503
- ..1~14
~
13

3/ 4

.3

r

Consiste aubetãncialmente na combinação de uma coroa colide k
de
aia do dito equipamento rotativo, de pelo menos um par

3 4

301v

a
10 ou aproximadamente paralelo para com dito equipamento ro-

•1

11 11 501

12

501
u,

ia

..157D7.4.

ei
3
/4
is

101

ligação entre os dispoeitivoe quebra-fies e os meios df'

1;111r.4 .9

3

19

—:
/igu4sm 7

tativo e num ponto relativamente afastado diste, assim como

1

- •
.5 C MN r II
lê lig III N.0

NO

eaordentee capaz de solicitar a dita coroa num sentido parale

leionamento doe ditou mordente,-

de 1970 691

empaca emacepcivel co se estender em suporte falso a 'borde ,
do dito n avio, de um lado e de outro deste. .
c
a
requerente reivindica a prioridade dos correspondentes

tamentoffdoe fios de trama, caracterizado pelo fato que tde

ama

Fever,iro

mmeeneemeur

5

01%.

iszà:

ç

411111P

a requerente reivindica a prioridade de IdentiO0 pediáil
pwitado na Repartição do Patentes Belga em 26 de outubro de 1961 sob

o n o 41.07
' Ponto ne 1 do total de 9 pontos apresentados

,TIAMO N Q 156.916 de 18 de fevereire de 1964
Reverente: AIRaRTO CORRIA AURg LIO
SÃO PAULO
Privalegio-de Invenção3 " APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A PECHADURAA"
REIVINDICAÇUES
1 c ) , AFERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A FE.

A7sr..1

VADURAS", estas do tipo que.ccepreend4 cilindro receptor de chave'
envolto. por tambor, caracterizados pelo fato de que o cilindro se.'
apresento com saliencia em relação 5 face aterior do tambor, con .
formando flange atravessado por canal, no qual se encontra dispOsm
ta passagem normal pare a haste dentada da chave.
' Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados
.2

rio.'

TÉRMO /4 31 151 922 de 16 de agasto de 1963
Requerente: MAC GREGOR-COMARAIN . França
__Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO DE CARREGAMENTO E DESCARREGA/Can
DE NAVIOS, VEIOULOS, CONSTRUÇOES E INSTALAÇOES PUAS E ANÁLOGAS zoirA
DOS CONTAIS DISPOSITIVOS"

.

•

mo.2

risf.S

ARIaIllolaACOEZ

1.- Dispositivo de carregamento e'
descarregamento de navios, veículos, construçOes e instalaçõee
fixas e analogas;eqnipados cowtais dispositivos', do tipo com •
preendendo pelo menos uma armação principal que. forma
ponte
rolante ou analoga susceptivel de deslocar sobre dois caminho
de rolamento elevados substancialmente horizontais *, formando
trilhos longitudinais paralelos e provido , de uma viga trans.
versal telescol4ca(ou - ,Aalog4 movei em tran'slaoão segundo
•eu comprimento\para vir desbordar eria'súpár'ta'falso da dita
armação uma portou na outra desta e huportande um carro de
manutenção portador de um aparelho de alevantamentó eamovel: a?
longo da dita viga, caractbrisado p019 fato q4an 's caminhos
de rolamento precitedos se °atendem st'ibstanc'ialmente
sobre
todo o compriduiptkut4 da ponte do.r+iç acima referido .de
uma parte e dp dura eM,pelo menos 11m . fgeira longitudinal'
de escotilha
Oeiii um afasitamento suf,liciente de ,modo a po -a
der servir de prkerencia. :substancial;fienta'ai conSnnto das
cotilhas sucesslva's "que se acham ai, .sendva-dita - viga tales

' TUMO NO 154.289 de 31 do outubro de 1903
Requerente: PRILCO CORPORATION ===cE.U.A.
Privilegio de Invenção: " AMPLIFICADCR DE.sIvAnn maRaarros TRANS/Mi:
" RIZADO w
REIVINDICAWa,
em amplificador transistorizado caracterizado por eompreen
der um estagio amplificador pre-exait 'ador incluindo um primeiro .transia
1-

Cor arranjadocSnél gur a ç ão Cie emissorCOmnm, um estagio amplificado?'
excitador Incluindo um segundo transistor 'arranjado em configuraçães di
emissor comum, um estágio amplificador de salda arranjado em'cascata'
rospeito ao dito estágio excitador incluindo um terceiro transistOw
arranjado eM s conflauaação de csalasor comua:, e meios para suprir uma roa'
com

limentação aegativa . dosdo 'a salda do ditoetio amplificador d4; salda
.;
ate a entrada do dita, os;:ágio pre-exeltador via de um eirOUlto_de reauj

592 Sex .,:a-feira 27
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esuesnÉlUsso•OrM1e.yee,
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teSItaça

apresentando draa impodancia substanolaimentÁ,

Norrentes

alternativas do que a

mais oleada

a

Correntes DC

A requerente reivindica a . prioridade do corrospOndente-podido
r
depssitado . ma Repartição de Patentes dos,Estados DmidOs da dmUiCa em
23

de

OilViildicam-se os direitos de prioridade depOsitadé
Repartiçto de Patentes dos Estados Unidos da America do NOP4,110
N..264 988, do 13-de março de 1963
Ponto . na 1-do total de 23 pontoe apresentados

maio do i963 sáh No. 282.6/.17 .
Ponto n 2 1 do total do 17 pontos apresentados-.

ros
!Rb,
amiée
ne.w.
!IP"'

OSIsi

gifiL

IRMO Nct1 53.798 de 9 de-agOsto de 1963
Requerente' NSTAUIRGICA LA FONTS S.A. - - -St° PAULO
Priviiegi0 de Invenção: ft ORIGINAIS DISPOSICOS NA FIXA0t0 DOS CgIjlipl
- -á
AROS DE FSCRADURAS "
RSIVINDICAOSS
• - Peivindioa-es:-cOmO
titutivos de novidade, o conteúdo doe seguintes pontos caractedstiODIR

TEP110 Ws 151.739 O 9 de auZsto de 1963
. Beque rente WALTER SCHEPPEL ====ALEMARHA
Privilegio de Invenção: ".WEAR COM IHTRODNIO.PHEMÜTIOA

ri:

DO FIO DE ruu
VEIVIUDICAVSES
1- tear .com introduçá. o ilneunuttict do "fio de , trama, caracter
sedo por um dis-podtivo armazenador de tio de trama antes da introduqâo
1
no tecido e, logo :a sel'utr,mnelendor, com um tubo curvado na-forma

10) - ORIGINAIS D151/0310E84%
KAÇO DOS CILINDROS PE FECHADURAS", caracterizadas pelo feto de. AC RR
rede superior das duas eddee de encaixe e fixaçZto doe pinos doo dOle e
cilindros, ter-ao praticado um raego.traneversal.
Ponto ri a 1 do total de 5 pontos apresentados

dum laço (1), atravessado pelo ar aspirado, demonstrando unia fonda(?)
para o espaço coroado pelo aço aó tubo (D) e cooperando com nurfrolo
• de fio (2)
Ponto n a 1 ao total de 28 Pontos apresentados
-

„Fict ---•

t g

2 •

i .4
„fs

Fig
.

'ARM O N a 152 134 de 21 do agUto de 1963

Requerente: THE NATIONAL MACRINERVD0.-“SO.A.
, Privilegio da InvenqU: "PROGSSS0 ,43 MXQUINA . PARA
MÚZEnlann

-

WITIRIBOWNWEN

1Z13~2.12

1. "PRoCSSSO Z laqUMA PARA ORM ESTMII,AGEK SIM RUMO*
compreendendo um processo para formar um artlgo tendo
atm tratullm 'emmi.eabeca gwllge nal de tarugo ollindrioo,
:Mareotewimada por comP,Sender . O recaioamento do una Por
•
„17/v Ao tarugo-mu umazatrispallgonal formando uma ca.
ilasMa'Emlifoonal int4rme4iâmia tendo cantoanRO ' chtilbe, e'
jjakemÁDonandOadáta,cabeca
:As

aatTim

Us-opostatr .d.e dols . pedeços de metal,'OoM's.afoimacío da
solda ocorrendo polo-monos em grande parte aalai'a uma dam
suporricut da mona , soldada, carsoterimado pelo fato de
compreender as . ctapas de: prender os pedagOs db, metal,.
,
borda com borda, sob preesâo, utillàndo . no tedms tempo

'
intÁrmediáriaa em nMa segun-

„ponal téando 4.1ma abartura zi;culms em ,ziva

N
Izikae Marti -.UVA& ;a0Tt.ando -uma anão c 'irculer
bi Pa Intermeniáxis c'41ei'enWàS".
' OartPla .
(
.1041b0r4 bei -Uai:cama, •

TÉRNO N a 111.304 de 23 de junho -de 1959
Requerente: RMERICAN ,MSCRINE•tVFOUNGRY/ CONpaNT
SOIM
A
TOPO
Prirtlfeg iO•dp Invençio: *fROC29$0S APARSLOOPOS
/
. •
taIsrunnegÓgt
-^
. 1 - Prooeseo'Pera seiAer a tOpo boz

um campo eletro-magnetitojpere induzir oorrente de aqnsej»
ment o no metal, ue zoas das bordas mttuamente apoladon,

'' .
id1
—I, .
,
,
,, Lu,
C'''.: I. , , • .. ,.. ), ,', . '. ,
• ; I n ,.'Hyci , i:
bam como :pelo fato de, frequência e da densidade deota ot!;1,
1,,, "1.' 1 ,; „
1.(31,..
1
,,,,,
,.,,
,
.
;
,
n
1
,,,
•
1
.
n
i/
(j
,
{:,;
(.1
li
,, • •I ';i, I k.i,.
r i
.0 . b.., .

•

99t9. 9 9" 2 (!..?,P1.3.44a! a9

%.94,9 4 eq

9.

'Z4WIdamen, 93

n I , • ,

1.

ir

I n

nn••;.p,
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Olge,"

• reupertieles , daa barda* ata st temperatura de eoldagem,164
! .
Iresecom &temperatura adeMeente a ume deo mencionadas eus'
, 3)er11.1 6.9, amido ~pouca maio alta &aguo a temperatura

•n•n•nn•n••n

\d/
Pb

NECOOCE

3
e o reflunismiatSkposterior doso segunda intermediário'com . um hiáráxi
aldeota/ alcalino,. em, metancl aquoso, a soparação do prodUto resultar!.
te, da mis:tura roacicnal eseconviOr s caldri c
do moSmn eCne rNei
do corrOspandento.
A

,adjaeentah,euperriaie oposto; manter teto aqueolneatO

mencionada/1 oupertfoles eeleM anoleoikee at4.1
lume exteniâo magno a citada preeoão movaoa pedaçoa da»
metal eubstancialmente, um em direcao ao outro, e em rale
eao de g erem eoldadoe; e interromper o aquecimento antes
• Oue o metal na auperricie opoota h zona de soldagan ea,
ltorno muito eubotanoleimente deulooado,
a requerente reivindica a ' prioildade do eorraSPOWASI'pediào
depositado na %partição de Patentes dos Estados; UnidOe da Amdriegyem'Z'
de jeito de 19511aob no
746.301
Ponto n o 1 do teta/ de 6 pontoo apreoentadca' n1
l Sti
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qUe ee

1 _

SIC..0

A requerente reivindica a priOridado do correspondonte
pedido depositado nn Repartição de Patontos doo Estados Unidos ds!
Amárida em 8 do jimbo do 1961 uob n o 115.607 •

_

Ponta no 1 do total da 6 pontos apreeetitadOd.',
URAS° Ne 135.431 de 3 do jan 'oetre do 1962e1

Requerentes MINNESOTA MINING AND MANUFAOTURINO OOMPArY
_
Privilágio de InVençãos "AFERFEIÇOAMMITO DM OU RELATIVO:,
A =PRUMO POTO TERMOGRAFICA".

'17Y5

RIRMO N o 135%743 do,7 do junho do 1962
Requerentes ABBOTT LADORATORIES
' Privilegio da Invençaos "'PROCESSO
INOPMENZOXA.GICLO',A1CANOS
REIVINDICA0E4

PARA PREPARAR 0wo#00 Da 4111U.

1. Um procosso,para preparar compostas

do

agis~-1G-.;

'..eiclo.alcanoo do Sermuld:

REIvINDICA0n5
1. Aperroiçoauento em pu rOalivo à roprodução Pote'
termografieg , comproondendo um artigo do alba do cOpia, paraste:.
pisado porque, quando aquecido localmento no processo de cOpla
termográrica, produz una imagoin vialvolmontó diotinta pela inter*
reação do rongenteo, oa ditoa reagentea cotando em uma canada tni
04 3 .0U-Gm cammdas . adjaoentee eeparadao, an um et aeporte, ou ene,
camadg o oeparadao abra euportos separados, um doo ditos componeg\
tea de inter.roagao "sendo prontamente deaeoneibilizavel contra À
dita inter. roação por oxposigão á radiação na faixa perto do ultra,
.vielotajdo comprimento de onda do 3000 a 4200 angstrons e, anilai
memento mioturado ocra o dito compononto, um coranto organico, att&
vável, colorido, que se ealionta por. p ua capaoldade P ara causar 14)
duçao do loa Prata, an uma solução do toste diluida de nitrato de
prata, nitrato de . trietanol-amánio, o o dito coranto, por anona'
da coleção lima 1/111/ol, nboo pylvel polo oorant4
roquarento reiVindica a. vsleridede do oorrempénden*
pedidafdepossitaddna ROpartiçãO do Patentee dos Estado& UnidOe
--- tmtrtmw owl-,da janeira do-1,961 aob•IIP 80484-

.Pont0 no 1 do teital do 15 posotog OftediOntadod •'
N
P
' em que Ph á tonna o n a . um . námoro inteiro que)tenent0. da Ylb 2 O, 3.9
earacterizado. por compreender a reação do, pela mcassei, UMA,PrOPOrçad:
molocurar de.amánia liquida,
em. um insierasmadSepor4404 COnhunat.
. .
'proporção molocular do um com posto de, Armulsis

. ph/". t)C/,
•proximacamonto á temperatura ambiente,: para formarme.10.91.44110
Co !amolas

,

IONk;

que e• rofluxode cem .1.a• qqantidade equiValento lclo um hiPObrOmiÁO dó
metal alefi11no ' em' Mo'S :anOi',1 'Peso. les''MS12-Uacdo intorsiedUylo dg
• n

$6yeUle:

r

,

,f

MORMO lik156•051d*,14idir. jmnelro de'196:,)
Requomento, liMedVOR, EfidEgiiI2 DUiPETROW, 888amandkaiiiividi4)
pumg-....Prança
7rivi1tlii0 inevaç goe " PROCESSO DE 2.1URICAÇa0 àá ICY-00.TRREMLW?

/

as:man:m.0W ' •

•,

I. - Procese0 databrionção de ódido toreftáltde, ma que
oempooto, asomátteo-orpsolbidO no gvuvo gomado poloo peredialkilbea,
zenoo-mcadarivadoo oxigonadoe p idsmodidsioe detem & poeto em 0o.
tacto com oxigánio molecular, em roce- llquide, en preeeogo, d. um e,
tonel:Ator de exidogOo conotitnido vos um eompooto do motel Doendo,
caracterizado porque °Mit., tosoWlido adlido formado na mona dn
repçíío 4 triturado ¡pmeduse,quo ao-Poran n, mealldo swob e Jarmo dk
grãos doo qual° 50%, " ao mono° em pano tan dimeneaee inferi:orce a 10S

micronN
dGroquoseuta,1/ea supsiesidedi do,norreepenuenne
do 1t:.po 1.,1;k0 dopo:Lkt,0o,:rerJnIgo de Peemos da Pridop nmiag0
no) no 923,,P3 •
jaa0.).s0 an
:dont° nP do toi.,W d.) 4 'gongo ttpt0441402,..;,
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258.268 de 28 da jenhe de 1965a

ã.

1 9410arental1 9.1, DU PONT D9 MIMOSAS AND. COMPANY
Priviggio de Invenção "004P0841O ES COPOLIMMO'BEJORgTS
P8099990 na& SUA PaBfAaA00". . .

pelo fato 4. que o revaetimento á um revestimento durável
poetinado • ecoorregadio, cOm p reendendo o produto de roe
ação de ál000l po livinilico, uma p oliolefina em emulaio
um composto de ácido.

telo Oa- O-044eIentes de hidroxibutila pendente, ligada por ster, e
partas OmtOmponenteà de .ácido cerboxilico, estando dito copolimer0

Reivindica-se os direitos de prioridades . na Repartiça
de Papentes dos Estados Unldos da America do Norte sob n 2a
335.390

produto do estcrificaçáo parcial com óxido de 1-2-butileno de
um produto de copOlimero de ácido carboxilico, originário, de poli.

de 2 de janeiro da 1964, 343 507 de 10 de feveroiro de 1964 • 343 483
de 10 de fevereiro de 1964

Merização em soluço de fase eingela de uma pluralidade de comona-e:
meros alfa mono-olefinicamente-insa t urados , 'pelo menos ternários

Ponto n o 1 do total de 24 pontos apreaentados .

em composiçáo, consistindo, essencialmente, de: (a) um hidrocar•
ornmiAlco. (h) pelo menos um estar
boneto monovieil:mone e

TERMO N 2 145.629 de 21 de dezembro de 1962
Requerente: FARMENFABRWEN BAUR AKTIENGE3ELLSCHAFT .1w
ALEMANHA
,Priv.da Invenção: -4 PROCESSO PARA A PREPARACIO DE 02 IRA,
‘TIVADOR DA CALICREINA A PARTIR DE RESIDUOS DA INSULINA ".

neutro de um ácido carboxilico, alfa-mono-olefinicamente-in satúrado, de C 3 a C4 , tendo um grupo metileno terminal com um álcool
monohidroxiledo enfático, saturado, composto de átomos de carbono,

ReivindicaçOe

hidrogenio e oxigenio, e, (c) pelo menos um ;Ciclo carboxilico,
alfa-mOn0-0,1efinidomente-lnsat11'ad0, tendo tun grupo metileno ter.

1 - :Processo para a preparação de um inativador da cl •
e licreins a partir de resíduos da insulina, em que se trata esta'

minei, sendo as respectivas proporçOes das unidades de ácido. carboxilico, polloierizado, no dite copolimero
ao óxido de 1,2-butileno ezterificante suficientes para provere •
resultante copolimero reagente, esterificado, com um conteado
de 10% a 40%, por peso, de Éster hidroxibutil ic o, tendo o copoli.
mero partes ou componentes de ácido carboxilico, no esterifieadO .
;4—
5
suficientes para prover um índice de acidez na (mela de
30.

------------

I requerente reivindica a prioridade do correspondente
do depositado na Repartição de Fetentea dos Estados Unidos da America
em.29 de junho da 1962 sob n e 206476 .
• Ponto n o 1 do total de 16 pontoe apresentad03 •

D

8

~U9601040 num liquido organico, volátil, que to á reagente com
copolimere(ceraeteriza d a por ser o dito cepolieero reagente o

Mai

LOS ESCORREGADIOS OU ACETINADOS, PROCESSO DE SUA APLICA

04 R PRODUTO RESULTANTE", dita oompoeiorto-oaraoterizadf
;. por constituir um artigo de vidro revestido caracterizaá.

.• Ume composiçáo de cupolimero resgente, tendo por-

eme

Fevereiro de 1970

- rial de glândulas de pâncreas para -prover um extrato de páncreaa acidico alcoólico que contém insulina, se neutraliza o dito .
e,
extrato para formar um precipitado descartável e uma solução a
5
^44
quosa, se trata e dita soluço aquosa com una solução
. de c1oro-

1

1

1

to de sódio, a 20 ate 25%, para produzir insulina bruta e um 11
quido-mie descartáva do qual se separa insulina, caracterizado
1
pelo fato de se tratar o dito material descartável coa um rea-.,

genttralcoOlico para.produzir uma coluçãO que contam inativadar,
-A

de cilicrelna sob forma recuperável, sendo que o dito reagente

alcoólico consiste, essencialmente, de álcool no caso do
do-mãe descartável, e no caso do precipitado descartável o nee.
ao 4. escolhido dentre o grupo que Consiste de uma solução °ali.:
na

TERMO N 2 151.046 do 24 do julho de 1963
.1. ALEMANHA
Requerente : HEN1111, & CIE. O.M.B.H.
Priv.de Invenção: 4 PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE POLISTERES GLICOLICOS ADEQUADOS .0O20 . DETERGENTES NX0-I
DNICOS E COMPOSIOES UMECTANTES, PARA . LAVAR,LIMPAR E
ENXAGUAR CONTENDO OS MESMOS ".
DUZU.511:922,9

•looálica e ácido acético alcoólico.
depositante reivindica a priorplade do correspondont'e

pedido depositado na Repartição . de patentes da Alemanha ela 22 de'
• dezembro-de 1961 sob n 2 F 35 630 Iita/30h,
Pente 5 1 do total de 7 pontos, apresentaaps

1 - Processo.p-ere a preparação de poliSterea glicólicoa de alto pás° molecular, ' não Sônicos, tenso-ativos, caracterizado pela reação de adição molecular de óxido et etileno a 1,
18 átomos
2 -giloole contendo de 8. e 26, preferivelmente de
10 G

de carbono

"
molecula.
ri depositante reivindica a prioridade doa corresPondea
na

tes pedidos, depositados na Repartição de Patente': da Alemanha de

P'"' TINIR) N2 135 153 de 20 de dezembro de 1961
- ftequerentet ISTITUTO DE ANGELI •Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DE RIM&
, EIRAS SOBSTITUIDAS S SEUS DERIVADOS" .
IREIVINDICAÇUS

1- tm processo para a preparação de bidrazinas substituidai
Ada formula geral ti

em 25 de julho de 1962, 31 do outubro de 1962 e 25 de jmareino.de

1963, sob os na. H 46 462 17d/490, E 47 287 Wa/23e e H 46 069 •
IVa/23a, reepectivamento

ee

em que R representa um átomo do hidrogenia ou um grupo alquilm'oi
aralquile, -e X- representa tu; grúpe Leio:, eu um grupo inicio da for..

. Ponto n s„lo total da 14 eentoa apresentados'.,e
CERKUN S 160.508 de 30 de junho de 1964
Requerente: BALL BROMIERS.COMPANY INCORPORATED
Privilagio de Invenção: "COMPOSIÇÃO . DE REVESTIMENTOS DE
OBJETOS DE VIDRO PARA TORNÁ-LOS ESCORREGADIOS 0 ?-# ACETI.
' NADOS, PROCESSO DE SUA APLICA,00' E JeRODUTOILESUSTAUTEn.
•
"Zr
14 ,

IVINDICACZES,

J

• •'

•

mula em :queill ' e B, que podem ser iguais ou diferentes1
representam ateimeis de hidrogenio ou grupos alquila, arilo oura
quilo, carectegizado porque um composto da formula geral:
"
M

"COMBOBIÇXO VZ REVESTIMENTO DE gRJRTOS DVpRO pARA.W0-1:
1 AI
'

P•11 •

'3..44

• .

••
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-

em que Y represente um átomo ou grupamento capem de Separar cem
e
um átomo de hidrogánlo amino, durante a condenso, e comdensede

123)NO

com um cemp Osto de fámula pra
X.X

em tine R é.. tio grupo a2§1111a, aic.rnla, eleinila, arila/euila'Y

n

oicloalquils, N-alquil-aminoalgailn, odÓhoeIeuila, halégcnc-al-

em que R e X tem o significado dado acima ou um seu nadret0.

hidroxialquila, acilalqul
ele, ollcoxicerbonilalquila, carboxialquilz, carbarilmetila, Real

quilo, alcoxialquiln, eriloxielquile

A requerente reivindica a prioridade do correepondente peef
do, depositado na Repartição de patente, da In/Is:torre, em
21 de dezembro de 1960„ sob n o 43.911.
Ponto m o 1 de um total de 30 pontos apresentados.

quilcterbamilmetila, 5-nitro-2-t geze,Il1earbami1meti1a ou (N.N-6,1

TÉNO0 N o 143.671 de 9 de outubro de 196Z
Requerente: SHELL INTEMNATUNA11 RESEARCH MAÁTSCHAPPIJ N.V.
ele HOLANDA
Serivide Invenção:" APERPEIOAMENTO EM PROCESSO PARA A PREpt
RAÇXO DE UMA• MISTURA RETUNINOSA PARA uso EM'ENOENHARIA tuDRAI
1.104."
E2,v1.22

12

:.

1 - Aperfeiçoamento em processo para a preperacno cá ume mistura betuminosa para uso em engenharia pi-

quileMo)carbamilmetila.
A roquerente reivindica a prioridade do.00rreepo.ndenteps
dido depoeitedo na Repartição de Petentee doe Estados Unidos
da América eis Norte, • 20 deintez4/ de 1960, eob o n o 23.383.
Fonte n o 1 de um total do 27 pontoe apresento:ice.
SISMO N o 155.553 de 20 de dezembro de 1963
Requerente: GIBA SOCIETE ANONYNE --- Suíça
Privilégio de Invenção: ” PROOSOSO PARA AVIVAR dTICAMENTE
set.
MATERIAIS ORGINICOS "
IEIVINDICACORS

d3 . ati1ica, carete. tcrizneo ' por compreender: misturarpedree

- Processo para avivar áticattente materiais °reiná-

grt,•tielras, como ncima definida, cou uaa argamassa de coocrl

ces, caracterizado pela fato de ee incorporar com ou fixar no dl

te estatico quente, tendo uma temperatura ' Lodo de 60 até
180o C,

f . ure revestir as pedras com a
A

to eeterisl novoe compostos de azolil-tiofeno, que coireepoedem

dite argamassa.

f6rmula.

requerente reivindica a prioridade do eierrespendente

pedido depositado na Repertiçie da Patentes da Holanda ma 11 de
outubro de 1961 sob n o 270.127 .
na qual e l representa um radical do tenzeno ou neftsleno e K um
Escota' n 'Q 1 do total de 10 pontos apreeentadoe

radical do tiofeno ligado na poe4ção-2 a R I e

na pcsiç g o-5 à ca-

O complemento Fera a cadeia seglice
e R2 reprecente um radical do beozeno ou nafte/enz ligado à ea-

deia azOlics, X representa

Mime N o 151.312 de 31 de Julho de 1963
neeuerente: IMPENIJL MUCICAL INDUSTRIES UNITED eieINOLA1'ER84
Friv.do Invenção: " COMPOSIÇOEs PoLataxcits VINIIICAS ".
1.311-1Rdicc4"k
ComposiçOes pollmáriocr vil:nicas, de aperfelq0-

deiaszélica, da maneira indicada pelas linnos de volacia, e qui
contém, pelo menos, um gripo de ácido carboallico ou grupo de
cido carhoxílico,. contendo °algalio, convertido funcionelaente.'

odes carecterintices de processe!mento, ceracteeir.adas por compre-

ligado diretamente com um átono de carbono de u.4; cedeis aroaa:

enderem um polimero rgido de cloreto de vinho e uma quantidade

tico hexa-membrada.

eficaz do um polímero acrílico, g qual e um polímero de metacrila.
to de motIlo com de . 0 a 25",. de um acrilato de alquila, no qual t
grupo alquilo contem de 1 a 10 átomos de carbono e que tem uma vis .
cosi:lede reduzida do polo menos 5, medida numa solução de 0,1

g de

polímero em 100 c j •le clorofórmio, .e kOsC.

A requerente reivindica a prioridade do Correspondente
podido depositado na 1.1epertição de Patentes da Inglaterra , • 19
do egOsto de 1562 sob n o 29.5'68 • completo em 16 de . jUlho dó 1963.

Ponto n o 1 do total E'pontoé apreeentadoe e
v. No 128 517 da 19 de abril de 1961
CRTHO PHARMACEUTICAI CORPORATION . E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A MANUFATURA DS UM PIRROL
1-8UBSTITUIDO"
eipINDICeCOEC

1.- Processo pot% a manufatura de um pirrol 1-substi
esracterizado pelo aquecimento de uma mistura de um Sal
st ' 2,4-dinitrepirre1
e

com um excesso de um agente . élquilante,

• er dentro de um solvente que 4 subatancielmente inerte coe ree.
• s.,
cito to aeente elquilante se g e Sal de Pirrol, quer na aus;ncia
c um stIvente, para produzir tia 2,4egraterdplrrel 1-Pebetltul-

rmue„presentt e eeisUiràte

A depositante reivieetica a prioridade do correspondente
-.0o depositado na Re partição do Patentes da Rulça em 21 de dg
lembre de "962 sob o nUmero 1e058/6a
Ponto n o 1 do total de 5 pontes •A redeot d do*

e

TERMO No 146.856 do 11 de fevereiro da 1963
' Requerente: r.v. PHILIPS I GICEIUMPENFABRIENEN ekeeHOLANDA
Privilégio de Intençãe: " APERFEIÇOAMENTOS SECAS ou BELÁTIvOe &
waii,Rupr0itE6 El4TRICOS 1.11MES5OS *
REIVINDICAÇUE.
1- pá interruptor elétrico impresso, tendo uma euperfíCte
kaueente e uma ou mais superficies da contato de metal na dita cupi%
fície, sendo que ao menos a superfície superior de tais faces de
contato consiste de niquel, earacterázado, po r' nue o niquel consiste
da uma tina canada de niquel mate coe e sPe osura de e r ea do 1 a 10
microns, sabre uma substrato de níquel brilhante
. A. reqUereete reivindica a prioridade do correspondente Fee'
eido depositado _tt Repartiçãc de . Rater tes De aolande em 13 de fevereiro èe 1962 sob' No. 274:760 •
Ponto n o 1 do totel eie i4 pontos ePI:esentndot

,596 g erta-iseira

DIÁRIO OFICIAL

27 .

Seção
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VI)

HO :; 2 121.726 de 3 do avisto de 1960
Requerentes EASTMali KODAK COMPANY

PrivilOgio do Invenção: e PROCESSO DE POIJMERMACIO

TÉRMO P o 146.3/8 do 22 de janeiro de 19,55
Requerente: UNIIED NERCHANTS AND MANUPACTURIÁS,

REITINDICAÇUES
1

Privileglo de Invenção: UM PROCESSO DE CONDICIONAMENTO DE FI09
GUTECIDOS PARA TORNLIOS RECEPTIVOS A CORANTES DOTADOS DE APINI.

hidrocarbonadO a1fa-mon0-01011a100 para formar poltmoro

DADK PARA com Ga MAWERIAIS CEI4145SWS E ' PRODUTOS ORTIDOS

Aóiido orlotallmo, naporfoiqoamento caractarizado por

(ERNINDICAOSS

1. Um pg-teoeao de

oompreander 'a catálise da polimerização oom uma miature,

condicionamento de fios ou tocatalisadora consiatindo saeoncialmente do umditalogenz.

eiddi pata torzA-loa receptivoe
I dade para com

Na polimerizeção,de um material\

à corantea dotadoe de afinl

to da alumínio tendo a fórmula RI A1X 2 om
que RI 6 Un

os materiais eelul j aia)s, caracterizado pelo

uai bldrocarbonado‘contendo 1-12 átomos do carbono o sai

tratemonto doe ' fio ou teoidoe com um eol coloidal aquoso
de boomita fibrooa contendo um detergente anfátt;ro, depoia

°lanado do g rupo • oonoistindo . de alquila, erila o aralqui,'
lo,:sendo oa átomos do belog&nio solociOnados do gru0

a cura doe fdoo ou ~doa &mim tratados para unir a boemi

consistindo de cloro, bromo e iodo; um compocto do uá mo.'

ta fibrosa aos fios ou tocidoa, ontãú a aplicação aos fios

- tal de transição se/acionada dO grund - Consi s' ti:cdo do tltil

Ou tocidos assim tratados de uma oolução alcalina de hidro-

aio. ziranio, vanádio, cromo e molibdânio, dito oompoote:

ni-otil-ooaul000, o em seguida, a coagulação e rogcneração'
da hidro.".1i-etil-coluloce, para converte-la em uma formo ia-.

acudo selecionado do grupo consistindo 'de haIdgenatos,
o o xi-b.slo3auetoo e asetil-acotonatos,-e um.tercoirO

ligada aos fioe ou tecidos contando boomita.'
ao/Uvol_n'água
roquerante reivindica a prioridade de 1Úntico pedido

_
(-9,2

nonto oalectonada do compostoa tendo co fóráuldsi.

pusitadê na Repartição do Patentes Norte-Americana an 244 do Jocoiro

P(0 Pr3 ,

RD(0)Y e IC(0)(022),C(0)Y

de 1962 sob n o 168.545 • .

Ponto n o 1 do - total da 13 pontos apresentadoo .

sm . qua I d solocicasào do grupo consistindo do radiJola

P10 N 2 140 880 de 10 do agOsto de 1952
Requerente: HENRX DOMAR - Austrália

alqui1-amino o alooxi inferiores, sondo R um-radioel alquilo o o ntondo 1-3 átomoe do carbono e n um nUmeao de 1 a.

Privilégio de Invenção: "UM PROCESSO PARA USAR FIOS IPAtik4i4OitigtS
! DE TECIDOS E PRODUTO RESULTANTEr

4.

Ponto n a 1 do total da 16 pontos mpressuMMs

REIVINDICACCKS

m-

"UH PROCESSO PAPÁ LIGAR PIOS INTERSECCIONANTE3 DE TE-

Ttnmo N o 148.5k1 de 19 do abril de 1963

npos

Requerente: ROUSSEL-UCLAP ----- França \

be

E PRUMO BESUIXANTS", compreendendo um procos

do ligar fios dg intoroogo do

çãos escolhidas doa

o

ligpmentó

d

Privilégio de Invengão: PROCESSO DE PRWARAGNO 92 NOVOS •

tecidos em intensa.,

ESERKSIDES RIO SATURADOS "

ditos fios, oaractorizado. porque

_

aooacia do um agente

de liga:Manto de

fflIVIND/CACOEn

1.- Procesco do preparação de cotordide do f6rmUla

efetuado pela aplicação te ditao
tal modo occolbld

do que soja capaz do ser dieeolvido em um

solvent0

tempo um sblvente.para o material • O
pelo menos um doo fiou na respectivo interseção, a a-

que ao mesmo

plicação do dito agente do ligamento Eo ditas interN:21,

somo una impressão do telt.

Organloo carboxilico inferior, oaraotorizado polo fato da o,)

o

transformar, por meio de um derivado funoional do d oid o oo6t102

rUmoRO 140.578 da 3 de junho de 1963'
.Roquerentos BERYLOY 1.124ITED (NO PERSONAL LIA911111)-~TeNadi
Privi4igia do Ioveo0o g * PRO. CWO P4RA anagrio DE
.

do uma

x rato

RBIVINDICAOSS

1.-ProcoeãO para , oararaçã o dP borato a pa9tl,
A
.
ool4R0 aquona contendi) berílio, caracterizado pela

do compreender: intrOduZir um tiocianato

ma solusiZo a

Icem o 1)3 da soluço rj ubotÃnólainente a ate 3; extrair O,

"ril
O

:lio° eolotivó do berilio;e
la com um cOlvonto erga

rea Caracterizado pelo fato da que o eolvente contCm oxiga-

•
*51/0 o ondórra a partir do eubstaneialmente quatro ato stata
Mucialmonto dez atOmoe da carbóno por moi, ;Ia; 0 Mont

A

'9 citado colvonte organico do bor£110 extraldo Pelo meamõ.
VS, requerente reivindica a prioridade do 00::7?ospod ¡to Pad&
W
0Q

-

na qual R rapreeenaa hidrogãnLO ou o radical acida de um doido.

Pauto na 1 do total do 23 pontoo apresOntiu108-

'

-

oUss sendo efetuada por um prooe000 de imprecai° ta'

g 4W.gtado ng RepartiçZo e; Patrtas dv? Sáti dos Unidos da Araiirida
. 44 9gWP RI 4-6-1962 sob o A g 199.663 .

'' . 0R119 O 1 do Otal da 11 pontog dpy30OAtad00 á

e em presança de um catalisador ácido, o 3-cloro 5-ox0 17boto-,QAo 4,5-seco delta 2Y9-ostradieno em 3-cloro 5-ecetoxt 17bota-0A1
25(109(11)_
estratrionoi do ao submeter aste à .
4,5-s000 delta l
ação do um agente de bromação'em prosonça do uma base tsroiáka,
de ao efetuar a desbromidratação do 3-abro 5-oxo 17hota Ode 110
-bromo 4,5-oeco dolta2 " 9-estradieno resultanto, o quo - conduz ao
3-cloro 5-oxo 17beta-no 4,5-soco delta229 ' 11 -estratrieno corroa
pondante, que se submete h hidrólise ácida, da se abalizar o 3,5-dioxo 17beta-0Ao 4,5-s000 dolta 9911 -ostradieno :ornado em moio
aloalino, de se saponificar o 3-oxo.17beta-0Ao delta4) 9,1103tra.
triono obtido, por meio de um agente alcalino, em 3-oxo 17bota-

9,11
-hidroxi-estratr i eno que se transforma, so desejado,
eg3

qualquer outro éster desejado,
Adepositante reivindica a prioridade do corronponleat7

pedido depositado na Repartição do Patentes da Fr!,.nça am 20 d)
bril do 1962 sob n o 895.239
P00t9,0 2 1 do total do 8 pontos aprosuatado3
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150.230 de 27 do junho de 1963
Requerentes EMBUTO COMPANTooddE.U.A.
&ERMO N o

Privilegio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTO NO PROCESSO PARA A PRja
OU00 DE FIBRAS DE NUMERO DE ACR/LONITRILA E COMPOSIÇIO PIRRQ

de 1970

597 -1

ThRO N cl 140 199 de al do junb0 de 1962,
Requerente: PAUIS, DAVIS & COMPANY
Privil‘gio do Invenção: 0 PROCE9SO PARA PR0D*0 DE..COMPOSTOS
PIRROLIDINO
- Buwoncou
proceeeo para a /ir -ce1i:2U do olf.1
voe oompoetos de mirrolidina de fOraluld,

BA DE ACRILOWITE114,-DE BRANCURA APERFEIÇOADA
-REIVINDIC4OU
Aperfeloament o no processo para produeZo de fibra*
de po/lnero de corilonitrila, por entrarão de uma soluço de fiad

ç go de

Ias polimero ko acrilonitrila, compreendendo polo . mexos 80%

de acrilondtrila e ati 20% do , polo menos, um outro moamero
se-olefinles eopolimed gado, dissolvido Gal um eolvento .orgánico

para isso mo um MAC comulanto para o polimero caracterizado pa
lo tato do ea edicianar à dita solugede fiação do 0,1 a 30 ,pkt
tes por adllía, ao pow, do polimero de acrilonitrile, de um or

rente tísico eoltIvel ao solvento orgánico e escolhido do grupo
que consiste de corentee básicos vermolhd, axul e violeta,. que

de ar eedixel ao olvejemonto em bahhos

alvejanfée de hiPoclorito

e porém/ode de Is/drogo/o, mas aio de cár estável ao elvejemento *a

• de g eme adi de adido de Ácido, cara&terleado porque ce &ma
10E

cet8sicee de um competto

MOnieo

de fórmula

banhos aiv4;,antes de clorito .

deposiíante reivindica a prioridade do corréopondent,

014'

podido depoeitatio L£ Repartigies de Patentes da Itália em 27 de ju-

- 1, c. do 1962. cob o n o 24.817 .
POnto

1 do total de 15 pontos apresentados

TÉEMO .K o 171.416 de 19 de julho de

SO

1965

Requerente: CINA2A-CONSTRUCAO INDUSTRIALIZADA NACIONAL S. A -SA0 PAULO

•••n•

Privilégio de Invancio: " PRCCESSO DE ri,ERICLÇÁO DE AGMGA1O

ARTIFICILL PAEa COVSTRUCZO CIVIL E auTELs AFLICF.C;Ma mou.

TO RESULTLIE
REIVINDICAÇOLS
tabrloacZo de asress".0 drtitiolal
para oco.s.t.ruçZo c4x4â, t outras aplioagUer e produto reoultante,
Prooesoo de

earacterizedds por ooMpreenderem inicialmente a preparego do ma
bedel par& carronnonto de um ermo rotativo, partindo indiferou
temente de are.lao pl(sticap ou folholhoe duroe como mati.ria pridd. no Prlu dd e edoo & argila sendo extrofda &ida da jazida, o,
. •
somo tal. alix*,7,tsmde, Lei equipamento de extrusão, equipamento 'áa,
te quo possue, n4 perto

final, uma

boquilha com mdltiplos orla-

dos de até I ow 6e ditiMetro, atravãrdoe quais obtem-as a saída
oontínui de cilindrod de argila, ditos cilindros sendo levados a
4ma oortec:eirm eepeolel. que os subdivide em Gosmentos do compriacato At€ . à. eir, OC (tiitte em seguida, oaem . num tambor rotativo,
. .
àuo Gc s t.:4r.ef'trm4 em poeuenas boles ou odores, posteriormente
mrmzre.r.wflan em uw sUo, de ande, atrav g e de um klimentador rGik:11léSvale . r.4 . ,cow:, 42.idee para o intorlOr de um rOrmo rotativo; e nr

segunCoo,o9, e folhelho duro sendo minerado na jazidade trans-

portedo para uma dmetdaagro de britagem. onde 6 subdividido em
pequeneè pertUulasp apâ o que í peneirado, e em seguida esta
àado copd.re4sa lutdo Odatorms a sua grasulomotria 8 'ap6s o sue.por
kliácstagó perlISCoa. g levado ao arao rotatIve. I
7206t0 n o 1 0 mVrÇa1 de 4 pontoe aprapomMâdons:1

o

c;o roduzidoe f.om um hidroto methico complexo e, co dos/ jade,
comy.W!:a de pirrolidíno convertido em um cal de adiço do 'Ni.:
de pela rea j o com um i.dido, onde R ; um hidrogênio ou uma el.
quilo interior, R1 á um rodeei alquilo oontondo de 2 a 4 iao:to:uivo ítomod de oarbono, R 3 á um hidronio ou um radical
dlgulle contendo 1 ou 2 :tomou, de carbono, R e 4 um bidrogá'n10,..;
mai
elouile lodforlor ou oolle, e I
O
ou
(1 ot 2 Otozcs de carbono).
Fonte no 1 de um total de 39 pontos apresentados.

vPsno Ne 143.620 de 5 de cubro
Requoren'—^; JOSEYN JOHN OJNEY

de

1962

Privilégio de iuvencU: "PROCESSO DE PREURAÇÃO DE UM
Yd U.I1j"21YANTr " 2n5 hUUTIHANTE 0DTIDO PC?. MEIO DO DITO

rnoenzw:

.

nIvImpIcinEt,
I., Dm p rocesso do p:eparagio co
qui recorrer

pu

-r
dom de t(gf'

ao Processo das escGriee doa comp onentes, caracterizado

por:. . eomueender l
trituraçio

por atrito absolutamente no estadosico, e\
na presença de cada um, uma mistura contendo (P4 Circo do 5 a 75 por
conte do ixido de cálcio que ma.o reaElu v. (D) cárca de 95 o 25
pa,
conto por piso de um reasento para o dito ixido Co cálcio contondo
mo incredientes ossencrais ume mistura de dlica e Oxido do
alvd(d4o
condo os saidos reativos .nio voláteis da dita mistura composto
Ji
tespo? , 80% por piso dos referidos (A) o (8),
e continuando a rofed.a
da trltu.vçio st5 que pelo-mon OS c ,irca do !:3% por piso do referido O''
,
xido de cálcio reaja devido à trituraçacrcemo 4 d eterminado oolo C81dP .

598tr--: e xt 4',2 ]:' a 27
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Senão fil)

Fev,;:reiro u

9-7.J
—111

Imedic.te d g hiCrataçZo da dita mistura triturada, as propriedades aglw
tinantos da dita mistura sondo inteiramente obtflta pala dita tritur.

em soluOes aquosas,

o

incluindo

Udi

agente tameonants, o dentrificla

sendo caracterizado porque quando o pRde uma lama S medido sáb as

;"..o referida as (A) e (D)

condiOes apresentadas aqui como (b)i o pR de
Asnto n e 1 de total de 7
TtRMO N 9 148.265 de

5 dO abril

pontos

5 'a

6 o de pretoras»

eia de 5,3 a 5,7.

abrasentades

A requerente reivindica P ., prioridades dos correspsinaostes
do 1965

pedidos depositados na ReparticSo de Patentes dos Estados Unidos da

'Requerentes TIM N08NICH PSARMACAL CCMPANY

'i4rica em 29
0 209279 -

PrivilSgio de InvenqSo: " PROCESSO PARA á PREPARAÇXO D2 1.4C17,4:,
(2.(AZACICLIL)-2TIL.7-2-(5-DITROL.FORFURILIDEN01-RIDRAZINAS
'
REIVINDICAÇpE3

da novembro de 1961 e 12 de.julbo de /952 sob

u

2

r.,

155.a5

!esto n ct L do total de 4 pontos apresentados

1- Um processo para a propara ç' So da 1-aell-1,(2-asacl.'
cli1)-etil)-2-(5.nitr4Nmfurfurilid .no )-hidrazinas da segtinte
vala geral

cu2ceaa
C12

)I

1

U

T2RMO go 135.197 de 21 de dezembro da 1961 \
Requerente: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ N.V.
=1 7:
HOLANDA
Priv.de invençõo: ° COMPOSIÇOa u4
LUERIFICANTES °f

•

CH=N-LY

O

Reivindicações
4 uwa eomposição lubrificante dg hidrocarbonetos ca.reg
terizada por compreender uma maior proporção de um jleo de hl
drocarbonetoS a proporções menores de um polfmero detergente
contendo nitrogenio e de um sal soltivel em Oleo, de uma Imidg
zolina amimo-alquilada de um fosfato ácido ou rosfonato org.
glico, ou seue tio-derivados.

em que R representa um membro do grupo que consisto de Z-piridilai
4-Pirldila, 4-morfollalla, 1-piporldila e 4..(2-hidrosí-oti1)-p1P2
'raziníla, a I representa um

MUr0TO

do grupo que consisto de.acott'

ia e carbamila, ceracterizqdn por compreender a -condousagRo cl4
lat

derivado azo representado pala f4rmu1a
CH 2 CH R
2

as

que

ae

A reqterente reivindica a prioridade do correspondente
Pedi do depositado na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da merica, em 23 de dezembro de 1960, sob n o 778,g'
Ponto no 1 da um total 30 pontos apresentadee.

2 -"tem os mesmos significados que lhes foram dados acima,

(

é selecionado do grupo ge ocesiste da gg,bcr.silideno e isaPrOPI4L

Tt. 8140 NQ 131.025 ,de 20 de julho de 1961
Reverente: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCRAPPIS Nrti.
zl z HOLAND:
Priv. de Invenção: ° PROCESSO PARA A PREPARAÇãO DE ALDEIDOS
E/OU ÁLCOOISi E DE CATALISADOR APLICÁVEL PARA ÊSiE FIM ".

Isno t com o 5-nitro-2-furaldefdo, ou com um derivado funcional du>
tosmo bldrolisi(vel para se transformar no mesmo
A reqUerente reivindica a prioridade do correspondente padt
Se denbaitado na RepartiqU de Patentes dos Estado Unidos da
4 rioa, em 5 da abril da 1962, g ob m e 185.243.

I

P'ont 'o n e 1, num total de 5 pontos ap;.eeentados,

nolvindicaçOes

r2RWO N o 154.427 de 7 de novembro de 1963.
Requerente: BADISCD2 aNIDIN- SODs_rAsetg AKTIENGESELLSCRIIPZ
lLEMAIMA.

Uuviiégio de Invenc7to: "PROCESSO PARA eimi guja
OS TEMEIS PARA'SE SUJAREM A ÚMIDO".
REIVINDICAOES

A

vENDPs'ore

dl;

1- Processo pare diminuir a tenancia dos tSstele
para se sujarem a mido, em particular do tecidos do celulose, ovetta,
tualmente misturada com outras fibras naturais ou sinttitidas, por tra.
tomento com compostos que melhoram a resiStencia anti-ruga do tecido
o com-produtos da polimeriza4o,

produto de polimerisagio,

, csracterirndo

um copolimerisado

por,se,eoproger, .sono

de 1 a 10% por peso, do

uma 71-metilolmaida dum (toldo aewiitoo, 0,5 a io% Rex lai ao. da 4),0-3
menos un composto que . Contenht . na molScula um mínimo de duas ligageer
duplos polimeriz(ivels e en que ais quantidades que faltam para

loog por

peso são constituidas pOr um ou v;rios compostos po1imemi:1. avala dm
--_
outro tipo,

A requerente reivincica a prioridado,do correspondente
pedido depositado na Repartigá de Patentes d 'a Alemanha em 10 do

covom5ro da 196Z sob No. 11 69,515 mak
-. Ponto A o 1 do total da 3 pontos apreaentados
URUO ge 144.974 de 27 de novembro do 1962:

iotDA. "
deqUeren t' -et osiDúss : ú.v:
?rlY1144.9 ie Invenção; '"DIENTRIP(Ot9P.
REIVINDIOANE3

.• , .

Um dentridclo, QVA compreenda u4 '.-~te da pol1mouto
. C

90Woo./9 993124.59 X:199

92,4311- 4 " 4 " cl4 t°174-»43t'')-

1 - Um processo. para a preparação de aldeldos e/ou ál2
cools,. Caracterizado por compreender a reação de uma olefl.
na com monOxido de carbono e hidrogenia em presença da um'
complexo que cont jm na mol jcula um metal do transição Cujo
njmero atemico j de 23 a 85, e Pelo menos uma molácula de
um elemento de ligação bifflieó, que contem rosfora
nico ou antimOsnio trivalentes, como catalisadox

A requerente reivindica. a prioridade dos corresPondea
tes pedidos depositados na Repartição de Patentes dos Esta
dos Unidos da Ame. rica, em e2 de julho de 1960 e 29 de
iho de 1960, Sob os nos 44556 0 46071, respectiviarde4teâ
'

Ponto n o 1 de um total de 24 pontos apresentadoe. •

70M0 No 118.846 da 26 do abri/ de 9.60.,
Roqueresào: ROID4 NAU COMPANY .

Privil4gio de Invenção" PROCESSO PARA:PEP/ARAR UM REUNA 08
PERMUTA CATIdRICA APROPRIADA PARA -SER USADA COAWCATALISADOR
CARA RUNS QUE DÃO PEITAS EM MEIOS: SyD4TOMALMNX abwg
aos a flUS 310 O s MISADAS eo# luta aip soanno. a -

"•n

2' etpt2DIOAtUs'

Prooeseo para (prepararam reeina de permuta ca..
_
tiontioa, apropriada para ser usada colo catnisador parle reao8ea
que são feitas es 00108 substeAclalmentw,não aquosos e que ao
catalleadee par .oate hidrogenio,-eareteril;ado pele; fato do ca.
y
polimerizar ummonciner0 mono-etilenicampnts tneaturado cem uZ
notômero po1 l-v125.114g9.51 014 09P um Sg_ tr ,S;o1:4 .'1141 1,co do
;
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.

p.1-hidroxilico na presença de um o preel pitantel raee.s.'
ale composto inerte Que MO como eólvente para a miaturs Se mo-1
aómeros em co-polimerização, mae não exercer eaeencialmento açâA'`
solvente abre o ao-polímero de ligação cruzada, sendo o.eitade,„;
a-pollmero. depois, enlfonatado • eubsequentemente deshidratado.

.

• num solta:iate com um cataliNador metdlico ati#ado seleciona• do do grupo consistindo de peldcio, platina, rddio, rutanlo,,
demi°, iridlo e niquel.
'< A requerente reivindica de acérd0 com a Convea.... .
ção Internacional e o Art. 21 do Decreto-lei, no 7903, do 27

Mira obtenção da resina de permuta catientica de tipo de ácida
•s,

de agOstO de 1945, a prioridade do correspondente pedido dopo:,

kulfenioo.
Reivindica-ee a prioridade ao pedido Correspondente'
Iepositado na Repartição de Patentes aos Botados Unidos' "da

sitado na Repartição de Patentes na Inglaterra, em 27 de sete
bro de 1961, sob n o 34.6404
Ponto a o 1 de um total de 11 pontos apredentad0S-.

America, em 29 de abril de 1959 eob N.. 809.606.
TERMO N2 154.866 do 26 de novembro do I96 , P.equerente: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY el. E.U.A.
Priv.de Invenção: " NOVA COMPOSIÇÃO POLIMERICA RESISTENTE
AO INTEMPERISMO E À CHAMA

Ponto n° 1, do total de 28 pontoo apresentados.,
•

vERNO No 140.218 de 20 de lunho de 1962
Requerente: SHELL INTERNAT1ONALE RESEARCH HAATSCHAPP1J
e l n EMUNDA
PROCESSO PARA FAZER UM LATE) ESTÁVEL"
Privilégio. de Invenção
aelmindlcaçael
Um processo para fazer um látex estável, caracterizado
f. ' 1
por compreender • copolimerizaçâo de uma misture de monámeroe
que consiste, essencialmente da (1) esteres vinIncos de ácidos,
monocarboxilicos enfáticos saturados 'ém que os grupos carboxi.:
ticos estão Ligados a átomos de carbono corolários e/ou quaterj
aárlo .s, (2) um ester alquíneo de um ácido alfa,beta-vinilide.:‘
ao-carboxIlico polimerizavel, • (3) de 0,5 9 ' 5% do peso total
do monamero de um ácido alfa,beta-vinilidenoacarhozill000rs uma
emu/sào equosa„numa temperatura entre 0 20 a 90 20, =anda.= eA
talizador de radical livre.
é requerente reivindica e prioridade do c orresp ondente Pê"
%Mo depositado na Repartiçâo de Patentes do Estados Unidos da'
America, em 22 de junho de 1961, sob n o 118.782.
Ponto no 1 de um total do 21 pontos apresentados.
•
. •
de
27
de
setembro
do 12.
dilmo No 143.432
INGLATERRAAoquoronto -i THE BRITI$H ()RUO HOUSES LIMITED
7riv.do 4nyenção 1°. PROCESSO PARA à PREPARAÇãO DE 6-HETI1..,
9v .ESTERóIDES ".
•

à

t•k_.
7.

• P2ivindicaç:óes
à•

1 = Uma composição polimérica, resistente ao intemperismo O 4

cèama, caracterizada por compreender Metil metaorilato monamerb,

quer como polimero ' sólido, quer como soluçães do dito polfmero nol
áferido mo/13%par°, e UM alquil éster ávido halégenosubatiluido de
¡ciclo ortofooférioo e/ou um coMpooto organo.f6sforo neutro baldge..!
no-substituido, em una quantidade de 10 a 35t em paio, do norilato
sendo pelo menos 1% em peso, do composto total de fésforo um alquil
íster ácido Ilal6geno-substituido de doido ortofosférico.
'
\ F A requerento reivindica a prioridade do correapondente poda=
,de .,Jositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América
em 30 de novembro de 1962, sob n o 241134
t

Ponto n o 1 de um total de 8 pontoo apresentadoo.'

4.

e

TÉRMO No 154.482 do 1? de novembro de 1963
Requerente: F. HOFF4ANN-1,120011$ & CIE. ECOUTt ANONXHE (P. HOPFMANN.,'
(
LA ROSge.& CO. AKTIENCESELLSCHAPT)
de Invea40: ° PRC3E270 Relu A oonr¥100 DE DERIVADOS DE,
PIRIDINA
REIVINDICAÇOR:i

1. Processo para a preparaçâo de oompartOS da fOimula
_

tolvindickt2

, 1. Um proceaeo . ppra a preparaçio de 6 - matili;)
-Ozw.1.4 4' 4).. eeteroldee tendo, alem de aiDatitula

e ;1'igaçaeo'

, do muradas% aoa sadie A, 8, 0 o P e fdrmula gora/ (I)

~

•

R é UM grupo alcollo inferior
polo fato da
o de seus sais de adição de ácido, caracterizado
_

• na qual

CitIO ff,

-submete um compãoto da formula

12(
; $rdodiado ' Ãénelipó - tomPreando* Or
•

aw..•,, ,> .,40,10k..;,. I

• r+,g,IvOià110,-

RR

6-maíllano...5-o4o,

•'

naatieroide, t:ndO, s1mdo mibatâmiato p . IlgagOaa aio
CaraéRo coe ~U R d. El é o .* D
•

air.

a tdmmUla Sena (II).

At"-

(II) ,

Re qUal 8L :om a mesma significaçãO que acima, Ri é aidroginio ou a/
canollo inW 5orior, Rá o IS são, individualmento, bidroginio, , altot
10 inferior, alquanilo interior, arilo ou, Ánionento, alcoilano Z.

terloi
•
o seud sais de adição de ácidO á hidrálise ácida e, se ar o

mo

de que se conve_rto o produto roa/tante op um sal de açção Zn
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O,

rà

ravindlca..a prioriaaaa ao peauto correspondem
de novembro da 1.962 nob e 241.019 na • Reper-

requerente

depoeitado em 29

' lçâo de
'

et,;\

R,

tto 1

Patentes doa CSTADOS UNIDOS DA ARERICA.

Ponto n' 1, de um total

de

14.,

12 pontoo opronentado,

IMMO tis 136.035 dg 29 de janeiro de 19620'

- P/.
LIG

-

R1

/rivilégfo de Invenção: "PROCESSO PARA POLIMERIZA00 DE CERES

na qual L 4C=1" ou Ç

R ALQUILVINIIA".

,,

1RR/eINDICAVSES

Rip R 2 , Its, R 4 , R 6 ,' R e , 2 7 e Re são átoMoe. as nidroOnio ou redie;:e

1 - O processo .para ípslimerização de um éter de alquil
infla, tendo uma cadeia de alquila com 1 a 18 átomos: de carbono
iarocterizado por compreender o contato do dito éter do aiquil vilila com um organo-halogento de metal do Grupo II b, tendo um 4;0wede ha1og3nio selecionado do grupo coneiatindo . de cloro, brome
e -

cais alcoli inferior, carbalcoxi inferior, hmlo-alcoil inferior.;
fenil, fenil.subetituiaos, aralcoil, ou naftil, 'iguais ou diferen:
tes. R 9 e R i e são radicela alcali inferior, fenil, alooxi inferior'

1

alcole-tio, oU alcali-omino inferior igualo ou diferentes; Q, x e.y
aí°, cada um, oxiganio, emx%fre, selfinil ou eulfonil; m & um (1),

iodo..
Pontó n a

1

RMI

R7

tequerente: COCELMA PRODUTOS 0/MIOOS S/A. - SÃO PAULO.

ou dois; (S); e a.à zero (0) ou um (1)1 com a condição de qee,

do total de 17 pontoe apresentados .

do L & OetS e Re e R,, eâ0 alcoxl inferior, então Re a 2 7
.
ee

/gRNO N e 155 409 de

2 de janeiro da 1962
Requerentes SULLRESURCE LIMI2ED . Inglaterra

um, radicais carbalcazi'inferior, halo-alco11-infertor,

PrivilÉgio,da Iavençãov"COMPOS/ÇOES;RERÊIC/DA2 2 PROCESSO TARA
PREPARACIO ./5 suomasul
autus i trIARBICIDAnif113 ATIVAS RIAS -Aná

ferentee,

ráVEIS"
-

por

es em 20 de setembro .da 1962 ocsb N s 221.136 o am 29 .da w‘to 4,

conterem

1963 oob

por'pesd, de uni composto berbicidamente ativo de ha-

tendo ,a

Reivindlose ee a priorldade_doe pedidos correepondontee.'.,
e

depoente-Os na Repartigo de Patentes doe Estados Unidos da Amer5

1 - Compo g ições;herbieldae caraeterleadae
Lotiobeneamida
_

cad5-

-Penn i N-metil-carbemilefenil, aralcoil cunaftll iguale ou dl.

.wasm_sua
c,

0,01 - 99,9,

de

p ão,

283.9?6

Urmula gerais,"

-

Ponto n a 1 do total de 19 pOntos'aprosentados

,Wiá)
ThM0 Ra 149.253 do 20 de maio 4-n 1963

'Uai)

Requerentes HERON Jc CO. INC.,

\

Privigtglo de Invene,ão, u WDVO PRO02,0130 .RARA ?REMAR 0RRIVAD0a)

e Saia do Mesmo, sendo X um átoeo da halogínio, 1

me° ou
OU

dm átomo

de halo:ge-

um grupo de nitro, hidrooarbila ou hidrocarbiltio, x = I, 2,

4,me0ou

1,n= 1 ou 20m+n=2,

D3 DIDBOZ0-04940-HEPTERS
ReiviadicaçOem
go orooesso poro 11 prepare4 0. (> do um tompOOtO
com a fôrmalaa)

3

esstandooátomo de enxofre

ligado por uma dupla ligação ao átomo de carbono:quando n 1; R eeprg
Senta um átomo de hidrogânio, um grupo

uldrocarbila ou um grupo nidra

dvbila subetituido com halogenio, ou com um gripp acua, ou, quando

ma

2, R pode . representar um grupo que cempleEB com o átomo de nitro.

0812.0 um anel
tomo de

hetero-ciolico saturado ou não . satmr9do, o 8' . representa

um grupo hidronartlls .ouvuo;grupo.hldrocarbiIn
csbatUaido, asndo ,e restante para ,complttar 1:00% ,tonstituidopor um
veiculo e ou um agente -tendo ativo e, ou agentes estabillzantes„.coeoe
op ou agentes hidrcoe condielOnante g .apropriados para formulagôes
t9001dasi
blárog;nio,

!

em que as linhas pontilhadas indicam que o composto pode ser se.

,-toredo ou 11;o saturado na posição indicada, 1 e X' são cada medreOnlo, elquilWinferior, aIcoxl'inferior, alquenila inferior, bale

' -alquila
I.

". requerente reivindica a prioridade do .coriespondente pe.

ado

depositado na Repartigão de Patentes , daanglaterra, eM
1.?.61, g Ob 9 92 520 completo as 26 da outubro de -

inferior, .fenila, tenha substituida um ,grupo aclia-com •

atx5 4 ítomoa de carbono, um grupo halo-acila com. atí 4 átomoo de

do SUOU* 40

carbono, amino, assino alquila inferior, amino-dialquila inferior

5961.

um grupo acil-amino com at4 4 átomoene.c4J, Sulronil-omino-

ee ' Ponto

n.o

leite usa total de 53.00atoa'aProgodtaus.

I

-alquila inferior, halogínio,r.,hidrnxi!hate-Sleoee j,enfereor, elanuo, •
,e
!
carboxi, carbamila,,carbamlIa'alquila inferior, OaloeXleinferiór,

e,

-

ORNO NO 152.800 de 17 de setembro de 190
Requerentes AMERICAN CYNAMID COMPANY

alqUI.1-nercapto, halo-alqulle Inferior-mercaPto, alquila Infereore

ft/v.2.1410 de Invençiot COMPO SWO$,ORGANMOSFORAP0s, PRSNRAÇXO

sultealla, halo-alquila inferior-sulfonila, sulfamila, alqUila

COW06.20 S.14
2me:oampoolçle insetíci a'ci w
eacturize
lln por
08641r,'easencialinento, cre UMa quantidade maior de um ve;[culo In-

rtiOAdu Anerto.0
fige

UM3

qtrikintiffl226 Memor de

'pOdeládO'male"

Inferior-sUlfamila

autriumweil

í

um -composto 'dr-dano-fon-

'

"liÁà...b-eitánd e
dosem de iaíi - adbítlt(Ánted'ads ''c S' d
' Y 4 Iddroge'Aitlf, on uM : mrdn t' 4 Caracteiidb Ãr'éomPrelnder M'j
ren..4; 14, g); 049Óíàrd4

("

(
ri

Cr-

-

t
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dopOoltante reivindica a prioridade ao corresponuanWl •
pedido dopositado no Repartigão do Patenteada Franca em 8 de miei]
de 1962 oob O n o 896.833 d
Ualco. ponto aprosentaii‘
¥41 1 qco X e X t

co

ccmo caias, e Y é hidreienie ou wn.beloOnieb

com un q uacgansto do can magasio 9 Para for Riir um:composto
Lcom a f6rmulaz.

TERMO MO 150.266 de 28 do -junho do 1963

Re:tomento, MERCK& 000 INC. --E.U.A.
PriVi gilio do InveNgoll . 0 PROCESSO PARA . A PRODUÇÃO : DE POVOS DEI
VADO,S bE knoa ACIDAMINOPEDICUINICOS
RCIV/PDICAÇUES

Pr000sso para o produç go do novos dorivados de acidai'
acilaminopenicilânitos, particularmente do ácidos 6-(alfa-guanidloi
neadiamine,-penicilanicos caracteriaado por compreender a rimo
çg o de um adequado ántor do ácido 6 -omino -poniallâilco com um 4,c1d0
org gnico contendo um grupo alfa-guanidino ou guanidino substituldo,;
para prOduzir o corrospondonto setor do cido 6-(alfa -guanidinacila -1
1.

em que X, X° e Z 3á0 como acima, a doshidrataçÃo do últiM0 parai
g omar o ai eno correspondente da f6rmula:
-

mino) -panicilnico, proforivelmente na presença do uma carbodlimida
e um sovento4 efetuando -se, ent g o, a bidrogonaçao catalftice do dl-.

to OsZ.er roacional para dissociar o grupo éster uwtotor o obter o
• Kl.
ffieseiede eido em formo livre ou salifiando
A requorento reivindica o priorldado do correspondehto eco

Lido depositado no Repartiogo do Patmitoà dos Betados Unidos da. Amárg
Ca em 2 do pino do 1962 sob nP 207.036
Ponto no do total de 3 pontos apronentados
„.
en . çuo X9, X ; e Y fi g o acima, o o hidroboração de•áltimo pamg:torDy
"-•
o eamDs3to correspondente 5-gama-11drox1-propilidenoo
4 roquorento reivindico•na prioridadoo.das'O.OrrosPo45,1

donteo podidos depositados na Repartlç g o do Patentes dos.Estado0r
EOldoa-da Amórioa . om 21,do maio do 1962 9 .5 do junho dg Z96; 0 10,
de Junho do 1962 sob fls. 196.478 2 2O00039,2 2020922,0
.,

Ponto no 1 do total . de 4 pontos apresonte40O

ORmo IN 148.933 de 7 de maio de 1963
Yequorento: ROUSSEL-UCLAF-----Proeça.
Privi/hio do Invenção, "'PROCESSO PARA A4TEPARACAUB USD*
CON2OSTO„. ITZ11IZ1VEL , SOTADAMESTE,, UM, O TaigUlgge0 DAMenflifrip

OBS..INFLAMATUIAS E DOLOROSAS'',

REIVINDICAORS.'

„-Prooesowdo prepung8O d0'.47ÁN"(t3t2"C4024¥04.1
. tarttontp:)tellgaming. •polon?03044gt 0.29.• S.+5,b1M1.0:7"•

ig11m0 N0 '140 372 do 26 de junho do 1962
Requor.t)2 IRE DOM CMEMICAL COMPANY
Privilegio do Invenção': "PROCESs0 PARA , FAZER POLÍMEROS TERMOPL4g
TICOS . ESPUMÁVEIS POR DIFUSXWDE
ui AGENTE DE ESPUMWSNTO:FIDIDO,
VOLÁTIL, NOS GRN I LIS DE POLÍMERO'
REIVINDICACW,.a

o.

• Um processo pwa a produçZo do particuias
de polimero osfárleas, ou mabstancialmonto osf6ricas, espumáveis,
tais come pdrelas, polo incorporação do =sucinta do inoorporacZo
eu de ~amante em um pelimoro termoplÉstioc em particular, por
naoorecie ou .impregnaçáo, caruma temiAratura elevada o uma pressão
elevada, na . presença do Éguie ' do um agente dispersante,. caracterjk
.
.
gado porque se emprega *eme
.
, agente dispersante'um material pelime.

de;alto,pestrmo/ccular,.colavel em Um, ou-dispersivol em 6guap'.1
4 ue xteapão de aumentar subotenciattuato e ' viSàosidado do,rese
(posa e os 6 estavel 6 . deaompoeiglie térmico, eu que d'se.decom
plo vagaresamenta, na temperature.emprogada puramaeoraçU o imprei
"•• ••' -d9
910 do -Ont0019) oro,,Partioulas
prioridade
6-isorresPondentó
&requerente reiVfnaica ó
pedido,doposltadb na . RopartiOcodo% Patentos des4EatadetrUÓ5''
4100 da Sm4rioa om,27 . do junho.de 196kb .sobno 1.19996t's
_
tico

Ittati ag 470o2o;da 15, do, Mks'oraird, dd ,
Requsrctitos, SURR4S. os ferWara,~tItiáti'it,'Wüncràitir
.
"Éluko:
MEIOS 81' ARNEXST
COMPO8IO0 PARA RSVESTEMENTO°..
riVodG Invengios
•
UPAN44119.gle'.
__
I A - Sovo componigéo poro revestimento, tormoondui0O1- v
WeD) ..t

.9 dó aoup coup coresiteíâíOde TP0040 0 k,d9 f0;_$~030121~;

"ft °,01(,1M114a0) 19#4.0,M ~03.40-90 y . 049,44,„
Outanmart0/10 f!!4,0 0.62,0:Le~rIpCM,r00t4?9OW:01-1",
rtON108i'benil Y tenlla.ming ~g0 Qt1113024% o gamol" ..tnANI,L “
sor" eo &Medo, dep fmn
Nwomtcpe 61.2kOft
gReról on'oraanloo.
F

VDA

•

820- 180°0 0 0oreeCerizedm por ãompreender o m8sture de (A) a6

prino.La nimspol.bãom,. que -compreende de-3-e 29% do um Acido'

dife,Doce - Aneeturado. de gormule

cwr*Tr:
••••n

-

•-

•J.‘

•
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leRMO Na 141.043 do 17 de pilho da 1962
Requerantee MERCK g:CO. I. ma=4.U.A.
Privilégio de Invenção, " DERIVADOS DE BENZTHIDÁSdin

• 1 C. -•00011
R - C - 22 k•
ãia-i1 -2 1 e 22 Podem ser escolhidos entro E, C2 5 , C2115,0112-0002
• COOB, o restante para 100% podendo ser escolhido entre óstersa
' neutros aio gileidilicoa dos ácidos . alfe,beta,insaturados, nidro•
Carbonatos vimíneos, ;ater.° vinilicoa, cloreto de vinilidenoo
midaa o nitrilea doa ácidos alfa,bete-inaaturadoâ,éteroa
Coo,cetonoe vimíneas e outros derivadoa vinilicoe,bem como diaos conjugados, a (R) um aeguado interponmero, que comprem-ide de'
3 a 50% de um jazer glicidilico do
ácido alte,beta-insottrada.
do fórmula .
• - O - COOR

•

REIVINDICAntwo
O processo do preparação de 2-R-bonzimidazoló em que II)
representa um anel batera-elenco de 5 vértices contendo nitrogét0
e enxofro como hotsro-átomos, caracterizado por compreender o eontAg
to íntimo do um composto com anel' heteromciclico de 5 vértices!, Olaí
-no-substituido contendo nitrogénio e enxofre coma hetero-étOMOss
nm couposCo de fármula- •

em proaança de um catalisador tipo Friedol-Crarts, paa Llt sirSaUS!%
um sal ácido de adiço de uma emidina.da fórmula s

▪ - C - R2

Oe

ta qual 2 1 c E2 podem ser °acolhidos entre H, CN, C2 N,COOR 3 o
CH20002,, sendo E 3 em todos os casos, um radical glicidila,o roa
tanta para 100% sendo escolhido no grupo tal como acima definido
para o interpolimoro A, a razão do grupos ácidos em A para os gru
pos oxiranoo em »,na dita mieture,oendo mantida em proporção eatoquiomátrice, com um aieetemento máximo do 10% desse eatequiome
trio.
Ponto n e 1 do Um total da 12 pontos apresentados,

o &reação do dito sal de audina com uma bidroxil-amlna, pa,;ffl.Tt:
mar uma amidina da fOrmula t
H

Tt1'10 No 140.270 de 22 de junho de 196;
Requerentes N.V. PRILI PS'OLOEILAMPENFABRIEHEN ..±HOLANDA
Privilégio de IavenqR0
" PROCESSO PARA PREPARAR COMPOSTOS DIA
ZISLICOS E COMPOSICUES UERRICIDAS RASEADAS NESSES COMPOSTOS

e:e tratamento da dita Ultima substancial com um nalo2enete do su14"

1EIVINDIC4ÓES

•

alia da alquila inferior , emque R tem a significação acima, o El
112 eão colecionados da classe .consistindo de hidrogénio, 41011% 14,

1. Dm processo da preparaçio de compõe..
tos diazállma tendo a fOrusala geral:

ferior e alcoxi inferior .

dl requerente reivindica a prioridade do correspoadanto DedZ.
te depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da ámár1.
et em 18 de julho de 1961 sob nO 124.772

c

Ponto no 1 do total de 7 pontd2 aprosentadoo

na qual A representa cloro um grupo mania, particularmente ie
4, 5,7-tric1orobenzotiadiazole-2,1,3'caracterizedo pela roação.d.
3,4,6-triclorofenilenodiam1na-1,2 com.tioannina ou com cloreto
do tionna, ou por passagem de diáxido de euxOfre em 3,4.6-:tric12
rofenneeo4iamina-1,2,..e temperatura elevada, ou por aquecimento
do 3,6,%tulolorofeni1enodiamlna-1,2 Ocas una solução de dláxido
da enxOfro ou hidroaaulfito de sádio, ou por aubOtituiçãO -do
.
Po amino .5',7-diclorc-4-aMinobentótiadiazole-2,1,3 por:cldror
nolo da liba reação de Sandmeyer,:oU
, - por adição 'cie 2 mOles de cloro a 4- ou 5-clorobenzotiadiazole4,1,3 e eliminação do 2 moles
do ECI do penta0 1erotetra.hidrobenti,tadiaiole2i1á reaultnte. .
requerente reivindllse as_pri8ridade-S- dos correspondem
toa pedidos depositados na Repartigin'de'Patentes da Holanda em
e
26 de junho de 1961 e 17 de maip de 1962, sdb n os. 266.375 e 278.571°
t!"

'

tx!..%".c1 ;

\I nr.

do
4

ld

U

TeHMO aio 149.867 de 14 de junho do 1963
Requerentes 80CIETA FAREACEDTIC1 ITALIA ===oITXLIA
Privilégio de Invenção: • PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DE NOV08
_ _c%
-,

POSTOS DA 6..METIL E DA 1,6-DIMETIL.ERGOLINA 1"

'W . REIVINDICAÇoSS
_
_
'1. Processo para a lireparS-ção. de novos derivados da-6.1-Ri
r 'illp e da , -6.4imet11-8smino-metil.ergoliaa L. de formula estruture:.515
.

R"

'

..
R 6 hidrogénio ou anula, á , um radical
cicloalqui, alquila,
•
:ia onarilp,,4omi 4,9,étemos 4 de carbono,JerAum .„radScal do tn â
ciam . rgánico carbox/lico alifático, cicId-aiírátied,'aÉomátákou'
noterOc/Ciiee ' ; com 1a ló aulmos 40"carbo4
Fppwum, p010,41,
to do que um u4rivaao alquiliqq¡Aiclaaiolnso on,
tituido no nitrogápia,camilLco'de u
ImsZo tomodo'no'grapki'eltti•
om4.0

n{tji »:,n $;11

,*n :1

r

,

.

''d

, tido pele dibidro-D-lisergemida e pela 1.metil.dibicift el)g411Maiti.
da, 4 reduzida por meio do um agente redutor capaz de cerrffigter
amínice; e peio fato

n grepa mr/dicano grupo

I :tico,

de que o

I
Tb" n v 171.538 de 23 de julho de 1965
Eequerento; WARE AUGUSTO ARCUR/ minas Geraid

derivado alent'':

eicloalquillco ou arilico, monosubstiteído no nitregéni0 ami.

k

/ mico da dibldro-D-lisergamina ou da 1 -metil-dibldro-D-15,sergamtba
escim obtida,

é
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acuado com o anidrido ou o cloreto de um ácido

PrivIleglo de Invenção: "NOVO AbTERNADOR DE CORRENTE AUTO EXCI.
WEL°

cor

ALLUzur.re.a2z4

.4mxilico orgenico com 1 a 10 átomos de carbono
& requerente reivindica a prioridade do correspondente pedi
dc depositado na Repartição de Patentes da Itália em 18 de junbo de
2962 seb n O 12158 .

10 - AlternaciOr a uto-excitdvel, c a racterizado por não
filtpór de bobinas móveis, não comportar coletores nem escavas,
0 funcionar pela pr,iprie a ntO:. ercitação, dispensando qualquer .
foole externe geradOra de energia elétrico.

Ponto nO 1 do total de

3 pontos

apresentados

Ponte no 1 do total de 2 pontos apreeentado

TÉTImo N o 146.055 de 11 do janeiro de 1963
RCquorente: ABBOTT LABORATORIES
Privilégio de InvençZo, H PROCESSO PARA PREPARAR

-

VICICLO-BEXILAMIN

REIVINDICACES
r 1- Processo para a g bricaçto de dictelo-hexi/aminn, °praz
terizado por compreender as fases de t misturar quantidades Substam
eialmonto equimolares de fenol e

anilina,

e sujeitar a dita mistura

6M equiptmcnto da hidrogenação de baixa preasao, e uma pressão de.

hidrocenie gasoso abaixo de 7 atmosferas, eM uma temperatura entre e
ambiente e 1000C 1 na presença de paládio metálico, a quantidade Co
paládio representando pelo menos 0,45% do pese de mistura do

fenol

o anilina
a. requerente

reivindica a

ao depositzdo_na Repartição

prioridade do correspondente

peta\

de Patentes doe Ratados Unidos da Amerl

1962 sob'n e 167.413

es em 19 de janeiro de

Ponto n o 1 do total da 4 pontoo apredentwloS •
TrAm0 o ° 149.122 de 13 de maio de1963
Requerente:

ruE WELLCOME POUNDLTION IIMITED

Privilegio de Iovençae: "

PROU7S90 PARA PRODUZIR PARPAN008 FIRM&CaN

TICOS APERFBIÇo&DOS "
1- Um

fiEllIMICAÇOES
Aeodueir ProParados rarsocenticoe

processo para

aperfeiçoados, çarectowitpdd per compreender a comblunió de
pmrina

6-substituida

ia:

as prioridades dos

Ponto n o

1

23 de

TLMMO N o 149.985 de 19 de junho de 1963
Requerente: GENERAL ELECTRIC COM/ANY .1.
Priv.de Invonç40:° APERFEICOAMENTO EM COMPOSTO POLI

•me3ntrieos ( 7:17, 20, 27, 40) .
a requerente 'reivindica as prioridades dos oorrespendentaa,
pedido* depositados na Ropóblica Federal Alemi em 30 de outibro de

GAIMONATO-ETER POLIARILENO ".

É2114P21-22i.622
1 - Um aperfeiçoamento em compostos poltoarbonato-éter 011a5
leio consistindo de uma mistura resinosa, ceracteAcados por
endcrem (1) um polímero owboneto de um fenol di -hídrico e (2) um
61er poliariXeno'oomposto da unidade eatruturel repetitiva

gemi

o

Ospositadd'nd .;RippertiWi3ffair 'de ' Pati;aes
6es'Itesadoe'Uni4p-Cd'

4v6.1 " A*119:01,',Ps, 11)**4ktiso r. ~1962~* 1-0 909:248

0,1 éch,sewlosleteill p ***.a aso***gue*a¡

' 196P, PB de novembro de 1962, 26 de março de 1963, 26 de março dc 194
e 17 de meio de 1963, respectJeaments sob os- n o s R. U.786 X11/4.7f,

33-964 341/4 7ft 11. 31*.791 X11/4 7t, D. 34.790 XI1/47: e 11. 35.208 X1 à
'
0,2g. s-**,
= Wnto

.,
O 1 de total de 24 pcmtos apresentado.
FIG.1

J

ande .4 Na rad:Leal mrèmático monodielitwe
4 em ntworo lUIV4.31
popttive
1";°,MA441-/'N'
e requerentnrelyincilea a priorleade do oorreeponeenve pek4%

1~0

1- DM ritc(r.UOR 5E DfuEr:0 STÁTICO PARA ;Aclimo& ou 'lues,

*os xa débeto dependendo da velocidade de escoamento, oaraeteelsedo
lo fato de compreender una amara de esecumento rotatIvumedte al.o4trloa
(3, 35, 19, 33), ; qual eÃo coordenados um ou vérios cenals-da. salda

agasto de 1962 sob nos. 19.863 e 3e.5a9-.
pontoe apresentados

de total de

4•••nn•n~

REIVINDICAÇOES

correaponetrftes

podidos depositados naa Fis p aSt4ãto de Patentes da Inglaterza em 23 de
maio de 1962 e

u.l.v. AOSTAL ZUR VERWALTUNG VON 'REAL, VWD

Prieilágio de Invenao: ° UH REGULADOR DE DITO ESTÁTICO PARA I1Q1)I1)0i
OD GASES ".

dina e, conto incorporados a um excipiente aceitavel •

reivindica

,N,cautkente:

INHATERIALVERNOGEN - PRINCIPADO DE LIESTEINSTEIN

antimetabalioa em uma n-daideomt-pdrasol

(3,4-6) pirlmidina ou uma . 4,4-di-bidroxi-mtrasolo (3,4,4)

e. requerente

FIRMO /i r 154.181 de 30 de outubro de 19153

f'"

. 4! -111(
t
,

&A
17a5r,

,agmemerrnwe~1,
namamene.—~1.1
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• ÍNDICES
• DA
LEGISLAÇÃO FEDERAL
• 1967
.444

111DICE NUMÉRICO
Com Indicação da data da publicação na
"Diário Oficial" e do Volume da "Co»
leção das Leis"
INDICE ALFABÉTICO-REMISSIVO
Pele ordem alfabética 'dos assuntos
ÍNDICE DA LEGISLAÇÃO REVOGADA

Diplomas legais ou seus dispositivos expresm
somente revogados, derrogados, declarados
nulos, caducos, sem efeito ou Insulisisten.
tes pela legislação publicada em 1967,
~AÇÃO N8 1. 042
PREÇO1 NC4 8,00
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