REPUBLJCA FEDERAIIVÁ.

•

1.11.104

DIÁRIO O ICI
SEÇÃO III
ANO XXVIII - N9 44

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DERETOR GERAL

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEDIA, 6 DE MARÇO DE 197G

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

De 3 de Março de 1910

DIVISÃO DE MARCAS
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sOn termo 893.910 - Defiro o Pedido N 2.854 - Pirelli Societá per
Noiificaciio
de preferencia.
Azioni.
Depois de decorrido o p razo de 60
dias, a partir da Presente data para
&vicem • notificados os requerentes 1(9 828.396 - Centro Espirite Nair 1(9 2.855 - Pirelli SoCietá per recurso
ou imp ugnação e nenhum
abaixo mencionados a com perecer a Montes de Castro - Torno sem etei- Azioni.
interessado do mesmo se valer ficam
este Departamento no Prazo de 60 W o despacho de arquive-se publinotificados os requerentes
dias, a fim de efetuarem ,o pagamen- cado no D.O. de 16-9-89 e deter- No 3.233 -- Galeria Silvestre, Co- mencionados para comparecer abaixo
a este
to da taxa final e da Primeira nui- mino o prosseguimento do processo mércio e Indústria de Material Elé- Dep artamento, a fim de efetuarem
dado para que sejam expedidas as
o pagamento da taxa final, dentre
trico Ltda.
Cartas patentes.
do prazo de 60 dias, contados da
Ns. 826.658, 826.659 e 826.081. em que tiver expirado aquele
Centro Eletrônico Walmap S. A. - NO 3.234 - Galeria Silvestre, Co- pdata
Termos:
razo de recurso.
Arquivar os recursos de tis. 14 e 15, mércio, e Indústria de Material EléN9 78.143 - Personal Products com base na alinea b do art. 148 do trico Ltda.
Marcas deferidas
Corporation.
CPI, eis queo requerente não juntou
1(9
qualquer
com
provação, e a mera ale3.235 - Galeria Silvestre, CoHo 117.087 -- Plastar S. A. Co477.106 - Dallia - Indústria
tnércio e Indústria de Materiais e gação da existência de outra empre- mércio e Indústria de rilaterlal Ele- deNo
Produtos Alimentícios
Dilis S. A.
sa com sigla semelhante não pode
Classe
43.
trico
Ltda.
Produtos Plásticos.
c onstituir fundamentação. Além diso 851.764 - Erribleraatica
N9 119.888 - Lápis Johann Faber so, o petitOrio, ao final, tente entrar
MeN9 3.236 --- Galeria Sil vestre, Co- talNLeve
S. A. Indústria e Comércio
Lida
no mérito (o que não se permite nes- mércio e Indústria de Material Elé- - Classe 8.
ta fase do p rocesso), ao pedir "para
Diversos
trico Ltda.
NO 831.778 - Em
deferir o pedido de reg istro", ao inblemática - MeS. A. In dústria e comercie
' Jorge GertuM Carneiro - No Pe, vés depedir o deferimento da Prefe- .N9 4.759 - Dentifrícios Dr. West's -tal Leve
Classe
39.
dido de p referência da Patente termo rência para julgamento.
Ltda.
2119 200.521 - Defiro o Pedido de PreN o 456.980 - Colecom - Fruehaug
ferência.
6.286 - Com p ania Carioca In- do Brasil S. A. In dústria de Viatu•
ras - Classe 21.
dustrial.
MARCAS
Serviço de Recepção,
NO 472.646 - Pantabille
Le
No 6.310 - Fábrica de Filõ 8. A. Foyer
• Infermação e EYedição
Notificago
et Cie. - Classe 17.
..1 - Manufatura Dream
ricant notificados os requerentes
NO h5.8
No 486.385 - A - Alpont 8. A.
De 3 d2. marte de 1970
abaixo ilimclonados a comparecer a
Produtos Sid erúrgicos - Classe 7
Indústria e Comércio Ltda,
éste Dep artamento no prazo de 60
Registre Notifica0
No 5.900 _ ph-ew Societá Per clusive se sem direito ao uso exdias, a fim de efetuarem o pagamen,etraA.
to da taxa final para que sejam exFicam noitficados et requerentes Azioni.
N o 515.156 - Greenbrier - Genepedidos os certificados.
abaixo mencionados a acitriparecer a
ral Motors Corp oration
NO 5.919 - •oacyr dos Santos.
- Classe 21
êste
Dep
artamento
no
prazo
de
60
Fte gisrte-se com exclusão
Termos:
rena
pela
dias, a tini de • efetuar s Pagamento
seção.
N O 5.943 - Indústrias de Papel
J.
N(.. 216.300 -- Farbwerxe
da taxa final e da prilielra fluida- Costa e Ribeiro S. A.
No 515.138 - F 85 - General Mo..
..aktieengesellschalt vorm Meister Lu- cie, para que sejam expedidas
as Cartors Cor p oration - Classe
cius & Bruning.
21 - ReNo 5.952 - Metalúrgica Triângulo
tas patentes
g istre-se sem direito ac uso exClusiVe
N9 233.501 -• Klockner liumboldt
S. A.
Deutz Aktiengesellschaft,
da letra F e. onsiderando incluida •
N9 124.885 - Shell In ternationale
No 5.960 - Johanm Glockshuber, expressão integrantes depois de
NO 265.260 - Cari Zeiss
Research Maatschappij 1•(, V.
partes.
NO 5.978 -- Renato Lencloni.
297.911 - Hans ScriwarziroP"'.
N9 148.672 - - Aktiengesellschaft fui
Ne 525,586 - o dexpres
N9 5.985 - Pfizer .Quimica Ltda.
Carla*
149 439.307 •-- Transp orta Náradni Brauereiindustrie.
Nrdlioka - Classe 8.
Podnik.
No
5.986
M
etalúrgica
Heleny
NO 154.231 - Ciba Societe Ano1(9 526.664 - Soiiday - General
S. A. Ind ústria e Comercio.
1(9 518.202 - Recherche eI Indus- nyme.
Electric S. A.
Classe 8.
trie Therapeutiques,
NO 5.987 - Panex S. A. inch:latia
Prorrogue-se
1(9 537.458 - G eiomatic
CateDiversos
e Comércio.
goria Ourô
!BEBA
Indústria
Foram mandados p rorrogar as P Brasileira de Em balagens 8. A. Perfumarias Phebo S. A. - No tentes abaixo Mencionados:
No 5.988 - Jones Noàuelea CarPedido de preterencia da marca VIClasse 8
Registre-se sem direito
valho.
ao uso eXtlusive de Ca tCgOrla Ouro.
9

Notificaçdo

NO

14TV

a

636

Março de 1970
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EXPEDIENTE:

„- As Repartiçóes Públicas de.
verão entregar na Seção de Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACInNAL

As assinaturas vencidas poderão ser suspensas -sem prévio
aviso.

Para evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
et-i°7-.0 DA seçZet co cactoAçÃo.
sclicitada com antecedência de
FLORIANO GUIMARAES trinta (30) dias.

DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRUTO PEREIRA
CHEFE DO SERVIDO OU PLMLICAÇaES

a- As reclamações pertinentes J. E3. DE ALMEIDA CARNEIRO
â 7natéria retribuiria, nos casos de
êrro ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
cioçÃo iit
deRfficlaç'ão, até o quinto dia útil
DopwilmonanCe
&DOU> do publicidade do oxpodlontio
subseqüente à publicação no
Nacional do Proprledado induatrIal do Dainlotbrio
do Indinatric o do ~ralo
drgão oficial.

amimas° nas °fletiu° do Departamento de. imprtnsa Nacional

A Seção de Redação funciona, para atendimento d g público, de 11 às 17h30m.
Os originiais, devidamente
autenticados, deverão ser dactilografados em espaço dois, em uma
s6 face do papel, formato 22x33:
as emendas c rasuras serão ressalvadas por quem de direito.
As assinaturas podem ser
ecaaadas em qualquer época do
ano, por seis meses ou um ano,
exceto as para o exterior, cicie
Seíi;pre serão anuais.

Na parte superior do cnderêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.

ASSINATURAS
FUNCIONÁRIOS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

Capita/ e Interior
Capita/ e interior:
NCr$ 13,50
NCr$ 18,00 Semestre
Semestre
NCr$ 27,00
Ano 0006000000000 Arer$ 36,00 Ano
Exterior
En2tiOr
d.o.. o e NCr$ 30,00
NCr$ 39.00 Ano
Ano
NÚMERO AVULSO
O preço do número avulso figura na última página de cada
exemplar.
a- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,
se do mesmo ano, e de NCIS 0,01 por ano, se de anos anteriores.

N9 545.938 - Paraná - Atito PaN9 313.489 - Tudo - Sogar S. A.
542.526 - Ponto Frio - Fun- Classe 21.
ele.çto Ponto Frio - Classe 8 - Re- Soe. de Organia.ção Geral e Abas- rama Ltda.
gistre-se com exclusão feitt pela tecimento de Lojas - Classe 39. - i N9 586.118 - Brasilider -:- Erasilider de Auto -Motores Ltda. seção.
21.
N9 543.077 - Barra Barata - Classe599.839
- Magno-Color - GeN9
• N9 570.933 - Duaflex - Wellwor- Claudio Vrito e Fernando de Brito neral
Electric S. A. - Classe 8.
1
- Classe 8.
kby Limited - Classe 7.
610.492 - Spazio paia Móveis e Decorações Ltda. - Classe 40.

•

n•••na..

N9 1324.886 - Emblemática - Moveis Prado, InclUstria e Comércio 12zaitada - Classe 40.

ENERGIA NUCLEA R
DECRETO I•1 ;-

7-5-1968

/DIVULGAÇÃO N ç 1.057,

N9 639.205 - U - iviieromatic
lb-as - Indústria Brasileira de Seringas 5. A. - Calma 10 - Registre-se sem direito ao uso exclusivo
e isoladamente de U e Mic.romatic.
_-

PREÇO: Ner$ 0,60

N9 495.351 - 24 Horas - Simea do
Brasil - S. A. Industrial de Motores, Caminhões e AutolNvela Classe 21.

IV €35.011 - Sincroniza'úr 11.2,
Waldemar Teixeira de Frejcrs
Classe 8.

33y:ti:A-

N9 608.828 - Le Grand Chie -Salustiano Affonso Vasconcellos Soares - Classe 17,

N9 642.278 - Uirapuru - Sn Indústria e Comércio S. A. •
8.
se 8.

N9 562.916 - Brasolanda - Co
mérci,o Importação e DiPostaço 1-4mitada.
N9 536.926 - Lubarsa - Lubrificantes Bardahl S. A.
•
N9 654.802 -- Reidas VUvulas Eivtrônica Ltda.
N9 444.731 - PolyMer Industrie,
Chimiche S. P. A.

VENDA

N9 519.694 - Esb Incorporated.

Na Guanabara

1

Avenida Rodrigues Alves
Agencia
Ministério "ila Farenda

Marcas indeferida 9
N9 495.337 - 24 R - Simca do
Brasil S. A. Industrial de Motores, Caminhões e Automóveis Classe 21.

N9 601.712 - RED - RED R3des Elétricas de Distribuição Lida.
- Classe 8.

Cumpram exigências

N9 638.407 - , S1E.L Serpa Importadora e Exportadora
:Ltda. - Classe 10 - Registre-se com
exclusão feita pela seção.

687.567 - CACEL
-- comércio e Abastecedora de Corabustiveis Cerchiaro LteLL. - Classe
11.9 47 - Registre-se com exclusão
relia Peia seção.

Os suplementem às edições
dos órgãos oficiais só serão fC1720-•
tidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.

N9 637.955 - Minigrapb, eadores Minigraph Ltda. - Classe
tV? 17.

PESSOAL TÉCNHC

N) ti38.167 Baro - Industrio, e
Comercio de Artefatos de Metais Baro
Ltda. - Classe 6.

N9 654.790 - Polibox Polibox
- Indústria de Artefatos de Madeira
Ltd:. - Classe 26.

-- A remessa de valôres, sempre a favor do Tesoureiro da Departamento de Imprensa Nado,
na!, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.

N9 605.932 - Brasilentes
lentes Ltda. - Classe 8.

19

Balancins - UsinaNQ 614.345
em Mecânica Balancins Ltda. Classe 21.

. As assinaturas das Repar:1çóes Públicas serão anuais a deverão ser -renovadas até 28 de fevereiro.

Atende-se * pedidos pelo Serviço de Reen;b6lso F3stal
Brasília
Na sede do D.I.N.
10811n•••••n,l

o

N9 528.535 - SERVAL Sociedade Anônima Transportes Comércio e
Representações.
Ab Printing Equi p.139 542.800
ment.
N9 552.759 - Italxim Administração S. A.
N9 569.670 - Vsesojuznoe, Export,noe - Importnoe Objedinenlje MedexPort.,
593.746 - Matsushita Electric
10
Industrial Co. Ltd.
•
- Obermaier do Brasil
N9 596.70 1Equipamentos
Industriais.
S. A. A.

Sex.e:a-i.oi:a
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149 605.757 - Mdliudora Vista
N9 190.033 --a Caetano Filorneno
Alegre Ltda.
rearo Mariano Casaniro laarnandes.
149 642.65:3 - lEnue Pittragi do
No 190.108 - cri-Sol Plasticos inBrasil S. A.
dústria e Comércio Ltda.
149 646.610 - Meta lúrgic .t Siltex
149 191.0'79 -- Carle Wallace Inc
Ltda.
N9 191.303 .- Rui Muldonado.
149 650.924
Mecânica JI4.1 Brasil
Ltda.
149 192.186 . - Julia da Costa Mi149 651.421 - Guanacar
Gua- clialopoulos.
nabara, Carros Ltda.
N9 192.348 -- Heilmair & Cia. Limitada.
•
N9 686.771 - Optical .de Equipamentos 1‘./.1éc1icoi.
N9 192.720 - Amsted Industries
N9 681.753 - Emprèsa TéCnica Inc.
Construtora Aresta Ltda.
IC 205.598 - Luiz Carlos de Aquiata- no,Ramalho.
N9 688.40d . - Me laica
ra Metálica Ltda.
Luiz Carlos de AquiNo 205.600
no Ramalho.
Ni 690.782 - Móvei Jtr S. A.
Comércio e Indústria.
Arquivamento ....
N9 690.786 - 14o:eit Ua.S. A.
FOÏ9.iii mandados arquivar os proComércio e Indústria.
cessos ele:lixo:
s. A.
N9 690.790 - Móceis
NO 177.447 - Amando Schepis.
Comércio e Indústria.
Ng 146.275 - Fisons • Psst Control
NO 691.190 - Nippon Koagaku Limitecl.
K. K.
• 149 4149.621 - Karel Ctvrçmk.
149 698.717 - Importuçuo e E::porSocieté Rhodiaeeta.
taça° Material Cirfulco ' a HospitaN9 157.615
lar nread Ltda.
NO 159.981 - IMP - Indústria de
Diversos
Material Plástico Ltda.
S. A. Fiaçáo e ,Tecelagem lpiranN9 166.165 - Valter Max Otto
ga Assad -- Junto ao registro nú- Milan
mero 227.367 - Indeferido o Pedido
de prorrogação.
149 174.472 - The Black Clawson
Company.
Sociedade Nacional de Materiais e
Forjas Ltda. - Titular do registro
N9 176.675 - João Fuganholi.
n9 243.489 - Indeferido o Pedido de
prorroga ç
149 176.937 - Hefti Aktiengesellschaft.
N O 528.044 - Iseki Miesui Máquinas Agrícolas S. A. - Aguarde1(9 177.189 - Roberto Costa Ca
se os U8rimos apontados acima.
puano e Sergio de Souza Barros.
N9 626.309 L Indústria de Móveis
No 177.249 - . Smith Kline
Celupa Ltda. - Arquive-se o pro- French Laboratories Limited.
Ce880.
N° 177.278 - L'Oreal.
DIV9SÃO DE PATENTES
De 3 de março de 1970
Cumpram exigência

N9 177.432 - nited St,ates Alteei
Corporation..
N9 177.452 - American Cyanamid
Company.

técnica

1(9 177.526 - Oliviero
N9 177.881 - Velo' Lokomotivbau
Antonieta Ramirez.
N9 151.425
Na 160.754 - Nardo Gavetti.
Elektromechanische Werka Hans
Beimler.
N9 167.811 - Bata LiMited.
N9 177.909 - José •Waldemar BohNo 178.731
Standard Eleotrica ner.
O, A.
149 178.084 - Adelpho Lupi PittiNo 178.732 - Standard Electrica glianni.
3. A.
149 1'18.085 - Adelpho Lupi Pitti149 181.698 - Matheus Palmo.
glianni.
N9 188.048 - Fernando Orlandi.
1(9 178.086 - Adelpho Lupi Pittiglianni.
EN 183.070
Ika - Irmõ.os Knopfholz
Indústria e Comércio. N9 178.186 - Kün Neung
N9 108.093 -- United &ates Steel
Corporation.
N9 183.097 -

N9 178.206 --- Molins Machine
Company Limited.

Dante

N9 178.306 - General Electric
No 188.170 - Berndt Biermann /C. Company.
No 183.507
C. 13. P. A.

Ing. C. Olivetti 81

149 118.389 - Roberto Pontas Cardoso e Gustavo Ramiro Costa.

14 9 190.032 - Indústria de CalçaNo 178.363 - Nilda Maria Dutra
dos Elliena S. A.
da Fonseca.

NO 178.375 - Roque Iaodortella.
N9 178.58' -- Alberto de Gaspara
69 189.ai9 - Victor Manuel da
Cunha Viegas.
N9

189.680 - Victor • Manuel da
Cunha Viegas.
149 189.830 - Certain-Teed Products Corporati on.
No 189.878 - Genédo Pauline
Passa.
N9' 189.940 - Gastar) Braga Júnior.
N9 139.954 - Kuno Steiner.

Março de '1970 631
149 190.E.:5 - Ellab Ltda. - Ara
auaem-aa. os processo.

Divisão Jurídica
Seção Leal
Rio, 3 rio março de 1910
,liquivamcnto
Furam mandaCio3 arquivar 08
processai a•viY.c:

NO 130.743 - Farbwerke Hoochst
AkbiengesEjscj vorni Meister LuN9 189.960 - Inrebra - Inlústria cius & Br lflf.
de Relógios do Brasil LtJa.
N° 1331 /Ra.
Ciba Scciété Ano/137111c.
No 189.960 - Sérgio Figueieedo de
Almeida Castro.
149 135.671 - H.W1ey Products
Company.
N9 189.967 - José Antonio Bernardas e Matheo Santa
NO 1.34.d79
Yttwate.' Iron & &cai
Co. Ltd. e Takilo Sasate.
149 189.973 - Editorial Bruguera
Ltda.
NO 135.231 -- Stamicurbon N. V.
N9 136.059 - Sandoz S. A.
N9 189.979 - Edegar Eurico LichN9 136.202 - Uta-Pstentverwaltenfels.
tungsgeselaiehaft M B
149 189.990 - Dirceu BarbOsa Weber.
N9 137.03 - General Anilina do
Film CorpiDration.
N o 189.991 - Dr. Francisco Macedo Feitosa.
Ns. 137.451 - 1339.751 - Vidros
N9 189.994 - McCorquodale Colour Corning Brasil S. A.
Display Ltd,
N 9 137.941 - Instituto Français Du
Petrole, Des Carburants Et Lubria
Nçi 190.005 - Aldo Alvint de Re- flants.
zende Chaves.
N9 144.137 - Blivera Baugesells149 190.006 - Aldo A/vim de Re- chaft M B H.
zende Chaves.
N9 144.625 .- Helene Kambersaya
149 146.204 - Robert Henry Ab- s
No 190.021 - Fraca Corporation.
_planalp.
149 190.030 - José Pedra.
N9 146.359 -'Georg Ptak.
149 190.022 --a Domingos Ribeiro
N9s 149.935 153.63313 - E..
Guimarães.
Merck Aktiengesellschaft.
149 190.062 - Ilans Behrend.
N9 149.990 - Armações de Açd
Probel 8. A.
No 190.148- - Epn Franz Sch
mitz.
DP 155.190 - Sandoz Patents atila
N9 170.637 - The Goodyear Tire
NQ 190.147 - Belline de Faria Jú& Rubber Company.
nior.
No 173.106 - Mobay ceemical
Indústria Company.
No 190.161 -- Ibras
Brasileira de Seringas S. A.
N9 174.106 - Wiihelm Johannel
Feia & Carowan Ltda. Silberkuhl.
1(9 190.162
N9 190.165 - Hilermar Conceição
175.48 - Atmações de Açd
Silva.
Probel S. A.
1(9 190.168 - Twin Dise Clutcn
Company.
N9 175.904 - The Dow Chemica,
1(9 190.171 - Maximus Ind. e Company.
Com. de Balsas Ltda.
N9 178.029 - The Gootlyear Tird
& Rubber Company.
AVISO)AS REPARTIÇÕES
N9 178.848 - F. Hoffmann-La Ra.
latí LICAS
che & Cie Soclété Anonytne.
(O Departamento de Imprensa
Nacional avisa às Repartições Pó149 179.259 - Massey-Ferguson
bilras em geral que deverão proviciustries Limited..
denciar a reforma das assinaturas
NO 180.317 - Nydqvid St Holm Ak;
dos órgãos oficiais até o dia 30 de
abril, a fim de avItar o cancelamento cia remessa a partir daquela
149 180.648 - Maya And Baker LI4
data.
mited.
O registro de assinatura nova,
N9 181.044 - P. P O Industrial
ou de renovação, será feito contra
Inc.
a apresentação do empenho da
despesa respeetiva.
N9 181.285 - F'arbwerke 'Hoechst
A.ktiengesellschaft vorru DiZeister Lu.
:chis & Bruping.

N9 112.527 - F. HQn-m,Ann-La Ro.i N Q 155.948 - Textile And Chemlcal
Research Company Lim I tcd (Vaduz).
che & Cie Société -Anonyme.

Nippon Kayaku KaN9 190.928
bushiki Kaisha.

Diversos

• 149 636.427 - Spumar - Espuma
S. A. White Mar- de Nylon Ind. e com. - Arquive-se
o pedido de desistência, deve o processo prosseguir nos seus trâmites leN9 192.032 - Ciba Société Anony- gais.
Arquivem se os proéessos.
nxe.
N9 717.394 -- Rotesserie Nobile Limitada. - Arquive-se o processo.
Cumpra exigência técnica:

N9 191.006
tins.

CERTIFICADOS EXPEDIDOS ' EM 27 DE FEVEREIRO DE 1979

* MARCAS - CLASSES

314.679 Sand Bar Moto Peças Wallig
455.589
3.
480.985 Wa Ka Mo To
Diferral - 5
489.101
1
493.669 1 Umbil Hotel
496.024 Phytospreptin - 2
501.549 Calypso - 1

6, 8, 21

1 Registro's-

402.083
402.084
402.085
402.086
402.087
402.088
I .402.089

! Registros

MARCAS -CLAESE.3

Termos

F. Hoffman-La Ro- N9 172.076 - Novo Terapeutisk LaN9 182.529
boratorium A. S.
Che & Cie Société Anonyme.
N9 186.465 - Société Rhodiaceta.
Ns. 185.737 - 18.154 rociét()
Des Forces Et Ateliers Du Creusot e
Cumpra exigência:
Société Industrielle Delattre-LevIvier
I D L.
N P 534.818 - Julian-) José de Oli187.770 =- Chemische Werke veira.
NQ
Munchen Otto Barlocher GMBH.
Sptunar
Ns. 66.426 -- 636.425
és. 189.495 - 189.618 - Th: Ohio -- Espuma de Nylon S. A. Ind. e
Com.
Brass Company.

Têrmos

Março de 1970
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632 Sexta-feira 6

Whitex - .1
528.653
Fiam -- 46
552.646
553.9751 Soilax 562.753 1 Presthol - 7
566.962 1 Bananela -- 41
590.103 1 Casa Cinelli - 1.7
37
593.5791 Indetex
619.245 j 13elnyl - 36
613.786 Doctor Brown - 43
615.905
E.mblemAica, -- 2
61'7.525 1 Berceuse -- 48
617.771
ika Brasil
42
619.094
Marcosol - 2
619.550
Albeisa =
625.359 O Queimador da Lapa - 23
627.920 1 Braswey --- 41
628.517.
Borina - 3
629.168
Brancomate - 28
629,.211
Cooperacotia - 19
629.216
Cooperacotia 629.234
Cotia - 42
629.235
Cotia
43
630.688 Braswey - 46
632.569 I Venetn
634.356
Cosin; - 18
634.963 Umua r ama -- 28
626.036
Isopor - 4
636.039 1 Jomar - 4
641.483 1 Ao Gaúcho - '21
642.048 1 Sodefar - 18
642.246 Gráfim Biblos - 32
642.527 1 A Rernahola - 42
642.648 1 Violão e Mestres - 32
643.446
Bonanza
49
644.860 1 Urupiara
28
616.895 1 Cosiderpa
.18
649.104
Elgin
46
652.560 1 Ginespacial
33

•

'1

1

WIMOMIDOKI

.nnn•••41.011.1.

VAXA JUDICIÁRIA
E

CUSTAS DA JUSTIÇA
DO

•

,

ESTADO DA GUANABARA
DIVULGAÇÃO N. 1.111

PREÇO: NCr$ 1,00
•A VENDA
Na Guanabara
- Avenida Rodriçues Alves n 5 I
Agencia I: - /VIISstéc.io dn Fazenda
Atende-se a - ; edidos pelo 4Serviço de Reembôlso Postal

Em irasilia
Na 3cde do DIN

402.090
402.091
492.092
402.093
402.094
.462.605
402.095
402.097
U2 098
402.099
402.100
402.101
402-102
402.103
402.104
432.105
402.106
402.107
402.103
4°2 109
752.110
402.11/
402.112
402.113
402.314
402.115
402.113
402.117
402.118
402.119
402.120
402.121
402.122
402.123
402.124
402.125
402.126
402.127.-
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terenen...
• nn•nn•••ry.

ATENTES DE INVENÇÃO
PONTOS PUBLICADOS

P

TERMO Dic 137.226 de 16 de =rio de 1962
Requerente: BENRI MORREM
PrivilOgio de Invenção, " PROCESSO DE PRER4Rni0
.
DA PIPBRIZINA

DE MCUDS DERIVOU

azInniaçoss
1» Processo de preparaçao 00 novos derivados_ de pipo.
l' rezina que correepondem à fermula gorais, : -CR »CR

z

,,X.CRZ-CROH-CRz0H

NIT »CR'
2

2

Th%) H° 189.686 de 23 do maio de 196(.
Requerente: VIBR
ASILINDISSTRIA DE ARTEÉATOS DE BORRACHA IfiDA 3X0
nod;i4 Indutriair
"'OVA E O RIGINAL
-SO.T.j. "?ARA SANDÁL/AS"

pAufc

110) • "NOVA E ORIGINAL COLA PARA
SANDÁLI AS". que ao oareetOriza
e s s ei)lalmente por ser a nela
pre v id.:. na P ar te suPorlarde
desonhos om al
to Od b aixo relíVo repre cestativoe do un
b arquinho a vela (1) dos mama
do eu mvegando siOre ao ondas (2) tambím
d esenhadas em alto ou baixo ro
lívo havendo na parta contrai da sola noa
inscrição (3) referente ao mnl:

10

ou tipo da candiais:,

•

. Ponto n° lk
dós dbla pdnitae.apresentadoi."

Onde 1S; representa um átomo do h1drOginio, uri - átomo de halogenio,
Um radical alquila ou alcoxi; -

O,,

-D é

Z
3' um iltorno do hidrojnio, um radical alquila ou alcoxi;
Ri , Rz e E3 podendo se encontrar em uma posição qualquer
abre O
nácleo benânico, enractarizado pelo fato de se reagir o 112-epoxi..
.3- hidroxi-propano com uma 1.(Ri, Rz, Rrfen11
)-p iM'acica 80 que
211 ) R. o IStem a mãsms significação dada acima.
G
A roquerente reivindica às prioridades dos correspond1
tes pedidos de positados na Repartição de Patentes da
541gloa am.
16 de março de 1961 e 21 do Fevereiro de
1962 sob rics 601.39è •
140946h respoctibame

?oito n ol no total de 3 pontosipresentados
TÉRHO No 155.071 de 3 de dezembro do 1963.
Requerente: FERNANDO MARTINS GOMES SX0 PAULO.
Privilegio de Invenção: "FILTRO PARA EXAUSTOR".
AEIVINDICAWEI
•

l'ERMO N° 189.685 de 23 de maiode 1967. Requerente: V1BRAsiL INDJSTRIA DE ARIEPATOS DE BORRACHA LTDA SIO PAULO
Modílc Z3duetria1e "NEVO E ORIGINAL MODh4
1.0 DE SOLA PARA SANDÁLIAS".
REIVI NDICAGft› .

1) "FILTRO PARA EXAUsTOR", caracterizado por compreender
.uma armação de base substancialmente retangular, com parte frontal
chanfrada . e aberta inferiormente, onde se situam
em sequgncia, uma
tela es pecial retir gvel, logo acima uma gaveta' cora
fundo de tela O
preenchida com o elemento.-tiltrante q
ualquer
sendo
que
a lateral
contrgria e dotada de rasgo de
forma oorrespondent" nbí. rtura do
exaustor, e dotada de guarnição envolvente.
Ponto n o 1 do total de 3 p ontos apresentados.

)1°4 - "NOVO E ORIGINAL MODel.0 ng SOLA PARA SANDÁLIAS, que se
OarsHtenza e ssencialmente por ser a parto eu
p erior da sola'da eandília,
onde ao apoiam: a planta dos pía, provida do d
esenhos (1) regularmente
di stribuidoe, rep roeentativos de um carro an:'uo eendo cada
grupo de de
senhos reparado por linhas p aralelas (2), e no centro da sola
hí a 1n1
erices , corres p ondente ao modele da
sandília vIrounsorita a uma formacio
eli p tica (3)e
Ponto no 1, dos dolo ponto.

.9

•

CP
1;„`n

I

apreaentados.

624 .

D..•"^.1C, On‘"..A.1_

Sexfe!u2

ffflalowaa..,

!TÈRMO N o 155.166 de 5 de dezembro do 193,
;
Requerente: BISMARCK INDdSTRIA E C)MÉRCIO LTDA. PEANAMBUCO
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PAaA'USU PARA A
291EGULAGEM DOS EIXOS INFERIORES DA BASE 4ú PUV, DO Ca2:5WOTE DE
MÁQUINAS DE COSTURA".

TERMO N a 153.722 de 16 de Outubro de 1963.
Requerente: RICHARD J. DROOKS e BURTON moolcs".:±03..'
Privilógio de Invenção; "PROCESSO E APARELHO PARA EDITO..
NAÇXO CONTNUA"-

ZraMplUaria

RMINDICACOES

1) APERFEIÇOAMENTOS EM PARAFUSOS PARA A REOULAGEM DOS*
EIXOS INFERIORES DA BASE OU PRATO DO CABEÇOTE DE MÁQUINAS DE COR
TURA" caracterizados pelo fato de serem os eixos providos nas e;
tremidades de um berço em forma cônica e de igual modo a wçtremi
dado do parafuso regulevel, de ' dki-ira a permitir o G.Lojamento
entre as referidas extremidades, de uma esfera.
Ponto a o 1 do total da 2 pontos apresentados.

1)-Um prooesao continuo para sulfonar de

•

;Janeira aunatenoialmente completa um reagente orgéinioo se.
lecionado da classe que consiste te compostos tendo uma 11
seção olefinica e compostos tendo uni nácleo aromático, cameterizade por °empreender a introdução em uma zona de •
•reação de (1) uma corrente de uma mistura de triáxido de •

enxOfre.e . nm diluente inerte e (2) uma corrente do dito r2

:,-.";•
(WW"

,.gente orgânioo; a miatúração vigorosa da mistura de rea

-

,O?

eir ./3'

ção resultante; a paaaagem'imediata da dita mistura de res

// ••v,/// /7 Á'

13211

w. •

gão para dentro de uma zona de resfriamento; a introdução/
da mistura de reação'resfriede: . em uma segunda tona da reg.

çao, a

sujeição da mistura de reação reáultante e uma vigg

rosa miaturação; a passagem imediata dessa miaturs de reação, dessa segunda zona de reação para uma segunda zona de
resfriamento; a retirada da mistura de reação resfriada da
segunda zona de reação e a eeparação do diluente inerte de ,22 ds maio de 1964
Requerente: CONSTRUÇOES CONTINENTAL LTDA. =1= PORTUGA,
Priv. de Invenção :" DI2NSIÇA0 PARA REMOÇA0 DE CALOR
DE UM CORPO HUMANO DEITADO EM MÓVEL DE DEITAR °.

TERMO N o 159.373

Reivindicações

j - Disposição para remoção de calor de um corpo humano

aol

sentando qualquer triOxido de enxótre não reagido da dita
mistura de reação, ;vem seguida, permitir que a mistura de
reação resfriada passe por uma digestão, enquanto é vigor.
temente 'imitada.
09 requerentes reivindicam a prioridade de identio0
pedido depositado na Repartição de Patentes norte-amerle1

tado em um mOvel de deitar, como em uma cama, por melo de uma
placa, provida em um sistema permutador de calor, feita de um
material termo-condutivo, caracterizada por ser a placa (3,13
24 e 24' ) configurada ou disposta de tal maneira que fique .
impedida ume circulação ' de ar'por propagação t‘asica entre o

ma em 12 de dezembro de 1962 9 sob o na 244.096.
'

Ponto ag 1 de um total do 33 pontoe apresentados.

(2154‘

ar'e a placa ( 3, 13, 24 e 24').
A requerente reivindica as prioridades dos correspondes
tes pedidos depositados- na Repartição d. Patentes da Replibli•
ca Federal Alemã, em 29 de maio de 194$ meb os n a s C 30.096
iXd/30d e C 32 414 IXd/30d.
Ponto na 1, de um total de 21 pontos apresentada.
4

TERMO N a 157378 de 27 de fevereiro de 1964.
neguereztee KNO-OESELISCHAPT OSCAR EM O. - malga.

lriviliele de 1armaçIo: aaPani2DHO'2AlálMPRiMIR DISTRIBUI*
ETIQUilli MAI X CORRESPONMUTBS II2án DZ
!
umnpagallk

•
eolar,

ae n Aparelbo - Para imprimir 1 distribuir etlipietaa
ceai prinotpalmenté uma dimbastransportadoraeupostep

do etiquetaste colar i; Puxada interaltentemeate Por mm dlaYedi

'

tive de traça° sabre uma aresta

,!aa

de audança de diredo, ncàqual

etiquetam 3' livram:, ae ~mia musda tmanaPor!,_ 41
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conaoqmSnoia da

aua rigidez, e no qual o dispoaltivo da

traçãO

está eonjuaado do maneira tal com a instalação de impressão,
apás cada oporação do impressão,

o dispositivo

que

de tração puxa

a fita de etiquetas do um comprimento do otiquota, caracterizado

153 771 do 17 de outubro do 1963.,
Requerentet VAPOR CORPORATION Privilegie do Invenção: "GERADOR D2 VAPOR'E APARELHO AQUEWDDR D2
FLUIDOS APF RFEICOADOS BEM COMO SERPENTINA DE TUBOS D2 FLUIDO RIM
OS MESMOS"
TÊRMO N o

R4IVINDICACOR?

polo fato do que o avanço da etiqUeta efetuado pelo dispositiva

/.• Gerador de vapor aperfeiçoado, caracterizado

do tração apás cada oporação do impressão. 6 regulado em tama-

pele,

lato de compreender uma pluralidade de serpentinas de tubos de
nho maior do que o comprimento da otlqueta mais aomprida a imágua formadas anularmente, tendo cada una das serpenCoas uma
p rimir, e de que entre o dispositivo de tração e aa partes quo
o DUM em movimento, ost disposta uma união do eocorrogamonte

o do que na proximidade da mesa de impressão está colocado um
dispositivo mecânico de encravamento retendo a fita do ativo.
tas, o qual 4 diretamente colocado om posição do encravamento
por melo das irregularidades previstas na fita do etiquetas na@
distânciaa correspondentes nos comprimentos das etiquetas e á
libertado por uma parto que entra em contacto com o mocaniann
improonor quando rotrocodo para

a

sua pooição de partida..

• Finalmente a dopositante reivindica á p rioridade do
correspondente pedido depositado na Repartição de Pato°
tos da Alemanha em 27 de fevereiro de 1963 sob O GO
55912 VIIb/81b,
Ponto n o 1 do um total da . 22 pontos -apresentados.

pluralidade de enfiadas e camadas do tubos ligados e uma entra
da assim como uma salda, tendo um membro de distribuição

máltA

pia para entrads , ":22ectada entrada de .cada uma das serpent
nas . , um membro de distribuiçáO máltipla para salda conootado à
salda de cada uma das serpentinas, um tambor separador de vapor

adatótaab aos

referidos membros de distribuição máltipla, meloa

de bomba destinados a circularem água atraves das referidas

Ger

pantinas4 . um queimador que . ; dotado de uma câmara de combustão
para distribuir gases quentes à camada recândita dos tubos em

ceda refliffifina,

uma e2Mera coletora de gases de combustão cir

Oiladaddb as referidas serpentinas e comunicando-se diretamente
com a camada dos tubbs de cada uma das serpentinas e uma conexo
de chaminé Comunicando com a .4mArÀ -. m atara - dos Rases de combustão.

•
depositanto reivindica a prioridade do corrospondeg

to

pedia

depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unido&

da .Mrica do Norte OM.5 de. junho do 1963, aob

o número 285.796 .

Ponto n o 1 do total do 21 pontoe apresentados .

f iá

riamo N° 189.667 de 22 do mala do 1 967.
•
Reouerento, CHRISTIAN° H. STEYER & imao LTDA. - RIO ORANDE DO SUL
Modeilo Industrial; NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO EM LATERAIS PARA PREN
DER O CONJUNTO DE PE PA R DE NOVO_APARELRO DE CONTADILIDADS MECANIZADA .

4

waw,Ullp"
/EWA

ty

NEIVIND/CAÇUES

S ORIGINAL CONFIOURAC4 EM LATERAIS PARA PRENDER é
CONJUNTO DE PEÇAS DE NOW° APARELHO DE CONTABILIDADE MECANIZADA', oarac
1 - "NOVA

torlzada por ter a face UtoraT esquorda, a cOnflguração do p ose plana
com dorso recurvado, com

a

parte s uperior achatada:o com reentreincias

o.

TERMO. No 142.281 . de 21 dO agosto de

'Çrivilágio de Invencão . '" PROCESSO

PARA PROpgX0

DE REiro dc = '

REIVINDICAÇUS

e, provida em sou corpo do dois orifícioa em forme retangular, de ools

•- Um processo para cristalização do hidrato de dartrosa

farpa, de trea pinos e de um eixo aextavado, dispootoe aGsquadamente ao

a partir de líquidoaconibndo dartrosa, caracterizado por consistir

fim a que co destinam...

conto n° 1,

1962

Requerente:. CORN PRODUCTS COMPANY m==2.U.A,

dol'a pontos sortoontw:w..

em resfriar rapidamente umasolução euporlaturada em ralação à dal
troae e contendo 70 a 90% da substância saca e tendo uma temperatg
ra acima de cerca de 50 0O, misturando-se dita solução rápida e intimamente , com

um

leito de semente consistindo predominantemente

de cristais de hidrato de dartroso tendo 'ma temperatura nitidameg
te mais baixa do quis &área de 50 00, meio p elo qual expontánoa fcrma4O do micu,cristals de hidrato de dextrose ocorra na referida

eolução .
A requeranto rólyamdla a prdade co cOrreso..Ident.
p
' odido depositado

na Repartido

da Patsntos dos Estados Unidos dm

América, em 24 de agosto de 1961,

oob n°

133..566

Ponto n° 1 do total de 8 pontos gpro3ontadu..

6

636 Sexta4eira..6

"RIO OFICIAL (seção III)

2fiR4O NO 152 O16 do 9 de'vetembS% do 1965
Requerentes RUPP CORPORATION á V000A,
.
Privilegio de InvençÃos °APARELHO PARA TIANWERÊNC7A DE CALOR E
duenEo DE PRESSÃO°

Março de 1970

tado dentro do tubo, as ditas alotas ou sallenclas
. Bora. ° ec-locadas, ' no 'sentido de abandonar sou alinharonto oom oa
rángot, passando entU a encostarem na parte, derprovida do rar-

_lagag
ZaWn

gos, de oxtromidade do moMbl'o reforçador ansiar.

ao° arOlho pare traosfeAncia dé calco e eplicaçiedé pReSsão, do tipo dotado de ema erg a de euperfície eXpcstS
pura efetuar o transferencla de calco, c aracterizado pelo fato
de compreender In par de placa dets quais uma deles comporta

Ponto n o 1 do total do

1

-d.
41:e

33

pontos apresentudos

1

•

o

Weferida área do euperfície exposta; meios destinados á monta.
gem das referidas placas em relação espaçada uma á outra e pro
porcionando um cana/ einuoso para circulação de fluido fechado
nas extremidades opostas pelas r eferidas placas e definido por
Orna pluralidade de elementos diviairlos estendidos Yoraneversal
mente ao espaço entre o referido par de placas e tendo eixos •
geometriece longitudinale que ficam em planos
p aralelos estendidos na direção da extensão do aparelho; outros meios
rios nas extremidades de referida p
luralidade de elementos diviseolos dotados de eixos gocmetricce long itudinais que ficam
em planos p erpendiculares aos referidos planos paralelos; metal
para fixarem tedoe os referidos elementos de
divieerie numa eg
perflele de una das referidas p
lacas; e meios destinados .á moa
tagem de referida placa nos referidos ele
mentos de divieeria
para fecharem assim o referido canal para circulação de fluide.
Ponto no 1 do total de 22 pontos apresentados

uniu
"

TÉRMO N o 155.070 de 3 de dezembro do 1963.
R equerente:'DELpORT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. - C710 PAULO.
Privilegio do Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS . A CA:.
XÁS PARA ,FUNDIÇÃO'
1

REIVINDICAÇUS

i - "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A CAIXAS PARA
FUNOIÇXO", formadas por duas partos su p orponiveis ., de paroder in,
ternas ligeiramente inclinadas, conformando espaço correspondentr
a tronco de pirclmido, caracterizado, in'i'cialmenteà poio fato .
dr
que as paredes da caixa se apresentarem formadas por perfilados
dotados internamente de sulcos longitudintit e externamente
de
nervura mediana e abas longitudinais nas bordas:, sendo que cair
lados adjacentes da caixa se apresentam reunidos Por cantoneira!rígidas e as bordas superiores ligadas por esquadros igualmente
rígidos, enquanto que os vertices restantes se apresentam formados por pares de peças que apresentam coxins ou tacos do borracnv
intercalados, con j untos esses atravessados por has,tc de parafusos, conformando can toneiras ' elsticas, sendo que às hastes mencionadas são dispostas buchas dotadas de recortes inclinados ad.j acentes,-uma delas solidexia-a uma aba ou sapata Para acionam',
to,
*
90nto n o 2 do total dó 3 pontos apresentados.

so

'

,k\xne oeir

An- effigg..~7,A

dilmo N o 158 244 de 8 de abril de 1964
Requerentes STAR, BONIFICIO ECHEVERRIA
S.A. . Espanha
Privilegio de Invenção: " APERF
EIÇOAMENTOS EM OU RELATIvOs
A CARABINAS OD PIsToLAS TIPO FUZIL METRALHADOR "
BIVINDICA

Uma carabina ou p istola, tipo ruzil m
etralhadOr ou
eutemetioe, cara cterizada por compreender uma parte de corpo
wif

no :coma de Um tubo, e um cano raiado, montado dentro dãsse tuao, sendo que o meio,
destinado a reter o cano dentro do tubo,
um membro reforçador anelar, afixado

A extremidade de bôca
Alenteire, e no interior do tubo, e dotado do cáries
magoa
meng ltudinals em sua euperficie interno
s
enquanto e superfície
O
externa do oano, na ex,tremidade dianteira' ou
. de bôca do mesmo,
6 guarneolde por eme p
luralidade ' de alotas longitudinais, ou
eutraa sa llônolat análogee,
adootadasiparo. estando o cano mel:tule dentro do tubo, serem p
assadas atreves dos respectivos rasgos), epOsi e que, eob ume'rotesío do nano, depoin
de to.- ef,do mon-

moio N o 149 747 de 7 de 3unho do 1963
./
. ReqHerente : PHILIpS , SLOEIDAMPENFABRIEKEN-rdo HOLANDA
Priv. de Invenção: " PROCESSó PARA. PREPARAR 11,17alfa,
21-TRIIDEOU.:9beta,10alfa-PREGN-4-EN-3,20-DIONA

•
1 - Um processe paro preparar 11;N/rd.

• REIVINDICAÇUâ

10a1fa-pron-h-en-3,20-diona, carsrterizado polo
Lato do que a 17al f a,21-diidroxi-9beta,10alfa-pregn-11-en-3,20-diona é submetida' e ação do oxigenação por um sistema de miererganta
NOZ OU de ensinas ou osPoros dos mesmos.
Ponto no 1 do total de is .pontos apresentados .

•

• v-

DIÁRIO OFIC/AL (Seção

Sexta- 3ira

r.wmpreAçola

uL~&§
Itr
1.- Processo para a fabricaçeo de novas

aildimagoam

racterizado polo fato de que num 5-nitrotiazol que. contem ias
posiçio-2 um radical convertivel num grupo amidino, o qual ei
Liga por um ;tomo de nitrogánlo com o radical 5-nitrotiazol, o
radical convertivel á assim convertido; ou uma N-(tiazolila-Z)'
amidina, cujo radical tiazolila na posiçie

5

ei insubstituido,

oi nitrada e, se desejado, num compoato resultante outroe suba*
tituintes aio introduzidos ou quaisquer aubstituintes preaentee
eliminados ou convertidos e/ou um sal resultante ó

mim

tido na base livre ou uma base livre resultante nua aal.
A requerente reiyindica a prioridade dos correspon
dentes pedidos depositados na Repartição da Patentes da Suíça,
em 17 da agasto de . 1962 e 19 do junho de 1963, 305 os AOS
985/62 e 7630/63, respectivamente.
Ponto no 1 al.s ëi. puntos apresentados.

/ERMO N Q
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TÉRMO N O 151,027 de 24 da julho c': :963,
. Requerente: HARBISON -WALM
COMPAKY
Privilegio de Invenção; "R.,:.---IráRIOS I PROCESSO PARA PRIL.
SARA-1,084,

T£RMO N o 151.914 de 16 de agBeto de 1963.
Requerentes CIRA SOCIÉTÉ ANONYMB MICA.
Privilãgio de Invenorana NPROCESSO PASá à PREMAM
DE NOVAS AMIDINAS'

aio

Mnro de

Hf)

•••••,"!'"="=""~"."..

147.328 de 1 de março de 1963.

1 . . ComposiçãO refratária, que consiste de carbureto
de silício, Alumina e sílica, aaracterizada pelo fato de per..
fazer o carbureto de silício cerca de 50 a 70, por peso, da
composição, perfazendo a alumina e a sílica substancialmente
tette a parte restante, sendo o tamanho das partículas dó car.
barato de silício, alumina e sílica tal que, microscópicamen.1
te, oi refratírios feitos a partir da composição sejam carac..
terizados por um componente singelo, maior, de carbureto der
silício, cujas partículas são formas angulares, irregulares
relativamente grossas, com as borda: das partículas separadas!
das mesmas mostrando gradações indo de configurações gera1meJ2
to retas para configurações arredondadas, sendo ti massa de ma!
triz caracterizada por uma associação complexa de mulita tornada In sita ,com quantidades menores do alumina e sílica, alterada por calor, distribuidas através de mesma, sendo a alumina caracterizada como grãos perifèricameate carroldos, íspst.:
roa.
A requerente rumnaaca a prioridade dos correspondentes pedidos depositados na RepartiOo de Patentes dos Ssti
dos Unidos de América do Norte, em 24 de julho de 1962 e 14 .1
da maio de 19 63, sobes nUmeros 212.063 e 260.3871 reaDaotiVg

=atoe

tequerrnte: MILOS DOBRY e VOJTECH MATOUSEIC -

TCREOORSLOVÁQUIA. .

Privilégio de InvençLo: "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA A ?ABRI.
3A010 DE ARTIGOS DE CONCRE2`0'

Ponto no 1 de tatu de 24 poetes apreeintedoee,

â. "" '

REIVINDICAS_

• • .5
mr" **********
**,

1 - processo para e fabricação de
artigos de concreto, armado ou no, caracterizado pelo fa-

Afir v

Fia /

Affliegagy
1ff Cr:*
4* va:24
04.000. wrommo4
220WWWW.
y"....". ir vialr".:2,

to de que, numa só rasa operatória, silo produzidos dois ou
mais elementos encaixados uns nos

produtos, apOs a

retirada das

outros;

tato de que

pelo

fOrmas, permanecem

bricação ou sabre uma base at; se terem tornado

. gz

ON

40("

de to- •
suscetíveis dr
no local

mgm ffiCippl Y Tgrá
'AZOMek Iii"
, v

transporte; e pelo fato -de que a máquina de produção, móvel ou

trapsportável, encaminhada a um outro
dutos, dispostos

s6bre uma base transportável,

sio transferidos

a um local de pega ou endurecimento.

.1144

,
-

TÊRMO N a 152.109 de eN› de agasto de 1965. .
Requerente: SIONODE SUEI. STRAPPI:;G ciMPAN's. Privilegio de Invonio: "APERPEn ... 4 ,aNTOS_EH :VIRAJMET>À

cequerente reivindica a prior-Ume ao correspondente

pedida depositado na Repartiçio de Patantes da

,,10/ 40

8.1.0.1%kh

local ou, entio, os pro-

Tehecosslovaquia

am 28 de Fevereiro de 1962 sob na PV 1254

0,

GRAMPXON , *
FeavINUcAM.
icg . Uma ferramenta caracterizada p

f•eL'r um g..• •uupo em

no de arames superpostos, ccmpw,:..:,ndo um par de chapge)
reno n a

1

(10

otal de 6 pontoe apresentados

laterais paralelas,um bloco

corr..(U;,2

apoio per UMR

, SaS chapas lateralz,um par do garras de segurança

contrier=

das ' articuladamente sabre dito blocc e adaptadas pard

'ceboram entre elas um graMpo~do que cada uma dessas

capas limita um par de fendas de carne idelnticas mas faie
,teiriças, tendo cada Uma delas um pa que se estende paegn
ura. uma secção inclinada e uma secçSo horlaontaioince
.1ligados as ditas garras de sojaraSoa e engrenando ditme)
'rendas para controlar o fechamento de ditas garrasic16-

11:jados a ditos pinos, pontos de

apto em ditas chapa

ad,lacontes ao :aferido bloco artiOuladd e engrenave1Z
por ditos elos e usa ftr . :a motriz ligada a ditos c;:- os
ra movimentar

pinos nas socçges das reftirdas f4,;`,

62C Sexta.feira 6
das

de cano
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para acionar:,

consecutivatenteo as garras effi

direç go uma â outra para
garras para acionar as . extremidadea do grampo de

prender Ogramp% erticulsr es

do para outro e depois mover

tua laa

os elos conjugando.os com

os referidos pontos de apPlo para retrair o bloco e colg
enrg
W2 as garras em posiçâO certa a fim de Completar o
Umento do grampo em terno dos arames supernostoso.
Finalmente, reivindica-se a prioridade do eorrespon.
dente-pedido depositado nos Estados Unidos da Amerlea do Now te, em 20 de AgOsto de 1962, sob o n o 218.028/62.
Ponto 0 1 'do total do 10 pontos apresentados,
.

Março 'de 1970

TÉRNOW 150 697 de 11 do julho de 13
RequerenteePAN-UYBA" tN$TRU?LENTOS MNW94,NDA. t S.PACIO
Priva de Invenção: ° APMEIÇOAMENTO EM OU RELACIONADOS COM 0
INDICADORES ELSÉRICOS ZE NIVEL PARA TANOES DE.GLSOLINU,
_
" REI
.
•
, 1. Aperfei -çoamenteeem ou relaelenade

com indicadores . elétricoe de nível para tanques de gazolima e mais propriamente com a sede que comporta o com junto elétrico, sede essa firmada, pelo respectivo pesco
ço,ao tanque do liquido, caracterizado em essência por uma parede divisória obturadora disposta transversalmeno
te ao pescoço da respectiva sede, parede divisória essa
que

se constitue de um disco de metal de fine espessura,

flexível, preferencialmente de lata° ou bronze foeforoso,
com frisos circulares concêntricos, fixada à dita parede'
circular do pescoço e . firmando, pelo seu centro, a haste
que recebe os Movineetoe provenientes do nível do liquido
e os transmite ao conjunto elétrico por meio do qual se
ataa-s8bre o indicador; sendo que dita parede diviseria
se destina a estabelecer separação entre o tanque e o
conjunto elétrico impedindo qualquer comunicação entre ambos e consequentemente preservando o conjunto elétrico
da infiltração de valores proveniente da gazolina.
Ponto n o 1 do total de 3 pontos aPresentados.

N o- /86.829 de 3 de fevereiro do 1967
Requerente: OALUNIL CAXIENSE LTDA ----RIO GRANDE DO SUL
Reedelo Industrial: NÔVO MODÉLO DE MOLDURA* PA ree PLACA DE

2ÊRMO

AUWOMOVEI

o

REIVINDICAOES
1. NOVO !nau DE MOLDURA
PARA PLACA D2 AUTONOVEL,
_
caracterizado por compreender uma moldura de formassubstancle
mento retangular dobrada em ingulo ' reto inclinado para dentro'e
tende nas laterais maiores, orificloc para fixação apee o en,
caixa da placa .
e. Neve waeao

•

DE moLSURA PARA vLAcA DE.AUTOKOVEL D de

acerdo com o ponto 1, substancialmente conforme descrito cosug
elucteado neeeesennos ame .'s .
Pante ms

1 de

letal 6e2 pontos apresentado@

e

de 15 de paio de 1964
159 227
Requerente: ELMiOOD LIQUID PRODUCTS, INC.
Priv. de Invenção: 0 APERFEIÇOAMENTOS EM OU REFERENTES AC
SISTEMA DE CONGELAÇÃO DE NITROGENIO LIQUIDO E PROCESSO PA
, RA . CONGEW ALIMENTO".
TER10 N g

givINDICSES
e.- sistema de baixa congelação, caracterizado pelo fa
to da compreender um tónel alongado, tendo uma entrada e uma.
saída, meio para transportar os artigos, para serem congelados,
da entrada para a salda, meio adjacente à 'salda para pulverizar
os ditos artigos com nitrogenio liquido para congelar os mesmos,
pelo que o nitrogónio ó fervido e volatilizado, e meio pare ar-

Sexta-feira .0

restar

DIARIO OFICIAL

e‘referido altroganio

trade, para prti-reetriar os

volatilizado

na direciio

da

dita gi

ditos artigoe, , conforme avançam pe.

(Seção

TÉáMO N o

Março de

011)

151.412 de 5

do

• dente

pedido depositado

a

na Repartiçao

Unidos da Am‘rica do MOrte, em 16 de

639

agOsto de 1963.

Requerente: SIEMENS •KTIENGESELLSCHAFT - AMANHA,
Privilegio de Invenção: "CONDENSADOR ELÉTRICO REGENERATIVO".

ré e referida calda,
depositante reivindica,

1970

AM-VIU/CAÇOES,
prioridade do corresponde Patentes dos Estados

1. condensador elátrico regenerativo, particu/armente

' maio de 1963, sob oct
Condensador bobinado, cujos armaduras consistem em camadas meti

280.781.

Ponto ce

1 do total . de 11 Pontos apresentados

71 9

' /loas aplicadas a fitas práprias para condensadores, carecteri.
zado pelo fato de qp g, o dielhricu e as armadura& co4sistem em
fitas de material sintático não metalizadas, a p roveitáveis em
estado livremente suspenso, ou em fitas de papel, bom como em
fitas de delgadas fanas com uma grossura :1.nferiox a

/C tC

~CF22Siigti~~2=2
r

C.: '1.

r-^-- Vr-- - 7 V

1, S.,

6

microns

levando revrstimentos metálicos fitas essas ' que ferem produz
das mediante u p licação de camadas de .verniz e de revestimentos
1;,.

metelicos sabre fitas portadoras, e que, quando da fabricação do

"

Ti

T9

ThM0 NI1 157.471 de 11 de março de 1964.

corpo dó condensador, são desprendidas da f5Iha portadora,
Finalmente a depositante reivindica a prioXidade
aa' cor respondente pedido depositado na Repartição de Pateai
toes da Alemanha, em 28 de setembro de 1962 sob n a 3 81 765
VII rc/n.

"cnto n Q 1 do total de 10 poAto$ apresentados,/

Requerente: DAI-ICHI KOSHUHA KOGYO CO., i.rU. - JAPXO:
Privilegio de Invanção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PROCESs0
E &PARELHO PARA REVESTIR COM RESINA UM TUDO DE METAL".
REIVINDICAÇCES

1.- Aperfeiçoamentos em preceaeo para revestir

Com resina um tubo de metal, sendo o tuna preaquecido atá uma
temperatura elevada, caracterizados pelo fato da compreender
NO

4

etapas de alimeutar'um composto de resina aintetice rapida

mento para o interior do tubo, flxar o 'imultaneacente o compos
to do resina sintàtica na parede interna do tubo por meio do
calor jç fornecido ao tubo durante o preAqUecimento e remoção
de um oaCesso do'compeato utilisado paro revestir o tubo pele
trannporte do exconso de composto com um g,;.s pereautedo rapidf,i

MATERIAL, ESPEOIAtMRMTE NEVE, CASCALHO DR ISZENTAMEATO, TERRA

E SIMILARESr,
REIVINDICACOES

exterior do referido tubo.
depositante reivindica a prioridade do correspondea

mente entre o interior
A

TERMO N2 162.341 da 2 de setembro de 1964
Requerente: EARL R. PISRER - CANADA.
Priv116gio de Znv en ção:'"DISPOSITIVD PARA O TRATAMENTO DE

e o

1 - Disp oeitivo:para o tratamedto de material,e9.

te podido depositado na Rep,tição de Patentes do JapSo em 12 d:

penalmente neve, easoalho de asaentamento, teria e eimila.

abril de 1963 sob o número 17.852/63 -

roo, caracterizado por teS quadro de sW,tentação celocrt ,: o:k py,p.
terivelmente de maneira acatável num veculo rebocador, o
por um eixo aceentado nes ete quadro de ouatentaçâo o munido .

PoutO n Q 1 do total de 25 pontos apresentados.

, de um acionamento, apresentando o eixo osso radialmente Dell
entes.
A requerente reivindica as prioridades do lanticos ped4
do depositada na Repartigg0 de ' Patente9 canadense e norte-americana
0M ó de setembro de 1963,

29

de abril de 1964 Sola os a Q s 804.020

363.443 4

Ponto na 1 do total, de 30 pontos eprasontedoo

Fig.

Março de 1970
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d,RMO N 2 154.503 .de /2 do novembro de 1963
Requerente: DALE-ELECTRONICS, INC
p...41£2i0 de invencãos " PROTETOR CONTRA SciPr.TENstIES MÚLTIPLO "
REIVINDICAÇOES
1. UM protetor contra sobretens5es máltiplo, caractatfzg,

Ro por compreender um terminal de equipamento tendo uw eletrodo em

WBRNO Na 138 080 de 13 de abril de 1962
I
COMPArY E.U,A0
Requerontes THE FIRERTONE TIRE te RUBBER
Privilégio de Invencas "PROCESSO PARA A PROMUO0 DE RESIEAS
E/OU BORRACHAS S1NTÊTICAS 9 P.ARTICULARMENTE MIBUTATIE g O ESEUS)
coraDemos E iliTERPOLIIILEROS C012 110NOMEROS coPow.manksrus.
P)2TIR DE URN CORRENTE ME BITRACARBONETOS COIJERCI4V
pEivINDI014525

FXbeasso para aproduçào de resinas e/ou botra.

espiral diminuindo em diàmetro à medida que se estende numa direção, um eletrodo cilíndrico inter-espaçado de e abarcando o eletrg

ctàs sintetieaa, particularmente polibutadieno e seus oopolíme.

do em espiral do terminal -,5 um eletrodo inter-espaçado do lado
Urior do eletrodo cilindrico, e uma espiral ou bobina de fio em

uma Corrente dellidrocarbenetos coMerciel, caracterizado pelo

terno do eletzodo cilíndrico tendo uma extremidade eletricamente
ligada com o eletrodo cilindrico e sua extremidade ()Posta oPeraet:

do olefin-as muitas com um catalisador de polimerizaçàO esterco'
o p pecífleo, para polimerizar, pelo Manos, uma olefina ns dite
corrente e remover o resultante polímero altamente linear da cqg

onalmente ligada eletricamente com o eletrodo mencionado am terce',
ro lugar, o eletrodo mencionado em terceiro lugar aprOpriado para
cor operacionalment e ligado eletricamente com uma terra..
Ponto n° 1 do teta/ de 7 pontos apresentados.
'

FY94

TERMO Ns 155 763 de 30 do dezembro de 1963
Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIM/TED . Inglaterra

Privil6 gio de Invenção: "PROCESSO PARA A PRODUM DE ESTERES
DE METALIU te AGIDOS CARBOXILICÓS"
REIVINDICAÇOES

•

1. 'Um proceaso para a prodUçãO do esteres de marau
la de ícidos carboxílicos, caracterizado por compreender o . as
tágio de comtãto do isebuteno com um sal paladoso e um oarbog
lato que se ionise nas condiçOes do reação para am doido earbg
4,10 é aut ./a. .fima tamoaràura maior que 100 e LIO W1f5
iliCO,
X
4mo de 200QC,_

'cato na 1 9 doa 22 pontos apresentamos.
CERMO 11 2 156 370 de 23 de-janeiro de 1964
Requerente: VAESSEN-SCLIOENAKERSOLDING.I.V..-Eolande
Privilég io de In!..ençao: ' , PROCESSO PARA PREPARAM DEHDERIVADOS
Ez POLISEstERIDEOS FURADORES DE GEL0

gsivioricAçou
processo para preparaçâo de derivados do polisaa
eaiideos formado ges de gel, Caracterizado pelo fato de compro
AtraveS
andei': a xageção do macromolecula s do-polisnacarideol
3. -

de ligaçaes do catei' metila.
A requerente , reivindie a,a Trioridate do corre
Àedido depositado ma . nepartiçtio:4 atentes da Alem asbA 'sto

14

23 de álwiro de 1.963 Sob A Q V 23.550 -Xvbilzo.
0
.

Ponto ao 1 1 dos 18 pontps.aprasentados.

tos e interpolimeros com nonOmeros copolimerizáveis a partir do
tato do se pOr .an contato wa corrente bidrocarbonetadn, conte

Unte hidrocarznnetada.
.a reqaérenta ÉaiVínOlca A prionldade dos correspon.
dentes pedidos depositados CA Repartição de Patentes dos Ese.
tados • Unidos de America de Flerte, em 14 de abril de 1961 e
29 de setembro de 1961, sob penas 1020964 e 141.864, raspes
ti:Vgmente.
Ponto na 1 do 'total de 26 -pontoe apresentados.

TÊM Ne 174L449 de 29 de ()Cera e 196
Vequerente: STANDARD ELECTRIC-A S/A ==g=017A1qABARP
.11todelo Industrial: " M ODELOINDUW:gIAL APLICÂniaEtCoMmawe
WLEKNICO EM FONA DE CAIXA ft
1412VINDICAOES
Ponjunto-telefiinico em ' forma de Caixa compreendendo
ummonotonemolocedo num compartimento 8co dt modo tal
que
quando-á gancho fOr-colocado, a'superficie do monofone fleti
completamente cai uivei com a superfície do lado superior da

claimatelaanica, escondendo assim os membros de contrae do
eon:Tunto telefOnico
'dnioSVOnt0 apresentado .

oira 6

21)
=D

TiàU-10 N g 155.381 do 12 do dezembro do 19630
acquoronte: IUCKY NETWIRdCA LTDA, . SÃO PAUI9. PrivilCgio de Iavetio: "APERFLIÇOAKENTOS EV CO RELATIVOS A RA.
naaw, PARA A CARGA DE BATER/AS, MAUINAS DE SOLDA E SIMILNWS".
REIVINDICACn
1) "APER.VEYÇOI=P3 EM OU RELATIVOS A APARELHOS PARA
p:?, BATERIAS vITinus DE SOLDA E SIMILARES", caracterimap
dez palt fato da Consistir na pluralidade de resistÉntias eletripvoferivelment'3cic nIquel-cromo, ligadas em série e montadas
sOb2s past:I lhas Isolantes apropriadas, tais resistÊnclas conectadas a uma have ou Raostato, comprendaado o circuito um retifica
C01°. c amp3r6stro, doa quais partsm condutores que se ligam, aos
poleo selas baterias.
Ponto mA 1 do total do 2 postos aprantldon.

TÊRMO U g . 55521 de 9. ds outubro do,1953
Requorento: UVo PHILIPSIGLOCILLE:=2RIEtEM-a-..u.r..nua
Privilco dl Invonção " APERFAXWAMEKTO3 EM OU RELATIVOS A PR0WFC-02
DE FARA/CAÇO DL COMWADOREM CCEFEDIÇOS E A COMUTADORES FABRICADOS P03.'
TAIS PROCESSOS

asIv:InnuOu
1 - Aperfoiçosmanto em ou relativos a p.00ac:so.; da fabrt

caçgo da comutadoros corrediços: da profsr g neia as chavas comutadoras miniaturizados, comprandendo uma corrodi r. a ciongada foits de ‘,.,a
lados longitudira
terial isolante, provida cm pelo manos um do
SOU4

is de, polo menos, uma carreira da taoca de contacto o condo dosli- !
z g vel na armaç g o formada pelas duas placas dn , suporta do material I.
solanto„ dispostas uma de cada ledo da corrediça e ostendondo-so no;
das
sentido longitudinal desta Ultima, havendo cm pelo manos uma
;.:22:as
do
contacto
catas
placas de suporte tiras do contacco
que apresentam uma extremidade livre provida de contacto o tendo,
l g a da porç g o prgsa na placa de suporto, a forma de terminal do sol'
dagem ou ilha do conexo, caracterizados pelo fato do sor formada :\
uma dieposiç go oncarreirada do tiras do contato a partir de uma fW
na rolha metálica por moio de remoço de material, permanecendo as'
tiras Interligadas pelo menos por uma dao ex'cromidadoo, polo fato
de seroa feitas, por compross go subsequente, elevag ges ou protubergi
cias nas tiraa de contacto e as tiras do eontacto uorom dobradas,
pôs o que a tira m•tálica, com as tiras ali providas, o inserida

em 1

um moldo ou gabarito (jia), dotado de um ralz;leo contra o qual s go í
forçadas as tiras, com duas paredes laterais ou estampas latorais
providas de a17e para a cobertura das tiras do contacto o de uma pa,1
rede ou estampa suparicsf o outra inferior, sondo o 2:eforidc. gabam. f
as pau,
to enchido com massa da pulverizaç go ou moldagem, aluis o
D

que

tos mstálics que se prestam da armago isolante o qao interligam,/
as tiras ao removidas do comutador retirado do gabarito ou moldo:
FIG. 1

TÊ= N 152.677 da 11 de setamoro as 1963.
Rewerentek BUADAVOX Badapesti Eiradástechnikai \reli:a-ate HWNCRIA
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS no ffiEOCE. E.SO U241ONTAGEM
ENROLAMENTO DE MOTORES AUXILIARES DE ARRANQUE"COORDRNADOS, COM Pg.,
ÇAS BUTUCAS E/OU ELETRONICAS".
allZWRIUMeta

41 requerente reivindica a prioridade do correspondente Ra

dido depositado na Repartição de Batentes da Holanda em 12,de_ontu.
bro de 1962 sob o n e 284.313.
Ponto n o 1 do total do
_ 6 pontos apresentados

1. - Aperfeiçoamentos no processo de montagem e enZo.
lamento de mótores auxiliares de airanqUe coordenados com peças olátricas-. e/Ja eletrônicas, nos quais os mirtos atuados na ponto dos
ditos motores são dispostos ao lengo da abnaçeN em pleno horizontal,
caracterizados por serem as peças dos cil'ealtos eletrônicos pertences
tos à ponte disPostaa e enroscadas (tiarardaa) mas placas condUtoras
prensada2,oa anzoladas (2), atas dos magustos da ponte (1).
Ponto n. q. 1 do total da 5 pontos apresentados,

AN

TÊRMO N Q 1523952 da 20 do~Po pa= de 1961.
.
- COii0LIA.a•
i
Requerente: AMERICAN RADIATOR & STANDARD S rma
TION - E.Y.A.
51 NOM
Privilegio de Invenção: "AZARELRO L RSFROEBAÇÃO
.
_
30 DE.FUNCIONAMENTO".

642 Sexta-feira
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guswiblçActo
1 - PrOoebeo para evaporar refrigerante ilqUidO,
Caracterizado pelos passos de formar refrigerante liquido den

TERMO p g '134.514 de 29 de novembro de 1961.
Requerente: VERNON DAVIS ROOSA • E.U.A.
Privilégio do Invenção: "APARELHO DE INJEÇXO ME COMMUSTIVEt'
PÁRA MOTOR DE COMBUSTIVEL INTERNA".

tro do um tanque disposto horizontarente pelo mover de correntes de refrigerante liquido para dentro do tanque parale~
las para com o fundo do mesmo e a modo de uma pulverisação m
Uniforme feita leque como tuia camada de n£vel uniforme, Lervendo dito
tanque
de
refrigerante
liquido, e revestindo
cn,to
tanque de ferver com um filme de óleo.
A requerente reivindica a prioridade de idõntic0
pedido depositado na Repartição (1 ,-,‘ ?ntentes nórte-americara,
¡In 3.10.62, sob D 2 228.055.
Ponto n2 1 do total de 10 pontos apresentadose
14

REIVINDICAOES

Aparelho de inçWçâo de combustfvel para motor de combuem
tiro interna, dotado de sistema de estrangulamento hidrAulicamente

1.

acionado, no qual o movimento de um &abolo acionador 4 transmitido
ao longo de uma tubulaçâo a um membro de empuxo que 4 assim correspendentemente movido para medir a ' quantidade exigida de combustivel
para o motor, caracterizado pelo fato de o espaço interno da tuba-

laço e dos elementOs hidráulicos que com ele se comunicam ser doted(
de uma passagem de entrada conectada a uma fonte de liquido pressu•
rizado e a uma passagem de salda controlada pela operaçâo do &abolo

acionador,- de modo a ficar aberta-na posiçâo de marcha lenta de dito
4mbolo e de ficar fechada %lendo dito embalo é operado. •
Ponto N9 1 doe 8 ' pontos ernresentadoe.
FIG.1
Pd

az

Sb 80 a /0# 42./00
"""".4111111111111W4
41.
'17

TERMO NO. 154.176 de 30 de outubro de 1963.
Requerentes AMERICAN RADIATOR & S'TANDARD SANITARY CORPORA

T1ON

E.Ú.A.

Privilegio de Invenção: "MOTOR EáRICO RESFRIADO FOR REFKL

Tia

GERANTE".
REIVINDICAÇOES.

ONU N*-189.722 do 23 de talo de 1967.
Requerentes APRÓDISIO ORTOCA RUIZ CIO PAULO
Modelo IndUetriale "PROTETOR ÁDATACO a 6cuI03 CONTRA 80Z, POEIRA
OUTROS'

Da_notual.
1 - PROTETOR ACATADO a 6CULOS CONTRA ROL; POEIRA E -OUTROS,
eireoterieado por as formar de um anteparo maior (1) de forma alongam
da, tendo articulada. nos extremos ask abes (2) com furos (3) (Itíc dío

passagem ia baste. doe Oculoa (piando o referido disposlUvo í neles
e
sua
aplicado, o anteparo protegendo a vista contra o g•el /Uva
talo, enquanto que ao abas protegem-na lateralmente.
Ponto :O 1, doe doie conto. apresentados.

1)!-Um processo porá o funolonamento de -

'uma n‘quina dinamoelarica tendo um rotor e um estator separadoe por uma fenda anular, caracterizado peloe,paseee •
de se' formar um anel giratório de refrigerante liquido co*
¡ial com a fenda, com um diâmetro pelo menos maior do que •
ó diâmetro médio da fenda, e movendo refrigerante líquidp/
e partir de dito anel para.dentro da fenda.

A requerente reivindica a prioridade de
identico pedido depositado na'Repartiçáo do patentes,morte.
seericana em 7 de novembro de 1962 b sob o m2 235.936.
Ponto n2 1 do total de 17 pontos apree
tados.

DIÁRIO OFICIAL (Seção 'III)

Se,:ta-feira 6

ÉRMO N O 149.255 de 20 de maio de 1963
Requerente: EXARE MEDICAL LIMIIED'e===INGLATERRI
Privilágio dm rktzenção: 6 - PRCCESSO , PARA PREPARAÇXO DE
DE COMPOSIONWPARMACtUTICAS CCRTENDO PROTAMINi REIVINDICAT5E3

.'1.. Et processo para a preparação de aomposiçães farmacju
ticaa contendo protamina em forma de soluçães injetáveis caracte
r i zada porque a protamine atou um seu sal do adiço de ácido £isia
lágicamonte aceitável. , e um formaldeido-bissulfito atou um formei.
doido sulfoxilato eão reagidos, dissolvidos em água, para formarem
diretamente' ou por aquecimento ma setor de PH alcalino, uma Solução
aquosa ativa em protamina, de estabilidade aperfeiçoada
A requerente reivindica as prioridades dos correspondentes
pedidos depositados na Repartição de * patentes da Inglaterra em 22 do
maio de 1962 sob Nos. 19.701 • 19.702 .

Ponto n o 1 do total de 18 pontos apresentados
TÈRMO N o 149.650 de 5 de junho de 1963
Requerente: LAPIS ENGINEERING COMPANY tIMITED ----INGLATERRA
Pr1.9114gio do Invenção: ° UNIDADE DE FORRO RENOV1VEL, PRCCESnu

DE FABRICAM E WRINOA NIPODÉRMICA TENDO O DITO FURO

REIYINDICAÇUE3
1- Unidade de Perro renovável para inserção removivál em
uma seringa hipodármica constituida por um seco feito de uma fina
tolha de material plastico de resina sintática e tendo um cubo ou
elemento de montagem de uma agulha seladena boca do mesmo, Nvrae .
Iarlyala pelo fato do saco ser abatido com um formato do contrA1
monto ,seja lateralmente para formar uma porção alongada alinhada •

como e projotando-se Posteriermente do cuba de montagem da agulha
seja leng itudinalMente para adquirir o formato . de um pingue ou bo-

1V1a•çu ci.)

19/U

643

162.27 de 25 1 0 ee,tembre de 19644
Requerente: BORG-WARNER OJt2OVTI0N E.U.A.
CUM° U2

Privil8gio de InvençâovnISTEMA DE ARTICULAM

OE EMBREAGEM".
REIVIRDIOWJES

1.

Oft mecanleur

de frtnão earactarázadapelo•

fato que ele compreendem meios de frição tendo uma prime/
c.a parte

e

uma eea nda parte adaptadas para interengateoll

Cm primeira parte tendo, polo menos, ama face de.frição
nada por almofedaa elásticae na mesma, ditas almofadas

tà

:ando adaptadas para serem substancialmente flexionadas guando ditas partes ficam plenamente ínterengatadaa, exercendo com lato uma arca de reação máxima ()Obra a elegunda•
parte de dito(' meios de trWto tendendo a lepelir os mesmor
para :ore. meios manualmente ar ionados Gavela entre uma Ra
oiço de contato doe meios de friço etravás de uma prima/
ra e segunda zonas de movimento p ara uma poeição de desengate doe meios de friçãos meios elástica impelindo norma/
mente ditais partes para o interengate e tendo a otio14Uoia
máxima durante a posição de engate de ditos meios manuais.
41. meios de tranmissão de :Orça interligando ditdimoloe ma
anais com ditos meias elãoticos e meios de frição e eendoeficiente para aumentadamense 4.ea1ocar a perda de etrça de
rosne de ditas almofadas quando ditos meios manuais eão
movidas da poeição engatante atreves de dita primeira zona
de movimento, pelo que menos eafOrço é neceesário para MAM
aar ditos meios manuais na dita primeira zona,
'A requerente reivindica a prioridade de idintico pedido
depositada na Repartição de Patantea Marte-Americana en 27 de setea
''iro de 1963 sob o no 312.029
Ponte no 1 do totna de 22vpontos apresentados .

tão adjacente à extremidade posterior do dito cubo, 9 material plaa
tico em folha do saco abatido sondo curado nessaforma, de contrai.
tento •
. . á requerente reivindica as.prioridaden dos correspondente,
pedidos dopositados na Repartição de Patentes da Inglaterra 012 1. 8 dt
junhu de 1262, Urdo setembro de 1962, 14 de novembro da 1962, 6 do
marçu de . 153 o 7 de maio de 1963 sob _ n ne, 21.644, 34.659 143.053,
".2e113.0 17.146 , respectivamente
r--to n5 1 do total de 9 pontos soPpdocultaolow
fic.L

teamo Ne 137.768 de 5

de abri/ da 1962

requerente: CSLMESE CORPOR4T1CO OP monas

...6,0.A.

írivilígio de laveneíe; PRI:CESSO 011 POLIMERIZAPO,Dt tIUM
REIVINDICAÇOE3

I.'

1. OM processe para polinerizaggó de trioxana , caracter
iãdo poro fato de compreender as etapas de preparar uma mistura de
polimerização em fase lienlia compreendendo poleamos 50% em D:20
do trioxana e . contendetm catalisador da polimerissego de çrioxanal
manter dita mistura um uma zona de pollmerização por Um período sa
.ficiente para converter quantidade suficiente die trioxana paro 1(
forma polimera de medo que tf forme uma massa solidifloylda em uma
zona de reação não renexida e exercer sabre à citada mistura uma a
ção de cisal1suaento dWante todo o eeriodo de oolimerização a mis-

•
"

6

6,• -4

tx

10mcwz,s

ppw,...nrramo=mipewemmemn

-

DIÁRIO OFICIAL

oma porção do referida nittira lo pelimerização Oom

t , t i.sturi ic puliaorização de teor mais baixo de polimere .
A reou('ronte reivindica a prieridede do correspondente pé
Cdo, de p ositado na Repartição de Pm:entee coe Eatadee Unidee da
amerloa, em 5 de Abri) de 1961. sob o° 100795.
Porato o° 1 do total de 9 pontos aoreeentodcs.
22 de abril de 1964
'RERMO r ç 158 576 ,arle
mau g renta: INTriaWnIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION
Aa E.U.A.
OnV. de Invenção o CIRCOITOS COMUTADORES QUE EKPREGAM
DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES CONTROLLDOS POR POTENCIAL DE
SUPERPICIE ".
REIVINDICAOES
- dm

circuito comutador caracter)zado por um das-

vos .itivo eemi-condutor controlado por potencial de euperfioie tendo •
ele t r odos crle tor , base', portflo e emieeer, meioe de polarizae g o come(todos entre oe eletrodos coletor e emieeor, meio de euprimento de cor-

.1

1

1

•

...

-

Seção Hl)

Março de 1970

TERMO NO 155 551 de 20 de dezembro de 19,
Bequerenteâ GIBA SOCIETE ANONYME Suiça

Privilégio de Invenção: " PROCESSO E UM DISPOSITIVO PARA'
.DESCARREGAR SUB STANCIAS-ATIVAS VOLÁTEIS DURANTE UM PERÍODO
PROLONGADO EM UMA VELOCIDADE UNIFORME
AUMINAIQUIM

1.- Procesto para de arrogar eUbstancias ativas .
lAtele, durante um período p rolongado, em uma Velocidade uni.

V0 2 .

7

forme, caracterizado pelo fato da subetância ativa ser libera .
da de 'W reclniente de pressão, na atmosf g
ra ambiente, sob -ã
ação de um p ropulsor Uquado ou ganes° por um apontador de
saida homogeneo, tendo uma estrutura, que possibilita a cube.
trincia ativa difundir pele mesmo, sob a ação da pressão.
A depositante reivindica a p rioridade dos correspondo
teS pedidos , depositados na . flepartIgRo de Patentes da Suiça em
21,de dezembro de 1962 e 28 de março do 1963 sob os ng$ 15059/6,
e 3961/63 o respectivamente
Ponto no 1 do total de 22 pontos apresentados•

ente conectado ao eletrodo de base, e meie de entrada de einal..denec¡udu g o

.1

eletrodo de porto, eendd dito meio de eitrada de sinal cepas
'

de prover um de doze poaeiveis niveae de tendia.
Reivindica-E, a prioridade do correspondente PeCii-.
do' , depositado na Repartição de Patentes dos Estados UnEdos da Amí
rica, em 7 de maio de 1963 eob n g 278.653.

FIG:1

FIG. 3
è1

FIG. 2
tiaMO Na 151.293 de 31 da áulhó de 1965
.
secieerenter AMERICAN HOME PRODUCTS CORPORATION má= M.A.
p riv.de Invenção ° SERINGA-CARTUCRO UNITÁRIA, AMPOLA De
'

s1DR0, INTERMEDIÁRIO E PEÇA ADESIVA PREFORMADA PARA.A MES.
Na BEM amo PReS gESO 02 MONTAGEM DA UNIDADE",
4.41511R41.9nãoz

Seringa-cartucho unitariav Incluindo uma ampola, um lnterel
•
liario, e uma agulha hipodérmica, em que o intermediário e Mintado fama das extremidades da ampolao . eegulha hipodármice'atravessa
tendo intermwhario comunicando com o interior dampola, caracter.
Ioda -seio fato de ter ume camada contínua de'adesiq permanentemente
miado entresi e ampolaí agulha hipoarmica e O'intermediório.
A requerente reivindica:a prioridade do oorrespondente.Pedid,
'opositado na Repartição de Patenteg dowlEstados Unidoade ameno •
14,0 Norte, és 49 aib agósto de/ 1962,Naoq to,no 215.819.
Nato ao t de uru tOtel de 24 ponto, apresentado,.

•
TARRO N o 155 721: de 16 de outubro de l9)
Requerente: LEESONA. CORPORATION Fr1Vilsigin de Invenção: "ESPULADEIRA"
fflEIVINDICACOES

Em um tear de caixa para confecção de tecidos mul
'iteres, do tipo dos que utilizam, numa sequ e' ncia determinada,e:
loques separados de

bobinas contendo fios diferentes -'una es-

auladeira, calacterizada por compreender: meios para colocar bp
binas vazias na espuladeira, a fim de efetuarsua bobinagem ou ég
rolamento meios para descarregar cada uma das ditas bobinas,ao
estar completada a oPeração de bobinagen; uma pluralidade de trena
portadores de fio, para apresentarem às bobinas diferentes fios,
a fim do serem enrolados nas mesmas; uva pluralidade de reservatorios, cada qual adaptado para receber e conter bobinas . enrolaaas com fios diferentes, a fim de entregá-las lançadeira do
-7,ea1-t3 meios para depositar nos ditos reservat g rios as bobinas
agroladas pela espuladeira, e meios de contr g le, incluindo mei0a
,aara controlar os transportaddres do fio, no sentido de manter
rredctvinado de bobinas cheias en cada um dos
questg,c.

vatí;;r1 ,-.3 em

dose:

'teria-feira
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A depositonte welvindice e p riom&dade doa crespa
dtn podiam depoeitadea aReenrUça de Patentee dom
Esta
êon Unido ds Asgrien do goz,te co 18 do
eutubre de 1962 e 20
Co esg oto de 1963 a0D 00
Nf)e . 231 .350 0 303.378, raePeo,Ltvaus

Março de 1970 645

Tk4,1 0 10 167.540 de 26 de fevereiro do 1965.
Requerentes INPOV/ER WORES (PROPRIETARY) LIMITEI) e

ÁPRXCA

SUL.
PrivilégiO do ItvonçUs MANSNISSOR DE TORQUE FLUIDO
DO

RIDRAULICO".
•
•

/

ummeActsEs

1. ,..ftnemiseiar de tarque fluído hidráulieo, eeractorioado pee
10 fato áe compreender um carregador tondo arranjo para montar o 0
mesmo rotativamente em t8rno- de ocu eixo e tendo arranjo para ligm,1
10 a uma fonte de força rotativa; um tambor em tarno do carregador ;.
o co-axial com 81e, sendo providos pelo menos doia compartimontoe
dentro do tambor adaptadoe para conter fluído hidráulico; polo mee
noe' uma roda planetária montada no carregador para girá-lo em 281*,
no do seu prdprio eixo eepaçada do eixo do carregador; elcmontoe
geradores de tosque eia pelo menos um doo compartimontoe o ligado 6
roda planetária;uma roda central co-axial com o oixo do carrogedor.
e tendo arranjo para ligar a mesma a uma carga e fim do absorver
. forço rotativa; arranjo de comando ligando para comando a roda pie,
notária com a roda central e adaptada para transmitia' .torque opile
cedo em tarno do eixo da roda planetária è roda (Mar; e arranjo
de bombo ligado è roda planetária e adaptado quando a roda planet&
ria gira em relaoio ao carregador para deslocar líquido para fora
de um compartimento, referido como compartimento de auccao, pare
o outTo compartimenta chamado de compartimento de entrega.

Ponto na 1 do total de 56 pontoo morosientsidoe

:FREMO NO 159 008 de 8 do maio de 1964,
,Requerentes UNILEVEÚ . N.V. " Holanda
P rivilegiado Invençáob 0 LÂ14INA DE gARBEAR APERFEIÇOADA g
' PROCESSO DE FABRICÁ-LVINIVIMICACORg

1 - Uma Umina de barbear a perfeiçoada gereedizailã

em que o seu fio de corte: erevestido com uma camada eesenclalmente
monomolecularde um composto q uímicoorgánico pot: g uin(io um grupo 41
drofalco 4 pelo menos um grupo polar.
, A requerento. reivindica e prioridade do.00rreePendNI

A requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na RepartiOlo de Patentes da Africa do Sal,
em 2 do março de 1964, sob na 0987,
Ponto siA1 da total de 24 pontos apresentados.

F/G.I

30
,192

te pedido de positado na Rep a
. rtiçao de Patentee da In glaterra, em 9
de meio da 1963, sob n a 18.328.

Ponto n a- 1. dos. tot-a1,d6 .21 pon tos_epresentadoe.' !
I81MO N o 156.491 4e,29 de;:ganeíro.de'

Requerente: DOW CORNINqJCORPORATION E.U.A.
Privilsigio do I nvençiol." COMPOSIÇINda COPOLIMERO EM BLOCO 11,,
MROCESSO PARA PROVER UMA NOVA RESINA OR ORGANO-SILICIO

II4
28

apIVINDICAÇOEâ

24a
30b/00A 26

•
1.- Composl.çáo de copollmerci cã ereta.
por compreenues
ta) blocos pollmeros da estrutura mèdie
_
_
(C11 3 ) 2310 1 ): [(C113)(CO5)Si0
(GR 3 )q.10 1,5
y

TERMO NO 149.962 de 18 de junho de 1963.
Requerente; MONTECATINI SOCIETA GENERALE PER L'INDUSTRIA
MINERARIA E CHIMICA
ITÁLIA.
Privilégio dejnvenção: -s-ROCESSO PARA PREPARAR 00POLIMEROS
OLEFINICOS°.. •

o

na qual a. soais de rever. tem aia valor médio dicáe- G ate
50 inclusive,.., „y e

r'

REIVINDICAÇOES

separadamente cem um valor'de até
,

JD ' E da socais ae
(13,

1 Um processo para preparar copollmeros amorfos .

lineares, ' de peso moledular elevado e vulcanizilveis, de um ou moli

olocos polímeros de fOrmula unitária média

manOmeros escolhidos entre o etilelo e as alfa-olefinas,alifilticest
104.2:g
46 15 . (11'3'*
2

na qual c tem um valor médio de 1 a 1,1 in-

de férmule geral,

Vasive e:'w tem um valor medio de até O,
:clusive, sondo as unidades siloxana em

2
U)

de 10 a 75 moi por cento e . as unidades de osloxana em (B) Ou25 a 90 mo/ por cento ao total CO unidades

41

ioxana na referida composição de:co polimero em bloco.
mpositante reivindide e. prioridade do corresponoento
pedido depositado na Repartiçies de Patentes dosEstados Unidos da

em que Eé

um

grupo alqullico de 1 a 6 átomos de carbono, coa

1.10

ou mais moncimeros escolhidos entre os pollenos e os alquil-poliei
nos elencos não conjugados, -caracterizado pelo fato de se polie'\
meriLm a mistura de seameros em presença de um catallsedor obli
do à base de:

am4rica do Norte'em 28 de março de 1963 sob n a 268.545.

a) compostos de metais de transiçU dos grupos IV

'Ponto n o 1 do total de 27 pontoai apresentados

VI do sistema perfodieo,
V.

646 Sexta-Mira CS
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fi`iareu cie '1970

b) compostos org ano-metttlicoe de oWnentas perterwer.tos aos grupos I, II e III, ou cartgowstos Orgono-me,
tã.lcor, complexos de elefientos pertencente-.ru
pos I e III • lo Sistema PeriOdico.
t réquerentru; reivindica a p rioridade do oerrespondeg
/t3 pedido de p oaitado na Re p
artição de Patentes da Itália em
, a9 de juAho de 1962, etb N g 12.332
O

Ponto H g 1 do total de 13 pontoe apreeentadoo.

ThM0 W1 153.646 da ' 14 de outubro de 1963
Ele-qu arent a: TWIN DISC CIUTCH COMPANY
E.U.A.
Privilegio de Invone gio;- " TRA NSMISSX0 DE FORÇA

Ligada a uma fonte de gás a alta pressão tal como a descarga de um
compressor, dita segunda camara estando a uma preso intermediária .„
de preferência ligada à admissão de um evaporador; a segunda câmara sendo localizada adjacente a uáa terceira cEmarn -e sendo separada da
mesma por um pistão deslizante, dita terceira sanara tendo duas pes..-,
sagens adaptadas para serem ligadas atava da terceira câmara, meio
para prover comunicação restrita através da terceira câmara quando 0
. válvula esta aberta a dito pistão recobrir ai passagens para a tercei
a câmara.

• A requerente reivindica a prieridade do correspondente pedido
depositado na Repartição ,Oficial de Patentes dos Estados Unidos da
America, dp Norte, em 21 'da. setembro de 1962, sob o n o 225,3210
Ponto no 1 do total do 5 pontos apresentados.
"-\

REIVINDIGAÇOES.

1 - Uma transmissão de terça carauterizada por compre

ander um conversar do torque hidráulico tendo um rotor p revisto pa
ra ligação com uma fonte motriz, uma turbina e um estator coopera.
velment° relacionados para formarem um circuito toroldal, um eixo
o
.ligado com a turbina, um prato de fricção hi draulloamente atuado,u
ma embreagem de fixação- acoplável para ligar o rotos' o a hmãoinapa
ra proporcionar prioe direta ao eixo da turbina, com
p reendendo um
sistema hidraulico encerrando uma fonte de 1{quido sob p ressão, o
circuito toroldal e a embreagem de fixaçáo, d is p ositivos sendo au
to máticamento cambiáveis entre p
osiçaes desligando e ligando a fon
te de. líquido sob preasão de e com a embreagem do fixação para pra
p orclonar p ropulsão em prise direta e'com o conversor através a
transmissio, resp ectivamente, e dia p
ositivos sendo fornecidos para

determinar a dita ligação e desligaMonto aeosIve!,a asvelocidadect
re lativamentd baixa e re
lativamente alta do eixo da turbina,reepoo
tivemotite.
A r 'eques. .mte reivindica a p
rioridade do correspondente
pedido depositado na Re p artiçãe de P atentes dos E
stados Unidos da
Amj r¡ea em 25 de março de . 1963 sob A
g 2 67402 to
Ponto n o / do total de 15 pontoe apresentados

\
TÊRMO NO 160.880 de 15 de julho do 1964.
Requerente: PATENT COMUM N. V. - CURAÇAO.
Privilegio

de Invenção: "DISPOSITIVO P.P”.

GRANULAR OU PULVERULENTO",
REIVINDICAMO

OsPALHAR msTOnui

1. Dispositivo para espalhar material granular ou pulverulento que compreende uma armação, uma tremonha para o material
a ser

distribuído o um distribuiddr conectado a um eixo a sor acio,

nado durante a operação do dispositivo, sendo a tremonha provida da
uma parte do suprimento ou alimentação dotada de um orifício de sek
da na sua parede e o material á alimentado
proveniente da tremonha
-atravOS a parto de suprimonto no sontido do distribuidor, c a racto
,
.
rizado pelo
fato de que a referida parede e adaptada para se mover
em tOrno do referido eixo e ser fixada em uma pluralleade de poziçGes, enquanto a referida parede á mals esp;ssa
junto do eixo q ue c
uma corta distancia. do mesmo e em quo o eixo .
esta situado numa po.
y Içáo horizontal ou sub stancialmente horizontal.
.depositante reivindica a prioridade dos correspon
dentes pedidos .depositados na Repartição de Patentes da.Eolaa
da eM 22 de :lano de 1963 e 22 de julho de 196 sob os
t101-

- 29.5,633.o 295.631.

ISRMO ha 152.280 de 27 de acOsto de 1963,
Requerente: GENERAL EL2OVRIC,,COMPANY
Privilçigio de Invenção: ° APERFEIOAMENDO
SIsTiou DEREFRIMILIÇA0
COM DEGZLO POR GAS QUENTE U VÁLVULA DE REGISTRO PARA O M£SMO",

Ponn, nO 1 do total de 37 pontoa ap
resentados .
f77- -

ok
\

flEIVINDICA ,AFS -

1. Aperfeiçoamento em sistema de refrigeração com degelo por
gás quente, eválm".23 registro para o mesmo, umpreendendO uma vál
g ula de preferencia para uso em um sistema de refrigeração tendo' dm
degêlo por gás quente, caracterizado .pelo tato de sue a válvula tem um primeiro par de conexão; adaptadas para ligar e descarga de comp.:er
sor ao evaporador de um sistema de refrigera:ão, um .segundo par de co.
nexees sendo adaok a 4r, nnra serailigadadhe linha de sucção do sista
ma de refrigeração, dita válvula comPrecodendo pri 0. 0loa e seguida oa:
maca ligadas' por válvulas, 'a primeira câmara *sendo adapZada para ser

e.

/
./
5. e
‘47"--"N
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/ERMO R2 159.696 de 3 de 3unno 48 1964.
Requerentes ADOLFO ZINNER e URUGUAI.
Privilégio de Invenção: "QUINA PARA TRANÇAR, POR SECCDE5.1
SUCESSIVAS, VARETAS E ARAKES METÁLICOS DE COMPRIMENTO ILIMITADO, EM ESPECIAL PARA A MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRE

retas ce transmitia-Ao conectadas ao referido ressalto para a re.
ferida travessa de impulso e uma biela conectada a tal diepost
tive impulsor capaz eu movimentar a

TO ARMADO".
gEIVINDICAOF

I)
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te

(Jr

transportador em movi

mento de :vai-avens°

"MAQUINA PARA TRANÇAR, POR SECOES SUCESSIVAS, VARETAS 2

. Ponto n9 3 do total de 23 pontos sSprAsen.tados
ARAMES MeTALICOS DE COMPRIMENTO ILIMITADO, EM ESPECIAL PAIA A
MONTAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO", caracterizada

possuir uma armaçrlo-baeo

por

suporta uma travessa de impulso,

e uma ponto transversal anterior, ambas ligeiramente móveis

(O-

bre a dire4o longitudinal da referida.armaç'go-lase e amortede
das clisticamente, a uma ponte transversal posterior paralSla
ponte tranpversal anterior e qub esta, montada fixamente sóbie
a armaç'Xo-base. um cabeçote giratório em dita ponte posterior
provida de uma passagem longitudinal provida de mandibulas de
agarre que rodeiam a dita passagem longitudinal e cujas bocas
de entrada nobressaem para fora do referido cabeçote giratórid

Támo NQ 153.976 do 24 de outubro de 1963
Requerentes RANVAUD CAMUZZI & GIA.LTDA
SKO PAULA
Privilegio dó •Invenção: " M£QUINA PARA PERFURAR PIAS
REIVINDICAOW
- Maquina para perfurar p ias, caracterizada por coa
preenderuma armação que apresenta um trilho vertical, no qual é
montado um mancai deslizante onde é previsto um eixo vertical, em go
cuja extremidade Inferior é previsto o elemento de cor-te ou perfura

em direçllo da ponte transversal anterior..' estando o mencionado
cabeçote conectado a um dispositivo impulsor giratório que pos,
sui ao menor um resealto, suportando dita ponte transversal aniterior um cabeçote fixo quo igualmente possui urna passagem Ione'
' gitudinal coaxial com a passagem longitudinal do cabeçote gi.
ratório anteriormente referido, estando o mencionado cabeçote

ção,.p na extremidade superior o dito eixo é proviffide conjunto de
polias escalonadas 5, eixo este provido ainda de tubulacGo interna
Para esfriamento da dita ferramenta de corte, durante a operação; a
sendo as mencionadas polias ligadas atravõs de -correia às polias de
um motor montado em 'suporte deelizante em rasgo longitudinal alooe
gado, previsto em uma plataforma, com dispositivo de fixaçÃo do dito suporto no lugar desejado.
Nato m o 1 do total de 3 pontoe apresentados .

fixo também provido de mandibulas de agarre que rodeiama core
reepondente passagem longitudinal e cujas bocas de entrada se,

bramiam para fora do referido cabeçote fixo em direçio da tree
. versa de impulso, uma peça de transmieello de impulso suportada
pela ponto transversal anterior e dirigido para as bocas de en-

trada das mandibulae de agarre de dito calaçote giratório,tene
to dita peça de transmisao de impulso tambem uma passagem lo8gitudinal que é coaxial com as demais passagens longitudinais
çitadas, e ao menos por um transportador de varetas que define

ama passagem longitudinal eeauial com as (leiais passagens lon
gitudinaie citadas, • provida ao =noa por una cunha de agarre
o disposta com mebilidade na direçlu longitudinal em uma das
extremidades da arma4o-base, dispositivos de breque na rafe-

. -

eidd 44=119.án-base capaz.* de abrir e rachar a dita cunha. si a-

_TERMO . N g 144.184 de 26 àe outubro Se 1962.
Requerentes xESTINGROUS6 AIR IRÁKZ . 0066%6/ . 8.6.a.
Exuvii6gio de Invenção: R A14RElandunC9 Mi 4
Dt VÁGOZ8".

"00

10,11
.4,
111&"

r-'—'w""~I."."", I"

)ARO OÉ: ICUL.

643C...7.:-22.-fera

Aparelhamento para a frehaçao de vagou, que inclui aa ..1*
1.
!lho do via ferrea verticalmente nevai, ursa pluralidade de pares de
!unidades de alavancas operàvelmonte ligadaa ao trilho, achando-se
,cada par das unidades de alavancas disposto nos lados op .astoe do
trilho e adaptado para pivotar em tórno de um ponto de fulcro en+
! quanto eleva o trilho, sendo ' as unidades de alavancas dotadas de
' diapositivos de frenação dispostos de tal maneira que dentro de
; cada par o espaçamento do dispositivo de frenaaão e inferior ao
' da largura de uma roda de um vag g o que atravessa o trilho, carac.
terizado pelo fato de cada unídade de alavanca compreender uma
alavanca e um membro de suporte conectado ao trilho, sendo a
; alavanca ajustàvelmente :sentada no membcade suporte para ajustar
' D . :alavanca em relação ao trilho horizontalmente em ângulo° retos
/ com o mesmo.
á requerente, reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartiçào de r .Patentes doe Estados Unidos
América do Norte, em 20 do fevereiro de 1962, sob N° 174.584
,Ponto la 1

doe

13 pontos apreeentados.

Marco de 1970

(Seajáo n1)

Ardas, películas e artigos semelhantes de celulose regenerada. possuindo aaa muito alta tenacidade tanto no cotado condicionado como no estado molhado, uma boa eetabilidade.
eional. um módulo de elasticidade elevado iÇ molhado, e um
intuacsamen t o inferior a 55%. caracterizado pelo fato da fiar
uma viscoso de forte viacosidade, tendo um índice gama ele.
%tad° o contendo uma celulose de DP elevado, eu 11:9 banho de ira*
co teor de ácido, em presença de um aldeído
Ponto n a 1 do

total de 11 pontos apresentados.

TF:EM° N° 157 499 do 12 do março de 1964

Renuerentot OEORGES LESIEUR &,SES FILE França
Privilegio de Invençaos "PROCESSO pE FABRIC410 DE MATE!RIA3
PLÁSTICAS ESPECIALIENTS PARA A FORICAÇÃO, POR EXEMPLO, POR
$61110.M0LDAGEM DE ARTIGOS PERFILADOS, TAIS COMO GARRAFAS"
REIVISIDICW5n,

1.- Processo de fabricaçao de materia plestica especialmonte
Para fabricação de artigos perfilados, tais COW garrafas, caracteriza
do pelo fato de se misturar.
a,.
A) Cloreto de polivinila eiou um ou verias copolimeroa
clorato de vinila, contendo ou nio um ou verios plastificantes internos:
B) Um ou vsirlds copolímeros, contendo na molecula, pelo menos,
dois dos monOmeros seguintes: um polieno, um composto vinilico aromati •
co, um ou verlos derivados de um ecido etile.nicamente não saturadt,
C) um ou vlirios sais de ecidos grax4
D) Um ou vario,: derivados de um ecido amino-eeilenicanente

não

saturado;
E) Da au verias esteres epoxidados de :Zoldos gruo o poliol
/

Jr,

^
1.2,,,,Trnj

s' "

iba 9•

e/ou uma ou verias resinas de etoailinaa.
A depositante reivindica a prioridade do correspondente pedias,
depositado ha Repartiçao de Patentes da França, em 13 de março de 1965

TEMO N. aa,.153 de 14 ce n,.enoro
Requerente: SCHERICO LTD. - SUIÇA.
Privil6gio de Invenção: "PROCESSO PAPA PREPaRAÇA0 DE 1,:DIOXIEOS DE 3,4-DIHIDRO-1,2,4-SENZ0TIADIAZIaA SUESTI:=S'.

nob n° 927.841.
Ponto n° 1 do total de 41 Pontos apresentados.

'EIvIi1DICAÇ0ES

1. Processo para preparação do 1,1 dióxido do 3-(5\•nitro72-furil)-3,4-dihidro-1,2,4-benzotiadiazinas, tendo, no
eximo, dois substituintes presentes na aorção de benzenoide
ta molecula dos ditos substituintes escolhidos do grupo, que
consiste de hidrogenio, alcoLa inferior, halogenica triflóoa
amino, nitro, alcoxi inferior, Carboxi e alcanoilamino
inferior,
caracterizado pelo fato de se cOndensar uma 2-amlno
'
ou 2 - 5mino - substi ,.;aida, une benzenosulfonaelda sUbstituida,
1
; sendo, no máximo, dois substituintes adicionais, escolhidos do
grupo, consistindo de hidrogenia alcoíla inferior, halogánio,
!trifluOrmetila, animo, nitro, alcoxl inferior, carboxl e alcanollamino ln:er1r? substituldou nos mesmos com proporção de
uma 5 -nitrofurfural ou de uma cetona correspondente.
Finalmentá a depositante reivindica • prioridade do correspoa
!dente pedido depositado na Repartição da Patentes dos Estados Unidos da
r ,
lAmerica do Norte em 15 de novembro de 1960, osb o n e 69.283
Ponto sa; 1 do total

d•

24 pontua apreeentados.

TERMO N9 128.665 de 24 de abril , de 1961.
RequerentesT EXTI LE AND CREMICAL RESEARCR COMPANY LIMITED
INGLATERRA.

NA FABRICACIO
Privil6gio de Invenção: "tICRFEGOAMENTOS
PIOS, FIBRAS, CORDAS, PELICULAS E ART1033 sEummaNTES DE CE,
LULOSE REGENERADA°..
REIVINDICACUE

ráPraCaçãO
4 . APOrt~n t,ct qffi

dl fios, trw,,

T2R24O N9 160 801 de 20 de julho de 1964
Requerente: THE GENERAL TIRE & RUBBER GOICANY E.U.A.

Privilgio de Invenção: "PROCESSO É APARELHO PARA UNIR TOPO A
TtP0 POR ENTRANÇAMENTO - TELA PREPARADA COM BORRACHA"
REIVINDIGACOEB

I, O processo para ligação aresta a aresta de te-

lonas para pneumáticos, em paralelo aos cordonais caraote
las
isado
por
eompreondor suportar no aroetaa a serem,ligadas em
p
relação par/alai') latimamante situadaz, com partea de peças de
maaerial em ,hana. com as arastas em zosiç,Sas opostamento

im-

•

I

Saxta-feira

6

IMARn

On'CIAL

elinadas, agarrar as partos de onda uma

cies ditas poça3 adj(‘ n
eentamente à aresta, doslocar simaltâneamonte as roferidae

Partes agarradas angularmente, na direção de uma posição de
alinhamento para pó:. as referidas arestas em correlação e com-/
primí-las uma contra a outra ates que as porçães agarradas das
peças do material em fólba sejam deslocadas na direção da refe
ride posição do alinhamento.
1 requerente reivindica a prioridade do coyrespondente
pedido depos l. tado na Repartição do Patentes nos Estados 'Unidos
da America, em 21 de Outubro de 1963, sob No. 317.556.
Ponto n o

1,

60..9

15.2.56:; do de Jatc-i-,)a 4b 1963
Requerente: MOLINc ss:CHINE. COMPANY LIMW-0
.Incievorra
Privilegio de Invenção: " APERSEIÇ0AIIENTO3 EM OU RELZTIVOs Á FAERICAÇO
p ^^" 0 DE CIGARROS °
tfige ra

REIVINDICAM!:
confeccionar um boate° do boca
composto, coraotwdo pelo fato do compreender os °topas do
1 - Om prczosso de

elimenter eimultaneemente, no sentido da comprimento, uma plu.
ralidsde de bastões contínuos do msteriel do bocal corZer ceda
basto transversalmente e sou comprimento paro separar ccmpo:lentes de oompri2onto desojae.-v ospsçor longitudi,s1msnw com-

ponentes cortados de coda'basteo: alimentar os componentes eaPa'
çados cortados dos bastões, em relação s i ncronizada, de modo

do total de 21 pontos apresentados.
D

ner. ã o 1HY

'
-

move-los em alinhamento axial uns coo os outros em uma pequenota
determiusda; e embrulhar es componentes alinhados em um inv611.
oro continuo para Pensar um bastão do bocal composto contínuo.
A requerente reivindica a p rioridade do correspondente

L---

podido depositado na Re p artição de Patentes da Inglaterra em
de Setembro de 1962 sob n 9 34.067

.;

'OntvA '1 do total de 18 nontos.apresentadop'
7.9 21 13 7 17/

'

fig1

/i

•

16" 77 15 47 1/12

TÊRMO N o 130.092 de 16 de junho de £961
E.U.A.
Requerente: RAYMOND L. RALL
Priv.de Invenção " ESQUI, INSTALAÇAO, DECLIVE E
PROCESSO ADAPTADOS PARA ESQUIAR SEM NEVE; PROCES.,..noe c imULAR CONDIÇOES PARA vcnnrAR ATIM NEVE".
ReivindicaçOes
1 - Conjunto de esqui e declive para esquiar, em movimento,
adaptado para esquiar sem neve, caracterizado por incluir uma as
Leira, sem fim tendo um trecho receptor de esqui substancialmente
mais comprido e mais largo do que um esqui de comprimento normal
de modo a prover espaço para esquiar em sentido transversal ,meio
para a impulsão . da esteira a predeterminadas velocidades, com o
seu trecho receptor do esqui conformando-se a um predeterminado
plano, meios para manter o dito trecho suportado de modo geral uniforme por tada a sua erea, uma superfície receptora de esqui
para tal esteira e formada e adaptada a permitir que 'a borda do
esqui afunde na mesma, enquanto resiste a movimento na direção da borda do esqui transversalmente a esteira, de modo a proporcl
onar contrele de borda, e esquis para o dito conjunto os quais tem bordas e superfícies inferiores de um material o qual, em rg
laçâo ao material para a superfície da esteira, tem substancialmente o coeficiente de atrito de esquis normais sabre neve.
O requerente reivindica a prioridade dos correspondent•s Pa
didos, depositados na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da America, em 17 de junho de 1960, 18 de agasto de 1960, 4, clav
novembro de 1960 e 1 de março de 1961, sob os niimeros 36.791 $
50.441, 67.279 e 92.495, respectivamente.
Pente n o 1

de

um total de 27 pontos

a p resentados.

_

TERMO N9 148.010 de 2b de março de 1963.Requerente: TAIJI SETO - JAPAO.
Privilégio de Invenção: "REFRIGERADOR MÚLTIPLO PARA
DEPOSITO DE BEBIDAS'.
RE/VINDICACDEt

1 - Refrigerador múltiplo para depósito de bebidas, caracterizado inicialmente por ter as unidades componentes formadas, cada
qual, por u,A compartimento fechado, disposto, juntamente com ou demais, no interior do recinto do depósito, onde reinam condiçõee et.
nosféricas do ambiente, dito compartimento encerrando internamente
um grande recipiente com bebida, cuja boca ou abertura de entrada a.
traveses aTerede daquele,, estando voltada para o recinto do depósito.
Ponte A R 5. de ts.ta/ de 3 Pentes apresentados

650 Sexta-feira 6
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ds 11 do fevereiro de

1443

R equerente:- N.V. pHILIPSIGLOEILAMPEiW,ABBLEXEN
===effOLANDP
Privilegio

!ERMO ta 156. .045 dá 14 de janeiro de 1964.
lequerente: JEAN MICHEL MALEK - FRANÇA.
PrivilEgio da Envenção: "APERFEIÇOAMENTOS ER PERMUTADORft,.

de Invelção: " APERFEIÇOAMENTOS SN 0J . BELATIvos A

LHOS DE SOLDA

PROVIDOS DE ELETRODO VXBRANT:a

PLE CALOR".

REIVINDICAÇO1e^

REIVINDICAÇOES

1- Ap erfeíçoamedtos em ou relativcs a aparelhos de 'solda
•

-providos de eletrodo vibrante, eletrodo esse que pode vibrar por ação
de um transdutor ele tro-mecânico dotado de um
t ransformador de amplitude , sendo que a f4rça Com a aoe' 7 71-fnr1la :el.
e.;re, 1.4 comprimido
sObre a peça a ser trab-Jhada á absorvida por um elemento de vuporte
disposto perp endicularmente ao referido
transformador de amplitude e
se mant4m em vibração de =emento, ca
racteriz:ados pelo ,fato do e-.
lomento de suporte ficar em livre contacto com o t
ransformador de oa
Plitudo e ter espessura menor que a do t
ransformador de amplitude da
ároa do contacto com o elemento de suporte, co
rrespondOndo o.comprl
mento dessa peça à uma frequencia ressonanto natural da
vibração
do curvamsnto 1.1a 4 sub stancialmente igual
A frequencia da vibração
meeãnica .
A requerente reivindica a p rioridade do. c
or respondente pedido
m e p osltado na Rep
artlçrto do Patentes da a,land 'a, em
13 de Fevereiro de
1962, sob n° 274.759.

t ly - Aperfeiçoamento em pormutadores de
olor utilitéveia como rea-. condensedor,eparelho de leito Klmidtms.
'o,evrporador, caldeira,refrigeredor-squecedor oaraotertnado por com.'
ireender,em combinec710, uma colune sensivelmente vertical,que compre./
,nde, em suoestao ascendente, uma base com tomadas de iotroduçZo doe
fluido, e tratar, am , recinto munido de paredes de permuta de calor com
comedes de entrada e emida de veiculo de permuta de calor,um diepositf,
vo dito diepersor pera dieperear e impedir a fus;10 das bolhas da fase n
gasost,do qual um dispositivo . de introducZo e de distribulçZo ee ao
contra eituado na coluna, abaixo do nivel destedlpersor, e esta 0013
ta comportando na cabeça usa càmarer de eeparecno Com tomadas de entra
da daa matérias a tratar, uma sesynda coluna O ca,eenalvelmente verti.
agindo coso conduto de oiroulac;o das mat6rlea oontldaa dentro
do apar1,h0 e ohamada "conduta",no texto que se p egue, o ligando eu,.
ta oàxara de eeparaçZo 9 oeta base, de tal modo que a ra p o mala peei
dado matária:a tratadas no aparelho olroula em Circuito eeohado aos
a forma aproximada de um O, um modo da almentar a velooidaJo de oirculaçZo do conteido do aparelho de um modo de evacuar o apar j lao de
pelo menos uma Parte desta fase mais pesada.
. requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
- oesitade na Reparties :o de Patentes da França em 14 de janeiro de 1463.
Ponto n Q 1 do total de 24 pontos

Ponto n° 1 do total de

3

1970

Ma:•co de

Pontos apresentacoa.

r-

aprenent,a,..

Fig.2

-
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d
•
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6
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1
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TeR140 N° 155 085 de 3 de dezembro do . 1963
Requerente: OWENS-ILLINOIS CLASS CO:.1PAY Privilegio de Invenção: " PROCESSO DE REVESTIR UM ARTIGO DE VIDRO."
REIvxmoicAçfts

O processo para aplloaç 'áo no um revestimento
superffoie
de um artigo de vidro, caracterizado pelos estegioe operativos de: co

locar a seperficie do dito artigo do vidro em posiçao estreitamente ed
Jacente a uma pluralidade de partículas da subst:ecia de revestimento,

Fig .5

dispostas scrbre um agente condutivo, numa ocasiao em ous a dita super
dele de vidro estiver numa temperatura elevada; submeter as perdeu :las a uma fOrça eletroetatica, a fim de atrai-las 1 .1 dita superfície
quente de vidro, e aderir as partículas tàrmicamente entre ai

e a

su

perfície de vidro.
'

_
&depositante reivindica a prioridade doa correspondentes pe

didos, depositados na Repartiqao de Patentes, dos Estados Unido ada

Jena

America do Norte. em L.da dezembro de 1962, sob os n ameroa . 242 229 e
2250.
_
Ponta n°.1 do total.tit 4 iwates aOresentaaole

USER° N Q 146.837 de 8 de fevereiro de 1963
Requerente: EASTMAN KODAK COMPANY ====E.U.A.
Privilegio de Invenção: "' PROCESSO E APARELHO PARA O M1SPARC AL
PADAS DE INSTANTÂNEOS

LXM

`SIVINDICACms
1- DM aparelho para o disparo de lâmpadas de instantâneoS em

relação regulada com a operação de um obturador de una cãmara fotogrefica, caracterizada pelo fato de o -áito dispositivo compreender ed
combinação: meios de Soquete para rocepção'de uma lâmpada de instanti
neo, terminais alimentados-es de tensão para conexão com uma fonte

F.,

de

tensão, um primeiro interruptor de-contrOle elétrico , meios ligando •
os ditos meios de soquete, os dite terminais allmentadores de tensão e
o dito primeiro interruptor de contr4le elétrico em série el4trica une
com os outros , um segundo interruptor de contréle elétrico, melou

1.4.

gando o dito segundo interruptor de contrOle eletrico em relação de dg
rivação el4trica atreve. ; dos dito: 'unos de soquete , e meios para atua
rum os ditos interruptores em rela,;rão regulada com a operação do dito

obturador o numa sequérecia prédeterminada tal que a ,diertura do

dito :12

gundo Interruptor de contrOle elétrico . dispara uma lãme:ed, de lnsmta-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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1

ne0 reCoEid0100 Utoo Míloo do aoquote
A requerente reivindica M ; prioridode do coirespondenth pede
to depositado na Repartição do Patentes doa Estados Unidos! eu amorica,1

om 22 de junho do 1962, sob n° 204t436.

154.3 8 9 de 6 de novembro êtà 1963
' vi ma °
Requerente& 0.van der LELX N.V. - Rolando
Privilígio do Invenção& " IMPLWENTOS PARA ESPALHAR MATERIAIS...
LPULVERIZADOS OU GRANULARES °
RRIVINDIGAOES

Ponto no 1 do total de 8 pontos apresentados.

,

1.- Um implomoutd tans wvaihar naterinla pulvorizadoe zu Exenl.

/arco, tala como fortilizantoo artificiais ou somontou, do tipo cm nom
procedo um chastd, uma treoonha pare contor o material o cor otparpido, e
um membro espahador rotativo, dlopooto . pare recobor o dito catcrial

6rx

.:.romonha, caracterizado polo fato dn membro ospaIhador °et= citüc_do dabni

zo da tremonha, sondo este e aque.lo suportados por partos do ntanoS,

C.A

postes, respectivamente, acima o abaixo do membro enpciinsCor, cetando co
ditos elementos do chasoi interligados por um ou maio olomentoo vortIcaf,0
ou aproximadamente verticeJa. Onposton

co

longo do ast.2ro ospalhzdor co

oc; região, a extonneo horizontal da qual, medida numa di;oçao porpon
dicular a direção normal de marcha do Implomente, menor do que on cot.,
UJOa

y4

?Saro N" 153,630 do 14 do outubro da 19630
Requerentes DEER/NG MILLIKEN RESEARCH CORPORATION . E.u.A.
Privilegio ch) Invonçllos u APARELHAGÉM APERPEIÇOADA PARA MANIPULAR
TUTEIS "
. REIVI1DICAÇ62C
.

Aporfoiçoamento em conjunto ao ostiregom para fibi.á

tois, caracterizado por compreender um par de rorlos de estiragem, ter
do cada um uma superfície anelar, portadora de estoira, e superfIcles
anelares mais diatantes, situadas alem do cada lado da respectiva sl
porfiei° portadora do esteira,

UMA

Primontos horizontais, medidos nu mesma direção, doo aludidos elementos oo
chassi, dispostos acima e abaixo do membro espanador°
A deposito/IP:e reivindica a prioridade dos corroopondontoe pec:2
doa, dopooitudos na Repartição de Patenton dó Ro1onda em 7 do novembro do
1962, 5 do junho dó 1963, 6 de setembro do 1963 o 13 de aotombre de
sob oa .na s. 285.225. 293.680, 297.620 0 297.920, respectivamonto,

Pcnto n° 1 do total do IA pontos apresentados

o

r7.5 2

esteira sem fim, disposta ao rodor'da

41-

superfície anelar, portadora do estoira, ocibre cada um dos ditos rjlos,
o um dispositivo de limpeza e do gula de esteira, incluindo dois olemen
.tos de guia do esteira, separáveis, tendo cada um dos ditos elementos de
guia do esteira uma porção de guia do esteira com duas supe r. ficies de
limpoca o do guia do esteira quo convorgom numa direçao quo so afasta cio
sou roopectivo dito rolo, e ao quais culminam numa porção terminal con
vexa, em forma do nariz, para invoreCo d000teira, tendo cada um dos di
tos elementos de guia do esteira duas ouperficies arqueadas, dispostas
sobre lados laterais, respeotivaaonto opostos, de, o estendendo-se alem
das bordas laterais das ditas estoiran, sondo que ao ditao superficies or
queadas são complementares a, e andam em ro/açao do sustentação de carga
radial °Obro a periferia anolar das dito superfieleo anelares talo dis
tantos dos ditos rÊlos.
A depositante reivindica a prioridade do cOrrespendento pedido,
depositado na Repartição de Patente; dos Estados /frades Co 4xerica do
Vorto, em 15 do outubro de 1962, aob n° 250.437.

Ponto n° 1 do total de 23 pontos aproaentados.
3

.

-Tiama X° 189.578 do 19 de maio do 1967,

Requerente& JO g AGUIRRE LOREN20 OUANABARA
Madá.10 industriais " UM PUXADOR DE PORTAS, de PORTA-LUVAS DE AU:00.56VE1S

mningracicgss
1 . Um Puxador de portas, dos porte...avao do automovois, coroo
- teri-zádo por coas- latir numa chapa metálica. provido nua porção superior
do um furo diametral, tendo na parte superior uma pequena cantoneira lon
gitudimal o, na porção inferior uma extremidade curvada para fora.
Ponto n° 1 doa doiá pontos apreecntadóo.

y2,941
FIG. 3

2 Sozeita-feíz . a 6

/

•

Djuvo

OFW ,IAL
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TUMO N° 189.690 de 23 da. maio de 1967,
itAquerentes PEREZ & CARRION LTDA. - SÃO PAULO
is0Dg 1,0 INDUSTRIAL:, ° N6V0 E ORIGINAL MOD g LO DE CAFETBIRA o,.

atafRMC N° 189.09 de 23 dm maio da 1967
? Requerente: ADEMAR EIMUM . SM PAULO
..N_ adilo Endustrialt ni6V0 MODELO DR DIFUSOR DE &IR WAL m:

REIVrNDICAOss

REIVINDICAÇUES

1°1 - "NOVO E ORIOINAL . MODfLO DE CAFETEIRA" eue co caraetorato
por ao constituir de uma base ollfndrica (1) provid ao

1°) -, "OVO MODa110 DE DIFUSOR DE SOM DUAL", caracterizada por

nueencialmento

iusai tubo de papelão com certa extenso e Sametro, revestido em plalatloo
1

kra lambris-de madeira, dotado internamente do alto-i'alante, o qual. atra .
Vãs de rios de corto comprimento, vai conectado a tomada tipo RaCaaa; no
parte inferior externa do apareiho,.est'ea aparafusadas duas. chapas trans
cromais:, sendo que num doa seus lataraaa mala alongados hs; aberturas pa
pa adaptação do aparelho; em cada uma dam aberturaa do tubo vai adaptada
CUaa argola de alumfnio, na qual tem prensada tela de nallon ortofOniossa

aba (2) co . tc-7cia

a periferia inferior Senda

que tal saco ao °sicrana aupa.
es( seguida alarga-ao novamente Ébe •
nando um segutodo corpo . cilíndrico (4) com uma segunda aba (5) na poriam a'
aia superior onde se encaixa a tampa (6) provida de cabo (7) O ao corpo
1 4) se fixa o . cabo,(8) da cafeteira e no , corpo (1), pitialmo .parto latia •
rtor ao encaixe o bico (9) da cafeteiras

rlormonte formando um gargalho (3) o

Pont!) c! l,

Ponto n • 1, doa doia pontos .areaentadoas

dos dolo pontos apreaantadods
F '9 8

•

:76.5

•

P•,••

! WRWO N° 156.985 de 20 de fevereiro do 1964.
i,Requerentel TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED
ftivilegio de Invenção: ° PROCESSO E DISPOSITIVO 0091RMOLA0DR DO
'OANRO DE UM AliPLIFICADOR EMPREGANDO os MESMO te
REIVINDICAOES

Dispositivo de contrOle de ginho ' pare um tímplitioador, cursa
harttado pelo fato do oompreendor meios geradores de sinal de alta frequenti
ag a, meios destinadoo a alimentarem o referido sana/ de alta freque'noia ao
1 -

Oirouito de entrada do referido amplificador, meios para tirarem amostras:
dos componentes de alta frequeucia doo sinais de sarda do referido amplifi
Oador, melas: para retificam a reÇorldevamoatra, meios operantea em roa
posta ti referida amostra, ratificada para controlarem o grau de amplifica5)
valor
¡So'doss referidos maios amplificadores como uma função inveipaa do
da referida amostra ratificada, o moiwzoperantes om resposta aos componoa
Coa defreauencia doo referidos einaid do safdado referido amplificador
Mala baixos do que a freauencia dos referidos ainais do alta freauenzia,pa
pa mudareai a amplitude dos referidos sinais de alta frequ gnola alimantaao0
entrada do referido amplificador.
P.,”en e s 1

sao total d0 2i rantos
2

apr000nta6m,

TÊRMO Ne . 162.d21 de 22 de setembro °e 1964
Requeronte ., KEYES FEBRE COMPANY aaaaE.U.A.
Privil4a10 do InvenOos ° APARELHO DISTRIBUIDOR
RErvmeidAços

aparelho para a distribuição de artigos do tipo qu;

tposauem partes de aro, de uma extremidade, de uma pilha dos mesmos
caractaa'adao por oompreender dispositivos para alojarem uma pilha
destoa artigoe -com nuas partes de aro am alinhamento geralmente rg,
tilineo„ dispositivos distribadores , ligados para Operar atravea um
atolado ' deslocamento para remover os artigos de uma extremidade
, do uma pilha no dispositivo de ' alojamento ou retenção, os disposita
vos diatribuidores incluindo um membro de apóio de garra, um mamara de garra extratora montado sabre O membro de apoio para deslocar

ni
1

iateralmente para e da pilha, dispositivos montando o membro de apoio de garra para curso lanaltudinal d g vai e vem em relação a pj,
para curso longitudinal de
lha, as prina.-A. ' ásmbro de cama men'....:,do
vai e vem em ralação a pilna, yr- primeiro moLlSro de came montado para
curso longitudinal de vai e Vem em relação a pilha para Produzir o deg
lesamento lateral do membro de garra extratora, um membro retentor do
pilha . montado Parà deslocamento lateral para e da pilha, um segundo
membro do. cama montado para deslocamento longitudinal de vai o vem em In
laão a pilha para produzir o deslecamento lateral do membro retentor do
atina, um, membro operacional montado para curso longitudinal de vai e
vem em relação 'a pilam, ma ligação mociinina antro o suado membru

Sexta-feira 6

ç
de 1970 653

MARIO OFICW- (,GoeLo W)
—L
- ••

edimn!,0:o membro oporacianal paro acionar o membro retentor do pl1b£5 lu
teralsonto em resposta ao deslocamento do membro operacional uma ligação
do âãgo morta entre o membro do apoio do garra o o membro oporacional pg

ra acionar o membro do garra =tratem longitudinalmente em resposta ao
• deslocamento do membro operacional, uma ligaçSo mec a. . nica entre o primeiro
membro do same o membro operacional pare acionar o membro de garra extra.
tora lateralmente em resposta ao deslocamento do membro operacional, um
'membro do apoio do pilha montado para deslocar-se lateralmente para e da
pilha os resposta ao deslocamento do meMbro operacional, e um agente motriz ligado para gerar o curso longitudinal do Membro operacional para k,
cionar os vários membros dos dispositivos distribuidores através um ci-

Wakri$47

r 8.3WERMang
. Processo lara c.càtrozár seletivalente o crossiM000 an'
oo
(1'1°421140 d B Runs, caracteriza& oel, foto do aplicar
AO WenS Oe
Orco das ditao-, grraimeas amo qaaatldodo t, ougioionto pau Wtanday o
creacimento;600 ditos g:a gá-ocas, do am oomp00%o do Vismulo
O
. 1(11 .) O -

1
ca3k

to qual 2

clo predeterminado de movimento coordenado
A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes Pedi.

e escolhido di -grupo qoe consisto do als:Jalquila gg'
oometil., dimetil.„ monohalógeno., dihnlitono., ' e mo
nohalogenomoonmetil-saturada, em que cada cioloalquá
10 tem de 5 0 6 cNomoO ' d. ~tono, bicicloalquila mg

das depositados am Estados Unidos da America em 30 de janeiro de 1964
o 5 do junho de 1964 sob nas 341.372 o 374.884 . respectivamente

onMetil-, dimetil.„ m000luslogeno-u dihaloSeno-, e mA
ophalogenomonometil-saturada, em que cada biciclonlo

quila ' tem de 7 O 8 dtomoe da carbono, cielohoptilagp
turoda, miclonemlo saturada, olcl000tllo.sotarado9

blaclo,heptila satura&
bleiclooctila saturada,
ele/onesila monoetil- e dietil-tatorodo, 4210 o liai.
tflçao. do que quando 2t fôr cioloolvian do 5, 7 e 8.
4toméde carbono e bicicloalqatla do 7 o tl átomos
carbono, (ON)11 deve estar na posiçDo Mota;
e, o e y sio, cada um, separadamente escolhidos do
grupo que consiste de O e 1,
requerente reivindica es prioridades. doo oorrespondei
tez pedidon depooltado~ RepartiOo de Patentes do Canadá, em 10 do
tb

fevereiro de 1963, sob Ad e 867.948, 867.949 e 867.950 o nos utados Uni.
doe da América um 10 de novembro de 1963, sob RO 320 921 e Z6 de sete
bre de 1963 sob me 311.63k. .

.7i1M0,N 0 189.748 de 23 de maio de 1967.
Requerente, AFRODISIO ORTEOA RUIZ - SX0 PAUIO
Modelo Industrial, g N6V0 BRINQuEDO PALHACO DE BRINQUEI°
REIVINDICACCSES

à . N6V0 BRINQUEDO PALRAI° DE BRINQUEDO ., formado de um pal.%
ço montado em um triciclo ,om cabo para empurrar, convencionais, agora
caracterizado p or ter, o referido palhaço a cabeça (1), um doo braços
(21, áa coxa° . (3) e as pernas -(4) articulada no tronco (5) por meio do
tirantes (6), de maneira que °movimentos alternativos dos pedais do
tranemitidos, por meio doe 'xis do palhaço, ;goelas. peças Mj veie de foz
MA alegre e dlvertida,
Ponto n • 1, doe doia pontos apreeentanoe.

TERMO tio 156 584 de 31 de janeiro de 1964
Requerentet B.I. DU PONT PE NEMOURS AND COMPANY

Privilegio de Invenção[ "PROCESSO PARA coNTRCLAR SELETIVAMENTE
IZIDAS
CRESCIMENTO DZ GRAM/NMAS 2NUAS E COMPOSIÇOE
PAHA,ESTR FIM"

Ponto no 1, do total de Z9 pontos apresentadoe.
TÉRMO N° 189.755 de 23 de maio de 1967.
Requerentes IXUJI TIMO . SIO PAULO
Modelo Industrial. "MELHoRAMENTo Em APARE= DE TAXI".
REIvuráicaçnà •
- MELHORAMENTO EM APAagLHO "TAXI", formado do ar, ;,:ro
c
oma
palavra
"TAXI", oom interruptor prj prio (2) e iinguetm (3à
‘1) '
ter pari, '.ro.s0710
para sua fixação, comuo.d, ,OJUa soraeterize l e OUrno

rè ama lanterna (4), sambem com interrw: 7or 7,rjprào.
Ponto n" 1, dos dois pontr,r torenentaddd.

C
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wer- e-

1- Peocosso para a fabricação de novas sabstencias promotoras
de crescimento ou proliforação 9 particularmente das forrioxaminaa A,B4O
TORM3 N Q 147.613 de 14-de março da t961
Requerentes SEUL INTERNATI O 3ULE RESEARCH MAATSCRAPPIS N.V. .- !Iolanda
Privilégio de Invençãos " PROCESSO

PARA A POLIMERIZAÇãO DL IOS CON-

D1, D

E,

F e Suas misturas na forma substancialmente pura o sais, 'aro..

dutos de fissão e derivados astes compostos, caracterizado polo fato do
ee isolar ao novas sübstenciae promotoras de crescimento, segundo métodos

' .RUGADOS

por ão conhecidoc . 3=n ,..7o-se em consideração as propriedades física o

trEivINDIcAçnEs

química doS compostoe o usanee o ensaio de antisiderceicina e, se dese1- UM processo para a polimorização da dionos
ãeterizado

e

( e .-1:e,ex-eoL ça-

por compreender a polimerização dos dienos no trosonça do

jado, as preparar os sais, derivados ou rrodutos de flosão dos novos

compostos .

em sistema cataId:sador obtido pela combinae-ão de un ou mais compostos

trequorento reivindica a prioridade dos correspondentes pedi-

Re cobalto alou níquel cots'urn ou mais halogonotos do aluminlo e uri

doa depositado no Repartição do Patentes da Sulça . em 25 de setembro de

ou mais compostos de silício da fórmula geral

1959, 29 de setembro de 1959, 18 de março de

1960. e 18 de março de 1960,

sob os n g s.78.652, 78.655: 3063./60 e 3061160 resnoctivamente

na qual - 1, 2 ou 3 e Y representa um radical bidrocarboneto ou um

Ponto n o 1 do total ee 35 pontos apresentadas •

grupa SiR j R (3_ z) , onde o grupo R repreaenta um radical bidrocarbonoto e z m O, 1, 2 ou 3 .
reqeerente reilndica a prioridade de cotrospondente podidc
depositado na Repartiç ão de Patentes da Holanda em

16 de março

de

e$2. sob n 0 276.019 .
Ponto n Q 1 do total da 13 pontos apresentados .
rtRmo N Q 153.282 de 2 de outteoro de 1963.
Requerente: . CONTINENTAL ELEKTROINDUSTRIE AKTIENGESELLSCRAF:
VOIGT & HAEFFNER ALEMNRA. OCIDENTAL.
Privilégio de Invenção: "CRAVE COM DESENGA T E TÉRMICO. ESPECIALMENTE CHAVE PROTETORA DE MOTOR".
REIVIJDICACCIEg

e chave proteto
1: e Chave tom desengate termico, especialment
ra de motor, tendem membro de comando ligado a um . imã
permanente, que, juntamente com uma peça de termoferrit,
produz um efeito tal que o membro de comando continua na
posição de ligação por força magnetica, caracterizada pi
'10 fato . de um árgão de acionamento (2),.em conbinação
com o membro de comando, atuar .apenas em uma parte do
trecho do movimento de ligação

eGbre

o membrp de comas

do (5), ao passo que o movimento de ligação restante.-

I

"SE

"ISr

"1Z

Fração nQ

•

. ser í executado pela fOrca magnCtica atuando sabre o ma

FIGA
+:5

bro de comando (5)0
Ponto :IQ 1 do total de M, pontem apresentadoa,.

c

IRMO NO 136.350 de 12 de fevereiro do 3.962
Requerente: FARBENFARRIKEN BAUR AKTIENGEgLLSCRAFT.
Federal .Alemã
PROCESSO DE PRODnzIR NOVOS RIURox y _n n u
Privilegio da Invenção: w

POSTOS AROMÁTICOS 11

RaIvseDicAORS

A.

OV

~
./
i
f7 Ádk ''

IYA,

aromét5CO5
?recesso de produzir no e os htdroxi-compe'stos

rd0000n0a

,ar.,go

affilegtU í
í4 iii¥11V:ilifir

da fórmula geral

CR
13
-R 2

,a qual ambos os substituín tes

do tuloleo benz:nico estão na po-

sição p ou m Ise com ralação ao outro o R i

e Ra são iguais ou

diferentes e significam mono- ou dibldroxifenila, monohidroxiTtamo N Q 172.998 de 23 de satembre.dea9

ARTIENCESELLSCRAET)=
Requerente: CISA sor'rt ANONYMR:(tmi.alemão: CIBA

-alquil- ou -arilfenila, uonobidroxibalogenofenila ou monobiero*
e l ee,um

xinaftila, caracterizado pelo fato de fazer roseir e
gee,,1
rompos to- da formula

SOIÇA
de'InvençãO

PRiYeESS4: vale_ à FAWiCatÃO DP NOVAS ejeseAu

CIAS PROMOTORAS DE CRESCIMENTO ' -

REIVINDICA04

na - qual ambos

outlei e

1.

estio

n ou . m
Pco l.eo ,

um com-relação

MO •

Março c1k: ;970 655
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189.725 do r, de maio do 1967g
Requerente: OTEONIEL PINTO DE URVA.110 - SY..) PAISto .
Rodilo /nduatrial: " SUPORTE PARA CINZEIRO
TiNMO N°

/111

PEIVINDICAOEI

, ?ARA CINZEIRO, caraOterisadO por' iro formar douro
a.
baeo
(2)
no tOPo para ^r an, fixado no cinzeiro 13):
Com
*
tripí (1)
SUPORTE

ou .
e 7 representam halogãnlo, hidroxila, oXalquila, oxarila
dilildroxibenjno,
carbonila, com mais de 2 moi de fenol, de
LIII

aril- ou halogãno-feno l ou de ma naftol.

de um

t depositante reivindica a prioridade do correspondente no-.
na ReparticSo de Patentes da Alemanha em 22 de abr11 de
dldO deposita d o

Grane () de amarracZo doe pea para maior firmeza do suporte,
tonto u°

1 doe dele pontos aPresontadoe.
,

1961 sob o n g F 33.78 IV/12o .
°nino ponto apresentado .
rEEMO N Q 144.016 de 27 de acOsto de 1962.
Wequerente! WALDWAR DE OLIVEIRA - SÃO PAULO.
PriViligio do Invenção: "DISPOSITIVO ELETRÔNICO DESTINADO •
BARRAGENS. TANQUES,
A ATRAIR, REPBLIR ' E ORIENTAR PEOCES En
LAGOS, RIOS E SIMILARES",
'REIVINDICANEG

"DISPOSITIVO ELETRÔNICO DESTINADO à ATRAIR, RRPE
1
LIR, E ORIENTAR PEIXES EM'BARRIGENS, TANQUES, LAGOS, RIOS E SIMILA )

capacitoree, ligado° em paralelo à um conector ou eeletor para escolha da teneão adequada, aoa .1.
Irados de descargo, que cão forafAdos par doia jogos de fio., placas,
ride& ou ' equIvalentee. um doe jogo. pelo menos, isolado • cujos te:mlnate mergulham na agita, e que se ligam aoa capacitoree por relé de
comando; pelo fato doe capaoitorea, serem alternadamente carregadoanuma fonte de corrente continua de media teneão, conatituida por um
transformador de firça com tensão de salda regulavel, alimentado por
corrente alternada da ride elétrica de dletribuieZo • por corrente tOnt{nua oriunda de acumulador, sendo que a corrente de A gildo donos
transformador, quando ror alternada, 4 ratifteada por melo de valeu
ia apropriada ou diodo eico; pelo fato da corrente de media tensão,
REL, COnutltuldo por um conjunto de

oriunda da fonte do . allments4o ser *avinde e um rel.: comandado por
puleador de tempo ajuetavel que liga alternadamente °e eapaoltorcifonte de allItentacito • ao. eletrodo. de deeearga; pelo faio de tenso e o 'pulso" requerido cia cada caso •elsolfleado, ser comanda
do por coevo galatora de tenaõee que liga Ou desliga a rido (nitri-.

na do corrente alternada de dleYribuiçZo, ao acumaladOs ao carreira&
continua.
Ponto

G o ' doe 2

nOn

't08 aorosentado..

ItRMO E S I40.67U do .4 as ul ho de 1962
fistuerontés Lá (MTICIISIZ S.1.
kkigi1 ;41 0 do Iaveagio : • QUEIMADOR 'PAU /6Qt3IROC Oh LIQUWIEITO
ARIVINDICAQWG

1.Se quolseeor para isqueiro a sfe liquefeito ',Untado
diepoiltivo de 'guiasse da solda do Epis compreadoudo uma paseagemrdo,
soga° xodularel serestorlaado polo rato dm dita Paludes ter eenetitiAL;
da pop. = eepalo empreendido outra oe :neto, do roses 04 '4n1! perimi
roteadas • acopladas uma outra, uma pelomenoludaedusa partos som.
das Mudado tosta tinion .
& requareate reivindica a prioridade do ourrséperpoew putter
depositado na Joartiçío de Pitesiee na Suiçe ao 444 luiho 4.
imb a 7016

Pasto se 1 do teteia :de 3 pontoe apr•eiutadoe .

1

6.f'6 SoRi> Q ,-,f 3
*
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TÊM() N O 154.381 de 5 de novedbro sh 195$
Requerentes
GEIGY AG,

Seção

Marçõ

de 1970

OR Cem que g UM númer0 lutar° o poultIve do 2 o 10) 0 o glic6le allo;\
clicos do 6 e 8 átomos de - CnNbono o, adicionando, antes, durante ou dc

hívilegio de Inver4O8 APABSLHO PAPA A (.:02884X0 CONTINUA DA LX
VN r3QtaDo CORAR=

pois da roagão de formação do poliístero 0,1 aZO% em molas, rolativamea
te ao total do componente ácido, de pelo menos um composto noutro, Icon.

REIVINDICAM;

to do grupo funcional formador do ástor, colecionado do grupo quo consia
1- Dispositivo para a cuoraçao continua da lã por meio - 40

to de sulfonatos, sulfonamida g fosfonstoo, foofinatca, entonas crolnát&

um liquido corante, caracterizado pelo tate do que O mosmo consta de

oes ó íteres
Ponto no 1 do total do 6 pontoe apresontadou

pelo monos um foulard e por cada tou/ard pele monos um tubo...7 vazio,cA
,cado sob o mesmo, com um diâmetro interno do ):6 ate mais ou menos
30cm, polo que a parte superior de cada tubo .7, a qual proporciona
abertura do entrada aberta para a cardadura embebida no liquido
no
foulard, arranjada como câmara de vapor e g provida de pelo menos um

Plê.g

condutor do vapor, enquanto que a parte imfaame 6 formada como uo tg
bo do retardamento, coa o seu interior completamente liso, circular,a-quecido por fera, e aberta na sua extremidade , sendo que o aquecimento
do tubo de retardamento e o fornecimento do Vapor na casara de Vapor São
separadamente controláveis .
A requerente reivindica aprioridade do cottofusõrid-eate podia°
depositado na Repartiçâo de Patentes da Saio em 12 dó dezembrO do 1962
sob n g 14575 .
TÊRMO NO 165.196 de 10 de dezembro de 196u
, -Requerente: JEFFREY GALION MANUFACTURING COMPANY ce.=m.u.A,
Privilegio de Invonsãot O APARELHO E PROCESSO PAIA,AMASSAMMO Can/

Ponto n g 1 ao total 11 tontos aPtdadiatedea .

NUO DE MATERIAL
REIVINDICWIES
, :1- Aparelieo para amassamento contí n-4 do M'ateriO1--,-Cactã.
risddo- pelo fato do comproender, um recoptáculo . disposto cm um 4IZO'
geomátrico estendido lateralmente, ostendondo-so o vare:ido rocopt4.
cuia ao longo do referido eixo geometrico para definir um trajoto do
circulação para o material atrav gs do receptáculo em uma direção lom:
gitudinal do uma extremidade do receptáculo para a outra extremidade
do receptáculo, compreendendo o referido receptáculo uma parede dotada de uma superfície de amassamento do face para dentro na qual -o tn
tonal vai ser amassado, sendo a referida superficie do amassamento
disposta fora dereferldweixogeometrico, meios de amassamento no rp,,
ferido receptáculo para amassarem o.material entre os meios de amassamento e asreferido de amassamento quando o material circula atraves
receptáculo o meios do arado estendidos longitudinalmente movIvels em
terno do eixo geomátrico para engatarem o material ao receptáculo Para
dispersarem o material em termo do eixo goom4trico, o para distribuírem
o material obre a superficie de amassamento para produzir uma condição
de circulação oontunapara o material ao longo do referido trsioto do
cireillação .
I depositante -reivindiOa aprioridade do correspondente pedido
depositado, na dopartição de Patente.* dos Estados Unidea da Amírica do
sono, em 27 do dezembro do 1963 aob o raiamo 333.936 e

TERMO Ne 140.224 do 20 de Junho do 1962
goquerottos TUE= SIM UNEM toosEMIcktíRá emoffild
Priviiclgio do Iovengão e ° P1oC3sa0 P816 MURAR NOVOS POLIÉSTERES
. MODIFICAM

atIVIIMIcAçàoi
1. Um proceSio para preparar novos palester03 Modificados
atm:lente polimórisados, garacterimie por comprionder a reação de um
dempOnento . ácido, selecionado dentre os hcidós,dibilsicoa' e seus . ásteres allaticos taferioromo com um ,álcool dadrIco e, depois, o t4e.ecl
mento de produto de reação obtido, para ,produir um pollátter altamm
te polimerizado, usando icooeomPonanto ícido ,de partida; um que cántli
na polono/loa 80% em mol.s, rolativemente ao.total do componente ácI
da, de ácido terefalico ou dm nado seus steres alifáticos inferiores
e ,Se álcool ditdelem contendo palomaaos 75 Ja moles, relativamente ;o
to;n1 do componente g laciel difdrico, de pelo menos um glicol seleciona
de fármula HO (C10:1
.
,°o grupo que consiste dos pOlLmati1eno -811c6is

í
Ponto a* 1 do total ao

Ot ponttis

apr990,..dos

TaRMO NO 166.264 de 18 de janeiro de 1965
Requerente:

APROPRIADA
ASSIM

,internas,

PROCESSO PARA

Março de 1970 657

convencioa...e,

agura caracterizada por sor
['afta de tabas
de "duratee ou material duro eq
uivalente, revestida ou estofada., com'
p lásticoa de cê:roa o
elementos d ecorativos v ariados .

NICHOLAS PROPRIETARY IHMITED am.cAUSTRALIA

PrivilUio de InVençãos °
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A PREPARAÇ10 DE UMA 3-0-M-POSÉPtó.

PARA A ERRADICAÇâO DOS CARRAPATOS . DOS CARNEIROS 3 COMPOSIÇ10

OBTIDA °

Ponto no
REIVINDICAÇUES

1 _ dos dois mantos

áp reeentados

.

Processo para a pspardçao do uma composiçáo apropriada pa

1-

ra e:erradicação dos carrapatos de carneiros, caracterizado por.compreen
der a mistura do rotenona com um composto que forneça o iam fluorailicg
ta, em quantidades eficazea para as finalidades ezpeOlficadaa .

O ponto n o 1 do total do 29 pontos; apresentado]; .
TÊRMO N o 129.992 de 13 de junho de 1961
Requerente:

COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE•..FRANÇA

Privilegio de Invenção: " nocesso 5 APARELHO PARA CONVERSA° DE utág
01A TÉRMICA EM ENERGIA ELÉTRICA 0,
ReivinaicaçOes
1- Process6er j ão dc energia termica em energia elg
trica, caracterizado pelo futo de se obter, em primeiro lugar, um jato
repide, de preferencid; super-sonico , do vapor de um fluido, entre uma primeira zona aquecida onde se reúne u'a massa desse fluido em estado de condensação o uma segunda zona esfriada 'pelo emprego de um bg'

TgENO N O 1/00.185 de 19 de'junho ' de 1962

cal que separa essas duas zonas e pela manutenção de uma elevada dita
rança de pressão entre essas zonas, diferença essa obtida pela manutew

Requerente:

ção de UMA diferença conveniente entre as temperaturas das paredes dei

mue lis VIDRO

S.A.

GLAVERBEL ====WILGICi

Privil‘gio de Invenght " PROCESSO DE

FAERICAÇXO DE DNA FAIXA

0i:irai

aos duas zonas; e polo fato de que, por outro lado esse jate ionizada .
,'aos
percorre uma pluralidade de electrodos ligados eletricamente
,
parelhos de utilização da energia eletrica

REIVINDICA058

A

ft

1- Processo de fabricação de uma faixa continua - de vidro pg,
lido ao fogo no qual durante a ano fabricação a dita faixa é novinon.!

Finalmente a depositante reivindica a prioridade CO corrog
pondentes pedidos depositados na nepartiçin o de Patentes da França ' eu
13 do .junho do 1960, 29 de novembro de 1960 e 19 de mala de 196]. , lOb

Cada entre uma atmosfera gasosa o um banho de um metal ou doe uma
liga'
mala densos do que o vidro e nâo reagindo nem com âste nem com os m,ar

os nos 8Q9.817, 844.978 e 862.316 , respectivamente .
Ponto 110 1 do total de 35 pontos apreaeatmdo e.

teriais da cuba que cont4m . o dito banho, na . direção de um local ofidh ki
a dita faixa i retirada do banho a uma temperatura eufiCientdmentO bak
ia para que ela não possa mala ser deteriorada polo contato
com os Or.!
gZoa macilnicos. que cansam a sua movimentação, caracterizadO péló fato'
da faixa ser movimentada sabre um metill ou uma ilka fundido-e não oxidívels em. contato com o ar 1 temperatura necesa1ria pára a ohtenção
do !
polimento Ao fogo da faixa • cujos pontos são ra p
áriorris e próximos a
.:.,
750c.
á requerente reivindica a pr,.eriaade do car;eaponaente #6dierd
depositado na Repartiaâo de Patentes de Luxemburgo, em 23 de junho da
_
••
. •À:iefe.
2.01, •ob n" 40.304,
Ponte ne

1 do total do

b ponto, apresentada..

FIG,1

TÉRNG N? 189.738 de R) os mw:. de 1967
Requerente: OSVALDO CALO aZXO PAULO .
modelo Industrial: ' PASTA PORTA-CADERNO, CW OU REM FkRAAMM,
CA, PARA ESCOLARES E vimos .

TÉRNO N o 150 613 . de 9d. juquadde 1945
Requerente: YARROW AND COMPANY LINITED - Inglaterra
Privilegia de Inven4oi PROCESSO. PARA SECAR Ir AntaLRO PaA 0 TRATA MENTó Dt 'MATERIAL DE CAPadt 4E.

REIVINDICAÇOES
1- PASTA PORTA-CADERNO CCM 00 SE FERRAGENS

'

ARTISTICA, PARA

RscGLARES E OUTROS, formado do ima p asta aberta, com ou sem ferragens

'EirunIneORk
Processo para ecoar mal4rial de carne de animal, caracteriza
do pelo fato de co aquecer artificialmente o materix.N, pare Ment;:-.24 • das

65! . •Soxta.feira 6
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temperatura elevada, ate o trvr de ;mu& do material ale samble, 140 II et
cea. boa* de peao eeoo), aendo a temperatura do material controlada. de
to que não exceda a temperatura crítica (como definido entoriermente), que,
dorante, pelo menos, uma parte do período de acc ogo• • c•ded • • temperatura

março

de 1517U

RBINZIONIMIle

crítica inicial (como definido anteriormente) e o perfocto do secagem seja
reduzido como compawado com o período, que seria requerido, para alcançar

1 pecpreeme plee'i-iieddifiegem.de
ele:redes, por moio de 'misturai Compreendendo um Aoa
posto ep6x1do e Um fenol, oareetertsado porque o op6xido utilj
sado :comporta na aol6cU3.a, mo
asnos uma outra funçio contendo
oxigénio, podondo. o composto fencilico ser o fenol, um de seus

O tae uo teor de eoua final, se o material fOr mantido todo o tempo e tempk

to:meloso% o orto-difenol ou um derivado substituido do último.

rotura crítica inicial (como definido anteriormente)•
A depositante reivindisa a prioridado doa correspondentes pedi
depositados
na RepartigãO de Patentes cie Inglaterra, em 9 de julho de
doe,
1962 e 15 de maio de 1963, sob os na 26331/62 e 193714162, respectivamente.
Ponto n° 1 do total de 36 pontoo apresentados.

'

•

A

requerente reivindica as prioridades dos correpondejo
tos pedidos depositados na Repartiçío de Patentes da
BelgIda
31 de oUtubro de 19612 a 12 de fevereiro de 1963 sob n
a s 499.130
502.703
Posto n 0 1 do total de 6 Imotos apresentados
TU140 N e 141.37o de 25 de julho de 1962
- Requerente: THE ÇUAFXR OATS COMPANY ===E.U.A.
Privilegio. de Invençao e PRCCESSO E COMPOSIÇORS PARA
ALIMENTAVX0
titS GADO LEITER() "
RSIVI-NDICAÇOES

1- Um processo para alimentaçío de vacas leitoras carac::rj:
zado por compreender a a dministração oral de produtos não saturados
do g rupo.consiatindo da Ácido oleico, ácido linoleico, ácido'linoleot,
co; aldeidos e cetonas derivados do ácido oleico, linoleico e linolm
nico; alcool °lente°, alcool linoleilico e alcool linoienuijco sait
' de metais alcalinos do ácido oleico, linoleico e
linolenico;fest;res 1
ilo 155 737 de 27 de dezembro de .1.963
Requerente: CANADIAN INGERSOLL-RAND COMPANY LIMITED - Canadá.
, Privilegio de Invengãot "APARELHO PARA PROCESSAR UMA t4ASSA FLUÍDA
t:t E MATERIAL FIBROSO E PROCESSO APERFEIÇOADO EMPREGADO'
REIVINDICACUS
•
1. Um aparelho para processar uma massa fluida de meti
Nal fibroso caracterizado por compreender um par de membros processa
pores de fibra concentricamente dispostos em reiaçâo inter-espaçada gâ
ta definir uma pas , agem para a fibra, dispositivos para produzir movi
?Isento rotativo reofproco entre os ditos membros processadores de fj,
i'bra, primeiros dispositivos compressores de fibra num dos ditos mem
bros processado r es de fibra, segundos dispositivos compressores de fj„
bra nos outros membros processadores de fibra, os ditos primeiros dig
positivos compressores e os ditos segundos dispositivos compressores
liberar o dito mato"
,Ikendo operáveis para alternativamente comprimir e
segundo.
trial fibroso e uma velocidade superior a duzentos ciclos por
A requerente reivindica a prioridade.do correspondente
Mi'
• Fedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da
em 28 do dezembro d. 1962, sob n. 248.018.

Ponto n e .1, do total de 31 pont

oresentados.

de alcoilas; de reduzido nIlmoro de átomos de carbono, do ácido
ao, linolenico , e uma mistura dos compostos não saturado referidas
acima; a quantidade dos ditos p rodutos não saturados sendo maior do
que cerca do 11 gramas e menor do que 42 gramas por cem
libras da peso
io corpo da vaca em 24 horas
Aloto no 1 do tótal de 9 pontos aproa*ntadoa.
TÊRMO N° 1e, 9.510 de 17 da maio de 1967
Requerente: EUREKA S/A. IND1SSTR1A
DE ARTEFATOS DE BORRACHA - SX0 PAULO
Mod4lo Industrial* " NOVOS DESENHOS ARTISTICOS EM P A LMILHAS DE 5ANDeLJA30,
FIVINDICACUES

1°)

"NOVOS DESENHOS ARTISTIeOS EM PAL2TLITA9 DE

e equidistantes. bem Como, sucessivas no sentido horizontal e intermitentes -no sentido vertical, donde se depreende um terceiro

alinhamento 0121t.
000..alem dos horizontcase v ort i cRiAl, produzindo um efeito visual
orl4.
Dai, harmonioso e imprevisto.
Pohío

n° 1 'dos do is pontos apres e n tado s .

41544411441
ffrO-1-11
4141--41.-44
;411-11-e eo-4111111,0",:i
if 11-54 Trerte.

-

11-41-1111 4t44-114 11 4141--5
tr--4i-41 ir11i

41 * It-ItP4411-/-414-r
tF slt c-o---g I; 1111
141 1:4'4
c4rtt.-4. /t411! ,41"11-1i 411+--g 17-*
4 41
1

vt-tt, g--tÊ 4;44
l1Mi- 1-4
t11414 11-

•
II

FIG.1

, TERM O N. Q 152.833 de 17 de setepbro de 1963
Belzica
!1itinuereate: SOLVAY & CIE
" PROCESSO DE EsTÁBILIZAÇU DE HIDRCURBUREnC
• N15, 11410 de
' .CIARAWA * ,

sANDÁLIAS",

earacterizadu por constituir-se de agru p amentos ' Om sOrie de linhaa dupla,
horizontais e verticais, entrecortadas entre 91, maio, eu Menos paralelas

;t g -tilt
-1,-;t tt g,g1-1-4t g 1,1-7g1fIgg'-'11=s-trtmt-it.
tf-ln 11- II
t;
:111444 it 11 n411441 41W4HHHI-1I-1-,
II
41-41*14 ir-1-1141
II
l4-11--44-i1-41- f114-4-14-14--- .n 1--e-ti.

-rt110-4t.

l
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•

MARCAS DEPOSITADAS
'Publicação feita de acordo com o art. 109 e seus parágraSos do Código da Propriedade Industriai
101.

TERMOS ANTERIORES
•

N9 532.853

"PACAEMBU"
Ind. Brasileira

'

Requerente: Indústria de Óleos Pacaembu Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 47
Aplicação: Graxas lubrificantes, gasolina, refinada, querosene, óleos lubrificantes, óleos para amortecedores
e petróleo refinado, óleos destinados
á iluminação e • ao aquecimento.
N9 543.830

Synto etrin
Requerente: Sandoz S. A.
Local: Suíça.
"•
Classe: 3
N9 556.784

N9 738.747

GABARITOS
Ind, Brasileira
•
Requerente: Gabaritos Metalúrgica
de Artefatos de Medica() Industrial e
COmercial Ltda.
Local: São _Paulo
Classe: 8
Artigos: Para distinguir: Aparelhos
e instrumentos para medição e contrôle industrial e componentes: actinômetros, amperômetros, anemômetros, aparelhos registradores e 'medidores de distâncias, aparelhos de
análises, aparelhos reguladores e estabilizadores de pressão e do fluxo
de gases e líquidos, aparelhos e instrumentos de cálculos, calibadores,
indicadores de vácuo, barómetros ter' mômetros.
N9

N 9 762.419

TAURUS
Ind. Brasileira

Requerente: Transportes Rodoviéaios
"Tauros" Ltda.
Local: São Paulo
Classe: 21
Artigos: Caminhões nara transportes
NQ

'762.420

SOL
'Ind. Bras e ira •
Requerente: Bar e Lanznea Sol Ltda.
Local: Silo Paulo
Classe: 41
Artigos: Bolinhos, croquetes, coainhas empadas, pizzas e Fanduiches.
N9 765.252

754.539

ARREDAMENTO

fina.

JgAR
"
rasileire

BERLINDA
Brasileira
Ind j strta

Requerente: Poli — Técnica Comércio e Indústria de Aparelhos Eletromédicos Ltda.
Local: São Paio
Classe: 10
Artigos: Aparelhos de raio X, aparelhos 'de radioterapia, bisturis elétricos, diatermia, ultra violeta e
Infra-vermelho.
N9

768.370

Requerente: Equipamentos Vanguarda Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: Joar Automóveis Ltda.
Classe: 28
Local: S'ào Paulo
Artigos: Armações de óculos em
• Classe: 21
gera.1
Artigos: na Classe
N9

669.4M

MELAR-DIA
Ind. Trasileira,„
Requerente: Farmácia e Draaaria
Cinelândia Ltda.
Local: São Paulo
Artig os:abstâncias, produtos e pra.
p arações químicas para serem usa.
das na medicina ou na farmácia
Classe 3
N

9 775.222

2ANAMUICA
Ind. Brasileira
Requerente: Panificadora. e Contei,
tarja Panaméri ca Ltda.
Local: Sao Paulo
Clase 41
Artigos: Balas, bolos, bombons, bis.
coitos, bolachas, caramelos, confeitos,
cremes, doces, massas alimentícias,
pães, pudins, sanduiches, torrões

TRIDENTE

Requerente: Tridente
Edições e
Artes Gráficas Limitada
Local: Guanabara
Classe: 32
IND. BRASILEIRA
Aplicação:
agendas,
Almanaques,
anuários, álbuns impressos, boletins,
catálogos, edições impressas, revistas,
Requerente: Z. Casar Wasserfirer órgãos
de publicidades; programas
Local: São Pauto
radiofônicos, rádio-televisionados, peClasse: 40
ças
teatrais
e cinematográficas.
Artigos: na Caísse
—
149 757.909
. N9 577.751

preciosos e suas imitações, usado& co.
mo adôrnos, pedras preciosas e Senda
preciosas.
N9 '768.594

149 776.142

The Shakens
Requerente: Nilson Pontes Amotim,
Marcos de Melo, Ivanildo Amazonas,
José Ferreira Souza e Llbório Maal
noel da Silva
Local: Pernambuco
Classe 50
Atividade : Conjunto nnisio a t'
N ç.'

776.941

N9 761.190

SERHEL

Dez Horas 'do

Requerente: Dinamerico Santos Arruda
INDÚSTRIA BRASILEIRA
Local: São Paulo
Paraná
32
Requerente: Serhel • — Serviços Hidro Artigos: ParaClasse:
distinguir:
Álbuns
paElétricos Ltda.
ra coleções, figurinhas, revi ...nas e puLocal: Guanabara
Requerente: Editôra Gazeta do Poval
blicaçóes impressas em geral.
Classe: 8
Ltda.
—
Artigos: na Classe.
Local; Paraná
N9768.371
Classe 32
N9 762.418
Artigos: Para assinalar é distingilit
g enèricarnente os artigos da classe, ti
saber: Jornais, revistas e publicaçõe.
em geral. Álbuns. 1-rogramas
SEM . CLEANER' S
fônicos. Peças teatrais e cinemato•
Requerente: Tile Anne Company
(Espetaculo de
Ltd.
gráficas
• Local:
Japão
Limpeza)
.
Classe: 10
N9 782.011
Ind. Psb ae
Artigos: na Classe

il.e ira

N9738.746
•

Requerente: Alberto João Briguet.
Local: São Paulo
Classe:- 46
CONCORRENTE
Artigos:
Amido,
anil, abrasivos, deInd.. Brasileira
tergentes, gomas para a lavanderia,
limpadores de luvas, liquidos para Requerente: Dinámerico Sao%os Arbranquear tecidos, óleos para limpeza
Requerente: Antonio Pedras()
ruda.
pós para branquear reupas, papel
Local: São Paulo
prenarado
para
limpar
lentes
e
viLocal:
São Paulo
Classe: 17
,sabão, ceras, saponá,coos, águas
Classe: 13 •
Artigos: Para distingu i r: Artigos pa- dros
Artigos: Para distinguir: joalheria e
ra escritório em geral, notadamente de lavadeiras e minadas para cal- ariliros
de metais p reciosos e semicados.
papel carbono.

'VENEZA,
'Ind. It'asileira
Requerente: Distribuidora "Veneaal"
do Livro Ltda.
Local: Sãs Paulo
Classe: 32
Artigos: Para distingillr: Ediçl5esliss
préssas, livros impressos, publicações,
Impressas, órgãos de publ ic ici a le.
obras culturais e literárias
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SÍMBOLOS NACIONAIS
LEI fl1 g' 5443, SE 28 DE MAIO DE 1963
2

Desolho da Bandeira Nacional. era coro
Desen,,,• modular da Bandeira Nact nal
— Tabela da Correspondência das Estralas st Estado
Hino Ni adota:a
amam Pitite para piano
si. Partitura para orquestra. em SiB Maior
ss. Partitura para orquestia a antos em Cá AdialaS
• ss. Música para Banda

1

Descambo das Armas Nacionais. eas direi
icsh Desenho das Convenções Heraldicod; dai Armas Nisdomaill
Veanak)

do Stels; Nacional

nn••

DIVULGAÇÃO N:

1.050

s
PREÇO NCr$ 4000

9. VENDA
Na Guanabara
SeçNo 11e vendas: Av. Rodrig ce Alves, 1
Agência 1: Ministério da 1Fazend6
telmdit-isa a pedidos pelo Serviço de Rum 10 Postal
Em Brasília
Na Sede do DIN

• rae,,,ffiiiee

P_EÇO DO NÚMERO DE HOJE:

Ner$

nam31~ - 11~~1~119~11

0,16

