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Dumitru Ghica (titular da pat.
49 0.603). - Indefiro a petiçao de
rkt. 17 e mantenho o cancelamento,
levando em conta nao ~ente o
tempo jú decorrido 11120.0 tambam
rato de que é esta ts aegunda vea,
naste processo, que o requerente incide em perda de prazo.

Um 4 de março da 1070
Saalgranclea
•Cusupsa eaiganciesa

&MU Française Nord Verte (Ver .'
reries Charbonneaux, de Maanieres
Zanini Blanco Ltda. (titular da laourmiee Reutilea). (titular da pat.
marca Café Condessa termo ntana- PI n9 61.178).
to 826.374). - Torno sem efeito o
despacho de arquivamento publicado
Diroerooa
no D. O. da 16-9-89.
Fabrica de Veles • Marpoll Ltda. (51Guarli Distribuidora de Cosméticos tilar da pat. MI n9 2.842). - ProrLtda. (titular da marca Guarli thr- rogue-se.
mo 882.549). - afim) 'a pbdido de
Ind. de Metais Vulcania Ltda. (t2preferência.
tular da pat. n9 6.199).a- ProaIrmãos Salton Ltda. (titular do rogue-se.
•
tarmo 620.191). - Arqtdaar a 1:ati?orara mandados cancelar os
çar) de fls. 12, com base nas alineao
gistros abaixo mencionado:
alo" e "c" do art. 148 do CPI e eupadir o certificado, &poio da paga
'Aço
M9 400.470 - Mecânica
a taxa devida.
Ltda.
N9 400.499 -- Mecânica Traias°
Pedidos olc prolenMea
Ltda.
Primo Schincariol. Ind. de naftaIça 400.072 - Cooledeal • Vinícola
aarrintes S. A. (no pedido de prefea airiseno Ltda.
rancia da marca Fax Cola tarmo número 872.412). - Defiro o pedido.
Na 400.704 - Cliaca do Brasil
Granja Pimentel Ltda. (no pedido Ind. de Motores, Caminham e lautade preferência da marca Granja Pi- móveis.
mantel termo 83.870) - Defiro o
pedido.
N9 400.705 - Simca do Brasil
Ind. de Motores Caminhões e AutoDiversos
móveis.
Cia. Agrícola e Industrial Maga- -N9 400.708 - Auto Peças Sonia Lilhães (titular do têrmo 898.311)
mitada.
Indefiro o pedido de prioridade de
Voce Velculos Oficiala 400.110
fio. 8, por falta de amparo legal,
nas Clube Especializadas Ltda.
recomendo ao Agente maior cuidado
N9 400.733 - Maidenforria Inc.
ao requerer, pois petições 41.591111 toN9 400.747 - Miguel Cueba), Gartalmente descabidas, além de nâo
cia. - Cancelem-se ns registros,
'fundamentada, sómente servem para
tumultuar o andamento dos Caba atos, o que vem, em última análise.
Serviço do DocumentRção
sea prejuiao das partes.
Leite Glória Ltda. (titular do ter,
Apresentem clichê:
Mo 891.674). - Arquivar a petição
de fio. 1148, com base no art. 148,
'Rio, 4 de março de 1910
alíneas "b" e "e" do CPI. Nada
No 532.709 - Lano Nishiyama.
impedirá, entretanto, que o requerente volto a pleitear a preferência,
Ne. .788.797 - 788.796 - Cibloo ç==
desde que cumpra co mandamentos
4rWatoods Çonstrugao Lida. --do :Código a gia vigor. aaa

•
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Na. 778.
- 778..
- Wt511240
- Engenharia Ind. e Com. Ltda.
N9 778.941 - A. Pardint.
al9 718.940 - Construtora Picamtano Ltda.
N9 778. : s Orgia) Oficial da Ia.
M. C. C. da Igreja Evangélica Congregacional de Bento Ribeiro.
N9 788.478 - Tapeçarias Casa Monteiro Ltda.
N9 797.220
Bel-Air Automóveis
ELA.
N9 797.203
Pacol
Importaçao
e Comércio Ltda.
NO 778.603
Laticínios Japira Limitada.
NO 778.608
Cimbal
Comercial
Bandeirantes de Lambretas Ltda.
NO '778.623 - Imobiliária Diplomata S. C. Ltda.
NO 78.382 Padrão Indústria RRtabirgica e Comércia Ltda.
NO 778.557 -Transdroga, - Transportes de Drogas e Mercadorias Limitada.
NO 788.200 - Cia. Wall Bernardo
Rattscareahao.
NO '778.425 - Francesco Ouglielm.2.
No 778.439 - Cooperativa Agrícola
Mistts Cruzeiro do Sul.
la9 778.as - nora Lata e COEI.
•22 Tecidas 3. A.
No. 778.409 - 778.409 - Predial De
Lucca 0. A.
No. 778.491 - 118.492 Cibrap Cia. Brasileira de Peças Industriais.
NO 788.027 - Rubens Massena,
NO 788.911 - Geraldo Modesto de
Abreu.
N9 87.911
Tecnosul S. A. Ind.
e Com.
Ne 797.576 - S. A. Brasileira de
Tabacos Industrializado Sabrati.
No 788.918 - Cooperativa Agriuola
Mista Itejara Ltda.
No 788.980 - Intua - Indúsiria
Nacional de Artefatos de Aço S. A.
Dioema9
179
792.544 - Cabana da Mantiqueira -Churrascaria e Lanchonete Limitada. - Fica sem e....dito a oldigência de 27-1-70, cujo achai caiu

iFiAlcado era 94- 6; correto..

DIVISÃO DE MARCAS
Mo, 4 de março do 1970
Notificaçao
Depois de decorrido o praoz
60 dias, a partir da presente
data para recurso ou impuga
naçâo e se nenhum interessada
do mesmo se valer ficam notia
ficados os requerentes abaixa
mencionados para comparecer a
êste Departamento, a fim do
efetuarem o pagamento da taxa
final, dentro do prazo de 60
dias, contados da data em quo
tiver expirado aquêle prado da
recurso:
Mormo dolerklao.
1.19 479.631 - Calorbestos
Mau,
nebré,s S. A. Isolantes Térmicas
cl. 23.
NO
5043.144
Santista
Cas.
Santista de Papel - cl. 1.
NO 524.103 Megamac Mega,.
mac S. A. - Mecânica Gaúcha do
Máquinas - O, 18. - Registre-cg
com exclusan rêlta pela seção.
Na 528.514 - Serva! - S.
V. A. L. S/A Transportes Comarda
e Representações - cl. 29.
N9 528.524 - Serval. - S. E. R.
V. A. I. fa/A Transportes Comércio
e Representações - cl. 18.
N9 539. gg% Droeste - Drogaria()
do Oeste Ltda. - Droeste - cl. 48.
- Registre-se com exclusâo feita peia
N9 550.441 - Redley
Redito
Perfumaria Ltda. - el. 48.
N
9 556.643 - C. N. Cie. menich Et, Cie. - cl. 48.
N9 556.944 - lba - Comércio
Indústria Irmâos Barbosa 3. A. Cirbasa - ci. 48.
NO 590.354 - Rhodoperle
Soca 'd
Des Usines Chimiques Rhône-Poule ao
cl. 28.
NO 594.010
Plastivedo
nal
e Cabos Plástiasa da Brasil S. A. ,=1
el. 1.
N9 598.017 - Proquimed Prez:,
quimed Produtos Quimicau Ltda. ,a-.]
el. 1.

NO .507.816 - Marabá - Incido
Reunidas T.Oralindo Ltda. - cl.
N9 611.403 - Jantex - Jante
Indústria e Comércio de Plásticos laa
mitada - cl. 28. - Registre-se ex.
cluindo-se a expressa° Tecidas.
NO 817.747 - Sa-Sa-Ru-È
Lura
Une d FreMss Vasconcelos - clima
se 41.
NO 634.43 - Blue Drean vian Paltstno Pain
cl. 48.
NO 837.179
Anaplást
Terezia
uho de Ataúde
cl. 28.

Seção III)

DIÁRIO OFICIAL

eleguadad9oira

As Repartições Públicas de.

EXPED

verão entregar na Seção de Co.
rinunicapSes do Departamento de

g

E N TE

DEPARTAMENTO DE IMPRE SA NACIONAL

Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicarão.

Março de' 1979
As assinaturas vencidas poderão scr suspensas scrn prévia
aüiso

- 'Para evitar interrupção na•
remessa dos órgãos. oficiais a renovação de assinatura deve ser
O.NW1.1:2 DO SLIRVIO0 DG PUBLICAÇÔCD
CINZPE DA oncSo oe nacaçÃo
solicitada
antecedência de
As
weclamaçães
pertinentes
--FLORIANO GUIMARÂES trinta (30)com
J.E3. DE ALMEIDA ÇARNEIRO
dias.
ã matéria retribuída, nos casos de
ftre• ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFOCOAL
- Na parte superior do encieDIRETOR GMRAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

foomuladas po . escrito à Seção
de Radação, até o quinto dia útil
subseqüente à publicação no
&pão oficial.

A Seção de Redação Pinabana, para atendimento do público, de 11 às 17h3Om •

auçÃo

oxpodionto Co Popartamont-,
Nacional do Propriodado induotrici do Minicitarto
de ind‘uatrio o do Comércio

gicono co publicidade do

knpresso nas Oficinas do Departamento de Imprensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e Interior :
Os originiais, devidamente
Capital e Interior :
autenticados, deverão ser decaio- Semestre ‘..axaa
NCr$ 13,50
NCr$ 18,00 Semestre ...
grafados CRI espaço dois, em uma 44120 6-0 0 C ,1
NCr$ 36,00 Ano 00.•••00000•• Ntr$ 27,00
s6 face do papel, formato 22x33:
Exterior :
Exterior:
es emendas e rasuras serão resArCr$ 30,00
A
no
6,0
0
.
6
•
• 0.0,6,•
NCr$
39,00
Ano
tor•
0
o
060
0-016_0,
salvadas por quem de direito.
NÚMERO AVULSO
As assinaturas podem ser
avulso figura na última página de cada
do
número
O
preço
tomadas etn qualquer época do
exemplar.
ano, por: seis meses ou um ano,
O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01,.
eaccío as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCrS 0,01 por ano, se de anos anteriores,
sempre serão anuais,
.107 a" 0.0 o a

GalvanoYrapuru
Ltda. - el. 1. RegIstre-se com exclusão de tintas
cai pó (cl. 28).
N 9 644.302 - Mauá - Expresso
Meuá Transportes Ltda. - el. 46.
- Registre-se com exclusão feita pela
1Z9 638.911.

tic

N9 644.512 - Brisas Dei Plata C. I. Q. S/A - Clave/ Inds. Químicas 8, A. - el. 46. •
Álcool Cleos
N9 645.624. - Cléos
Ltla.- el. 1.
Karibê
1,1"9 646.924 - Karibê
8. S. Ind. e Com. - el. 30.
N9 6‘57 .463 - Pane/lite - Química
Yialrney S. A. - cl. 48.
N9 650.501 - Plavinil - PlAsticos
Plavinil S. A. - el. 29.
Inds. ReuMawo
14 9 654.929
nidas Max Wolfson S. A. - el. 27.
Lookan
N9 656.525 - Lookan
C'eunéticoS Ltda. - el. 48.
IVIichel
Dolza
W; 656.931
Chave Moghrabi - el. 29.
149 661.560 Enadil Rnadil
8. A. - Emprêsss Nacional de Importação - cl. 29.
149 662.226 - Crioulo - Inda. Nointes Ltda. - el. 46.
N9 662.449 Kabala - Instituto
de Medicamentos e Alergia Ima Limitada - el. 48.
149 663.744 - Emblemátlice. --Brrsperola Ind. e Com. S. A.
el. 18. - Registre-se com exclusão
r(eita pela seção.
Coverna,
149 663.886 - Covema
- Produtos Quimicos e Metais Ltda.
cl. 29.
N9 664.820 - AI - Axgos Industrial S. A. - cl. 48.
AI - Amos IndusNo 664.834
cl. 29.
trial S.
Yanagiya - Q111111101
149 666.284
el. 46.
Talmey 8. A.
149 607.562 Boliche - Luiz Mar- el. 48.
No 670.489 - A - IndústriaS
lares S. A. - el. 29. - Registre-se
nem direito ao uso exclusivo da letra A.
149 6m3.279
Intrasli
Delltsche
Und 8ilber-11c3e1deettadd1
Dold
Vormaie Roettner
11. 1.

149 673.642 - Harmonia - Imobiliária Harmonia Ltda. - cl. 18.
N 9 676.118 - Rodovás - Rodovás
- Ind. e Com, de Rodos e Vassouras Ltda. - sel. 28.
QuimeN9 676.268 - Quimetal
tal - Comércio e Indústria Impor-

tação e Exportação Ltda. - cl, 1. Registre-se com exclusão feita pela
seção.
Alberto
N 9 677 490 - Glo,slinsp
Rodrigues Costa Real - --ci. 1.
Extradinol
Artez
N9 677 ‘751
Westerley Produtos de Beleza S. A.

is

DIVISÕES DE SEGURANÇA
E INFORMAÇÕES
DOS MINISTÉRIOS CIVIS
REGULAMENTO

Iteivulgaçâo a9 .0

PREÇO: NC4 (02 •

réço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e 4o ano em que findarã
--- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuaís r deverão ser renovadas .,.7.té 28 (1,. fevereiro.
•
- A remessa de valóres, ;;einpre a favor do Tesoureiro cid Dcpartanzento de imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de.
esclarecimentos. quanto à sua êpficação.
Os suplementos às edições
dos Órgãos oficiais só scrão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatura.
- el. 43. - Registre-se com er21usão de artigos de toucador.
N9 678.376 - Adesofix - Mac'edu,
Vieira E.; Cia. Ltda. - Registre-se com eNer2d.43) feita nela
seção-.
149 678.785 - Novez govex Ltda.
el. 27. - Registre-se ecom
são feita de capachos.
149 678.787 - Novex No=
rnitada - el. 29.
149 680.334 Kentenedjian - Marcos Kentenedjian Ind. e Com. Ltda.
cl. 29.
149 682.172 - Glaslvd - Arperi.
can Cyanamid Company - cl. 1.
149 687•.771 - Aresta - Emprezz
Técnica Construtora Aresta Ltda. c/, 29. .
149 696.075 - Reter - ConsU-utora Beter S. A. - el. 1. - Registre-se com exclusão feita pela Seção.
149 698.034 - Brasiten-Polimer
Brasitex-Polimer Inds
Químicas
S. A. - el. 29.
149 698.866 - Urede
Abrahão
Siere Cury
el. 40.
149 699.627 - Benca
Zivi S. A.
- Cutelaria - el. 48.
• 149 699.631
Kaba
Zivi S. A.
- Cutelaria - el. 48.
N9 699.866 - Challenger
Egou
Safhir.- el. 40.
Marcas Nadal-ides
149 623.668 - Modelarte. - In.

VENDA
Guanabarp

Avenida Rodrigues Alves ao
Agência Is
Ministério da Fazenda
Atede-se 13 pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
Brasilia
Na sede do D .1. N.
Em

dustria de Móveis Modelarte Ltda.. cl. 40.
Alexa,o149 647.103 - Sennalox
dre Soraló - el. 10.
149 499.399 - Macromol - Macromoi Resines Sintéticas S. A. ci. 28.
Agrobras Co149 505.731 - Zet
mercial e Industrial S. A. - cl. 2.
149 541.898 - Top 011 For Volve.
Upper Cilinder Lubrification BarManufacturin g Corporation dela:
149541908 - Top Oil Para. Lubrificação de Válvulas e parte superior
do cilindro - Bardahl Manufacturing Corporation.
N9 542.029 - Top Gil n -Bardahl
el. 1.
o
tilanufeettlring Corporati
- Móveis e. DeN9' 545.017 corações Nilo Ltda. - el. 40.

Segunda-feira 9'
N9 560,940 - Galo - Aço Torsima
O. A. - cl. 1.
N9 580.187 - Desolander - Whasti
Cosméticos Ltda. - cl. 48.
N9 592.856 - Resibril - Syntoko
8. A. Comércio Importação Exportação - cl. 1.
N9 629.208 - Coopercotia - Cooperativa Agrícola de Cotia - Cooperativa Central - cl. 2.
N9 637.137 - Tiboral - Supercast
- Ind. e Com. Ltda. - cl. 1.
N9 637.964 - Cremelor - Ibia Instituto Bioquímico Inter-Americano S. A. - cl. 48.
N9 645.997 - Brasillider - Brasillíder de Seguros Ltda. - cl. 46.
, N9 646.983 - Butimerin - Lab.
• Terápica Paulista S. A. - ci. 3.
N9 648.347 - Rainha do Lar Aguas Sanitárias Super Globo de. São
Paulo S. A. - cl. 46.
N9 660.432 - Pomada Parisiense Lab. Químico Farmacêutico Parisiense Ltda. - cl. 48.
N9 665.938 - Cintilante - João
Ferreira Couto - cl. 1.
N9 673.770 - Reve D'Or - etim.
e Ind. Talplastic Ltda. - cl. 48.
N9 674.952 - Come Bem - Super
Mercado Come Bem Ltda. &- cl. 29.
N9 676.449 - Marfar - Indústria
de Artefatos de Couro e Plástico
Marfar Ltdai . - cl. 28.
Cumpram exigências:
N9 484.550 . - 1V1AC - Artigos de
Proteão Para Indústrias Ltda.
N9 515.492 - Frigoríficos Minas
Gerais S. A.
N9 554.709 - Democrata S. A. Ind.
e Com.
N9 674.440 - Mário Pedro Forni.
N9 530.583 - Colgate-Palmolive
Company.
N 9 646.511 - Christian Gray Coeméticos Ltda.
NO 651.513 - The Upjohn Company.
N9 652.125 - Cio,. Taubat4 Induztrial.
N9 667.043 - Aval 8. A. Administração de Valores.
N9 667.367 - Jayme Benvolif Jú1110T .

N9 671.666 - Domus Gás S. A.
N9 675.251 - Casa Emílio. de Plásticos-Ltda.
N9 678.377 - Macedo, Vieira & Cia.
Ltda.
N9 692.083 - Casas do Charme
8. A.
N9 692.591 - Farbenfabriken Suar
Aktiengesellschaft.
N9 624.392 - Condomínio do EMficio Rio Lindo.
N9 664.749 - Angelina Ginotti.
N9 650.804 - Bra,samco S. A. Ind. e Com.
N9 652.602 - José Dantas Pereira.
NO 668.172 - Dargel Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Diversos

N9 636.790 - Perfecta - Incorporadora, Empreendedora e Administradora Ltda. - Aguarde-se.
199 554.150 - Refrigeração Santista
Ltda. - Arquive-se.

r"-RIO OFICIAL (Seção III)
NO 192.388 - Walita S. A. EletroIndústria.
N9 192.403
Borg-Warner Corporation.

Divisão Jurídica
Seção Legal
Dio, 4 de março de 1970
Arquivamento
Foram mandados arquivar os processos abaixo mencionados:
N9 133.311 - Ferodo Limites.
N9 102.912 - Dr. Dse Ning Tjian.
N9 107.815 - Chemische FabrIk
Grunau Aktien gesellschaft.
N9 113.036 - International Latex
Corporation.
NO 132.386 - Sandoz S. A.
NO 132.498 - Ciba Société Anonyme.
N°33 749 - gandoz S. A.
N9s 134.006 - 146.029 - Sandoz
S. A.
NO 141.304 - The Goodyear Tire &
Rubber Comp any.
No 146.252 - Sandoz Patents Ltd.
Ns. 147.484 - 148.382 - 149.318
-- 152.418 - Sandoz Patents Ltd.
N9 154.43P - Ramos Incorporared.
Gonzalo Mediano
N9 155.464 Capdevila.
•
N9 157.860 - Société Rhodiaceta.
No 157.912 - J. R. Geigy S. A.
Ns. 158.331 - 158.383 - Aries
Comercio e Indústria S. A.
N9 159.629 - Armações de Aço
Probel S. A.
Ns. 160 009 - 163.996 - Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft.
N9 162.866 - Sandoz Patents Ltd.
N9 169.941 - Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft vorra Metster Lualua & Bruning.
- N9 171.437 - F. Hoffme,n La Rocha & Cie Société Anonyme.
NO 171.976 - Molykote Produktions G M B H.
N9 173.521 - Phillips Petroleum
Company.
N° 176 1.00 - Ramiro Sangiao e
Jorge Fernando Casadella.
.N9 176.288 - Rendarte S. A. Indústria de Toalha:; Pláslicas.
NO 176.625 - Oca Arquitetura Indústria e Comércio S. A.
N9 179.175 - Armações de Aço
Probel S. A.
.N9 179.044 - General Dynamics
Corporation.
N9 181.172 - Osterreichische Stickstoffwerke Aktiengesellschaft.
Ns. 190.542 - 190.541 - Resil S.A.
Ind. e Com
•
NO 190.959 - Cassella Farbwerke
Mainkur Aktiengesellschaft.
NO 191.847 - Farbwerke Hoechst
Aktiengesellschaft vorm Meister Lucius & Bruning.
Ns. 191.689 - 191.690 - 191.691
- Engesa - Emeniteiros Especializados 13. A. - Arquivem-se os proce•-Marcas

DRIISA0 DE PATENTES

Cumpram exigências.
Orfévrerie
Christofle (titular doa
Rio, 4. de março de 1970
regs. 296.697 - 262.707). - Digam
sere o pedido de caducidade requeCumpram exigências técnicas:
rido por Christopoll Ind. e Com.
Ltda,
N9 158.238 - Manoel Martins da
N9 545 818 - John Crane Ind. e
uiva
Com. Ltda.
• N9 183.345 - Miles Laboratories
NO 710.139 - Moulinage Et RetorInc.
derie de Chavanoz.
No 192,377 - Sumitomo Chemin]
NO 718.344 - Ampex do Brasil
Company Ltd.
Eletrônica Ltda.
No 192.380 - Glanstoff A. G.

Arquivamento

.
• Março , de 1970
663

Laticinios - Classe 41 -- Cdeht publicado ata 19-7-57 estabsInido rn1
Foram mandados arquivar oa pro- Minas Gerais.
cessas abaixo mencionados:
NO 788.658 - Três Plumas - Casa
Dellepiane & Cia. Sociedad3 Anôni• N9 560.547 - Behringwerke Aktien- ma Comercial Industrial, nniciiiliaria y Financeira - Classe 42 -- Cligesellschaft.
chê publicado em 19-7-67.
NO 600.775 - Cia. de Comercio e
Indústria Freitas Soares.
N9 788.111 - Le Havro Bazar
N9 604.675 - Forland S. A. Com . Le Havre Ltda. - Classe 35 -- Clie Ind.
chê publicado em 19-7-67.
Diunals
N9 625.533 - Colgate-Palmolive
N9 788.713 - Dumalt
Company.
- Tintas Dutra Machada Ltda. 1 - Clichê publicado em 19
N9 717.163 - Filtros Fram do F3ra- Classe
de
julho
de 1967 estabelecida na Guasã S. A
nabara.
N9 726.301 - Quimpetrol
Com.
No 788.726 - Jivago - Tabacaria
e Ind. S. A.
S. A. - Classe 44 - Clichê
NO 729.838 - Zyglon - Plástico Lourdes
publicado em 19-7-67 estabalecido
Textil S. A.
Rio de Janeiro.
N9 879.955 - Rothmans of Pail
NO 788.727 - IF - Tabacaria
Mall Limited.
Lourdes S. A. - Classe 44 - CliN9 905.112 - Rhodia - Industrias chê publie ido em 19 .---67 . e.si abelcciQuímicas e Texteis S. A. - Arqui- do no Rio de Janeiro.
vem-se os processos.
NO 788.732 -- Gold Finge: -- Tabacaria Lourdes S. A. - Classe 44 Notificação de clichês
Clichê publicado em 19-7-67 IstabeNo 778.910 - Ideal - Metalúrgica lecido no Rio de janeiro.
NO 788.741 - Itnbraco
N_mbtaco
Ideal Limitada - cl. 11 - clichê pu- Indústria Brasileira da. Comprcsblicado em 21-6-1967.
sores Ltda. -- Classe 6 - enchi: PuN9 778.925 - 'NUM) Ouro Preto - blicado em 19-7-67.
Lanches Pizzaria Nôvo Ouro Preto
No 788.760 - Freio Test -- IndúsLtda. - cl. 41 - clichê publicado tria e Comércio Freio Test Ltda. Classe 21 - Clichê publicado .em 19
em 21-6-1967.
No 778.953 - Vibrocon - Indústria de julho de 1967.
NO 788.792 - Punia - Publicaçao
e Comércio de Materiais Para Construções Vebro-Beton Ltda. - el. 16 Mundo Atual Ltda. - Classe 38
Clichê
publicado em 19-1-67 estabe- cliché publicadoem 21-6-1967.
lecido
na
Guanabara.
N9 778.955 - Luconi - Plásticos
N9 779.006 - Disparada - Ma.
Lucogni Ltda. - cl. 28 - clichê'pu- graldi - Maia Publicidade Ltda. -a
blicado em 21-6-1967.
Classe 32 - Clichê publicado em 21
N9 778.978 - Pingouin - Roberto de junho de 1967.
Della Badia - cl. 6 - clichê pu- . •
No 779.007 - Ensaio Geral •- Ma.
blicado em 21-6-1967.
galdi - Mala Publicidade Ltda. Roberto
N9 778.979 - Pinguim
Classe 8 - Clichê publicado em 21-1
cl. 6 - clichê pu- de 1967.
Delia Sadia
blicado em 21-6-1967.
NO 779.009 - Pevemix Ceralt
NO 778.934 -- Sarguipa Sarguipa S. A. Indústria e Comércio - Cias.
S. A. Sarge'eas, Guias e Pavimenta- se 1 - Clichê publicado um 21-6-67
NO 779.014 - Contour - Usabra
ção - clichê publicado em 21-6-1967.
N9 778.985 - Sarquipa S. A. Sar- Indústria e Comércio S. A. - Class(
40 - Clichê publicado em 21-1
getas, Guias e Pavimentação - Sar- nO
guipa S. A. Sargetas, Guias e Pa- de 1967.
vimentação - clichê publicado em 11
NO 779.016 - Salve Espinha de junho de 1967.
- Indústria de Camas Automovl
Jorni- - Classe, 40 - Clichê publicado et
N9 '778.986 - Jornidaco
daco Decorações Ltda. - classe 11 21-6-67.
N9 '779.034 - Ambassador - Boi!.
- Clichê publicado em 21-6-67.
Arnbassador Ltda. - Classe 3t
N9 778.987 - Jornidaco Decorações che
Clichê publica° em 21-6-67.
Ltda. - Jornidaco Decorações Ltda. - NO
779.042 - Tostão •- Ecittarda
Assistencial. dos Servidores Públicos
Gonçalves Andrade - Classe 28
- Clichê publicado em 21-6-67
NO 778.992 - SASP - Sociedade Clichê publicado em 21-6-.67.
no Estado de São Paulo - Classe 38
N9 779.044 - Tostão - rdaardl
- Clichê publicado em 21-6-67.
Gonçalves Andrade - Cbsa 6 -1
NO 778.993 - Marques Filho Pro- Clichê publicado em 21-6-6'‘.
moções - Mario de Souza Marques • NO 779.048 -- Tostão - Eduardo
Filho - Classe 32 - Clichê publica- Gonçalves Andrade - Classe 44 do em 21-6-67.
Clichê publicado em 21-6-67.
No 788.600 - Ding - Nicolau HaatN9 779.052 - Padergina
Bárlda1
kar - Classe 37 - Clichê publicado
S. A. (Sandoz A. G. Sandoz Ltd.)
em 19-7-67.
- Classe 3 Clichê publicado em 25-0
N9 788.638 - A Mineirinha - de 1967. •
Companhia Mineirinha de Doces e
NO 779.061 -- SCOL
SCOL
Serviços de Conservação e Limpeza
Ltda. - Classe 50 - Clichê pub11cado em 21-6-67.
AVISO AS REPARTIÇÕES
No 779,062 - Pierbusseti - OrgétPlUBLICAS
nizacion Turistica Internacional OTI - Plerbusseti Ltda. - Classe
O Departamento de Imprensa
no 38 - Clichê publicado em 21-6-87:
Nacional avisa às Repartições PúNO 779.070 - L - Colgate Pala
blicas em geral que deverão provimolive Company - Classe 12 chê pubi i• cado em 214-67.
denciar a reforma das assinaturas
No 779.081 - Conserbel
Consera
dos Oremo oficiais até o dia 30 de
bel S. A. Comércio e Indústria
abril, a fim de evitar o cancelaClasse 46 - Cliché Publicado em 11
mento da remessa a partir daquela
de junho de 1967.
NO '779.082 - Nenca - Indústria
data.
Textil Nenca Ltda. - Classe 34
• O registro de as.sinatura nova,
::'„Dificado em 21-6-67.
ou de renovação, será feito contra
No 779.083 - Nenca - Indústria"
a apresentação do empenho da
Toxtil Nenca Ltda. - Classe 23 --a
despesa respectivm.
Clichê publicado em 21-6-67.
No 779.092 - Grande Hotei
Companhia Cinematogrática S ã
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Luiz S. A. - Classe s 33, 41, 42 e 43
N9 779.113 - Dupan Dante poration - Classe 49 - Clicha PuN9 788.988 - Mestiço Zorro BraBasile - Classe 8 - Clichê publi- blicado em 21-6-67.
- Clichê publicado em 21-6-6'7.
sileiro - Joaquim Antônio radial cado em 21-6-67.
N9 779.235 - Edifício Satelite - Classe 32 - Clichê publicado em 24
N9 797.449 - Geobras - Geobras
N9 779.128 - FFCL USP Facul- Condomínio a.",atelite - Classe 33 - de julho de 1927.
S. A. - Engenharia e Fundações - dade de Filosofia Ciências é Letra Clichê publicado em 21-6-57.
N9 738.993 - Belchior Pontes
Classe 2 - Clichê publicado em 21-8 da Universidade de São Paulo, Seção . N9 779.235 - Gloss Sterandril Auto .Mecanica- Belchior Pontes Ltda.
de 1967.
ca
Casse
33
Clichê
Pedagógi
Lês Labora Toires Roussel - Clas- - Classe 21 - Clichê publicado em
N9 797.466 - Geobras Geobras publicado em 21-6-67.
se 3 - Clicher publicado em 21-6-67. 24-7-67 estabelccido em São Paulo.
S. A. - Engenharia e Fundações N9 779.157 - Planeg- Planeg N 9 788.925 - alainut 779.2a0 - Sanitas - Squibb
de 1967.
Planejamento e Engenharia S. A. - IrN9
dústria Química S. A. - Classe Deweik Ltda. -- Classe 33 - CliClasse
1
6
Clichê
publicado
em
21
Classe 9 - Clichê Publicado em 21-8
n9 a3 - Clichê publicado em 21-6-67. chê publicado em 24-7-67 estabele19 797.495 - Woodtex - Mario de junho de 1967.
N9 779.2a6 - Locar - Lorar - Co- cido em Sao Paulo.
779.158
Planeg
Planeg
N9
Corrêa Cardoso - Classe 16 - Climércio a Representações de Materiais
N9 '788.998 - Floreseen:aa .topes
Planejamento
e
Engenharia
S.
A.
chê publicado un 21-8-67.
de °anat.:laia° Ltda. - Classe 16 - Dall'Aqua Ltea • - Classe 30 - CliN9 797.502 - Mékao - Irmãos Classe 25 - Clichê publicado em 21 Clichê Publicado em 21-6-37.
chê publicado em 21-7-67.
Moutropoulos Ltda. - Classe 41 - de junho de 1967.
W.
N9 779.a49 - S. .Filme
Inaliaaria
N9 779.159 - Planeg - Planear - Gracia
N 9 788.095 - Auritex
Clichê publicado e m18-3-67 estabeCo.
Classe
28
Cachê
Planejamedto e Engenharia S. A. - publicado em 21-6-67.
e Comércio Auaite7; Ltda, - Classe
lecido ain Brasília.
n9 36 - Clichê 'acalcado em 21-7-8'7
N9 e97.510 - E Não, Caia Em Bu- Classe 38 - Cliché publicado em 21
N9 179.252 - Artma Amima - estabelecido em . S'io Pauto.
racos - Octavio de Azevedo Falcão de junho de 1961.
Artefatos de Madeira e Metal LedikN 9 779.395 - Patola
-- Classes 21 e 23 - Clichê publicado
N9 779.181 - Q'Lustre - Abrasi- tria e Comércio Ltda. - Classe a -- bacia Ina'aslrial e Comandai Lter., -em 18-8-1967 estab. em São Paulo. vos
Ltda. - Classe 46 - Clichê puClasse 42 - Clieê publicada em 21
Emblamatica
N '779.272
N9 797.512 - Curso Camães - blicado em 21-6-67.
- Classes' 28 e 34 - cii de junho de 1567.
N9 779.187 - Gomes da Costa - Occhialini
Mareio Mihich de Freitas - Clasca
Cosal -- Cor14 9 779.311 - Coeel
chê publicado em 21-6-67.
n9 33 - Cliché' publicado em' 18-8 Gomes da Costa Café e Bar LimitaN9 7'79.250 - Tókio - F. A. Mole- retagens de Seguros Ltdiv. - Canaea
do - Classe 41 - Clichê publicado que
de 1 967 estabelecido em Si
ã Paulo.
- Classe 33 - Clichê publica- n9 33 - Clichê publicada asa
N9 797.513 - Marcenaria Maria S. em 21-6-67.
de 1987.
N9 779.191 - Poplinin - São Pau- do em 21-6-67.
S. di Constatirápolis - Giuseppe di
N9 779.231 - Nery - Raia-da-ido
Dano - - C/asses 26 e 40 - Clichê lo Alpargatas S. A. - Classe 36 N 9 779.386 - 7•3'rigoii 5. A. faCC7.5Clichê publicada em 21-6-67.
Cunha & Irmãos Ltda. - lasse 38 tria de Válvulas e Coamonentes para
pidd icado em 18-8-67.
Refrigeração - Fligor S. A. :natas-.
N9 779.195 - Boa Imagem - Ma- - Clichê publicado em 21-6-67.
N9 797.515 - Betlin Betlin Manoel ira de Válvulas e Componentes para
Incluetria e Comércio de Artefatos de noel Teixeira de Carvalho - Classe • N9 779.283 - Mancará
Classe 42 - Clichê Refrigeração - Clichê publicado em
Be racha Ltda. - Classe 39 - Cli- n9 8 - Clicha publicado em 21-6-67 Pereira Firme
estabelecido na Bahia.
publicado era 21-6-70.
chê publicado em 18-8-6'7:
22-2-67.
N9 779.388 -- EmbleinS liai -- PeN9 738.548 - Flaysdan Indasena dro
N 9 797.517 - Induspauta - IndusN9 779.201 - Kiddebraz - Walter
Calmon Moniz de Bittencourt
pauta - Indústria e Comércio de Kidde S. A. Indústria e Comércio de Calaçdos Haysdan Ltda. - Clas- Filho - Classe 33 - Clichê pnbliArtes Gralicas Ltda. - Classe 38 - - Classe 8 - Clichê publicado em se 36 - _Clichê publicado era 24-7-67 cado em 22-6-67.
21-a-67.
N9 788.959 - Vangli - Genesi°
Clichê publicado em 18-8-67.
N9 779.202 - Emblemática. - In- Clliarion - • Classe 36 - Clichê puN9 779,389 - 17.,rnalematiaa -N9 797.519 - JS - Indústria e
Ltda.
dr° Calmai Morais de Bittencourt
blicado em 24-7-67.
Comarcio de Lubrificante J. S. Li- dústria de Bebidas Pla tanse
mitada - Classe 47 - Clichê pu- - Classes 42 e 43 - Clichê publiN. 728.900 - Conde,nssa, - Bar e Filho - Classe 32 - Clichê publiblicado° em 18-8-67 estabelecido em cado em 21-6-67.
Lanches Condenssa Ltda. - Classe cado em 22-6-67.
São Paulo.
N9 779.227 - Doctor Dolittl-a a-- na 41 - Clichê publicado em 24-7
N9 797.604 - Mudança é uma
Questão Confiança - Expresso Coaa2 797.530 - Sandra - Cerealista Twentieth Century - Fox Fiim Cor- de 1967.
I fiança S. A. - Classe 33 - Cla'aaa
Sandra Ltda. - Classe 41 - Clichê
Publicado em 18-8-67.
publicado em 18-8-67 estabelecido ém
~fmocSão Paulo.
N9 757.619 - Uma Vida Lana 'e
N9 788.807 - MB - Metalúagica
Feliz Cem Biscoitos Dilis IndúsBeckar Ltda. - Classe 8 - Clichê
tria Alimentícias Dilis S. A. -- Claspublicado em 19-7-67 estabelecido no
se 41 - Clicha publicado eAll 18-8-67.
Rio Grande do Sul.
N9 758.808 - MB - Metalúagica
N9 797.629 - Metisa - Mete iúrBeca:c: Ltda. - Classe 39 - Cliché
gica Timboens S. A. - Classe 6 pablicado em 19-7-67 estabelecido no
Clichê publicado em 18-8-67.
Rio Grande do Sul.
149 797.638 - Biloral - LaboratóN 9 788.823 - Dietz - Dietz - Corio Byk Limitada - Classe 3 mercial e Industrial Ltda. - Classe
publicado em 18-8-67.
•
n9 23 - Clichê publicado em 19-7-67
N9 788.862 - Plank Plank -797.653 - Barbaria Walad -N9
VOLUME VII
Planejamento e Divulgação e CienBarbearia Walad ,Ltda. - Classe 48
tifica Ltda. - Classe 32 - Clichê
Clichê publicado em 18-8-67.
Publicado em 19-7-67 estabelecido no
797.655 - Alaska Alaska N9
Rio de janeiro.
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
Indústria de Peles Ltda. - Classe 35
N9 788.863 - Miniplay PAF - Clichê publicado em 21-8-67.
ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
1-redução Aitisticas e Fonográficas
N9 779.401 Quem Agua Pluma
Ltda. - Classe 8 - Clichê publicaProva Prova - Pluma Agua Minedo em 19-7-67.
Leis de outubro a dezembro
ral Radiotiva Ltda. - Classe 43 N 9 788.864 - Minidisc PAF Clichê publicado em 22-6-67.
Divulgação n° 1.129
Produção Artísticas e Fonográficas
Fosaata ik
N9 779.410 - Possati
Ltda. - Classe 8 - Clichê publicaCia. Ltda. - Classe 11 -- Clicha puPREÇO
NCr$
25,00
do em 19-7-67.
blicado em 22-6-67.
N9 788.865 - PAF - PM , •- PraPossati
N 9 779.409 - Fossati
VOLUME VlIl
duçôea Artistica e Fonografica Ltda.
Cia. Ltda. - Classe 8 - Clichê .pu_ classe 8 - Clichê publicado em
blicado em 22.6-67.
19-7-67.
N9 770.425 Aquilon - Ancora ATOS DO PODER EXECUTIVO
N9 788.866
S
Seitec - PlaIndústria e Comércio Ltda. - Clasnejamentos Agro Industriais S. C.
se 36 --Clichê publicado em 22-6-67.
- Classe 50 - Clichê publicado em
Decretos de outubro a dezembro
779 779.427 - Vitex - Ancora In19-7-67.
dústria e Comércio Ltda. - ClasDivulgação
n°
1.128
N9 '788.867 -- Sanaa - Seitec se 36 - Cliché' publicado em 22-6
Planejamentos Agro Industriais S. C.
de 1967.
PREÇO
NCr$
25,00
-- Classe 50 - Clichê publicado em
N9 779.428 - Livrex Editara
19-7-67.
Livrex•Ltda. - Classe 32 -- Clichê
N9 788,881 -- Transportes Neves A VENDA:
publicado em 22-6-67.
Transportes Neves Ltda. - Classe 33
- Clichê publicado em 19-7-67 estaN9 779.435 - Platense Fruvereo
Na Guanabara
belecido em Santa, Caatrina.
S. A. Indústria e Comêrelo - ClasN9 788.886 - Pôsto e Lanchonete
se 41 - encha publicado ara 22-6-67
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves,
Cosia - Distribuidora Capixaba de
N9 779.446 Varzim --- Bar a LanProdutos de Petróleo Ltda. - ClasAgencia I: Ministério da Fazenda
abes Varzim Ltda. - Classe 41 ses 41, 42, 43 e 47 - Clichê Publ i
Clichê
publicado em 22-6-67.
-caeom1976.
Atende-Se a pedidos pelo Serviço de Reembõl'so Postal
N9 779.478 - Slaviero -- CompaN9 58.888 -- Café Jatai -- JerôEm Brasilia
nhia de Automóveis Slavi ato --nimo de Barros Vilela - Classe .41
se
ti.
6,
- Clichê publicado era 19-7-67,
Na sede do 1)./.N..
ra' 779.112 - ,Du-Pan
Dante
N9 779.479 -- Slaviero - Campa- Classe 11 - Clichê publiCiasabia de Automóveis Siaviara
cado em 21-6-67.
' se 8,
0.1.~0•Maynawewarsannn•n•n•••n•n~".
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DIVISÕES, SERVIÇOS E SEÇÕES
DIRETOR GERAL
Das 4 de março de 1910
(Republicaç'do)
D.O. de 27-2-70. 3-3-70 e 4-3-70
Ficam notificado:, Ga aequerentes
comparccer
ab a ixo mencionados para
a este Departa.men to , a fim do eletuar o pagamen to da taxa final e da
primeira anuidade, dcatro do prazo
de 60 dias.
Privilég io de invençao detariclo
N9 140.404 - Processo Para cristalizar ácido terftalico - E. I. du
Pont de Nemours .And Company.
NO 143.635 - Processo de preparação de um nela° derivado da pectina
- Roussel Uclaf.
N9 149.695 - Nevo ortador de calos - Francisco José Martinez Gonzalez.
Notificação
Depois de decorrido o prazo de .60
dias, a partir da presente data, para
recur so e se nenhum interess ado do
mesmo se valer ficam notificados os
requerentes abaixo mencionad os para
comparecer a este Departamento a
fim de efetuar o pagamento da taxa
final dentro do razo de 60 dias, contados da data em que tiver expirado
Privilégio de inv. enção deferido
aquele prazo de recurso.
NO 127.813 - Processo e dispositivo
para serragem de produtos metalúrgicos como lingotes ou barras obtidos
por fundição continua Ugine
Kuhlmann.
Modêlo industrial deferido
NO 101.185 - Nôvo modelo de poste
com indicativo de utilidade pública
- Araldo Lopes Fontenelle Bizarria
Modelo de utilidade ind ef crido

N9 144.157 - Nôvo alarme para
íeiculo - Pedro Koury e João Koury
No 147.339 - Uma estante suporte
puta calçados - Augusto Gartner
getto.
NO 154.205 - Um novo tipo de alDUM para flâmulas - Mandei Schvarzemberg.
NO 161.370 Original modelo de
enfeite tipo de bibelô - 1Vbriyuki
vlig uita.
Exigências
Cumpra exigências técnicas.
No 130.928 - Shell Internationale
Research Maatschap pij N. V.
NO 145.62'7 - Commercial Solvents
:cum.
N9 163.683 - Nyegaard & Co. A. S.
NO 135.427 - João Amaral Gonles.
NO 157.664 - FBF - Indústria e
comércio de Ferramentas e Acesstaaos Ltda.
No 161.019 - Yukio Ikeshiro.
No 161.259 -- Peicher Kardonski
Inos S. A.
No 161.918 - Alberto Milano de
Acerda.
NO 160.421 - Henrique Caatelli.
NO 160.466 - Wang Cheia.
NO 160.491 - Oficina Cartel Ltda.
No 158.136 - Aldo Vizzotto.
No 157.819 - Servitos Inseticidas
atda.
No 157.887 - Pedro Romano.
NO . 159.44' •- José Barisauskas Ji.
No 159.605 - Lajb Adiar e PuchaSte--&slaw,
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No 636.495 -a, Ciabra S. A. ComérNo 160.089 - Masao Uchida.
cio, Imobiliária. e Agrícola Brasília.
NO 183.028 - Roque Valente.
NO 632.959 - Cniércio de RepreN9 183.029 -- 1Vlipru Projetos TécnicoS de Máauinas Industriai Ltda. sentações Caenebra Ltda.
NO 613.157 - Perfumaria Ploralls
Transferências e alterações de nome Ltda.
do titu7ar dc processos
No 610.075 - Comércio e Indústria Nacroplex Ltda.
Foram mandadas anotar nos praN 9 562.832 - Cia. Gasparian Incessos abaixo mencionados as seguin- dustrial do Norte.
tes transferências e altaraçõss de
NO 500.217 - Indústria Metalúrnome do titular de processos.
gica Padronarta Ltda.
Dentsply International Inc. No 470.629 - 7.'oliquima Indústria
Transferência para seu nome da pa- e Comércio S. A.
tente PI 50.638.
N9 490.805 - Comércio e IndúsDresser Industries Inc. - Trans- tria Starnol Ltda.
ferência paira seu nome dapatente
PI 65.543.
Notificação •
Dresser Industries Inc. - Transferência para seu nome da patente
Depois de decorrido o prazo de 60
PI '73.810.
dias a partir da presente data, para
recurso ou impugnação e se nenhum
Diversos
interessado do mesmo se valer ficam
notificados os requerentes abaixo
No 180.698 - José Candido de Oli- mencionados para comparecer a êsle
veira - Fica sem efeito a exigência Deparatmento, a fim de efetuar o
de 4-3-70 que por um lápsa foi pu- pagamento da taxa final, dentro do
blicada, o despacho se refere a pu- prazo de 60 dias, contados da data
blicação de pontos.
em que tiver expirado aquêle prazo
de recurso.
retificação de pontos
N9 696.883 - Major - Indústria
Brasileira de Instrumentos Musicais
No 150.222 - Processo para • a es- Weril
Ltda. - Classe 9.
tabilização ele poli acatais - Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft,
N 9 599.423 - Edifício San Remo
Vormals Meister Luclus & Bruning - - Meson Engenharia Ltda. - ClasPontos publicados em 29-12-68 - 27 se 33.
de junho de 1963.
NO 683.275 - Savian - Cia. Indústria Brasileira de Calçados Vulcanizados Vulcabras S. A. - ClasDIVISÕES, SERVIÇOS E SEÇÕES se
28 - Com exclusão do artigo inDIRETOR GERAL
dicado pela seção.
N9 637.192 - Kernbergue - Vva.
De 4 de março de 1910
H. Underberg Albrecht 8i Cia. Ltda.
- Classe 32.
(Republicação)
N O 539.678 -- Emblemática Notificação
IBESA Indústria Brasileira de
Embalagens S. A. - Classe 8 Ficam notificados os aequerentes Com a indicação exposta pela seção.
abaixo mencionados a comparecer a
NO 665.412 - Ad Ruber - Espa.este Departamento no prazo de 60 nital Indústria e Comércio de Artedias, a fim de efetuar o pagamento fatos de Borracha Ltda. - classe 1
da taxa final que sejam expedidos - Com exclusão dos artigos indicaos certificados.
dos pela seção.
No 449.543 - Fábrica de Máquinas
NO 662.696 - Emboscada -- FinanRaimann S. A.
ciara de Perfumaria S. A. - Classe
n9 8.
NO • 489.345 - Brinasa Brinquedos
N9 722.406 - Vazo - E. .I. Du
Nacionais S. A.
de Nemours atid Company NO 457.421 - lajex Plásticos Ltda. Pont
NO 461.809 - Carlos Cezar Ri- el. 1.
goiano.
N9 680.559 - Incomfan - IncomNo 547.715 - Aplanifmac Máqui- fan Ind. e Com. Ltda. - cl. 9.
nas Exprotação e Importação Ltda.
N9 680.319 - Keutenedjian N9 612.518 - Sociedade de Gêne- Marcos Keutenedjian. Ind. e Com.
ros Alimentícios Ltda.
artigo indicado pela eção).S
N9 645.637 - Plásticos Apovian
N9 670.176 - Buraco - Paulo RoLtda.
berto de Medeiros e Albuquerque N9 637.698 - Cia. Indústria de cl .46.
Conservas Alimentícias COA.
NO 637.697 - Cia. Indústria de N9 539.198 - Emblemática - lbesa ;Ind. Brasileira de Embalagens
Conservas Alimentícias CICA.
N9 637.696 - Cia. Indústria de S.A. - ci. 47 - toam exclusão do
artigo indicado pela Seção).
Conservas Alnneitticias CICA.
No 637.695 - Cia. Indústria de
N9 621.017 - Gahmann
GalConservas Alimentícias CICA.
vanoplastia Garmann Ltda. - cl.
NO 635.763 - Ijani Gazolina e Ser.1•nnnn•
viços Ltda.
NO 632.769 - Cia. Brasileira de
AVISO AS REPAUIÇOES
Super Mercadas.
NO 619.983 - Zaz Traz Indústria
POBLICAS
e Comércio de Produtos Químicos
O
Departamento
de Imprensa
Ltda.
Nacional avisa às Repartições PdNO 607.082 - Construtora e ComerMiau em geral que deverão provicial de São Paulo Ltda.
NO 601.177 - Sylvio Coelho.
denciar a reforma das assinatura,
No 598.976 - kideé Campos Redos órgãos oficiais até o dia 30 de
zende.
abril, a fim de evitar o cancelamento da remessa a partir daquela
NO 587.539 - A Sensação Modas
data.
8. A.
O registro de assinatura nova,
No 640.988 - Elgin Fábrica de Máquinas de Costura S. A.
ou de renovação, será feto contra
a apresentação do empada* da
N9 639.757 - Auto Pôsto Jaguara
Ltda.
clesOesa respectiva.
No 636.632 - Aiabras Comércio,
ganjit:3rtação e Importação Ltda.

Março de 197J 655
1 - (com exclusão dos artigos In.?

dicados pela Seção).
N9 689.131 - Cimo - Móveía rad=
mo S.A. - cl. 27.
N9 661.541 - Enadil - Enadil S.
A. Einpã'23a Nacional de Imp. ci. 10.
N9 499.321 - Novolar - Loja
Sa,neista de Utilidades Domésticas
Ltda. -- cl. 15 (com as indicações
expostas pela Seção).
N9 546.434 - Elnabra - Elnabra
S.A. Eletrônica Nacional Brasileira
- cl. 15.
N9 551.780 - Parco - Lambretta
S.A. Adm. e Com. - el. 38.
N9 564.689 - Lusalar - Antonio
de Souza Ramalho - el. 49.
N" 646.931 - Karibe S.A. Ind. e Com. - cl. 43.
Titulo de Estabelecimento Deferido
N9 621.746 - Farmácia Santa Maria -- Farmácia Santa Maria Ltda.
- eis. 3 e 48.
N9 632.047 - Planalto &ainda de
Artigos de Noticias - Convício Soa
ciedade Brasileira de Cultor a - ais.
32 e 38.
N9 6..3.927 - Empresa Saudaclena
se - Kist & Kroth Ltda. - el. 33.
,Sincd ele Propaganaa Deferia/o
N9 652.583 - Festival da Cerveja
de Santa Catarina - Ouros Ediçõns
e Pimmoções Ltda. - cl. 33.
N9 '652.582 Festival da Cerveja
da Guanabara - Ouros Edições e
Promoções Ltda. - el. 33.
Marcas I n do/ancas
N9 461.485 - Emblemática - S.,
Paulo Alpargatas S.A. - cl. 6.
N9 649.620 - Alta Forte - Colw
gata Palmolive Company - cl. 3.
N9 648.358 - Henefix - PariuPiaria Guedes Sobrinho Ltda. cl. 48.
N9 498.688 - Telescola - Nicollno Galotti - el. 32.
NO 596.733 - Edificio San Remo
Duvid Bronstein - el. 32.
Exigências
Cumpra exigências:
N9 796.048 - Elmactrora -- 'Elétrica, Eletrônica Ind. e Com. Ltda..
N9 777.825 - Sorvetaria Volante
Italiana Ltda.
N9 777.603 - Padaria e ConZeitaria Sagres Ltda .
N9 786.658 - Votre Beauté - Ins
tituto de Beleza Ltda.
N9 795.622 - Grande Hotel Ca=
nadá, Ltda.
N9 665.612 - Sonoeo Products
Company.
N9 515.449 - Fruehauf do Brasil
S.A. Ind4 de Viaturas.
N9 645.535 - Mecânica Santa Terezinha.
N9 493.520 - Montadora de Amor+
tecedores, canos e Silenciosos Ltda.
N9 565.594 - 1VIannesmann Aktiegesellschaft.
No 823.892 - Organização Coa*
tbil Ltda.
4rquivamento de Processos
Foram mandados arquivar Cd
processos abaixo mencionados:
N9 702.306 - Talchl Iria.
N9 598.453 - Engenho Chinabb LI'
mitada.
N9 880.383 - Jorge Alves de 011:d
veira.
N9 698.076 -- Dereillo de Azeve-i
do.
N° 698.178 - Osmose Wood Prew.
serving Company of America, Irma
N9 698.591 - Comtel Com. e Ind,
de EletrOnica e Telecomunicações
Ltda.

firvnierml,
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Retificaçdo de Cch.,_,,
Nassim Cury e Nabil Cury (tranSe
N9 823.460 — Sodel Sociedade de ferimento do têrmo 562.384 — nome comercia! Fábrica Produtos La- para seu nome da marca Cury
Classificação e Despachos Ltda.
Joset
N9 796.360 - Jun-Kol
têrmo 636.447) .
N9 608.817 — Agro Máquinas Ma-1 vex para Indústrias S.A.) .
— cl. 2s — clichê pulai. em
ira Ltda.
Tirol Ind. de Bebidas e Conexos Pfulg
O Dragão. Louças e Ferragens S. S.A. (transf. para seu nome da 16.8.67.
N9 419.984 — Cresmar Adm.
A. (no recurso interposto ao defe- marca Preto Velho têrmo 737.673) .
Com. S.A.
N9 796.235 — Codepar
rimento do têrmo 580.401 — marca
Diversos
Desenvolvimento Econômico do PaN9 615.547 — Ferrovale Ind. e Com Dragão).
cl 33 — 2lichêcu
razia, Codepar
de Ferro Ltda .
Ibacli S.A. Ind. Brasileira le blicado em 16.8. 67,
Arquivem-se os processos.
de
Alterações
e
Transferências
Aparelhos Científicos (titular do reForam mandados cancelar os
Nome do Titular de Procesflos
gistro 350.333) . — Ttendo em vista
Nu796.951 — Solotest Aparel n ws
registros abaixo mencionados
o não cumprimento da exigência e para Mecnicaa do Solo lida — ScN9 400.536 — Kabe Ind. e Exp.
nos
anotar
_Moram mandadas
lotest Aparelhos para Mecâníe:.t. do
Ltda.
processos abaixo mencionados as se- se tratando de pedido de Cancela- Solo Ltda . — clichê publ. em 17.
mento
de
Registro.
arquive-se
o
pealterações
e
Nu 400.535 — Carlos da Silva Sou- guintes transferências
8.67.
dido de fls. 13.
de nome do titular de processos:
za.
Ltda.
Laboratório Searie Sintético
Etin S.A. Ind. e Com. (transi. (junto
Nu 400.422 — Dr. Alfredo Pereiao registro 251.534). — Arpara seu • nome da marca Etim nl queve-se,
CONSELHO DE RECURSOS
ra de Queiroz.
em face da declaração de
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Caporibe Imóveis e 387.128) .
fls. 22,
N9 400.530
Adm. de Bens.
Sociedade dos Vinhos do Pôrto
N9 597.585 — Confecções Fonsecal
S2cretari t do
Canoalem-se os registros.
Constantino Sanl (alt. de :tome do, Ltda. — Fica sem efeito a publica- I Peu entrada na
ção
do clichê em 11.12.69, que saiu Consellio de Recursos na Propriedn titular na marca 'Sam Marcos nuindustrial o seguinte ,ccuri:o exRecursos Interpostos
mero V6.359).
por um lapso. O mesmo foi publi- ,tie
•
traerdinário:
corretamente.
Cr11l cado em 31.7.69,
Souza
eia. de Cigarros
Ipar Ind . de Papel Ararense S.A.
5.E! 120 — Reewcen`r-: Ca',I2g
marca Indústrias de Esciivas Alfa S. A.
(no recurso interposto ao indeferi- (transi. para seu nome da
lCerea)s.5
sa
-(titular do registro 242.905) .
mento do têrmo 537.521 — marca Delta nç' 293.808) .
6eonardes &
do registro saiu tro- — Awetté: Momsert Departanunto
9
nome
Realmente
o
n
de
.Ararense) .
(alt.
ltepoffido:
Ugine Kuhlrnann
Ota
na marca NeutriChrome cado, ficando o mesmo para ser reNacional (rã Propriedade Inclustr n ál.
Gema S.A. Feniiparnento( Imitis- do titular
tificado.
348.911).
9
(no
recurso
interposto
ao
de-n
trials

n•••nn••••••••n•n

CONSTITUIÇA0
I) A

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
EMENDA N.° 1

PROMULGADA EM 17 DE OUTUBRO Ot 1969

DIVULGAÇÃO N. LIN

Preço: N Cr$ 1,80
A

VENDA

Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Álveo, 1
Agéneia 1:
Ministério, da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Retiabblse Postai
Ein Brasília
Na sede do D.I.N.
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PATENTES DE INVENÇÃO
.PONTOS,

PUBLICADOS

TERMO No 136.851 do 2 do março do 1962
Requerente : RUDOLF HAPMSTORF =a...ALEMANHA
43 requerentes riivindictm a prioridade do correspondente Re

Privilegio de Invenção : PROCESSO E DISPOSITIVO PANA EXBUTIR—OlLA
BULAÇXO, CABO OU SEgLHANTE SOB A SUPERFICIE DO S01.0 OU DO LENÇOI,

dido depositado na Repartição de Patentes da França em

22

de dazarbro

do tOU sob No. 919.616

ÁGUA"
REIVINDICAÇDES

Ponto n o 1 do total de 5 pontos aprestntados .
6h

1- Processo o dispositivo para embutir uma tubulação, um

36

cato ou semelhante sob a superficii do solo tu lençol de água, compre

3d

31-

2

h

ondeado a introdução no solo de um utensílio em profundidade correspendente ao embutimento, provido de um vibrador , mediante o desloca
mento do qual á formada Uma vala de largura da tubulação do cabo,ou
semalhantes, caracterizado pelo fato de que a superfloie dianteira da
f-Iposição (14) e formada por uma placa-tampa (16) inclinada doscencloi.
nalmcnto na Croça+ do avanço do utensílio, com o que na placa- tampa
(16) ostáo dispostas pelo menos duas tiras de vibração (46,48), mutaa
mente paralelas na direçao de inclinação da placa, sabre agrios elementos isoladores do vibrações (24) dispostos distanoladamente, rigida
Ir..

mente conectadas a . pelo menos um vibrador f.
aequerente reivindica a prioridade do correspondente pedi-

St.

do depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, 3m 4 de marco de

FIG

1961 sob ac Ii 41.919 VIIId/21c Or. 19/10.
Ponto n o 1 do total de 22 pontos apresentados

ítrus0 N° 189.536 de 18 do-maio de 19670
Requerente $ ARNALDO MENDES DE OLIVEIRA - SÃO PAULO
Modcrlo Induatrialt " NOVA E ORIGINAL CONFIGU1t4Z0 ORNAMENTAL APLICADA
A ALMOFADA PORTÁTIL
EgyINDIcAçur,
10 ) "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇÃO ORNAMENTAL APLICADA A Anna&
DA

PORTÁTIL', caracterizada pelo tato de ser constituída por placa preta

riveleente retangular de espuma de pleatico ou aimilar, revestida

por

ca

bertura do fino &latiu laminado, cujas bordas são reunidas, lateralmea
te, por °oscura eletrO6ica, reatando ,Scinchco em

forma

do alça numa

laterais da almofada..
Ponto n° 1 dos doia pontos apresentwios.
TERMO N o 155.572 de 20 co dezembro de 1963.
Xoquerente: SOCIETÉ DES PROJECTEM CIBIE e E.?..5
f:TUDES ET FABRICATIONS AERONAUTIQUES - ?RUÇA.
?rivilegio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA PRENDER CINTAS
DE SEGURANÇA".
REIVINDICAUS
1-

Um diapositivo

para nrander cintas co segurança caracte
rizado por comportar essencialmente uma cabeça de prendimento sensivo,
mente plana, e uma fivela de p risão conatituide por uma caixa ou

ost4.

jo dotada de uma fanda na qual pode-se engajar a cabeça de prendimento
.0 que contem um mecanismo :uivei suscetível da assegurar a retenção da
cabeça de prendimento, o comd, da asai:Z.:c/ ai aaa7alimanto desse mocacismo sondo assegurado por uma alavanca extericr que age zebre elementos do mocanicmo que saco para fora da caixa ou eatájo a asso mecanismo
a p rosantan:lo aJaaala n tr.dancia do s'Jb r
aço da uma ou verias molas
Internas, ocupar scxpro a pnsIção "presa" •

4
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'RUMO Ot 139.854 de 8 ttm jum,o do 1962
, noquortates ABBOTT LABOZATORiES
PR1vlicigio do Iço* t" PROCESSO. PARA PREIt.,RAP1 D2 =WORMS 1IRCEIZOZI-CMLO-UnACOS " .
REIVIEDIOAOES
UM processo para prepareqte do compostos i-Densexir- c,c1010..blesnoe correspondentes a fOrmula.

a formação de UN4 estruturo farooa de fibras entrelaçadas o
'
sobrepostas;
a estampagem da ostruturs fibrosa numa padronègem
predeterminsfR.a de segmentos espaçados, com uma solução slcallns de hidroxietil-colulOne, que tem una viseosidade entre opra
ximadanente 450 a 2.000 centipoiseo e um conteúdo cáustico ontre a proximadamente e 9. 1/2 55, tendo o referida bidronietil'
-celulose um conteúdo de óxido de etilono entre aproximadamente 2% e 5 por peeo, e um grou de polimerização entre apromi-:
madamente 250

e-1.000i e coaeulação da referida hidroxietil-ce
lulose em ft:~ solúvel nos °lenis e não solúvel em á' gua, coft
'am que Ph ferina,a è um ntimero-intelro selecibnado entre 1, 2 o 3,
o R° é alqela inferior, carqetart,zado, por compreender reado 'de
proporçaes equimoleculares de uma 3..feni1-2.banzo-furanona-de metal

ferindo-lhe a capacidade de funcionar como aálutinante para uma
estrutura fibrosa aglutinado por meio de uma padronageM estampado, práticaLente não desleminèvel ao cor lavadè.'

OSIMP P um dl-halo-alcan o de fOrmUla:

Mento n e 1 do total de 5 pontos apresentados .
24,

X.(Cliz)11-X
qát Cada X 6 um balogenidconsistindo de cloro o bromo, e é um número conforme foi definido anteriormente, em um solvente orgSnico iner.
te, !IMO

temperatusa na escala de 02 C atá a temperatura de refluxo da'

mistura reacional, para obter o intermediário, a 3-1*alo-a1quil-3-fen11.2..banzo.furanona, que depois 4 reagida com uma quantidade eqUi'valente
de um eilcáxido de metal alcalino, numa temporatues entre a temperatura
ambiente e e temperatura da refluxo de misture do reação, e o isolo/Ranito ou separação do produto resultante),
"-A requerente ' reivindies'' a prioridade do podido correspom
'tente depositado na Repartição da Patentes doi Estados Unidos da
TERMO IP 153.139 de 27 de setembro de 1963
Requerente: MONSANTO COMPANY __E.U.A.

dmerioa em 8 Ae'junbo de 1961 sob reP 115.606

P rivilegio de Invenção: " PROCESSO E APAR
gIRO ramA A APRESENTAÇÃO
AMOSTRAS PARA A anÁLIss DE aRES °

P(at() :10 1 da total de 11 pontos atiro:Jantados .
TERNO No 189.754 de 23 de meio de 1967,
Requerentes CHRISTIAN° H. STEYER R IRYZ V1VL - RIO ORANDS DO CUL
Moalo Industriais "NOVA E ORIGINAL CONPIODRAGIO EM 'SUPoRTES DE PREn
REIvINDICAcems

"NOVA 2 ORIGINAL cONPIOuRAçãO EM SUPORTES os PRENDER AU
NEiao MC) CONTABILIDADE MECANIZADA NAS NitIVINAS pe ESCREVER:, carecterl
<10"

saem:idades coe ume ”oeuena reentrZneia o

REIVYNDICA0E,
p reparação de

r...ocesso de

fibroso compressivel visando à an61ise

DER APAREIRO DE CONTABILIDADE MECANIZADA NAS MAGIbla DE ESCREVER".

' meda, por apresentar e auporte.esquerdo a oont1durng;o de um "C" e

-

1704

4 provida do orld

cios.
Ponto no 1, oca deis pontoe apresenteis-

uma

amostra de material

de anos cOres, caracte-

rizado pelo fato da amostra ser colocada em contacto com um ele
mento plano transperentdde inspeção visual.e comprimida de encontro ao mesmo por intermèclio de uma pressão ideal predeterminada acima da qual a rerlexão ^ da luz pela superfície da amostre
permanece eubstanCialmente constante.
A depositante reivindica a prioridade de correspondente
pedido depositado na Re p artição de Patentes doa Estados Unidos da
anytirloa

do

p orto

em

Nmto n0

27 do

,

sets;m1)2-o
.

do 1962 sob o número 226.647

ao total de 10 pontos a p resentedos .
62
54

17=
TÉRNO Mc 147.901 do 25 de mano de 1963
Requerente: ARTHUR 1rAZ97
Priviljgio de Invenção: " PRO0ESSO PARA FAZER UMA ESTRUTURA PIEROS
AGLUTINAM POR MEIO DE PADRONAGEM ESTAMPADA E ~POSIÇÃO MR054,40110..
3124MA POR MEIO DO PADRONAORM ESTAMPADA P

í8

lEIL%
66

22

20

RN:

4

!

Ff
tIVINDICAÇOES

Processo paro gwo,...rzir uma estrutura fibroaa agluti.oda por meio de uma padronagem estampade, que é praticamente
3 n

p ão drelamináve) quando levada, coroem:T1.0o por Oompreander.

2

24

28
52

2 42 7, a 40
F1G, ti

•
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11a6.639 do 3. do fevereiro do 196;
9aquorontoe BERMORION LIMITO) a=aaawapa.
Cavilealo do Invonças " EMBALAGEM PUA TRANSPeaaa
RZEVINDICAÇCaa
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TERMO N9 159.403 do 25 de tiLio de 1984.1
Requerente: W. H. MINES
. E.U.A.
Privilégio de Invença: "UNIDADE OU DISP0SIa/90 ATENUA= M1
ADROQUE".

1. em moldo para oxecuOlo do uma aabalagam para transporto
do corpos formados cera:tetraedros apresentando quatro lados iguale cca
o formato do.tri&ngulos equilétoroc e com eeçaao formadas por linhac
do &mamata, caracterizado ou pricalro lugar por dois trapezioc coa
aruontea contendo lado° Iguais unidos pelas linhas das bases a com va-aa
Galo de base aproximadamente igual no engulo da ba g o dos , laaear do
traodro, o com urna altura que, em principio, iguala a altura daquelea.
aa *mundo lugar por abas ligadas as aoçélee do trapezio co longo de ea
da uma das suas peças com cada uma das tan ges de tropeai° sendo no lo.
do oposto & base, ligada com uma sopa° terminal "servindo com alça Paia
transporte e, tambdm, polo fato do pelo manos uma das ditas seçeoa ao
qualquer dos lados ser provida com atatEete ligada. le monelonadas.abas,
sendo caracterizado ainda pelo fato do pelo mono* urna daa duas aegEso
aos ligada com as duna abas mais pr6ximae
A requerente reivindica a prioridade do correspondente podido
depositado na Rapartiqaa do Petonta» da Suécia em 3 de favaroiro 44 196{
sob No. 1197

Unidade ou dispositivo atonuador do chovo 4w°
raoteraaada por compreender: um membro elliatioo, unitário, aalaa
/ar, tendo duas auperaLoaaa apootaa e paralela° roceptoraa de
carga, afastadas entre ai do uma distancia inferior à largnaa
mínima . do referido cambras as diapositivo inoluinao um paz da,
elementos de e:o-tentação inextenelveie cada qual ligado a uma),\
dela referidas sUaserflaim e p roporcionando Um oámara fechada à,
no agente amortecedor deformável, não elle:tico, enchendo dita
°limara e ficando confinado na mesma de maneira a permitir e
eovimento de suas partes ou partículas em ralaaio às parta.
luperficiais doe ottaroa elementos de austantagalo e do membra
aástico que defino a referida câmaras sondo pelo canoa na del"

.uferidoa elementos ligado através da uaa &roa que á igual a'
ou superior à menor área do acção transversal da parede iate
rel definidora da doara e que é pelo eanoa-igaal a ou anpari

a 50% de uma área da extremidade da referida clamaras Bando dita\
to agente amortecedor a pós a deformaçao eapap do voltar cá. saaa

Ponto n a 1 do total do 5 pontos apresentados .

cond.-Logo ori real cão deformada principalmente polo membro m114à
time0

Fig .1

V$

1Panto sta 1 do total dm

•

~too apsaaentodogQ,

6"goA
a
11

g

ramo N a 158 280 do 9 de abril de 1964
Requerente: SHELL INTERNATIONAL% RESSARCI! MÁSATSOKaPPIJ N.V. Holanda
Privilgio ao Invenção: "PROCESSO D3 PR3PARAÇX0 Da 0011POSICAO Da
ORa.aa. A BAC DE AROIlaa
MVIMDZCAO0aal

a a Uma composiçOo do aroua o tomada argila, coroa-,
terizada por compreender uma auantadodo maior de um ;leo 'abraficente, gea:-".cado ate oonalst;alcia de graxa, com awa quantidado menor de uma aaallo coloidelmento dispersada, sendo que a
dite argila porte nas suas auperficies, pelo menos, 0,8 partes
sor peso, baseado sare a argila, de uma resina de aminoplss:o, formada pele reage° de co-condenoaqeo das ominas mélamlna
o benzoguanomine acro um aldeldo numa tazeo molar de malamira
poro benzoguanamina desde 0,8:1 st; 5:1, e uma rao;o equav)lat
co de aldoido para andna desde 0,9:1 ate 1,51A requeçante reivindica as prioridades dos
pendentes pedidos depositados na Repartiçao da Petaataz dos aatados Unidos de Ameaica, em 11 de abril de 1963 e a3 de raio aa
1963, sob nas. 272226 e 280124,.respectivamente.
Ponto nA 1 do total de 32 poatoa apresentadoa,

TUNO D a 165 071 do 4 de deiembro de 196'4'
Requerentes DaERTNG MILLIKEN RESEARCU 0011,70RATIO2 p
etiV144g10 d g• Itra-ag go: "CONJUNTO Da TIMO PACA i732253 1~231
REIVINDIWAES
-----------jk aanjunto do tiragcm para Maca CU:et:4.9 0 enganara,
J
a
adia pe/a Paso do compreendar: um par do
ae tiraaacas era
engat2:: . ;) aoag adoa de beliscadura, teclo ~fià CleaW (EM doa.
ref
.o urna eupealolc portadora CD avaataa anular, ua
aea-aim dia:pasto em armo da aererida anpardele asam .
ia ao refu gido ralo, uma eup;nalcao orientadora do avental
ae .1.1synã de Ai; e avental° dentro doa limites de reaarido 9
ra1 o tendo 11119. auperadcao ancava estreitamento adjaceal:'
•
aaaerado Alo, o malou do • paredo conectadas ao ro gar:ao aos
) orientado; de avental e de liapeza.de ralo o 373/14;..: 'a
ata ffieferidoa ralos, para auportar o roreriaa álT2,,r6
de avental e da limpou:
dutre
449
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À depositante PelvindiCtie priorWade do gorrespondma
W pedido depositado na Mepartiç2o de Patentes dos Betados Unidom
kuSrlea do Norte ao 6 de dezembro do 1963 sob me 328009
nto n e 1 do total de 23 pontoe apresentados .

ter, iendo qUe os ditOs meios de -:,..1P-6rte Incluem uma abertura':
sue recebe pelo menos uma parte da dita caixa, wido a abortur
suficientemente maior do que seria necessário par, ' acomodar a
caixa do interruptor, de modo a impedir a termo-traLferencia;
entre os ditos meios de suporte e a caixa; e meios que imobilizam de marxir, docarcu;vel a dita Caixa nos aludidos meios de su,
porto.

P onto

n g 1 do total de 23 pontos an~-ntados .

ie
4/

ÁT 72

0

REIUNDICAOEC

1. Neva polvilhadoirc para lavourapadaptóvoi o qualquer tiacionada polo próprio motor do

taic cenjuntocoarcotorizeda por comproonder inicialmente uma gran

do caixa priemátioa rotnngular ou do outro formato

qualquor, provi-

da do tampa auferior dostacável, o oca cujo Yntorior ó formada

mimadas convorgentemente,om direção a uma saída de fundo, para -

Balda sendo
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oácarc do depOeito o Maturação do pé, com paredes inferioroc In -

fiescarga do pó, dita
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2111•1='‘krij lee"

rf.cllOgio do InvonçZot . " NOVAPOLVILHADIRA PARA iáVOURA

o

r-

.e2

c 0 152.756 de 16 do setembro Ge 1963
fteguorentea SRUNJI 1ISH1101A
so PAULO

po co trator, jipe ou similar,

4 O

ZÉRRO 8 9 148.887 do 3 de maio de 1963.
RequerenteSSO RESEARCH AND ERGINEERING COMPANY ...,E.U.A.
PrivilOgio de lovençião: " PdOCRSO PAU PRODUZIR COMPOSIOES DE FERI!

LIZANTE E RESPECTIVAS COMPOSIÇUES SOB FORMA DE PELOTAS DENSAS °

tom comando oxtorno.

SEIVINDICAÇOES
1 . Um processo pura produzir composiçOas de

Amato n e 1 e0 ...keu
a8-

do

h reates, oproceStados .

rertilizantes sob formo de pelotas densas, compreendendo uma mis
tura do partículas do fertilizante scilido e um material licante
plástico, eqractorizado por compreender: aquecer o dito material
'.1ganto a uma temperatura acima do seu ponto de rus go, aquecer
o fertilizante sólido, granular, a uma temperatura acima dr ron
to de fusão do ltgante, Mas abaixo da temperatura de decomposio30 do fertilizante, misturar o fertilizante o liganto aquecidos
e enformar a mistura co pelotas firmes, *densas.
t roquoronto reivindico a p rior/dado

do corrospondanto pek

do depositado na Repartição de Patentes dos Estados 0ni:30a da Amér2,

es em

1 de maio

de 1962 e 3 do maio do 1962 sob n e s 191.497 e 192.084

F:G.

Ponto n g 1 do total de 18 pontos ''sentados

aL:Q.D D D 2,5D

.5t0 de 12 de outubro de 194'
Requerontea TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED . E.U.A.-

Privil‘glo de InvencZo: "INTERRUPTORES SIÊTRICOS mmo-ssusfvus'
BEIvinnuag
À. Interruptor aletria° tormo-BansiVe'l, caracteriza

Co por

compreender em conjunto, um int'errvptor elétrico,

inclu-

indo um par de contatos elétricOs e um elemento termo-sensível,
o p erativamente conectado de modo a acionar os ditos contáos;
rfrA

caixa Oca, encerrando os

contatos e o elemento termo-sensí.

cal; maion de nuporte, capazes de montarem o interruptor em

jua

teposicão térmica com algo cuja temperatura se trate de porco-
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TERMO No 152.667 de 11 de eetembro de 1963.
Requerente: CONTROLES AUTOMÁTICOS SERRAR LTDA. n SACI PAULO.
Privilégio do Invenção: o NOVOS 'APERPEIÇOAMENTOS ENRICE°.
INTERNUPDánEan,
damo Na 160.426, de 25 ao Junho de 196N

FEIVINDICACOES

Requerente: DUNLOP RUBBER COMPANY LIMITED . INGLATERRA
PrIvilOgio de Invencão "CORREIA TRANSPORTADORA "d
BEIVINDICACGOS

à - Novos aperfeiçoamentos em micro-interruptores. caraff
teria:me inicialmente pelo fato de, a um micro-interruptor comun.°.

cem betão de comando saliente de sua faoe superior, ser aplicado

t. Correia tranwortauore ceraccertsaaa por compreender

uma armação externa, composta a partir de uma Placa em L1 com o rÊ

um elemento transportador flexível e duas peças finais, rígidas no soá':

mo lateral vertical justaposto e fixado na face latemil correspone

tido longitudinal, situadas em cada extremidade do elemento .1..,ansportA

dente daquele, e tendo o ramo horizontal superior afastado da taco\

dor, incluindo este elemento transportador um refOrço na forma de gran.

superior do mesmo, placa esta sobre a qual e sobreposta e solide-,

de calmem de filamentos de um material virtualmente não dilatElvel,
havendo . oelo menos alauns dos filamentos embutidos . dentrie das peças fA

ria nova placa horizontal, provida internamente de um rasgo alon.'

nais,

gado e mais umyerificio, Éste em concordância com outro igual d&
placa inferior, e em alinhamento com o bot go de comando do interrup..

d requershts reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição do Patentes na Inglaterra em 28 de jg
abo de $963 sob no 25.719.
Pen

g* n t. 1. ao tonai

CIO

tor; e acima da placa zobreposta sendo fixada uma cobertura em U
invert ido, com uma grande janela superior.
Ponto Na 1 do tCol de 4 pontoo anrseentadoe

44 Doaras apresar:tu:ou.

FIG. 2

TERMO Na. 152.790 de 17 de cetembro de 1903.
Requerente: SHUNJI NISHIMURA - SP) PAULO
fis, •

Privilégio de Invenção: 'DISTRIBUIDOR WOLTIPLO PARA
POLVILHADEIRA AOR1COLA°.
REIVINDICAOES

TERNO Na 189.700 de 23 co maio de 1967.
Requerente: ADEMAR Eam1
sK0 PAULO. •
Modelo In(iuetriall "ORIGINAL MOD g LO 03 DIFUSOR DO SOM
'DUAL",
ASIvINDIOACGEn

'ORIGINAL m0oft0 03 DIFUSOR DO SOM DUAL', caracterizado por
um tubo de papelão com certa extenaão e diãmetrop ' revestido em p14stico ou
em lambria de madeira, dotado internamente de alto-rolante, o qual, atra vée do fios de certo comprimento, vai conectado a tomada; na parte int°
rLor externa do aparelho, estão aparafusadas duos chapas transversaie,
do que num doe seus laterais mala alongados h4 aberturas para adaptaçãodo
aparelho; om cada uma doo aberturas do tubo vai adaptada tampa platica
marginada com encaixe na borda de cada abertura do tubo, e dita tampa pcm
sul tra.a elomentoo concOntricoe e um pouco inclinadas, sendo que oa 048MOB
esta° conoctadoe por pequenas aaliânciso radiales o elemento eutral, ama
parado um pouco rebaixada,.Ponto n° 1, dos doia pontoen apresentados.

1 - Distribuidor multiplo para polvilhaaoira agrico»
la, caracterizado por compreender inicialmente uma armação formada
Oor doia quadros retangulares, verticais e justapostos, pendo um 2:4
xo imediatamente atroz da Máquina polvilhadeira, acoplada a um tra.
_tor ou similar, e provido do orifício° de graduação em alturas difa
rentes, e o outro mável verticalmente ao longo do primeiro para o
que á dotado de guias tubulares doei/sante° ao longo doe montantes
laterais verticais daqueles e o comando de aacençãee e descida do
quadro mável sendo provido por um conjunto formado por Wea corrento
ancorada pela sztremidade na travessa auporior do quadro fixo, o pap
cante por trôo polias, montadas respectivamente numa travessa interej
da' do quadro mávol, e nas travessas superior e inferior do quadro q'
zoe a ultima das quais estando equipada oom oatraca o cabo do manivg
2.9

Ponto NO 1 . do total do 3 pontos apreeOntadoe

gReI0 Na 164;977 de 2 de dezembro de 1964.
Requeronte: =BR PIBRE COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Inveneãos "ARTIGO PARA ACONDIOIO1lAMM720
EWPOLPA MIMADA".
REIVINDICAOES

1. .Artigo para acondicionamento feito de polpq
moliaaa5 caraetericado por iscUir una dl»

(2551.2,,mn..à,
0,

geral retangular, pelo menos duas tants:teias Ocaa moldadas tnte-

TUIM No 155 028 do 2 de

grais seguindo paralelas e uma borda da falha, definindo e sali-

do

Privil410 ao Invenção: "APERFBIÇO~On Eli NIQUIM DIDIALCUeTIRICA".'

..pyrLalermantos em mÉqUina dinamooletrica quv

cialmente tangentes a um plano Oomum, cada saliencia sendo aberta

um conjunco rotor, carocterlzados pelo fato do conjanto ratar compro-

numa daa extremidades, uma linha de marcação atravessando e fOa

andor um nilcloo formado de material :dag -:tico que tem uma quantidade

lha para definir duas partes da mesma contendo cada qual uma saa,„
liencia e permitir que a folha seja dobrada pelo P..0 sabre si

de rasgos roccv)toren do condutores espaçados angularmente projetados
longitudinalmanZe atravÉs do miolo°, um enrolamanto fundido do mata

mesma, ficando as salitncias na parte externa ‘ostas com costas

rial condutor aletria° que inclui condutores &enlodados nos ditos róa

em relaçeo á outra, com as suas extremidadcs colaborando pare

go$ e um anel e%trono circunferencial unido integraliente nos ditos
condutores em cada extremidade do rotor em relação de curto circuito

:formarem uma abertura de acesa, às paredes internas das salianelas caa.

ad20Milrié

Requorentes GSNERA/ RLEOTRIC COMPANY .

encia diversas concavidades alongadas com os centros aproximadamente paralelos 21 borda da falha e as partes s'anaas substan,

aar

Março de -a970
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.
requerente
reiVísdica a prioridade do correspondente
a

pedido depositado na Repartiqão de Patentes dos Estios Unidos da
América em 2 de dezembro de 1963, sob n o 327.269
Ponte n0 1 do total de 23 pontos apreaaat'ados

com ;le, o um impulsor para mover fluido formado por uma pluralidade
de mc,mbros da ' sàotal cm falha dispostos em pelo menos um anel eatreno
do lkto enrolamc.,to, tcndo cada um dos ditos membros uma secção de ba
se p pelo menos 122C cocção do 'Omina dcslocadora de ar projetada ra
d4lmento o a-laimento a partir da dita secett do besd, incluindo o
anel extremo as , ociaeo com os ditos mambros udia pohão anular eIguida.
teimada integralmente° na tua face com cada secçâo do base dotada de •
uma conelth de sulco sóbre a referida porção do anel oxtrawo anular o
meios para p ecurcran a referida aecção do base farmemea a e sabre e ra
ferida porção do anz/ oxteemo erguido pelo que cadarambro fixado a
mesma diet;ncia radial em relação ao eixo do
ela substnacialmonte
_
rotor.
. r-re--s-poadente padl
roque2ânte rellallasea a prioriWV do e cdo - do:Ia/todo

amírica

na Repartição Oficial de Patentes dos Estados Unidos da
em-2 do janeiro de 15'53, sob o o 249.083.

do 'Norte

Ponto me 1 do total de 9 pontos aprenntsdos.'
-

TÊRMO NO 140.472 de 28 de junho de 1962
E.0 A.
Requerentes I.N.M. INDUSTRIES CORP.
PrivilOgio de invenção: " MECANISMO REGULADOR PARA JANELAS •
OEIVINDICAÇOES
1-

em mecanismo regulador para janelas, caracteriza

lo pelo fato de compreender uma placa de suporte, uma alavanca articulada nó dita placa e adaptada para 'suportar uma áa.
tela móvel, um braço oporador conectado articuladamente com
• alavanca para atuar a mesma e meios para moverem o braço em
tircções opoatas ' para efetuar o levantamento e naaxamento'de
lanela, sendo e dita placa, alavanca , braço e meloS Móvele
dispostos completamen t e fora de relação de eobreposaçio com

g

abertura da janela
A requerente reivindica a prioridade do correspondeu
te pedido depositado na Repartição de Patentes doo Cstados Unl

rea dt

dos da America em 28 de junho de 1961 sob

o no

133.752

Ponto no 1 do total de 27 pontos apresentados

2ORMO No 145.340 de 10 de dozeàbro de 1962:Requerente: SOCIRT£ ANONYNE ANDRE CITROEN - ?RANÇA .Privilégio do Invenção: "ASSENTO OU DANOO RÈGULÁVE4‘,
RmIvINDIOAOES

assento ou banco regulával;Para-aircomovel, compreendendo
umrealutleto suportador do assento, uma armaçao na que/ dito esqueleto removIvelmente fixával e membros euportadoree permanntemen,
te afixadoe.ao soalho do autor:uivei para ouportar dita armação em
maneira dealiztivel e ajuetvel, eatendendo a eo ditos membros suportadoree paralelamente à direção de ajuetemento do assento, canse
tftizado polo fato de Incluir um membro de gaia lateral ilnloo e
pelo menos um membro corrediço, e incluindo dita armação um primai.
ro membro pelo monco parcialmente abraçado e lateralmente guiado

DiTaW10

Segunda-feira. 9

por

•

i'•Ja...-(jo

(Ia

dito membro de guia 'laico e slavai ao longo do áltiMo o ut: ao»

gundo membro dealizável abre dito membro corrodiço o dotado do
Colga lateral.com roepeito ao último
à requerente, reivindica a prioridade do corespondonte pe
dido depooitado na Repartição de Patentoa da Pança em 12 de &memore de 1961, eob N2 881.642

em forma da calota da qw1 sobroosao, ovporior o ecntralrehto, o'hopper.
(2) tubular concivolmonto wourrndo p ara dlantz tormlnendo os porçÃo'di
latada esfericamonts (3) o tondo um curt& prolcusamonto alliWrico;.(4)
orieutado para baixa, rosultante do acontuado ectroitamonto diametral-A

Ponto N2 1 do total de 6 pontos apreoentados.

o condo ai provido de um arejador, (5) do formato temb jm eilindrico e
de dlematro pouco maior do que o do dito prolongesonto (4) cuja faca Is
ferlor, vazada o do bordou arrodondcdos, á guarnocida, por doutro, jeos
uma tela motrIlioa.
(/
Ponto n° 1 dos doia pontoo aprosontadoa.'

INMO N 2 144 20 de 30 de outubro do 1962
Requerente: J.N. RUBER CORPORATION .
Privilegio de Invenção: "MATERIAIS SILICOSOS E PROCESSO DE
PRODUZI-LOS°

gro~.191
1•

UM material eilicoso, reativo, do

sor4o ..lotiva, caracterizado por consistir essencialmento 'de
partículas Moldais hexagonais distinta°, contendo, por matai»
se baseada em seu peso quando acuadas a 105°C., do 75 a 92% do

SiO 29 polo menos 5% de H 0 e manos de 15% de outros óxidos, ao
diteo perticulas tendo una espoa:luxa distintiva de 0,003 a 0,0e1
microns, suas dimonsõos faciais estando na faixa de 0,1 a 5 Mi,*
cromo, nua área superficial BET estando na faixa de 300 a 500
m2. por grama, e pelo monos 50 por cento do sua área superrioial
sonde conatituída pela porosidade das partículas.

manerente reivindica a

TiRMO N o 189.394 de 12 dó maio ao 1967.
Requerente: EDUARDO DE LIMA CASTRO NETO - GUANABARA
Modelo Industriais "ORIGINAL CONFIGURAÇÃO PROPORCIONADA A RSGISTRO
PARA PIAS, BIDETS E PAREDE 0

prioridade do coreasponden•

te pedido depositado na RepartiOo de Patentes dos Estados uai.
dos dp AmS"rica em 3 de novembro do 1961 9 sob n e 149.964.
Ponto n o 1 do total de 26 pontos apnesentSdoSe

REIVINDICA0Eq

10 )

"ORIGINAL CONFIGURAÇÃO PROPORCIONADA A REGISTRO PARA PIAS, BIDETS,

E PAREDE",

caractorizado pelo fato de apresentar uma base (1) ou corpo

com o . formato resultante da cuporpoeigNe de dois segmontoa esfjrioui
sendo o sup erior (2) de Menor diemetro, encimado por um nobo (3) oGen
tuadamente sOnico cuja base coinoide diamotralmente com a face aupericr
da base (1), eendo . provido de ealienclea (4) em abas planas e verti
caia dispostas em cruz, cujos extreme:3 o bordos laterais ao arredonda
dos enquanto os inferiores ao planos e oblíquos (5) ditas aaliencias
são meie altas de que o notou (3) tendo este na face auperior um parara
ao (7) de cabeça ecinioa

acomPerdkodo sua

conicidade, em seguimento

poro aextavada (6).

Ponto no 1 dos dois pontos apresentados.

FIG. I
tcámo Ni 189.393 de 12 de maio de 1967.

uequerente: o EDUARDO DE LIMA CASTRO NETO GUANABARA
ModOlo Industrial: ri ORIGINAL CONFIOURA00 PROPORCIONADA A TORNEI
MISTURADORA PARA 1AVATbRIO ".

RETVTNDICAC
1 0 1 "ORIGINAL COMPIGURAÇXO PROPORCIONADA A TORNEIRA EISTURADORA PARA LA
RIOS", caracterizada polo fato do aprosontor a base ou °coelho (1)

pg-1

Pgg

anmi
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e

dor, operado por selenoide, litad.oa polia e eó segundo eixo, e

,TERMO N e 166.943 de 4 de 2e1tereiro de 1965.
Requerente: A.B. DICE COUTANY OP GREAT BRITAIN LIMITED

podendo ser operado no sentido de fixar a polia to segundo eixo,

INGLATERRA.

quando o selenoide estiver desativado, e . de soltar a polia, re-/
latiT'amente ao dito eixo, quando o solenoide estiver excitedol,

Privilégio de Invenção: "APARELHO PARA TRANSFERIR meus'
DE MATERIAIS E MÁQUINAS DAPRESSORA OU DUPLIFICADOR INCOR.

e um elemento fle4vel,
_ ligando o mecanismo-guia à segunda po-

PORANDO O MESMO".
REIVINDICAÇbES

1.

Aparelho para transferir folhas e de
materiais individualmente, como folhas dg papeis finos, de uma
posição para outra, caracteri g edo par Inclui-e um elemento de

A de p ositante reivindica a preOeleade do correspondente •
pedido depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da
AmOrica do Rerte em. 13 de outubro de 1961 sob o inimoro.144.947
- .

sucção ligando a uma bomba de vácuo via de uma vlvula, este
sendo'atuada de medo a isolar o dito' elemento da dita bomba

' Ponto 21 5 1 ço total de 10 pontos ppresentadoe

para liberar uma folha. retida em sucção no mesmo seis interrupe
•

• •

eão do vácuo entre as 4itas v;lvela
Fkomba,
. A requerente reivindica a prioridade do corresponcelew
pedido depositado na Repartição de patentes na Inglaterra em
e fevereiro de 1964 sob N e 4731 e'
Ponto ac 1 do total de Z1 peneos ceepeeneadose

\.n

5 29

2

TrEmo N 14.6.366 de 23 de janeiro de 1963..
'Requerente; COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ?RANÇA.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO E DISPOSITIVOS
PARA
_
A ESMALTAGEM A QUENTE DO VIDRO'.

2

I

REIVINDICAOES

_—
Sm processo para a esmaltagem a quente do vedft
caracterizado porque a fim de obter uma reparti4o dos gri pe de ee:

TERMO Ne 143.735 de 11 de outubro de 1962
Requerente: e DENCO A.G.
ala
SUIÇA
Priv. de Invenção: 'CANIXO PARA OPERAR E

malte sobre o vidro em cagada fina e regular, o pO de esmalte
previamente - espalhado, em uma camada de espessura aprecievel, co-

CONTROLAR AUTOMÁTICAMENTE PILAWRIOS TWEIS ".

bre uma esteira ou correia sem fim mOvel, que, em seu movimento

U1,2102.4222

1 - Mecanismo-Para operar 1 control:1e automaticamente
filetOrios texteia, filatarios aesee tendo uma berre porte-ene/e
móvel, pare guiar o fio nes bobineeeseeos de suporte

aciveis

pa-

re e barra porta-anais uwatecaniemo -guia e um rOlo estirador
dianteiro em rotecío conde:Oh, careeecresado o mecanismo por_oog
' preender: Meles de transmissão, em conexo com e continuamente
operados pelo dite ralo estirador dianteiro; uma 'embreagem ele.
é
eromognetice, tendo uma primeira Parte rotativa, continuamente
acionada pelos meios de trensmeseàe, d'fina cegaria& parte rotatee
Ta,

e

qual à.t, acionada eob excitação de embreagem; aí eixo, ka

gado 8 segunda parte rotativa da embreagem, para teu acionamento intermitente pele mesma; ume polia recolhedora ou de tração,
colidiria com o dito eexo; um ciem-dr-se t1exivel, ligado i dit
polia e também ao meio-suporte móvel para a barra porta-anais;
meios mecanicoe, associados ao eixo, para trava -io positivamente contra- rotaçãO, apOs a sua rotação sob e iniluencia de embree
sem; uma segunda polia; um seguado

cf.;;JW,

monwns,o essa segunda

polia; (e2erenegens, ligando entro si os primeiro e segundo el•
xos, pare fas'à -los revolverem em sincronismo; um meio aferrolhe

de retorno sobre ela mesma, proVece e qu&la ou derramento do as.
malte sobre o vidro, que se desloca sob á esteira ou correia a uaa
velocidade superior a dessa Ultima, esse derramamento do esmalte
se realizando em estratos finos provenientes da profundidade da).
camada de esmalte, a medida que o basculaménto da esteira ou cleeiala
Sag a frente dela ultrapassar sua inclinaçao de talude nate.
se reqdúenee releendeee a priori:a-Ode do correepoaáeM4
0

PeCe e- eepositado na RepartiOe de Patentes da France em le
Fevereiro do 1962 sob Ae

886.638.

Ponto :lel do total de L pontos attrieie-Maeg,

Ai
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TERMO N g 151 831 de 13 de agasto de 1963
Requerente; STAHLGRUBER, OTTO GRUBER ft CO., =14
ALEMANRA1
Priv. de Invenção "1 PROCESSO PARA
CONSERTAR DEFEITOS EM
FORMA DE PURO OU 114son EM PN
EUMÁTICOS PARA VEICULOS.BEM
COMO WRIOS PARA EXECUTA-LO
•

REIVINDICAÇOES

1.- Processo para con sertar lugares def
eituosos em
persa de rasgão ou furo em p
neumãticos para velculos, mediant,
introdução de uma peça de conaérto que se reune cbm a.parede
lugar defeituoso por meio de vulcanização, cara
cterizado ' p2
lo fato de que o canal do raso ou do furo p
reenchido com
borracha não vulcanizada que pe rmaneCe p
léstica
e não yulcani- '
sada, com e xceção da margem externa
d estinada a es tabelecer a
ligação com a parede do canal por meio de vu
lcanização, peça
essa em que se acham e mbutidos em sentido
long itudinal aluna,
toe de apoio de borracha elástica vulcanizada.
A depositante reivindica a p
riOridade dos oorrespondentes
pedidos d ep ositado4 na Repartição de
Patentes da Alemanha em 13 de
agasto de 1962 e 18 de maio de 1963 sob os n o
a. St 19491 1I/63
Et 20.623 11/ 63 e. respectivamente
do

Março do 1970 675

uma diroção, ao que quando a iqfãírda lirojeção desloca lateralmeã
te na abertura e o pinhão está em relação de entrosament0 com as
engrenagena de eixo, o pinhão osçaa a uma . posiçto axcentrica em
relação ao disp ositivo mancai para com liso travar o Platão contra
rotação na caixa.
.
A' requerente reivindica a p rioridade dó correspondente
pedido depositado na Repartição de rs4sontet
dos Estada Unidos da 1,
Am:—. -. emL29 do janeiro de 1964 sob No. 341,843
Ponto n9 1 do total de 22 pontos apresentados e
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TERMO.P g 151.35 de 14 dó agasto de 1963..\\ Requerente: EMPREZA BRASILEIRA DE RELÓGIOS MORA

a

Privilagio de Invenção: °TRA N SMISSOR DE REStSTENCIAb
WLETRO-MECANICO".
REIVINDICACnES

g

20
29

Fica./

TERMO N g 166.757 de 29 de janeiro ee 1965.
Roquorente: DCA/0C ENGIkEERING COMPANY -.E.U.A:
Priviligio do Invenção: "MECANISMO DIPERENCIAL".
REIVINDICAU1

•
1. Um mecanismo diferancial, caracterizado
por compreender uma . calma rotativa formando um membro acionador,
um par do espaçadas, azialmento alinhadas engrenagena de eixo
na caixa ajustadas para rotação no eixo do rotação da caixa, uma

1 - Transmissor de resietinoia,
tinado a colocar em conformidade dois em mais
nomenoe) que nio tem nenhuma relação entre ai
caracterizado por compreender inicialmente um

eletro-meanico,
valores fieicos (fe-]
pelas leia finca., 1
corpo de recietincia,
composto a partir de um bloco isolante, em tara° do qual é enrolada
uma resistenCia olátrioa, corpo esta que forma uma ou mais saltem*.
cias laterais suavemente recurvadas, constituintes de curvas de re.
eistencia, ' eObre.as quais eao aplicados um ou mais corpos de conta.
to, de preferOncia em formato de placas recurvadas, esta, por sua!
-vez sendo providas internamente de ealiincias em forma de curvas, 4
conatituintea de curvaa de contato, • mantida, sempre aplioadta ean
bre as referidas curvas de resistionOim.
Ponto N g 1 do total de 3 p ontes apreeentados

engrenagem de pinhão interposta ,entro e se entrosando com cada
uma das engrenagens de eixo, a angrenagem darinhão tendo uma prp
jeçto não-circular estendida numa direção radialmente para fora
da Çaiza, um circular assento do mancai na caixa dentro do qual
se estende a referida projeção, d isp ositivo mancai ajustado no
referido assento de mancai o provendo uma abertura na qual a
referida p rojeção á ziagatada para prover ama conexão motriz entra
o pinhão e o mancai, a referida abertura amido do formato para ed.
datar a p rojeção numa d
ireção o para acanitir luz leva deslocamento
l ateral da p rojoçZo na abertura numa
d ireção normal à referida

.Fig.
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(e'eleMO no 167.2$ de 10 do warec de 1965."
EXARDER =RUI YNGLATERRA,
! ;e9ceneren
-,eeleelltaie de Invenção: "PROCESSO DE TECLAM OU MUMINRIA,
immunmo ),ARA SUA EXECUÇXO, URDIDOR PREPARADO SEGUNDO O FIES.
's os 7son-aw5 R TECELAGEM OU MALHARIA CONSEWENTES"0
REIVINDICACW
e1 o 2r000dao de tecolezem ou melheeia, earooterleadb
íãè ailatliA o eiViSU de una falia de enteriol em uns que:rtidede

o veta gownce li!-te o o occAs10 do O2AG do retn,. go CÉD4getlid i4 Q1,
peiadoeee eeeor ac a2t-,dc MOO die.egildo, egs-oglieeelferldo o c.64

n
Cr

çaieo XitC20 cn'leWo sovn uel~ es) doudedas Oceporctrvas coce2=ço L..Lnec.2
Cocos.
e
o eequerente R:leia/11u C9 prioridades doe eareo p peadentoe ecffiCep
depositadoe em Repartieáo de Patente° do t Estado:: Oneeee de torice om
do março de 1963, aoh ua 262.078 o no Canad& cm ê de doncobwo 20 W31 c4
e. g 590.438.

da Melcut00 ostendendo ese longitudinelmentS, o a cálmentaçcie
deees .Qettontop continuamente o em tear

Março do W701.

MAMO OFICIAL: seção nt)

"r-...reida4cira

ou

n

Pauto

/, do Notei do tia pontoe wosontados.

na.L

eem rá' quine (,

USEIL.'7,4=Iff, MaZ,,RâtIOCV.

9nnla:s, nu 0 uorOleMento doe 2110ccontos ecatineemonte em tee
U.0601.1) a GLIM.

os

Wd1eore
1) requerente reivindica ele 0210216adee dos (meou:Ponde:400

fe.eraC! O

OC70.1.1

Wdenns of a0

4.0011100.1 j

podidos depositados na Repártição de Patentes da Rnglaterra, na.° de

-Ereno 0.0 2.964 e 15 de junho de 1964, pob nono 1oo3.48 0 Vee7821 .veispeg
11 Weleeielete o Completo em 1 de janeiro do 1965 0
trentoyie 1 do teto' de 21 pontes apPeeeketedee .
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TERMO UP 167.664 de 8 de março de 1965
Requerentes STAELEY WILLIAMS DEANE c==1PR/CA DO CUL
Privilégio de Invenção: WARE= PARA CONTRDLE REMO20 ZZETRaMÃ
114 DAS MARCHAS os VEÍCULOS REIVINDICAÇORG
ke &Parelha eletrônico para controle da velocieade de voe
culoe, caracterizado por incluir um dispositivo emissor CO einaSO
que emite sinais para controlar e velocidade do veiculo, eompreene
dando também Um transmissor de sinais de frequéncia localizado

ca

uma estliçáo de controle, ajustável para emitir Sinais em diferente
Previr:cias, cada frequencia correspondendo e bma velocidade* algoe
da3,0 Ele 1570224 de 28 de fevereiro de 1564e
ffiequeeente ILLIAM LYON SHERWOOD Canad
Wzieelégie de Invenção: 0 PR0CESSO E APARELHAGEM PARA 8 PRODWRO COMUA
:0E WAIN reRROSOS LÍQUIDOS DZ CONPOGIOLO CONTROLar
„
RRIVINDICACOE2
RD

al processo pata a produção continue de cetaie ferrosos 1 11.1

' Aoe, dO coeposição controlada, diretamente a partir do etingrio de ferro ou
coacentrados do minerio, caracterizado pelos estégios de: (a) intreduele
Oatárias de cern, compreendendo 6k:remias enformadas, odistenao éxldo
gePro o tendo substancialmente um tamanho que não g menor do que um tema,
ohe animo escolhido, e p edaços sélidoa de material earbonoso, os quais
20i4 oubstanciaemente um tamanho que aãe e2811.2 do que um tamanho ' méxbe,,
encolhido, para dontro de uma zona do reação ggs-eglido, contendo uma ddj
ture ee @erga de télidos em contacto com gome quentee; h) tecer avença
coatieuamente a dito miátura de carga atreves da dita zona ggs-s glido peio
roaCee a ueu temperatura elevada ate; que uma poreao MAIMP do ferro, couti.
dd ou oefgrulas, tenha sido redneido num estado metélicoD o) remover da na
ao do Reação g gs-eglido materiais de tamanho fino, incluindo substancial
enato todo c material carbonoso, não consumido, euftto com quaisquer fregem'
Gon cio eggrulas do tamanho fino, obtidos da decintegração dae oefgrulas
1d) fuer evançar continuamente a mistura al warga t retida, de materiais
de tenanho eroaso, incluindo esf grulas, para dnntro e atravgs de umá esun
Ao reação sés-s glido-iíquido, contendo uma misture de carga, parc:almehte
eteindida, em contacto com gasea quantos, e aumentar e temperatura, no dite
mula de reeee,e eee.eáleequeeeee
eateriala de tamanho groap,
WG
li
:Atoem: fundidos OUM estado liquido, mediante o que me formam duas fases
'SiqUidas t ' oonsistindo de escOria e metal em contacto Intimo no estreito
' (0) eiete-odueir continuamente as ditam duas faces líquidae dentro de uma Ap
Ak1 do coação ggs liquido, contendo UMA uisturá de carga liquida em conta.,
ep eleu geeee quer:toa; (f) proeteguir continuamente as reações gás-líquido
u nqueciunto na zona de reaçao gs..11quido late que co obtenha metal fey,
gogd, j iquIdo, tendo e desejeda com peeição eemperatexa; e # (g) domcarre.

rente em que devem sor regulados os veiculoa; um dispositivo reece
ptor de sinais para

ser

montado em veiculo a adaptado para receber

os sinais emitidos polo dispositivo emissor; o um diàpoeitivo de
resposta dotado de Melo:, para ser ligado ao receptor de sinais o
adaptado para ser montado em veiculo e para responder a um sinal ee
bebido pelo dispositavo receptor de sinais, e também adaptado pare
'limitar

a

velocidade do veiculo, em atenddmento aquele olnul, paro

um vaior correspondente a frequencia do sinal emitido'
A requerente reivindica a prioridade do cortespondente Ag
Ude depositado na Repartição de Patentes da África 40 Pul em 17 de
março de 1964 5 Sob no 64/1288
Ponto nv 1 do total do 49 pontos apresentados
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TERMO Ne 162.093 de 25 de agbeto de 1964.
Requerente: DORPLASTEE A.G. 0 SUIÇA.
Privilégio da Invenção; 0 APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS
a ESTRUTURA DE PORTA E PROCESSO PARA A MANUFATURA DA USW.
pEIVINDICACDES

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a eserueure de preg'
os, eeraceerezedoa pelo fato de estrutura compreender um painel de
núcleo co ,Ispumv AlUtico, fallna de Allistico Slido de ,z1la czAeS°
sura Aequeud zoou:3 a espeesusa_do referido eácieo de bspumai eco-

d 9.-fo ra

<.`„

MIAMO

Oostues polo cano

OCA02

:1AL (Seção HE )

parto doe suas euperfíciee frente

prretos1e&. tendo e eo g oeido nácleo de espume um tiembro metélice de
&recrio do elementos linearee
°no a.

Março de 157C C77

enrijecimento dotado de

de

wojetom e partir do roferido aircleo

extsesães

de eopume que forme_pI

lo monos poste doo maios do engonçamento para o

referida porto.

requeronte Eoivindice e psioridede do correoponÉCnto votidde depositado na Repartição do Patentes doo EatedneUnido° de Mário& do Morto, cm 27 do acEeto da 1963v sob o.nám@

radialniGn-c'e de. ouporficie o que ao estende

nii6noe parcialmente:

em tOrno da mesma, o recealto acudo mais eapesse latusa direCEO
' e'e dita superfície do que em pontoo nedielmen.
axial em re1aç e
te empeçados da dite superfície.
A riquerente reivindica a prioridade de do2rospondenth
pedido depositado na Repartição de Patentes
America em

23 .de outubro

de

1963 sob

dos Entedee Unidos 0

n o 3180320

ao 30407960
Ponto 0 1 do totcl

da 5

Ponto n o 1 do total de 24 pontos apresertedoo

pontoe apresentados.

itrk
la

Plél
FIG. 2

a ao

SI

rio 2
ThHo

N2

159.997 de 12 ao

junto do

1964

Requerentes TEMESCAL METALLURGICAL CORPORATION
Privilegio de InvedqU " PROCESSO E APARELHO PARA SERAÇXO DE V.

POBLR NO VÁCUO 0

?PG. ...à.

rom,

,REIVINDICAÇOES

22RWO No 106.327 de 21 do janeiro de 1965.
Requerente; WILLIAM HAMILTON BIBBENS - R.O.A.
Panlmilécio de Invenção; "PEÇAS DENTADAS*.

1. Um processo aperfeiçOado para geração de vapor cume,
terizado por compreender as óperaçOes de formar a superficie de
um metal em fusão contra superfloie interna de um cadinho tende 1;

12,,L~F-1
V1.
.
1 -

Um mecanismo do mecronogom oarmol

IeWireds Delo fatO ineluir duts peçeo dentada° encablvelt o
&concebíveis uma com a outra por movimentos axiale. uma das

dÉ

ma extremidade aberta; a vaporização do metal fundente por melo

de s bombardelt eaetrónico; o direeionamento do vapor assim

produ-

zido atreves da dita extremidade aberta como um fluxo dirigido de

vapor
Ima papem tende formadee nae faces de trabalho de eeue dantes rompes que se elevam na direplo'de desengatamento, oom co dar .

A requerente reivindica d prioridade do correspondente.
pedido deposiekdo na Repartição de Patentes dos Eetadoe Unidos de

en ' oorrespondentee da outra peça tendo ~toe que sobem nee

toe rempee em um contato oubotanoialmonte de Unho. polo MOUOZ

America em 12 de junho

de

1963 sob no 287.386

Ponto n o 1 do total de 30 p;intos apresentados

tumentea deeengatamonto.
A requerente reivindica a prioridade do

pedido depositado

na Repartição de Patentes dos fintados Umidoe

ame' rica, em 22 do janeiro de 1964, sob

-,tt ó

correspondente

no 1

12 9

339.374

do total de 21 pontoe aproseatadet

Ttnmo N o 152.695 de 11 de eeteMbet ao
Requerenter AKTIEBOLAGET

JONKOPING-vULCAN SUECIA

Privilégio ee Invenção: "PROCESSO PARA DESCASCAR FOLHEADO

TERMO N o 163.164 de 5 de outubro da 1964.
Requerente& PARKER-HANNIFIN CORPORATION - E.U.A.

Privilégio de Inveneão& "JUNTA HERMÉTICA E GAZETA PARA

OU ,SEMELHANTE".
REIVINDICAOES

;, MESMA°.

1 - Um processe . eara descascar folheado ou seme-

REIVINDWate..,

lhante, de um tronco de ' ervore, caracterizado por uso passagem fm.
Uma goxetm de vedaçàe

v

compreendendo um

corpo co za.741,..t deformável caracterizado por possuir Una
perfIcie gereltlente circular, tendo um res p eito que se estende

roda atravf5e do tronco de preferencia no sentido co conlpriment,%
e ut mandril donde de meios de nrrpsto para contacto ceia o tr0500,

•

673 3eguncia4eíra
,e

MARIO OFICIAL: (Geção ali )Março

de

1970

tendo peças de acoplamento para liese com um dispoottiva do DEba

pulso â introduzido no passagem feita no

tronco e aeoplado com o
tronco eirado pelo citado dic. 7

dispositivo de propulsão, sendo o

p ositivo
p eracie

externa do tronco, para

, A requerent oivindica a

descercar folheado
p rioridade do oorreepondoe'

te pedido de p ooltado ne RopartioSo de Patenae
4.2 de setembro de

.

d eãIUSOnee rervinexta a preemacao ou euremopeaeleae-0
PidICO depositado na Reoartle go do atonto
a da Inelatowea ce 2.3
de doeesTe00 de 1960 so5 n o [„5.2.813 0

de propulsão entrando em contacto com uma foca pela eme

de eeoes' e

Ponto no 1 do total do al poatag

eel

apmenadell

22

1962 sob No 9835.

Ponbo No 1 do total de 12 peetos apresentadoe;;

Fio I

o

T2RNO No 162.2)2 de 3 de setembro de 1964e
Requerente: BATOM XALE TOE IC.. E.U.A.

walleirm
°3 3

-

.

5

Previl6Geo
MOTRIZ".

de Invençãos "RETARDADOR PARA.UE VICUL9
AUTO..

'

3

RRIVINDICAChE0

a
t. Um retardador para um vdj oulo automee

T£RMO No 156 878 do 17 do fevereiro de 196A4
CORPORATION . LX.A*
Privilegio de Invene goi "PROCESSO E APAREM PADA
ARTIGOS DE VIDRO"

triz, caracterizado pelo

Requerente: SHRART

R3U0Z-I4ZW20

10 'Um processo para

.

recozer artigos de vidro, cm..

racterizado por compreender as operaç g
uma temperatura

apr o ximadamente

Ia proporç go de

os de aquecer o produto ate

no seu ponto de recozi:tento, recoc

mando cemesmo desde ' a dita temperatura

inicialmente

em uma eleva

redus go . de temperatura e, su b
seqUentemente, em uma

R.Jporç go decrescente de reduç g o de

t emperatura

mente o sou ponto-do tenso e arrefecendo
to.
A requerente reivindica a
pondento pedido depositado aa RepartiçU
dos Unidos da America em 28 de fevereiro
Ponto ne 1 do total C/2 23

até sabstancia1.

om p eeuida o-dito prOdge
e
peloeídade do corresde Patentes dos Estado 19639 sob no 261643,,
Pan tOS aMoaatados,

4VW

0$

,

•

514.: ,t,14
51\Tiviow
'

á

TERMO N 2 134.942 de 12 de dezembro de 1961.
Requerente: EDAWRD HENRY GEORGE . INGLATERRA:
Privil6gióete Invenção . :
EXTRATORES

de az rotor de fluido sor monee

vofculo, diepositivos para eiweeem o rotos a uma

velocidado

proporcional a velocidade de ama parto da eransmissae eem poe

• mxvíNoRcAcIn

.

g ato

do num al o jamento que Isolado da coisa de trenseiseão do

0APERPEIÇOAMENTOS Eee
DE CERA E SEMELHANTES".
REIVINDICAQUE

Extrator de ora, oaraoterimado pelo fato
de
oomproondor meloa para auportar material cer1fero da tiameira qUe a
sara dorrotida poaaa fluir pou a2ovidado)-mef4e para separar, por .
ooadura, real:duos da ora derretida; o moias para eimultameamoUto agicar calor tanto por cima como por baixo do matorial cerlfero a .
;.or tratado:
-•

to a ¡rente do pelo menos em .par do engrenaeea de eolao de
transmiss go,

d

ispositivos independentes do transeiss go pua
conduzir am fluido de frenasem tendo an beimo teor do enoreia
para o rOtor para absorver eneweie do mesmo e dispositivoo
tombem inde pendentes da transmies g
o para cobduzir fluido do •

alto teor de energia

e afa:etí-10 do dito rotore

A requerente reivindica as prioridades dos correepondonte2
pedidOe depositados na Repartig7.o de Patentes nos Estados

tinidos

da

America em-3 ,de setembro de 1963 sob No. 306.131 o om 10 do agOstO da

1964 eob n o 391.827,
Ponto no 1 da total do 25 pontoi aprosontadaa

Segunda-feira 9

DIÁRIO OF"iCIAL (Seção RO

dRMO N O 144 267 de 30 do outubro de 1962
Requerente: SPERRY RAND CORPORATION
_
Privil:gio de Invenção: "APARELHO PUNOIONADOR DEfflOttrEtt:

MarC,D t. -

;"

79

ao o tubo suporte do assento e ' o suporte ,,anteiro, exiote a

travessa horizontal dianteira, colocada pouco acima do eizO
central e ligando oe tubos ao garfo traseiro entre si e do

psivINENAcOms

Aparálho puncidnador de cai.tties'Utili.:1

euporte traseiro entra el existem travessas convenientemente

4edo numa máquina comandada por teclado para puncionar uM

diepostae. Ainda do tubo do eixo central parte pára baixo um

tão de registro coluna por coluna, caracterizado por ser

ressalto furado, curto.

eamonto operável para perfurar uma coluna de registro, o com-

•

preonder dispositivos para alimentar registros atraves o dito.,,
p ecanismo puncionador, uma Matriz de nIfcleomagn4tico para aciV,
pular os dados lançados pelo dito teclado, dispositivos para

Ponto N G 1 Ic total de 2 pentoe apresentados

efetuar a leitura 0a dita matriz coluna por coluna para contra
Lar seletivamente as punçdea do dito mecanismo punciondtor, e,
dispositivos escalonadores de saida acoplados com os ditos
dispositivls de leitura e com os ditos dispositivos alimenta.
dores para acionar Os ditos dispositivos allmentadores inter..
eitentemento em etapas para avançar o carta° coluna por
os para o dito mecanismo puncionador em sincronismo com o esc;a,
Lonemento coluna por coluna dos ditos dispositivos do leitura. •

TERMO NO 143.178 de 19 de setembro de 1962.
Requerente, SHELL INTERNATIONALE

A requerente reivindica A prioridade do corres*
pendente pedido depositado na RepartiçÃo de Patentes da Alema.'
Aba, em 4 de novembro de 1961, sob no a. E 31400 IX e/434, a foo
33.403. mc/430, R 31402 IXe/4311 e R 31403 Il[ c/43
d.
PoAto no 1 do total de 23 pontos oreeentados.
e

RESEARCE MAATSCHAPPIJ N.y,.

HOLANDA.

Privilégio do LnvençAos "PROCESSO

PARA SEPARAÇÃO DE U N A MISTURA

POR MEIO DE EXTRAÇÃO LIQUIDO-LIQUIDO".

•

BEIVTNDICAÇOEZ

1 • Um processo para separaçÃo de u'a mistura por meio
Ge .xcragRo;liquido-liquido Com o uso de um solvente seletivo que
ferve a ume temperatura . mais alta do que a mistura e na qual um *u mala dos componentes da mistura sno mais facilmente soluveis e
um ou mais outros componentea silo menos facilmente soluvels, um
refinado e uma fase extrato sendo obtidos, caracterizado pelo ia.
to ,do refinado ser lavado por meio de um meici aguou; de lavagem
tal como água, O meio de. lavagem usado sendo substancialmente, no

NX,

todo ou em parte, pata facilitar a recuperaçÃo de componentes dia
eolvidos da fase -extrato.
a requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado ná RepartiçÃo ao Patentes dos Estados Unidos do
América, ..em 21 de setembro-do 1961 * sob no 139.778 • Ali Inalou?.
re em 14 de Adesto de 1962, sob n o 31.225.
Ponto AG 1 do total de 22 Pontos apresnntados.

.8

.T11010 N e 182.194 de là de agasto de 1966.
, Bequerentel INGE LJUNGGREN - 510 PAULO.

Mod&lo Industrial: *NOVO MODELO DE QUADRO PANA BICICLETA".
_
NEIVINDICAÇUS

• 1. Novo modelo
- de quadro para bicieleta,caractá
írizado porque partindo do eixo central tubular existe um tubo que ae dirige para . a frente, na horizontal, em aeguida , curvando-ae para cima na extremidade do qual, obliquamente .
:eetá a peça suporte do garfo dianteiro o direção e ainda paz
tindo do eixo central, para traz, na horizontal, existe o eu
porte trazeim formado por dois tubos convergentes no eixo
central e que na outra aktramidade se curvam para baixo e eao achatadoa e partindo eágAa do eixo central, para cima, obliquamente, parte o tubo suporte do - assento que tem na oãi
tra extremidade um ressalto furado onde sio aparafusadde or
dois tuboe aí converge:atoe que formam o garfo trazeiro,taboe
Unes que na outra extremidade eío achatados • soldados

extremidades achatadas doa tubos do euporte t142.0pd. ;igan,

.4.1111,*

,, a

,

TERMO NQ 161 784 de 14 de,agOsto de 1964
Requerente: ALLMANNA SVENSKA ELEKTRISKA AKTIBBOUGET - Suécia
Privilegio de Ldvenção: °MÁQUINA ELÉTRICA muni, OS PlIEFERÉNIa .
MÁQUINA DE ALTA,POTÉNCIA"
ARTVINDICACOES

Máquina 'elétrica rotativa, de sioterOoolo cáquina de alta poiancia, que contem dm estator coa enrolamento de

campo a um rotor dotadõ 048 am núcleo de s roaCT • dl olamento
de armadura suportado pelO referido núcleo de reter, rotor is.
se que é formado subétancialmente como oca armadura de cambo,
sem escatelamento, caracterizada pelo fato de que o 'olor á ea

-OlÁRO.
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cerrado em um cilindro 6c0 o qual está rigidamente ligado ao
do pium de platinedob, o p orade p,e Uin eine dO 20J2e1US Comanda»

extremidades de eixo do rotor por meio de membros arranjados

do por um eixo oarootoriendo polo foto dio .q uo tuln meais do lubri

axialmente no exterior do dicleo de rotor, enquanto o referido

ficeg g o á empregado oom o suport g olo intorno disposto em Volta do

cilindro á feito de proferencia de material pà0 magn¢.tico com

reforide.pinoo
4 requerente, reivindica a prioridade do correOponeea

uma alta resiste:leio elá.trica especifica e e arranjado no sentido de exercer uma pressão radial no enrolamento de armadura

te

assim transferir uma parte considerável das fOrças de operaçãoontre pelo menos uma extremidade de oixo o o enrolamento do 02

Unidos da America em 19 de julho de 1962, sob. NO 211.005

peaido depoeitado na Repartição de Patentes dos Estados

Ponto NO 1 do total de 5 pontos apresentados.

madura, via pelo menos um dos roforidos membros.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido dg
positado na Repartição de Patentes da Sucia em 16 de agasto de

2963 sob n g 8971/63 .

Ponto n g e,

de z4 pomos apresentados

.

P4

4

iÉRMO N g 158 990 de 7 ds maio d. 1964
tequerente: MID-WEST.ABRASIVE COMPANY - E.U.A.

,

Privilegio de Inxonção: "MÁQUINA PARA REMOVER METAL DE UMA OBRA"

TERMO NO 162 229 au zo

de agasto de 1964
Requerente: SOCIETÉ D I ELECTRONIQUE ET D I AUT0MATI6ME . França
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO ELSTROMAGNâTICO"

kEIVINDICAOES

REIYIBlaCAÇOR1

1.. Dispositivo eletromagnético para o acoplamento

1.- Máquina para remover metal de uma ocre, c.racte4
tsaa pelo fato de compreender um carro movível ao longo de um

pelo

menos de dois eixos rotativos, caracterizado pelo fato , de

trajeto pródoterminado, uma sela suportada no referido carro IN

compreender a combinação de umaestrutura béteropolar de campo

ra movimento transversalmente ao trajeto do referido carro, u.

fixada a um primeiro eixo a definindo uma estreita faixa magné4

pãe-de-carga estendido na direção de movimento da sela e articl

tico com O mesmo eixo geométrico de rotaçãO do referido primeio

lado na'referida sela para oscilação vertical e uma roda de es,

ro eixo e de um disco . rotor que gira pelo menos parcialmente

zarilar montada no pia-de-carga adjacente

a

dentro da referida folga e está fixado

sua outra extremit

a

um segundo eixo que

tem o sou eixo geométrico pelo menos paralelo ao eixo geométrid

de.

co do referido primeiro eixo, sendo o referido disco vetor

A depositante roivindica a prioridade do correspon

dente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estadoe
Unidos da América do Norte, em 27 de junho de

290.996

tricamento condutor para correntes parasitas de direqões subo.

tancialmente radiais

1963 sob ns

.

e compreendendo a referida estrutura da

campo um nUmero relativamente alto de pólos de :magnetização Ng

Pop.:to n s 1 do total do

2 1t'

manente de

pontos apresentados

denominaçOes alternadas em tOrno do anel da referida

estrutura de campo, pelo que quando um dos referidos eixos está
girando impe ao

antro eixo,

o acionado, um tanque proporcional

â. Indução a que o referido disco rotor está sujeito provonieno
toda referida estrutura ds campo.
A depositante reivindica a prioridade doe corrospog

âentes pedidos depositados na Ilepartiçío de Patentes da Franga

wa 4

setembro de 3.963 e 29

de fevereiro

de 1964 sob os n4merw

946.578 e 965.668 respectivamente .
Ponto n o 1 do total de 22 pontotrapresentado$
150.204 .de 26 de junho de 1963.
Requerente: GENERAL MOTORS CORPORATION 7r:..711410 , as Invençãot "DnTRIBUIDOR DE IGNIÇãO

vr,-1,Ju

DE.t0TÜflES IJtOtTJSTXO INUMA".

REIVINDICAOEU
1 - Um distribuidor de Ignição paro valse da motores

wkogilaamt,

Inemilve embuobemonto o Um

pino

a z.

pore suportc

_
e?cgry....cla-fc:;-a

- _

D:f.rno cnc'ual

rtk2RMO Ne ital. O9 de 9 dO novombao de 1962'
Roquerontos CLARK EQUPABENT COMPANZ mraa„.
PaivilOzio do Invenção: "BOWAS OU MOTOR"

gnimmjc40

aaaaaa
1. Una bomba eu motor caracterizada por incide,

ama carcaça contendo co cambras transmiasoroo do cnorgia e uma on.'
trada dirigida a uma saida diretamente da dita carcaça, uma placa
do escora mov4vel anialmente apresontado uma suporficic de vedaçãa
para vedar um lado dos =broa taansmissores de onorgla, o lado
' da dita placa afastado da dita suporfício de vedação formando uca

-."J

lõiso do tranWirtador, e folo niSEcra nritnparédo lataisal da ca á
Mui através da qual o material fluindo ao longo do treaaporkl
Ma podo cair no dito conduto receptor0
a requerente reivindica a prioridade do correspondeata
pedida depositado na Repartição de ?atonte a dos Datadol Unidos de
Ameraca em 11 de março de 1964 sob n o 351.06?
Ponto n o 1 do total de 2- pontos -aresentedos o
fiG3
3 5
17

, porção de uma cara motora do prosso, meios do paásagem conduzia
do a pressão de fluido gerada para a dita otmara de pressão e,polo
menos uma abertura na dita placa do °acara espaçada da dita passa,

,

cem, para comunicação ' da ma g ma e da ceara de p ressão com bolsos
no lado de vedação da dita placa do oscoraa
.a requeaeate Velvindica a prioridade do dcorresponaà
' dente pedido dopoaitado na Repartição de Patentes dos Estadosj
Unidos a. a AmUica, em 11 de dezambro de 1961 9 sob no 158.3620';
Ponto na 1 do total de 33 pontos.apaosentados.

3

Urtm0 N e 1530927 de 23 do outubro de 1963
Requerentes MORGAN CONSTRUCTION COMPANY ..a..X0U0A.
Privile.gio de Invenção: " )TODO E MÁQUINA PARA O EapapausENTO DE
DARRAS METÁLICAS REDONDAS

aEIVINDICAMS
a. Matodo e máquina para o espiralamonta do barrae meta.
Ilcae rodondas, recolhidas em uma oucoseão do anis, não-concántrloos. avançando pum transportador cont(auo caraoterizados por
compreender um pêsto coletar adjacente ;:o. extremidade de dito trans
portador e para dentro do qual os ditos anis ao acoossoivamonte
TERMO N a 167422 de lo ao março dd 19650'.
.
Requerentes FULLER COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invengãos "INSTALAÇãO PARA ENCHER COMPARTI.
.
MENTOS COM UM MATERIAL PULVERULENTO".
REIVINDICW5ES -1 - UMA insta1a4o para endher-compar?

lançados pelo dito transportador, uma mesa coletora em baixo disao., uma plaea intermedláriads apoio móvel atravée de dito pasto
am uma posição entre a dita mesa e o ponto de descarga do transa
"portador, um diapositivo para empurrar uma espiral acabada late,
ralmente em relação à dita mesa enquanto a dita placa intermediá

%intentos com um material pulveruledto, e cómpreendendo um trans

ria de apoio °tatá em posição através do dito pósto e meios para.

portador de flvzo por gravidade, ativado por um fluido, caracte

;atirar a dita placa após o dito dispositivo empurrador ter re

rizada por lacluir uma calha transaortadora, polo monos duas se a

ouado da dita mesa para a posição inoperante, pelo que anéie da

(Oco espaçadas permeáveis a um gás formando uma porção de fundo

seguinte espiral, poesivelmante ajuntados na dita placa, poderão

da dita calha o ao lonao da qual O dito material é feito fluir,
ao ditas seçOec diaaando-oo abbstaacia1canto no mesmo plano,uma't"
câmara pro p ourizada aob cada dita seçlo, condutos para Introdu.a.

•

ção de um gás em cada dita câmara para fluência através das dltas aoçõett do calha permoávole para fluidização do material Pqi

descer Obre dita mem para a formação continua da eepiral anula
a
tp.
a
A requerente reivindica a prioridade ao pedido ala Matei,
tos dos Estados Unidos da América sob n o 237.237 de 13 de noves
bro de 1962 .

veruiento eobrejacente, um conduto receptor localizado sob o es
paço entre extremidades adjacentes daa ditas &anões de calha,
'a
ama cação transportadora intermediária no espaço entro extreal-.a
dados adjacentes doo ditas seçã' es de calha e sabre a extremidaEa superior do dito conduto receptor, a dita aoção transportado
fis intermageria Incluindo uma porção de superfície substancial

sente no plano das ditas aeçOca permeávoie, uma ornara pressurl'a
mede sob a dita superfície pormeávol da dita dação intermedié
ria, condutos pare introdução do um géa na Ultima das citadas
câmarao para fluir através de porção permeável sobrejacente pa.
ra fluidizar o material pulvorulento cObre a mesma, e uma dispo'
anão provendo um enasçaMento antro a borda lonaitudinal da se4O
traagportadora . latermadiária na direção do fluxo do material ac

Ponto n o 1 do total do 13 ponto; apresentado
36
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6. tãnkinda-Nre,

N g 161.725 Ao 12 de agZato de 1964.

Requerente s RECKITT ANIS COLMAN (OVERSEAS) =MIMO . INGLATERRA;
Privilêgio do InVençãos "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A CAa
BEÇAS OU APLICADORES DB DISTRIBUIÇÁO PaRA GARRAFAS. BOTIJAS OU
=MENTES SlMILARES".
pEIVINDICAOES

1. Dispositivo de distribuiçSo ou aplicador
para um recipiente, caracterizado por compreender uma cabeça:dOa
trIbuidora tendo um corpo ou poação principal que de uma a outra
das pontas apresenta Um enrugamento ou, fole flexivel, orientade
para dentro, e que dele fazspar te integrante, um elemento-oglvua

determinada área em avanço • adjacent"o a masca: ao longo da dite
crajotdria; e pelo fato de ompreerider o dito controle uma célula
foto-alátrica medindo a luminosidade do dito documento seguinte
em relação gi uma determinada luminosidade, quando o dito docuaan.
to seguinte alcança a dita determinada área adjacente; e dis positiros atiradores eldtricos para a dita fonte de luz, sendo os d2oo
tos dispositivos atiradores sensíveis à dita mediçãode_cálula
para ativar, quando o dito documento seguinte alcança a dita oso
taça:, de fotografia para ser fotografado, a dita fonte de luz
ara uma intensidade de iluminaçâo prodeteraanada de acordo com
a luminosidade medida da dito documento seguinte.

la, um membro-distri buidor com uma abertura numa ponia do referi
cÁpsula ou tampa engajava' com o referido membro
ao corpo o
de distribuiça o , servindo o referido enxugamento ou fole, quando
a oSpsula ou tampa Ét movida na direção da outra ponta do referi.o

A requerente reivindica e prioridade do corrosponeenze
pedido depositado na %partição do patentes dos Estados Unidos da
america em 9 do outubro de 1962 sob n a 229.378 .

do corpo, para provocar o correlativo movimento entre o elemeato
glvula e o membro de diatribuiç á. o para Impedir o fluxo ntrave's

Ponto n g 1 do total do 14 pontos aprosontacou

UME1

dolos, enquanto que o movimento da cÁpaula ou tampa na diraçgosa
'papta liberta o membro distribuidor para o oovimento segundo uma
dareçÁo que permite o fluxo de líquido como resposta â flexibil
"dado do referido fole ou enrugamento

d requerente reivindica a prioridade do correspondantO
pedido depositado na RepartlçÁo de Patentes na Inglaterra. em lO
aaSato de 1963 sob N O . 31 753
Ponto na 1 do total de 29 pontos apresentados
a-oo.00r,1
'

7
a,
a

TERMO Na 158.110 . de 3 de abril de 1964,
RaquerentesINSINOORITOINISTO-ENG~NGHURE.AUR,T.HUMI.
FINLANDIA,
Priviléglooda Invenção: "PROCESSO 4 APARELHO PARA CLASSIFICAÇMC
CONTINUA DB PARTICULAS SUIDAS NUM VEICULO FLUIDO",
FIVINDICAOGE$

TBRMo Na 153.067. de 25 de setembro de 1963
B,U.Aa
Requerentes SPERRY RAND CORPORATION
PriVil4gio da Invoaçãos Caara - ';', DE EXPr'rCIO aaTOMÁTICO
PARA COPIAS FOTOGRÁFICAS
aRIVINDICAOM

2O Controle da exaposição para uma cdmera mia
cronlme do tipo de vaso continua, cimaraesaa na qual. cada doa
cumanto a ser fotografado a seguir d deslocado a uma determinada
velocidade, 50 longo de uma trajetdria predeterminada, através
do uaa,estação de fotografia para a reprodução fotográfica na
na dita estação para Satografas
44
mesa sabre filme e .iluminado
0
pc2 uma fonte do luz, caracterizado pelo fato.de que a dlta fon.
to C.^) ?saz projeta luz anca uma determinada parte da dita traje11U5

(130

&9R2.210 UM*

0 eta

eaaago de 4tografia e uma

/ - Um processo para a classificação continue de
partículas sOlidas distintas dotadas de resistencias variadas
precipitação atraves um veículo fluído., caracterizado por compoeander as etapas de
. girar-se rapidamente uma massa das ditas partitl
aulas e de um veículo fluído em tOrno de um eixo
geometriOo perpendicular para produzir uma vaco
turbulenta, em espiral, fluidificada da meuma e
para efetuar o deslocamento para o exterior do
dito eixo dèquelas partículas possuidoras de rel.:
sistOncia relativamente ligeira precipitação e
um deslocamento resultante mo sentido do dito el
mo daquelas partículas possuidoras de resiatOno
cia relativamente grande à precipitação;
. alimentar - se contInuomento partículas adicionais
o veículo fluido à dita massa;
•
• descarreganÃo-se contlivamente . pos Dai= da dita
massa, como um produto sub-corrente, uma fraçãc
da dita massa equivalente à parta da alimentação
o descarregando-se contlnuamente por cima da dita
•
massa, como um produto de extravasamentc, uma
• fração da dita massa substancialmente equivaláno
te ao restante da alimentação;
. em conzequencia do que, aquelas particuaas possio:,
dores de resiatancia relativamente grande à praci
pitação, tendem è ascender ao longo de um fluxo
em espiral, turbulento, dispoato 'para dentrç a

Segunda-feira 9
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aquelas »articulas possuidores de 20eistZlicie 22
letivamente ligeire'è precipitagão tendem à bei.
' rer para' ssrem descarregadas co longo de um flui.
,! mo em espiral, turbulento, disposto paro geNI;
. atenuando -soe> 'fluxo turbulento Cscendente para
produzir um fluxo substancialmente laminar, paro
cima para &soerga, pelo que as dites portica.
leis dotedas de resistência relativamente grande
è precipitação são separadas em duas frações prial
dipalmente compreendendo, respectivamente, partl
cuias tendo resistêncle relativamente grande i
precipitação sob condições do dito fluxo lamínaa
e partículas tendo resistância relativamente 11celsa 1 precipitàeão sob condições do dito fluxo
laminar;
e e retornendo à massa fluidificado turbulenta, para descarga com o produto sub-corrento„ aquela fração principalmente constituida peláá ditas par
ticulas tendo resistancia relativamente ligeira è
precipiteção " sob em ditas condições do fluxo
mar.
A requerente reivindica a prioridade do correspo2
dento pedido depositado na Repartição do Patentes da Inglaterra e
em 8 de abril de 1963 sob no 13847.
Ponto na 1 do total de 2i pontos apresentados.
eic

de extreMidade, e 11E£ ou mais saidso pescandeo naquala seçao ao
espaço envolvido pela °aporfiai° exterior, quo esto mais dia-,
tanta da dita seçíio de extremidade,,
A requerente reivindica C prioridade do correspondente pedido depositado na RepartiçUo de Patentes nu Moinado
em
de novembro de 1961 1, sob ne 271.295.
Ponto no 1 do total de 46 pontos apresentados.

F45.2

ela.1

rend N o 146 427 de 25 de janeiro de 2.963
Requerente: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY p S.U.A.
Privilegio do InVenção: "PROCESSO PARA PREPARAR POLIIMIDAS
.---IrMLEg
"1-V1}

1. Um processo para preparar poliimidas,
oarecteriseso por compreender e reação de polo manos ame diaMb
na orgânica, tendo a fármula estrutural
S2N=11t-NR;
em que R I é radíca/ divalente, contendo pelctemenos 2 átomos de
carbono, es dois grupos mino da dita diemina entendo, cada, 11
gados e átomos de carbono separados do dito redima divalente
com pelo menos um dionidrido de ácido tetracarbomilaco tendo, o
fórmula estrutural
O

TORNO No 144 607 de 12 de novembro do 1962
Requerentes MiELL INTERNATIONALS RESSÁRCR MAATSCEAPPIJ N.T.
Rolando
Privilegio de lnvengao: "APARELHO E PROCESSO PARA A nPARAÇKt
DE PRODUTOS, PEIO MEROS SUBSTANCLALMENTE SdLIDOS, DUNA ava

SUSPENSÃO LIQUIDA"
L.

•R'f:,17]mPIPAOfeS
aparelho aproprlável poria a asparaç jo em mais

do quo uma raso, dam ou mais produtos pelo menos substancialmente sOlidoe na forma de aglomerddos, duma ema suapensão num
líquido, com ou sem a presença dum )2u maic lieuidoe auxiliares
de promoção de aglomeração, caracterizado pelas duas eupertíciee

assentarem ama dentro da outra, ama não em contato uma com a ouara, tendo polo menos eixos substancialmente paralelos, sendo
pelo monges ama superfície rotativa em relação á outra, catemdando-ao a suporticie extcrior , male do que a aupordole lote-

rlor nana direçáo azia/ polo menoo Ruma extremidade, por meios)
do Induzir forte turbulá' ncle non conteádos . da seçáo de extree
' toldado, ou ume dam seçáee do extremidade, do espaço envolvido
pela superfície oxtorlor, na qual não está preeepte a euperfí,
cie interior, por uma od meie entredaa passando na dite unjo

o'

Nc7

o

o

. em que R é um radical tetravalente, coatende pelçeeebss 2 átomos
de carbono, não mais do que dois grupos carbonilo do dito dieni.
&rido unidos e qualquer átomo de carbono do dito radical tetrave
lente, em um solvente orgânico para pelo menos um dos reagentes,
o solvente sendo inerte aos reagentes, para formaa uma composição polimerica contendo poliamide-ácido e então converter a dita
composição contendo poliamida -ácido em poliimida, por tratamento
químic o e/ou térmico; è reação entre a domina e o dianidrido de
ácido tetsacarboxilico sendo realizado em uma temperatura de 601
a 1752S.
A requerente revindica as prioridades dos corresponden, tes pedidos depositados na Repartição de Patentes do e Estados
Unidos da Amériaa, ém 26 de janeiro do 1962, sob n o s. 169.106,,
169.119 c i69.120, respectivamente.
Ponto Ao 1 do total de 2,4 pontos apresentados.

110k,

n;

Dj;i7"11 0
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URMO R2 152.866 de 18 de setembro de 1963.
Requerente: UNION CARDIDE CORPORA 'TION - E.U.A.
Privil6gio 4e Investe -Ui. "PROCESSO PARA A POLIMERX2A0.0
-BE OLEPINAS MONO-INSATURADAS E oortrosiao CATALIZADOR;
PARÁ O MESMO".

um segundo circuito acoplado ao primeiro o; quo
responde tenso por isto produzida paca fazor variar

CD vale
rea luminocea'do findo em resposta as varlasioa do nível de Ni

do do Inalo claro para maio ecouro e O'mala uscuro para maio í;

pEIVINDICAC8Eá

Processo para a palimerização do elefinae mono-Jia:saturadas,
caracterizado pelo fato de ee per em contato pólo menoa uma olefi
mone-ineaturada, poseutndo de 2 a 10 .tonze de carbono, com uma
quantidade catalítica de um silil-cromato, contendo um radio. de
_

amiga

, a

o

1

dispositivos qua permitem a transmisoad coe
'critica impuleco de sinal;
' Uma unidade receptora, projetada para ressecar\
os referidos impulaos de sinal do látormaqX0 0 inolulado dispoo&
alvos ee reoonatituisio da sequiNoia doo Impulsos e oonwerti.Ia'
,em imagem da Uurcummsgo do documento,
requerente reivindica a prioridade do oorrospon4Otite

. st, -O-Cr-O—

(pedido depositado na RepartipRo de Patentes nos F tedo Caldos gs
Jka4rto* ma 11 de dezembro de 1964 sob n o 39.640

I
pa qualOada R e; an radio/ dertfado

~-''''Córbometo, °obtendo À

Ponto a0 1 do total de 26 ' oitos aprw;entados

1. a 14 átomos de carbonoc
.Ponto O 1 do total de

:34 pontos

apresentado»

, WRMO N o 145.841 de . 3 de janeiro de 1963
Requerente: AMERICAN CYANAMID COMPANY =I= E.Uollê
Invenção:" PROCESSO PARA PREPARAR UMA VACU).

' Privide

URRA A RAIVA, DS

VIRUS VIVO ATENUADO ".

fleivindiqações
1 . Processo para preparar uma vacina contra a raivas
caraterizado por compreender a propagação do vírus vivo .
.da raiva em um meio de cultura formado por celulas de teca
cici de embrião de galinhas contendo pelo menos Os% e menos
'ao que 5% de ,um derivado de colag;nio hidrolisado.ate
lUbilidade em égua fria mas não ate o estagio dá peptona•
' requerentes reivindica a prioridade do corresPondM
ta pedido depositado na Repartição de Patentes 'dos Estados
Unidos da America em 10 de janeiro de 1962 sob n o 1659293,
tonto n o 1 do total de 7 pontos rntA.Rentadoso

Rá1110 Nn 165.202 de 10 d dezembro de 196nRequerente: XEROX CORPORATION . E.U.A.
Privi16gio de Inveneeos "EQUIPAMENTO DE commoutssa
PA0.818ILE".•REIVINDICA0dEs

1 . Equipamento de comunicae6es em faceimilas
- dabtitedo tninsmiur sinais representativos do valoro .114
~os do infOriaçieo ou intellgórncia do um doenme/6tO que deva'
-ser tranemitido em facsimile, oaraoterisado-por compreendera
• uma unidade transmissora provida dda
um dispositivo analisador ou explorada. da 14
para
explorar ou analloar linnete 4 1.09401¥O4 atra
. 01114 Preparado
j uís do do;k4;entos
um dispositivo de,atinÃdb a P roduZl r ' U2a aotiM3'p
, 14 de irsOssos de sinal de acOrdo dom oa valores lumlauaos da
NSIAIrMaÇU a do Alado do ao,nte em cada sxploraçiío do refer
do analisador;
um primeiro cirotiltoque ett-d4atina afazer a
disttaqE0 oaquala porqio doa referidos 4mpu14ó5 de sinal repre
sentativos do Inromago e una
p roduzir
tensa:o ou póten4a1
diaódoe ao fundo do documentos-

ta

TWO Hg 1510536 de de e gesto de 1963.
Requerentes GENERAL FOODS CORPORATION . E.U.A.
Privilegio da InvanOos "RAÇXO PARA ANIMAIS, NIDA, PUU/C.4
ACONDICIONADA FACULTATIVAMENTE EM ESTADO NAO BENEFICIADO 3»,
PROCESSO DE FORMAR UMA RAÇEO PARA ANIMAIS, AGRADAM AO PA&Aa n)
DAR 3 SUFICIENTEMENTE OmIDA PARA SER PUSTI6A".
UsIX.1£9.~15
'/. CompoSiego dd .7aeZo para animai úmido', pldctieà
ms facultativamente acondicionada sólio hermeticamente especial
mento para c3es e gatos, que compreende ume alotara pectenwi.
zado de carne triturado e produtos residuais de cara% respeg
tivdmente, aditivos de cOmposiçUo alitunticia hidrossoláveis
que incluem awcar e Agua . e possivelmente agentes emedeoedo.
kes, caracterizada por um teor de 5% a 35% em Aso do (sarna
de 15% a 30% em p5so de égua, pelo menos 15% em Peso do açuoar. e uma quantidade suficiente de antimicOtico.
A requerente reivindica El prioridade doo pedidos
correspondentes depositados na ReparticAo de Patentes dos Estados Unidos da America, em 14 de.Agesto du 1962 sob no 216o.
295.604.
1R3 O Sm 15 de julho de 1963 so
Ponto as e 1 do total Ci 2is poatol'aprosentados;

rsftmo NQ 143.879 de 17 de' caltu'ure da 1962_
Receraate SHELL RESEARCH LIMITE]) - /NCLATERRA.
.
Privilégio -C.u . Invenção: "PROCESSO PARA PRWARAR NOVOS CMPOS'XW
HETEROOSOLIOOS E oomp osion RERBICIDIS, WNGICIDAS E BACTERICIDAS CONTENDO OS %ESMOS"
RE1WINDLà211.1
?roceesopazo prspartor sovas p ospostos reta,.
rocfclloos de tbrmula aspai;

Ir
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Mo& dm tffilealo geral

ã ligados ou par* une .
ou que oe Otomos de cai:e:Jon° e nitroermio co
dupla ligação ou por uma ligação simples, com as calendas reatane.
tos dos ditos átomo° ligados a átomoo do Iddrozánto:R reProaaata
am grupo 2,6-dihalofenila;
representa um átomo de oxigenlo, enxófre ou nitrogánio, a tercei.
re valendo do dito átomo de nitrogenio estando ligada ou a Z_pare

Onde X o Y eáo iguale ou diferentee e elguigleamblAmBalo esn''

formar umn dupla ligação com ele, ou e R',

am ;tomo de halog;nio Ou am &rapa tRitlaorometticu amedlieN

R h representando um átomo do hidrogenia ou um grupo fenilo;

Alk si gni fic a um grupo alquilgnico retlliaeo ou RemIllaato coo
1 ate 4 4tomos de carbono e R significo QB uopo oUlanag ORSc

Z representa

UM

grupo orgânico que, com oe etomoa aos qualo 61e

ligado, completa um nnel betero-oídico; e co respectivos saia
do edição de ácido, caracterizado por compreender

a

reação a uma

alquilo ou .acil-oxialquilo, caractarleado
genar um sápooto da

able

Wo AO ~CO

arotap ‘111

temperatma elevada de 2 1 6-di-balo-tiobenzamide, 4stor 2,6-die
C
H2 -

balo-benzinidico ou 2,6-di-balo-henzamidina, ou de uma 2,6-di-lit10,
honzamidoxámo, reepectivazonte, com um composto de fórmula X2/2P
na qual X e xe representam, cada um, um átomo de halogineo ou um

alk

grupo deter aelfárico o Z $ repreaenta um grupaorgiinicO ligado 0
Xe Xe por átomos do enrboe,
A requerente reivindica e prioridade do,cortespon.
ente pedido deponitado 114 Repartição dó Patentes da Inglaterre,
em 17 de outubro de 1961, sob Ao 37515 e completo em 25 de eetet:
Cro de 196Ponto na 1 do total de 50 pontos apreeentedoa.
TERMO No 155.764 de 30 de dezembro de 1963
Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED =1= INGLATERRe
Priv. de Invenção . :" PROCESSO PARA PRODUZIR ÉSTERES DE ÁCIDOS e
0ARBOXfLICOS A PARTIR DOS ALDEIDOS
eeivindicaçOes
- um processo para produzir esteres de ácidos oarboxliicos,
a partir de aldeidos alifáticos saturados ou aldeidos aromáticoe
correspondentes, caracterizado por compreender o contato reaciona3
do aldeido com um aícool alifático saturado, em presença de um Cal
de paládio,
Ponto no 1 de um total de 28 pontoe apeaesetadee.
TÉRMO No 159 400 de 22 de maio de 1964
Requerente: MONSANTO COMPANY - E.U.A.
Privilegio de Invencão: "PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE OXIDOS
VE OLEFINA"
RgIvinoicActss
1. Processo para a preparação de exidoe de oleflne e:
ra pe liquida, caracterizado pelo fato de compreender a oxidação Cr
a olefina com. oxigenio molecular em um solvente de ;ater pollae
cilico, o qual ;ater ; escolhido do grupo, gao °omisso de ãeteree
Poliecílicos completamente eaterificadoe de polihidroxialoanap,

eonto_ao 1 do total de R2 pontoe epresentadpe
TERMO N o 147.607 de 14 de março de 196
Requerente: DEUTSCHE GOLD-UND SILEER-SCHEIDEANSTALT VORMALS
República Federal Alemã
ROESSLER
Privil4gio de Invenção: A PROCESSO PARA PRODUZIR COMPOSTOS
.
DE HOMOPIPERAZINA
RE;VIND/CAÇOES
1.- Processo pare produzir cooposeoe de douopipere..

n •-•"°.
i
CH

H
132e

R
transforaando depois, eventualmente, o bege reei:une:te mum cal
ou num composto de amonlo 4uartenaride
A depositante reivindica a prioridade dor oaneepondeb
tee podido depositados Dg Repartição de Patenteo ta arematha em
15

de março de 1962 0 15 de março de 1962 sob co dmorot En 38.363

IVd/12 p

38 364 IVd/12 p, respectivamente 0
ponto n o 1 do total de 2 pontoe apreeentadde

TERMO no 154.665 de 20 de novembro de 1965
Requeronte: FISONS PEST CONTROL UNITED e l e INGLATERRA
Priv.de Invenção:" UM PROCESSO 'PARA PREPARAR VOI/OS
POSTOS FUNGICIDAS
peivindicaçõee
1 - UM processo para preparação de novos composteo rungieldee,
oarecterizado . por . compreender a dinitraçãá de 1,2,354-totrenorobgt
seno pelo tratamento 0053 ama mistura de &ido nitrámo oonecat g âúo o
EisIdO eulrerico conáentrado, a temperatura elevada.
Ponto no a do total de 20 pontoo oproeoptad000
TOAMO No 146,191 de 16 do janeiro de 1963
Requerente: MONSANTO COMPAN1
Privilegio de Invenção: " PROCESSO. PARA TORNAR PAPEI COMPOSTO DL
FIBRAS TBRNMÁSTICAS TRARMICIDOt
REIVIRDICAÇ e
Processo ram taxmor erentalloldo yopel compooto
de fibras, selecionado do grupo constituide de ecrIlicoo, poete?
to de celulose e misturas de canoa,

coraccorlzado pelo gato di

se tratar do dito papel com uma colação de um ogente.brenclacidã
.unte selecionado do grU90 deo~umda

OP 2,3-44bromprogâsossã

to, ácido fosfórico, Écido iíttco e ator zi.ifátiço ablógeno-sabatitaido do ácido £044oFoso -domplczo contendo ligadev de ItOp.
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fOr0 .=, marbono e contendo de / A 3 átomos pontValentee de fáofoo
go o poder conter, adicionalmente um átomo trivalente de fásforG
@ de se secar o dito papel tratodo.
depositante reivindica a 'prioridade do Oorrospondentto
-podido depositado mailepartição de l'atentes dos Estados Unidba df
Amárioe do Norte em 16 de janeiro de 1962 sob o n o 166.671

at0Mos do Coobeno, ficando a quaatidado do oiSP21-halc-alcamo Sn.'
1
tro 0,1 e 25 dos pôsos combinados do composto pesticida da f6s.
foro e do dito veiculo, sendo o saldo para 100% em pho, complo,
todo par um adequado ve/celo ou'ddauente.

?onte n o 1 do total de 19 pontos apreOentaddO

A requerente reivindica a p rinadane do cor:aspo:a.;
dante pedido dopositado na Repartição de Patentes dos Estados
'dos da Ameolca, em 22 de agOsto de 1961, sob no 133.055.
Ponto no 1 do total de 23 pontos 8pro5cntaau3,

TARMO No 140.515 de 30
maio de 3.963
Requerente: MONSANTO COMPANY o 1 0 E.U.A.
Priv.de Invenção: " PROCESSO PARA NANUFATURA
DE UMA C0MP0S40 DETERGENTES "o
•
Reivindicaçõen

Ttrtmo N Q

L Um processo para conufatura de uma composição detergent4
caracterizado porque Se manta uma dlopersão tendo uma fase aguoe
sa liquida cont/nua,'e uma fase dispersa compreendendo um materie
ml quo reage com água, para produzir um hidrato de polifosfato de
metal alcalino sollivel em água, a UMA temperatura menor que cerca'
de 135 2 C, para permitir a reação do dito tabterial , com.a água na-.
dita fase aguosa, formando ao menos uma porção da dita dispersão
uma espuma, e enquanto dita porção está numa condição espumada, 1
realização de uma porporção substancial tia dita reação e remoção
de ííua livre suficiente da dita fase aquosa continua, pelo que A'
se forma um produto Poroso sOlido contendo dito um hidrato de po,
lifosfato de metal alcalino.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Am4
rica, em 6 de junho de 1962, sob n o 200.325.
broto no 1 de um total de 34 pontos aprezentados.

152.691 de 11 de setembro de 1963.
Requerente: NITROX S/A. - SUIÇA.
Privil6gio de Invenção: "PROCESSO PARA PRESERVAQX0
DE ALIMENTOS",
REIVIND/CAOES •
1 - Um processo para conservação de substancies
elimenticias de origem animal ou vegetal, caracterizado pelo fato
de consistir em proteger ditas substancias contra - alteragOes
micas conservando - as om um ambiente protetor de p
rotáxido de nitro.
A requerente, reivindica a p rioridade do corres -pendeu
te pedido depositado na Re p artição do Patentea da Suiça em
25 de julho de 1963 eob 2 9 9257.
Ponto N2 1 do total de 15 pontos apreeentanos.

Requerente: SHELL INTERNATIOMALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ V.V.
HOLANDA,
Privilégio de Invenção: "EoMPOSIÇOES PESTICIDAS".

otetN0 112 153.750 de 16 de outubro de 196;
R equerente: UNIVERSAL OIL PRODUCTS COMPANY
Privilegia de /0e/10:Os 0
PROCESSO PARA A DIDRO-REPINAÇÃO E2 430
PESADO 3
REIVINDICAÇUSC

1 . Uma compooiçâo poatJcida caoctoriada Po r ocel
prcondor do 10 a 75%4 019 P3009 de um oompooto posticidS do f!Ssfe,

1. Uà processo para /adro-refinação de umelIco minera go.
oadp, conebodb safaItonos inooluveio om Pautou% caracteri zada Pwe
que o Oliao pesado mi-e:tarado com um complexo organo-MotAlice

to tondo a famulo oorala

matai oecolhide do

• TgRMO No 142.252 da 20 de agasto de 1962o

(R-0

na qual n

PIE, de n6ero atOmico maior que 249.do Grij
pa V2 e do Grupo dó feiebo da Tabela PeriOdica, sondo o dito comploo
co °nano-met11CP eseolhid0 - eistre carboniloa, ocmplexoe de betitedio

O ..Dt

(R)m
igual a 0,1 ou 2, .o n

R reprozonta um
grupo hidroceobonoto substitaide oro no, dom a condisao do
6

cotonas;, compieseos do xantatos e o produto da reagão do um halooenoe
todos ditos metais oom um com postó' portadOo de oxig4n1o 3 sondo a mio

A rn 23

C1112

quando n 2, Os dois grupos R podem ostar ligado um ao outro,
?miando assim Um grupo divalonto; e M roprosonta o grupo:
rl

e

A

n

Rg

R,'

2

2

I

I

.CnO. R4

o%

de ,V4

Grupo,

C

C

5

"2

tura rosultante aquecida a uma temperatura abaixo de 310 0 E, por um
tempo suficiente para decompor-se o dito composto 4frgano-metálico 1
reagindo a sus penskcololán com hidrogGnio, e uma temperatura ouporior a 225 2C e a uma

pressão maior que 34 atmosterae e sendo roca
ilido o produto irquIdo hidro-refinado..
te'

kriteria 1 do total da 17 pontoo a presontados

hal ha/ Olide R I representa um átomo de nidrogánio ou do haloganoo, ou
um dos grupos invresentedos por R, e R4 representa um átomo de
helogáneo, um dos grupos reprosentados por R ou um grupo orglnico
ft:Acionai; em mistura coa

um veiculo liquido inerte a um agente
de aço inter:40101 e um epoxihelpaloaao estabilizado: tendo a

C6ruula gera/

TgRMO N2 138.843 de 7 de maio de 1962
?equaronte: PRINCETOYLABORATORIRt, /Nb .....LNUU.
Privilegio de Znvençãos AGREM IMUNIZAETA g o ESPECXFICO E PROCE50
DE PREPARAçãO DO IMMO 4
REIVINDICAO&S
1. Um proceeeo de p reparaclio de um Agente Imu
nizante não Eopeolfico caracterizado pelo fato de que
Compreende adilar uma endatolina microbiana numa temperatue
ra elevada, causando que um precipitado fiquo depooitado na

o C a tal

5

k'euultante mistura da reação o lavando dito precipitado nu

1
5
H,

na qUál hal roPrOsenta um átomo de halogO000, e cada grupo 50
gopeeopAta em íoalo 44 gdnegp ou um zrupo alquila do um a

má aolução calina o recuperando una fina ousponc5o

da

nJnx,2„

para consoeuir uma compooição Omunogároca no ecoscoi-‘
eubotanclolmente não-táxico como procipitado resoduoi.
S31$
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- 4 reqúbli ente rél #. 0idits a pêfõfidddsde IdEti'dó
depositado na Repartição de Patentes norte-americana em 8 de

f4;-,rco de .í 970 (-87

ARMO Nd 148828 de 30
mole

de 1961; sob o n. 108253 e 10 de abril de 1962 sob O a. 186407 ç
Ponto t o
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CURICA

Pr 3.la3,eg i0 de laveacãos comrosiao USETICIDA OU WIRVICIDA

1 do total de 9 ¡xotes apresMU •

.
'IRMO NO*1 . 36.271 . de 7 de

fevereiro de 1962.
Requerente: SHELL INTERNATIONALE itESEARCH ¥22E130.11.417P1.1 N.V.
HOLANDA.
Privil6gio de InVenq'ées • COMPOSICORS TUWANIBANISI g Da 002:024.
'MsROs ELASTOM2RI00S DE MONO -01,sprusm.
ltRIUNDICAV1E.1.

• 1 - rica compondo vmleatialmsl, earaeleiimada
F° r compreender Um mescla de (1) mm eopollmoro elastomerico de,
pelo menos, duas Olofinal com a f6rmula OR2 m CHR em que a 4 nidííL
g;nio ou um radical alquila tendo

at4 h ítomos de

organico,

(3) enxofre, (4) mm

reagia oom )taloaeno

substrato . de sities medln

-*ilhoas alquil

Per usada contra os mosquitos, e n r actertyad

superfície aodk

ambatituidaa. e

eido

0 , 0 - dimetil - ditio fosfori1-feni1-acétieo,

sondo 0 restante pg

ris 100%, por paso, um solvente orgânico, podendo nter 4e 0,5
a 20% do um agente dispersante.
reqtersnle re!.vindita a prioridade do corresponde:1(4

pedido depositado na

Repartição de Patentes da It411s,am 30

da

A

bril de 1962. sob n 0 8,593 .

Ponto n e 1 do total dó 11 pontos áprdeeptadoa
TERMO Ne 153.335 de 4 de outubro de 1963
Requerente: . ROUSSEL-UCLAP
França
Privilégio de Invenção: ° PROCESSO DE 1'RRPA1ACX0

DE NOVOS

VIVINDIOACUS

A requerente reivindied a prioridade doe oesuesParideata

pedido depontadona Upartigío de Patentes dos , listedu Unias" de

9 de Sevareis° de 1961 sob SAI

por compreender Uma

DERIVAMOS CODOR/OICOS

15). se desejado, um Oxido de metal bãsico.

América em

larvicida para

soluço compreendendo de 1 a 50% ,, r.f3r
peso, do éster otilico do

dti1niea (e)

ficada em que a sílica oontlm grupos de silanol de
ficadoa por

RSIVINDIOAÇUEs
4;51a compesiçÃo inseticida ou

carbono, estandO

o copollmero essencialmente isento de insaturado

Um peráxido

de abril de 1963

Requerente: HONTECATINI SOCIST1 GENERALE PER VIRDUSTR/4 MIMARIA E,

Processo

de preparação de derivados
a.os colchicices

de t6reale serei:

moia .

1

C

lento n el do Set'l de 28 pestes spreeisedow. .
TERNO N o 141.184 de 20 de Julho dm 1962.

CR 3u•
CH3o

Requerente: J.R. OCION 8.A.
Sulca
Privii:gio de Invengio: • mocsepo S Pion30n10 nc.comPoSTOs

2-OR
SI
R
jt.. N rne

.BIS-TRILZINIL-ANINO-SECILD2NO.
autuwataceme

1:

prorapso da fabricado do deado, b•1sN.bia•trielisdi.hoUdA88,d238
no-2,2 , -diesuiránicoe e tffia8 sole, sareeteriaado pelo feto de 44*.5tas1.

de oarbono¡ um resíduo de tu ácido orgSnico earbexIlico ou d4

no-eeti1bonc-2,2 1 .dissu1fia400, ao me fel do naus,

um Icido carbgnico, comportando de 1 a 18 ãtomos de cerbono,Rim

w

eiGe

teautuudo, em

etapas, na ordem de60~, por sitedoe me ei sonheedau, em preusge de
na agente que

se liga a tfelda, em MI ganstidede lessiseduslar &pia de

cloreto de ciaaurila ei nem meu
efil

peadekée didefetud3,si~.11~

um composto da tOmmla pua

M

qual •
R R, da radical •ldolla coopertando de 1 a 5 4tomo

m 5 ou representa um radical alcoile, comportando de 1 a 3 át2
doe derearbono, De ia H co ui resíduo de, um

g eie°

orgãnico csr.

acal2tco 9 comportando de 2 a 24 átomos de carbono, E e -0-0/ •

sala, ~portando 1 011 2 &tomos de Carbono, •2-aIeof1a compor
1 com R' e Ro m R, um
sendo 1 eia Atum de carbono, ou ,:.N14
•n31 0
rodies1 alcoils comportando de 1 e e itomos . de carbono ou um
pedleal ardis 41 auloollp, R I • podendo, alám diUso, reprs
asile, 60mJsmtmmamts aso filtrutUTA Clellee eventualeente faia
sede, serecterdsatto pelo fadado se feder reagir sgs agentc re.
4.1"1 lebre g' 467191 0 140M211 cOltrYiefoo de /émulo u.ral:

1-1
na qual,
m significa hidCos;alo
X significa um

eu se Uni%

melena hena, weine~-01911~-•

8ignifica bidrogistioura as 2,4201 ~a
G eli
vaii~ ~Má)
a reFerente eatnedtee • prierldede de seraidastiale
de p atente depositado 011 deen •
eelie de Peleabee 4a aba ta ai a de álatio
de 1961 nota° 8.61881.,

.b1k19

411-kral I iffikai ètri~

4.1

Ri , les • S eeeeereezee e significado piso:tido; Mamou o di=
/iludo 1-hidroil ~tilado correspondente e o transforma, se ta
aeonteter, ele nu derivada Nacional tal tRLP 4,E5P7,ma(1".
—Ou um earlpeel9 009..

e
e

I
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depdsltanta vail15.tidioa a prioridão dOcO~Orideht
goiabo deposit g dOs na %partição de Patentes d g França em 11 de ,o11
&libro do .1962 g gi 'a novembro de 1962 e 'o de dezembro de 1962 sob os
as 91m57, 9.14.92a e 9170518 9 respectivemento 0

CU

qua
'a anal fon111co "a" á substituido optativament 's por 'tái ou mais
substitutos quo poden snr um átomo de haloge,
aio, ou grupo alquil contendo de 1 a 4 átomos do,
oarbono, um grupo alcoxi em que o grupo alquil
contém de 1 a 4 átomos de carbono, ou um erupo omino ou nitro; c.

Petto e 1 dO total de 6 pontos apresentados 0
TERd0 wo 162.968 de 28 de setembro da 19640
>quarenta: ADSCHEM PRODUCTS INC.
vilógio de Invenção: "COMPOSIQUES RERBICIJAS".
WIVINDIMMjn

1 Uma compoSiçãO herbiciduceratterizaçla'POr
ebmwtendoP um 5-buolo-4-hidronibendonitri10 ou um 'derivado funcio.,
dal rczpeotivo Junto com um ácido alifático de fármula geral:

•

,

ft • C(111-4(2242
era

que

8 4 um bidroeànlo, um átomo do halogrolo, ou
um grupo alqull da cadela ' reta ou ramificado
contendo de / a 1:átomos do carbono, e/Ou um
átomo da haloôniob
• -,
At' na derlINdo funcional respectivo, cada R I 4 IgUal do ditarento
e um aldrogãnio ,ou uma triazins dê fOrgml& Cereal

kl-amo - de 1970,

X é o grupo' bidroxi -OH, o grupo ácido carboxilico •
.4000H, o grupo . elquileno-ácido carboxilleo
.Ala.COOH, ou o grupo amido 41H.00 .Y, o grupo
"Alk" sendo um alquileno de cadeia reta ou.ramig
ficado contendo do 1,4 9 átomos de carbono, o
o grupo Y sendo um grupo alquil Cu alcoxl em
5
que á cadeia de carbonos á reta ou xamificada,
saturada ou não, eontiSa de 1 a 6 átomos de Cale,.
bono e á optativamente substituída por um on
•
mais .átomos de belogenio, ou o grupo 2 sendo UB
•
grupo omino -NA8, A e ' S sendo iguais ou diferenU;\
e cada um sendo,um átomo de hidrogenio ou una
grupo alquilajcori de cadeia reta ou ramifica-,'
, da contendo de 1,a 6 átomos de carbonoà
ma um derivado funcional ou um nal quaternário respectivo, contos.po aoroorládo ou um compoSo picolíniede _fOrmula geral:

ED
n CO08

em que

• •o anel pIrSdilicó "b" O optativamehte substituído por um
R'

ê

um átomo de bidroglinio eu de hã/Ogiolol,

um grupo alquile alconl ou alqui/,:pardaptoq.
' tendo de I e 4 átomos do oarbono, o
2M e O 5s)a6 são igualo ou diferentoal 40 6 Ã.
▪
OU UM

Sal da

de carbono,

adição de ácido reS§~,

Ogs

on.'

mais substitutos que podem ser um dos substitu.
• tos optativamente presentes no anel tenílico
••
'A u" definido atrásb
_ou - UM - derivado funcional respectivo, ou um comPosto dó tiOciana‘
de fOrmula gerai;

40A4. da t

geral

M. ca
en

o

CAIO

8 6 um metal aloa/ino ou alcalioo.teWiãO-On-ue
.
grupo ámánion
os tua composto da piridinio da fármula geral
,
e a ellx_
:00 - c‘
'n......„,
1

casque

_9?
SB" e um ama do bidrodn g.0 0_4 40. 14.10"toe e

hi.". ri ''

thO'illo iguala om dual!~ cb da de paN !Lei
grupo O/ conforme degieldO effle8A0'P''''on qa coalwate -gekalio do) thaul0

1‘ Cims arri

_ Ca ak ell ..-

tpie
)p A é 8 slo *amo acima definidos,
ou um derivado funcional respourtivo, ou um composto da sogulatí

_t4r,a4fii asiwuxak,
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„tuldoc da fgrmulr

desramr-•

r. s.: ti
#0, Cie-teit

1

,402

8
ao qual It i'um komo co hldrsegato coe
C30 e 01 4? 0 a0, 000
00 >0 -0 - aloanottl Inferior o 02 > LIMalogeno,):

ou um sal de adiço de iei.do ou deriUdo fanconal 14-agido-fs.-vai

> CH-carLalsexi,
hidrozínio, radical alcanol.:
'losi inferior, aleeti in~or eu er. 7seil me m-nuclear,
• Rp
alcoll;
ou hidrogenia', oaracterizado por.
.(44) Cdcliaar um &ido
1-(ntil beta-sUbstibuidC).4adOl=2,-.arboxilido
'lem um Saber, amua ou nitrila derivados dele, ter%
o radical:
Le/0 na Posaçâo 5 e o radical Rá na poallío 6 !Acuo ao indo1i
ao quas o substitui". t..ta 4 =radical censo:11i um
;ater do
ecido cmarbozílino'ou radical de amido ou nitrila, o no .
quel o
4tor de ícido 1-(ettl-b6ta-aubstitutd0)4:',01-2-earboxálco(ou'
(muda ou nitrila derivados dele) pode, ser ,
proparados 12 zaa \
pela condem...cio da um estar de ecido im5e141-não
substituJ.o )
=2 substitu ldo)-2-carboxflic0 (ou mia ou nitrila dele deri7aj
'dos) e sermo -ns* ou um ;ater ou acida de eoldo
OR-carboxamido, ou> 0N-CE1. no qual RI

requerente reivÂndlça as prioridades dom corresponde
tic pedidos depositados na repart45.0 de Patentes da I1g1sterra, •
em 4 de outubro de 1963 $ 12 de novembro de 1963 $ 4 de dezombrO de'

4

1963 o l g de junbo de 15)64 $ Sob Ra 39.284, 44,7/5', 47494 0 2.040-,-,'

upsoectivomente.
Ponto DP- 1 de total de 97 pontOS ckpresOotados
etRMO N g 150 973 de 22 de julho da 1963t
DU PON2 DE NEMOURS ANO COMPA1C E.U.A.
Privilegio de Invonçao: "PROCESSO PARA POLIMERIZAR UMA IACTAMA SM IN
PoLIA4ID4 3M PRE,SENÇA DE UM CATALISADOR DÀSNO E DM CO-COTA/48A~
Requerente:

11P-a.=4-ga
1 . um pre6uo para polimarUar ura lactou Nt wà ii4magg
ma em presença de um catalisador besico O um no-catalisador, caracterizado

pelo fato do oo-catalisador'sor um éster aromático de um ícido orgánico ta
ícido earbSnIeo da :enraia X-00-0-Ar, ter a fermula R-CO-3,

ou sor ia

R. •

OUbstituida,Mat il ena,-3-pub eWUido-ommolidino..4-5-41ona da.2ermula

/1\
lg

aer1140o;

eat4.noll
44 qmando o produto do ostegio (1) 4 o eiter
beba-cebo; aquecer cdí
'Soldo para desc arbalcoallor • fumar o O
OTFeSpOOderiao leste - pir
rol (1,2-a)-ladol.
4) reduzir o produto do estnio (2) para •orear e oirreaporCiate 1+

hidroxi-pirrol-(1,2-a)-indol.
4) tratar o produto do egt40 10 (3) coe um Mania u1silasto

o

O

4Állfbitiel:sar, executar um ou mais doe seguint es

71/1.11A
I
11.3

2,2
- tetrameti1-1,3-cielobutanódiona, ou Ecido 2,2,4 -trImetil -3 -hidé6ii.
.3 -pentenOico l beta-lactona, na qual Ri, Rá e RS sao radicais alquila,
olk
cloalquila ou arilo de at; 20 ;tomos de carbono o na qual Ri e S podem
formar, conjuntamonto com o ítomo de cartono de dupla ligaçio ao qual estir
ligados, um radical cieloalquilono, na qual R e um radical orgenico, Oqa
preendendo um anel heterociclico, contendo duas duplas ligações e ligado
ao resto da mol;cula do co-catalisador por um etomo de nitros:aio!, melar
•
como mostrado pela £Ormula N-CO-B, e na que/ B • NR,R2 ou - (&), -O0.41', 1.fo
qual RI o Rá s1c ;tomos do hidrogenio ou radicais alifeticos,
cle1oal2rdW,
coe ou arila, A. e um radical orcinico, bivalents, &cíclico,
allefolico ou
arometico, x e O ou 1, e R' 4 um radical orgenico como definido para
R, ó
na qual. Ar um radical aromítico e X um ;tomo de hidrog:nio, um radicai
orgenico em que carbono ou nitroSínio tercierio este ligado ao grupo 00
•
em que qualquer cadeia acielica que podo ser ligada a um outro guapo C0.0.
Ar contem, pelo menos, 4 ;tomos de
carbono en ta/ cadeia, eu ua rogAtat
símio ° ou inorgenico, em que oxIgenio
ligado ao grupo 00.
A requermte reitindim a prioridade do corritspoudaíta- Padl
•at;

do depoiitado na Repartlçio de Patentes dos Eskado5Unidoa da America, *a
23 de Julho de 1962 sob n O 211.898, 8 de outubro de 1962 sob ao s.

229.259
229.161, 7 de dezembro de 1962 sob n o 242.895, 13 de demabro de 1962 Mb
no 244.263;21 do março de 1963 sob n o 2166.610, 32 de abril 4. 1963 eab
274.603 e 1 0 de julho de 1963 sob n o 292.071.

cd

•roilante p ara formar o 1-aloanoil- ou
aroll-pirrol (1,2-a)- 1.4
dol é, depois, o formilar para formar o
1 ,qinoacAj I. cg unota - 9
toren- pirava (1;2-a)-ladel;

SO4 ionoonafieser o pr oduto do •eladdo
(4)'s iii!
a! 4W~ 0 /n41iiiiiiii-94
(
•
torall-ptrr02 01,2-0-indol;
.00) exidwr o produto do aet..INio 0) pma
Saneai:à 1cato;9=tiral/

'parrol (1,0-0-indol;)
„Av tintar o produto do ...Medo (e) com ut
ik iiiie secnridirla na
maça de um oatalteador ;ora° para formar a
enamina e brotar 4'
imagina com um R -hoioramida para Somar
• 1-oato-Rhalo-pirroll

havaindioa-se • pridetmame do
pédidO-Se-isAíbiriti-diSOilOad'â
ed ~bade do P atmtas Os Sttadoa
Uniaso da Weiea em 7 44 Nabo da
Ifgt_k00_1°
rft0440 4! 1-44 *Dtà 4* g

Pát,a,siiiemi"

fedie No 14# 382 ao it e* ~Uca de 19ddX
lemmenbe t ~Da ~CAL DIEtifiblie ROO, =
Palviligto o. lavendo. "MOMO PARÁ A MOMO° Oiri giSIU 20.17A1501

oo Meto emendem * d eus eem 00110maNiAimmoló te woyie
oompowwwoo 4010 immureptImeedeter.j
'
~a"
0. prosteeo para • proda4do do MOI dienstés 0 Mimo ma
bi tírdea. rce!eaootados Po3..~*
rt,

=Ponto ag 1 do total de 27 pontoe apresítitadoc.

,
IERMO NQ 149.521 de 31 do maio de 1963.
Requerentes AMERICAN CYNAMID COMPANY - E.U.A.
Pr1Iegio do Invenção: " PROCESSO PARA PREPARAR PIRROL (1,2-a) INDDIS 617-DI-SUBSTITUIDOS
twINDICACUa

ao .

• •%.
CO
PM
em que a- representa um

1.

Um processo para preparar p irrol (1.2-A)-I.odos 6.1-dl-eubstl

reaMo dl boarçoar•o4to toado et: mis Atomoo AO

carbono •
R2 o R3 representam um ítoo de hidrog:nio 04 MO radical

ololo.hwalg

te, aio sendo entretanto ao puma )pç #2 4 a3 ma pUreiligii

69Q
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Ou os eals asses novos derivadoe,
earaeterisado Dolo fato de compreender a reação doa
tos de 61do

malOnico cem a apíopriada

Settespondantes cisam

eiclohexil ureia, eventualmentemdo

titulis o, eventualmente a sallficação do produto ~nal
dl requerente reivindica ao prioridades .dos correspondente; pedi.
aos depositados mo Repartição do Patentes do Japão, em 5.de outubro

a961,

1962 o

26 de abril de

26 de julho do 1962, sob n a s

do

36.524, 17.087

-J1.8190 respectivamente.

ç!ante no

1963

30 de „Janeiro de

REIVINDICAÇOES
qdeisquer

doe produtos de policonden

seção de poliois e poliócidos co eeue ..nlidridoEl
uma mist . urs de monôMero, caracterizados pelo

0.

e reduzidos coro

feto

deu um ageute contra a chama, consistindo de um

de que comprem

. ou

mais alquenos

ou alquinos mono ou poli-helogenados, e de que outro ou putrosMo
nOmer'oe com que é completada a mistura são escolhidos do grupo de

monõmeres que

podem

p er

cepolimerizados.com o bidrocarboneto

halo

gelado no saturado, e/ou com as duplaa ligações que estio oresen
tes

PP preduto

de

etanolie o dito medicamento sendo

colioendensecie

Presents ols une qMentidnds

-teto n o 1 do terg ardo 7 pontoe

T2RM01NeU490244

de Opg

apresentados

do 20 de maio de 1963

Requerente: RANBORGER'FETTCHENIE BRINCEMAO d MERO= 0.m.b0R0

2 . Processo dé preparação de comPostoe renosoa
feitos de

mia tua de yropelbute eicat6rtmo e
substanolalmente inaol6Cel no reto.
um tamanbo.do p articala, na tatus da 09 5 a PP

gue compreendo essencialmente uma

crons,,e o referido etanol estando
WRO P om- Oso - da dita . eompos10o,

Requerente: L.I.R.C, LADORATORI ITALIAN/ DI RICERCA CRIMICA S.D.ao
It;lia
rrivi.lógio de Invencão: * PROCRSSO DE PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS RESINOSOS'
aUTO-EXTIsroRns

suta-extintores,

btancialmento anidro em um veiculo ifquido substanctalmente anidro,

ridooreiculo e tendo

1 de total ê4 21 pontos aerogentados.

Nfl 146 .539 da

8111~5101038‘.
1. Oto composich med/camentosa auto• propu/sionada cacau.
s antas' por compreender uma suspendo de um medtcamonto.shtdo

acima mencionada

ALEMANHA
Privilógio de Invenção: 8 CONVERSXO . DE POLIAMIDAS PARA FORMAÇXO

S MASSAS UTILIZÂVEIS COMO REVESTIMENTOS E EM MURAS APLICAÇOES *
Reivindicações
L.

Coovereâo de pollemidae para formação do messaa utl1.izadS0

Certo revestimentos e . em outras aplicaçbes, caracterizado por que
cç
preende o emprôgc; de mieturae consistindo em 95 at6 9 0 do uma polg
salda derivada de dcidoe carbônicos aralifdticoe p olibdsicee, rate>
pectivamente dam suas coMbinaçiee formadoras do amido, o do polia
minas orednicae cem pelo menos dolo grupos omino e 5 atd

95%

de tal.

combinação epdxido endurecfvel com grupos ep6xido eetivele.
requerente :reivindica a p:(;.lridade do iguais pedidos'

depea,ltadon na Repartição de
K7/2/a o

?atontes da ItÉlia 40, ne 20.62 em

n a . 29.142 depositado em

19/11/1962

r2Rmo N a 24130081 de 29 de março de 1963
•
Requerente: MERCZ CO., INC.,
- 1Privil4gle de Invencao: 0 UMA COMPOSIÇXO MEDICA.NENTOSA AUTO .PROPULS/00
0

IMRCELAS PERTENCENTES AOS MLINICIPIOS

a requerente reivindicam a prioridade do
correspóadeata
pedido depositado na 'Repartição de Patentes da aleswzdwem
22 do
j'aho de 196a seb,n o H 46 141 'Yd/ 39b0
=bato n e 1 do teta% do pontos apresentedes .

CÓDIGO PENAI,
ENTORPECENTES

Divulgação a9 L081.
PREÇO; NCr$ 0,353

DECRETO-L1 No 385 — DE 26-/2-1969
, DIVULGAÇÃO,N 9

1.o7

- A VENDA
Guanabaro

PREÇO: NCr$ C429

Rvezilda Rodrigues Alves lu° S'
Agência h
Ministério da Fazenda
Aterice-s,c a oedidos peio Serviço de ReetOãiso Pei;t . I
Em Bra.silia
Na sede do D. N .

A VENDA
Na Guanabara
L MinisU.rio da Fazenda
:3eç:‘:-) dz . Vendas: Av. Rodrigues: Alves) 2
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembeilso Postal
Em Brasília
' Na sede do' DIN

Segunda-teira 9
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'NY '782.012
• INDUSMOVE
Ind, Brasiléfra,

colunas, estuque, estacas, forros, mosaicos, manilhas, placas dc pavimentação, tijolos, tacos telhas, e vitrais
Classe: 16
N9 782.560

N9

782,582

ICE

Requerente: Indusmove — Indústria
de Móveis e Decorações Ltda.
"INSTITUTO DE n3
Local: São Pauk,
LEU
GuinzAn
Classe 40
Artigos: Para distinguir móveis para
?FOTO SUMO RONY"
decorações em geral: almofadas para,
móveis, bancos, balcões, banquetas,
bandejas domiciliares, berços, caixas
de rádio e televisores, dispensas, di- Requerente: Marina Kiyoko Kawagoe
Local: São Paulo
visões, divans, guarda roupas: niesas
para máquinas de -!screver, móveis Gênero de negócios: Serviços de manicuri e pedicuri
para fonógrafos, para rádios d para
Classe: 33
televisão
Ns.
'192.891-392
N9 '182.521

"FOTO STUDIO RONYi

N9 793.344

C
Requerente: Condomínio do Edificie
Copamar
Local: Guanabara
n
Classe: 33
Gênero de negócio: Um edificio tie
apartamentos sito à Av. Nossa t.-Seo
nhora de Copacabana
N9 793.754

NkIP.

ind. Grau
Requerente: Luiz Gonzaga de Barros
Local: São Paulo
— Requerente: Help Ltda,
Classe 41
Artigos: Para distinguir: Café em
Local: Minas Gerais
Classe 38
grão, torrado e moldo
Artigos: Cadernos em geral, blocos,
Nn' 783.794
cadernetas e agendas
22-3-67
N9 796.022
ESORTEC

Requerente: Franeisco Maruta
Local: São Paulo
Gênero de negócio: Filmes revelados,
e fotografias
Classes 8 e 25
N9 782.558

Requerente: Companhia Avícola
São Paulo
Local: São Paulo
"TEVERE"
Classe 7
Artigos: Máquinas para a avicultura
Ind. Bras.Ã.leire,
Classe 8
Escritório de Orientação
Artigos: Aparemos para à avicultura, Requerente:
Requerente: Lajes Tevere Indústria a saber: chocadeiras, criadeiras, be- Técnica Financeira Esortec 5. C.
Local: São Paulo
,•
e Comércio Ltda.
bedouros automáticos, comedouros
Local: São Paulo
automáticos,
Centrifilgadeiras para
Classe 33
Artigos: Argila, areia, utentes, ba- extração do mel, bandejas posiciona- Atividades: Serviços de orientação
laustres, calles, cimento, cal, caibtos.
dotas cie ovos
técnica e financeira

TAXA
CUST

Ai\

M N U
dequerente: Mobay Chemica/
Company
Local: E.(I.A.
Classe 1
Artigos: na classe

jUtICI,A\\IA
S IA JUSTIÇA
DO

EST

UANATIA
DIVULGAÇÃO R e L Uhl

nor

113 i EÇO: Ner$ 11,00

.A

VENDA

Na Guanabara
Avenida Rodrigues Alves n9 1
Agência 1: — Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos nelo Servco de Reembalso Pastai

lEns Brasilin

Na sede do DM

692 Segunda-leira
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ICES
\DA

LEGISL

À

1967
/Ws.)

(MI (114);

Co1 indicação da data da Meação e@
'Diário Oficiar e
Volume da "Coo
!ação das Leio*
INDICIE ALI?

ÉTICO-RERESSIV
Pela ordem diabética dos assuntem

INDI DA LEGISLAÇÃO REVOGAM
Diplomas legais ou seu dispositivos exprens
Mente revogados, derrogados, declarados
nulos, caducos, sem efeito ou insubsistao
tas nela legisifição publicada em 1267

rowurGAçÃo N'
PREÇO* NOr$ &UI

• ai VENDA
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues St!ves
Agencie lb Ministério da Fazenda
Atoado-sia ia pedidoa peio Serviço da %cobaio Pasta;
iam Brasas

Na sede do DI)_

PREÇO DO NúMERO DE,1103E; Ner$ 0,15

