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SEGUNDA-FEIRA, 23 DE MARÇO ED 1970

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRI
PORTARIA NQ 3-70 DE 4 DE MARÇO!
DE 1970

CEPARTM4ENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

33. Fernando Benedicto Matutar.
34. Venda Gomes Wanderiey.
Aeuear e Fernientaçao

O Diretor-Geral do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial,*
usando das atribuições que lhe eonfere o artigo 50, item V. do Regula35. Euson Costa de Souza.
mento aprovado pelo Decreto núme36. Regina Falcão dos Reis.
ro 535. de 23 de janeiro de 1962,
37. Vera Del Bianco.
combinado com o artigo 140 de. De39. Tereza Cristina Farali.
creto-lei 1.005. de 21-10-69, resolve
39. Noemy Palmyra Padillia de
atualizar a relação de nomes de técMacedo.
nicos já credenciados aos quais
Têxteis e Papéis
derá ser atribuído o exame técnico
complefmentar a que se referem os 40. Carlos Ermarcio de Britto Peartigos 22 e 139 do Código da Pra; rcha.
priedade Industrial. *
41. Sanita Berson :Roussea ti .
Técnicos inaicados pelo DiretorGeral do Instituto Nacional de Tec- Combustíveis, Lubrificantes e Motores
Térmicos
nologia:
Tecuologidtas:
Quimicos
42. Arnaldo Neves Roseira..
43. Lúcia Maria Pires.
1. Adyr Viliela de Andrade
44. Paulo Campos Gimenez.
2, Alba Maria Pereira Gallotti.
'Borracha e Plásticos
• 3. Aluizio Alves de Aiaújo.
•
•
4: Angela Pompeu Serrai!.
4.5.
Carlos
Alberto Soluii.
5. Antonioni De Larino Cantição.
46. Luiz Antônio Pires de Araújo.
43. Armando José :Rod-rigues.
Fisica Industrial
1. Omina da Rocha Vaz.
8. Carlos do Prado Barnesa. •
47.
Hermann
R. Gerk,
9. Elisazeth :Brandi IVIalm.
•
Tcnolov fila das Construções
10. Ernesto Tolmasauitr:.
Feiaa :Reboca alomno
48. Jeffersoii Maireira, Pires..
Libero Domânico Antonaseio.
• Laboratório de Proteinas
3, Maria Carolina Marqus da Sil-'
49. Cesáaio Paulo Honfirio de Oli14. Maria Regina.. Velloso da/ Sil- veira.
•50. Maria Stella Paiva normas:,
veira.
51. Valdemar Rabello Osório
15. Moacyr Lima.
Castro.
16. Nancy de Queiroz Araújo.
17. Sacha Kislanov.
Laboratório de Amido
18. Sylvia a:Tamen Lobo Radino.
52.
G.inesio
Maxime Barbosa.
Ivone
Steurdze
Visconti.
19.
53. Vânia Maria Rodrigues Bermes
10. ~mie Camardella.
de Araújo.
21. Clasio Gabriel Di Blasi.
32. Fernando Braiman.
'Química Inorganica Industrial
23. Gaberto Mascarenhas Barbo54.
Leda Barros d'Avila, Pacca.
se do Valle.
• 24, Isaac Alves Pacheco.
Divisão de Metatúrgla
!aí!, Paul o
Mauricio Guimarães
55.
Sérgio
de Almeida Boniiin.
Pereira..
26 Teodoro Oniga.
Laboratório de Amido
Química Inorganica Industrial
56. Gestão Galvâo de Carvalho
27. Márcia Neves Ciani.
Souza.
Química Orgánica Industrial
Técnicos incluídos pelo Diretor-Geral
28. Luiza Maria da Silva Braga.
do Instituto Nacional de Pesos e
29. Luiz Carlos Marrese.
Medidas
0. Maria de Conceir ai P. B. Ca57.
Armênio
Lo'ao aa Cunha Fivaleanti.
lho - Físico.•
Metrologia
58. Edson Souza da Costa - Professor de Metrologia.
31. Moacir . Corrêa Macedo.
59. Isabel Lourenço Japor
FiTi/feia/urgia
sica.'
42. Celso José dos Santos Barre- 60. José Carlos :Pecegueiro íIangel
to. •
- Químico.

61. aterueque Mandes Tavares Matematico.
62. .1.1zo bentos de Oliveira - Professar de Metrologia.
' 63. Archimedes Palma dos Santos Ma,,ematico.
64. Fernando Lopes Druniond
Fisico.
65. José Ellen Filho - Engenheiro.
Fial" 66. John Wesley Harris
saco.
61. - Sebastião Menezes Marcelo
- Fisico.
68. Mário Carneiro de- Azevedo
Engenheiro Eletricistal
14 5 69. Arnaldo José Hoffman
Engenheiro Civil.
70. Jair Braz Chaves - Engenhei-_
ro Mecânico Eletricista.
71. 1 : Wolney Arruda - Engenheiro.
72. José Expedito Mendes Biasoli.
- Técnico em Metrologia.
73. Celso de Lima Pampuri - ugenheiro- Civil.
74. Aurélio Rodrigues D'Avila Melo
- Engenheiro Mecânico.
75. Otávio Dano Bittencourt Coelho - Técnico Eletrônico.
76. Gregário Salcedo Mutioz - •Engen beiro.
,sic707.. Heitor Breves Rodrigues - Fi78. Clio da Costa Miranda Técnico em Metrologia.
79. -.Protógenes de Mattos Coelho
- Técnico em Mettologia.
80. Henrique Abreu Lima - Físico.
81. Luiz Paulo de Araújo Lima Engenheiro.
Técnicos inelUidos pelo Diretor-Geral
da Escola Nacional de Química:
82. Bernardo José Guimarães Mascaronaas - Professor Titular.
83 Adolpho Armando Velhote
Friedheim - Professor Adjunto.
84. Paulo :Ribeiro - Professor Assistente.
85. Isaac Plachta - Professor Assistente.
.
86. Geraldo Dias de Oliveira
'Auxiliar de Ensino.
87. Ieuda Giornai - Auxiliar de
Ensino.
• 87. Amaury Siano de BiaSe
Auxiliar do Ensino,
89. Sérgio Campos Trindade
Auxiliar de Ensino.
90. Claudio Inca Leal Mallman
Auxiliar de Ensino.
91. Mauricio Leonardos - Auxilias
de Ensino. •
92. Hélio Goldsmid - Auxiliar de
Ensino.
9$. Alfredo Lisboa Browne - Professor Titular.

94. José Eugênia Rangel Marins --an
sPirt•loofessor Assistente.
95. Smil Ochs - Auxiliar de Eu.
Auxiliar
96. Adolpho Wasserman
de Ensino.
97. Ewaldo da Silva Moreira as.
Auxiliar de Ensino.
98. Jorge de Abreu Coutinho
Professor 't itular .
99. alugo Augusto Spinelli - Plofessor Assistente.
100. Ruy Achilles ile Faria Mello
Professor Adjunto.
101. Fábio de Sonsa Leite - Professor Assisten te
102. Raymundo Augusto de Castro
tMuolanriz de Aragâo - Professor Ti103. Hebe Helena i•abarthe Martelli - Professor Adjunto.
104. José Augusto Rosemberg nn••
Professor Adjunto.
105.

Vita:iS Moritz. - Professor

Assistente..
1e6. Francisca Pessoa de Franca
Auxiiar de Ensino.
107. Norma Oliveira Souza - AUX".
liar de Ensino.
108. Dayse Alves Ferreira Meireles - Auxiliar de Ensino.
109, Ricardo Silva Araújo Silveira
- Engenheiro Bioquímico.
110. Raphael Armando Cresta de
Barros - Professor Titular.
111. Custódio Daniel Moura. - ProIesSor Adjunto.
" 112. Adyr Villela de Andrade Professor *Assistente.
113. Arnaldo Antônio Bittencourt
- Professor Assiatente.
114. Mário Abrantes da Silva Pina
to.- Professo Adjunto.
115. - Roberto Borges Trajano aa.
Professor Assistente.
116. Mário Pedro Handoiski - Auxiliar de Ensino.
117. Luiz Pereira Dioaro - Aunia
nar de EUSIDO.
Professor Ti118. .Kurt, Politzer
tular.
119. Gabriel Franciss - Professor Assistente.
120. João Pedro Gurjão BevilacqUa
- ProfessoreAssistente.
' 121. Mário Sérgio Oliveira de Castro --e Auxiliar de Ensino.
122. Wilson de Norões 1411font
'dor - Auxiliar de Ensino.
123. Cláudio João Joseph - Auxiliar de. Ensino.
124. Bcataua Alice Laufer Calafate.
- Auxiliar de Ensino.
125. Victor Alradeff - Professor
Assistente.
126. Samuel José Lede:vileta - Pro,i
feasor Assistente. .
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Na 604.143 - Peracio LU-porta:10m
N I 564.259 - Laboratórios BurN 9 487.548 - Leon Reitzteld.
Técnico incluído pelo Diretor-Geral
Café Ltda.
N9 498.504 - Laboratório Keto roughs Ns r ellcome do Brasil S. A.
ao Instituto de Téenjcologia de óleos
P.Tanool Pinto.
Na-604.338
N9 569.199 - Leo Induswie Chi127. Ivan Santos de Bustamante 'Vemácu S
N I 604.475 - Int:alarma indústria
N9 510.465 - Laboratório Mauricio miche Farmaceutiche.
-- Engenheiro recnoiogista.
I N o 571.207 - INEX - Indústria e Comércio de Produtos FamiacouJosé Ribeiro de Moura Júnior, Di- Villela S. A.
ticos Ltda.
N9 514.673 - J. Macedo S.• A. Co- Nacional de Explosivos Ltda.
retor-Geral.
Na 604.477 - Incofarma Industria
Equipamentos VanNa 571.463
mércio Indústria e Aricuitura.
• e Comércio de Produtos FarmacêuComissaria guarda Ltda.
N 9 515.424 - CIESA
N a 571.868 - Laboratórios 'Brano- ticos Ltda.
Despchos, Importação e ExporN 9 604 ,478
Incofarma Indústria
va, S. A. Indústria Quhnica e FarSv-ro de Receocãe,
',ação Ltda.
e Comércio cie Produtos Farmacêu•
Infnrrrarte e Exre!fii-0
N9 515.657 - Eron Industria e Co- macêutica. .,
No. 579.027 - Socleté Anonyme ticos Ltda.
nV-rcio de Tecidos Ltda.
N9 605.340 - EC11, - Expansão
• N o' 522.393 - Fruteiras Gancha Bia'arina.
De 18 de março de 1970
N9 579.615-r- P. J. Carroll & Com- Comércio a Industrial Ltda.
Ltda
N9
608.405 - -Elza Zernilt, PradoN9 522.735 - Lanches Kalifa Li- pany Limited.
Notificação
No 579.813 - Blk Guilden Lorn- tso de Beleza Ltda.
mitada.
Na 608.814 - Sociedade Civil Coverg, Chemische Fabrik GMBH.
Ficam notificados os requerentes,
N 9 5L7.664 - A Conwannia 3 de
légio Minas Gerais.
N 9 582.567 - Pedro Caoral.
Na 612.982 - A. J. Lacerda.
abi•i• 9 mencionados a comparecer a Maio de Administração -Comércio e
N9 582.571
Nus Faerman.
N I 613.318 - Andrea D'Arnico.
êste Departamento no prazo de 60 Indústria S. A. '
Na 583.842 - Rassegna Ltda.
N • 534.10 - Leonam 10,c ado.
aias, a fim de efetuar o Pagamento
Na 617.024 - American Gigivifette
N v F35.594 - Screen Gema Inc.
Na 539.093 - IBESA - Indústria
da taxa final . e da primeira amtidaNa 586.300 . - NatiOnal Biscuit Company (Overseas) Ltd.
Ne para que sejam expedidas as car- Brasileira de Embalagens S. A..
Na 617.774 - Produtos FarmacêuCompany.
No 539.216 - Il3ESA - - Industria
ticos Finergics, S. A.
tas patentes.
N
o
587.032
Alvaro
Ablijanktra.
-3rasileira de Embalagens 8. A.
Na
Orr
Ia de Costa CaN 9 60.212 - Louis Barron.
N a 587.630 - Antônio Quattre.
N9 539.646 - IBESA - Indústria
bral. '
N9 147.970 -- Braulio • Vilela Ma- Brasileira de. Embalagens S. A.
N a 587.791 - Importadora e CoNa 620.448' - Neolar
mercial Mano Pessoa Ltda.
N 9 539.668 - IBESA - Indústria
Administração e Comércio Ltda.
N9 589.385- Screen Gems Inc.
N 109.612 - Lingi
9
Brasileira de Embalagens S. A.
Na 589.389 - Screen Ciem Inc.
Tabacos Sul-RioN a 622.688 N9 129.828 --- Richardson Merrell
N9 542.769 - Fábrica Young Ltda.
grandenses S. A.
Na 590.754 - Screen Gema Inc.
, Inc.
N9 b43.092 - Syntex Corporation.
1V.iafe
Publicidade
Na 628.683 No 590.758 - screen toterns Dec .
N o 143.955 • - Freserico Franklir
N? 5'14.777 - Iris Pala da Silva..
N 9 590.762 - Screen Gema Inc.
Ltda.
da Silva Filho.
NI 545.594 - Comp. de Hotéis CoN I 636.076 ---S e astião Soares
N9 590.764 - 'Screen Gema Inc.
modoro.
Homos.
Na 590.766 - Screen Gems Inc.
Notificação
Na - 638.257
Tnnpico
IndüsNa 545.970 - Pada Cosméticos e
N a 590.959 - Irmãos Pellicciari.
Químicas Ltcta
No 091.530 - Olivetti Industrial tria
Ficam notificados os requerentes Artigos para Cabeleireiros Ltda.
N 9 640.001 - J. R. Gaigy S. A.
N a 47.532 - Irmãos Zappe S. A. S. A. Indústria e Comércio de Máabaixo mencionados a comparecer a
N a 640.504 - Agripec Quimica e
quinas para Escritórios.
êste Departamento no prazo de 60 Indústria e Comércio.
Farm at-laca :Ada.
N
a
592.679
Re
dias, a fim de efetuarem ó 'pagap
resentações
ForN 9 548.098 - St. Regis Tobacco
N9 641.046
Sociedade Agricola e
taleza Ltda.,
mento da taxa final para que sejam Corporation Ltda.
Comercial lIbíratá Ltda.
expedidos os certificados.
'N 9 551.472 - Biofarrna Societé No 593.006 - Helio Souto ProduNa 641.742 - Laboratório Normal
N I 498.904 - Serviços Ferroyianos Anonyme.
S. A.
ções Cinemato g ráficas Ltda.
Berfer S. A.
N9 552.297 - 10110 Punticidacle. LiN9 642.221 - Fausto Malaridi e
N9 593.058 - Abraham Cohn.
N9 859.794 1. du Pont Ne- mitada.
No 594.072 - rname Indústria de Giordano Seghizzi.
N9 554.257 - Rádio Tetevisão Pa- Artefatos de Metais Ltda.
Moias And Company.
N a 641.675
.675 - GUY Babion.
N9 405.700 - Casa da Vila da raná S. A.
N9 596.936 - Laboratório LondriErikol
Na 653.518
RepresenNI 556.790 - Arnaldo Queiroz Co- farma S. A.
feira e Terras de Santa Adiaria.
tacões de Artigos de Limpeza Ltda..
N9 422.128 - Laboratoires Santa. mércid e Indústria Ltda.
N a 654.046
Tovo Rayon Co.
N9 597.188 - Produtos AlimentíN a 557.398 - Antônio Feres Filho.
N a 457.951 - Planex PlanejamenLimited.
N9 559.157 - Irmãos Kuhl & Cia. cios Quaker S. A.
tos Industriais e Engenharia.
Na 850.584 - - Veda Engenharia
N9 462.180 - Companhia Brasi- °NI 559.565 - Farmácia Droga - N9 597.829 - Screen Gema Inc.
Comércio e Industria P Ék,
N9 598.748 - Condominie do Edi leira de Papéis Indústria e COmércio -Monteiro Ltda.
Na 810.039 - Cie Lopes Sã. InNa 465.923 - Geston de Lagrang‘' N9 261.541 - Reemtsm a Gigaret- ficio Hermê.
N9 599 392 - Filibra Produtos Qui- dustrial de Fumos.
lie 470.606 - Poliquirna Indústria tenfabriken GMBH.
N9 562.000 - Auto POsto Pirapo- micos Ltda .
Arquivomentos
t Comércio S. A.
rinha Ltda_
, N9
-,
Colgate Paim ;live
N 9 486.678 - Companhia •Antac- Na 562.622 - Lucia f7a tiú- p . , Viu- -'orr 600.310
Foram mandados arquivar o , pro,
acesos aba i xo runn- , inad g s per falta
Pês Paulista Indústria Brasileira de - lhollan e Lilia Izagu)rre de 'foledo
,`'`' 630.782 ---• João Roch igaes
Cl° apgamento de taxa finai.
)13ebides e Coca.Ma l ta.
Silva •
i Ltda.
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N° 486.15.4 - Imobiliária Bigua Orniex S. A. Org . Nacional de Im- Yema S. A. (oposição ao Ulmo
Joalheria Adamo S. A. (oposição
1\19 641.607 - Angelo Antonio Me- portaçTto e Exportação (oposição ao no 903.895 - marca Yelmo) .
aos têrmos na. 904.133 - 904.134
,ola.
termo n9 904.169 - marca Biotersa) .
Pinguinho de Gente (oposição ao marca Adamon).
N9 643.766 - Luminosos .Fozneon sec - Serviços Eletrônicos de Con- térmo no 902.440 - titulo Escola PinGeorge 1Vlason & Company Limiteci
Ltda.
tamiidade Ltda. (oposição ao termo guinho de Gente).
n9 904.447 - marca Twentisec) Badische Anilin & Soda Fabril Ak- (oposição aos termos as. 904.022 mkaeryca). O. K. - 904.023 - marca
Oposições
904.596 - Jornal do Sec) .
tiengesellschaft (oposição ao termo o
Tecidos Lorena S. A. (oposição ao n9 902.232 - marca Stiropac).
Eletromectimica Dyna S. A. (opoSavéria Uarbarulo (oposição ao ter- termo n9 902.320 - marca ExecutiSaturnia S. A. Acumuladores Eléva).
tricos (oposição ao têrmo n9 903.737 sição aos termos as. 902.630 - marmo n9 9J3.787 - marca Regina) .
ca Dynaco - 904.041 - marca Lady
Inds. de Chocolate Lacta S. A.
Cia. Brasileira de Caldeiras Com- - marca Apoio).
T c
(oposição ao tarmo n 9 903.836 - mar- pac (oposição ao termo n9 900.732 - • Tintas Coral S. A. (oposição aos ri e bô ).- 904.048 - marca Lady
têrmos na. 903.951 - 903.955 ca Bip's)
nome de 'emprêsa Compac) .
Peter Eckes (oposição aos Vermos
- 903.962 - marca Ypiranga
Nereida Ind. de Malhas Limitada 903.959
Cia. Cervejaria Caracu (oposição ao
ns. 900.312 - 900.313 - marca EmDecor) .
tarmo no 901.337 - marca Cararnalt) . toposição aos têrmos iis. 899.447 Grandes Moinhos do Brasil S. A. blemática) .
Estabelecime nto Las Marius Socie- titulo Distribuidora Comercial Nel- - Inda. Gerais (oposição aos termos
Carlos Eduardo Côrte Impeaial
dad Anonima, Comercial, industrial rella - 899.446 - marca Nelrella) • ns. 902.315 -902.310(op osição aos têrmos na. 903.341 marca
ProPapelaria Toth Ltda. (oposição ao cavit) .
Financiara ã Agropecuaria (oposimarca 2001 Edições Musicais ção ao tarmo IP 901.912 - marca Ta- termo no 899.229 - marca Meridian).
903.786 - marca Da Pesada).
Motorádio S. A. Comercial e InIndústrias Elétricas e Musicais Fáquary e marcas Taquari - têrmo
Humberto Saade as Irmão Limitada
no 901.720 e 1 aquary - termo nú- dustrial (oposição ao têrmo núme- brica Odeon S. A. (oposição aos tar- (oposição
aos termos na. 900,956 ro 902.152 - marca Busch) .
mos na. 902.451 - marca Copa Disco
mero ,901.91.2) .
marca Lord John - 902.016 -- marCooperativa Agrícola Cotia - Coop. - 903.645 . - marca Som Criança) .
Labs. Lopetit S. A. (oposição ao
Sandoz S. A. (oposição aos têrmos ron)E.ii" - 903.148 -/ marra Par-.
têrmo n 9 901.563 - marca Tipiti) . Central (oposição ao têrmo nç' 902.374
Sancioz S. A. (Sandoz A. G., San- -- marca Cooperlapa) .
ns. 902.315 - 902.316 - marca ProIndústria de Calçados Elbena S. A. cavit) .
Trinacria S. A. Ad ministração de
doz Ltd.) (oposição ao térmo númeBenson Publicidade S. A. (oposi- Bens (oposição aos térmos
ro 904.400 - fraca d etize você (oposição ao tênia) n o 900 722 números
marca Jogues Leonard) .
ção aos têrmos na. 904.130 - titulo 902.503 - marca Trinacria - .....
mesmo usando Barat-Ion)
Mecânica de Precisão Apis. S. A. Lojas Di Pé - 904.131 - marca Dl 902.504 - nome com Decorações
Bicicletas Monark S. A. (oposiT rinaciia Ltda.).
ção aa ténia? 11. 9 903.329 - marca (oposição ao taram n o • 902.220 - Pé) .
marca Apis) .
Hotéis O. K. Macedo S. A. (opoOlymp'.ca) .
Miles Lab oratories Inc. (oposição
A Novaquimica, Labs S. A. (opo- sição aos termos ns. 904.022 - marWalSomiro de Sousa (oposição ao
termo 119 903.464 - marca Terseda) . sicão ao tèrmo 11 9 904.095 - marca ca O. K. - 904.023 - marca Okey) . ao têrmo no 902.443 - marca S. O. S.
Brazmar - Em preend
Cia. de Cigarros Souza Cruz (opo-:
Ronson Coaporation (oposição ao Minocin) .
imentos ImoLabs. Lepetit A. (oposição ao biliários S. A. (oposição aos têrmos sição ao termo n9 902.638 - marca
Urino n9 903.429 - marca Rondon)
Romance).
taiino
n9
902.405 - marca Bom- na. 904.117 - 904.118 - marca e
Indústria de Papéis de Aite José
titulo Brasmark).
Tscherkassky S. A. (oposição ao têr- pety) .
Kibon S. A. (Inds. Alimentícias)
(op
osição ao térino n° 904.407
Soc. Farmacêutica Ergo Limitada
mo n9 903.818 - marca Voga) .
Investsul
Corretora
de
Titulas
e
marca
Kibrilha).
(oposição
acy
ferino
n9
Porcelana Real S. A. (oposição ao
904.516 - mar- Valôrés Mobiliários Ltda. (oposição
Labs.
Griffith do Brasil S. A.
termo n9 904.581 - marca Real - ca Broncobion) .
Cia. Calçados Mundial (oposição ao aos Varinos na. 902.475 - titulo Fun- (op osição ao têrmo no 904.438 Flâmulas) .
do de Participações Investsul marca
Migros).
termo
no
904.108
marca
Mundial)
.
Gobbi
Indústria
Mobiliária
F.
Paulo Gomes da Silva (o p osiçáo
Inds. Villares S. A. (oposição ao 902.474 - marca Investsul).
Sociedade Anônima (oposição ao térao
termo IP 904.138 - marca A) . Siba Société Anonyme (oposição aos termo n 9 901.153 --- marca Chiomo n9 902.157 - marca Ro'bi) .
mart)
.
Gazola S. A. Indústria MetalúrJohnson & Johnson (oposição ao termos na. 903.953 - marca Ypigica (oposição ao termo n9 903.895 - termo no 904.008 - marca Tek-Tek) . ranga Decorline - 903.957 - marca
A B C Rádio e Tebvisão S.A. (opoServiços Teci-mós de Organização Ypiranga Decorline - 904.144 - sição ao termo 904.6E9 marca Luzo).
marca Yelmo) .
Hermoquimico S.A.
Cia. de Cigarros Sinimbu (oposi- - Sortec (oposição ao tênia)
ni mime- marca Ypiranga Decorline).
(op
ção ao termo n" 902.372 - marca Top ro 902.336 - marca Ortec) .
Tintas Coral S. A. (opocição aos termo 904.362 marca Cesol).osição ao
Porcelana
Real
S.
A.
(opos
, cão ao termos na. 904.149 - 904.154 Flavor) .
Behnont Ind. e Com. Cosméticos
termo n 9 904.560 - marca Turismo 904.164 - marca Ypiranga Decora- Ltda.
(op osição ao têm() 904.068
Arco Arquitetura e Construções Li- Real) .
)tex)
•
marca
Dartbel).
Imitada (oposição ao teimo n 9 901.728 .
Investsul Co rretora de Títulos 0
- nome de empresa Arco EngenhaValôres M obiliários
Ltda. (oposição
ria e Comércio Ltda.) .
ao têrmo 902.473 marca Ilivestsul).
Perfumarias Phebo S. A. (oposiFrigorífico Ideal S.A. (op osição a0
ção ao teimo no 903.914 - marca
termo 902.433 marca Ideal).
Nectar Silvestre) .
Vva. H. underberg - Albrecht &
Cia. Metalúrgica Babará (oposiçao
Cia. Ltda. (oposição ..ea trino núao Vamo 902.586 marca Ferrollex).
mero 902.444 - marca Iceberg) .
Armações de Aço Probel S.A. (opobselçpão. ao termo 904.068 marca Dar&
Proj ete° Soc. Civil de Pesquisas
E
Projetos •e Assessoria Técnica (opoalaM).ead Johnson & Company (oposisição ao termo 119 903.570 - marca
Sanki Projetec) .
ção ao termo 904.095 marca MinoSeitec Planejamentos Agro Industriais S/C (oposição ao têm° núDIVISÃO DE MARCAS
mero 901.745 - marca Setec) .
Rica 18 de março de 1970
Engarrafadora Soraia Ltda. (opoDO
sição ao têm° n9 904.549 - marca
Notiftcaváo
Ponte Nova) .
Zepois
de
decorrido o p razo de
A.
Banco Mineiro do Oeste S.
60 dias a partir da p resente data para
(oposição ao Vamo n9 904.205
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
recuam) ou im p ugnação e se nenhum
marca Emblematica)-.
Interessado do mesmo se valer ficam
Armações de Aço Probel S. A.
notificados os re q uerentes abaixo
(oposição ao Varino IP 903.564 - marca Bel-Tec) .
mencionados para comparecer a êste
ro1. Si (Págn. 285-576) fevereiro clQ 1970
Dep artainento, a fim de efetuarem o
Proma Produtos Máximos S. A.
pag amento da taxa final, dentro
do
Ind. e Com. (oposição ao termo núprazo de 60 dias, contados da data
nj.gsrt.:(3. Pilomax).
mero 903.720
em) que tiver ~irado a quele prazo
9REÇO NC4
Indústria Têxtil Catarinense S. A.
de recurso:
(oposição ao termo no 904.251 marca Tecal Tecidos).
Marcas De/orlam
Agietniação Brasileira de CampisN. 489.860 - Cinder - Comércio,
mo (oposição ao termo no 904.034 VENDA:
Indústria e Re p resentações de Auto
titulo Camping Clube do Brasil) .
. Peçaa elnder Ltda. - ci. 21 - RePa.r) Produtos Alimentícios NacioNa
Guanabara
gisáka-tat com exclusão de pedestais.
nais S. A. (oposição ao têrmo número 901.137 -. marca Paul) .
N. 515.155 - Biscayne - General
Seção de Vendas* Av. b odrigues Alves,
Motora Cor poration - el. 21 - RePetronasa Petróleo Nacional S. A.
g istre-se incluindo a expressão InteInd. e .Com . (oposição ao termo núAgência Ia Ministério da Fazenda
g rantes depois de reivindicação de
mero 904.248 - marca Petrranasa e
termo 110 904.'248 - marca PetroPartes.
Atende-se
a
pedidos
pcdo
Serviço
de
Ileembõlso
Postai
I/M Se )
N. 'PIA? .655 - Emblemática - lbesa
lnctustria ..e) Comércio Jimmi Ltda.
- Inct(Éatria Brasileira de Embalagens
Em
Brasília
coposicão ao tarnio n 9 902.374 - marS.A. - cl. 7 - Registre-se com exca Jimv)
clusão feita pela seção.
Na sede do DIN
Cia. de Ciaarros Souza Cruz (opoN. 633.413 - Campestre - Toyota
siçáo ao termo n9 902.372 - •nuft'ca
de
Brasil S.A. Indústria e Comércio
..e/MINNIÉ
Top - Flavor) .
cl. 21.
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N. 656.5i1 - Emoll,2.matica - GeN. 684.338 - Irepiso - I.R.S.E.C.i No \652.689 - O BA (2) - Cadocineral aantors Corporation - el. 21 - Indústria de Resinas bintaticas e Co-1 nn - Classe 48
Registre-se coin exclusao feita pela nexos Ltda. - cl. 28 - Registre-se
N 9 652.945
Janir - Perfuinaria
beça°.
sem direito ao uso isolado do Piso.
Janir Ltda. - Classe 48.
N. 638.114 - Tua - Johnson &
N . 662.044 - Monarca - Monarca
N. 684.339 - Ireplast - I. R . S.I
Johnson do Brasil - Praxis. Cirúrgi- Indústria de Resinas Sintéticas e La- Produtos de Cabeleireiros Ltda. ! Classe
.8.
cos Ltda. - el. 10.
nexos Ltda. - el. 28.
N. 641.488 - Cof - Cofabra Com.
N. 684.548 - Ciraaciinha - TintuN9 665.603 - Kimberl a - James
e ind. de Peças Ltda. - cl. 8.
raria Cirandinhn Ltda. - el. 28.
Kung Wel Li - Classe 28.
N. 656.969 - Doiza - Michel
N. 686.138 - Telha -- Amazônia,
Na 666.441 - Evian - Eljokin
Chaya i'Vfoghrabi - ci. 39 - Regis- Tintas, Ind. e Com. 8' A. iAtina,o) Joffe
--, Classe 48.
tre-se com exclusão feita pela seção. - el. 28.
N9 673.638 - Harmonia - ImobiN. 694.047 - Kume- Kume TraN. 687.113 - Clofex
Teaaa-Qul- liária Harmonia Ltda. Clase 43.
tores e Implementeis Agricoias Ltda. mica-S.A.
el. 28 --- Ragistre-se na
No 675.199 - Verônica e Ardgos
cl. 7.
cl. 28 com exclusão de lacas.
para Cabeleireiros Ltda. - Claas. , 48
N. 455.030 - Lensex
Shell laterN. 687.760 - Aresta - Ernaresa
Na 68 1:.674• - Drogarias Ai-violadanational Petroieinn Company Limited Técnica Construtora Aresta Ltda. - tes - Farmácias Reunidas S. 14, ci. 1 - Registre-se com exclusão aa 18.
Classe 48.
Taeol - Fabio kto1feita pela seção.
Na 097.143
• N. 687.772 - .A.reala - Empresa
N. 515.878 - Deaostar - Herbert Técnica Construtara Alesna Lata. - era-sues - Clame 1.
1Vaner Indfaetria Hel ioarafica S.A. - cl. 30.
• Frase de propa g anda mdefeaata
cl. 1.
N. 689.119 - i Caravela
- losepha
N9 593.004 - Suba Um Pouca; Mais'
aa. 532.680 - Aeronac - Indústria Medaado Vaglieugo -- ci. 'A.
Muito Menos - Disneabrás
Nacional de Aeronáutica S.A. AcroN. 695.610 - laealacor - Retiav1 eDie7ribuicl ora Pra silaira de Calçados !
nac - cl. 28.
Ind. e Com. de 1-Yrodul os Quimicosida.
Lt o- Classes 1 a 49:
N. 544.219 - Resina -- Ind. e Corra Ltda. - ci. 28.
• Cumpra VI eXig ene2ns
Coldemar S.A. - cl. 23.
N. 695.615 - Retlaiala - Retlav ;
552.C:i a - Olivatti - Ing. C. - Ind. e Com. de Produtos Qu'rnicos I N 9 443.613 -- Mesa Melalargical
Olivetti & O. S P A --- ci. 29.
Ltda. - cl. 28. - Rega-tre-se sem a"- e -laniaai S. A
Iaducon diae1ao ao uso exatas:ar. de Cola.
... 558.937 - Incine rai)
1 9 453a1,5 9 - Badisch Anain &
de Brasil Capacitores 3 A. - el. 1.
cl. 23.
1--s e Verra aas
F
Soda, Ti'? brik Aktiengesellsaaaft.
N. 564.007 - Hempadur - J.C.
Ple1rvY :a A. CeraN. 695.997 - Protelack Prelacia)
aTa ,l 7 a . aaa
Heraaers Skibsfarve Fabrila A.S.
la 653.453 - H -- Canfene . S.A. m i na Inalisfrial de Osasco.
• OS.
Administradora e 9a:is:dl:adora Na 4a4 .S43 - ar-an on:ar lannor-'
e Exportação de APa,relnos LiN. 605.797 -. Bôa Vista - Velas el. 29. - Registre ,se ;em direito ao taaeáo
mitarlp
uso exclusivo da l etra H.
Haas 'vis'a Vala. - F. 46.
Na 492.776 - Metalúrgica !A:and
N. 624.7E4 - Glt.in - Synteko
Marcas Incleiericvs
S. A.
S.A. Comércio 1mA-, Lação Exporta-1;
N 9 502.514 - São Paulo Alpaagação. ci. 1 - Ragistre-se com ex-; N. 447.124 - Crosley - AFI - Im- tas
S. A.
portação S.A. - el. 21
alusão feita pela seaaa.
Na 512.641 - Tha Singer ComN. 626.029 - Cora lf - Tintas; N. 470.627 - Pcilip yint - Poli- pany.
el. 17.
quima Ind. e Com. S.A.
Corri S.A. - cl. 1.
522.023 o- The Singer ComVeh pe N9
N. 637.453 - Maiet .-Abel da l N. 506.409 eaa
Nahwirkmaschinenbao Mann)°, Kari; Na 522.033 --- The Singer ComCama/a auartins - el. 29.
el. 6. .
N. 644.183 - Pinex Colgate- Marx Stadt
N. 506.410 - Veh 14an- Paalaa
Cofap - Cia. FaPalmolive Company - el. 48 -- ReN9 5241 .080
gistre-se com exclusão de artigos de, wirkinaschinenbau M e limo, Karl Marx bricadora da Peças.
-Stadt - ci. 6.
N9 515.539 Cornsorte Cia.. Natoucador.
N. 6,14.952 - Onysan - . alarga N. 522.294 - Roiatecnica - Poda- cional de Sorteio enf Bens e :HinoInda. Químicas S.A. - el. 46 - - Re-1 técnica Oficina ae Rodas Ltda. - teees
N9 5 16.107 - Backa Spi-ro Cogistre-se com excluaaa feita pela se- el. 21.
' .a cio 'T. ncltistria e Inaportaaão 8 A
çao.
N. 526.733 - Vero Watch - VeroN9 553.684 - Diamond Power bileIndús- Watch Importação e Comércio Ltda.
N. 646.245 - Taaoaflex
ei ,1 1;37 corooration.
trias Químicas Taubaté S.A. I Q 1 - el. 8.
N9 567.3a9, - Joseph Kantor.
General Mo- ci. 1.
N. 633.698 - Nova
lècN° 675.898 - Ditar, nica an anoirnis e Motores S. A.
N. 646.436 - F0 .1. 23112 - Fornece- tors Corporation - al. 21.
N.
639.474
Minas
Móveis
MaN 9 640.952 -- Raimundo 14anato
r
dora de Materiais Partema S.A. - gasin Minas Móveis Ltda. - el. 40. Lemos.
Inda. Quí- Giampiero Dei Mar -- cl. 10.
Orlex
_.. 652.412
N9 645.484 - Cia. de DesenvolviN. 685.378 - Sauna Técnica - mento
micas Orlex Ltda. - cl 29.
Yeonómico do Paraná N. 690.819 - Suiço Brasileira
N. 656.318 - Jafat - Cia. IndusCODPPAR,
asileira
Ind.
e
Madeireira Suíço B r
trial de Perfilados Jafet - el. 29.
N 9 6a8.090 -- Pitas para Má-quinas
N. 658.409 --Rainha - Saad & Com. Ltda. - cl. 26.
Dera' Ltda.
Veb
N. 695.979 -. Taliaulfazol
N9 653.377 - Assoji Auto Peças
Cia. Ltda. - el. 28
cl. 10.
Indústria Ltda.
N. 661.991 - Brema - lyl. Marques Farbenfabrik Wolfen
Veb
Fax- el. 48 - Registre-ao com exclusão N. 695.984 - Wofagas
N9 653.435 - Sinica cio Brasil de esmaltes e vernizes para unhas. benfabrik Wolfen - c) 10.
N. 700.044 - Volkseenter do Balém Soc. Anônima Industrial de MotoN. 663.055 - Matei - Antonio
res, Caminhões e Automóveis.
Carlos Marcondes Cezaa - el. 48 - - Volkscenter do Belém - Mecanica
N9 655.765 - Royee Papelaria.
Re2istre-se com exclusão de vaselina e Eletricidade Ltda. - cl. 21.
No 862.489 - Fitas para maatiiN. 585.117 - Amiguinha, - Plás- nas
(marca de terceiro).
Deral Ltda .
ticos
Novo
Mundo
Ind.
e,
Com.
Iirea.
Fa.berge
g
e
Paoer
No 683.276 - Cobre Comércio BraN. 663. 170 Inc. - el. 48 - Registre-se excluin- - el. -28.
sileiro de Rep resentações e EmbalaN. 593.399 - Lancaster triader gens Ltda.
do-se- a expressão A-tigos de ToucaS.A. - Administração de Erriprêsas
N9 666.169 - Dargel Empreendidor.
es - el. 48.
mentos Imobiliários Ltda.
e
Representaçõ
N. 664.825 -.-A 1 - Argos
Titan - Inda.' ReuN9 867.090 - Comércio e RepreN. 597.889
trial S.A. - el. 9 - ft,giStre-Se COM nidas
sentação de Acessórios Texteis
Titan S.A. - cl. 1.
exclusão feita pela seção.
N. 599.327 - Formol - Formol - ahteX Ltda.
N. 667.211 - Seracchl - Abrasivos Fornecedora de Materiais Orgânicos
N9 674.775 - Materiais Industriais
S. A.
e Polidores Seracchi S A. - el. 29. Ltda. - el. 2.
ra- N9 680.011 - S. A. Fábrica CoN. 669.800 - Futurama - Viulcan
No 644.529 - Creme de Arroz
lombo.
Material Plástico S.A. - el. 28.
cial Risotex - Massillon Maahado
N9 681.701 - Generay Generale
N. 670.490 - A - Inda. Villares - Casse 48.
el. 30 - Registre-se sem
.A.
646.549 - Even Tons - Avon Pneliológica S. P. A.
N9
A.
N9 683.559
Arthur Bane.
direito ao uso exclus ivo da letra
Products Inc. - Classe 45
N9 683.929 - Casa Inoxidável
647.501
-REAL
REAL
Inds.
/O
675.146 - Cherton
A. Indústria e Comércio.
Representaçõ es de Artigos • de Lim- S..N9
Reunidas Cherton Ltda. - el. 48.
683.930 - Casa Inoxidável
Ltda. .-Classe 46
N. 675.725 - Emblemática - Fá- peza
S.
A.
Indústria e Comércio.
Na 647.867 - Aristoflea - CanaN9
brica de Gaitas Alfredo Hering 8,
684.306 - Dr. Se lara', 8. A.
dian Hoech- '.1964) Limiteci -Tv,-11, , ;tri a
com exclusão feita pela seção.
Classe 1.
N 9 684.307 -- Dr. Scholl S. A.
Com. e Ind. - el. 9 - Registre-se
al
-- era-a
'
P
No 650.189 .
N. 676.534 - Aiapuá - Cia. MerClasse- 1.
N9 6'5 .996 - Miam) Engenharia
cantil e Industrial Arataiá - el. 30. Reino Ltda
Arteplas
etaplas
-5n a
ria Ltda
MECIL
N. 884.082 - Pox -- Cia. Calçados N9 652.516 -N 9 696.4a5
S. A. - Classe 28.
Dabasons Ltda •
Fox -• el. 28,
•

T.

Marçc

•970

Na 686.619 - Fernando Mores
Neto.
N
N9 477.664 - Simonia Company.
N9 596.773 - Labs. Organon do
Brasil Ltda.
N9 599.045 - Toyo Rayon Kabushila Kaisha (conhecida corno Toyo
Rayon Co. Ltd.), Mitsubishi Rayon
Kabuslaild Kaisha (conhecida como
Mitsubishi Rayon Co. Ltd.) a Toyo
Boscki Kabushiki laaisha (conheciam
corno Toyo Spinning Co, Ltd.)
N9 643.929 - Indústria e Camarcio de Peças Plasticas Progr asso Limitada.
(344.3a3 • - Peaa'a Praia avitçáo
da alle,deiras S. A.
1 6a5.311 - Fa anciaco Sea.an;o e
João Maná.
Na 6e5.622
IndUatria de Plastiee-; Allanca Ltda.
N9 650.239 - aabon Fr.dcrsl (Deibane Er102 y Sabia Itda 1 ecc cdad
Anonana Industrial y Comercial.
N9 652.599 --ornes. Cramar

Co.

Na 655.708
Carlos Pecha Indusrtias Quimicas S. A.
1-19 657.767 - Usina São Joeé da
Estiva S. A.
N9 670.224 - Dow ' Corning Corporation.
Na 674.647 -- alinprèsa Gráfica o
Cruzeiro S. A.
N9 674,742 - Materiais Indus-xens
S.A.
N9 675.083 - Brasholancla Ltda.
N 9 678.589 - Orandi & IViassefa
Siciedacl Anonima Industriai y Comercial.
N9 678.914 - Lancarne S. A.
N 9 515.479 - - Frigorifica Minas
Gerais S. A.
N9 624.527 - Pisoliao Indaatria e
Comércio Ltda.
Na 590.916 - Jules Bouchat & ale.
Na 608.839 - EFaariltda.
si
Donato Najaita e Zacarias
N9 69.333 - Christian Gray Losmancos Ltda.
N9 654.862 - Comincor
Contarcio_ de Tintas L tda.
Diversos
Na 443.385 - Dal Mola &
Ltda. - Aguarde-se o Pedido de alteração de nome n o 14.759 da 20-3
de 1962 anexado ao , tarrno 251.423
conforme informacão de fls. 8v.
Arquivamento
Foram mandados arquivar es Pr o
-cesoabix:
N9 503.735 - Indústria de Bebidas Milani S. A.
Na 509.218 - Cia. Cestari Industrias de Óleos Veeetal)3,
N9 524.826 - Mano Pompeu Benito Ralo Brasil Di Sitio
N9 555.466 - Livraria e aditôra
Maglater Ltda.
N9 559.508 - Ruy Castro
N 9 561.051 - Jornal de N.:gócios
e Finanças Ltda.
N9 565.693 - Belamp Show Promoções Ltda.
N9 608.763 - Moeda 8. A. Administração e Aplicação de Valores.
N9 621.370 - Divulga Publicidade
Ltda.
N9 821.372 - Plastilar - Comer
clui e Técnica de Plásticos Ltda.
No 621.315 - Indústria Eletrônica Translux L tda.
N9 621.382 - Pratal 8. A.
N9 621.384 - Rep resentações Lebec Ltda.
N9 621.386 -- Adalberto Clebsch
& Cia. Ltda.
N9 628.836 - Francisco Amer Na:y:42a8.996 - Universal Comárcia,
m o ao e Exp ortação Ltda
N9 829.720 - Mccanica Bom Senso Ltda.
aT° 834.345
Oswaldo Moreira cif
Abreu.
N9 634.818 - CIBRAFI
Cia
Brasileira de Crédito Financiamento
e Investiment os.
N9 450.448 -- Cia. Riograncliaaie
e Negócios S . A.
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DP 553.126 - Eforari S. A. Indutria, Comércio, Importação e Exportação de Auto Peças.
N O 554.751 - Refrigeração Santis•
ta Ltda.
N9 585.246 - Roberto Agustin.
N9 787.760 - Lecion S. A. Inditstida Farznacõtatlea.
N9 660.521 - Kodak Brasileira
Comércio e Indústria Ltria
N9 687.115 - Técno Química S. A.
-- Arquivem-se os proce;sos.

DIVISÃO DE PATENTES
Elo 18 de março de 1970
Notificação
Ficam notificados os requerentes
abaixo rnenclonados para comparecer
a este Dep artamento, a fim de efetuar o p agamento da taxa ;dial e da
primeira anuidade, dentro do prazo
de 60 dias:
Privilégio de Invenção deferkle
NO 108.032 - Aperfeiçoamentoa em
dispositivo adicional para bico de arsmora de ar - José Franco Gomes.
N9 152.094 - Processo de preparação de novos dirneillamino em posição 20 esteroides
Rousail •Uclaf.
N O 189.978 - Processo para separação de hldrocarbonetos gasosos por
p ermeação atravOs de membranas de
plaaticos e similares .- Luiz
dos Santos.
Exigências
Cumpra exigências técnicas:
N O 127.631
Societé Anoname dos
Usines Chausaon.
No 133.840 -- Cássio Muniz S.A.
Imp. e Com.
NO 134.142 -- Shell Internationale
Research Maatschappij N.V.
N O 134.481 -- Institut Français rlu
Petrole, Dearburants et Lubrifiants.
No 138.472 - N. V. Koninkljke
Pharninceittische Fábrica:cri V,'H Brocadas - Stheeman Pharmacia.
No 139.106 - United Statos Steel
Corp.
1a0.942 - Olavo Silveira Perei ra .
No 143.080 . -- Rolando Padovan.
NO 143.225 -Pirelli Sapsa Scx:ietá
Per Azioni,
No 146.758 - Lorival Weckwerth.
No 146.977 - Alfonso Catozzi.
No 148.935 - Eduardo de La Voga
Martinez.
NO 149.441
Trench Elotric Limited.
No 149.657 - Carlos 1,,lieuel Vietro.
NO 152.196
Hedno Reis.
N9 12.264 - Otto Polis de La
Reca.
No 162.913 - Ettore Srsrzotto.
No 172.706 - Norman Harrower
Westwater.
No 173.598 - Raymond Lepec.
No 179.425 - Inrebra Ind. de Relógios do Brasil Ltda.
No 180.770 - Marcel Claeys.
NO 185.919 - Hélio de Araújo Gorade.
No 185.921 -- Hélio de Araújo Gomaae.
No 180.768 - Marcel Claeys.
NO 185.931 - Hélio de Araújo Gomide.
NO 189.983 - Sisipro da R. Pinto.
N9 191.306 - joel Goda Fernandes.
NO 192.403 - Hisaahl Hamano.
No 164.792 -- Gerardo Gerarial.
NO 167.057 - Cilia Societé Anonytne.
No 170.810 - Pechiney - C impagnie de Produits Chinnques et Electro-Metallurgiquea,
NO 173.845
Fisons Pest Control
Litnited.
NO 176.024 - Eli Lilly. And Co
No 177.291 - Cibo Societé Anonyme,
No 177.408 - Uniroyal Inc.

NO 180.080 - Dead Sea Works Limited.
No 180.240 - Universal 011 Products Company.
No 180.447 - Fosego Trading A.G.
No 180.809 - St. Arme's Board
Mill Company Limitai.
NO 180.036
Ihara Charlaras
Company Limited.
No 181.149 - Fiber Industries Inc.
NO 181.703 - Snia Viscosa' Societá
Nazionale Ind. Applicazioni Viscosa
S.p.A.
No 181.738 - IVIiles Laboratories
Inc.
NO 182.400 -- Struthera Scientific
and International Corp.
N9 182.408 - Kenso Okumura.
NO 182.417
Monsanto Company.
No 182.579 - Sandoz Patents Lited
N O 182.588 - C. 14. Boehringer
Sohn.
No 182.672 - Uniroyal, Inc.
' No 182.698 - Imperial Chernical
Industries Lim ited.
N9 182.699 - The Anaconda comapany.
N o 183.119 Sulzer Freres Societé
Anonyme.
Na. 183.120 - 183.121 - Sulaer
Freres Societé Anonyme.
NO 183.152 N. V. Philips'Gloellampenfabrieke a.
No 183.194 - Combustion EnSineering Inc.
No 181.415 - Pfizer Corp.
Oposições

nho de Ouro S.A. (opoentes da patente PI têrmo 11 9 151.483).
AMF do Brasil S.A. Máquinas Auno 153.645).
Ind. de Máquinas Agrícolas Nardini S.A. (opoente da pat. PI têrmo W 155.257).
Inds. Micheletfo S.A. e Ind. de
Máquinas Agrícolas Nardini S. A.
(opoente da pat. MI termo número
155.258) .
Armações de Aço Probel Sociedade
Anónima (opoente da pat. PI tèrmo•
no 156.826).
Auto Com. e Ind. Acil Sociedade
Anônima (opoente d,a, pat. tèrnio
no 158.504).
Paulo Roberto Braga e Johnson &
Johnson (opoentes da pat. PI têrmo n9 163.652).
Ferci Propaganda S.A. (opoente
da pra. MI têrmo no, 180.964).
Porcelana Real S.A. (opoente da
pai. MI têrmo n o 181.225).
Metalúrgica Oriente S.A. (opoente
da pat. MI térmo no 183.182).
Plásticos Plavinil S.A. (opoente da
pat. MI tèrmo no 183.241).
Sociedade Paulista de Artefatos
Metalúrgicos S.A. (opoente da patente MI térmo n9 186.191).
Fabus Associação Nacional dos Fabricantes de Carroçarias para. Onibus
(opoente da pat. PI térmo número
192.868).
Mecânica Rodoviária S.A. (opoente da pai. PI têrmo no 201.889'.

-UCA -

• .....

NO 178.993 -- José do Ne:satura-ao
Xavier.
N° 179.035 - Elias GOal
NO 179.250 - Globo Union Inc.
NO 179.297 - Fausto B. Grimaldi
& Irmão Ltda.
N9 179.328 - Cleonácio Azevedo.
No 179.344 - &ovni Manufacturing Company.
NO 179.417 - José Izidoro da Silva.
N9 179.512 - Joaquim Mattos de
Oliveira.
NO 179.582 - Getúlio César Gallo
e Gilberto Gallo.
NO 190.054 - The Upjohn Company.
- Arquivem-se os processos.

Divisão Jurídica
Rio. 18 de março de 1970
EXPEDIENTE DO DIRETOR
Exigência
Alcides Proa:pio 6 Irmão Ltda. (titular do reg, 363.281) - Prove o'
mesmo que tem usado esta marca em um
outro qualquer artigo protegido pelo
reg. em apreço.
Diversos

N° 500.055 Artefatos de Couro
Andorinha Ltda. - Defiro a impugnação de fls. 10-11.
N° 419.873 - Eltronik Ind. e Com.
Foram mandados arquivar os processos abaixo mencionados:
Eletrônica Ltda. - Indefiro a impugN9 129.526 - Nicolino Guimarães nação de fls. 7-9.
N" 656.818 - Aresta - Com. e Ind.
Moreira.
No 73.061 - Union Carbide and 'Ltda. - Indefiro a impugnação de foCarbon Corp.
lhas 7-8.
No 130.241 - Fundição Voldac Sociedade Anônima.
Seção de Transferência
No 134.036 - Farbenfabriken Bayer
e Li3ença
•Aktiengesellschaft.
NO 134.700 - Bela Frank Engenharia Química e Montagens Industriais.
Contrato de Exploração de Marcas:
NO 136.041 - Cocelma Produtos Indústria Química e Farmacêutica Sche.
Químicos S.A.
No 146.276 - Fisons Pest Control ring S. A. (no pedido de contrato de
exp:oração das marcas):
Limited.
NO 146.661 - Imperial Chemical
Celestoderm - reg. 375.660.
Industries Limited.
Ce l estamine - reg. 375.659.
NO 146.983 - Sinishi Trifunovic.
Mutabon - reg. 355.232.
No 148.482 - Laboratoires Ltnniere
Trilafon - reg. 346.845.
e Institui Merieux.
N o 150.281 - Gothani Colas ConPolaramine - reg. 281.774.
trafortes e Adesivos Ltda.
Polaronil - reg. 292.601.
N i 174.882 -- Serralheria Irmãos
Fluitran - reg. 297.131.
Damartin Ltda.
Sporostatji. - reg. 327.167 de Sche.
No 177.777 - lsons Pet d/ontrol
United.
rçng Corporation. - Averbem-se os
No 178.513 - Eastman Kodak contratos.
Yardley of London Limited (no peo
Company.
No 178.549 - Oswaldo dos Santos dido de contrato de exploração das
Pores Felippe.
marcas:
No 179.536 - Carlos Romano TisoYardley - reg. 327.339.
comia.
Poise - reg. 333.430 de Yardley
No 178.637 - Antônio Poldouf.
6 Co. Limited - Averbem-se os cotia,
NO 179.697 - Rubens Baião.
NO 178.840 - International .Stan- tratos.
Merck Sharp & Dohme Indústria Quídard Electric Corp.
No 178.986 - Carlos Ferreira Bar- mica e Farmacêutica Ltda. .(no pedido
nardo.
de contrato de exploração- da marca
Cortone - reg. 318.522 de Merck
& Co. Inc. - Averbe-se o contrato.
Inds. Pereira Lopes S. A, (no pe.o
AVISO Ag REPARTIÇDES
d:do de contrato de exploração da mora
POBLICAS
, ca Climax - reg. 259.385) de Isnard
O Departamento de Imprensa ' & Cia. S. A. - Com. e Ind. 5-2
l Averbe-se o contrato.
Nacional avisa às Repartições PúTransferência e Alteração, de nome de
blicas em geral que dercelo proviTitular de Processos
denciar a reforma das assinaturas
ar nos procerai
dos órgãos oficiais até o dia 30 de 1 Foram mandadas anotar
, sos abaixo as transferências e altera.
abril, a fim de evitar o cancelações de nome:
mento da remessa a partir daquela
data
Textron Inc. (transferência para. seu
lume das marcas:
O registro de assinatura nova,
ou de renovação, será feito contra
Homelite - reg. - 258.271.
Shuron - reg. - 262.803.
a apresentação do empenho da
Speldel - reg. 263.148.
de-iça:ma respeeti va
American Standard Inc ,(aItcra0o
í -. .._.. Lec
Arquivamento de processos

Matc,an Embalagens Ltda. (opoente
da pat. PI termo n9 131.229).
Inds. York S.A. Produtos Cirúrgicos (opoente da pat. PI tèrmo número 134.833).
Laboratórias Sintoforma Limitada,
Aché Laboratórios Farmacêuticos
S.A., Laboratório Americano de Farmacoterapla S.A., Usafarrna S.A.
Ind. Farmacêutica (opoentes da patente PI têrmo no 138.015).
.Tintas Coral S.A. (opoente da patente PI têrmo n9 138.166).
Engesa Engenheiros Especializados
S.A. (opoente da pai. PI ramo número 142.189).
Usafarma S.A. Ind. Farmacêutica
(opoente da pat. PI tèrmo número
142.681) .
General Electric S.A. (opoente da
pata PI termo no 143.570).
Aparelhos Eletromecanicas Kap Limitada (opoente da pat. PI termo
no 144.546).
Cia. Fiat Lux de Fósforos de Segurança (opoente da pat. PI têrmo
n9 144.810).
Horst Hans August Griesbach e
Siderúrgica Riograndense Sociedaie
Anônima (opoentes da pat. PI têrmo
n9 145.054).
Ignazio Terrana (opoente da pa;.en
te PI têrmo no 145.154).
Micro Espuma Artefatos de Borracha S.A. (opoente da pat. PI têrmo no 145.169).
Vulcan Material Plástico Sociedade
Anónima (opoente da pat. PI têrmo
n9 145.671).
Controles Automáticos Sermar Limitada (opoente da pat. PI têrmo
119 145.784).
Metalúrgica Duque S.A. (opoente
cia pat. MI tèrmo nc 135 .102).
S.A. Tubos Brasilit (opoente da
pat. PI tèrmo no 179.656).
Alumínio Marmicoc S.A. (opoente
da pat. MI tèrrno no 146.910).
International Crown Corp. (opoente da pat. MI têrmo no 148.916).
Cia. Industrial Zornit Equipamentos de Gerência e Christiano H.
Styer & Irmão Ltda. (opoentes da
pat. PI têrmo no 149.076).
Semp Rádio e Televisãa Sociedade
Anônima (opoente da pat. PI tênno
no 149.959).
S.A. Tubos Brasilit (opoente da
ant. P1 ternr) nV
Kl bon S.A
e Fábrica de cale e aaloco ae

•
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Sirocco - reg. 245.069 - 245.889
e- 247 414 - 148.026.
Ofasa - Org. Imobiliária Administradora S. A. (alteração de nome das
marcas):
Ofasa - reg. 257.861 - 236.579 236.254 - 236.255 - 236.256.
Ofal - reg 256.430 - 36.580 36.258 - 236.259 - 236.260.
Ofasa - reg. 236.257.
Cremer S. A. - Produtos Texteis
e Cirúrg'cos (alteração de nome das

DIÁRIO
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Março de 1970

Com. e Ind. Cohimbia S. A. (alt,
Jean Olischlager (transa para seu
Café Paraná Ltda. (no recurso In.
de nome do titular na marca Emble- nome da marca Brumoline número terposto ao indeferimento do termo
mática n° 288.822 - Emblemática - 3a4.591).
319 529.918 marca Café Paraná).
número 291.139).
Refinadora de Óleos Brasil S. A.
01 asa Organização Imobiliária
The Dunlop Company Limite '(trans. Adm. S.A. (alt, de nome do titular (no recurso interposto ao indeferimento
do termo n9 543.581, marca
para seu nome da marca Metalastik - na marca Ofal n 9 369.427 - °fase
o° 302.020 - Metalastik n° 289.255). n9 376.875 - Ofasa n9 376.815 - Fritura).
Máquinas Gráficas S. José Ltda.
American Standard Inc. (alt, de 01 asa n9 369.769 - Ofasa número
(no recurso interposto ao deferimennome do titular na marca American 37á.992),
to do Termo n9 555.456, marra S.
Standard n° 293.865) .
Ethicon, Inc. (transa para seu nome José).
Cia. Eletroquimica Rio Cotia (alt, de da marca Cidec n9 373.834 - Cidec
Grandes Marcas Internacionais
nome do titular na marca Perboron - n9 374.302- Cidec n9 374.303).
S.A. Ind. e Com. de Bebidas (no ren° 295.064 - Perboron n° 297.881).
nia7cas):
Johnson & JOhnson S.A. Ind. e curso interposto ao indeferimento do
Com.
(alt, de nome do titular na termo n9 557.813 marca Grandes
Pompadour - reg. 210.947.
Creiner S. A. Produtos Têxteis e marca Surgiprep
Marcas Internacionais).
n9 389.924).
Crerner - reg. 212.99+.
Cirúrg:cos (alt, de nome do titular na
Time, Inc. (no recurso interposto
Cysne - reg. 244.415.
Cia. Eletroquímica Rio Cotia (alt.
marca Kosmetic n° 298.754 - Régia
Cremer - reg. 246.091 - 246.964 n° 319.839 - Iris n° 321.522 - Dar- de nome do titular na marca Hemoxil da marca Tempo, farm° 564.422) .
Robapharm
A. G. (no recurso Inn9 382.712).
- 249.151 - 249.152.
ling
300.999).
terposto ao in deferimento do térnio
Lírio - reg. 254.862.
7. M. Santos
Cia. Ltda. (transf.
Spring MinsaInc. (alt de nome do n9 565.071 marca Rubiron),
Neve - reg. 275.311.
para seu nome da marca Café Petit titular na marca Springmald número
Estrella - reg. 275.521.
Laboratoires Roja (no recurso in326.291 - Springmald n9 387.439).
n° 301.019).
América - reg. 284.552.
Confecções Plamont Ltda. (transf. terposto ao deferimento do taram núGalcan
Representações
Com.
e
mero
610.319 marca Recolor)
. Imp. para seu nome da marca Perryboat
I. G. Farbenindustrie AktiengesellsCia. Antárctica Paulista Ind &achaft (transferênc'a para seu nome da Ltda. (transf. para seu nome da mar- nQ 387.101).
sneira de Bebidas e Conexos (no remarca Lithol - reg. internacional ... ca Recol o° 301.725).
Jean Progin (transa para seu nome curso interposto ao deferimento da
Roto Werke GMBH (alt, de nome do titulo Alaic Promoções P
29.569) 'e marca Vinoflex - reg. inanameri- marca G uaranádrink, termo número
do titu'ar na marca Roto n° 303.943). canas n9 390.658).
ternacional - 83.074.
6i19.800),
Fogões Maestro Ltda . (transf. para Angelo Mariano Luisi (transf. para
Farmoguiinica S. A. (transferência
Springer & Cia. (no recurso interpara seu nome da marca Piro-Vae - seu nome da marca Fogões Maestro - seu nome do titulo Cantina Capuano
n9 392.ff59).
posto ao deferimento do térmo nú11° 306.287).
reg. 189.808).
mero 631.620 marca Cinpa) .
Kaiser Jeep Corp (transferência para
Ind. de Artefatos de Aço e Colchões Lafi S.A. Produtos Químicos e
Porcelana Real S.A. (no recais°
seu nome da marca Gipa - reg. ... de Molas Philips Ltda. (transf, para Farmacêuticos (ala de nome do titu- Interposto ao deferimento do toamo
199.258).
636.088
marca Leal).
seu nome do titulo Ind. de Armações lar na marca Nosedrin n9 398.158 Arroz Saboroso S.A. Ind. e Com.
Marax
n9
de
Aço
e
Colchões
de
Molas
Filip
399.480
Pridone
número
Mappi do Brasil S. A. Ind. Farma(no recurso interposto ao deferimen399.597).
cêutica (transferência para seu nome da n° 307.762).
to do têrmo 643.592 marca Saborosa).
marca Metibilase - reg. 200.168).
Aurélio Cavalcante da Silva (transf
Banco da Província do Rio Grande
Diversos
do Sul S.A. (no recurso 4.ntno,ao
S. A. Farmacêutica Brasileira Par- para seu nome da marca Unidas Paulis
ae
ao deferimento do têrmo 679.765
mabraz (alteração de nome da marca ta o' 312.972).
Everpure Inc. (junto ao registro marca
Província).
Etliocap - reg. 214.581).
Novatração Artefatos de Borracha So- n9 250.705) Apostile-se a mudança
Raytheon Company (transferência ciedade Anónima (alt, de nome do ti de enderêço da sociedade titular nara
REP UBLICAÇAO: DIRETOR.: para seu nome da marca Isotran - reg. tular na marca Novatração número .'.. Ooak Brook, Estado de Illinois,
GERAL - DIVISÕES E.
U.
A
.
216.321).
330.488) - Novatração n° 323.148
SERVIÇOS E SEÇÕES
Polonovski
Nitzberg (alteração de Vaculug - n°323.154).
The RasvIplug Compa.ny Limitecl
nornz da marca Genatropine Polonovs(junto ao registro 119 218.587) AnoteDiário Oficial de 17-3-70
IMB Instituto Médico Brasileiro Ind. se
ki
Nitzberg - reg. 229.910).
a mudança de sede da sociedade
Em
18 de março de 1970
e
Com:
de
Produtos
Farmacêuticos
Li
titular.
l'orrefações Associadas Ind. e Com.
Notificação
S. A. (transferênc s a para seu notrie da mitada (transf. para seu nome da •mar
ca IMB n9 341.933 - IMB número ...,
BEÇA()
DE
RECURSOS
marca Café Sucesso - reg. 230.752).
Picam notificados os requerenaes
325.586).
Karl Steinhof Apparatefabrik (alteraabaixo mencionados a compareceRecurso
Znterposto
rem êste Dep artamento no prazo
ção de •nome da marca Knittax - reg.
Aurélio Cavalcante da Silva (transf.
236.354 ) .
de 60 dias, a fim de efetuar o papara seu nome da marca Revista. Policial Amf do Brasil S.A. -Máquinas Augamento da Taxa final e da priIlustrada n° 327.294).
tomáticas
(no
recurso
interposto
ao
Inds. Quimicas Campos Hidalgo Ltda.
meira anuidade, para que sejam
Tiro]
Ind.
de
Bebidas
e
Conexos
deferimento
da
pat.
PI
tarmo
núme(alteração de nome da marca Canário
expedidas as Cartas-Patentes:
ro
138.567).
S.
A.
(transf.
para
seu
nome
da
marW9 129.460 - Minnesota Mining
- reg. 243.896).
ca
Preto
Veliho
n'
328.241
Preta
Panambra Industrial e Técnica S. A.
And Manufacturing Company.
Exigências
Velho n° 328.918 - Preto Velho nú(a,teração de nome da marca Panam- mero
328.242).
Notificação
bra - reg. 247.474).
Britânia Marcas e
Haas, Ribeiro ti Cia. Ltda. (transInstituto Latino Americano de Radon ao têrmo 580.024). PatenteS (Stant°
Depois de decorrido o pram
fer,:ncia para seu nome da marca.,\AS S. A. (transa para seu nome da marInds. Elétricas e Musicais Pábrica
60 dias, a partir da preánte data
- reg. 251.180).
ca Folia n' 328.398) - Anotem -se as Odeon S.A. (titular do térmo númepara recurso e se nenhum interesTorrefações Associadas Ind. e .Com. transferências seguintes: 1) do titular ro 824.410).
sado do mesmo se valer fica
m noS. A. (transferência para seu nome para Sérgio de Buriet - 2) déste para
Solvan ELA. Ind. Química (titular
tificados os requerentes abaixo
da marca Café Rocha - reg. 254.543). Instituto Latino Americano de Radon do têrmo 618.318) Anote-se o recurso
mencionados para comparecerem a
Emerson b' Cuming Inc (transferência
Cate Departamento, a fim de efede Indústrias Químicas Metro Cloro
S. A. Ifarsa.
suar o pagamento da taxa final,
para seu nome da marca Microllons
S.A., interposto ao deferimento da
Ofasa Organização Imobiliária Adm. marca solvanol tarmo 618.918).
- reg. 254.978) .
dentro do prazo de 60 dias, contados
S.
A.
(alt,
de
nome
do
titular
na
marda data em que tiver expirado
Zurita - Lab. Fa rmacêutico Ltda.
ca Ofal n° 333.210).
aqUOle prazo de recurso:
Manufatura de Capas Lord ffl. A.
(transferência para seu nome da marca
c • , nc. (transf . para seu nome (titular do Mn= 876.1178) Anote-se
Arucase - reg. 256.297)
ll=rficilafgáo de Invenção Deferido
da marca Euclid n° 356.251 - Eu o pedido de reconsideraçíto de deapaVau Melle N. V. (transferência pa
'd n° 344.221).
cho impetrado por Maniirattara de
seu nome da marca Melbras -reg. Gaf Corp. (transf.
Capas Lord
S19 128.a33 - Novas Disposições em
na marca Etableseu nome mática, *lanoS.A.
878.878.
257.807) . da marca Polymerite para
anbalagens Comercial para Refeições
n9
354.943
Dynamit Nobel Akti engesellschaft
- Jorge Piumbarto Pizarro e Mana• 7.837) .
(ai RU-DER
teração de nome da marca
•
cnsi Comercial e Agrícola 8. A.
Recursos Ragerfflostos
Leon Soleira (transf, para seu nome
Ultra
Pa
- reg. 257.8+9) .
da marca Arcadia n9 349.246) .
Farbenfsslbriken Bayer AlMontyecal
ExigNcias
General Electric Company (transfe- C Sociedade dos Vinhos do Pôrto
onstantino, San l (alt de nome do lschaft (no recurso interposto ao fe•
rência para seu nome da marca G. E.
Cumpra euiganclas técnicas:
titular na marca Reserva Velha nú- deremineto da marca Aspirin TatueS. A. - reg. 270.044).'
m 270.162).
mero 360.024) .
W9
- IIRIWAplastic L. o
Comercial e Industrial Colômbia Sociedade Anônima ( a 'teração de nome da
Calçados Heidy S.A. (a It. de nome . Ind. Gráfica Guanabara Ltda. ,INo Com. de Plásticos Ltda.
369 165.1a9 - River Papéis Bancado titular na marca Heidy número recurso interposto ao deferimento do
marca C - reg. 270.862).
360.935) .
tanno si9 438.492, marca A Mama- aladas Ltda.
American Standdrd Inc. (alt. de nome
W9 165.178
Carbosil S.A. Ind. e Com. (transf. bara) .
River Papéis Benefido titular da marca Detroit n° 282.597). para seu nome da marca Carbosil
alados Ltda.
Maravilha
Ind.
e
Com.
de
Torrefações Assoc'adas Ind. e Com. n9 370.505 - Carbosil n9 352.905) .
Cafés
N9 165.024 - Affon.so Ciaiode LaFinos Ltda. (no recurso interposto monaco.
S. A. (transt. para seu nome J., marQuimi a Aristan Srl ( transf para ao
deferimento
da
marca
Maravilha,
ca Café Rocha rr' 282.778),
seu nome da marca Copin número térmo 459.267).
N9 134.126
Benedito Paes Oli363.441) .
veira.
Inds. Villares S. A. (alt, de nome
Hasenclever
Fábrica
Metalúrgica
369 184.110 - Marcos Stechman
Erlitôla Tiânsito e Veie:
do titular na marca Elevadas número (transi.
Lttio S . A. (no recurso interposto ao delepa a se-."
ca : imanto do térmo ri 9 483.569 marca Sanar.
288.172 - Elevadas a 288.173).
N9 164,j9
Trânsito & Veiculos 119 363.b49),
Marcos Stechmela
Iamer).
C11fb8£
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N9 164.0'19 - Ind. Plast!ca Opalit
Ng 663.376 - Covema
Cooeina
Ltda.
Produtos •QuimicoS Metais Ltda.
• 149 164.001 - Elias Gomes Lopes e
18.
Daniel Pinheiro de Pinho.
No
666.007 - Quinar - Nardy MoNo 165.800 - Antônio Passos Sanretti -• cl. 28.
nos.
N° 166.593 - Tinsley & Filhos S.A. N9 528.028 - Sainco - Sainco SoEnd. de Artefatos de Chumbo- e Me- ciedade Administradora e Incor pora
talúrgica.
-doraLt.cl38(omexclusãd
No 181.160 - Luigi Paolo Guassar- letras de câmbio).
do.
N9 539.605 - Droeste - Drogarias
No 181.972 -- Akos Zahoran.
do Oeste Ltda. Droeste cl. 48 1,com
Alembert Tede&chl. a indicação exposta" pela seção),
N . 182.278
183.123 -- Kouichi . Hayashida.
1n1') 676.118 - Rodovás - Rodovas
No 183.721 -- Pedreira Fronteira
Ind. e Com. de Rodos e Vassouras
Ltda.
Ltda. - cl. 29.
Retificação • de Pontos
Título de estabe?eciniento
No 1T7.650 êonjunto de Engrenadeferido
gem Cónica para Máquinas e Redutores - Formate Ind. Nacional de
N° 616.747 - Palácio dos Estados
Corõas e Pinhões Ltda. Pontos puUm Só Teto Para Todo o Brasil blicados em 9-4-69..
Waldemiro José de Oliveira - eis. 33,
1nP? 162.223 - Dispositivo Eletro- 41, 42, 43 e 44.
magnético - Societe D'Electronique
N9 621.746 ,- Farmácia Santa MaEt D'Automatisme - Pontos publiria - Farmácia Santa Maria Ltda.
cados em 9-3-70.
- eis. 3 e 48.
*Em 28 de agóst•o de 1964.
N9 632.047 - Planalto Agência de
DiviRepublicação: Diretor Geral Artigos de Notícias - Convívio Sosões - Serviços e Seções
cidade Brasileira de Cultura - clasD. O. de 17-3-70
ses 32 e 38.
Em 18 de março de 1970
N9 635.927 - Eman.ésa n'audadense
- Kist & Kroth Ltda. - ci. 33.
Notificação
Ficam notificados os requerentes
Marcas indeferidas
abaixo .mencionados a comparecer a êste Departamento. no N9 605.343 -- Café Guapiara
.)razo de 60 dias, a fim de Abdaia João -- cl. 41.
ifetuur o pagamento da taxa
final para que sejam expedidos 14 9 631.713 -- Quinta dps Outeiros
Pires da Silva
el. 42.
os certificados:
N9 640.851 -- Justa -- Rodolfo adráz
Tas. 637.697 -- 637.696 -- 637.695 -- 4. * .
:Na. Industrial de Conserias Alimenadias Cica.
Exigências
N9 632.959 - - Comercial de ReCumpra exigências técnicas:
sresentações Genebra Ltda.
Notificação
No 650.908
Com. e Ind. RepaAr
Depois de decorrido o prazo de 60 Diesel Ltda. .
" dias, a •partir da presente data, No 427.734
Comercial Exp. e
para recurso ou impugnação, e Imp. Itaussu Ltda. •
se nenhum interessado do mesinase valer, ficam notificados
Foi mandado cancelar o registro
os requerentes abaixo mencionaabaixo mencionado:
para
comparecer
a
êste
Dedos'
partamento, a fim de efetuar o N9 400.672 - Sociedade Vinícola
pagamento da taxa final, dentro Miseno Ltda. - Cancele-se o regisdo prazo de 60 dias, contados tro.
da data em que tiver expirado
aquêle prazo de recurso.
Retificação de clichê
Marcas deferidas
N
o 798.191 - Petibamba
PetiN9 650.696 - Epoflex - Teeno Qui- bamba Roupas Ltda. - cl. 36 - cliché publicado em 22-8-67.
nica S. A. - cl. 28.

Jogn

1;70 735

CERTIFICA:30S EXPEDIDOS EM 12 DE MARÇO DE 1970
Têrmos

266.992
483.863
487.567
490.427
491.565
492.263
494.821
495.862
500.224
500.226
500.238
500.240
500.246
500.247
500.262
501.944
503.367
503.997
512.252
528.037
549.032
549.033
563.750
566.044
566,388
588.561
590.453
592.270
598.889
621.625
624.767
630.284
630.285
630.512
631.325
631.928
631.'131
631.932
631.934
031.935631.936
633.293
C/3.760
635.835
637.538
640.519
641.950
641.989
642.056
642.067 •
642.068
642.069
642.265
642.526
643.557
643.756
648 720
649.52!
669.065

1VLARCAS - CLASSE/2
Cia. Vinicela Rio Grandense -- 42
Eletro-TC - 16
Ganalrk - 1
Branca de Leite - 41
Quinta do Norte - 42
,Esplenceálcic - 3
Ceasa - 38
Horinobial
Climas - 7
Climax - 9
Clima - 21
Climax - 23
Climas - 29
Climas - 30
Clima< - -45
Arfelis
3
Claufer - 3
Durnit - 3
Key - 48
Limmits - 3
Emblemática - 2
Emblemática - 3
Casado' - 36
Armour Star - 43
Cairn Gonu - 42
Magistral - 36
A Secretária Moderna - 32
Cleo - 41
Sulfarrapo - 32, 33 e e50
Telewhisky - 38
Gel - 16
Enmsfalt - 1
Emusfalt - 28
Madepan - 28
Gravacol
1
Guidabol - 3
Istofano - 3
Triptidina - 3
Guidamin - 3
Guidabolin - 3
Plela.cor - 3
FLC - 8
Pedigree
42
Lioeper - 3
I
Honda - 39
1
Itobi - .Socedade Civil Atinistradora e iniobiliaria -*33
Brassyart - 11
Cutiembrion - 48
Café Comni -- 41
AP -- 5
AP --- 6
Al3 --- 7
Milplast -- 28
Cofersul -- 11
Benclix --. 31
Felche,. -- 6
Zendl -- 28
Fqlocarús -- 2
Fortaleza -- 60

1

•••n•n•

cfc51Diac)
DIVULGAÇÃO N' 1.001
Preço NCe$ OAO
A Venda:
Na Guanabara:
Ministé.rio da Fazenda
Agência
Seção de Ven,las: Av. Rodrigues Alves. 1
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Poda)
Em Brasília
Na sede do . DiN
,....••n•n•nnn••••••••n••

f,;areu d2

I Regi,tros
402.264
402.265
402.266
402.267
402.268
402.269
402.270
402.271
402.272
402.273
402.274
402.275
402.276
402.277
402.278
402. :79
402.280
402.281
402.282
408.283 .
402.284
402.285
402.286
402.287
402.288
402.239
402."20
402.291
40.1.292
4022:13
402.a24
402.295
601.2P6
402.297
40a.aga
60a.2a9
402.300
401.801
401.302
402.303
40'1.204
402.306
402.216
402.207
402,308
402.80a
402.310
402.311
402.212
400.113
400.114
40'1.215
402.116
401.317
402.118
401.119
402.320
402.121
402.322

7“53

MAMO OFICtAL (Geç'ão ni)
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PUBLEICAROC
dd1:0 R 9 154 243 O 31 de outubro de 19634
ORONZIO DE NORA IMPIANTI ELETTROCHIMIC/
PrIv,l jgio de Invenção: "C g LULA ELETROLITICA. BIPOLAR bR
sg airs m($2:1
PIAS "a

Requerente:

REIVINDICAÇÔE

1.- Em uma celula eletrolítica bipolar de series múltiplas,
uma pluralidade de unidades de celulas, earadterizada por compreender
eade uma uma caixa de celu/a tendo um tOptde metal .
exposto eletricai
monte condutor e uma estrutura em forma de caixa, revestida por isola.
mento, abaixo do referido tapo, formando o recidto para a prexima

Ga tet"do 'ctbdvás ngsf: toba de di ntaaggo e,queoldt, pultide
otO52iottO O 008cnoáGIRente s ,am posoaturc de Obullgo Gousent guw) r
:NOZ@ lgotWo peraoiona5. na 2orma de 2i 2orpe de 2 .
40d0 .5,on209
do C cotrolto, ou j oeompriennt0 (i de pele menos W
#2S SUSD ,ee
+5C: UrgUrc O p rofundidade) .
o
Ponto ao 1 do total do 10 $kontoo pnresanZadoe

4

lula inferior na serie mUltipla, meios de suporte isolados para' àng
dos que se projetam para baixo desde o tOpo da referida .estrutura em
forma de caixa revestida com isolamento, &lodos suportados pelos refg
ridos suportes isolados de lodos e ligados olOtricamente e distancia,
' dos do tapo do metal el;tricamente condutor da referida ce
'lula e da
ase metálica exposta da seguinte unidade de eelula inferior na refg
rida serie matipla, meios para introduzir mermlrio em cada uma das
referidas unidades de celula S para faze-lo fluir sabre os topos metí
Aieos elOtricamente condutores, meios para introduzir uma solução de
oalmoura em cada uma das unidades de e4lula e meios para retirar a s2
âugão de salmoura esgotada de cada uma das referidas unidades de celu
2ln, meios para retirar anuagama de merctiric de cada uma das unidades
Co ceiula, meios para comunicar corrente eletrolisante atraves de cA
a51 uma das unidades de celula e dweelula para celula e meios para sm,
vortar uma pluralidade das unidades de oelula em contacto eletriCo e
n uma Inclinação entre crua de 2° e 'cirott de 85° em relação ; horl
8Ontal.

o

4

1LRHO N 9 169 922 de 26 de maio de 1965
Requerente: THORIBIO COSTA São Paulo
Privil410 de Invenção: ° A PERFEIÇOAMENfOS EM VARAS UE PESCAR'
RSIVINDIÇAÇOSA

8

doposItante reivindica o prioridade do.correspondente
ffide depositado na Repartição de Patentes doa Estados Unidos d g Am.;r1
oa 40 Norte, em 31 de outubro de 1962, sob o n 9
234o379.
Pauto nu 4 ao totais de 14 pontos apresentado

1 ,› Aperfeiçoamentos em varas de peanar, OaMterizados por compreenderem inicialmente um cabo ou empunhador, formado por tubo retiltneo, com a metade anterior de &WS
Co Xtenséo provida de um rasgo lateral longitudinal, extendido
até a aua borda livre, e bando a metade posterior dotada também de dois rasgos Laterais longitudinais, de menor extenso
4
aquele e diametralmente opostos, dito tubo sendo ainda
Kutpado, em sus extremidade posterior, com um terminal de
QUS

bloqueio, mantido indealocAvel por dois \ pinos externos ra
diste, oravadoo na auperftcie lateral daouele6
1g2.249 de 26 de egSsto ao s'sa4
Wauerentso ROMENOS:E/COAL CORPORATION' mourE.0 A, '
NIvilegio de InvenoSon n UH PROCESSO APERFEIÇOADO NA PURIFICAÇXO
Ca3 DIPUNIIPLAWANES GEMINADA BRUTA C UM AUMNIQUE DE V4CUO PARA Ma
DISTILA010

'a2203 IP

:REIV1NDICAÇOSB
crocemo 4% p urifice.slio do difeallolidcanes
bruta para dAstllag g o e um axambique, o a p erfeiçoamento que
20
@PPeA.00rAce por.ocmpreander
.
passar-se c ontinuamente a'difenilolalca,
4

Ponto n g 1 do total de 5 pontos anscsontadode

Segunda-teira 2.)

0IÁR,10 r)".11:s1A1..

Março de

11;)

1970 757

.••nn•

TUMO Ne 150 140 de 25 de junho de 1963
Requerente: TEXTRON INC., . E.U.A.
Privilegio de Invenção: "LAMINADORA PARA MATERIAL EM FORMA DE
!PIVINDICACOES

ib

Urda estrutura laminadora ,s caracterizada por uma carcaçO

Ou eloJamento tendo ume cavidade transversal o abertura dianteira
o trazeira para e entrada e safde de uma tire À ser laminada,

um cartucho localizado no interior da dita cavidade e contendo
ralos

e

elementos de aplioação de pressão para os mesmoa, O dita

TUMO N o 145,942 de

7 de janeiro de 1963 -

Requerentet STANDARD ELECTRICA $/A 'GUANABARA

Privi1gio de Invençios ° DISPOSITIVO DE DESCARGA gaTRICA,
PAR' P RODUZIR INTERAÇOES . ENTRE NULOS
REIVINDICAÇOF
1- Um dispositivo de descarga elétrico ceructertz'ar

por vuuLer uma câmara esterica evacuada, livre

do estruturae

cartuoho sendo inserivel o extreivel da dita cavidade eom0 uma.

tanulveis, meios para produzir uma distribuiç;o de potencial

unidade, e um dispositivo motriz do ação linear ligado com 0
4 "4 cartucho para desloeá-10 no interior da dite novidade,

da dita camare que aumentem progressiva e radialmente em

wAto ne 1 do total de 23 pontos apresentados.

4,

reç .j o ao centro da c;.mara, meios para fornecer partículas at6.Micas na dita câmara, meios para ionizar _as ditas particulos

na dita câmara, a dita distribuição de potencial tendo uma sis.

e

plitude que impede as ditas particulas etravâs do dito centra
em velocidades que produzam reações nucleares
Á requerente reivindica a prioridade do correspondea!
te pedido depositado ha Repartição de Patentes dos Estados Uai;
dos dusAmárica em 11 de janeiro de 1962 sob o n 2 165.639

Ponto n o A do.total_da 60 pontos apresentados .

MERMO NO 213.226 de 10 de outubro do 1969
Requerentes DIRCEU -BORIN ==GUANABARA
ticdãlo Industriais " MODOLO DE COLCHETE

PARA

CALÇA DA

•

SEUilORA8
REIvINDICAÇOES

.

4)" .MODÉLO DE COLCHETE' PARA CALÇA DE SENRORAp", cataste,
rizado por ser constituido de duas. peças que se encaixam e se proa.
doas, sendo que a primeira formada por uma peça redonda convexa cem

u) prolongamento em um dos lados e terminando em um retangulo
¡mato no sentido horizontal a primeira e tendo em pouk 4tterior uma

TRRMO N o 151 858 de 14 de ag8sto

lbertura também retangular.

Prpri16cio de Invenção: "CONJUNTO AMORTCCEDOR DE VIRRACUI

Requerente; BORO-WARNER CORPORATION - E.U.A.
REIVINDICACUES

Ponto n e 1 do total de 3 pontos apresontados

1 - Um conjunto amortecedor de vibrações caractz
rimado pelo fato que ele compreende um membro de cubo tendo
um fXange arLlar estendendo-se radialmente; um par de membros anulares leitoa chapas ficando diepostoe em lados opos-,

toa de dito flangel meios ligando dito par de membros feitos
chapaa entre ei para rotação conjuntal um par de chapas
ImaaPee de retenção, cada dita chapa de retenção ficando
posta entre dito Plange o Um membro diferente de . ditos
broa feitos chapa; meios definindo um grupo de aberturas no
dito conjunto amortecedor, dito grupo de aberturas incluindo

um jago de aberturas de um modo geral combinantoe no dit o, .;
flange, ditos membros feitos chapas o ditas ' chapas de

roteai

ção respectivamente; e meloa elEletieoe aeeociados com

cal

jOgo de abertura° reoebidoa em cada uma dae ditas aberturas'
de chapas de retenção, ditos meloa elásticoe ficando dispoefri
toe de maneira Que ¡orou° 4/ transmiti4o de dito par de mexi

Ob£pass pp0

• bm
t 60

Utoo

ato g lUZ8D o

&gene caracterizrdea por ter um comando eutom4ico (24,fig.4)

vâce-voweao aDszvén

elinenteder lio picos, deixando-oe

que abre -o funil 23, fia.

cair eSeire um par de rolos (6)que oe leva pau as canaletes.

F3GOCI 01~o

8 wo Q uns' Oáte

ilNo de 19-10

DIARIO OFICIAL (Seção M).,

'VS@ 9egundzAkek gt 28

Yol 7ind2da eprioridade de

ntio

edid0 deposâPAIdo na Ibpertição de Patentes norte amerfcano

guias (7) de onde sao apanhado:a, aos pares, per uma corrente
de pinos (8) e em seguida jogados ' dentro doe pistoes cravado =
ree (4), tornando assem automatice a oeeraçao de alimentar

CC

C

com 1? do agasto. de 2962 sob nn 2170807 o
Pcto n n 1

ê©

referidos pietoeee •

total de 14 pontos apresentados, .

,t0 'n o 1 de total de

4

pontos apresentedeS e

4

.3
.11 IMPE O
eu
5556

•

ru

eeeeee :um

nom

1
temam roma

eeRge ps 135.358 de 29 de dezeworo ce 1.961.
Requerente : C. VAN DER LELY N. V. - HOLANDA.
Privilégio de Invençãot crÉe,rmTNTOS DE CONSTRUÇXO

22RWO N a 162 027 de 24 de agasto de 1964
giequerente: ANNIBAGIL REGINALDE FUZINATTO . São Pá-:-"o

PREPABRICALO S E EDIPICAÇOES OBTIDAS a* OS MESMOS'.

[ #PRivilálo kt Invenção: 'PARELHO PARA ENCASTOAR ANZÓIS EM GERALn

aaraDeta-Ogg. .
APARELHO PARA ENCASTOAR ' ANUIS EM GÉIAL, ca.

scetericcdo

por se formar de duas lainas articuladas or ' meio de
Ws pine ou parafuso que se sUrep gemg prendendo entre elas a pon.
livre da alça aberta do arame de encastoar o anzol, ala aque.
pa que cera fechada pela simples aço de torcer o fie 04 arome

REIVINDICAOES

i. Um elemento prefabricado, em firme de ociea. deetinade a ser empregado em obras dó' construção civil, tendo paru
des que ao dispostas de maneira que, quando em uso, ao dites
paredes encerram pelo menos parte de um andar ou - eixo,' enreci
rizado o elemento por ter um esqueleto ou armação em forma de
consistituido per vigas metlicas verticais ca horizontele
das quais as vigas verticais sao formadas, inteira ou principal-

Pasto Jan L de total de . 4 pontos apresentados.

mente, por elementos tubulares.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedi.
ao depositado na Repartição de patentes da Holanda. em 30 de dezembro de 1960, sob o n 5 259.632.
Ponto n o 1 de um total de 43 pontos apresentados.

TRRMO N O 168 890 de 9 do abril de 1965
'dá()

V1 9

173 k19 (20

Requerente: BRITISH NYLON SPINNERS LIMITED - Inglaterra

23 de eetembeNo 40 1

fflequerentes PAUL ARRE= . São Paulo
Ce Invenção qUIQUINA PARA 0R4VA00
iR3~00 Ln Vá rausw EM °DRAW

PrivilOglo de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A

Bicou

ANIS DE F1AÇA0 PARA MáQUINAS DE FIAR OU TECER°
REIVINDICW5Ee •

agamz~,

I - MÁQUINA PAPA CRAVAÇÃO MB BUO DE INIASTIc0
02~8 ZN ORMAl b logmada de pirtiee de ~vare comune,_

I . Aperfeiçoamentos em ou relativos
EM

anela do fiaçâo pare adlquinas de fiar ou tecer, tendo

112

ou meie

suplementos anulares, eaLaelerlxad as p elo feto dos citados euple-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

nda-teira 23

gentes mostsetree

Mar ' o

LJ 1,)9

~O Na 164.921 de 30 de no ,,embro de 1964.

GROU:~ mear azowninofie ato pesa
'molecular serem localizados d. modo a proporcionam uma super.
de

Cicie de apoio dbrop a que/ trabalhar transportador.
requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartiçno da Patentes da Inglaterra. 4012
Ia abril de 1964, sob no 14.908.
Ponto ne 1 do total de 3 pontos apresentados.

Requerente: MONSANTO COMPANY - E.U.A.
Privil6gio de Invenção: "PROCESSO PARA A POLIMERIVn0
DE LACTAMAS NA PRESENÇA DE AGENTE DE ENCHImENTO OU D2
REFORÇO".
REIVINDICAS
1.- Aperfeiçoamento em p.ocesso para condu ,:ir

Do-

limerização de lactamas base-catalisada, substancialmento anidra, na presença de um agente de enchimento ou de refârço tendo
grupos hidroxila presentes em suo superflsiç,
por compreender a remoço dos referidos grupos anns do
da po1imerizaç5o e, quando se encontra nresente em copuludçr,p
la remoção dos grupos hidroxila ar:m 3e quaLper renoção
da pelo referido copulador
nnalmente a depositante'reivindica a prioridadd dos
correspondentes pedidos depositados na RepartiçSo de Patentec dos
Estados Unidos da America do Norte em 3 de jv.nho de 1954, 2,:5 de
innho de 1961,, e 24 de novembro de 196,-, ; respectivamente .
onto no 1 do total de 60 pontos atirentador .

TERNO 119 172 799 de 1 de setembro de 1965
Requerente: BRUSAROSCO de CIA. - são Paulo

Privilo;gio de 1nvençao3 "DUTO ARTICULAR"
REIVINDICAÇOE4
Duto articulas caracterizado por ser conatl--

tuia() de duas peças tubulares curvas providas cie prolongamen

TIMO NO 205.691 de 21 de janeiro de 1959
Requerente: MÓVEIS JIJUS LTDA ----SXO
Privil;gio de Invenção; " NOVO SOFÁ-CAMA "

toa prOprioa, acopladao uma outra por meio de peça de junção rotativa, provida de elementos de vedação a de rolamentos,

REIVINDICACOES

o conjunto sendo dotado de um elemento comum do suporte com

1- 1101,0 sofj -cama, caracterizado por compreenaer

manual de apoio vertical e podendo ainda dito conjunto die-

inicialmente uma , armação de base; em formo do luadro

pOr de contraiAsos nitadoe em pontoe adequados destinados a

tangular, e tendo as dimensões correspondente a um sof5.

garantir o equilíbrio et:de...deo.

de dois lugares, quadro ;ste não inteiriço, moo sim
to em

eonto n9 7 de
dO tOtal

3 pontos apresentados ,

duas partes separadas, sendo nma fixa, comportando

tres dos seus lados, quais sejam o anteriuk, o postekior, 3
um lateral, de interligação daqueles dois, e a outra mOvel0
rOrmada pelo quarto ou Ultimo lado 0
Ponto ti9 1 do total de 6 pontos a presentados 0
ii
ia

.s
.301:11
1

1

"

•

a

760 Segunds5>Uira ,23
TERMO N9

160.900 de 16

DIÁRIO OFiCIAL .(Seção 111)

£o julho CO 2534'4

Requerente: EUDOLF STORZBACE-. A/EMA:MA ocItn
Privilegio de invonçat "COICADOR D CORTINA; PARTICULAR.'

Março de 197(0

precedentea e, de pre ferencia, compreendido antro 1,05 o 2
vezeo 6000 valon

VÁMNTE MAS NÃO EXCLUSIWERTE„ CUBMINCIA3 ItiT2TICAS COã

PEÇAS CURVAS NOS EXTREMOS E PROCESSO PARA A

FABRICAÇgVe

detecta-ee, por álea eo breteneão do an6d
io-pilot0, o mo-

1 - Processo de 'fabricação dum colgador de cor.
tina, particalarmentn, mas não awciusivmmente, de substãnelQ

mento no qual o teor em alumine diaeolvidn, torna-ao infe-

.sintética com extremos eurve, caracterizado por ser galo:1°102

rior a um limiar (valor limite) dado, que depende da denoi-

SUA

REIVINDICACOnn

do todo o colgador mediante o processo de eiegão,
O 'requerente reivindica A prioridade do corres.,
pondente pedido depositados na Repartição de Patentes de Al2
manta Ocidental Sob n6MCX0 ?St 20861 2134o do 16 de —
Julbs do
1963,
Ponto fl g 1 do total de 29 vonos apresentados.

dade' de impulsos escolhida;

Re ivindica-se a prioridade do pedido correspondente
depositado na Freaço sob n g
946.411, em 3 de setembro de 0.
1963.
Ponto n g 1 do total 29 pontos apresentad

a
•
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TÊM° N O 152 5l de 20 de setembro de 196:7
Requerente: IDECHINEY-COMPAGNIE DE PRODUITS CHIMIQUES ET ELECTR1N

METALLURGIQUES - França
Priviljgio d3 Invenção "APERFEIÇOAMENTOS NA ELETRÓLISE fONEA DA
ALUMINA"
RgIVINDICACN4

TsRmo N Q 153.764 de 17 de outubro de l96V
Requ erente: DAEPE A.G.
SUIÇA
P rivilegio de Invenção: " MÁQUINA PARA A PRODUÇÃO DE COPOS 0600
POR ESTIRAGEM EM P
ROFUNDIDADE A PARTIR DE MATERIAL SINTÉTICO 735
HoPUsTIco

1) "APERFEIÇOAMENTOS NA 1LET.RdLISE IGNEA DA ALUMINA" cdractl
rizadoe por se efetuar, sucessivamente, às stopas zeguintees
faz-ao passar, etrav4e de um anedio Alto czótlio-piloto, em,
ja base apresenta uma euperfioie pequena

CO2

relaato

21 super

fleie 6dicu letal, um inDulac da corsçtne tál, que dite.b11
se

6

atravessada por uma Corrente de dendidade superior h-

quela "d" 4a corrente

V

-.211.3 atTU ZC'D

s:uemdolo antldica aa

suba,aa regime mormal 4o iuncionamento, de preferência 139

,preendida entre 1,5
O

10 ampa yrt/cA

O

10 VC008 OWSH densidade "A° s •

r_OíD pz2---zioxitlarmonte eattre V o

AS-re 1

ê =perco/

2!
mede-so torin dose enddloz, pilototuaO duracZo443
os aig p0£0 aG oerrsVztei
sietemIticaututo, 'Uco impuleo,

atd

que a iene ao

deame sadio-piloto ultretasee um valor Alto de .obbreteneU
OuperiOr eo valor mdUEID Ottexvedo mo cuszo dto Impulaos

REIVINDICAÇUES
Maquina para a p rodução de corpos ocos por e
3 tIrs:-.,iem co
• profundidade a partir de m
aterial sintetico to rmoplesticop dotada
com MJ108 transportadores 2
de aquecimento o do eenformeçeo do j
ma faixa de material sintetico, para recortar da faisa, por 45"inks
gema os corpos ocos e para transportar os corpos ocos assim cort
dos, caracterizado pelo fato dos meios de conformação 2 de cpnhn.

sem d de transporte con s
tituirem uma unidade que possui pelo menon
um bloco de ferramentas mevel dotado com um molde, e com o qual
cooperam, numa p rimeira p osicâo de trabalho,
um OrgSo de aperto
para fixar a faina por oima do molde , um embolo de prá

que ao introduz mesto Ultimo, bem como um Orei°

-estiragem
p uncionador de pg

aço fixa, para . o corte por cunhagem dos corpos ocos formados om
quanto que u bloco do ferramentas, para transportar âstee corpos
ecoa pare tora da maquina 6 de p looável para up3 teg
unda poslçio
êe trabalho .
Poeto n g 1 do total de 1? pontoo aproontedos

g

O' ICIAL (Set-o 110,

23

cor uma pIuralid.de de pares de membros de tratamento de superfj
ai. opostos geralmente eetangulares, estando cada membro em enu,

TEIMO N 2 190.796 de 26 de junho da 156?

Requerentes BRUNO MANOEL

Mart3: da 1,9,0j 1:irt

-

RODRIGO ES e ILIDIO LOPES CUNHA

p

'rivilegio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS EM APARELHO PARA

jamento de tratamento de superficla com Um lado da Cha a de. XL!.
dro aoktacenta ao mesmo e impa/ida atrav4a da arranjueemc;ntricoa

:ONTROLE DE PRESSIO EM PNEUMÁTICOS

efetivos para transmitir uma 'translagírb curvilínea a cada imombrA

52(0 PAULO

de forma que as bordas longitudinale da mesmo Continuem substano

REIVINDICAÇO513

eialmente normais ao trajeto de movimento da chapa de vidro du1 - Aperfeiçoamentos com aparelho para controlada

g

rante a operaç b de tratamento de superficie, caracterizado por

ressão em pneumáticos, caracterizados por compreenderem eseencial

lincronizar o movimento de membros opostos de tratamento de supe:

ente uma junta cinemática, aplicável ao eixo da roda, e um

dcle de cada par de maneira que fiquem 180 tora de fase com

MOCEIÚ2

0

o de comando,montado em painel próprio,a junta sendo compoeta

.espeito um ao outro e tembem de forma que o membro, superior de

artir de um copo cillndrico,com um conduto radial de fundo, aber-

a-atamento de superficle de um par fique -no fase cem o membro 14

o na suporficie lateral do meamo,onde receba um bico de entrada da

'erior de tratamento de supertició do par ou pares imediatamente

r,copo este em cujo interior é centrado um eixo tubular,rdtifica.

.di

.o e polido em sua extremidade livre,e que recebe um rolamento os

.

poe ntes ao mesmo .

Ponto n o 1 do total de 24 pontoe apresentados

.tocial,cca lubri.ficação permanaateps mala um retentor,41to cooluao Bando mantido em posiçao por uma bucha de ancOsto,e fixado

por

ampa aparafusada;ainda,na extremidade do eixo que avança para foro
a tampa,sendo aplicada una bucha, com uma ou duaa derivacaaa tubuares,conforme o conjunto seja aplicado a apenas uma rem:U(7watt~
;oiro) ou flua. rodas (pneua trazeiroa), caracterizando aasim a jun
:a cinemática dianteira e trazeira reapectivamente, com fixaçãoper
oarafuso axial e extremo, tendo intercaladaa guarnlçõea de vedação,
tito conjunto sendo aplicado à ponta de eixo do velculo através de
/Z1 grande disco, C= zuraçao perlierica correspondente ao suporte

-

oe adaptação, e bloqueado em terno do eixo da junta atreves : de uma
oequena esfera, encaixada emrobaixo e recortes Previstos na própda
,uperricie lateral do eixo, bucha de encOsso e abartur& central.ão
orciprio disco, com fixação por porca rosqueada, tenda intercala&
ma arruela de pressão.

o

TERMO 112 161.390 de 23 de março do 1964..
Requerente: INWSTRIA CARRAÇO S/A. - EA0 PAULO.
Modâlo de Utilidade: "NOVO MODELO DE LÂMPADA TRANSPORTÁVEL
FLUOREJCENTE'.

.

°onto n 1 do total de b pontos apresentado.

2

.

REIVINDICAOER

1 ) "NOVO MODELO DE IMPADA TRANSPORTKVEL FLUORES
CENTE", que se caraoteriza essencialmente por ter uma forma
geral cilindrioa sendo oonetituida por um tubo cilíndrico (1).
de material traamparent ou transparente ou translucido fecha.

do numa extremidade por uma tampa (Z) calinarica provida de

mo,

o.

abas laterais enVoltdrias
de um gancho (4) que sai do aos
centro, ea outra extremidade 4 fecha& pC2' um cabo (5) igual.
montíoilindrioo provido também de duas alças envo2.tdriaa.(6).
• da sua outrem/dada in4aláaroaatrali sia4liat1G (7) lidada
mato:Mede. çal

o

Imo N 153.546 de 15 de outubro de 1963 -

Ponta na do t0ta1 de- Z'
,

Requerente* LIBBEY-OWENS-FORD OLASS COMPANY ao=aS.U.L.
'rivilágio de Invençlot "

PROCESSO E

APARELHO PARA p ura

ann -

rANEAMENTEAS FACES 0POSZA2 DE UMA PLACA DE' V/DRQ
REIVINDICAÇOES
1- PROCESSO: E APARELHO PARA POLIR

PACES

ulasrAs DE

'

umuLdnumErrE AS

UMA PLACA DE VIDRO, coraaaieniq m
u

protesta

'ara aimultaneamente tratar a superficie de ambos na 18404 db
Ama chapa te vidro movida ao longo, de um traIsta predeterminada

.

nwie 3 chapa í passada para dentre so atravám da espaçO definida

apresentados

762 Segunda-feira 23
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22RMO N9 166.766 de 29 de janeiro Ge 19690
9eiluerente: UNIVERSAL MOULDED FIBER GLASS CORP..- 2.U.A.
Privilégio do Invenção; °PROCESSO E nQUIPAMENTO PARA PAEIRICAR ARTIGOS DE RESINA REFORÇADOS can FILAMEXTOS E MAU
ADAPTADO PARA UTILIZAR EM OPERAÇOES DE ENROLAMENTO DE PI
LAMENT02".

(Seção '11)

Março de 1970

geferido veiculo Impele el referida segundo roda paca rã oosgmeNt,
mais íntimo cum o referida segunda superfície do tgâIh.O 0 o nnÂao
no ce&wido veiculo pare girarem o referido alzo.
Ponto 10 1 do total de 29 pontoo aprocontadoo.

gIVINDICACtg
1... Processo para fabricar artigos de resina reforça-

dos com filamentos que inclui as etapas de girar um mandril con
dutor de calor de uma máquina de enrolar filamentos em terno de
um eixo geometrico horizontal, alimentar filamento de refferço e
Daterial resinoso liquido endureclvel a quente à superfície en,
terna do referido mandril e enrolar os filamentos impregnados
de resina em terno do mandril, aquecer internamente o referid
mento do referido material resinoso, caracterizado pelo fato de

TERMO Ng 173 526 de 28 de setembro de 1965
Requerente: XEROX CORPORATION - E.U.A.
Privilegio de Invenção: "APARELHO-DE CONTAGEM ESCALONADO"

incluir a etapa de continuar a referida etapa de aquecimento a-

EIVINDICAÇõEA

mandril durante a etapa de aquecimento para iniciar o endureci-

penas ate o artigo ficar uma condição auto-sustentável mas an -

1 - Um aparelho para proporcionar numeros escalona

tos do material resinoso ficar totalmente endurecido, terminar

dos de impulsos com a ocorrencia de eventos caracterizado por

a rotação do mandril depois de artigo se tornar auto-sustentâ

compreender: •

c. el e remover o mesmo da máquina de enrolamento.
A requerente reivindica a prioridade do correspon.
dente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da hmerica do Norte; em 29 de janeiro de 1964, sob ng
Y40.960.
ao 1 do total de 24 pontos apresentados.

dispositivos emissores de impulso apropriados para
emitirem series sucessivas de impulsos com a ocorrendo de
eventos predeterminados;
um dispositivo contador apropriado para registrar
a ocorrencia dos eventosb
. - dispositivos operacionalmente associados

COM 08

dispositivos contadores para variar o Aumero de impulsos dos
dispositivos emissores de impulso ã medida que os dispositivos contadores registram numeros de eventos pre-estabelecidos.
A requerente reivindica a prioridade do corresponden
te pedido depositado na RepartiçZo de Patontes dos Estados UNI:
dos da America em 30 de setembro de1964 sob o n g 400.315
Ponto n g 1 do total de 6 pontos apresentados .
TERMO No 165.722 de 29 de dezembro de 1964.
Requerentes WESCOMB OTIS TEMPLE E.U.A.
Privilegio de Invenção g "VEICULO GUIADO EM VIA PERMANENTE 2
DISPOSITIVO D3 TRAÇRO PARA O MESMO",

kanaillWaria
galado em vim permanente para oporneU.
via permanente provida de superfícies de engate de Mos
de faces opostas, tendo o referido veiculo uma primeira roda .
pontada nele pare angatao ama primeira das referidas superfície
de trilho, caracterizado pelo fato de compreender maios para acionarem o referido veículo que compreendem um eixo montado n
referido veículo transversalmente ao mesmo, uma caixa de engre.
megens montada articuladamente no referido elmo, ama segunda .r2
çie montada no referida caixa de engrenagens, um trem de engrena
genn na referida caixa de engrenagens conectando operantemente
e referido eixo e a referida segunda toda, sendo o eixo geométri
co de rotaçfio da referida segunda roda disposto etrés do referi'
do eixo em relmOo 8 dl:e& desejada do movimento°do referido
veículo, sendo e distAncia entre o eixo geométrico do referido
ia= e o referida segunda superfícies de trilho menor que o raio
CO referida segunda roda mais C distancie entre a referida segui
Ca roda e os eixos geométricos dos eixos, pelo que a rotação do
' Cloforldo eixo ma direq8o pare produzir o movimento -desejado d'
1. - Veículo

em =8

,
T2RMO N9 166.493 de 26 de janeiro de 1965.
Requerente: GLOSE-UNION INC. - E.U.A.
Privilégio de Invenção; "PROCESSO PARA , FABRICAR UM
CONDENSADOR DE OXIDO DE NIQUEL E CONDENSADOR RESULTANTE".
REIVINDICAOES

1.- yrocesso para fabricar um condensador de Oxido de
níquel, caracterizado pelo fato de compreender a pintura de um
membro provido de uma superfície de níquel com tinta condutora
dotada de partículas condutoras, frita e um solvente, sendo
referida frita permeável ao oxigeinio para permitir que a refer,1,

•

ICEARIO 0CIA l _

Saalsus:.d.:.-feka 23

Março de 1970 7JA,3

011)

da superfície de níquel oxide quando aquecida na pre,s,ss.ça de

-Timo No 136.373 de 12 de fevereiro de 1962

oxigenio, secagem da referida tinta, pela remoção do referido

Requsrente: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH NAATSCRAPPIJ N.V.
ri= HOLANDA'
Priv.de Invenção: " PROCESSO PARA PREPARAÇIO DE UN AGENTE
ESPESSADOR DE ARGILA RESISTENTE-À AGUA ";
,t.e1vindicaçOez

solvente, e queima do referido membro em uma atmosfera que contem oxigenio durante um espaço de tempo e sob uma temperatura
tal que a referida frita circula livremente, as referiaas parti
.tulas condutoras mantem a sua integridade, e uma camada cont{
tua e homog'enea de N10 com uma . car verde é formada na referida
cuperficie de níquel por baixo da referida tinta condutora onde
, referida superfície der níquel 4 exposta ao oxigenio para forar uma película dielátrica disposta intermediAriamente.
Ponto no 1 do total de

2,4

Ponto s aprasentadoa.

1 - Um processo para preparação de um agente espessador do
argila resistente a água, caracteri z adoyelo fato de um hidrosol
de argila, da um composto de cobertura a Prova de égua o 5000
em peso, baseado no peso da argila, de um líquido orgénico Saar.
te,imiscível com água, relativamente volátil, sob formação de a
ma fase consistindo de argila, composto de cobertura e pequena .
proporção de água associada ao líquido orgénico e uma fase consta
tindo da maior proporção de água, a qual e removida, após O que
a água restante o o líquido orgánico volátil são volatilizados.
;A requerente reivindica a prioridade do correspondente ped4
do depositado na Repartição da Patentes dos Estados Unidos da dr
merica em 13 de fevereiro de 1961, sob n o 889994
Ponto no 1 de um total de 21 pontos apresentados.

TERMO 0 5 166.988 do f) de fevereiro da ria
Requerentes NORTON COMPANY Privilegio de Invenção: "TELA DE REFORÇO PARA ARTIGO
mOLDIDOS, PROCESSO

E APARELHO PARA FoRDIAR A MESMA".

N o 163.444 de 15 de outubro de 1964.
Realt.,~0.tat SPERRY RARO CORPORATION - E.U.A.
Privaia95-... de Invençãos "CIRCUITO DE-COMANDO ?AM
.
PERFURADORA OU VERIFICADORA ".
TÈRMO

REIVINDICACOES

L. Tela de refOrço para artigos moldados, de composta
ção conglomerada, caracterizada pelo fato de ter uma forma

REIVINDICAÇOEL

ano.

Lar, o de compreender um nUmero inteiro de porçeea de laço am.
gularmente alternadas, formadas de filamentos continuoa, e
distribuída° simétrica e angularmente ao redor da abertura
trai, aendo cada porção da laço excentriost em relação

1 - Um circuito de contrõle para perruradora cre'
-veriricaaora, com um teclado e/ou outro dispositivo de entrada

cena

dita

D.

e uma memcirla de dados para armazenar os dados lançados atrads
e dito teclado e/ou outro dispositivo de entrada, caracterizada

4bertura central, em justaposição com outros laços, e sendo

por uma memória de programa para arrazenar o programa, para op8.

Je laços ligados entre si nos pontos de cruzamento.
A requerente reivindica as prioridades doa correspon.
dentes pedidos depositados na Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América do Norte, em 10 de fevereiro de 1964 e 1 de ,11;
Lhe de 1964, sob os n o s. 345.792 e 79.469, respectivars0e.
Ponto n g 1 do total da 44 pontos apresentados.

raçees como saltar e duplicar, e um contador eletrOnico atubei
quer pelo teclado quer pela memória de programa para controlam
os dados e a memória de programa.
A requerente reivindica a prioridade do correapondent0
pedido depositado na Repartição da Patentes na Alemanha, em 28 dO,
Outubro de 1961, sob o nUmero R 36432 Mo/434.
Ponto n o 1 do total de 22 pontos apresentadoi
T,r
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(Seção UI)

2ERM0 N P 167.526 de 26 do fevereiro de 1965.
' n1-1eqUerente: ALLIED CHENWAL CORPORATION .
..;°rivilêgio do Invenção: "PROCESSO P APA PREPARAÇÃO

parcialmente. o negra de fumo, aseim produido, de modo cugicâ,

REIVINIUCAOES

sondenteso depositados na Repartição de Patenteu, doo 2stadoo

ente a roduzir o sou modulus.
Roivindien-ee as prioridades dos pea.nos uk,ieu.Jã,

4 . ° 1,7--nesso pare preparaeo de ureia, isto e, aintese da uia, onde amônia e diOxido de carbono são introdu

Unidos da te4rica cm 26 de abril de 1963, sob n s n750G53 o cD
26 de fevereiro de 1964 sob no 347.592 .
ponto no 1 do total de 7 pontos apreson,tados

sidos em uma zona de sinteee da ureia, mantida em condiçães
;aevadas de temperatura e 'pressão, Para prover uma conversa° de
f earbamato de amenio -em urÂle de cerca de 40 a 90% e polo que
16 produzida ume Corrente dê produto, contendo ureia, vapor de,
1o

‘ajua e carbamato de amônia, caracterizado pelo gato de se passar a corrente de produto para um detompositor Primtarl.o de
( carbnmato de amônia, mantido sob uma pressa° desde a atmosfe
;rica "atá &Orca de 22,5 kg/cm 2 , manomàtrica ' , e a 'una tempera .
tura de cerca de 1014°-

a

160°C, onde cerca de 75 a 95g do cair-

:bamato de az n&9 ítio decom5- N 8tos em amônia e diOxido de cor
n

bone, separar

a

corrente de produto no decampositor primário

? os) umft fase de gãs e uma fase liquida, passar a corrente

de

g , t)do defeso liquida do decompositor primerio para um de
uompalltor evaporador, mantido em condiçães tais que a parte
icesi4nAN1 do carbamato

decomposta em amenia e diex1do de cai •

IMMO
154.478 de 11 de novembro de 1963.
Requerente:JIGGINS TEAPE RESEARCH & DEVELOPMENT LIMITEI) ,
_
INGLATERRA.
Privilegio de Invenção: "UM PROCESSO PARA PREPARAR POLPA,
A PARTIR DE APARAS DE MADEIRA"
REIVINWCACU:

1

Um. processo para preparar polma

e N aporar água da corrente de produto no decompositor e-

partir de aparas de madeira, que compreende o proceessmonto ein

vapora-dor atã uma concentração de ureia de 95 4 99,95% por.
. 1
peso, retirar do decompositor evaporador Um& corrente de gáa,

anuo de aparas demadeira em ume terra digestora em que as goâ

contendo amônia, diexido de carbono e vapor de água e reti

ses, (; maio de digestão da pri,meira fase sendo adicionado

El ar separadamente do decompositor evaporador

a

fusão de ureia,

ras são tratadas por meios de digestão de primeira

e

segunda
me

-parte superior da terra e omio de digestão da aegunda fase caâ

de eiuretn.

do adicionado ne parte inferior da terra, caracterizado porque

Finalmente a depositante reivindica a prioridade do .

ce dois ratioa de digestão são de composiçOes e pR diferenten.

contendo menos de cerca de

3,7%

keorrespondente pedido depositado' , na Repartição de . Patentes
• 'dos Estados Unidos da America do Norte em 27 da fevereiro de
190 4 sob o numero 347.263 •

A requerente reivinàica a prioridade do cor.
pedido
depositado ao Repartição de Poteatee de
resonne...e
Inglaterra am 12 de novembro de 1962 eob n o 42.758.
Ponto aw 1 do total de 24 pontos apresentados.

Ponto 11 2 1 do total de 5 P on t os apresentados.

fIG I

MIVO N P 158.048 de

2 de abril de 1964.
90~nte; PHILLIPS PETROLEUM COMPANY . E.U.A.
d.e. Invenção: "PROCESSO PARA PREPARAR UM :NEGRO
FUMO DE FORNO TRATADO".

UM Dreceseo_Para preparísrua negro de fumo de fOrno

',Watado tendo propriedades ockap aráveie aO negro de fumo de e/.
deinê f.0 de fAcil procossamento que constate em decompor, temiemmerte. um hidrOWarbOnete, em condiçães de formação de carbono
i âavre.
EBrGft d do

Weserne

de 2 a 10.000 partes. em pdso, por milhão.de

negro do fumo Prodneld0, de me metal alcalino tendo
04. t0.9 81441W ik. tegitt". "° por "i"X'

-

TAIWO N o 166.394 de 25 de janeiro de L965
Requerente: PHILLIPS PETROLEUN COWANY --E.U.A.
Privillegio de Invenção,: ° APAREL80 PARA Á MISTURA DE SÓLIDOS RK
PARTÍCULAS nufnis
REIVINDICAÇOES
t - Aparelho para misturar aelidos em forma de partieulaa móveia, oaraoteriaado por uma cam :e tendo una entra...
• °

Serr undF—feira 23

OM.R10 OFICIAL
-' do numa extremidade e uma eelda, numa extremidade substancial.
mente oposta, dispositivos deflectores cônicos colocados na
porte inferior da citada cinera, eepaçados do seu fundo, com
c apex do deflector virado para a citada entrada, pelo menos'
conduto vertical colocado dentro da citada câmara píra
g'ormar uma paeosgen em terno do e/ou atreves dos citados div.positivos, deflectores, e tendo cada um doe oitados condutos
ema abeeturs num nível superior ao citado dispositivo deflec1dr.
Reivindica-se a p rioridade dos p edidos correspon
dentes depositados na Repartição de Patentes dos Estados Q
Lidos da America em 24 de janeiro de 1964 sob n o 339.985 e
mm 5 de outubro de 1964 sob n o 401.423

Março

(Onão 111)

w2zade pelo tato de ser estabilizada por uma lactura sinérgica
dat a) 0-,25 a 2,5 moles de etileno dicloreto, dicloreto de pro.'
_pileno Ofou 1,1-dicloroetana por mole de chumbo totra alquil
QeD 1

a 50% em piso de um hidrocarboncto arome:tico do anel fun.

dido ' ou de uma ni' etura do hidrOcarbonctes eromáticos de anel N6
dido, baseado no piso do chumbe:: tetra alquilo
. A roqueronte roivindica n . prioridade do S Corroa
pondentes pedidos depositados na RepartigEo de'Patontes dos
Estados tinidos da AmOzUd em 11 Ao marçO do 1963 o 5 de julho

de - 1,963

sob no. 264.023 e 292.929, respeetivamento

Pvnto n o 1 do total de 7 pontos aprosentados.
Po

Ponto n o .1 do total de 13 pontos apresentados .

TÊBMO N e 165.638 de 24 de dezembro de 1964
Réquerentet SOUTHWIRE COMPANY ===7=E.U.A.
Privilegio de Invenqioe " APARELHO E PROCRSSO PARA ENROLAR
TUMO N o 145 033 de 29 de novembro de 1962
Requerente: ENERTRON COÁPORATION
E.U.A.
Privil j gio de invenção: "TÉCNICAS ELETRO-HIDRÁULICAS PARA TRATi
MENTO DF, MATERIAIS?
XEIVINDICACnS!
-

Um processo para pulverizar materlaie em um' meie

li q uido, caracterizado por compreender as °pez-avies de gerar
elótricamente e aplicar uma fórce hidróulica,de intensa pulam »
mos ditos materiais via o dito meio liquido.
Ponto n o l ' do total de 27 Pontos apresentados.

r.-1>

VARAS METÁLICAS EM TRNO DE UM EIXO 0
REIVINDICAÇOES
1- APARELHO E PROCESSO PARA ENROLAR VARAS METÁLICAS

EM TÔRNO DE UM EIXO, caracterizado o aparelho por compreender.
um dispositivo para gUar as referidas varas, atraves de um

01

zinho que finda com uma disposiçiio substancialmonte paralela 9
adjaoehte ao mencionado eixo , e um dispositivo para resfriamem
dAtas varas, durante o percurso do Otado caminho.
Wivindicam-se os direitos de prioridade depositada
na Repartiçâo de Patentes dos Estados Unidos da America do Nort3
sob o no 375;399 em 15 de junho de de 1964 .

Ponto n o 1 64 total de 28 pontos apresentados

Ch •

1•11111,:

TERMO N o 157.418 de 9 de março de ' 1964.
Requerente: ETHYM CORPORATION - E.U.A.
Privilégio de Tivenção: "COMPOSIÇãO DE FLUIDO ANTIDETONANTE
ESTABILIZADA".
REIVINDICAnES
Uma composição-de ILU10.0 a' ntIczetonente esta-

hilizada,'con'á.endo

um

agente antidenonte chumbo alquil, caracta
-----__

TERMO N 9 146.870 de 12 de fevereiro de 1963.
Requerente; PIRELLI SOCIETA PER AZIONI - ITÁLIA.
' Privilégio de Invenção: "MISTURAS IMPRÉGNANTES PARA
CABOS ELETRI0O3 DO MO SOLIDO' PARA OURÉNTE CONTINUA".
RE/VINDICACOES

I. Misturas impregnantee para cabos eletriooe do tipo n
061160 paru corrente continua tendo uma v10990,040 tp) 804*

;766 . .Szgurida.&>&

DIÁRIO OF;CEAL (Seção (11)

ereendida entre 600 e 3000 ea t .oaracterizadas por compreenderem polímerico, constituido por pollmeroe de hidrocarbonetos ou miA
turas de hidrocabonetos do natureza p revalentemente elastomerl
ea,tendo peso molecular bastante elevado e o o mpreendido entre 15.000 e 250.000, p referivelmente eaturadoe, que 4
dissolvido

Março

de ig;70

folha re g istradora segura aos p
rimeiros meios de tambor e um
cabeçote re g
istrador funcionalmente disposto junto aos segun.
dos meios de tambor para rpproduzir o sinal a partir de uma
,
folha reg istradora segura aos p
rimeiros meios de tambor e re,
gistrar magn
ticamente o sinal na superfície dos segundos meia"

num componente fluído, constituído por óleos minerais ou por hl
de tambor; meios de cabeçote correlacionador funcionalmente
drocarbonetoe líquidos einteticoe ou por misturae-dates compo2'
toe, tendo baixa v iecoeidade a 20 Q C, loto é compreendida entre
10 e 100 eSt • e ponto de inflamação em vasilha aberta (marcas-

dispostos junto

superfície dos segundos meios de t arioorkpare produzir um sinal c
orrelacionador a partir do sinal regis-

trado na superfície dos segundos meios de tambor; e segundos.
mon) de pelo menos 1102 C, em proporções que variam de orca dt

0,S a

10 partem em p;so ( p referivelmente de 1,5 a 4 partes em -

peso) do componente . p olimerico,para 99,5 a 90 partee em peso •
( p referivelmente 98,5 a 96 partes em peso ) do comeonente fluide.
A requerente reivindice a p rioridade de igual p2
dido de patente depositado na RepartiçãO de Patentes da Itá
In ak ob n g 4380/62 em 6 de março de 1960
P onto n o 1 do total de

3 pontos

- meios el.tricos funcionalmente conectados aos

meios de cabeça

te correlacionador apresentando um cabeçote reg
istrador ruo
cionalmente disposto junto aos terceiros '
meios de tambor para
re g istrar o,sinal c
orrelacionador no terceiro tambor.
A requerente reivindica a p rioridade dos correspondentes
pedidos depositados na Repartição

de Patentes dos Estados
Unidos da Ame;riCa-do Norte, em 20 de novembro de
1963,sob
os n 5 324.968 e 325.072.

apresentados..

Ponto n o 1 de um total de _47 pontos
an=nsentados.
FtG.1
o
MI
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22R40 N g. 136 40C de 14 de fevereiro de 4962
Requsrente: VIRRASEAL CORPORATION - E.U.A.
.
Priell jgio de Invenção: "ESTRUTURA PARA ACOPLAMENTO DE MEMBROS

FIO

ZUM° N Q 164.-355.0e 16 de dovemOro da 196L
Requerente; CONTINENTAL OU COMPANY =I= E.U.A
Priv.de InvenOor " APARFIKO E PROCESSO PARA COM

TUBULARES, TENDO MEIOS COMBINADOS DE VEDAÇÃO E RETENÇÃO"
REIVINDXCA~

PILU1, COMPOR, CORRELACIONAR E NORnALIZAR SINAIS
UALOS SISMOGRÁFICOS "0

1. Estrutura para acoplamento ao memorOs tUbulawoo
caracterizada por compreender, em combinação, r um membro tubuo

Reivindicaçoes
lar, tendo em uma extremidade sua um flange anelar que ao probaspasitivo para correlacionar
um grimp ar° sinal com tear de frequnclas desconhecido com w
segundo sinal com um teor p 'redatermanadm de frequenese, sendo

jeta radialmente para fora e t; provido de uma superfície radi-.
ai interna, bem como de uma superfície externa, inclinado parc
tAS ne s direção da superfície radial interna; uma guarnicSo .

o primeiro stnal'regfstrado sabre uma falhe registradora se

fura a um tamhar, caracterizado pelo fato de compreender;
•

uma armsçao-suporte; um eixo acionador giravelmente

anelar monopeça, envolvendo a mencionada extremidade do dite

membro tubularg e tendo * integral com s'meamno um flanas ano—'

dis-

posto na armaç5a-suporte; meios acionadores funcionalmente co
nectados ao eixo acionador para acionamento ao eixo- acionsdnrr

lar rígido e um canal anelar radial.

primeiros meios de tambor para reeeder A fO/ha registradora,
sabre a qual ; registrado o primeiro sinal; segundos p elos do
tambor conectados ao .eixo acionador e apresentando uma superfície sabre a qual pode ser registrado um sinal; terceiros'
meios de tambor conectados ao eixo acionador e apresentando 2
ma suporfície sabre a qual pode ser registrado um•sinal; prdmelros meios eletrizas apresentando um cabeçote ;reprodutor dls
posco funcienalmente junto mas primeiros meios de tambor e um
cabeçote reg1straaor funcionalmnte'disposto junto aos segundes meios de tamnor )ura reproduzir o , sinal a ' partir de uma

Ponto n 2 1 do total d3 8 pontos apresentados.

na.3'
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remmo Ne 165.330 de 15 de dezembro de 1964.

ia através o referido corpo;

Requerente: ELECTRONIC ENGINEERING PROPRIETARY LIMITE])
IUSTRÁLIA.
Rrivilógio de InVençãot "SISTEMA DE TRANSFERENCIA TELEFONICA".

11

meios de g ema para descarregam

rem o produto espumoso aquecido de dentro do referido corpo
referidos meio, de formeg i. o • confinação.
Ponto na A do total de 21 porAos apresentados::

REIVINDICAODES

le Sistema de . traneferância telefânica formado por uta

o

c. 370

aparelho para conootar a dois jogos do linhas telefânioas, doe
tido de meios pelos quais a presença de um ninai de ~.da

767

W1L r....22.1.0#

am

Uma linha e detetada caracterizado pelo fato de que o sinal

de chamada inicia a operação do aparelho supordinado que faz
ft

som que a outra linha seja pulsada de tal maneira que permiti operar o equipamento de centro para provocar a atuação de

uma outra instalaçeo de telefâne e meios pelos quais, quando
-

o nUmero pulsado responde, umrsinal de inversão faz com que
linha portadora da chamada entrante nara o aparâlho seja eoacetada ao dimero pulsado.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes da Austrália, em 16
de dezembro de 1963, sob na 38874/63.
Ponto no 1 do total de 32 pontos apresentados.

TERMO N2 167.192 de 15 de fevereiro de 1965.
Requerente: PAVENA A.C. - SUIÇAPrivilégio de Invenção& "PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE
UM MATERIAL DE PARTIDA PREPARADO DE FIBRAS CORTADAS PARA UMA ELEVADA ESTIRAGEM SUBSEQUENTE E UMA PITA ESTABILIZADA PREPARADA DE ACORDO COM ESTE PROCESSO".
REIVINDICACOES

rrocesso para a preparação de um material de parh. $

Atraza

tida preparado de fibras cortadas, para uma estiragem subsequu
te, caracterizado pelo fato do material de partida ser impregna
do com um aglutinante liquido que, após . uma densificação por
todos os lados do material de partida, endurece e aglutina en tre Si as fibras, de modo a constituirem uma fite de fibras estabilizadas (fita estabilizada).
A requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido deposisedo na Repartição de Patentes da Sulça, em 15 de .
fevereiro de 1964, sob n9 1882/64Pon,e ne 1 do total de 36 pontos apresentam..

TERMO N9 167.525 de 26 de fevereiro de 1965.
Requerentes CARTER PRODUCTS INC. - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO DE AQUECIMENTO PARA
RECIPIENTES DE AEROSOL, RECIPIENTE E PROCESSO PARA AQUECER
O CONTEODO NOS RECIPIENTES DE AEROSOL".
Banal-UQP-U.
1.- DimposiUvo de aquecimento para recipiente. de
serenai, recipiente

processo para aquecer o conteUdo no.

eiplentee de seroso)., em que o dispositivo se destina a aguo •
cor um produto espumemo conforme Sio emerge pela salda de uma
embalagem diepensodora de produto espumoso greaserisado, do ti
po aeroeol, atuada por vÁlvula, caracterizado polo fato do die
positivo compreender; um corpo adaptado para conter uma alimea

TÉRMO NO 129 457 de 25 de maio da 1961
%guarantee DAYTON STASI. POUNDRY nOMPANy

I.U.Ã.

PrtveiO.áe da Invenção: "FREIO DE DISCO APERFEIÇOADO"
•

VaUtilaagráa
. - Freio de disco aperfeiçoado incluinao

tação de égua quente; meios para conduzirem o produto proveni-

um ai.coo rotativo, um elemento de torque relativamente fixe

ente da referida salda para o interior do 'eferido corpo: meios

tendo braços suportando blocos de material de fricWo adjacen.'

Montados no interior do referido corpo para formarem e confina-

toe a lados %p ostos do disco com movimento axial e impedindo o'

rem o produto numa película delgada e larga em relaq'io de trens

movimento de rotação do mesmo, c aracterizado por compreender
uma carcaça assemelhada a um compasso montaea noe braços do

tereis:tola de calor com a ígua quente à medida que o produto pese

'1 etk g

23

laço de 1.t7:3

D.4210 (r.r.'.ki

dito elemento de torque com movimento em geral axial no senti
ao do dito disco, sendo livre ae conexa° direta com os ditos

perneie lateral comportanao quatro areas rok.anGuaaras Lougautisgs„

blocos e operável no sentido de efetuar o dito movimento azia,

naisp subdivididas em dois pares alternados do mamas dimennôss

aos blocos em contato com o dito disco.

troas estas daa quais duas isuala o opeatas aRQ datadaa do mn

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados

vinco central longitudina4 am tOrno dou quais co
i dobrados e ra
Ontida p sanfonadamente para dontro, dito conjunto confonado sen

Unidos da America em 25 do maio da 1960 sob n o 31,678

do fechado, numa da u bordas transversais madianta atatmEó

COS

da aletrOnica, enquanto que na outra borda transuersalc groti,.

Ponto 119 1 do total do 4 pontos apresentados

nado um recorte central em formato de U D delimitador de duas faio
mas extromes laterais, que soldadas transversal e eztremastanteco
figuram um par de alças superiores; tudo substancialmonto como deri
c' 50 e Ilustrado nos desenhos anexoa
Unioo ponto apresentado

No 142 224 de 17 de agosto de 1962
e,..:.:ranto: S/A TODOS BRASILIT - São Paulo!rÁv.ilsio da Invenção: °APERFEIÇOAMENTOS EM EXTilam.LuaoES DE
U..2.Z E PROCESSO PARA C P,NFECÇÁ10 as TEIMES POR DUNG. DA CANA-

ssivINDIcgIsq
1. "APEM'EIÇOA/IXTOSEh EXTUMIDADES DE TUBOS E PROCESSO PARA
coNI, EcçIe DE JUNNES IO?. DENTRO DA CANALIZAÇÃO", oa aperrei
-71111,

çoamentos sendo aplicados a tubos de qualquer natureza, ca.rwitarit,ados polo disposição do f7rma e tamanho das extrema
lade3 dos tubos a unir, de modo que as pontas penetrem nas

.olsse atO fechar o espaço interaticial externo, formando .odavia, internamente, um espaço intorsticial anular, ciga
rico ou cônico, com acesso pelo interior do tubo. .
tino no 1 do tota, de 4 pontos apresentados

i:SRMO Ho 1600944 de 17 de julho da 19S1ie
dequerente: PECUINEY COMPAGNIE DE PRODUITS CHINWUZ8 RW
ELECTROMETALLURGIQUES FRANÇA„
'rivilegio de Invenção; °PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DO ALV,
MÍNIO".
Ma1121-C-13-.5-032.
L) 'PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DO ALUM/NIO', por postura cz calução, de aluminio impuro, na marcario qusato, ar: sus gacim o
de-ar, seguida de eliminaçeo daa impurezas não disso1vlda00
depois separação dos cristais de amlilgrm, per rosfriamento
da solução, e obtenção de alumiai° purificado, como reoiduo
de um tratamento têrmiao asses cristais, comHeliminagão, no

rpm ms 20/.79u ao 27 de agasto de 196ê
Raquerentoo PIUOPLASTEC INDUSTRIA DE ENBALAGEDE L2DA

estada de vapor, do mercárío males cOntida 0. caraatóriend& no

R PAULO
co
serem, as etapas de postura em soluço, de eliminação das m

EadSlo Mauátriala ° NUM HOD01.0 DE SACOLA

impurezas e de separação doe cristal& da amílgema, afotundaa

REIVIEDICAÇOE1
nro modas, Co sacola D caracterizado por cor COE

em continuo, em um mesmo circuito, dito circuito principal,

ando a partir da =tuba da material plástico, cortado no sumas
correspondente Zt altura prellendlda para a oaola ó

CM

a NI

pôr g er dita poatura em soluço realizada por caprrimento

Segunda-feira
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-

moretrin iíqutd0 0 e tw tomporatuo emproe-amen owIrso .>t) o
62Oatfl

540 e N10-ço

analmento e requerente reivindica a priomdade
Co eoPredpondente pedido de patente depositado na Rzp:rti-

$

WU•23 9000 CA,

çSo de Patentes da Fnuga em 12 de fevereiro do 1963 sob ng
924.585 .

Túmínio =EWA, no cotado atinai:h "OU° o -fracmentatio, eob 0

Ponto n g 1 do total de 4 pontos aproscntados .

forma do folkao. ell'cmcntea. cevados ao :tornoemonto, &pomar,
Grah .alhco.

WoD1600. C3

.-.,';a:ro cie

trasianoMíeo oorrentea CO mrtnuaoio Co

ailmanio o Ao cuao ligou, aabim coma Ceus croduto temi-acabador), nRo tenCO, alto aluuSio iMpu ro. no ostado OsSlid-O, o
paauado Dor (),alquer tr4-treãamenvO, por ae, . morodrio líquido rocolhido. cos
d oocorror abre &ene alumínio zsgii.o,
2ÉRMO N 2 155 422 de 13 do donombro de 1953

no aott:5) adila/J. reciclado eCbre dito aluMinio inFaro e por
poroorrer,..ecoo meredrio Io oito Muitaa vozoa, - ào °atado g

Requerente: AAGE VEST - Eao Paulo
Privi16gio de Invenção: "NUA DOIRLRFIDA E/OU PRMiSA TEOGR2S
SIVA PARA GRAFAS"

qu1dgi=ho0 oiroulto eeoundâr:Irt. da retiolageQ, p?6Prio à c)

12) "NOVA DOBRAMIRA

nEIVINDICilea
UprNSA IS:COM,SSIVA PARA CHAPAS",

/

p6 de poetura ora eolyçao, E._-,o tia 002 lwrado

caracterizado por ter uma moca ou eXcm:_moacïo (1¡

principal

Deo em tOdo Deu comprimento util o uma outra co
e contraposta

y& definido

Ileivindloa-se O Woridade do córreapandent6
pedido dopooltado no 1ron9G
ozh no V41 9 9985 em 1D da ãnA
_
lho de 1963.
?cato n o 1 do totel da 24 penten kPon-antaCcD.

ou.elomento n amea" (2). au curaaturn parabClico, ou circular,
OU com dieposição oclialhante num trecho de seu Umprimonto (A)
e retilAnco e tanttenciai, cN?

elasi

assim, ao curvo, no outro

trecho II) e ainda t"::71. gor o movimento rolativo entre a poça
14 t1M0a n é a DA:ca 'Macho" (1). um movir.t.4 A cmi-rotativo em

volta do um centro (3) localizado perto da entremioade dc,"fg-P
Ponto n o 1 Co total de 9 P ontos apresentados .

Immo NA 156 756 Co 7 do fevereiro de 1964
Requerente: INSTITUT ?RANÇAIS IU ?TIROU; DES CARANNTS
RT LUBRITIANTS . ?rança
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO 2 PROPESSO'DE ?RANO
CONTINUA DE UM TUBO PlEX1VEL"

1. - Dispositivo para a Lr:4u contlaue Ce um tubo f1ea4ve1

wenetituido Co elemento(' de tubo li Com ontre el por junçUe de NI.
peesura superior b do tubo, o praoterizodepor compreender pala menos,
duas lagertee de ',roço eujoe ' patina &ao fixo:dos sobre duas ouroutos

sem fim, e8e8 lagarta comportando meios Co efeetamento e de a-

proximageo . dostae dueo correntee, de maneira que, am poeigio do
proximagào, os patino aportem euficientomente o tubo para lhe trans,
mitir o movimento das Correntes da lagarta e que, empo:314o Co' eteetamento, os patins de ume das eor2entes Gotejem suficientemente
distantes doe de outra corrente pema deixar livre a passagem a Cites áuncó. ea, as duee lagarta° Co tração estando dispostas de manei4
ma que as porgóee Co tubo empenhadas em oada uma doa lagartas estetem em alinhamento com a p orgrto de tubo com preendida en tre elos,

TARNO N4 leg 532 de 10 de maio de 19
Requerente: JOSEPH BANCROFT 01 SONS CO., .
Priail410 de lavençÃo: "ARAREIS() PARA ACONDICIONAR FIO"
p1BIVINLICACOE4
2.

Aparelho para actAdielenar fio, que compreende CM cebeçou
rotativo, caracterizado por um cilindro introduzido :lar,n zsotoç:jm
dito cabegote, um gula de fio carregado por Oito wbeçote em pesiçío de cotar em tdrno de p eriferia Co dito cilindro à medido que'
dito cabeçote ê cotado, diapocitivem Çue rotas dito cslingote e
dispositivos que incluem um jazo ac ongronngene conectado paro acionar dito cilindro gera tre com rele.9ão wetcpU de Cl%9 czte-!

770 Se nda.feira

-strie

jato, a ume veiooldade que mantenha dito tlindro estatuo:Uri% I -1
Polo que O fio xr enrolado em t8rno de dito cilindro, ea Uffie Oíril
INO 1:te cidas,

Medida que dito cabeçote 4 rotadoe

é /evado ou afogada. de/Ma do have!

411110

deseamprimado peca MOO ppm,'

superior e atmosfOrica. oom unia aoluoto amuá de rctireulagfo
saturado dó amonfaoo • anidrido oarb gnico e •eu• produto• do roo
f
neg o, e deixada oe contato o temperatura de 100 a 200 20 durante O
do

(A),

Reivindlea..se e prioridade do peVP.o corra rronceate
deposU

da fiepartigéo de Patentes dos Eetado -s Unidos da America,
Ga
de maio do 1964 sob No 566.576.

tildo

. 05,

Ponto AO 1

Março de 1970

Seção IIi)
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• 60 minutos; a soluço de Molamina obtida ao cabo desse tempo &
trade, para separar os produtos inaoliivois. cristalizada por resfrie'
mento a press g o atmosférica o oentrifugala pare separar oa avistai*

do

total de 10 pontos aprese aços.

de molunina, de rande ter ; enquanto que das 4guas-mtea recupera-et(
com vepordégue a baixa pross go, o anidrido oarb gnico

O O

amoníaco.

assim como seus produtos do reaç go, oontidoe nas mencionadas egmaa.
mges; esses vapores sendo condensados, resfriados e reoiroulad es nee
ra a lavagem ou afogamento Como soluçá.° (1.).

A requerente reivindica a prioridade do corresponde:1;9
te pedido depositado na RepartiqUo de Patentes da Itália, Mi 1
do dezembro de 1961, sob ne 21.736.
Ponto no 1 do total de 21 pontoe apresentados.

TERMO NO 167.140 de 12 de fevereiro de 1967,.
kequerentet ETABLISSEMENTS DIC. - LIEcHTENeNrr,
hriVi16810 de I nv ençãor,"JOGO DE CONSTRUÇãO".
REIVINDICA0Er
1. Jogo de construção (brinquedo) compre.
endend0 elemento prefabricados que formem, pOr
j ustaposição e

Montagem, uma construção, caracterizado peles particularidade::
idieguintoa, consideradas se p aradamente ou em combinação a

.

- suportes destinados a sorom fixados abre
¡dois elementos de construçgo opostos, elementos de ligação dei
, tinadts á Serem fixados por suas e XtreMidadeS nO5
referidos

su

portes, bem como elementos de viga, dostinados a serem enfia dos nos elementos de ligação.
41 requerente reivindica a prioridade do correspondem
pedido depositado na Repartiç g o de Patentes na França em

'

1S 4'

,teeereiro de 1964, sob NO 963.470
Ponto n o

1

do total de

29 pontoe aprisentad00

~O Ne 145 O4 de 29 de novmnbVe de 15A
tequerenter MONTECATINI, SOCIEW
ERALE PER WINDUSTRIA
IINERARIA E CHIMICA - Itália
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA RECUPERAR MELAM1NA"
HEIVINDICA0Eq

1 - Um processo para recuperar mélicano, obtida por
1tr. 0_1ise da uréia sob pr eseg o,,coracterizado pelo fato de que a mit:tua
eundiee,
procedente sob preas go , do reator.° que contém melamina,
_.

tARMO N o 173025 de 9 de setembro de 1965
Requerente: OUTOKUMPU OSAKSYldIO - Fia1:C.11de
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO REGULADOR OU DE CONTOU
PARA A REMOÇO DE MATERIAL SÓLIDO DA CáMARA DE REAÇãO DE FOIRMAi
enuAMAA
co SUSPENSA',
•
REIvINDICACOa

n Oispoutivo rogulador ou de

edil-cru:Lu pare ~voo
.ke material sOlido da o gnMra do reeç go do fornos do comede suspen.
$8, cujas parodeti s go providas de orifícios do escoamento, oarac.
torlzado , por diópooltivos por meio doe ousia se pode controlar •

'na de superfície-de altura constante, do orifício de eagoementOw
r.

A

requerente reivindica a prioridade do corroa

pOn.vnte pedido depositado na Repartiç go de Patentes da

Finl:ledia em 9 de setembro de 1964 sob no 1919/64 •
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados .

5I

#4 án
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TERNO , N a 158.515

do 17 de abril do 1964.
Renuoreeedes ji.a eRILIPS I GWEILAUPENPà.eelLTeen . 5;70/Agre. .
erivelégio a o 41vengãoD UPERPEIÇ0AME9203 E3 OD REI . STIVW A LUZISS
OTICOS".
REIVINDICPP&C
•
1. em maser ético compreendendo dois elemontOD

(Se9ão

IH)

.

Março de 15)-a 7:1
-

em que Re RI 0 na d'ic resíduos de aldracerbanoto cecolbidoe da celeee
e0 cenCietinde de rf..12:áCeJt3 a22212'. ect<.re o n n
'&5 =z-a ..ús
um húnce0 $_.totwe unt.73c=tw.Co z2Ccwcycte=

tarbono o n

-cilmoro do mede e dar vw elâe02, policlotei. Condo tn peco molczu1c7
Wxa do 1000 a 4000.
ílJzzjscnte G,211tidlea 2 p31tA.411C C3 gz..J.Wo dOporltee
e° L2 2pcit41-r u er.:,tc.a t. =w das atneDVinitioll Ca L7_, ,TUO cob nt
t17.931 42.1 23 da czsisto t1.2
Ponto 'O 1 do Ueeál de Sb pontoe apresentado..

refletores separados por um meio ativo, no qual a radiação podo
ao deslocar de um lado para outro entre os Olementos refletoreo
através do meio, pelo menos um elemento refletor tendo duas suo
perfíciee formando um ângulo, o ângulo teto, determinando uma
linha teto, caracterizado pelo fato do dito ângulo ser menor do
que 90 0 , do modo que %alues de raios uubstancialmente paralelo°
possam repetida o ciclIcamonte cobrir um circuito ético fechado
com uma faso ropetitiva.
A requerente reivindica a prioridado

CO

correepondeete

dido depositado na Repartição do.Patontes da Eolande em 22 de abril
de 1963, sob n a 291.813
Ponto n a 1 do total de 29 pontos aprontados .

TÊRMU Di c 163.415 de 14 de outubro de 1964
Requerente: HERCULSS PONDER COMPAPT ....E.U.A.
Privilégio de Invenção.: APRIMORAERBTOS RELATIVUSL POLIMEROS.PC
POLIPROPILENO COM P031&
REIVIND:CAÇõEe •
1 - O proceeeo ' de preperaeSo de polímero°

o G, 4\s\A4
•

FIG.2

-Tr.

xermopleeticee com ponte. eereeteritede pele egeecímento dm ema
. /
diístexn de um polirlern de eropileno com do 0,1 e 0,B mel reer z.t1
de polipropileno de ene eelfeneetdo tonava g er.pelo ;cerol M(302R3ez

TERMO N°. 151.269 de 31 ae as
juenp196:e
DO BRASLL.
SÃO PAULO.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO ' DE PREPARAÇÃO EAPLICA00
DE COLA - CDAENTO TEMAO - ATIVAVEL, PARA COLAR A SOLA PA GÁSPEA
Dee SAPATOS"
Requerente: COMPANHIA UNITED SHOD MACHINERY

em que e 4

radical crednico inerte qunnte e eaellee .Ce goete e
u e'am número inteiro variendo de 2 o S.
A regueràate reivindica o prioridade do corroa

REIVINDICAOES

1 - Processo de preparação de cola-cimonto termo-ativá
vel para colar ' a sola na gáspea dos eapatos,de aplicação num só es.
tio, caracterizado pelo fato de que a dita oela-olmento a colvento. compreende orca de 30 a 60 por cento eis 'Ase de um material ode , .

um

poneente pedido depositedo na Repartição de Patentoe doe.
Estados Unldoe da Airia em 14 de outubro de 1963 , sob'
40 316.002 .
Ponto n a 1 do total de le pontos epresontadoe

eivo ativável pelo calor radiante, dissolvido num oolvente orgéhier
volatilizável, compreendendo o material adesivo um produto resinoso
linear, substancialmente termoplástico, tendo um ponto de fusão dk
eSrca de 609 a 200s, obtido a partir de (I) fazer reagir um diol co
grupos disponíveis de leocianato de um poliureteno numa razão inolar
determinada do isocianato para os radicais hidráxilas dm e groa de
0,8:1 a 1,3:1, Sendo o dito poliuretano obtido da (II) renção ' do

lb

poliisocianato aromático com pollol numa roao molar determinada do
ieocianato para os redicals bidróxilas do o groa de 1,2:1 a 41 0 eep
do o dito poliol oscolhido da olasso ccnolatLndo de 6toreelicolso
polialquileno do fórmula
'H0-R-0-(R1-0)n-112-0
em que R, Re e R2 representem resíduos alquilé :x.110ov oontendo do 2 a
4 átomos de carbono o n é um número inteiro representando unidader
repetidas em número do modo a dar um étor-glicol polialquilÊnico ter,
do um pés° molecular na faixa de 300 a 3.000,
ee fórmula:
e0-(R-0-0-R,-0-0),-Re-OH

•

glicole poliéeteres

ASee50 N a 154.247 de 31 de outubro de 1963,
Requei.ente; CRgele-TON oeRROWLEE CORPORATION . E.U.A.
oeitellÉsee leo IrxenRDA tlaRn$ fI TROW.WO an.4 PULAR
125 URDIDURAS DIFILTIENTESIME TEAR".

gR2MA13.

W-V-424004.
A. • Um teer do'reenehUent0 Ge KUlteeRraldWee ORge)
eionoodo coM ' ums pluralidade
LenoWro p àevande ema 020 ochao

772

f:t.9.(undet-1eira

23

D:.3n 210

ga Ca wd&Cata dl&ementu em Colação ào o~S bebift3$ a reccohlucie
acgaçAmento das fto3m4 ,0 OU time bobina de ardidurà corresponde:sito
‘usgotalM, caracterizado pelo fato que ále tem:
a) um
dopo de multi-urdiduras ej dito toar cem ce2
àãWktiatm coperado de bohlmse enroladaa no mesmo, um paca code
t. S00 cd2 b0.56.80.41£02mut01
b8 mama de °encomiar, CO3 Capaciândo paca ~tacteei
mwe lb(36.8 02 leaçado&ra . para indicar uma necessidade de recai:dai.
',
i_atm
dm hoW.ma poma quedquer dmda lançadeira no esgotamento da
rç

liet0,-et3

moloa de mamária, funcionando individualmente paca
e gat1,Paslante amtenter um suprimento de bobinas enroladas, poro dl.
0 depósito, o de 0444 ta90 0 oonfoMme vectmeoldo na in11e4Olo ge dl
na:ocas-1~
A req1m2eisee eed4imdiod a p0,1010de do cor-iespOULUIM
ediCa C3~4.en ZepartiOlo de Patente
ados Unidos da
"1"^ "4 do Sorte', ma 22 dm italha da 1963, sob no 296.75).
bate ma 1 do total da yl pmatoe.aprememeados.

I!fl

i

Marco de 12(713
L._.

Oueaf b1 Me dito armaçao, porzax~ m.a gasoe, dsstlnado para sm
;0~ o paso de um leito do Catalisador granular; uma eária do
primeiros membros de bastões espaçados em baixado auporte saa
tentando-o; urna se'rie do segundo° membros de bastoee -espaçadon
debati:o dod eludidos primeiros membros de bastões, euotentando-os; e ~pluralidade de Membros espaçados do cousa° no c14
to fundo, debaixo dos segundos membros de baetões, auseentomo'
de-O4 mesmos e, consequentemente, tamb;m os ditos primeiros
membroig de bastOes ,' bem como o suporte ' e o leito, tend.3 os pit
moiros o segundos mábros bates da substancial mobiliasde r4.
letiva, bem como em relaçío ao dito suporte e aos membros de
consolo, enquanto o aludido suporte á substancialmente livro
para mOver-se em relaçõo aos membros de bastões e c ermação.
A requerente reivindica a prioridade dos correspon.
lentos pedidos depositados AAR Repartição de Patentes doa Esta.
doe - Unidos da América do Norte, sob os némeros 321.607. 321625
a 321.626, todos de 5 de novembro de 1963.
- Flato ne 1 do total da 37 pontos apresentadora.

a- ‘;493 03"tá Wb ftbEl cie .~0
aquarantet suam As LIXA C4OZ20 O . 0110s3A11
bsalo Imduetriadi 0 0110MNA1 00g2A~,a PeOPORUMADA A
sznannaa-Á PA2a LavaM62M0 a:

•

ZOPOWNO

iswrffirtZriN

•
7-,W1W0.9 "0 ileedCterloado polo fato do sua base (14 ou ospaho afr.%
canbur o formato CO osots anel:sada P O O ilata dalato4 6
. 04/444a (9)
ala .interIllj.ada por paredes °Madrid-a° em t11 4. 130 UI no estrabaulamento
ao junçao 0 jendo que dita esfera () se alonga para danaato ao pc0Iongamen
ts tubular W) Rattlineo do leva conteidcdo o do oowpritonta wavensional,
taroinadsra em ro v. a ddlateçao oad4r1sa (5) tonsivelesnts ourar do qed n4.
autertor o provada, infortor2~ 1 da ma areje:40r (6) de foraceo
a dlUtzo pouco maior do qac o corpo (4)• cuja fO° 0 3"1" 01'101ta v°e,4462
$00 boudw2 aredendadoe, Á
latos:dr:1o~ por tolo ostaloo
'''Oót0 Ui à P93 40r4 iii‘e‘d.olvreL3engictdo,

~O N a 140.475 de 28 de junho de 1962.
Requerentet ESSO RESEARCH AND ENGINEERING CONPANY
Privilégio delavenço: "UM PROCESSO APERFEIÇOADO PARA LIGAR
fOLIMEROS SEMELHANTÉS 1 BORRACHA A SUPERpICIES SILICOSAS
RA PREPARAR ARTIGOS DE BORRACHA COM REFORÇO",
REIvINDICAÇORB

1 . Um processo aperfeiçoado paru ligar p011.
~ao semelhaates d. borracha, a superficieo ollícosas para prepn.

rag aPtigos de borracha ”m rafarço, caracterizado pelo Cato do 00
revestir a superficie silicoca cem uma silana,substituida, nio 010,
Cinioa„). tendo a Cérmulaa

til gen R é um grupo alquila, aralqulla ou ermo, em que um *m
mata doadtumas 44 1144rojnio estie substituídos por um grupo ami•
N3 103.793 dm 29 da outubro oe £964.
CJouorentes WHIRIPOOL CORPORATION . E.U.A.
Co1vi18gia da Invenção: *APARELHO E 13ROCE030 RELATIVO
ERODCÇXO DE UMA ATUOSPERA AMUADA PARA PRESERVAR OU
&CONDICIONAR PRODUTOS AN/MAIO E VEGETAI.
MILIUDIcACOES.

2,3 un eParsIto para prodenl p ou gorar uma acmQMa ade quada pura pseeerrn9 ou,00ndlelonar produtos animal@

cegetada, mediam% ~base° oataitloa de um oombuativel dm
ralrooarbonetoa -. um maçarico gsrador. caraoterisedo Por com.
M2M0401ga, tende ma tUodo 9 , W4 t8130; iaC

no, meroapto, oarboxila, oiano, hidroxi, epoxi, quinam, ácido 44
Cdoloo ou oi4JaA; X é um grupo halogenio, hidromi ou éstorg 9 1f o
13 sio Indopendentemente idénticos 1 X, idÊnticos a R, os sío grupou
Alquila; e do se aplicar e curar o polímero, semelhante ã borracha5
qua é um escolhido dentre borracha natural, poliisopremos, polibuta
~to% copolimaros de butadamnog policloropremoo, borracha bati
o derivados halogenados desta em contacto cem a supsrfície o&A40022. em presença do um sistema de cura que compreende &Ido
gstpoo t de pop si em combina4o dom Sxido do magnásio, um peróxido
ortilnido,.enxofre, um acelerador contendo erixopre) ou uma mistaga
de aceleradores, o4 domo otnosa e um agente 01cidamte,

.fiegunda-feire.

f(sl'ço de 1 , 703 773

MÁRIO OFIC.IAL (Seçâo

d seçuerent0 rodlOS CD pr:tWidadW dos eoà,
ponCentoo pbdidos depositadODQ g Repartlçgo do Fatentíg
tina

Betadon Wbidon do &Caie us 30 do Oubbo Co 1564 o
Ag de sob
er àgf sob zi 5m aãt.
o U 80420t nsPedUl
grà~ •
Ponto nti

ZUM° N0 156 659 de 5 do fevereiro de 1964
'Bequerente: FRANCO FERRARI - São Pulo
Privilegio de InvençZo: "NOVO SUPORTE PARA
• OUTROS*

VARAS

DE PESCAR S

AsIvINWAÇO3C

do tôtal do g pontos apregentsCos

1 Novo suporte para varas de poscar e outros, ' pr
visto para sor aplicado, Iselsdamsnie ou aos parus, em um ou ambos
'os lados da superfici:1 e-nNnna do te'v do qualquer veiculo, caracterizado por comiy-dender inicialmente uma armação rígida, formada
Por duas hastes Iguais e paralelas, cada qual composta a partir co
um longo trecho rerilineo, que se continua extreMamonte dobrando.
se em curto trecho quase ,7-+togona1 an anterior, o qual se segue .
p or, longo trecho recurvado e reentrante, e terminando 00 novo e
curto trecho retilíneo, hastes estas interligadas por trtls traves
84s, sendo uma extrema, que avança para além de ambos OS lados da,
quelas, e duas outras intermediárias, dispostas aos °tuia extra'.

G147104.È

•

•
710Mo
162 210 de 28 de agésto de 1964
Reverente: UNITED STATES STEEL CORPORATION . E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA . DETERMINAR A
ESPESSURA DE UMA CAPA SOBRE UMA BASE METÁLICA*

mos de seve trechos. recuraidos#
Ponto ai. 1 do total de 14 pontos aio:repontados.
•

tREIVINDICAÇOES

Um proceeeo para determinar a espessura de uma cobertnra de Material em uma tire de metal diferente pele direção de
ralos X contra e,base coberta e medindos inteneidade da radiação
Oecundária resultante da dita tira apés passar através do material
de ooberíura, o dito processo sendo c a racterizado por compreender
00 oetágioe de prover uma biwe'de metei plana tendo a caracteristioe de radiação do metal da tira, colocando uma chapado teste
plana de eapeesura uniforae e Conhecida e de um material tendo
serecterfeticee de absorção eemelhantee,como o material de cámr,
tura e que. ei consideravelmente menoe denso do que O material

•oberture, dirigir raio:: X de caracterieticae fixas e conhecidas
eontra a dito chapa de prova na dita base, medida para a dita
espeeeure da chapa de teste conhecida a intensidade da radiaça,
secundéris reeultante . da dite base, comparando a intensidade me.
dida para a dita espessura conhecida com uma intensidade medida
para uma espessura de cobertura deeconbecida, e deterrainando e
espessura do material de cobertura de uma relação conhecida dee
ditam inteneidades medidas.
Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente
depositado na Renartiçáo do Patentes dos Estados Unidos da Ami
rica em 10 de setembro de 1963 sob na 302.851,
Ponto n p 1 do total de 8 pontos apresentados #

VÊEm0 . NP 142 61.1, de 31 de agGsto ce 1962
Requerente: GLAXO LABORATORIES LIMITED Inglaterra
Privilegia de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAÇA0 DE NOVOS.
INTERNEI:Z.4RM (XEIS NA PR)DUÇXO DA ej,:-DESIDROEMETINA"
nEIVYNDICAUEJ
.Da p rocesse pare a preparação de movois
mediáriOS úteis na produção da 2-desidrocmet1na, de tOrmula
trutural:

Mi

• In

6,f,

I•t•

374 Segunda-leira

(».)

na qual E?. é um grupa 011412edi aralifático ou armnático, suba
fituldo ou não, e 11 1 é um grupo alifático, aralifátloo ou

1z/7J

do tal, mie permitem, exclusivamente, a . regularizaç go das órgaoe traqadores, n g o, pordm, e abertura do aparento.

aro.

tático, substituido ou não, caracterizado porque um éster de fé:
tala estrutural

Finalmente reivindica-se a prioridade decol'reu..
ao iguais pedidos de Patentes depositados na Repartiç go de
Patentes daAlemanlia am .23 de Maio de 1956, sob no K,28.89
IX/42 m e em 12 de Março de 1951, sob n o E 31.370 IX/42p.
Ponto n v 1 do total de l6 pontos apresentados

OU'

e qual RI e R e tem atAignificaçées acima, e R9 á um grupo acila,
reduaido com um sistema redutor/metoljamOnia ou metal/omina pri-

ria.
A requerente reivindica a p rioridade do correspondente
pedido depositado na , Repartiçâo do Patentes da Inglaterra
mn,1 do eetembroOó , 1961,.aobno 31.571.
Pohto n 1 do um total 'cle 29 pontos apresentados
(ERMO No 110.419 de 16 datai° ae 195?
tsquerentet CHEMISCHE PADRE BUDENDEIE AKTIENGESELLSCHAFT r
LAR!. IHIET
'rivilegio áe Invençãoe:PROCFSSO PARA A PRODUÇÃO DE PREPARADOS
IS ALBUMINA ESTÁVEIS QUE NÃO COAGULAM PELA AÇÃO DO CALOR
RELVINDICAÇõES
•
1. Processo para a•produção de preparados de albumina es.
iaveis e que não coagulam pela ação do calor, caraoterizado pelo te
to do p.ex. plasma eanguineo pór tratado com mOntmortlonite, do montnorilonite ser afastado coma albumina e outras impurezas nêle depm
titadas 0 do equiliSrio salino do plasma ser modificado p.ex por
seio de ácidos resp. aloalls ou por meio de permutadores de íons , já
sonhecidos, a ponto de não apa~rem flocos em consequancia da influência do calo"
Os requerentes reivindicam a prioridade de iguais
pedidos depositados na Repartiçgo de 'Patentes da Alemanha em
17 de maio de 1958, 104 n o C /6S43 1Va/531 e na Repartiç go de
'atentes da Suiça

wa 11

de maio da 1959'.

Ponto nv 1- do total de 1.3 pontos apresentados
TgRMO No 93 727 de 20 de abril do 1957
Alemanha
Privilégio de Invonçaot . "P OISPOSrlIVO EM VELOCIMETROS REGISTRADORES.
PARA VEICUIOS MOTORIZADOS, DESTINADOS A REGISTRAR OCORR gNCIAS ADICIONAIS EM SERVIÇO"
Requerentes KISNZLS APPARATS S.a.b.R. .

lEIVINDICACONI

Dispositivo em velocimetros registradores para
çaiculoa motorizados, destinados a registrar ocorrências adicionais
em serviço ...,principalmente doa periodoa do serviço doe motoristas—
I')

nos posta-regia troa, cague um ou mais órgão traqadores são manuaimia
te regulados de fora de maneira tal, que marcarão, graças Ã sua outra
posiq2o, as ocorrênciaa adieionaie em serviço, caracterizado selo fe.
oo da regularização doo &sãos traqadores dar-Ge-Pela introduq go autt.
pátios de 6rggOtt reguladores manuais na fechadura de velodinetro re.
çietrOpr, 6rgios reguladores manuais Ouses que são executadoa de mo-

2ERMO N e 146.198 de 16 do janeiro de 1963.
Requerentes PHILIP MOREIS INCORPORATED
Privilégio de Invençãâ ontocEsso PARA PRODUZIR UMA
COMPOSIÇÃO DE:AGLUTINADOR A-PARTIR DE PARTES DE PLANTAS
DE TABACO E PARA PRODUZIR UMA COMPOSIÇÃO DE TABACO RE, IONSTITU/DO E RESPECTIVA COMPOSIÇÃO, ASSIM PRODUZIDA".
REIVINDICACUS,

Um proceaso para produzir uma composiq go de
aglutinadcr a part.. do. norteada plantas de tabaco, contendo pocilga
'tte que t'ess ligaçtes cronaversais de metais aloalinc.terrottos,
utotericado por,000sproendor Os estágios dee
a) efetuar o oontatO das ditas parece de placo.
aa de (abalso oca uma soluç g o de tratamento, contendo um reagento,
para destruir as ligaPtea tranaveraais (1e - roteie alcalino.ferroposs

- b) liberar, pelo menos parcialmente, as regul.
tante& peotinas de tabaoo doe interatioles das partes do plantai
„le tabaco tratadas; •
o) depositar as ditea . peotinaa de tabaco ebbrí
eg pertee de plantai) fretada. •
a) recuperar a reaultento mistura,
A requerente reivindica !a prioridades dos correspon.
dentes pedidos depositados na Repartiçâo de Patentes dos Estados
Caldas da America em 16 de Janeiro de 1962 - 7' do novembro da
1962, sob aos: 169.995 • 240.130,. respectivamente.
Pontona 1 do total 4835 palitos apresentados.
,
taRNO . Ro 120.164 de 6 de abril de 1.961
tequerentet NATIONAL RESSARCE DEVELdPMENT CORPORATION ........Anglatorra
Privilegio 4,0 Invenção: • ámrsiçoÁmasros rx PROCESSO ma PREPARADA'
DE COMPOSTOS DE CEFALOSPORES •
REIYINDICAÇOES .
• 1 - Aperfeiçoamentos em processo para a preparação ae com-postos de Cefalosporlt compreendendo Um processo para a prepara..

a

MAMO OfICIAL
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çáo doe compoetos derivados de deteleeporin. dito PrOoSea-romPrill
•ndendo a formulam
.

Março de 1970 775

Seção hl)

tot-Crporedo ao polletileno ou polipropIleno ou co-pollmeroa
dos 1~08 =ao proporoZo do 0,06 a 1E, em pGeo, dolpolimero
ao eo-polfmero

1.

leivindica-so a prioridade Ao pedido correspog
dente depositado na Repartiçáo de Patentes dos Estados tini-

o I„,,

doe do America em 29 de março de 1960 sob N. 15.23? .
Ponto n z 1 do total de 8 oontOs apresentados .
i0011

.

oaracterisada pelo fato de R representar hldroginio ou um grupo
acua que compreende o tratamento

de

um composto da formula

TUMO NO 169 715 de 18 de maio de 1963
Requerente: RASTEAR KODAK COMPANY . Ejtjo
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA PREPARAR COMPOSTOS
AZO-METALIZADOS"
REIVUDICACUS

2

1 . Processo para preparar compostos azo metano

- CH OthcH
•
3

dos complexos, caracterivado pelo fato de compreender a reaçAo de
um Sal de um metal do grupo consistindo de níquel

0011
do desejado, convertondo o produto

de

desacetila em um sal

de

la geral:

s6-

do total de 6 pontoo apresentados

T2R140 No 169 651 de 14 de maio de 1965 •
Requerente: FUMEM HOECHST eKTIENGESELLSCHAFT Vorm.
Relatar Lucius Briuziog . Alemanha
Privilegio de Invenção: li comPósIÇORE FUNO1CIDA5I2
.EDIVINDICACOES,

Composição° fungicida°, Ciirenterizede8 pelo feto de
conterem de 20 e 60%, em pBeo, 48 um composto de tritenil.eetenho
da fOrmulem

,OH

01

to, potassio ou amonla do grupo /O-carboxile.
Reivind•cam-se " ilnalmeão * tendo em vista que
pedido correspondente Sol depositado na Repartiçáo de Po. •
tentes da Grã Bretanha, eob o n z e 12.866/60 , em 11 de
bril de 1966
1

oobalto, na

zdo do 1 mol com dois moles de um composto monoazo que tem a fórzo

ou um sal soltivel em Iva do mesa.. com um esterase 0-acetila guano,

Ponto n o

o

*a que X 6

um membro da classe conaistindode hidrogenio e alquila
inferiol
á um membro da 'classe consistindo de hidrogdnio, balogb

nio, alquile inferior, alcoxi inferior e halo-alquila
inferior,
6 um membro da classe consistindo de alcoxila inferior,
amino, aiquit inferior-amino, N-mcrrfoiino, N-piperidino
• eiclo-heril-amino * para formar um complexo, a uma tem:
perature na escala desde a do ambiente até a de vapor vivo aplico ..'
do, ou 1 ebulicAo
A requerente reivindica a prioridade do oorrespoo
Estados,
dente pedido depositado na RepartiçÃo de Patentes dos

%Breia
116 E
em qoe X

Unido do Amdrico, oa 2 de setembro de 1964, nob nz 394.063.

mo radical ordnico ou inordnico Que mo eoL

c5 ligado por um átomo de carbono ao Atomo de estanho e onde n
presenta um n6mero inteiro oorreepondento à vela:iole do radical
X, assim como o 20%,ea peso, do um ditiooarbemeto e 10 0
oo pálmo de pelo menoe ume substância redutore de fitotOxicidade,

condo o restante

pera completar

=X constituld0 de um veiculo Se

dequedo, um agente umectante, um mote do odorante em/OU mm 480a
to diepereente.
\‘,
II depositante reivAndlee * a prioridade tO 0OrrOOpOndente
pedido, depositado na Bopertiglo

do Potentes

ds.kleqoabs.tch 16 de

PontO nz 1 do total.de . 10 pontos apresentados.
Tb-MO No 158543 de 27 de abril de 1962
Requerentes MONTECATINI SOCIETÀ GENERALE PER L o /NDUSTRIA MlNIMAR
• CHIMICA, . Itália
Privilegio de Inveno go: "PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE P011NBBOB MIAM
om ptso MOLECULAR ELEVADO"
PEIVUWICAQ0E8

1 - UM processo poro preparar palme.
roa linearea de palmo molecular elevado, coracierizadó pelo fato
.de que um aldeia° •

nolo do 1964, aoh o 49 42.906 1V/45 1.
Ponto na 1 do total da 8 pontos opteautledi
.. _ •
/ERMO No 127.839 de 13 do março de 19-.
Laquerente: UNION CARBIDE CORPORATION ...4.0.1.
.firivileglo de Invenção: " COMPOSIÇÃO MásTIOR RESIStENTs A ílIRV
AÇAO!
DEIU1DICA088
'
_.
"pontoo° pl.:tettee com reeIotAnnta aumentads,

a
a

em que R é um grupo alquile, asile, olquil-artle, oiclo-olOMM
le ou 'h6tero-cielico, é tons mugir com um colono

oo sedmulo do umidade sare mo oopordolo,•oompreendoodo polietil4110
Go polipropileno ou oo-pollaoroo doo momos e giodoldo grelo for..
poder de gordura, caracterizado polo roto de o : eido groso formador
Ge gordura ser um mono.glicoridlo ou ume mistura de um mono-gli. Á
14 e ser
imarled9 9 *O 41,911effirdato toai' to azo moiam mame a. 4. a
..

°Nono
24

-

776 8
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Marco de 1910

r

em que % a R são itomea de biRrOddaa Oa gr
aDoe alq uila ou a:
4
'tile, iguais ou diferentes, presença de um o atelisedor conatl
puído por um oompeata el calimomaatílioo escolhido do gripo for.-

'medo r oles 0020o3toa or gewo-metílteoe4 pelo* bidretos e pelos
410 j...idos a as ealdas.

-

I
800

me qual R reprepenta um radical aulfoneftalónico que pode
ter

A requerente reivihadica a prioridade do correspondente
pedido depositaló na Repartição de Patentes de nata , em
e7 de abril de 1961, sob n 2 7.721.
s- Ponto O 1 'dNa um total da 23 pontos apresentado..

Con-

mais outros aubstituintea e em que o grupo hidroxila comple

memento combinado se acha na posição -o-. com reInio ao grupo
aMóiao e onde acua significa um radical Scila p referivelmente o radical de um ácido carboxilico, enfático ou aromático.
caracterizado pelo fato de 1 moi de 3,3' .-81metoxl- ou 2,5'-di-

111P4

f4M0 N2 170 067 de 31 de maio de 1965 Requerente: INPERIALaREMICAL INDUSTRIES UNITED Inglatarra
Privi1;44.0 da larençiot• "ROMS° PARA PRODUZIR COPOLINEROS
sduccs, caxsuLms Dg BUTEMO.ln

cloro-4,4'-diaminodifeni1e tetrazotada ser copulado com, cada

_...AULCLUZ1204.5-,

ao e. -be resultantea corante serem tratados com agentes doado-

roa, aproximadamente, 1 moi de um ácido 2-acil-amino-5-hidroxi-naltaleno-4,8-dissu1fônico c de um ácido oxinaftaleno-sulfóniees de cobre.

1 - UM processo para produzir copolímeros gélidos,
cristalinos de buteno-1 com uma 1-o1eflua ramificado., tende pelo
monos seis dtomoe de carbono o uma cadeia linear contendo de qua,
tro a oito átomos de carbono, cara Tkoripedo. por compreender a po,
limerizaçâo de uma mistura de buteno-1 e da dita 1-olefina remiti
'cada,rm presença da um catalisador o stéreo-especIfico que compro.
onde um composto do metal de transição e um atirador organo-metalico e a recuperação do um copolímero cristalino sélido de bu- 'y
teno-1 e da dita 1-olefina ramificada, comp reendendo de 5 a 50,
em 4:4sa. de unidades monômerás da dita 1-olefira ramificada.

A ' priOridade do correspondente

pedido depositado na Repartição de Patentes da A1econ4a 5 em 11 de fevereiro de 1963,
sob o n. F 38 981 1VO/22a
knioo ponto Apresentado.
TERMO N O 158.039 de 2 de abril de 1964,
Requerente: STAMICARBON N.V. - HOLANDA.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE PREPARAM DE PELETES
DE EPSILON-CAPROLAOTAMA".

.

A requerente reivindica as prioridades dos corresponde
ites pedidos depositados na RepartiçÃo do Patentes da Inglaterra 1

i

,

im 1 de :unho de 1964, 11 de junho de-1964 e 17 de julho de 1964,

\

40t na s. 22* 540 9 24 270 e 29 345, e completo em 24 demola de 1965.
,

Ponto n2 1 do total da 11 pontos 8p:coutado:h
,

.22EMO 2 2 152.648 de 10 de setembro de 1963,
Re querente: PARDEMPA~F BAYER AK TIENGEsELLACHAPT .
ALEMANHA.
Privilégie de Invenção: "PROCESSO 2.2 PREPARAÇIO DE
ÉSTERES DO
'LCIE0 DIS- DIADQUILAMINO-POSY0RICO DOS
0 , 0-DIALQUII4-BET1, BETA,
BETA- TRIC1ORETIL.1-HIDROXI-POSPONATOS
E COMPOSIÇOES PESTICIDA3

, NELES BASEADAS"•

MalgSMOU
1,- Proceeec de preparação de &ateres do Acido-bis-dia4
puilami no-fosfórico dos 0 , 0
-dialquil-beta, beta, beta-triolores
r
It11-1-414xemi-fosfonatoe,
ca racterizado pelo tato de que os
0 , 0-dia1quil-bata, beça,
berce-triciorceil-1-121droa-Poefonaeoe
atto aqui submetido:1 . a uma reação coa cloreto* do ácido bis-diais
quilamino-fosférico

pr ef erivelmeate ao preeenga de um solvente
,
/norte • de uma base terciária,
t,
Finalmente a deposxtante ~nascei a inielidade do ou
Iftedpondente pedido depositado na Repartido de Patentes da Alega
lfga em 11 de setembro de 1962 sob n2 P 37 na Pile e,
-..

poete ne 1 da tete2 de a Pentoe apresentados.

?fluo NO 136 .765 de 7 de fev
Itequerentat PAR"Butact

ereiro de 1964

DAM AKTIENUSELLSCHAFT ....

Re públacta
'federal Alemã
•
Priv/1410 dê Incendo: s' PR OCRSSO
DE PRODUZIR DisAzo comasTro mona
OROo *
REIVINDIcç
rrocesao de produzir Usas. oorantes
cuprilaros da foi

REIVINDICACUE

L.- Processo de preparaçao de peletea de epsilon-caprg
lactama, caracterizado por compreender e divisa° de epsilon-oaprolactame fundida em gótas e provocar e aoiidificaçao dessas
gótaa paia reefriamento direto num meio gaeoao, sob forma subi
tancialpente esfórice tendo um diâmetro ou um diâmetro módio
de 0,5 - 5 mm.

Finalmente a depositante reivindica a prioridade da
correspondente pedido depositado na Reparti& de Patentes da
Holanda em 1 de abril de 1963 , sob . o no 290.997 •
tonto no 1 do total de 2 pontoe apresentados.
TÃRMO NO 170 072 de 31 de maio de 1965
Requerente: CELANESE CORPORATION OF AMERICA - 8.04.
Priviljgle de Invenção: "PROCESSO PARA PRODUZIR PANO MACIO
RESISTENTE AO EMPELOTAMENTO COM FIO MESCLADO"'

1X1111agása3
1. Processo para produsie pano meei°, resistente ao ampclotamento com fio mesclado, compreendendo fibras de
poliéster e fibras escolhidas do grupo que consiste de material ceio:1691o° e 14 caracterizado por empreender az fases de restrin.
gir o pauto e aquecera dito pano restringido, com o que as fibra*
•ortadae de poliéster encolhem e migram pare a centro do fio.
A requerente reivindica e prioridade do corroem

dente podido depositado na Repartiçto de Patentes dos Estados Unj
dos da América em 12 de junho de 1964, sob O 371.768.
kinto , n0 1 do total da 13 pontos apreamitaddn

ORNO N2 160 571 de 1 de julho de 3.964
Requerente: SANDVIKENS JEREVERKSAKTIEBOLAD au;cla
Privilegio de Invenção; 'LIGA DE METAL DURA EINTERIZADA PARA
OSINAOEM bs FERRO mono E non

MIZIA21262%3
1 • the liga e:etílica dura finamente granulada sintoritt
de, desatinada uainagem tanto de ferro fundido como de aço e com-

tendo em
0-&0%.de

p ereettagen8 voldmétrIcee 60-80% de WC, 10.45% de TIO,
Tee,
eloU NT O, 0-10% de 0r2 03 , ZrC •/ou RfO, 0-5% de

Mo ,,/ ou carboneto , do m0111)&116,

tenor e

1,5

micra, •

lige

1,6 Aderi

BARCLAY & SIMONDS UNITED ==INGLATLRPA

Privilegio de Inveng g o a " DM PROCESSO APERFEIÇOADO E

ACELETte

DOR'E áPARELFn . N nk•vERMENTAÇãO DE MOSZOS DE °ERMA
BEIVINDICAOES

e,

de preferencie, in.
l • Um pr00ees0, Aperfeiçoado

sendo produzida de tel maneire que con-

tenha em percentagem volumétrica

27 de novembro de 1963

sendo princiPalments

aendo no ami;ximo de C., oereoterizedo porque O toMenhO medi° doa

a

140 NO 154.885 de

Eaquerentes COURAGE

o restante

Co e/ou Ni e possivelmente tembem P., e quantidade total de Po

groa de carboneto. 4 inferior

T

7:7

NIturco dz

OF1CIALL (3.0.0

Segunda-feira 23

3715 I 7,5% da

feae . gama, 8,5 = lg

a

acoleradm, por carga,

para a termentaç g o de mostos de cervejaria com levedura, cerze:,

da fase bota (metal de ligeçáo), O restante sendo principalmente'

terizado por inciuir as teses de prover, em um vaso de fermenta

da fase eira.

eg o

A requerenee reivindica a prioridade do corresimndente

pedido depositado na Repartiedo de Patentes da Suécia, em 1 da
Julho do 1963, sob no 72586

a assegurar e manter uma suspens g o de levedura finamonte diviej4

MoStO, durante

a

maior parte do período de fermentaç g o, com

que a Velocidade de fermentaç g o excede à da carga tradicional

'ERMO N g 165.293 de 14 de dezembro de 1964.
Requerente: DOW CORNING CORPORATION - t.U.A.

processamento da termentaç g o Sob condições controladas dc temei.,
ratara e agitaç g o, atá que o trau desejado de

7EIVINDICAC3E0
1.- Processo de preparação de um copolimero de bloca>

atanuagio

dó susbstancialmente atingido, e então paro a

tenha st,,

sumpensio da

gitaç go é SeparaçRo dá cerveja da laVedura; o suprimento de oXle

de orgeno-ailfoio, Caracterizado por compreender
(I) a mistura, com e g i to -el,fie4ente, para formar ume dia-.

e;r110, a

temperatura

eo

grau ao agitaçgo Sendo ajuntados de

dó que a quantidade de leVedura que se desenvolve durante

pereTio, de
(A) um diorgano-poli-eiloxeno, de

C(0 6 8 5 )(CH3 )810

G,1,

em cerVejariaí contrõle dó exijnio disponítel para a levedura

"PROCESSO PARA A PREPARAGAO DE

COPOLUEROS DE ELO::

e(C113 ) 2810 .1 8

dentraç g o de levedura; agitação controlada da mistura, de modo ),

An e ausbstancialmente uniformemente distribuída por todo o

tonto n 0 1 do total de 11 Pontos apresentados.

Privilégio de Invenção;

Uma Carga de moSto inicialmente inoculada com uma alta cus.

ea

msa 1
pet,

lodo encurtado de fermentaç g o, seja tal, que produza una flavo,

t6rmu1a geral

Iter(O6115)2$10:1,utitS103/21,,

rizaçâo aceitável na cerveja .
A requerente reivindica a prioridade dos ootraspoodent&

t:R2SiOjw

pedidos depositados na Repartiçío de Patentes da Inglaterra em
na qual cada R é um radical metile,fenile,etile ou vinha,

27,

de novembro de 1962 e 24 de ' - 3aneiro de 1963, sob os telmeree

a rezo média de R/8i sendo de 1.9/1 et 6 2,0/1,

44.795, 4476 e 3017 respectivamente .
e 6 um námero inteiro de O a 180,

" monto 11 2 1 do total de 34 pontos dprementedete

• 4 um ntimero inteiro de O e 180,
•

é um ndmero inteiro de O

a 90t

3 é um ndmero inteiro de O e 18,

z 4 um ndmero inteiro de O a 90,
g soma de l+t+u+v+w tem um valor maio ge 2 a acv, e
ma de e+t 4 pelo menos 50 moles% de e+t+u+v+z,

valor máximo de 10 molee% de e+t+u+vew,hé pelo me i
radicais funcioneie ligados

a enleio

lhidoe entra o grupo que consiéte de
radicais alcomi

e xadictoie

hgroxi,

ev.

em uni

dou.

triX0 Ji 2 153.039 de "24 de Setembro de 15.,,
Requerente: MERCK CO. INC. - E.U.A.
PrivilUio de Invenção: "PROCESSO PARA FAUR DIPIn g ZoCICLO-REpTENosn.
/EIVIRDICAC3ES
m. Um processo pare preparar compoetos que tem a
fórmulas eetrutural

por molécula oego.o

Uca:~

de belogeneodi

com

(r) água egficiente peru formar ume diepere

R
SO2N,t

Rol
g o,

coneietind0

ian ‘ a
efiCH2CR
Rf
2 N.

essencialmente de
(1) uma fase aquosa, e
(2) Uma fase

tIl)

'39

de Orgeno-poli-ailoxanc,

e diesolução de

onde Rol representa hal0ién10. 8 e R' dão radioade alquile infe

(0) Um compostb de organd-a3.2.lc10 $ • acolhido: entre o uno
que oonsj.ete de
(e) um orgeno-sileno. da tdrmula gera/ R t zS1X4_x , em que
R' é um radical monovalente, escolhido do grupo que óril

niers* o R" • EM'sào aelecionado do °rua° que ooneiste de rade,
ceie alquila interiores e radicais siquile interiores unldoe
através) de um átomo colecionado do grupo que consiste de caz

tono, nitrogenic • ox4ginio, pare tumor en anel tAtero.ciell
ao eelsolonede lo grupa que camoeloo* 4.4.0wrIellth awctiertat

liste de radicais de hidrocarbOneto, radiceie-de balé-

geno-hidrocarbonetoe,

radicai° de oiene-hidrocerbonetna

6ildro -3 -134110.5B.dlblinz0.J40.0i010.91Utitst .5.0ns com um Aoldt
balo,eulfénico para formar e10414111re .7.nale.3.nale.maitonmi.

e átomos de hidrogénio,
t á 0,1, 2 ou 3 • tem um valor médio do

1 e

inter1.om.4.0351rmaim2.m.
ractertaado por sompreander me tesos ama (14 reagir Mb 108MW

1,4,

E é um átomo de haloggneo,

estone oorreepondentei tia reagir elle dltime ~leoa fom um

(b) um composto de hidrooarbonoxi enleio, da téroula

composto de Orou.

geral

unit4rie R' a (011") ySiO4..x.„, , na qual

X SÃO

R._

NR, amem

111 sio iscam to1 delatado

ar

ante:iormente, para formar um eompeeta que tem a 14rOmla actpp
vai

I r!
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Ne 136.513 do rá £e) fevereiro de 1962
Requerente: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ
gIG
HOLANDA
Priv.de Invenção: " PROCESSO PARA CONSOLIDAR UMA MASSA NãO con

tdRh3

LIDADA OU SUBSTANCIALMENTE NX0 CONSOLIDADA N.

Reivindicação:,
Onde Nal, ri e R( oão como foi definido anteriormente; (3) res
gir o compooto reoultante da Poso (2) com um reagente de GrignarS
(10 fbrmula
BP
Na sOli 2 OH 2 CH 2 Ns„

OM que Hal, x. e . R" são como foi d.finido antorio • mente, em pra
Gano de um aol7ente inerte org;nico: (4) bidrolísar o adoto de
Grignard

reoultante da Pane (3) peru formar o derivado 5-hidroxl,

. Processo de consolidar uma massa não consolida:ia, ou eu.%
tancialmente não consolidada, em . particular em terno de uma perfuração em uma formação do subsolo, caracterizado por consistir an
preparar uma solução de um nomposto epoxi e um agente de cura, em
um'solvente, á quantidade total de composto epoxi e agente de cu.
ra estando entre 3 e 50 volumes por cento da solução, injeção do
dita solução ou partículas da massa a ser consolidada, onde o composto epoxi reage com o agente de cura, com o resultado de que e
formado wn produto de reação resinoso intermedierio que, apes ultg
riot endurecimento, uru, os grãos entre si, ap js a execução do processo podendo ser deixado um grau substancial de permeabilidade da
masáa consolidada.
Ponto fig' l de um total de 25 pontos apresentados.

5-(3- 1 -amino-propl1ico) correenondmnte( e (5) desidratar o (ler.

y udo Obtido na Fase ,(4).
A requernte reivindica a prioddade do correspondente
9f)dido depositado na Pecartigl'o de Patentes dos Estados Unidos da
Oraris DM 24 de sotem'pr0 de 1962 cob n o 225„864

TUMO Na 147.214 de ' 22 de fevereiro de 1963
Requar.rnta: ABBOTT LABORATORIES
=1= E.U.A.
Priv„de Invenção: " PROCESSO PARA PREPARAR DERIVADOS
DA, PIR2RAZINA E HOMOPIPERAZINA "o
ReivindicaçOss

Ponto n o 1 do . total do 9 pontos apresentados C

rânmo N O n3 696 de 10 de outubro de 196?
Requerente: MEL, INTERNATIONAIE RESEARCH MAATS0 PPIJ
; aOLANDA
Privilegio de Invenjot qCOMPOSIÇOES INSETICIDAS E PROCESSO
"RA A PREPARA ÇXO DAS MESMAS"
REIVINDICAC0Eâ

1 . Uma composição inàeticiaa, caracterizada
per 002preender um veículo sado em partículas, de Gáixo poder

1 - Processo para preparar derivados da piperazina e homopipa
rezina, caracterizado pelo fato de se refluxarem, conjuntamente, o
quantidades aproximadamente eoui:y¡ares de um composto da fOrmulna
T-H

Na qual cada X e independentemente escolhido dentre o grupo que
consiste de nalogenio e alquila inferior e T escolhido dentre e
grupo que consiste de piperazina, metilpiperazina,,homooineramipp
e metil-homopiperazina e de um compostos da fermulao

de p orção, tendo revestido sobre a superfície das pãftculas uma
resina termop1.5stice e um ster de fosfato Xnseticidã da PY0
Nula Carel

g
(R0)2-P-0t1
em que cada R representa um grupo ,unrocarboneto subatituido ou
mo aUbdtit sild0)

cora

a previsão de que os grupos R podem estar 1

Godos um ao outro, assim formando um grupo organico di velenXel e
representa um grupt.tendo a seguintS fPromila Bera)

na qual naka3Z
lI e-eescolhido
-A
centre o grupo que consiste de cloro o '6
,bromo, 1e escolhido dentre o grupo que consiste do radicais alqnâ
leno e alquenila de cadeia linear e ramificada, A e escolhido dene
tre o grupo que consiste de oxigenio e enxOfre, e Y4 escolhido
dentre o grupo que consiste de aaftila, halogeno-naftila e
R

na qual cada R :5 independentemente escolhido dentre o grupo que .
consiste de hidrogenio, nalogenio, nitro, amino, alquil inferiora
mino, di-alquil inferior-amimo, alquila, alcoxi inferior, alwienio
La e amigona, num Solvente inerte e em presença de um aeeptor da
halog jnidrato, e de se recunerar a base livre da ferrada e •

1,0
.r a é

ou

Ga (pio eds R , representa hidrogênio, cloro, bromo, ou um grupo hloo
dg eoarbaneto substituldo ou aio substituido, com a previsáo de que.
Os grupos 3 1 podem estar Unido is ao outro, assim formando um grua
po. Or3.50.c0 divalente,

11"

representa cloro, bromo, um grupo hidro-

OCR1008.0t0 OUbstituildo Ou não substituldo, ou um grupo orgânico
NIniebtal, e ceda

11

representa cloro ou bromo.

A requerente relvmedlea 8 prioridade do correspon
naQt0 pedido depositado na Repartição de Patentes dos Rstadós Ur
00.0 0...44os, em 12 de outubro eis 19 61, sob no 14454,2.
1Npo pf . 1 (!.,p %_0(11 40 7 pontos apresentado..

na qual X, T, 1 e ''It e Y são'domo atiras definido.'
A requerente reivindica as prioridades 4Js correspondentes .
pedidos depositados na Repartição de Patentes dos Estadoo Unidos
da America, em 23 de fevereiro de 1962 e 26 de dezembro do 19620.
.:10D tis 175 . 336 é 247.352, respectivamente.
Ponto a0 I de um total de 25 Pontos apresentados.
~O N a 159.402 de 25 de maio de 1964,
Requerente: TRE STANDARD OIL COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA DESRIDROGENAÇãO
OXIDAT1VA CATALITICA DE OLSPINAS"..

REIVINDICAÇOn
- um praceais° pura e aeoniatogenaçao oxinativa

cataliíica de elefinao oaracterizado por colocar 01..±,c mistura do
.carga ae mono-obfinae isentas do carbono quaternarlo o tendo 4 cs

8

MEICiaL

Begerriên-Cra

J21

Março

de 19/U V3V
_

do (when°, o alagou% "Do ~tecto ecia 12,0 ontalíandot de
deebidrogcnaçao colado gluadag icode, nue °levede temp eretuga, 02

, OUO90

pecnatio ()fonema da aamoderace, 00 dua0

Int
_

Eala . una0 decaea9d0 co

.
comunacago entro 010
Re iv indica-se a prioridade do pedido correspondente
eepositedo na Repartição de P etentos doa g abado° Caldos do seg.?
, ca• em 31 de março do 1964 sob 110 356.028
-

tonto no ) do total de 1) pontos apresentaeos.

de constituintes

8
,. 1

40 ? 42 En

PINTO LEITE

Privilegio de Inveneios °

7Sal o rs a aio
2 3

quaaa 0 .0aa ab2 Valor acima de 3; caracterizado pele Sato
de se cristalizar a dita faujasita nuas mistura rancional aqu2
na, contendo Na O, SiO o A10 a ama temperatura elevada,eo
2
2
39
que aarazoes molares dos constituintes na mistura reecionali
nas

estão dentro das seguintes escalas a

4
SiO2PAl2034 ate monos do que 8

TERNO NO 1 4 8.656 de 24 de abril de 196!
Requerente t PAULO

2

0
mar-a-GUANABARA

Na 0/610
2

PROCESSO L OPERANDO A FRIO E. EM PAZ

BOÇA DO ALUM1NU QUE Ê O AGENTE CATALIZADOR, PARA CLARIFICA.
JEO DOS B IDRO-SOLUVEIS DA GOMA DE CAJUEIRO PARA OBTENÇÃO DE
Rã coma ARÁBICA 0

.

e de se recupere:

2

0,28 a 0,55

6/ne 2 c

aPoduto cristalizada.

Ponto n o 1 do total 'de 21 pontos apresentados.,

REINTINDICACOES

la pROCESSO,

OPERANDO

A FRIO

E . EM PRESENÇA DO ALUMI

AIO QUE tl O AGENTE CATALIZADOR, PARA CLARIFICAÇÃO DOS HIDRO-SQ
OVEIS DA GOMA DE CAJUEIRO PARA
GOMA AR1BICA ,

OBTENÇÃO DE

UMA GOMA ANÁLOGA A

cara cterizado pelo fato de te conduzir a macera-

go da goma; de cajueiro de modo a se obter uma mucilagem que &
presente uma densidade compreendida entre dezoito e dezenove grí
na

&uma sendo que para a conceamção do tal densidade na depena
anela de corpos estranhos que possivelmente acompanhem a mate.
ela prima n propOrçãO á de um quilo de goma bruta para Um meie
litro de água
•
'unto a g 2 do total de J pontos ap resentados .
M2RMO N o 153.150 de 27 de setembro de 1963
Qequerentet NONTECATINI SUCIETA GENERALE PER MINDUSTRIA
UNERARIA E CM1NICA al e ITÁLla
Priv.de Invenções " PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE COPOLI
MEROS OLEFINICOS VULCANIZÁVEIS ".

Relvindicaçães
- Um processo para a preparação de copollmeros olefinicos
valcanizáveis, caracterizado pelo fato de se Polimerizar em fase
,íquida, na presença de um eatalizador consistituido pelo Proat.
co da reação entre a) um composto de vanedio, ó b) compostos or
tano-metelicos de alumiai° ou hidretos de alumínio, ume mistura
eonstituida por um ou mais monemeros escolhidos entre o etileno
ae alfa-olefinas da formula geral R-CM.CH2 , em que R e um gra
.a alquialco com 1 a 6 átomos de carbono, e por dois monómeros,
velo menos, pertencentes a duas ou mais das classes constituidat
pelos alconil-ciclo-alcenos, pelos âmega-alconil-poll-cielo-alca
tuas, pelos polienos policiclicos com niscleos condensados nos
peie os pares de atioleos condensados tem 2 átomos de carbono esb
,Jamstm, e pelos dienos que contem uma ponta endometile'nica.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente peda
uo aepositado na Repartição de Patentes da Itália, em 28 de setei
aro de 1962, sob no 19.256.
Ponto no 1 do um total de 41 pontos apresentados
TERMO A g 157.269 de 3 de março de 1964.,
Requerente: ESSO RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invenção; "APERFEIÇOADO PROCESSO PARA PREPARAR
PAUJaSIDA SINTÉTICA".
REIVINDICAOES

aperfeiçoado processo para preparar teu..
jasita sintética, cristalina, tendo as seguintes razões avelara

TERMO N o 151 313 de 31 de julho de la0)
Requerente: AMELIOTEX, INC.
Privilegio de Invençãos "PROCESSO PARA PRODUZIR UMA sotu rio POIA
MgRICA DE POLIURETANA"
REIvINDIcA00Ea

1 - o proceeao de produção de uma eoa
luçáo polimérion de 'poliuretene, oaraoterizado por compreender
as etapas' de reação de um pré-polímero terminado om isocianatr
com um eztenaor de cadeia de reação modaradeente rápida, tire,
do do grupo que abrange na dl-ensinas e os alleeio, na preeençe

e.

de um solvente, para dez' Uma eoluqão polimerien Intermediária
viscosa e ainda reative, reagindo e dite solução polimerion loa
termedieria com um preapolfmero terminado em isocianato e uma
diemina de reaçlo multo rápida, na presença de um aolv e
- ate adi.
oional para

der a dita aolução polimárica de poliuretene.
-A requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido de p ositado na Repartição de Patenteu dos Estados Uoa
dos da America em 14 de agosto do 1962 sob n o 216.735.
Ponto no 1 de um total de 8 pontos apresentados.
ERMO Na 157.249 de 2 de março do 196e.
Requerentes TER UDYIITE CORPORATION - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "APERPEIÇOAKE
Em OU
RELATIVOS A GALVANIZAÇÃO DE NIQUEL",
REMINDICACOES

niquel,

I.- Aperfeiçoamentos em e reial.i yos a galvanizacão de
..aocialmente processo de galvanoplaatia, 'caracterizado

por compreender a fase de galvanização de uma lamina de níquel
decorativa de ' textura acetinada (como aqui definidda), a partir
de um banho de galvanização coapreendendo uma solução ácido-aguo
ea de, pelo menos, um sal de níquel e, pelo menos, um agente ora
ganico de adição, volúvel, capaz do produzir uma lamina de níquel semi-brilhante o inteiramente brilhante e contendo nóle Eia
persas partículas de uma granulometrin básica ou elementar nãoa
superior a cerca de 5 microne de, pelo menos, um material bisca,
lave' em legue Sara a finalidade de prover na ouporficie da liai
aias anclusões das partículas e minasculaa ~rasam), o referj.
do naterial sendo boro ou silício elementar; um boreto de cal.)
cio, magneció, tintai*, caomo, eitanio, zircOnio ou vanadi.
o
carboneto de cromo, vanadie, sungetánao ou zircônio; um niureto
de silício, titinio ou zircánlo, um alliceto do tatanioa alrerige,

IMINIV

•
?GO

.fcfrt

23
iks.P.rçn

de 1079

niquele cobalto ou . cário; am fosfetó de cromo. tungstênio, aiolibdênio manuanãs, niquel, oot,k1to, ferro, e4eio, tifânio, ziroâe io ou vanádiol um Oxido ou óxido hidratado da trio . cobalto,
0--(1

rAque, ou estanho estânáo; w q composto de.titânio ou sircônie
• —cri

santendo tamb&s oxigânio e, beSio menos, um elemento adicional
•

o,

fosfato ou oxalato de tOnio ou chumbo; um cromato de chumbo ou

• rios um estanato de cálcio, estrôncio, bário, magnósio,chumno,
ejtrio, níquel, cobalto, ferro. trio, antimônio ou bismuto: ou
qualquer outro composto insolúvel no banno de um metal com una
Japa eletrônica interna kacompleta.
requerente reivindica a prioridade aos correspondentes
Pedidos depositados na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America do Norte„em 1 de março de 1963, rde mor"
go de 1963, 1 de março da 1963 e 16 de avisto de 1963 sob
os no s 262.199. 262.200, '262.191 e 302.739,respectivamente.
Ponto no 2 ao um total de /12 pontos apresentados.
TERMO N9 164.996 de 2 de dezembro de 19641
Requerente: CIMA S0CI4TE ANONYME - SUIÇA.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PABRICAÇXO DE
NOVOS PRODUTOS DE POLIMERIZAÇXO A PARTIR DE ESTERES MONO"JIERICOS DE ÁCIDOS CARROXILICOS ALFA-BETA-INSATURADOS, CON
CENTO UU AREI CICLO-ALIFATI& NO RADICAL ÁLCOOL".
REIVINDICAÇOES

Processo para a preparação de novos polimeros. ca
racterlzado pelo fato de se polimerizar (a) ésteres monomericos
de ácidos carboxílicos alfa.beta-insaturados, contendo um anel
cielo-alifático no radical Eilcoólleo e cor-ospondendo à f6emula:
t

R2

6

do... 1 (9)J,

I:
R1 O

na qual 2, e Z2 re p resentam, cada um.
ou radicais monovaleatea
alifáticoà ou ciclo -alifáticos, ou -conjuntamente
r e presentam um
radical bivalente alifático ou eicl
o-alffátíco, e nas quais
radical 22 representa um' átomo de hidro3ânio
ou um grupo da ték
mula -C1i 0-2, na qual Z tem o mesmo si g
2
nificado dado acima, em
certos casos conjimitamente com (b) outros compostos monomerleom
etilênicos insaturadoo. capazes de serem co-polimerizadoG
requerente reiviAdica a p rioridade do correspondente
adido depositado Aell Re p artição de Patentes da Sulca mm
2 de dezembro do '963, sob nl?
14695/63:
Ponto n o 1 do 4ta1 de 25 pontos apresontadoe.
'22RHO Ng 146.565 de , t
ele janeiro de 1963:
Req uerente:: IMPERIAL MENICAL
I NDUSTRIES LIMITED - EMITEM
Privilg gio da Invant " COMP
OSIÇOES 102 POLIOXIMETIL=0",
AUX.WRIVIcLU
7
1. Eme composi4o c ar acterizada pelo fato da uompreender um p olímero de oximetileno de alto pá
' so molecular juntamente com uma quantidade estabilitanto de um nitro composta
aromatloo t.indo um peso molecular maior do que cerca de 220.
A roquoronte reivindica a p rioridade do corrospo2
dente pedido de p ositado na Rop
artição do Patentes da Inglatcmr%
em 30 do janeiro de 1962 sob n g 3473, e 16 dó janeiro de 1961,
nmto n g 1 do total de 68 fl
ontos a•rc?,entado”,,
TRINO No 169 654 do 14 dm maio de 1963
Requerente: PHILIP MORRIS INCORPORATIO g,U,A

g

Pr1vil4gio de. Invenção: "FILTRO PARA FUMAÇA . DO FUMO"

ou a fórmula:

RenowcAsom

• • 1 - Filtro pare fumaçe'ae nino,
ca rectozazodo por coã

Yl.

h
'(2) 1-0H

E
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(T b ,

21,k,‹
R, O 1")--_
'( 2

0

Y2

OU à

(1) A

preender filamentos sinteticos, p articulso de carbono mtivadu o
um p oli'alquil-,o glicol de elevado peso molecular,
• 4 d,.roaitante reivindica e p
rioridade do CWP3;;;202~
pedido, depos :,;edo no Itapu-142o de Patentes dos Eatodoo Unido&
do América de lacte, em 14 de meio de 1964, sob M e
367,445..

fé:rmula-i

Por;t9 no 1 do total de 10 palatos apresentado..
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TARMO N i; 169
de 11 de maio de 19e
Requerente): CONTINENTAL OIL OomPANY E.u.A.
Privilegio -do Inv
ongan, "PROCESSO D2 CONSOLIDAR FORMAÇUS3 imau.
%TUTU"

£2

ias qual R I e R2 representam .tomos de hidrogénio ou grupos
netila, A, conjuntamente com os átomos de carbono numerados (12

• (o), toma um anel saturado oiolo-alifátioo Ma um sistema em
.2.m5 com g a 10 &tomos de w.lsono endociclioos, sendo vic/maas
co atomoN e narbono endociclicos numerados (1) o (2), é nas „áuai g o wadâual 2 1 representa um grupo bidroxila, um grupo da
20-92, em que Z é um ãtomo de hidrogênio du represonG ja3 wadUcal alighlom ot.. cielo-alifStico ou aromático 1Cãada

PALYARLWAM
1.- 1 Processo de consolidar formao:Q
'nem.
potentes, cara cterizado pelo fato-de compreender
as fases de:
(a) injetar na formaçao um agente acoplador para quimicamente
vincular uma composiçãO resinosa .;xs p artículas da f
Ia; e
(b) injetar na formaçâo uma c omp
osição resinosa, parcialmente
p olimerizada'e ondurocivel por s
azonamonto, que seja soláva
em diesel oh l e que reaja com o citado agente acoplador

A:WOUia

,J9 EtV.
..1g9

Ponto AO 1 do total da 25 pontoe apa'esensàdoc,

-Ur par una nanam &ter. acetal ou éster, um grupo

4e3 Um wedtoat da e6rmula,
o
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