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DEPARTAMENTO NACIONAL
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PORTARIA N9 4-10
De 11 de março de 1970
a. Diretor-Geral do Departamento
aytcional da Propriedade Industrial,
asando das atribuições que lhe congere o artigo 50, item V, do Regulamento aprovado pelo Decreto nii'mero 535, de 23 de janeiro de 1962,
combinado com o artigo 140 do Deoreto-lei n9 1.005, de 21 de outubro
de 1969, resolve atualizar a relação
ale nomes de técnicos já credencia-.
dos aos quais poderá ser atribuido
o exame técnico complementar a que
i4e referem os artigos 22 e 139 do
Código da Propriedade Industaial.
Coordenação dos programas de
pôs-graduação de Engenharia da Universidade . Federal do Rio de Janeiro.
- Elle Absi.
- Luiz Osório ne Brito Aghina.
3 - Gilberto Alves da Silva.
4 - Dranco Mattos de Arnorim.
- Christian Barré.
O - Luiz Bevilaequa.
7 - Paulo Oswalclo Boaventura
Netto.
- :Nicholas Lionel Braoking.
9 - Ubirajara, Quaranta Cabral,
10 - Fernando Luiz Lobo Barbosa
Carneiro.
11 - Theo Furtado de Carvalho e
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46 - Yosiaki Nagato.
47 - Rex Nazaré AlVes•
48 - Ceaar das Neves.
49 - Luiz Eugenio Barbosa de Oliveira.
50 - .Luiz Roberto Barbosa de Oliveira.
51 - Alcir de Faro Orlando.
52 - Gerald Penas. ,•
53 - Luciano José da Fonseca Pereira.
54 - Carlos Augusto Guimarães
Perlingeiro.
55 - José Ferreira de Queiroz.
56 - José Lucas Mouráo Rangel
Netto.
57 - Edgar Efrairn Michael Rechtschaffen.
58 - Demétrio Alonso Ribeiro.
59 - Arthur Palmeira RiPPer Neto
60 - Arlindo de Almeida Rocha.
61 - Werner RuPPreerit.
62 - Carlos Russo.
63 - Maury Saddy.
64 - Bernard Saint-Jean.
65 - Sydney Martins Gomes do
Santos.
66 - Jack Schetcnman.
67 - João Luiz Hanriot Selasco.
68 - Alexandre Magalháes da Silveira.
69 - Antonio Claudio Leonardo
Pereira Sochaczewski.
12 - Fernando Yassào ChIyoshi.
70 - Ricardo Spinalli de Carvalho
13 - Alberto Luiz Coimbra.
71 - Jacques Szczupak.
14 - Paulo Séria() de alel i o Coita.
72 - Djalma Rodrigues Teixeira
.15 - Julio Coutinho
Filho.
16 - Saul Gonçalves 1' Avria.
17 - Sergio Maaalliiies' Marins 73 - jean Mirai.
74 - Michel Garraud.
Parreira.
75 - Jean Claude Rarne.
. 18 - Peter joseph Postei.
76 - Leslie Koval.•
19 - Dello Estavas Gaivão.
77 - Affonso Carlos Seabra da
20 - Remi Gaudu.
Silva Telles.
21 -- Paulo Alcantara. Goines.
78 - Alcebiades de Vasconcelos
22 - Clovis Caeser Gonzaga.
Filho.
23 - Mauricio Grinherg
79' - Dirceu de Alencar Velloao.
24 - Flavio Grynszpan.
80 - Ysmar Vianna e Silva Filho.
25 - Cirus . Macedo Hackenbal g.
81 - Edgar Souza Aguiar Vieira.
26 a- John :Durrell 13 Itnond.
82 - Rui Carlos Vieira da Silva.
27 - Miguel Hiroo Ri ra.
83 - Hans -fogo Weber.
28 - Carlos Henrique Holck.
84 - Rollin Vernon Weeks.
29 - Willy Alvarenga Lacerda.
85 - Nobuo Yamagataa
30 - Luiz Fernando Loureiro Le86 - Sarnir Zraick.
87 - Guilherme M. de La, Panha.
Denis França Leite.
31
88 - Ailton Ribeiro Pinto.
32 - Paulo Mattos de Lemos.
89 - Roger Walker.
33 - Remi Lestienne.
90 - Dirceu Machado Olive.
34 - Roberto Dória Leuzinger.
91 - Jaime Maschkvien.
35 - Affonso AlVareZ 'Lourenço.
92 - Marcos Luiz dos Santos.
36 - Albert Mahe.
93 - Dorodame Moura Leitão.
37 - Walter Amo Mannhahner.
José Ribeiro de Moura Junior, Di38 - George Marshall.
retor-Geral.
39 - Ivan da Costa Marques.
40 - Lut a, Carlos Martins.'
DIRETOR GERAL
41 - Giulio Massarami.
De 19 de março de 1970
42 - Jacques de Mectlna.43 - José Manoel Carvalho de
Diversos
Mello.
Indústrias Brasileiras de Arriaos
44 - Sérgio Neves Monteiro.
Refratários S. A. - 1BAR - Ti45 - Flavio JonPert de Moura.

•

tular do registro 400.405 - Torno
sem efeito o despacho de cancelamento de fls. 17v, ficando aesde
logo notificado o requerente para o
pagamento da taxa final.
Pedido de preferência
Assessoria Especial de Relações
Públicas da Presidència da República - No pedido de prelerência da
marca Fazendo o ago da Verdade
têmio 907.188 - Defiro o pedida.
Serviço de Recepção,
In f -.rmacM) e EY-0,(í-'so
De 19 de março de 1970
Notificação
Ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecer a
êste Departamento no prazo de 60
dias, a fim de efetuar o pagamento
ta taxa final é da primeira . anuidade, para que sejam expedidas as cartas patentes.
NO 121704 - Deutsche Gesellscliatt
fur Schadlingsbekampfung MBH.
Notificação
Ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a com parecer a
êste Departamento no prazo de 60
dias, a fim de etetuar o pagamento
da taxa final para . que sejam expedidos os certificados.
No 369.198 - Ind. Romi S. A.
No 498.523 - Revestimentos Anticorrosivos Plastitecnica Ltda.
Foram mandadas cancelar as patentes abaixo mencionadas:
NO 80.001 - Carlyle Harmon.
No 82.088 - Enrique Jan.
N9 r 82.092 - Robert Eugene Humphreys e Tvan Leonard Marra,
No 82.093 - Paulino Bertocco,
N9 82.094 - Paulino Bartocc.
N9 82.095
Auto Union GMBH.
N O 82.096 - Alcino IVIoneiro Avidos
No 82.097 - Thomas Gaskins,
N9 82.099 - Nsu Motorenwerke
Aa e Wankel GMBH.
NO 82.100 - Louis Fernand David,
No 82.102
Janos Pinter,
N O 82.103 - Anthony Company.
NO 82.111 - Bernard Girette,
NO 82.113a- Indústria de Estêncli
Gioielli Ltda.
Na 82.117 - Aktiebolaget Separator.
• Na 82.118 - Chafl Simão.
NO 82.119 - A. B. Diek Company
NO 82.122 - Fabrica Italiana
Magnet1 Marelli S. P. A.
NO 82.126 - CBE - Cia. Brasileira de Extrusão.
N9
82.129 - Rosseto 8 Puceinelli
Ltda.

NO 82.130 - John Waddington Limited.
No 82.137 - Kyosuke Mor!.
N 9 82.140 - General Electric Corra
pany.
N9 82.144 - Indústria Corchera
Bertran S. A
N 9 82.146 - N. V. Philips' Cilada
lampentabrieke n.
N9 82.147 - Bristol Myers Company.
Na 82.154 - Henkel & Cie. GMBIX
NO 82.155 - Elgin American International Inc.
NO 82.157 - Cofima Cia. Faiara,
cadora de Implementais AgriColas
N9 82.163 - Galera Indústria de
Embalagens Ltda.
N O 82.164 - Augusto Gutierrez.
No ta 169 - Produktionsaktieselskabet Torotor.
NO 82.173 - Rádio Corp. of Ame
rica.
N9 82.176 - Cafeteira Brasiteirii
S. A. Indústria e Comércio da Me.
tais e Seus Artefatos.
N O 82,174 - William J. Cupo.
NO 82.178 - NI Kia Tehen.
No 82.183 - Elpidio Tibucheski
Waldemar Teixeira Weigert.
N9 82.184 - Casfer Indústria (
Comércio de Ferro e Aço Ltda.
N O 82.185 - Massey Fergusim
N9 82.186
Caterpillar Tr. teto
Co.
No 82.191 - Mariano Polewacza
Modelo industran
N 9 7.064 - José Luiz rercal.
N9 7.065 •-- Raul Oscar lbertal e
David Blejman.
N O 6.488 - Arow GalPerin e Gut.
lhernre Silva.
- Cancelem-se as Patentes.
Foram mandados eancilar os registros abaixo mencionados.
No 401.381 - Condomínio do Edil.
/saio Vista Alegre.
No 401.382 - Cia. Valparaibans
de Empreendimentos.
N9 401.384 -- Agro Comercial 66
Ltda.
N O 401.385 -- Agro Comercial
60
Ltda.
NO 401.387 - Wilson S. Santos.
N9 401.391 - Condominio do Edlficio Luxor.
4(41.392
Vieira Nocera Indústria e Comércio Ltda.
NO 401.394 -• Taquarl Indústria
de Tecidos Ltda.
N9 '401.395- Comércio e Reprea
sentações Marabá Ltda.
NO 401.400 - Santolivia Confeo.
çõtaa Lila!
N9 401.402 - Im obiliária Vila Veneza Ltda.
NO 401.403 - Reinaldo Calvitti.
NO 401.404 - Metalúrgica Estama
Ltda.
• N9
401.405 - Casa de Carnes Ma .'
deirs i Iada.
aY9 401.406 - Semana Indústria
Comércio de Calçados Ltda.
NO
401.407 - Panificadora Vieira!
Ltda.
N9
401.408 - Monimar Ltda.
Arq uitetura e DecoraçõeS.
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As Repartições Públicas
verão entregar na Seção ak Comunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.

WI XPEDIEN-

Maçc -1.

T,

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL.
DIRETOR GERAL

ALBERTO DE BRUTO PEREIRA
dcHrerm

DO GE.AViÇO DE PUBLICAÇÕES

CHEFE DA SEÇÃO OS lir/DA-0.0

As reclamações pertinentes J. B. D g ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES
à matéria retribuída; nos casos de
érro ou omissão, deverão ser
DO ÁI410 OFICIAL
fotnivladas por escrito à Seção
SEÇÃO
•
de Rodação, até o quinto dia útil
IjO r io do putilloldade de •xpodIente do Departarroordte
subseqüente à publícaç g o no
Nacional do Propriedade Industrie/ do INInloterlo
drgão

A Seção de Redação fundona, para atendimento do público, de 11 às 17h3a:;:,

da indLostrla • do Comércio

impfesse nas Oficinas do Departamento de imprensa Nacional

ASSINA TURAS
REPARTICUS E PARTICIÁLARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e interior
•-• Os originiais, devidamente Capital e interior:
autenticados, deverão ser dactilo- Semestre .• ******
NCr$ 13,50
NCr$ 18.00 Semestre
grafados eon espaço dois, em uma Ano
NCr$ 27,00
NCr$ 36,00 Ano
só face do papel, formato 22x33:
Exterior
Ecterior
as emendas e *rasuras serão resNCr$ 30,00
Ano =. • • • . • •.. •....• • NCr$ 39.00 Ano • • • • .,.
salvadas por quem de direito.
NÚMERO Ama°
As assinaturas podem ser
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
tomadas em qualquer época do
exemplar.
ano, por seis meses ou um ano,
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01.
exceto as para o exterior, que
se do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
sempre serão anuais.

o

70

As ;assinaturas vencidas poderão ,ser suspensas sem prévio
aviso.
Para evitar interrupção na
remessa doi órgãos oficiais a renovação de assinatura deve ser
solicitada com antecedência de
trinta (30) .dias.
Ni, „arte superior do anderêço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que findará.
•-• As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser renovadas até 28 de fevereíro.
A remessa de valõres, sempre a favor do Tesoureiro do Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.
--- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais s6 serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinatur9.

Borges. NO 401,519 - Gerhartelt Georges N9 401.574 - Boenco Imóveis LiN o 401:419 - Confeitaria Central; No 401,478 - Itamar SilvaQinnicos
mitada.
Petiot.
No 401.471. - Produtos
do Braz Ltda.
No 401.520 - General Plastic Li- No 401,575- Elan CoMercio e DisN o 401.424 - Admec Adm. de , Esquilo Ltd.
tribuidora Ltda.
Imóveis Engenharia e Comércio LI-1 No 401.481 - Editõra Nacional de mitada.
NO 401,576 - Brod & Cia. Ltda.
N 9 401.521 - Bar e Lanches Lumitada.
Divulgação final Ltda.
No 401.577 - Distribuidora de Peranda Ltda.
N o 401.428 - Hamburger
N9 401.522 - Rugiflex Artefatos fumes Kossui Ltda.
No 401.482 - Siderur Produtos SiComercial Construtora Ltda.
N9 401.578 - Indústria de Produde Couro Ltda.
Ltda.
N o 401.430 - Piara Locardi Val- derúrgicos
No 401.483 - Edfica Editõra tato- N° 401.523 - Pbsto Moutinho Li- tos Químicos PIQ Ltda.
torta.
N o 401.579 - Distribuidora de Limitada.
No 401.432 - Comércio e Indús- gráfica de Camppinas S. A.
vros Souza Lopes Ltda.
No 401.525. - Sergio Maldonado.
tria de Bebidas Buri Ltda.
NO 401.484 - Panificadora Flor do N o 401.528 - Abud Chacur 8: Cia. N o 401.580 - Jacinto Pai/lato.
No 401.433 - Tibagi Serviços Ma- Canindé Ltda.
N o 401.581 - Telga Terraplanagem
Ltda.
ritimos Ltda.
N o 401.486 , .-- Bar e Restaurante No 401.533 - Ferragens Quincar Ltda.
NO 401.434 - Anisio Barbanti.
Dragão Ltda.
N9 401.582 - Vadikar Comercial
N o 401.435 - Metalúrgica Rothom N9 401.487 - Farmácia Campos Ltda.
e Imp. Ltda.
Giustino
alarzano.
NO
401.535
Ltda.
Ltda.
N 9 401.583 - Lanches Dom Matill
O 401.536 - Bar Pedralia Ltda.
N9 401.437 - Roberto ernilio MaNo 401.492 - Ney Aparelhos Ele- N
N
o 401.537 - Pizzaria e Lanches Ltda.
nes.
tro Domésticos Ltda.
N o 401.584 - Depósito de MateLtda.
N o 401.443 - Sebastião Belo.
No 401.494 - Socipen Sociedade Viegas
No 401.538 - Utensilios para Es- riais para Construções Jardim MaNo 401.444 - Soldarco Oficina de Civil de Pesquisas e Promoção de crivaninhas
neta Ltda.
Utesc Ltda.
Solda Especializada Ltda.
Vendas.
N O 401,589 - Entrelivros Editõra
NO
401.539
Lucio
Barboza.
o 401.506 - Verona Publicidade
Ltda.
No 401.445 - Hercules S. A. In- e N
No 401.541 - Irajá Vieira.
Teurismo
Ltda.
NO 401.591 - Lucio Barbosa.
dústria e Comércio de /alçado: e
N o 401.507 - Sociedade de Terras N 9 401.546 - Ivo Strada de OliN o 401.593 - Astral Artefatos cie
Artefatos de Borracha.
e Colonização da Ribeira Ltda. - veira.
No 401.547 - Castelinho Bar S. A. Madeira Ltda.
N9 401.446 - Ecydir Denys Giac- SOTERCOR.
N9 401.602 - Aquario Sul Amenca
N 9 401.548 - Agro Indústria e Coehetto.
No 401.057 - Sociedade Comércio mércio
Ltda
Aguapel 'Ltda.
NO 401.447 --- Transportadora Prin- e Indústria King Ltda.
N o 401.603 - Potiguar indústria e
NO 401.551 - Bar e Lanches 940
cesa Ltda.
N9 401.078 - Sylvio Coelho.
Comércio de Produtos Quimieos LiLtda.
No 401.449 - Imobiliária ParanaNo 401.132 - Tobal indústria e No 401.552 - Padaria e Confeita- mitada
norte Ltda.
Cumércio de ..kapeis Ltda.
N O 401.605 - Casa de Móveis 'rani
Flor do Bairro Ltda..
N o 401.450 - Creações La Barca- N o 401.156 - Bulk Cimento Co- riaNO
Ltda
401.553
TitanuS
Casa
Prórola Comércio e Indústria de Arte- mércio e Representações Ltda.
N9 401.612 - Bar e Café Limoeiro
S. A.
.
fatos de Tecidos Ltda.
No 401.181 - Diana Metalúrgica pria
No 401.556 - Metrópole Imóveis Ltda
Ltda.
N o . 401.614 - Waldir Medeiros
N o 401.452 - Navear rurismo Li1 Ltda.
No 401.616 - Rádio Panema 8 A.
mitada.
N o 401.559 - Incorporadora BanN9 401.196 -- Confecções de SouN o 401.618 - Modas Celisa Ltda.
deira do Sul Ltda.
NO 401.4147 - Produtos Químicos tiens Lorette Ltda.
NO 401.620 - Sodraga Sociedade
Esquilo Ltda.
No .401.216 - Fernandes Primo & NO 401.560 - Bar e Me:cearia Vade Dragagens e Construções S. A.
lência Ltda.
NO 401.459 - Dam Indústria e Co- Cia. Indústria e Comércio.
- Ricardc 82. Cia.
No 401.561 - Rodoviário Marcelo No 401.623
mércio de Discos Ltda.
No 401.252 -. Fábrica de Ladri- Ltda.
N
o -401.624 - Sag° Eletrônica LiN9 401.460 -- Dam Indústria e Co- lhos Caxiaigui Ltda.
mitada.
mércio de Discos Ltda.
N9 401.349 - Móveis AlhaMbra N9 401.562 - Eido Si l verio Ba.
N 9 401.625 - Frigorifico Serrano
N9 401.463 - Serralheria Italo Ltda.
tista.
S. A.
Brasileira ISM Ltda.
NO 401.565 - Cede) Cromeações N o 401.626 - Sonante Sociedade
NO 401.509 - PlastaiCo RevestirnenNo 401.444 - Perfaitandia Onofcla
s Plásticos Ltda.
Ltda.
Nacional de Artefatos Metalúrgicos
S. A.
N9 401.509 - Produtos Químicos No 401.567 - Lojas Everest S. A. Ltda.
NO 401.467 - Luvasil Luvas In- Jarn Ltda.
401.629 - Nelson As,sumpção.
ORTAN Organização N 9 401.631
NO 401.569
dustriais Ltda.
No 401.511 - Publivox 'Publicidade Técnica
- ótica Lira Ltda.
9
de Automóveis -Naelonals Li- N
NO 401.470 - Bela Vista B. A. e Promoção S. A.
No 401.632 - Agro Coneacial 66Produtos Alinienticios.
141 9, 401.612 -. Creações La Barca- mitada.
Ltda.
No 401.570 - Rioval
N9 401.475 - Loja a Esmagadora rolla Comércio e Indústria de ArteNo 401.633
W. Silva CoMATC10
Rio Valadares Ltda.
Nos Domésticos Ltda.
latos de Tc...Idos . Ltda.
e Representações S. A.
NO 401.476 - Indústria e Comer- - NO 401.516 - Nicolino Donato MaN9 401.571 - Cantina 13 de Maio
No 401.634 - Hervy S. A. Ce-di. aio Manfroni Ltda.
rio Prota.
Ltda.
miCa Industrial de Osasco.
No 401.477
Waldemar Bicai Ma401.517 - Aquecedores CumuNo 401.57:1 - Agro indúStlia, de NO 401.635 - Styliano,s GeOrge8
1 lueN oLtda.
ltas..
Mineração do Riu Negro S. A.
Patsis Ltda.

▪
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No 153,.186 - David LeLaaiid.
N9 401.699 - MarjOlta RefrigeaaNO 805.79f - Savy Indústria Co- No 628.628 - Joça Castaldi Dei
No 153.325 - The Gabriel Ccin- n- areie •, Representações Ltda.
o8o Ltda.
Raccillo.
NO 401.642 - Mie Mito Crtx• pany.
Ns. 605.914 - 605.91F - Bares UsN9 628.659 .-- Maruso Ltda. - ArRei Ltda.
249 Ï69.831
Domeniaa saataaaa. trinta Ltda.
mazém de Seios e Molhados.
NO 401.647 - Indústria de Calç a
No 605.942 - Cal Etnbaré Ltda.
N9 628.686 - Auto Mecânica Mina
-dosNazeliLt.
Arquivamentos de marcas
' NO 607.533 - Waldir Paulo de Ltda.
NO 401.650 - Sociedade de MelhoAguiar.
N9 628.704 -. Teteca Magazine LiArquivament os por falta de -paramentos Riacho Grande Ltda.
N9 607.90P .- Sopreiaa Sociedade de mitada.
final.
No 401.652 - Joaquim Leite De- gamento da taxa
Produtos Industriais e Agro-Peemárins No 628.735 - 1- Indústria de Calçados
Dabul.
retende Ltda.
N9 167.501 - João
Ltda.
Claud'Ester Ltda.
Representações
Rio
N9 401.653 - Ayres Luiz Arantes
195.236
No
N9 610.891 - Hermann Jacob GoldN9 628.736 - Revica Ltda.
Antônio
Luiz
Arantes.
Ltda.
e
berg e Alexandre Rocha Spino.
NO 628.766 - Divisa Distribuidora
No 401.654 - Ré Adm. Comércio
N9 276.103 - Diversões' Shangai NO 612.098 - Soc. Rádio Marconi
do Brasil Ltda.
de Veículos de Americana S, A.
e ,Agro Pecuária Ltda.
Ltda.
NO 401.658 - Flexidoor Indústria
N9 628.964 - Victoria Indústria 0
NO 486.646 -- Engenharia Comér- NO 614.997 - Siderúrgica Orion
cio e Indústria Areon Ltda..
Comércio Ltda.
e Comércio Ltda.
S.
A.
No 484.650 - Imp. Comercial MerN9 401.659 - Wiegand Zeiger.
a 9 628.981 - Carlos Cercazeira.
NO 615.628 - Soc. Imobiliária Ar
N9 629.068 - Lanches Delgado LiN O 401.660 - Josefina dos Anjos. cefen Ltda.
sem
Ltda.
NO 484.717 - Soc. de Tecnologia
N O 401.661 - Condor Filmes Ltda.
mitada.
N9
619.993
Molas
Ramos
IndúsJehovala Suares Alimentar Tecnal Ltda.
N9 401.664
N9 629.077 - Marpe Camisaria L1.
NO 484.718 - Comércio e Indús- tria e Comércio Ltda.
Duarte.
mitada.
N9
616.246
Viação
Praia
Grande
No 401.666 - Eriez Produtos Mag- tria de Balas Cedral Ltda.
N9 629.127 - Soc. de Adm. e EmNO 485.094 - Sorol S. A. Refi- Ltda.
neticos e Metalúrgicos Ltda.
preendimentos Ltda.
NO
617.331
Daniel
Gonçalves
das
No 401.668 - Gildasio Ferreira naria de Óleos Vegetais.
ao 6°9.133 - • Probal Cornérclo
Neves Júnior.
N9 485.642 - Martins Affonso
Brabo.
Indústria S. A.
N9
617.890
Radioarte
S.
A.
N9 401.669 - Doces Conuantino Cia. Ltda.
N9 629.158 -- Josalex
Comércio
No 486.216 - Indastria de Teci- No 619.124 -.Terves - Represen- e Representações Ltda.
Ltda.
tações,
Comércio
e
Indústria
Ltda,
dos
e
Confecções
Carlbel
Ltda.
NO 401.671 - Mohamad GharN9
621.329
Hilton
Marcelino
kieh & Mohamad Malih Ornar Omari
N9 488.993 - Conservas Bros Li- N9 619.435 - Lowe Song Jan Ying., Mesquita.
NO 619.452 - Djergi Abboud NedjNO 401.675 - Oliveira 12 Knop Li- mitada.
No 629.484
Comercial dr 'recados
NO 489.349 - Fábrica do Brinque- meh.
mitada.
N9 619.455 - Djergi Abboud Nedj- Ti :os Novated
'
N9 401.677 - Consorcio Mercantil dos Bambi Ltda.
NO 629.723 -- Ind. de Calçados
No 491.014 - Decorações de Mó- meh.
de Imóveis.
•
I R.riffi Ltda,
NO 619.540 - Mareio Panzoldo.
N9 401.678 - Sociedade Mercan- veis AGS Ltda. s
621.973 - Chemiewek Ho iX urg
N9 491.039 - Jodopi Peças e AcesNo 619.680 _._ Luiz Rocco Promo-• I7. N9
til Jo'ão Destri Ltda.
, velan ieda r l asst1ng Der Dentschen.
ções de Venda s Ltda.
N9 401.680 - Alves de Melo & Cia. sórios Ltda.
74° 6 99.'1 69 - Sonac Exp. e Tini),
NO 491.462 - Tayná Comercial No 610.749 - Cabral & Altair LiNO 401.681 - Madelei Repr isenC.a .
tação e Comércio de Materiais de Agrícola S. A.
mitada.
•
1\19 620 927 - S 13 T 'Comérc l• i de
'NO 491.601
Sitrue Inc.
Construções Ltda.
N9 619.788 - Sampro Ltda.
N9 491.853 - Barolo S. A. Vit N9 619.918 - Strasser S. A. ln- Soldas TAda.
' No 401.682 - Meias Honor Ltda.
N9' 630.887 - Boo adiman Coir."•rcio
• No 401.687- - 'Exibidora Cinema- Vinícola.
dústria e Com ércio.
N9 491.878 - Trames Transportes N9 620.555 - Ulisses Turismo e e Indústria de Madeiras Ltda.
tográfica S. José Ltda.
N 9 Roi ""
N9 401.688 - Indústria Gráfica em Geral Ltda.
Editorial Ltda.
Necior a l de Adesi vos e Daierrrentes
No 494.152 - Representações e InIbirapuera Ltda.
N9 620.672 - Clave
Indústrias Ltda.
No 401.702 -- Comércio de Auto dustrial Walmi Ltda.
Quimicas,Ltda.
N O 632.321 - Lojas Everest S. A.
No 494.294 -- Geraldo Zumalá NO 621,016 - Ind. de Deconções
Peças de Borrachá Jota tda.
No 632.615 -- Distribuidora de MaN O 401.'703 - Comercial Nôvo Ho- Sampaio.
Artísticas Osca t Ltda.
NO 494.985 - Panifiaadara São
teriais Para Constricões e Arli gos Sarizonte Ltda.
N9 621.073 - Rodeiral Indústria dei nim i•los Dimaco Ltda. •
NO 401.704 - Editôra Revista Ru- Domingos Savio Ltda.
Guarda-Chuvas Ltda.
ral Ltda.
N° 632.620 - Dist. de Materiais
N9 495.553 - Alaor Calçados e MoN9 621.116 - Ebony Indústria e! -Para Co'-‘str ' cães e Articos Sanii.;rios
No 401.707 - Carlos Lincoln da das Ltda.
Rocha TÇ--4.
•
Comércio Ltda.
D.' LU? Po T tda .
N9 495.770
Lanches 23 Ltda.
N O 401.710 - Imp. S. Marcos LiNo 621.145 - Marcenaria Soliniões . N Y 6RA 009 -- Ind. 'Meti? 1 nmica OtoN9
497.047
-a
Efrari
S.
A.
IndúsMitada.
Ltda.
!Ltda.
NO 401.711 - Metalúrgica Italustie tria e Comércio Importadora e ExNO 621.176 - Mercearia Tevia Li- I NO 635 410 -- Organ ização IKC L1portadora de Auto Peças.
Ltda.
1 Tintada •
N2 497.514 - Bar e Café ! Casta- minada.
No 622:762 - Confecções Siniona I N. '? 527 .4
No 401.712 - Estamparia • Guara- nheira
Abel 0-e. Cbrura
Ltda.
ny Ltda.
Ltda.
¡Martins.
No 498.052 - Indústria Química N9 623.223 No 401.713 - Cerrealista larointe Meter
No
!
6 • 10.293 - Mercearia Nova Gaia
José Scatena, José
S. A.
Ltda.
Neto, Heitor Carillo e HenrY ;Ltda.
No 523.680 - Societé de Produits Maugeri
N O 401.714 - Sim do Brasil S. A.
Carlos
Gonçalv
es.
204 --- Ind. "Me.alúrgica
Ahimiques D'Auby.
a
Indústria de Motores, Caminhões e
N9 523.684 - Socleté de ..,roduits N9 623.232 - Indústria de Meias To p T.Tda
Automóveis
Três
Ângulos
L
tda.
N
O
6
11)
.
1)
Trciústrie
Comércio
D'Auby.
No 401.715 -- Bar e café Oficina Ahhniques
No 623.611 evdco 0 . Ma lhas Ltrla
Q M Comércio e
N9 529.741 - Casa Sito Genato Ltda.
Representações
NO
6
I
Ltda.
0.a84
Decori-?es
Rian
LiComércio e Im p ortação Ltda.
No '401.717
Recauchutaclora
mitada.
N9 538.141 - Espiraes Coroado Li- N9 626.240 - Terezinha Costa.
Princesa Ltda.
NO 626.650 - Frigorifico Serrano
No 640.597 - Abrão Bezerra Ba•
• N9 401.718 - Ney A p arelhos Ele- mitada
lista.
N O 540.914 - Sociedade Mecânica S. A.
tro DoméstiCOS Ltda,
NO 640.628 - Alberto Culver ComNO 401.719 - Tecidos Ouro Verde para Indústria e Lavoura 8 A
1\19 626.581 - Belform Conireio e
N 9 545.826 - DPQ
.
Distribuido- Aplicações de Chapas Plásticas Ltda. pany.
S. A.
NO 6 4.0.65:3 -- Bazar Cruzeiro T.tda.
ra de Produtos Químicos S. A'.
NO 401.720 - Tecidos Juro Verde
N9
626.909
Banco
Líder
de
Minas
N O 548,394 - Lueiano A l
Ns. 640.662 - 640.663 - Fundação
S. A.
berto Mo- Gerais S. A.
reira.
E.tc.ola de Sociolo gia e Política de São
NO 401.721 - Tecidos Ouro Verde
N9 626.933 - Luiz José Reis de Paulo.
No 558.180 - Pôsto de Gazolina Macedo.
S. A.
641. 086 - casa Costa GuimaNo 401.723 - Produtos ntélriCOS Quinze Ltda.
No 626.962 - Lubiza - intithatria rã749
eS Armarinho Ltda .
N9 563.879
Pab Ltda.
Comp Comercial Eletrônica S. A.
110 640.755 - Souza Mattos AutoPa.namericana.
No 401.724 - Pedro Osorio
N9 627.073 - Tecnatone Indúskria móveis
N O 567.034
S. A.
Metalúrgica Dom e Comércio Lt da.
N9 401.725 - Emprêsa de Prsra Manoel Ltda.
N" 6 4
- Auto Vulcanizadora
Falcon Ltda.
N9 627.208 - Ptisto São Jorge Li- Roda rt 0.821
NO 567.407 - Travox - Indústria
Ltda.
_N o 401.728 •-- Raiamo kt erM CS: . 11 1 a- e Comércio de Peças Ltda
Tintada.
No 640.855 - Colonvist
EdiçõeS
Ç es A rquitetura
N9 627.289 - Bar e Café Luzo Bra- Postai:3
e Construções Li- NO 600.403 - Produtos Alimentícios
tda.
mitada.
sileiro
Ltda.
Afrodite
Ltda.
NO 640.877 !- Incra Ltda.
N O 400.671 -- Lojas Cordla i. A.
NO 600.408 - Tu randot Boutique N9 627.989 - Emmel Engenharia e NO 640.887
Condomínio do EMN. 400.828
Comércio
Ltda
Química
Valmey
Ltda.
•
fido Quati.
S• A •
NO 627.388 - Alfredo Martino Mario NO 641 • 054
N 9 600.959 - Fábrica de Bebidas
Laureano Fernande3
Colombo.
Júnior.
- Cancelem-se os registras. !
Piranquinbas Limitada.
NO 628.133 - Bozano & Simonsen N9 641.060 - E P Luna Publicidade
Arquiva •;71 (alto
S. A.
N9 603.504 - Farmácia e Drogaria Imóveis.
•
No 628.242 - Panificadora Mar.tesil No 641.158 - Lanches Steidel
lotaram mandados arqui‘ar pro- ontade Ltda.
LImitada.
cessos abaixo mencionados 1.i0v *lana N9 .604.896 - Imporglass Importa- 'Ltda.
N9 628.321 - Fábrica Nazaré S. A. NO 641.329 - Hélio de Francisco
de pagamento de taxa final.
aão Exportação e Comércio Ltda.
N9 628.323 - Fábrica Nazaré S. A.
N° 142.064 .•-- Miguel .Gonealves.
NO 605.588 - •Caldas Com: e Re- N9 628.404 - Sebastião Dorval Ca- Ansalclo.
No 641.349 - Ind. e Com. de ProN O 142.112 --- Franz Zetle:
fl.:sentai:tias
Lt
da.
No 145.105-- N V. Philips Glo- N9 605.599- Foto Porcelana' Gem margo.
dutos Químicos Ltda.
N9 628.465 - Tecidos Ouro Verde N9 641.374 - Ind. Metalúrgica In.
ellarnrenlabrieken
tda.
S. A.
Ltda.
NO 147.90'2 - Topece, 8.Jc:ia:lacte N9 605.758 - Ind. de Móveis Toar- NO 628.491 - Estofados Dorfman defere()
N9 641.416 - Intt.aladora Consolad
Anonerna, nclustrial y Comercial.
mina Ltda.
.
Ltda.
NO 148.269 - Albekomaq Ltda. No 605.792 - Bar e Lanches Nossa NO 628.595 - Dei Nero Cia. Ltda. ção Ltda.
No 641.601 - Aesp Auto Econômica
Fábrica de Máquinas para Saj:a os. enhora clo O' Ltda.
NO 628.599 - Del Nero & Cia. Ltda.
o Sul Paulista S. ,A.
NO • 149.015
Schoeller & Co.
N9 605.795 - Cerealista Genite Li- NO 628.627 - Marco Antonio Sch- Para
NO 641.648 - Cerarnisol Ind. II
Elektrotechniche Fabrik.
mitada:
midt Feres.
Com. Ltda.
e

OFICIAI_

Março de 1970

NO 445.633 - Uniflo The
N9 647.168 - Emar - Emar Re.
NO 643.715 - Ind. Gráfica Corcibra
N9 641.712 - Teto Consórcio InGoodyear Tire & Rubber Conapany - Presentações e Comércio Ltda. Ltda.
dustrial imobiliário Ltda.
classe 21_
Nso 643 71,9 --- f-'13 220 - 645.72; - cl. 6.
N2 641.743 -- Deeasa Utilidade
NO 484.841 - Jagá - Ind e Com.
NO 660.784 - Magali - Magali
643.723 - Hélio Coutinho.
S. A. Comércio e Indústria.
Máquinas Agrícolas Assis Ltda. NO 643.735 - Editora Mitos Limi- de Móveis Jagá Ltda. -- el. 60. •
N9 641.848 - Indapal S. A. InNo 485.652- - Ai-puni- Fi C - Al- classe 7.
tada.
dústria Paulista de Alimentação.
No 643.743 - Pinhal S.A. Com, de pont S.A. Produtos Siderúrgicos - Titulo de Estaimlecimento Indeferido
No 641.932 - Aires - Indústria
el. 7 - Regrgtre-se com exclusão do
Comércio de Artefatos de Borracha Automóveis.
No 643.772 - Cei'queira Carelli & moinhos de ventos rurais.
NO 552.581 - Restinga Clube ResiLtda.
NO 489.361 - Pena Branca - Auto dencial Esportivo - Cemil Com. e
N9 641.949 - Móveis Estofados Cia. Ltda
Ns. 643.781 - 343.782 - Acrimetal Mecânica Pena Branca Ltda. - clas- Empreendimentos Ltda. - classe 33.
Rizzi Ltda.
se 21.
No 642.039 - Walsony Decorações Indústria e Comércio Ltda.
Frase de Propaganda Indeferida
NO 490.670 - Advance
DriverNO 643.791 - Guelfo Fulvio CappaLtda.
Harris
Company
el.
8.
to.
N9 639.8E5 - Nova Linha de ConNo 642.040 - Walsony Decorações
Palie Grandjean fôrto e Saúde - David & Da,ngot
N9 496.433 -- P
No 643.381 - Triger Galvâniest LiLtda.
Thomsen - el. 6.
Ltda. - classe 40.
N9 642.041 - Walsony Decorações initada.
NO 502.07í' Cosbar - MetalúrN9 643.791 - Guelfo Fulvio CapLtda.
Cumpram, Ea:igencícto
gica Cor.star Ltda. - el.. 6 - RegisNO 642.073 - Palea Construtora Li- pato. 643.381 - Triger Galvanica• tre-se com exclusão feita pela seN9
453.797
- Mitsui & Ltd
N9
mitada.
ção.
484.512 - Jorge Julian.
N9
No 642.080 - Com, e Ind. de Me- Ltda.
Petróleos
No 520.342 - Tukána
N9 643.837 - Prole.ne Promeçaes
NO 511.021 - Auto Mecânica G. G.
tais Paracambi Ltda.
Indigena Ind. e Com. S A - elas- Ltd:.
Ltda.
N9 642.085 - Serralheria Três Ami- Lançamentos e Engenharia
se 47.
Same Curi.
N9 643.343
Frigorifices Minas
N9 515/90
gos Ltda.
No 643.872 - Rod.dgues & Cardoso, N o 544.377 - Copa do Mendo - Ga- is S.A.
No 642.090 - Nelsomar Empreen043.900
Imobiliária
e
MmiVeroag
S.A.
Veiculas
a
?eldapainas
NO
No 5 1 5.934 - Disnetrol S.A.. Ind.
diinentos Imobiliários Ltda.'
Agrícolas - el. 7 - Registre-se com Com
de Bens Algone Ltda.
. e Ilearesentaçães.
NO 642.114 - Credistil Indústria e nista:ação
643.904
Dobrão
Decorações
exclusá",o
de
moinhos
de
vento
rurais.
N9
N9 123:393 - Fel Cornoration.
Comacio Ltda.
Varunaa
Derby
Irmos Uernura S.A.
Na 5a1.(2 -1
Ns. 642.172 - 642.187 - Prima Ltda.643.939
- Ind. de Móveis Ida .. Poiskie To-ivarzystwo F.andlu
NO
Ind. da 11:asuinas Agrícolas.
Elian Domésticos S. A.
c
.
n_cznego
Ltda.
UMOIRS Indústria e
N9 642.209 - Ciro Branner, Eiseno mar
NO 614.258 - Pisei Risel S.A Co/lat.:rei° da Plásticos S.A.
N9 643.914 - Passamanaria PinErnetso Muller e Waldomiro Ernesto dorama
Com.
e
Ind.
-el.
39
Raaistre-sc
.Ltda.
N9 Elear5 - Indústria 'Mac nica
Henri.
Herm - Indústria com -exclusão feita pala seção.
643.928
Areaon S.A.
NO 642.381 - Clayton George Bel- e NO
63(1.991
-OMS
Oficina
Meo
Comércio de Artefatos de Couro N
973.7.3 •a- Touring Club do Bralardinelli.
cênica, Santas Ltda. - cl. 21 - Re- silNO
Ltda.
(2cciedade Bt. esileira le TuNO 642.386 - Vinícola Irmãos Dosão
feita
pe'a
seexcl
a
am
Iapel
Ind.
de
Aparegistre-se
e
NO 643.939
ismo
nalisio S. A.
Çãolhos Elétricos Ltda.
N o 63.412 - Bazar 13 Ltda.
No 642.432 - Casa de Lanches
631.448
Itã
Papai
Com.
No
643.942
Comercial
Beltex
LiNo
Vieirense Ltda. •
Imitada. e Representaceres Itá Papai Ltda. -- I N9 41'.0.97 8 - Condomínio do Ti.di•
fiei° Cabras.
N9 642.433 - Ind. de Meias Carpisi
NO 644.022 - Indústria de Madeiras ca 40- --: Registre-se aem cai :eito aol
Ltda.
uso
exclusivo
de
Papai.
Recurso Interpos:to
Reserva Ltda.
N9 63B , 290 . -- Nacex
No 642.439 - Ronami Indústriaa de
Narex Ind.
644.027 - Manuel Francisco.
No
Brdische
Anilin & Seda -Fabrik A.
Peças e Acessórios para Automóveis
NO 644.038 - Gravuras Ibê Limi- e Com. S.A. -cl. 7.
Ca (recurso interposto ao 'cedido de
Ltda.
633.423
Cia,bra
Ciabra.
S.A.
N9
imp ugna-ao da marca Nitrounoska,
N° 642.442 - Alaor Sabino do Ama- tada.
No 644.049 - Eletrônica 215 Limi- Csmere' el Imobil'ária e Agrícola Bra- tênno 205.7114).
ral e Elmiro Sabino do Amaral.
sília
e'.
7
Registre-se
com
extada.
N9 642-.443 - Francisco Michelazzo.
clusão pela seção.
Arquivamento
NO 644.052 - Mário Saquietti:
NO 642.444 - Juvêncio Garcia CarN9 £37.121 - Ernblernátiea - Cia.
N9 644.067 - Dalfi - Comércio de
Foram
mandados
arouivar os prorilho.
In d ustri al Meta úrgica da Ra h^ a
Couros Ltda.
cessos abaixo:
NO 642.452 - Grumercindo do Escl. 7.
No 644068 - Com. de Materiais (CIMBA)
pirito Santo.
No 675.174 - Regis - Regis Farde Construção Maioral Lida
No 472.421 - Maquinas e EquipaNO 642.466 - O. S. Indústria 'e
modental Ltda. - el. 10.
mentes Mello S.A.
NO 644.076 - Manufatura de Arta E.rpressão
ferida
De
Propapanda
Cc.:liarei° de Parafusos Ltda.
Katira. Com . e Ind.
gos Cirúrgicos Mafra Lida
NO 527.714
wa° er 5Mi r AF,d! - A.ssociacao Ltda.
NO 644.077 - Representações OusrOfieiria Mecânica
NO 642.4r,C3
dos Empregados no Comércio do Pr
Autocoov Pa péis PraNo39.942
rema Ltda.
Ligure Ltda.
No 644.097 - Expresso Maná e2 janei_o - cla 3 - 32 . - 33 - 45 parados S.A.
NO 642.573 - Editôra Cataguases
•
e 50.
Transportes Ltda.
NO 533.324 - Waldes-Kohinoor Inc.
Ltda.
N's. 523.336 -- 583.337 - 583.339
No 644.504 - Artes Gráficas Vera
Fittings do
Marcas Indeferidas
N9 642.650 - 583.310 - 583.241 - Waldes-KoCruz Ltda.
Biasil S.A.
No
421.581
Jober
Jober
IndúsNo 644.526 - Auto Peças Tatiyama
hinoor
NO 642.678 - Plásticos Arait S.A.
tria de Ma,efatos Plásticos Ltda. Ltda.
NO 671.331 - Indústria Comércio
Inciastria e Comércio.
cl.
28.
No 644.530 - Cairel Comércio de
E:atra Ealsas Ariette Ltda.
N9 642.679 - Plásticos Arait S.A.
425.914
Gano
de
Ouro
Auto
N9
Artefatos Têxteis e Representações
No 633.374.-- Primexbral Promoção
Ir : alstria e Comércio.
Pesto Gallo de Ouro Lida - clas- de Irnaortacê,o e FXPOrtaCã O no BraNO 942.632 - Promotora de Lan- Ltda.
se
4'7.
N9 644.532 - Cortima Cortadora
sil Ltda.
ça centos Saciais Ltda.
457.954 - Emblemát'ea Ind.
1.79 e73..704
Pedro Jorg e de Souza
NO 642.923 - Panificadora Flor de Industrial de Materiais e Aços Lida deNO
Balanças
Gozzoiino
Lida
clasNearão.
N9 644.548 - Egsa Indústria e CoItaauera, Ltda.
se
8.
57^.237 - Moisés Karrhiner.
N9 642.948 - INPASA S.A. Indus- mércio Ltda.,
EG Equipa- °NO
NO 473.970 - Pele
No 634.3a8 - Comércio e Keprea Nacional de Auto Peças.
No 644.680 - Ka-Za Comércio e mentos
Gerais
Ltda.
el.
49.
sentaeeas Centauro Ltda. •
NO 642.649 - Home Fittings do Indústria de Plásticos Ltda.
N9 631.420 -- Mateo & Más Ltda.
Basil S.A.
N9 645.049 - Comercial Ferezin
.Grafiéa
No 491.419 - .Brescia
Materiais de Construção Ltda.
No 625.431 -- João Oliveira.
N° 643.032 - Erida Gottschall.
Bre,scia Ltda. - cl. 38.
645.079
Engenharia
e
ConsTítulos e
Tlvar
NO
N9 C35.921
No 643.076 - Oscar Bittencourt
José Valeres
No 521.851 - Nino e Neni
•
Pei-mesentações Ltda.
truções Mir-Pez Ltda.
B: :arra.
el. 50.
Incornoradora Escol
N9 e36..055
N9 645.335 - Construtora Ben Li- Mareato
No 643.121 - Sun Protetion
N9 546.675 Filadelfia - Dist. Sociedade anónima.
Svnprotec Indústria e Comércio
mitada.
N9 643.141 - Mapassi S.A. IndúsNo 645.413 - Plásticos São Bento de Petróleo e Derivados 'Filadélfia
N9 703.8M - Cbil Kopersztich
Ltda. - el. 47.
!Arda,
Modas.
tria e Comércio.
Chil Kopersztich
N9 '707.845-N9 643.166 -a- Edson Thorné da
N9 59-4.505 - Plastifio - Fios e
DIVISA() DE MARCAS
Silva.
Cabos Plásticos do Brasil - Modas.
Na. 705.045 - 705.046 -- 705.047
NO 643.282 - Ind. de Acessórios
Ca 28.
Rio, 19 de março de 1970
Postelux - Publicidade Turismo Re• Serra Grande Ltda.
626.289
ATriunfante
José
NO
NO 643.338 - Guido Menicheln.
Notificação
presentações Ltda.
Silva - Tecidos S.A. - cl 40
No 643.351 - Casa 32 Ltda.
Depois
de
decorrido
o
prazo
de
40
NO 705.063 - Giovane Della Santa.
469.961
Tele-Processing
No
Jut & Cia. Ltda.
No 642.464
Ns. 705.117 - 705.118 - Abrasidias, a partir da presente data International Business Machinns
N9 343.510 - Cerâmica Jaguarundi
para recurso ou Impugnação e se Corp. - classe 17
vos Vinci S.A. Ind. e Com.
nenhum interessado do mesmo se
No 705.214 . Montanarini S.A.
No 548.410 -- Filtroleo - Euclides
NO 643.568 - Matrand SkaftefaCrédito 'anriancIamento e. Investivaler ficam notificados os requeren- Ferraz Frota a- classe 8.
brink S.A.
tes abais naencionados para comNo 550.829 -- Tubo Teste - José mentos.
No 643.569 - Matrand Skaftefa,parecerem a êste Departamento,' a Caetano Ferraz e Artur Campos da
N9 705.327 - Sulino Transportes
'brink S.A.
a.
Rodoviários Ltd
fim de efetuarem o pagamento da Paz Filho - classe 10
Orossberg &
No 643.644
taxa final, dentro do prazo de 60
N9 705.335 - Nap - Norte AméNO 631..806 - Coral - Mito AluLtda.
dias, contados da data em que tiver gadora Coral Ltda. -- classe 21.
rica Publicidade Ltda.
NO 643.660 - Dorningues & Pusipp
expirado aquêle prazo de recurso:
No 705.344 - Importadora TransNO 637.153 -- San Remo - DecoLtda.
continental
de Ferramentas Ltda.
rações San Remo Ltda. - classe -40.
NO 643.657 - Norgente Pereira
Marcas Deferidas
N9 705.361 - Maringá - ImportaDesenvolvimento de Mercado S.A. $01endes.
rkiniesa -dm:a Com. e Representações Ltda.
N9 6.38.306 - Descera
N9 503.538 - Chico - Bar e Cate
NO 643.676 - Depósito Preguglia
N9 705.363 - .Nilton Pecas Ltda.
Chico Ltda. - cl. 41.
e.I ., r?r,e 91.
Iltateriais para Construções Ltda.
No 705.264 - Pasto Bicêo Ltda.
Navo rioriannte
NO 638.4t- 3
NO 427.022 - Setex - Jcsé ZapriaNo 643.701 - Cerâmica 1. G. IArolla Júnior - c'. 17 - Reaat e-se Cia . la'aa Movi: mate de . Automóveis
No 705.404 - -Canadá - Importação
Itattada.
e • Exportação Ltda.
com exclusão de papel C' 11112
ciassa 21.
No 643.712 - Hélio Continha.

Tèrça-feira 24
N9 705.405 - Inter-Choe Ind. e
Com. Ltda.
Ne. 705.535 - 705.536 - Manuel
Ne. 705.568 - 705.539 - 705.570
- Eny de Castro Perret.
No 705.576 - Sulauto Ind. e Com.
José de Souza.
Ltda.
N9 705.589 - Novacap Modas Ltda.
Na 705.590 - Hotel Roma Ltda.
N9 705.592 - Cobi - Representações Comércio e Indústria Ltda.
N9 705.593 -- Lareira Gaúcha
Churrasqueto Ltda.
WS 705.594 - 705.595 -- Cia. Agialar Editara Ltda.
Ns. 705.611 - 705.612 - razucar
Participações Societárias Ltda.
No 705.619 - Mera/ Planejamentos
Ltda.
N9 703.620 - Anchleta AgrEcola
Pastoril Ltda.
N9 705.621 - Sa peca - Soc. Agro
Pecuária Ltda.
N9 705.683 - Tecidos e Confecções Jona Ltda.
N9 705.693
Pino Fernanda .; Limitada.
N9 705.822 - Abal, Glacomuzzi
Cia. Ltda.
N9 511.222 - W. Barros Importação e Famortacão de Material Médico Ltda.
Arquivem-se os processos.
DwisÃo DE PATENTES
Em 19 de março de 1970
Notificação

Damas de decorrido o prazo de
60 dias, a partir da presente data.
para recurso e se nenhum interessado do mesmo se valer ficam notificados os requerentes abaixo
mencionados para comparecer a êste
Departamento, a fim de efetuar o
pagamento da taxa final, dentro
do prazo de 60 dias, contadas da
data em que tiver expirado aquêle

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
N9 188.847 - Navo e ~mal modê/o de boneco representativo de
soldado m combate - Plásticos Veyka Ltda. Ind. e Comércio.
N9 168.851 - Neivo e original modal° de boneco napresentativo de
soldado em combate - Plásticos
Veyka Ltda. Indústria e Comércio.
Modêlo de Utilidade Indeferido
N9 111.125 - Niko mocialo de tijojos prensados -- Olaria Beatos Martires Ltda.
É xigência

Cumpra exigência téwniaa:
N9 180.607 - Societé Anonyme
D'Explosifs et de Produits Chimiques,
Divisão JutAica
Ria, 19 de março de 1970
Seção de Transferências
e Licenças
Cumpram exigências:
Alcon Labs. do Brasil Ltcla (junto
ao reg. n 9 228.198).
Lab. ISA S.A. (junto ao registro
n9 249.870).
Torrefação de Café Marilena Limitada (junto ao reg. n 9 387.985).
Kabushiki Kaisht Rigoh (junto ao
tariato n'? 450.760).
Química Argentia Sociedad Anonima Comercial Industrial Financeira e
Imobiliária (junto ao tarmo número 395.311).
Indústria de Grampos Tutu Ltda.
(junto ao têrma n 9 648,329).
Adaii Soares Ferreira (junto ao
darrno n9 712.212).
Destilaria Monte Vrde Ltda (junto cia têrrno n9 712.492).
Produtos Roure Ltda. (junto ao
têrmo n9 713.446).
•

prazo de recurso:
Privilégio de invenção Deferido

Pecuarista IYOeste S.A. Comércio. e Indústria (junto ao registro
216.175) - Nada há que deferir
N9 141.616 - Aperfeiçoamentos em n9
quanto ao pedido de fls. 10, por
soquetes para tubos fluorescentes
não ter sido prorrogado o prP,.nte
Roberto Agustin Tapia.

N9 142.179 - Moinho Batedor - registro.
Franz Wageneder.
N9 145.a45 - Tubo flexível resisSeção Legal
tente sem deformação a diferenças
Arquivamento
de pressão e a esforços de tração Institut Français riu Petrole, des CarForam
mandados arquivar os
burants et Lubrifiants.
processos abaixo:
N9 154.219 - Original junta de diN9
- 146.271 -- Farbenfalatação metálica para fixação de iso- briken136.539
Bayer Aktiengesellschaft.
ladores em condensadores elétricos - N 9 137.882
- 148.194 - The GoodInducon do Brasil Capacitores S.A. kear Tire & Rubber
Comaany.
N9 191.466 - Societé Rhodiaceta.
Privilégio de Invenção Indeferido
- Arquivem-se os processos.
N9 163.613 - Navo assento saniSEÇÃO LEGAL - MARCAS
tário - Ind. e Com. astra Mala.
N9 170.183 - Viga de Aço para EsDiversos
truturas da Edificaaões - Geoffrey
Benjamin Hern.
' Paulo Bomilm (junto ao têrmo nuNo 147.701 - Aperfeiçoamentos em mero 887.297) - Deve ser excluído
saltos de sapatos altos para senhoras 1 o nome de Paulo Bomfim da qua- Constantin Sotere Gryzagoridis. [lidada de depositante do presente
têrmo em face ao seu pedido de faModêlo Industrial Indeferido
lhas 15.
N9 155.503 - Nay° modêlo de anel
Arquivamento
para máquinas de fiação de algodão
Platt
e fibras sintéticas (filatórios)
Foram
mandados arquivar os
do Brasil 1\15.qui .fla: T(.1.-d.eis S. A.
processos abaixo:
N9 167.750 - Nava modêlo de pratinho para festas com propaganda -, N9 458.628 - Socares Engenharia
Com. e Ind. S.A.
Hélio Rabello.
N9 168.770 - Navo e original mo- N9 696.142 - Teq-Carbon Impordêlo de boneco representativo de va- tação e Exportação Ltda.
queiro - Plásticos Veyka Ltda. Ind. N9 867.542 - Rhodia Inda. Químicas e Tenteis S.A.
e Com.
N9 168.771 - gasto e original mo- N9. 885.764 - Mecânica Industrial
délo de boneco representativo ce va- Estarnpotec Ltda.
queiro -- Plásticos Veylca. Ltda,., In- N9 895.886 -- 895.887 - S. A.
Moinho Santista Inds. Gerais. - Ardústria e Comércio.
IsIc 168.775 - Navo e original mo- quivern-se os processoa.
•
dal° de boneco representativo de vaRctiitcwfão de Clichês
queiro - Plásticos Veyka Lida, Indústria e Comércio.
W 443.764 - Botanica - BotâniN 9 166.841 - Saavo e original mo- ca Ltda. - Classe 28 - Clichê pudêlo c'e 1.m. c , o ra.leserstalva de blicado em 13 2 70.
soldado em combate - Plásticos Ns 467.903 --- Pro:q utra Elets i mi •
cos G.P.C. eram:raio e laciastria
• Veyka Ltda. Ind. e Comércio.

Caeralao Pereira Carvalho - Classe
8 e 38, aliena publicado em 13 de
março de 1970.
N9 49? .234 -- V R - Fornasa S.A.
- Classe 7 - Clichê publicado em
20-7-61.
N 9504.329 Igorell - Hans
Schwatzkopf - Classe 48 - Clicnê
publicado em 13-3-70.
1N1 526.934 - A. S. R. - Máquinas Operatrlzes A.S.R. Ltda. Classe 6 - Clichê publicado em 13
de março de 1970.
N9 534.485 - Café do Dia - Kowalczuk Ltda. Ind. e • Comércio Classe 41 - Clichê publicado em 13
de Março de 1970.
N 9 693.025 - I.N.C. I.N.C.
Incrementos de Negócios Ltda. Classe 21 -Clichê publicado em 33
de Março de 1970.
N9 693.026 - I.N.C. - INC
Incrementos ide Negócios Ltda. Classe 28 - Cliché publicado em
13-3-70.
N9 693.028 - Hellenica - Agência, F.ornechnentos de Navios Ltda.
-Claase 41 -- Clichê publicado em
13-3-70.
N9 (93 033 - I.N.C. - INC Increinntos de Negócios Ltda. - Classe 34 Clichê publicado em 13 de
raarço de 1970.
Ws 693.034 - 693.043 - 693.044
I.N.C. - INC Incrementos de
Negócios Ltda. - Classes 16, 7 e 8
- Clichês publicados em 13 de março de 1970.
l49 714.423 - Argitel Cerâmica
Argitel S.A. - Classe 15 - Clichê
publicado em 13 de março de 1970.
N" 714.495 - Prodoctor - Protoctoa Produtos Farmacêuticos Ltda. Classe 3 - Clichê publicado em 13
de março de 1970.
No 764.831 - Emblemática afahirs Country Club - Classe 49 Clichê publicado em 17-3-70.
N9 776.695 293 - Confecções
393 Ltda. -- Classe 36 - Clichê publicado em 13-3-70.
No 789.905 - Piratininga - Avelino Marques de Mendonça - Classe
41 - Clichê publicado em 26-6-67.
N9 780.010 - J B - Super : Mercado J B Ltda. - Classe 41 - Clichê publicado em 26-6-67.
N9 '1'30.979 - The Kings - Luiz
Carlos dos Santos - Classe 32 Cachê publicado em 17-6-67.
N9 780 784 - Encontro - Lúcio
Marcos Bemquerer - Classe 32 Clicna publicado em 27-6-67.
-• N9 781.028 - Narayana Yoga Rosa
Mística e a Jóia do Lotus - Maria
Helena de Bastos •Freire - Classe
33 - Clichê publicado em 27 de junho de 1967.
N9 781.038 - Veiculo Propaganda
- Veículo Propaganda 8a Representações Técnicas Ltda. - Classe 38
- Clichê publicado m 27-6-67.
N9 781.055 - Yamaha - Nippon
Gakki Co Ltd. - Classe 21 - Clichê publicado em 27-6-67.
N° 781.077 - Indústria Automotores do Nordeste S.A. Fábrica de
Crassis Magirus Deutz - Clichê publicado em 27-6-67.
N9 781.030 - Pancilitó - Fábrica de Calçados Celta Ltda. - Classe 36 - Clichê publicado em 27 de
junho de 1967.
N9 781 086 - Pinheirense - Organização Contábil Pinheirense S/C
- Classe 33 - Clichê publicado em
27-6-67.
N9 781.089 -- Marsol - Marsol
Promoções Comerciais Ltda. - Classe 11 - Clichê publicado em 27 cie
junho de 1967.
N9 781.093 - Gulfinho - Auto
Pasto GulfInho Ltda. - Classe 47
- Clichê publicado em 27 de junho
de 1967.
N9 781.096 - Zecotex - Confecções
Zecotex Ltda. - classe 36 - clichê
publicado em 27-6-67.
N9 781.029 -- Musicultura - Atira
ato a- classe 8 - clichê publicado em
-
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No 731.100 - Sisnbr. a Café Simbá Ltda. - clasaa 41 - clichê publicado ean 27-6-67,
NO 781 101 - Riacho Grande -Supei-Mercado Riacho Grande Ltda.
- classe 41 - clichê publicada em
27-6-67.
No 781.107 - Sinal 4e Propaganda
Eshikl Yamakawa &Cia. Ltda. classe 16 e 28 - clichê publicado em
27-6-67.
No 781.108 - Navo Móvel - Navo
Móvel Ind. e Com. de Móvel Ltda.
- classe 40 - clichê publicado ems
27-6-67
N9 781.134 - Inefac Inefac I ndustrial e Comercial Ltda. - elas se
6 - clichê publicado em 27-6-67.
No 781.135 - 1VIontemar - Fábrica de Malhas Montemar Ltda. classe 35 - clichê publicado em 27
de junho de 1967.
N9 781.143 - Kuwit - Cia. Anhana
guera de Exportação - classe 41
cliché p ublicado em 27-6-67.
NO 781.136 - Dapril
Dapril Dist,
de Aparelhos de Precisão - classe 8
- clichê. publicado em 27-6-67.
No 781.146 .-Eden Hotel - Ant onieta Vieira de Souza - classe 33 -a
clichê publicado em 27-6-67.
NO 781.162 - Parque- p iso •-Pereira Filhos
Cia. Ltda. - clas
16 - clichê p ublicado em 27-6-67.se
No 781.166 -. Chula - Leanid as
Guimarães Dias - classe 32 - clichê
p ublicado em 27-6-67.
No 781.176 - Cremilk - Irmã os
Fluminhan Ltda. - classe 41 - c Li.
chá p ublicado em 27-6-67.
No 781.187 - Curso Cadete - Joao
Secchi Júnior - classe 33 - clichê
p ublicado em 27-6-67.
No 781.210 - Passtur - Us s S.A.
United Services Serviços Ufildos de
Turismo - classe 32 - clichê pablicado em 27-6-67.
NO 781.211 - Passtur - Use Seas
United Services Serviços Unidos de
Turismo - classe 38 - clichê publicado em '27-6-67.
No 781.216 - Wânia - Real Auto
%Vânia Ltda. - classe 8 - clichê
p ublicado em 27-6-67.
No 781.240 - Su per -Mercados Simpatia - Frigorifico Simpatia Ltda. classes 41 - 42 - 43 46 - clichê
p ublicada em 27-6-67.
No 781.254 - Falha Suburbana -ss
José Lucena Barbosa - classe 32
clichê p ublicado em 27-:6-67.
No 781.288 - Tremerad - Parte,
Davis ai Company - classe 2 clichê p ublicado em 27-6-67.
No 7d1.230 - Instituto de Beleza
Guinas - Marina Kiyoko Kawapme
- clase 33 - clichê p ublicado em
9-3-70.
No 790.916 -- Sementes Selectas
Costal - Preferidas em todo o Bras,
sil - Sementes Costal Ltda. - cias.
se 45 - clichê p ublicado em 28-7-67.
No 791.011 Transmesa - Transmesa S.A. Trans portes e Mecânica -classe 50 - clichê publicado em 28
iulho de 1967.
No 791.0S1 - Cas p atricln - Lab.
Casp atricin Ltda. -a classe 3 - cit.
chê p iusaaido em 31-7-67.
No 791.057 - Estadual - Bar e
Lanches Estadual Ltda. - classe 41
- clichê publicado em 31-7-67.
No 791.015 - Itororó - Comercial
de Papéis Itororó Lida. - classe 38
- clichê publicado em 31-7-67.
N9 1:n9.214 •- Paliteiro Mágico
José Motta Vasconceilds - classe 14
-- clichê publicado em 24-8-67.
N9 799.235 - The Economy Cluis
The Economy Club Ltda.
4-8
- classe 38 - clichê publicado em.
24-8-67.
NO 799.283 - C.A.C.
Cooperad
No
tiva Agrícola de Cotia - Coop. Cen.
clichê publicado
trai - classe 23
em 24-8-67.
No 799.296 - Acta - Arquivos CII.
nicos Terapêuticos Atualizados
Acta Edi ttlra Ltda. - classe 38

a
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NO 600.569 - Glax0 Laboratories,
No 641.863 - Produções Lena LiN9 799.299 - N.T.B. - Pronews Ltda. - classe 33 - clichê publicaLimited.
mitada.
Atualidades Ltda. - classe 32 - cli- do em 28-8-67.
N9 607.658 - Produtos Perstorp
N o 641.952 - Galpasa Galões Pauchê publicado em 25-8-67.
N9 799.789 - Tampatex Tamlista &A.
N 9 799.306 - Mag Cariri Ru- patex Ind. e Com. de Tampas Ltda. Ind. de Plásticos S.A.
NO 609.997 - Sociedade Bíblica do
NO 642.786 - Petil Produtos Eletro
dustrial de Óleos S.A. - classe 40 - - classe 8 - cliché publicado em
Brasil.
Técnicos Industriais Ltda.
28-8-67.
clichê publicado em 25-8-67.
NO 618.429 - Polenghi 5.A. Ind.
N9 643.326 - João Cava l cante de
Ns. 799.792 - 799.793 - EmbleN 9 799.311 - Contin - Contin Móveis Ltda. - classe 40 - clichê mática - Socil Pro-Pecuária S.A. Brasileira de Produtos Alimentícios. Lima, Manoel Cavalcante de Lima,
NO 629.240 - Cooperativa Agrícola Antônio Guedes de Souza e Sylvio
publicado em 25-8-67.
- classes 32 e 41 - clichês publicade Cotia Cooperativa Central.
Polônio.
Plant
dos em 28-8-67.
N o 79S.370 - Sayfos
Atlanta S.A. Balas
N o 642.960
N9 643.327 - João Cavalcante de
tection Limited - classe 2 - clichê
N o 799.797 - Lusital - Su p erLima, Manoel Cavalcante de Lima,
Mercado Lusital Ltda. - classe 41 e Caramelos.
publicado em 25-8-67.
Na. 642.961 - 642.962 - 642.963 Antônio Guedes de Souza e Sylvio
- clichê publicado em 28-8-67.
N o 799.378 - Bar Restaurante e
- 642.964 - Atlanta SA. Balas e Polônio.
Boita Mug - Lanchonete Aeb Li- REPUBLICAÇAO: DIRETOR GERAL Caramelos.
N9 643.759 - Padaria e Confeitamitada - classe 41 - 42 - 43 N o 643.595 - Taberna dos Maraga- ria Padre Raposo Ltda. (Arquivem- DIVISÕES - SERVIÇOS E
clichê publicado em 25-8-67.
se os processos).
tos Ltda.
SEÇÕES
N 9 799.393 - Minister AUtomOveia
No 644.887
Pucci 5.A. Artefatos
Arquivamento de processos
Lindolfo Arrio Beilfuss - classe 21
de Borracha.
Diário Oficial de 18-3-70
- clichê publicado em 25-8-67.
Foram mandados arquivar os proN9 507.706 - Recuperadora de
N 9 799.394 - 382 - Cerealista 382
cessos abaixo mencionados:
Plásticos Recuplast Ltda.
Em 19 de março de 1970
Ltda. - classe 41 - clichê publicaN9 641.680 - Imóveis e IncorporaNO 109.198••
Wattohn Ind. Metado em 25-8-67.
ções Arão Salm S.A.
Exigências
lúrgica Ltda.
N 9 199.415 - Cristina Bar e LanNo 512.753 - Inds. Reunidas São
No 709.537 - Pan Filma S.A.
ches Cristina Ltda. - classe 41 -Francisco S.A.
NO
709.538
Pan Films S.A.
Cumpra Exigências Técnicas:
clichê publicado em 25-8-67.
NO 709.664 - Irma Com. e Ind.
Marca Indeferida
N° 799.427 - Comandante - Con- NO 190.979
de Sabões Ltda.
General Electric
N9 696.989 -, Riopretense - Codisfacções Comandante Ltda. - classe Company.
N9 710.119 -. Com . e Ind. de Borrio
Comercial
Distribuidora
R
i
opre36 - clichê publicado em 25-8-67.
racha Gold Keed Ltda.
No 142.898 - Manuel Nicolau 3,
tensa
de
Aguardente
e
Álcool
Ltda.
.
N9 799.439 - A . M. D.A.MD.
NO 710.234 - Depósito de RevestiDuarte.
Parafusos e Ferragens Ltda. - clasmentos Copacabana Lida
N o 191.097 - Córalio de Castro --. el. 1.
Exigências
se 11 - clichê publicado em 254-67. Perein.
NO 710.412 - Fido Promoções Adm,
N o 799.441 - Luzvel - Ind. Quíe Planejamento Ltda,
Apresente
novos
exemplares
Oposições
mica Sovei Ltda. - classe 46 - s- ellNO 710.660
Creações 'Luxo Styl
N O 638.942 - Arco S.A Instituto de Modas Ltda.
chS publicado em 25-8-67.
Metalúrgica Oriente S.A. - 5 A. Farmaco Biológico.
aT o 199.455 -- Ban-Box - Ir. e
NO 710.801 - Casa Caboclo Cobra,
N o 555,.182 - Rigon Metalúrgica Coral de Artigos Religiosos Ltda.
Com. Luiz XV S.A. - classe 26 - Tubos Braslit e Decas/A Ind. e Com.
(opoentes da pat. MI têrmo número Ltda.
cl i chê publicado em 25-8-C7.
NO 710:802 - Casa Caboclo Cobra
N o 799.501 - Emblemática - Tubos 140.591) .
Coral de Artigos Religiosos Ltda,
Apresente
Clichê
Anselmo Falavinha & Cia. Ltda. e
Guararapes S A. - classe 5 - clichê
NO 710.828 - Francisco Onofre PeEdgard Clara Inda, de Vidro Ltda.
N9 771.576 - Udson's Modas Limi- reira.
pub l icado em 25-8-67.
N9 827.112 - Os Felinos (Ema CaN 9 799.503 - Vaneto - Mercearia (opoentes da pat. PI térrno /Asilar° tada.
N O 768.385 - Churrascaria .e Res- rolina Vilhelmina Prinz)
Vaneto Ltda. - classe 41 - clichê 146.851) .
Inda.
Micheletto
SIA.
e
Ind.
de
taurante Rancho da Serra Ltda.
NO 827.126 - Os Man 1 acos (Ramon
publicado em 25-8-67.
Máquinas Agrícolas Nardini S A.
N 9 751.540 - Farmácia Grajaú Fernandez Gandara) .
N 9 799.524 - Hirondele (opoentes da pai. PI tês= Mimam Ltda.
NO 830.147 - Lanchwia e Merceadele Bar e Restau rcnte Ltda. - clas- 151.887),
NO 752.320 - Marcello Bla lse Pi- ria Angola Ltda.
se 41 - clichê ywhlicr d o em
Res i l S.A. Ind. e Com. e Arma- nheiro.
da9. 830.148 - Normal. Omllecções
N o 799.527 - Calc a dos g aizza S.A. ções de Aço Probel S.A. (opoentes da
NO 780.363 - Laboratórios Blosin- LtN
- Katia - classe 36 - clichê publi- pat. MU têrmo n o 152.607).
tética S.A.
NO 830.149 - Metalúrgica Ag Ind.
cado em 25-8-67.
Armações de Aço Probel 5 A. e
N o 789.611 - Sandoz S.A.
e Com. Ltda.
N9 799.539 - Gold Guitar - Brau- Resil S.A. Ind. e Com. (opoentes da
Foram mandados cancelar os regisNO 835.657 - Moacyr Sarlione.
lio Casar Soada - classe 9 - clichê pat. MU têrmo n o 152.609).
tros abaixo mencionados:
NO 838.650 - Ind. e Com. Pêrto
publicado em 25-8-67.
Ind. e Com. Nakata Ltda. (opoenN O 401.047 - Super Mercados Big Alegrense Ltda. Inca.
N o 799.544 - Flor do Rio - Forne- te da pat. PI têrmo n o 153.436).
Ben Ltda.
NO 844.013 - Francisco dar Chagas
cedora de Areia Flor do Rio Ltda.
Alvaro Coelho da Silva (opoente da
N o 401.050 - Comercial Delfi , s Li- Matrins Sales.
- classe 16 - clichê pubSicado em pa.t PI têrmo n 9 155.272) .
mitada.
NO 706.336 - Supermercado• AnHevea S.A. Ind. de Plásticos e
25-8-67.
N9 401.221 - Estamparia de Teci- chieta Ltda.
S..
A.
Philips
do
Brasil
(opoentes
da
dos
Ariston
Ltda.
N9
706.539 - AB Topo grafia Ltcla.
N 9 799.546 - Monte Azul - ConsPI têrmo no 164.417).
No 401.225 - Frigorífico Serrano
NO 707.752 -7' Ortopedia S. Jorge
trutora monte Azul Ltda. - classe pat.
Paulo Alpargatas S.A. (opoen- S.A.
de Calçados Ltda. (Arquivem-se os
33 - clichê publicado em 25-8-67. teSão
da pat. MI têrmo n o 185.926)
N 9 401.234 _- Brasilimpa Ind. e processos.
N 9 799.560 - Ferrari - TransporCom, de Produtos Químicos Ltda.
Diversos
tes p ara Turismo rerrari Ltda. Retificação de Clichê
N 9 401.253 - Bernardo Zitronenclasse 33 - clichê publicado em 25
113.091
General
'Electric
N9
blatt
8z
Cia.
Ltda.
NO
798.662
- Lojas Bandeirantes -a
de agõsto de 1967.
Compan y - Fica sem efeito a publiN O 401.262 - Comercial e Imp. Jorge Derviche - cls. 1 2. 13, 22, 23,
1,19 799.591 - Emblemática - Man- cação de 25-2-70; que por um lauso Glastein Ltda.
24, 26, 28, 36 e 3'7 - Clichê publicado
No 401.286 - Alabama S.A. Com. em 23-8-67.
car) - Aplicadora de Capitais de De- foi publicado arquivamento O despacho se refere, a proponho o arqui- Agrícola e Pecuária.
senvolvimento Ltda. - classe 38
N 9 798.328 - Helena Rubinstein
vamento do pedido de reconsideraNo 401.299 - Entreg, Lar Com. e Lightworks - Iteler a Rubinstein
p ublicado em 25-8-67.
Imp.
N 9 799.602 - Consult - Consult ção.
Inc. - Cl. 48 - Clich S publicado em
NO 401.300 - Entreg. Lar Com. e 23-8-67.
Consu l toria de Administraeão CienN
9
136.453
Liceu
de
Artes
e
OfíImp.
tífica Ltda. - c iss se 33 - clichê Pu- cios de S. Paulo - Procede o alegaNO 798.330 - Helena RI zbinstein
N O 401.302 - Com. Rod Ltda.
blic a do em 25-8-67.
Eyeshine - Helena Run'nstein Inc.
do de fls. retro. A exigência é para
-401.309 - Organização Maciel - cl. 46 - Clichê publicado em 23 de
N
O
N9 799.627 - T'^ cn-Bar o recorrente, e por um lapso saiu para
Bar Ltda. - classe 41 - clichê pu- o requerente. Será feita a retifica- S/C Ltda.
agôsto de 1967 - E.U.A.
N o 401.310 - Mereadinhd Baviera 'NO 790.303 - Midalin - Instituto
blicado em 95-8-67,
ção.
No 799.710 - M.
Metallgesells- N O 139.563 -- Angelo Ravioli - Ar- Ltda.
Quimioterápico S.A. - (is, 3 - CliNO 401.312 - Panificadora e Con- chê publicado em 27-7-67.
chaft Aktien g esellschaft - classe 1 quivado.
feitaria Carlton Ltda.
- clichê p ublicado em 25-8-67.
No 790.323 - Sodinin de Limão
N 9 799.711 M. Metallgesellscha ft REPUBLICAÇAO: DIRETOR GERAL N 9 401.372 - Bar e Lanches São Cassei - Casse] S.A. fleb1 das - cl.
Damião
tros). Ltda. (Cancelem-se os regis- 43 - Clichê publicado em '27-7-67 Aktiengesellschaft - classe 5 - cli- DIVISÕES - SERVIÇOS E
chê publicado em 25-8-67.
Rio Grande do Sul.
SEÇÕES
No 790.346 - 1Vlasolis Com. e Ind.
Arquivamento de Processos
Illumination - Helena Rubinstein
de Equipamentos Hidro Pneumáticos
Em 19 de março de 1910
Elurnination -- Helena Rubinstein Inc
Foram mandados arquivar Os Ltda. - Masolis Com e Ind. de
- classe 48 - clichê publicado em
processos abaixo por falta de paga- Equipamentos Hidro Pneumáticos Li25-8-67.
Diário Oficial de 18-3-70
mento da taxa final:.
mitada - Clichê publicado em 27 de
No 799.759 - Laticfnios Nova HolNo 491.781 - Fábrica de Pincéis e julho de 1967.
landa - Laticínios Nova Hollanda
Notificação
N O 790.358 - Embleni-; ti ca -- Ouros
Escôvas Olindo S.A.
Ltda. - classes 41 - 42 - 43 Ficam notificados os requerentes
NO 579.500 - Eletrônica -nuanaba- Edições e Prómoções Ltda. - cl. 36
clichê p ublicado em 25-8-67.
- Clichê publicado em 27-7-67.
abaixo mencionados a comparecei-1-n ra Ltda.
N o 799.779 - São Paulo - Depóa êste Departamento no uras() de
N O 597.688 - Delta Ind rir) Sabões No 780.549 -- Rio Antigo Cice
sito de Ferro São Paulo Ltda. Rey Ind. e Com. de Móveis Ltda. 60 dias, a fim de efetuar o PfMi.- e Produtos Quím i cos Ltda
ciasse 5 - clichê publicado em 28
mento da taxa final que sejam ex- -1.%/ 9 633.079 - Iwai Brasileira Cam. el. 25 - Cliché publicado em 26-6-6'7.
de q giisto de 1967
pedidos os certificados:
N o 798.756 - Vovig Covis, Cia.
e Ind. Ltda.
N 9 799.784 - Cinespacial - CinesConstr Construtora de Óleos Vegetais de Igaranavai Ind.
N o 640.213
Com . e Exp. - cl. 2 - Clichê publipacial Cinemas Espeklais Ltda. - No 459.436 - Xavier & Cia. r,tda. Imp. e Exp. Ltda.
classe 8 --- clichê publicado em 28 No 519.121 - Aloysi o H Scl'riidt
N9 641.144 - Agro Ind. e Com. cado em 23-8-67.
C - Monsanto ComN O 798.822
fie agôsto de 1967.
S.A. Com. e Ind.
A.guapei Ltda.
N 9 799.787 - A Tartaruga Entre- Nç' 543.605 - Com. e Imp Carnot
o:. 641.638 - Comerciai PerrocaIci pany - el. 36 - Clichê publicado em
23-8-67.
gadora - Machado, Moreira 81 Silva Ltda.
Lt
N
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PONTOS CAOACTERISTICOS
DE PRIVILáGIO

L

• OS PEDIDOS

TÊRMO N 165 005 de 3 de dezembro do 1964
Requerente: PIRELLI SOCIETÃ per AZIONI - ItÉlfa
Privilegio do Invenção: "MÉTODO E tKQUINA PARA A CONFECÇÃO E COMPOR
NAÇÃO DE PNEUMÁTICOS"
O

TERMO N

o

de 5 de outubro de 1964.

f63.156

Requerentes.DREW CREMIOAL CORPORATION - E.U.A. •
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAOto
DE UMA COMPOSIÇÃO DE GORDURA COMESTIvEL E COMPOSIÇÃO
DE GORDURA OOMESTIVEL".

REIVINDICAOEC

as1=1,,r).%
um procede° pare 0 preparaçao de uma composição de gordura comestível oaraoterizado por misturar ácidos graloa saturados
tnferioree tendo 2 a 12 átomos de carbono a/ou seda aeteree, no ma
(fedendo a quantidade de ácidos que teem,12 etomoe de carbono incorporados na mietura e/ou do éster, do citado eido que teem 12 atomoa
.

Método e Máquina para a oonrecçao e cOnformaçao de
pneumáticos, que compreendem elementos prUicamente inextensíveis
caracterizadcepelo fato que á'caroaça do pneu 6 oonfecolonada em forma cilíndrica e roletada na forma conhecida abre um tambor ritido, transfere-se entzio dita carcaça abre um segundo tambor. Cuja
parte central é expansível e as laterais são expansíveis radialmert.

471

te, nas inextensíveis longitudinalmente, conforma-se a c rc Ç levark•
do-a X forma t6rica deformando corres ondentemente a Parte central
ciste segundo tambor e aplioam-se entab-aSbre a zona equatorial da

ias anta

carcaça

401 000
tatu"

Pondo sins zonaslaterals e duas conchas auxiliares rígidas e giraO
t6rias, o dametro externo das quais correspondem ao ilametro exter-

de oarbono, 10%. em péeo, da citada mietue

a

a

a

p

Ponto no 11 go total

dm

32 pontos spresentados.

4001
440

a estrutura reforçaste em anel e a banda de rodagem, sobre.

no ani;:imo

47/7
Oto

da carcaça conformada. afastam-se as conchas rígidas, fa...

zem-ze aderir completamente 1 carcaça conformada a estrutura

rua.
fCrço o a faixa de banda de rodaGeffl, aplicam-se entEo sob forma de'

i0o
tia

do

anel as tiras dos flancos sabre as partes expansíveis laterais do segu2
do

tambor 'e se viram simu/trneamente e sindtricamente abre os lados

da carcaça confcrmada mantendo a largura de ditas tirassempre constante, progressivamente partindo do dametro mínimo até o caximo prefixado, por meio da expanrao das partes laterais do segundo tambor e da .
oom ressRo destas em direçXo axial para a arte mediana do tambor..
p

TeRMO N 164 965 co 2 de dezembro de 1964
o

Requerente: REYNOLDS.METALs COMPANY Privilegio de lovençãos "MÉTODO E APARELHAMENTO f upe, A FABRICIO
DE UM TROCADOR DE CALOR"
REIVINDIàAGOAt

o- Método o a arelhamento para a rabricaçSo de um
p

crocador de calôr, oompreendendo um membro tubular Soo tendo, no
mfnimo.

p

A requerente reivindica a prioridade do pedido
patente depositado na Repartição de Patentes da Itála
3/:5 4- de 16/3/64 verbale n 45.o9i.

ob no'

,

0

Ponto n0 1 do total de 21 pontos aprásentados .
e: n
n I

uma ['Unge dirigida para féra, integral com o membro tubu-

lar, oaraoterizado pelo estiramento e planeamento da flange para
formar uma palha° tendo ume área de superfície subsanoialmente
maior que a área de superfíoie da flange da ual a palata
q

é

FIG.:

te.'
6

*o

06 si

iO

06

DS

1/1

CC 01

or-""

a requerente reivindica.a prioridade do pedido
de Patente depositado nos Estados Unidos èm 23 da dezembro •
de 1963 sob n

a

332.818 sob Art. 21

Ponto 00 1 do total de

22

do CPI.
pontos aDresentadoa .
04

LI

•

O

100

10

FIG. 2

57 123 St .I• CO PO CD
60 1.. 67

FIG.,

FiG.2

•' 40

(04

110

IC

:

OS

124

106

110

60

61,

100
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?tRMO Na 163.585 de 21 de outubro de 196 A k
Requerente: DANIEL WAINBERG - CANADAN• ivil6gio de Invençãos 0 APERFEIÇOAMENTOS

Março de 1910

(Serão

em acoplamento axial com s o mesmo substancialmente d forma simultk
RELATM2 A

MÁQUINAS RARA FABRICAÇWO DE RECIPIENTES',
AEIVINDICAÇUS

1- Aperfeiçoamentos relativos a máquinas para fa4,
wicação de reoipientes, caracterizados por serem previstas um

noa ou concomitantemente com o atrelamento do implemento ao tretw.

A requerente reivindica a prioridade do correspuA
lente pedido depositado na Repartição de Patentes na ihglatar.,
— i) do julho de 1963, sob o no 25353Ponto n ct 1 do total de 29 pontos apresentados.

cerramento, um mecanismo de &bolo, fixado ao dito barramento,uma
actriz moldadora tendo uma abertura em alinhamento com o e'mbolo d
eecanismo respectivo; fixada no barramento da m&quina, um dep(Ssio adaptado para sustentar em posigo lateral-uma pluralidade de
asdaços de material prtviamente cortados e destinados â. fabricao dos reoipientes, e agidamente fixado â. matriz confeccionado-o
ca. um mecanismo .fixado no barramento da m&quina para segurar di-%os pedaços de material, um elemento de extraçZo dos oitados peds
Dos de material, fixado o adaptado para ser acionado mediante o lu
aanismo de prendimento dos pedaços de material de modo a tirar do
lop6sito o pedaço de material mala prdximo e colocá-lo sobre a me
sriz formadora e em alinhamento com o &abolo, e meios para fazer
funcionar o mecanismo do &abolo e o mecanismo de prendimento dos pq,
aços de material destinados 1 elaboraçâ'codos recipientes
Ponto na, 1 dr total de 25 pontos apresentados.

TâRMO 1,1 12 172 246 de 19 do agasto de 1965'
lequerentes ZANETTI & MAN Sio Paulo
Privilegio de Invençâos "UM MUSEU APERFEIÇOAM.: P4R6 RINS
$EXTSIS"
AgVINDICACOEã

1 - Um tubete aperfeiçoado para fins texteis, rei.
to ao pinetico ou outro material adequado, oaracterisado pelo
`ato do tubete eer . reveetido, na sua usual abertura interna, co
nica, (som uma cape

OU

placa de revestimento de aço, abrangendo

todp a euperficie interna assdita abertura interna4
tonto na 1 do total de 5 pontos apresentadoi
4à

VRRMO N v 160.700 do 7 de julho da 1964.
Requerente: RUBERY, OWEN . AND COMPANY LIMITED . INGLATERRA.
Privilégio de Invençaos "APERFEIÇOAMENTOS EM ACOPIAMiNTOS
DE FORCA MOTRIZ".

FIG

2

PEIVINDICA9U'e
na"
. Cm acoplamento de

tOrça motriz do tipo expósto

caracterizado por compreender um primeiro conjunto de eixo apropriado para ser ligado com o eixo ae p omada de fOrça do trator atravép
uma primeira junta universal, um segundo conjunto de eixo para acoplamento- deslizável com.o primeiro conjunto de eixo e apropriado pp
oa ser ligado com o eixo de transmissâo de fOrça do implemento atrp
vés uma segunda junta universal, dispositivos para manterem ambos
os conjuntos de eixo em alinhamento substancia/ com os eixos de
nada de dna e'de transmiss go.ft rórça anteriormente ao seu acoplg.
mento e dos quais pelo menos um dos conjuntos de eixo é suspenso
(por dispositivos elÁstiOos 40 trator ou implemento ou um membro èon
41.1zido pelo trator ou impiemento t e dispositivos conduzidos por um
epo segâunt00 40 gizo pare gmiar o o g ro conjunto de eixo è entrar

tirmd 175 795 do 17 do dezembro do 1965
Requerentes MICHELIN & CIE (Compagnie Generale des Etablisse..
mento Michelin) - FRANÇA'
Privilegiado invençâos APERFEIÇOAMENTOS NOS REVESTIMENTOS DE
PNEUMXTICOS:
REIVIND/CAQUI

,,..stimento de pneumítieo do tipo de banda de rola.
mento reforçado por uma srmaçâo do cimo que compreende muitas
Camadas superpostos usa Álleie no miniMo duas Camadas adjacentes . fazem com uma das duáá dircçóes príncipe/a dó pneumAlco
os éngálos a o b, tais 0iíe0n .oilant:idade te.: 634-'0 - 2 tg b sell
preaime de zero e de preferencia igual e/4ero, mondo das duas
camadas dta.' outra parto de sentidos contrerios

o
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PrOVIUMI (14

A requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na França sob no P.V. 1814 ( P0D) em 18 de

uma teia

oe qualquer materiai anequaeo: e por 80.,

rem dotados em uma de suas faces, em duas traveseas opoetaa,,.

dezembro de 1964.
A requerente reivindica a prioridade do pedido deposif

de um trilho-guia

reentrante diepoeto em

sentido longitudinale,

teclo na França sob n. P.V. 1814 (PDD) em 18 da dezembro de

e por corem eolocadoe com as Zucca onde diepoetoe os trilhos.*
guise frente 4 !rente. de maneira que oe ditos trilhoe-gui44,

1964.
Ponto 1 do total da 10 apresentados

se coincidam.
Ponto kg 1 do total da 4 pontoe apresentados

_

'

TÊRMO N o 143.504 de 2 de outubro de 1962.
Avo

Requerente: STAUFFER cmacAL COMPANY - E.U.A.
Privilegio do Invenção: "PROCESSO PARA A SEPARAÇãO DE ÀCIDOH:
REIVINDICAOES

Caaf

'dhQMO NQ

1.- Processo para a separação de ácido, isto e, remo •
go() de cido fluorídrico do ume solução aquosa de RF-U2504 ,

a

qual O fraca em RF, c'aracterizado pelo fato de se separar o.tici.

165 357 de 22 do juiho'de 1964

Requerentes SIGISMUNDO SCRLEGEL ====a0 PAULO
Privilegio de Invenção: "

APERFEIÇOAMENTDS

RPLATIVOS A APARSLNOS PARA APLICAR LIQUIDOS

INTRODUZIDOS EM 00
EM VIDRO °

do fluorídrico com um vapor hidrocarbonetado, condensar os va
pores efluentes e decantar o condensatio resultante e separar da

REIVINDICAÇOES

mesmo o ;eido fluorídrico forte.
A requerente reivindica a prioridade do correspoh..

1- APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM OU RELATIVOS A

ta pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos

APARELHOS PARA APLICAR LIQUIDOS EM VIDROS, caracterisa-se pe-

da Amica do Norte, em 2 de outubro de 1961, sotio n o 142+244.
Ponto n o 1 do total de 5 pontos aoreseritadoS%

lo fato de apresentar um reservatorio

de

relativo tamanho,prg

vido de tubula4o apropriada o ligado a um -compresrOr 484 Pra
jeta liquido atreves de mangueira .
Ponto n2 1 do total de 3 pt.—

o

-24

TtPmo Nc 173.6 1t-6 de 1 de outubro 'de 1965
Requerente: RAUL URBANI =g== SKO PAULO
Privil g.glo de InvençL7o: H TELA PROTETORA ELÁSTICA.

APL;

CAVEL EM ' JANELAS , VITRA= E SIMILARES."
i-EIVINDICAÇOFS
11

"TUA PROTUORA ELASTfCA, APUCAVEL EM JANELAS:,
VITRAUX

rdMILARá"

• caraeter n zado por dois eaixilhoa indopondo.ntaa

.presentadoa
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ffiRMO NP 155 741 de 96 de:dezembro de 1969
Requarenvet CONTROLS COMPANY OPAMERICh PriVilegio de Invençâot "NOVO REGULADOR DB CICLO°
BRIVINDIOAtEBB
•
1 - Itivo regulador de ciclo, do tipo tenda at
comento do

' regulagem de inc p rograme ou p laneJamento, adaptado

para eer avail
Çad O De eià.dee de Paasos ou est4gloa determinadoe,
earecterizadoe

por compreender um motor, nabos opa do pelo motor para avançar
o conjunto reguladori-mplao Sn terruptores p ara deallgar pelo
menos alguns doe circuitos oontroladoe pelo conjunto reculadorimeloe
tontrolados pelos meios de avanço pare acionarem os dispositivoe
Interruptores e incluindo meios paro impedirem a atuaçâo doe g,
positivos Interruptor., duaenta o p
rimam eetágio, durante
qualquer o p eração do dispositivo de avenço, dlneiod Pará fazer
retornar ott meios in terruptorea para a mia p
oelçâo normal, poli
sompletaçâo de operação do dia p ositivo de avanço.
A requerente reivindica a p rioridade do pedido
te Patente depositado ta Repartiçâo de Patentes doe Betado]
taidOs da America sob n o 256.608 de 6 4e f e
vereiro de 1963.
Ponto 1:19 1 do total de 28 peidtde
apresentados

Março de 1970

ltramerae partes discretas da enperriele foro de sestro as re•1
leo& ao restante da-superfície de baaeads,ettada parede gia'
ratdria, estando as pertas fora de-centro-dietribufdas pela*
Impe...Cicie da parede gretaria, effin4o e farra de caaa
Parte?
fora de centro. da superftele Mprie para zo v imentar-se em'
relação eo fluido e causar ume alteração localizada do volume
na zona de separaçáo pare condicionar o fluido, tendo aAree
projetada de cada.parte face de centro.s8bre um plano parole.'
lo A suportei° da base ume relação entre com primento e lar.
gura inferior e 6 para 1, sendo a ' referide 4rea projetada de
cada parte fora de centro . s6bre um plano paralelo h' muperfi.
ele da base ao manos substancialmente igual A Aree projetada
'da superfiCie Impulsora da dite parte fora de centro ebbre
um plano perpendicular à direçAo do seu movimenta
A requerente reivin42ca A prioridade do correspon.
dente pando depositado na Report/0o de Patentes'dos Betados
Unidos 04 kaírlat, em 29 de abanca 1964 1 sob na 343438.
Ponto AO 1 do total de 314 pontoe bprosentadoa.

TBRMO N o 143.121 de 17 de setembro do 196t.
Requerantet UNION TAPA CAR COMPARE - gwn;a. .
Privilégio de Invençãoe "APIMFEIÇAMENZOS Ru APA~~0 - 0~
Iimememo EA iiiislalos ou F.soCeosh,

ERRMO Ala 166 298 de 25 do mane da 196,
aequerentet OANADIAN INGERS01.1.-RAND OOBPANY lanso . .i, BIRD ~HUM
CONpANY . Canadá e B.O.A.
NriviIe gio de Icreanção1 "ARA:MERO OBPARADOR*
BEIi5NDIS'ACO4,1

Aparélbo seatraeor para fluaao composto

me uma mistura de material fibroso e de liquido. earacteritaCo por compreender uma peneUe perfUrsaa, uma parede giratd.
lie geradora de pulos afastada do laoc et entreda os. peneira
definindo a parede giratdrie e a penetra uma acme da aepare gto através de qual passa o fluído enquanto está empesto ê
penaira, ag iu para alimanter o fluido para e noas de separa.
cão, ama passagem para material aceito eestiaada o receber
ó parte do fluido pua atravessou a peneira i e mela> para re.:
Dever o material reinado ta ama de ~empalo, caracteriza.
.
.
1 Co também por diapew Os ma eselteiçoamento que Consiste no
Aplo da ler a 9arede atrelara* uma inieaeriele Irregular coo

1. • Aperfeiçoamentos em apareltsgem para trata.
um tanque, tendo uma entrada, nem en
MO uma saía*, espaçada em relega° à entrada, tanque Asse Adapte.
do para receber, por via de dita entradas-um líquido contendo '.
' produto* sAlidos residuais, amido tal, a posiçÃo relativa da sal
da, NO ela -determine o nível sup erior do liquido no tanque, es.
ra eteritadoa poe compreender tia melo de chicanam dentro do San..
que, para dividi-lo em em Compartimento de tratamento, disposto
, a Ga lado do nolo de 'Chicanas, e em comunicação cem e dita antrA
manto de reatdoos, iúcluindo

da, e Um compartimento para o liquido tiatado, no outro lado do

nolo de ~Ode e em eomanicaçao com a dita saída!, meios, dispostos dentro do 00mlartbaddt6d. tratamento, para estabelecer

um ansa 40 dito liquido, obrigando-o A seguir um primeiro Adal.
'nho, geralmente ao longo da face do meio de chicanes no dito prA
241Z0 lata Ottemsmo, dito azoto de 'chicanas possuindo na míniao
uma abaetar, disposta para tatebeleces • •omunieação em.
tre o compartimento do :liquido tratado e o compartimento te tre
tomento, no dito nível superior do líquido no tanqUe, sendo pra

vidos -amime defletores, no dito 'primeiro lodo do meio de calcameta e no mencionado primeiro eamimbo do flash. to mode a obs.
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aloarnio, enquanto que na zona

de reação, na qual é introduzida a-

curecer a abertura, ou cada uma delas, dando lugar à tormaçaa

penas, a alimentação. fresca contendwpropileno, b catalisador é du

de uma região de pressão reduzida, ao dite primeiro lado, adjá.

tipoetaido contendo ácido fosfórico

pente ao meio defletor do fluxo, cosi o fim de estabelecer as-

A re'quereacereivindte" a prisridade do correspondente pedido depositado na Repartiçào de Patentes da Holanda,
om 24 de janeiro de 1962, sob no 273.897.
Ponto no 1 do total de 22 pontos apresentados.

Sim ao mialmo um outro caminho de flUxo, substancialmento no.
rizontal desde o compartimento do liquido tratado. atravla
da ou das abertura(s), atá ao compartimento de tratamento; a

19

r"-"-33
fim do 'retornar a esse Ultimo, o liquido proveniente do dito
olvel superior do compartimento do liquido tratado.
Finalmente a depositante'reivindlea e prioridade
do correspondente pedido depositado na Repartiçáo de Patea
tos dos Estados Unidos da America do Norte em 18 de Setem
bro dm 1961 Sob o n 0 '138.804 .
Ponto O 1 do total de 20 pontos apresentados.

TERMO N2 173 725 de 5 de outubro de 1965
Reverente: Z3HIKAWAJI1O-HARIMA JUK0GY0 KABUSU1NI KAL:21.
Japáo •
Privil4io de Invenção: "EQUIPAMENTO PARA CARGA nn nnr.à DE
IffiRrn-u
REIVINDICAOES
squipamen. uo para carga de bóca de forno, .:aracrerizu-

..........
'
W1

P0,

!BI

1

W
tra g

.

ffl
IG.9—

!
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l" ` i 7 I

W

W

lá

e'
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M

-
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F-19 2.

a-P.
f cã

do pexo fato da calha giratória se encontrar alojada na tremonha de Bino que 4 formada por um recipiente estacionário harmó
tico ao ar, g endo a parte superior do eixo, no qual se encon -

tra fixada a referida calha giratória, suportada para girar 11
P:94.
.9944

e

vremente-acima da referida tremonha de s
' ino e acionada conforme necessário, e sendo a válvula de vedação para gás instalada
entre o número naceesário

cl , /

entradas de materiais na °águia 2

cima da tremonha de eino e á tremonha eotaoionária para os material. de carga recebidos quer da caçamba quer do transportatrnio NO 146 329 de 22 de janeiro de 1963
tequerentes SHELL INTERNATIONALE REMARCA m.ATSCHAPP1J N.V. .
Iolanda
Privilegie de Invenção: "UM PROCESSO PARA A POLIMERIZAÇÃO DE

PinailOnte á d4pos1tante relv....dica a prioridade do
sOrreSpondente pedido depositado na Repartiqâo de Patentes clo

fapSo em 23 . de junho de 1965, sob o mimar* 375R7/1965

PROPILENnu
REIV I N DIC A D DE S
à

Uni ponto apresentado

Um processo pare a polimerizaçao de propiteuo

adequado para preparar produtos de polimerizaçáo do proplleno em

que o clamaria de átomos de carbono na molécula varia de t e 18,
em particular de 12 e 15, em que

lano 6 dividida

uma

alimentaç;o contendo propt-

em duns correntes, e menor das quais ê misturada

com uma corrente de reciclo de uma traço de polímero intermédiario, que consiste predominantemente de nldrocarbonetos com mais-do
que 8 e menos ao que 12 /mimos de arbono em suas moléculas, a.mis,
tura resultante sendo introduzida em uma zona de reação de &almarizado, enquanto;a : Corrente maior da nlimentaçáo, contendo pro-

pilenc Introduzida em uma zona de reacó0 de wlimeriiaclo separa
da, oe efluentes de ambas da zonas de reaçao sendo combinados e seb.
metidos a uma destilação ou outro processo de fracionamento ode-

quado, caracterizado porque sào empregados eatallsadores diferen
tes nas duas zonas de reação o catalisador da zona de reação para a fraçáo de polime r. o Intermediário tom alimentaçáo, fresca adicionada contendo propileno sendo ao tipo que consiste de óxido

' domo Na 141 075, de 17 do Julho de 196?
.Requerentes RONSANTO COMPANY . E.U.A.
Privilegio de Invengão: "DISPOSITIVO APERFEIÇUADO PARA ONDULAR
MATERIAL FILAXENTADO'

renIuntsrgL
í
;

Dispoeitivo aperfeiçoado para ondular material .

de 'alumSnio e dióxido de silício, em que os dois componentes podes

lamentado, que compreende dois rolos dentados engranzados um oom

estar presentes', pelo menos parcialmente, na fOrma de silicatos de

O taltrO, sendo gao pelo menos um aOleo GOnAlotO de UAI meâo prol.

DRP.40 0: = 1e!t!
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do de rasgos e dotado de uma pluralidade de dentes finos e alongados, removíveis, dispostos e mantidos presos nos rasgos, e dis
positivos destinados a fazer girar os rolos dentados, caracterizado pelo fato de que, em cada ralo, alguns dos dentes tem pelo
menos uma borda de face aguçada voltada para fora , em forma de

TERMO li g 149 161 de 15 de maio de 1963
- Requerente: MEN MANUPACTURIiIG COMPANY , E.U.A.
Privil6gio de Invenção: "APARELHO PARA APLICAR MATERIAL
' PULVERIZADO A UM CORPO AQUECIDO E PROCESSO DE DITA OPERAÇXO°
REIVINDICAOES

faca, que atua como borda onduladora, com os dentes aguçados de
um dos rolos engranzando, sem se tocarem, com os dentes aguçados

"APARELHO PARA AI1ICAR MATERIAL PUIVERICADO A UM CORPO

do outro ralo.

AQUECIDO L PROCESSO DE DITA OPERAÇÃO", sendo o aparelhe

nnalmente a depositante reivindica r a prioridade

p ara aplicar um material particulado a um corpo aqueci-

do correspondente pedido depositado na Reparti& de Pate/j

do caracterizado por compreender: uma armação de suor

tes dos Estados Unidos da America do Norte em 21 de julho de
te; um depósito suportado pela dita armação e adaptado
1961 sob o O 125.736 .
pára receber e descarregar o dito material particulado;

ponto n 2 1 do total de 5 pentes aaaa..-,tnaos'

uma bandeja giratória montada na dita armação abaixo do
dito depósito, em posição para receber o material parti
culado descarregado do dito depósito, a dita bandeja
_Lendo uma abertura para receber o dito corpo aquecid
e arranjos para Girar a dita bandeja de forma a descakw
regar o material particulado recebido na mesma.
Ponto n Q 1 do total de 17 pontos anroçentados.

TERMO N 2 173 338 de 21 de setembro de 196!
Requerente: WALTER DEL PICCHIA e WAUER WANEEK MARTINS
São Paulo
Privilégio de Invençaot "INTERRUPTO -5 BIESTAVE1 POLAdazA10
DE COMANPO DISTANCIA E RESPECTIVO SISTEMA DE UTILIZAÇXO"
REIVINDICAOES
1 Interruptor -biestúvel polarizado de comando a distancia e respectivo sietama de utilização caraoterl
zado pelo fato de o interruptor bieetível polarizado ser
conetituldo por duas bobinas .com núcleos de ferro doce 'vagá
dos por parafusos cujas extremidades são pontos de contato
de uma lamina flexlvel que diepBe em sua parte central de

doia zdoleos em anel, de ímãs permanentes, justapostos

AR

ias faces, com tearidades contrariaa, tendo a lamina tlex£
vel no interior

desses núcleos, as ambos os lados,' paatl-

Ihaa de contatoa.

Ponto ng 1 do total de

o,

TERMO W2 153 882 de 21 de outubro •o 1MS,
Requerente: YOSHIO YONEZAWA - São Paulo
Prtvtlégio de Invenção: *CHAVE DE DOCA PARA PORCA DE
SEGURAEÇA PROVA DE REVERSÃO"

6 pontos apresentados.

REIVINDICAOES
1 9 1 "ÇHAVE DE ROCA PARA PORCA DE SEGURANÇA X PROVA DE PEVER8X0'

consiste de una chave de boca (1) aoxtavada, ou com outras con•
fiffuraçó'es, podendo dispnr ou lao de cabo (alavanca) e caracteriza-se por possuir em um ou em tódoe os lados, uma reentráncia

UI

com pardo reta (3) de. um lado e convexa (4)

OU

inclinada

de outro, formando uma abertura que se inicia, inferiormente,
larga

d

prossegue astreitaudo-se atá sua parte ouperior, na

Seção
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de 170, 7r3

adjaCinola periferloa h aresta Superior da chavr,
ladas apíesentando, de um lado, fendas longitudinais, e de ou

Ponto n al do total da 2 pontos apresent0014a

troy tres furos, sendo dois alongados; sendo os braços suzpen
dedores consistentes em alav .onaas que poder'áo ser tiras metálicas lisas ou estriadas, cantoneiras metSlicas ou perfis em
' ncia e potencia.
U, atuando ditos braços em funç 'ào de resist e
Ponto na 1 do total de 26 pontos apresentados.
FIG.1
-

'P

fiG.2

FIG.

2-V1

11:q
ia
!O

fIG.2A

4.

FIG.5
haws

TERMO Na 154 111 de 29 de outubro de 1963
Requerente; TEXAS INTPRUMENTS INCORPORATED E.U:A.
Privilegio de Invenção: "PROCESSO E APARELHO PARA PROCESUMENTo
LINEAR DE DADOS PARA PREVISÃO SISMOLÓGICA E SÍSMICA"

TORRO Na 161 539 de 6 de agoSto de 1964
Requerente: XEROX CORPORATION Privilegio de Invenção: "ELEMENTO XEROGRAFICAMENTE SENSÁmL
PROCESSO PARA . USO DO MESMO"

REIVINDICACOE

gEIVINDICAÇOES

1 - AParilho para processamento linear de dados
para previsão alamolOgica e sísmica,

por compreender
ema pluralidade de traçoa alamicoa, dispositivo de adição, e disp*

-

caracterizado

;ativo para acoplar os roferidos traços ao referido dispositivo d
edição, o referido Ultimo dispooltivo incluindo dispositivo para
aplicar eloa referidos traços fatores de pesagem e retardamento de
tempo como uma função da frequ6ncia do sinal desejado, pelo que
reforido processar sintetiza um filtro de velocidade.
A requerente reivindica aprioridade do correspondesh
te pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Un1A4
da Am;rica, em 30 , de outubro do 1962, sob na 234.191.
Ponto no 1 do total de 22 pontos apresentados.

Um elementaxerogràficamonto sensivel, ca.l*asi

terizado por compreende r uma base condutiva e uma fina película
isolante fotocondutiva formada de uma resina aglutinante isolante
e partículas finamente divididas e disperSadas na mesma de um coa
posto isolante fotocondutivo inorgánico selecionado de um grupo
consistindo ao sulfeto de cadmio,.seleneto de eadmio e seleneto do
zinco.
Ponto na 1 do total de 49 pontos apresentados.

g(t)

SNOHNItn
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TORNO Na 173 287 do 17 de setembro de 106c
Requerente: TI S BUDD COMPANY . M.A
Privilegio de Invenção: "VÁLWLA DE GRADUAÇÃO te MIO"
REIVINDICACOn
1 - Válvula de graduação de freios, particular:sor
te destinada o regular a pressão do fluido. hidrítaltco

411*

,stg sendo'suprido por uma fonte de fluido ao cilindro as
TORNO N a 129 248 do 17 de maio de 1961
Requerente: PRESENTACIÓN R. OSTAICOECHEA URRECHA Y ENRIQUE ESTERAN
(4ANERILLA - PERU
Privilegio de Invença'o: "APERFEIÇOAMENTOS EM EQUIPAMENTOS MECÂNICOS
PARA PORTAS DE SUSPENDER"
REIVINDICAMO

1.- Aperfeiçoamentos em equipamentos mecanicos p2
ra portas de suspender, caracterizado pelo fato de que d4
cantoneiras su p orte consistem em cantoneiras metSlicas , paf4.

freio de uma roda traseira do veículo rodoviírlo,Áractork
Aââ2 por Um corpo do válvula dotado do uma Gamara do outra.
Ia provida de °riflai ° de entrada, que se comunica ma
tonto de fluido sob pressão o uma amara do saída Os anta,
reta maior que a de entrada, com uma sarda
am dispositivo tal

como um

para Iteadla coa)

cilindro da freio de roda que vaQ

ser operado pelo fluido Sob

pressiO4 cLEARS~a

RO, MIÁ

Março de -1970 .
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•strutuca de pistães compostos, providos de pistães de en

trade e de saída integralmente ligados e deslizantemente
tentados nos ditos pistOes de entrada e sarda, respectiva

TU110 Ne 167 110 de 12 de fevereiro de 1965
Requerentes BROWN, BOVERI & CIE. ANTIENCESELLSCHAPT Abniams
Privilegio de InVenç ão : "APARELHO DE ENSINO"
pEIVINDICACOE

sente; por uma passagem interligando as câmaras referidas
1.- Aparelho de ensino para á apresentação do texto

le entrada e sarda, provida de %Una v41vu1a . de fechamento coa

Oassagem; e pelo fato da vélvula de fechamento ser fechada

e ensino de uma fita de ensino, caracterizadp por duas caixa
tubulares para a recepção da fita, que se enrola e desenrola Na

'elo/M.1dd° sob pressão na camara de sarda quando a pressão'

tomaticamente e por um corpo de guia que liga as duas caixas 8

itinge a certo valor predeterminado, com o que a referida .

que contém janelas de leitura desencontradas para a respectiva

bstrutura de pistão atila como válvula de redução depresso,

visibilidade • de'partes do texto de ensino, bem como, por ao me-

1rovocando uma redução de pressão proporcionalina dita cama

nos um rolo acionador, disposto no corpo de guia e destinado ao

fa de saída, relativamente I pressão na dita câmara de entrada.

transport e da fita de ensino.

Lrolando o fluxo do fluido sob pressão através da referidk

A requerente reivindica a prioridade do pedido depositado
na Repartiça. o de Patentes dos Estados Unidos da America em 18 de s,e,
tembro de 1964 sob o n 2 397.567

ko el e 1 do total de 12 pontos apresentados .

requerente reivindica a prioridade dos correspen.
dentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da Alemanha,
em 15 de fevereiro de 1964, 15 de fevereiro de 1964, 28. de abril
de 1 904: 30 de abril de 1964, 18 de setembro de 1964, 10 da pato.
bro de , 1964 e 10 de nevembro'de 1 9 641 sol? os 11125 B56 3 58 42(1 9 00,
B 56 359 42n, Crbm, B 57 263 42A, Gbm, B 57 323 43,1 , Gitt, B 59 059
42n, Gbm, B 78 866 VIb/55f e B 59 26/42:1, Gbm, respectivamente.
Ponto no 1 do total dm 28 soutos a pres e nt a dos.
-

/

Ur - 5 N2 140.496 de 29 de junho de 1962.
R.:;.nte: THE FIRESTONE TIRE & R12E-F1 COMPANY - E.U.A.
Ps;..:.1gio de InvençUo: "PROCESSO PARA:PRODUZIR POLIMERN
FOLIMERIZAÇZO EM UM LIQUIDO ORGÂNICO".

TtRMO N 2 190.273 de 12 de junho de 1967.
Requerente: GILEL GINZhURG - SÃO PAULO.
Modelo. Industrial: I NOVO MODRLO DE CALCA PARA secirtMIR".
REIVINDICAÇõE5_

AWINDICAOES

produzkr poiimeros por polimeriza054
em um líquido orgânico, caracterizado pelo fato de se submeter f'
pelo menos, um monOmero o condiçOes de polimerizaçâo em um liquile
do orgânico, tendo o dito. líquido aí dissolvido, um agente disper.
sent .°, sendo o dito líquido wu no-solvente para o polímero produ
1 . Processo para

1.

Compreende -se mm Novo Modelo de

uma Calça; para dormr

fabricada de qualquer especis de tecido ou málha, para 1104%09

e crianças.
'onto,n e 1 do total de 3 pontos apresentado&

sido sp sundo o referido processo.
A. depositante reivindica A

prioridade dos corresponten.
tes pedidos depositados na Repartição de Patentes dos Estados Uni.
dos da América do Norte, em 30 de junho de 1961, 8 de agasto
#
L961, 7 de maio de 1962, 22 de maio de 1962 e 8 de junho de 1962
eob os nes• 120.936, 129.974 1 192.9 62.'19 6 . 6 4G e 201364, respectl
~ate.
Ponto na 1 do total de 32 tontos apregantados

MT= 1111~~111
MINMINIMEMOINGEMMI
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se
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2.6

2.8

30
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TÁRMO N 2 154 801 de z2 de novembro de 1963
Requerente: CONDER ENgINEERING COMPANY LIM11'ED . Inglaterra
Privilegio de Lnvenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM ESTRUTURAS DE TBLaibar
REIVIEDICACES

1 -.Aperfeiçoamentos em estruturas de telhado:

feitas em planos inclinados e compreendendo elementos estruturais
principais :estendendo-se emingulo reto com relação a cumeada do

D:ARIO OFICIAL fSeç'jG
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telhado e terças oontinuas estendendO-se Paralelnmented dita csa.r
meada 6 sendo suportáaa PeloS ditos elementosprincipais da ostratara. çaraainrizadog pelo. fato das torças serem desviadas para
cima GD intervalais da manalra:a çormar armaçãaa para suporte do

TE 0~ (LOWA SLEURIZITATSWERICSUND CHEMISCHE FADD/

claraboiaa do tipo Monitor, estas situando-ao ao longo da inail-

ersit AKT/ENSSELLSCSAPP) ...- sunet •

nação do telhado, o assmeamamolarabolas tendo pelo monos uma face de admissão de luz e polo mamas uma taco opaca, para oontroLar
a admissão da luz, e a estrutura do talhado tendo um material opa00 do cobertura do telhado entro as c/arabolaa Monitor
Ponto a g 1, do total de a pontos: aproas:nu:aos.

Privilegio de Invenção " PROCESSO PATA á PURIFICA00 Dgi

471

Requerentes LORZA USINES ELECTRIQUES ET WINIQUEs JUUln

TILATIVA Da CLORETO DS CIANETO 0
daIVINDICAÇOE3

1. • roseta° para Luritloação destiletiva ao cloreto as
neto mediante derretimento, deatiiação o reouporaçâo do produto
em forma sólida, carsotorizado pelo fato do que: a dorretedura
submetida a uma deatilação fracionada; o produto fracionado 6 capa
taco aob la.frodução de udt atte transportador na coluna; gás: trans.
portador e vapor do clorato do planeio ago ' encaminhados a um dia.
poeitivo do segregação; e de que, para obtenção do oloroto de ela*
neto em forma de pó, a temperatura 00m emprego do use MOIO ao resfriamento inerte, 6 reduzida até abaixo dó ponto do rasg o do cloro.
Co da ciailatn.

C107 „.

-1 e&

TRRMO VO 126.159 de 27 de 'janeiro de 1961

ik
f

Ot
tl

A requerente reivindica as prioridades dos corroa
CO

16(4

pondantes'pedidos depositados na Repartição da Patentes da
Salga em 2 de Fevereiro do 1960 e 13 de outubro de 1960, sob
r'çi e. 1206/60 e 11 477/60 respeotivamente
Ponto na 1 do tOtal da a pontos esprelaptadoss

Ifftg2

de maio de 1965
Requerente: NICIELIN &CIE (Compagnie Generale dos atablisse.

l'r.Mo 169 seee ae

menta ~tonto ) Fftândb.

Priv116gbide in venniot APERFKIÇOIMENTOS EM RSVESTINENTOS DE

PESUN4TICOS.
gEIVINDICAÇOE4

cm invólucro. de paeumático compreendenao, asscs.
ciada a uma armadura de cito', uma armadura de carcassa consti,
salda de fios ou cabos independentes, dispostos radialmente ou
sensivelmentei radialMente entre as almofadas e a armadura de
ó tendo uma orientação que se afasta aensivalmente da orientação
radial em uma parte, peló menos; da regaa•m quite se estende . a •
armadura de cimo.
Ponto na 1 do total de 9 pontos apresentados.
ri,g•

T2Ra0 Na 172 983 da 9 da Batente" do 1985
Requerente: ILLINOIS TOOL WORKS INC., . MU,

Privilegio da Iovenç go, "INDICADOR DE NIVSL DE LIQUIDO'

perminancOn
1.

um indicador de 'nivel de llquido caracterizado por com.

preeneeri um miabro de material transmissor de tua tendo uma par•
te imergivel e uma parte externa ; um en10 as Ariana anular In.
tegrants oom a referida parte externa para coletar e concentrar
raios lumIn claos; e um ddepositivo proporcionando uma superacie

refletora na citada parte interna, e tia de dirigir ratos luoilms
aos em dirsoRo 1 oitada oegto em torna ao prisma anular (Luanda •
mencionada parte interna est& exposta e para permitir que os raio&
de lua paselp para dentre do liquido quantia a mosca ao acha !mar-

as no liquido; incluindo dito primas anular uma •uperfIcle lateraa n
externa anular e uma superficie lateral interna anular inclinado
axialmente e para dentro a partirdes uma Sargedexterna em
ção a um eixo central, a fim de promover a rerinaçâo doe ralos lues,
minosos refletidos de .oltada saP9P41919 NNOtggat!n da 11.49 ..a peraj'
r

DIÁRIO OFICIAL (Seção
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aitir e observação dos mesmos por cima apelos 'atara da cita-da

_

3ão em p risma anular.
,sivindica-se aprioridade do pedido cOrrespondentd
heposit addéc,%parsiçá.0 àe PatenGes dos Sstados Unidos dkamí
doa em 28 da ! dezembro de 1964 sob •o 421.458
Pento n o do total de 20 pontos

EFIVIDDICAOES

.54

J/42 ti

„

0. 5 54
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MRMO M o 158.316 de 10 do abril de ,1964.
aequerente: TITANGESELISCIAPT re•bb'à: . ALEMANHA
Privilégio de InvençãAz "PROCESSO PARA PRODUZIR • BIÓXIDO
FE TITANIO
PIGMENTAR E QUEIMADOR DE MÚLTIPLOS TUBOS PA.
IA USO Ma PABRIcAÇXO D1 DIÓXIDO DE TITÂNIO DE PINO 'CALIMBR

E PARTIcuuso.

BEIVINDICACES

•
.1a012Lha

MIMO No144.912 ia 26 de novembro de 1962
Requerente: PRECISIOMJALVE CORPORATION . ele E.U.A..
Priv. de Invenção: ° METODO E APARELHO:. PARA CARREGAM
TO POR PRESSÃO DE LANÇADORES DE AEROSOL EQUIPADO. nCed
BOTES DE APERTAR. , BEM COMO AO MEIO DE CONTROLAR AUTO.
' 1ERAÇÃO ,I)E TAL APARELHO °
"6

apreaentadoS

&.:0 .62 62 .08

.

IViargo de 1970

4 Processo para produzir dl-oxido de tianio pig.
_,açã'o, em fase de vapor, de TiC1 4 gasoso e oxigenio na -

. Um adaptador para carregar um recipiente lançador de
aerosol tendo uma válvula de descarga provida com uma baste
de válvula, adaptador Use que tem uma passagem com uma válvg
la para controlar a alimentação de propulsor atravéa dele pa.
ra p recipiente lançador, caracterizado em que a extremidade
.inferior da passagem forma uma câmara a ser hermeticamente
dada em terno da haste de válvula e porçães circundantes do .
recipiente quando ' 0 adaptador é pressionado contra o reciplea
-, te, um assento ode válvula inferior normalmente . vedado em dite
passagem conduzindo para dentro da dita câmara, Uma válvula
' superior também dentro de dita passagem no alojamento em antt
cipaçao.ad assento de válvula inferior para controlar O fluxo
do propulsor para o assento do válvula inferior, meio operâa
vel pelo preasionamento do adaptador contra o recipiente para
abrir a válvula superior, meio para abaixar a haste de válvu.
/a do recipiente para abrir a sua válvula quando a câmara está
hermeticamente fechada, e um membro válvula operado por preu
são diferencial enviesado por mola entre a válvula superior at
o assento da válvula inferior e contatando normalmente dito a
'assento da válvula inferior e s'ilaptado para liberar o assento
de válvula inferior quando a pressão do propulsor em dita pat
magoa entre a válvula superior e o assento de válvula inferi.
ar fâr suficiente para Venaer a pressão da mola no membro Wal
vala operado por preasão diferencial.

Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente depca».
tado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da AMerleade novembro de 1961, sob n o 156.045o
nico ponto apresentado,

presença de, unia chama auxiliar, caracterizado por fornecei , correntes
Separadas de Ti014 gasoso, oxigenio e um gas - ,tombustivel atravea das
passagens de gas dc um queimador de multiplos tubo, e efetuar e rala,
o dos citado° gasen numa zona de reação e uma distancia pre-deter,.
Minada, abaixo das extremidades abertas das passagens de gas do cies.
ao queimador, para impedir o su p er-aquecimento das extremidadaS doa %IP,oa do queimador e o deposito de TiO 2 Sobre ela.
Reivindica-se a prioridade do pedido coryo,
Undante depositado nafinpartição de Patentes da Alemanha
m de abril. de 1963 sob n o' T 23.838 IVa/121,
Ponto no 1 (1,:: , 4atal da 11 pontoa apreeentados
.14. 45 .

/7

/2 LY 14

Fig

TIRMO N o 112 383 de 7 de agasto de 1959
Requerente: SCHLUMDERGER TECHNOLOGY CORPORATION • LU.A,.
Privilegio deanvonção: "FERRAMENTA PARA POÇO DESTINADA A SER
•
ABAIXADA DENTRO DE UM FURO DE POÇO'
• 8aarW2rAçãrâ
A.- Ferramenta para poço, destinada a ser abaixada
dentro de um fure de poço, adaptada a uma cadeia tubular de iz
serção, caracterizada por compreender: um mandril, adapttivel t
cadeia tubular; meios de fricção para.contáo cem o furo do pc
ÇO, e montados deal'octtvela sabre o. mandril; meios, para , aferro-

‘.0
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ahaMento deetadevel doo meios de fricção ao mandril,

.r-

o nide,

fidde gige ;Saís dilatar

anseedvels de espanar; ate contato com o furo do poço, sob O

para operar os

o dito tubo ao diaMetro final predeter

e dos meios de frioçáo;

minado enquanto o dito tubo este pelo menos na temperatura /

meios de aferrolhament'e sob &

de fusão cristalina .,itp<2.nto .se continua a mmnter a dita di-

movimento axial relativo do mandril
meios de oontrele

Março de 1970 79

ate

rotação do mandril, em relação aos meios de fricção, cujos

ferencial de pressão

dm aferrolhamento incluem um grampo
entrosar com o mandril, tendo o mandril e

dilatado predeterminado desejado

meios

tos cooperantes

para impedir o movimeuto

segmentai, podendo t

que o dito tubo fique no diamotro

Finalmente reli4nd1ca a

o dito grampo caem%
pedido

axial do mandril, es.

depositado na

prmuricaor de

igual

apareça() de Patentes dos Estados

tendo mUtuamente entrosados os ditos elementos, e tendo o man-

Unidos da America do Norte sob o n o 369.9 em 22 de maio

dril meios para efetuar o desentrosamento entre ele e o elemea

de 196)*

to de grampo sob a rOtnçâo do mandril, com o moio de oontróle

Ponto n o 1 de total de 22 pontos apresentados

tendo meios para imobiliser o grampo tob a rotação do mandril,
incluindo um membro, ligado girateriamente aos meios de fricção

• meios para efetuar uma transmissão
e o meio imobilizados, do grampo.

entre os meios de fricção

Finalmente o depositante reivindica a prioridade
de Correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos 4Mtados Unidos da

America do sorte

em 8 de agasto de

1956, Sob n o74.002
IP•Y.54wIt

Ponte n o 1 do total de 31 pontos apresentados.

TERMO N P 143 358 de 25 de setembro de 196W
Requerente; CATERP1L1AR TRACTOR CO., .x E.t.A.
Privilégio de Iniençaos "TRANSMISSÃO DE MUDANOA
VELOCIDADE
REIVINDIÇACUE
R. Uma transmissão de mudança de velocidade caTaetertsada pelo fato que ela compreende uma engrenagem de
anel de entrada ligada com uma fonte de força, um pertadot.
@Deve) de planeta, um eixo, uma primeira engrenagem

isolar-

ao dito eixo, um primeiro planeta de acionamento assentado

no dito portador engatando dita engrenagem de anel de entr2
da e dita primeira engrenagem colar, um primeiro freio de

Sb..1.24

acionamentoseletivamente operável para travar dito porta
dor contra a rotação. um conversor de torque de tree membros
do tipo de caixa eetacionária incluindo um impulsionador

TERMO N o 169 814 de 21 de maio de 1965
Requerentes STANDARD ELECTRICA S.A. -! Guanabara
Privilegio de Invenção; "PROCESSO'E APARELHO PARA PRODUZIR
TUBULAÇOES WE'ENCOPIEM COM CALOR°
PIYINDICACOR

acionado pelo dito portador e um membro acionado, e uma embreagem giravel seletivamente oneravel cara travar dito mem

bro acionado no dito eixo.
A requerente reivindica a prioridade do identico pl;

1. Processo e aparelho para prestasslr tubulaçóes que encolhem com o clor, caracterizado
eonter um diametro predeterminado de um tubo extrudado

poN

de me

.criai polimérico cristalino; o dito material Mostrado . tem
propriedades elastomãricas quando aquecido temperatUra peio menos igual .

e

sua temperatura de fusão cristalina ei o 411,-

to tubo sendo extrudado ao tamanho desejado; o dito processo compreendendo o aquecimento do dito tubo A temperatura pe
ko menos igual é dita tdmperatura de fusão crutallnar que

ostabelece um diferencial de pressão - entre o interior e o el$.
ierior do- dito tubo; O dito diferencial de pressão sendo

s2

dido depositado na Repartição de Patentes ,*~to am0,1~1.

5 de outubro

de 1961 sob n. 14S.211

' Ponto nia 1 do total de 10 pontos apreaentados

;p7r41.

o Li
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TERMO ND 140 856 de 9 da julho de 1962
Requerente: SPERRY RAND CORPORATION . Y.U.A.
a.eaaJa e
Privilegio de Invenção: "RECEPTÁCUIDZIÉTRICO PaRa
CIRCUITOS IMPRESSOS"

ala

REIVINDICAÇUS.

° eletrico para cart.:ias de circuito.
.
1 • Receptaculo
impressos tendo uma diversidade de placas terminaia espaçada*

Dilarçoi da 197C

tendo h a a átomos de carbono, de prereaancla contendo 4 a Sá
tomos de carbono, como butanol, lao-butanol e álcool amilico,
caracterizado pelo fato da Be empregar, para a reação de eted
ficação em meio fracamente ácido, um metilol-composto pobre es
agua, tal como o obtido pela evaporação de una solução do metá
lei-composto por meio de aquecimento durante breve período a
uma tempeatura superior ao ponto de fusão do matilol-composto

o diepostas ao lOngo de um bordo daquele, caracterizado por
o
compreender: j alojamento isolante que possui uma abertura
adaptada para receber o bordo e sendo limitado por paredee

, e'por meio da' separação do metilol-composto, em estado fundido\
a partir da aparelhagem de evaporaçZo, de preferencaa uma evaa

laterais afastadas, unidas por paredes de topo e de fundo.
tendo a parede dm fundo uma diversidade de aberturas, uma dl

poradora de camadas delgadas, pelo fato de se remover a água
do produto de eterificação, sob a forma.de mistura azeotrápica

versidade do aembros de ,contato, cada um dos quais tendo uma
parte terminal' e uma parte flexível, pendo as partos flexível:3

com o álcool utilizado para a eterificação, depois do termino
da mesma, pelo aquecimento do metilol-composto e da"água e>
meio ácido durante, no máximo,:umaahora.
Finalmente o depositante reivinaica a prioridade

dis p ootaa dentro da abertura e distribaídae numa primeira
' numa aogunda fileiras substancialmente paralelas . e separadas,•
existindo uma parte flexível na primeira fileira e duas parte
fleaíveie na segunda fileira, estando a parte flexível da prlmoira fileira alinhada com uma parte flexível da segunda fileira num plano perpendicular á direção das fileiras, meios

co correspondente pedido depositado na Repartição de Pato
tos da Inglaterra em .23 do julho da 1959 sob numero ...
25.353/59 .
Ponto no 1 do total da 11 pontos apresontaaoa

para estender as partes terminais atravSs das respectivas
aberturas, para situar as partes terminais num primeiro, eue terceiro planos paralelos, estando as partes terminaie
oituadas no primeiro e no segundo planos,' alinhados numa diregundo

ção perpendicular i direçiio dos planos, Sendo a parte termine:
situada no terceiro plano inclinada na direção dos p lanos em
relação às outrag partes terminais..
A requerente reivindica a prioridade do correspon.
dente pedido depositado na Repartição de Patantes nos Estados
Unidos da America, em 26 - de dezembro de 1961, sob DA 162.004.
Nato nA 1 do total da 2h pontas apresentados.

FIG.1

TRRMO 0 2 167.557 de 26 de fevereiro de 1965.
Requerente: C.A.V. LIMITED IRGLATERRA.
Privilégio de Invenção; 'RESPIRADOURO PARA RECIPIR.NTA.
nnumaann anuamo.
-;.t'•

RRIVINDICAaDES

Nttl

Fig. f

1. Disposialvo reapiradar" para recapiente
voncendo aaquido, caracterizado por compreender, em combina..
gão,' uma peça escalonada cuja parte inferior, mais estreata„
est& falta para ser montada sôbre a parede superior do recio
plante ou de uma . tampa do mesmo, ficando a parte mais larga

o 121 446 de 22 de julho de 1960
Requerente; HERBERT PETER. AUGOST GROLL Sucia .
Pravilágio de Inyenção; "PROCESSO PARA A PRODNIO OS RSSIMS
NMINICAS STSRIdenADAS°
FIVINDIPACORa

WMMO N

. Processa para a obtenção de reoinao aMíticas et2
na...aladas, pela inação de amidtoacompostoe do ácido carbônico,
dome a arála, ' B tio- Drelaíaa guanidiza e à melaminá, com for maldeldà. e au‘seqaente ate 'rificaçãa do mátilO1-cokvotto formaaO patmearo eatágao da réação, dom um âicool

da peça escalonada dentro do recipiente, uma chapa presa na
parte mais larga de peça escalonada, um diafragma anular fleo
xível tendo as-bordas marginais . presas na chapa e arranjadas
de iodo que as bardas internas fiquei apoiadas sObre o degrau
da peça, e uma passagem no interior da pega escalonada para
par o espaço definido entre CO diafragma G a chapa em comual

cação com o exterior do recipiente; sendo tal aate arranjo
que, quando o líquído fr ratirado do recipienta o dIsfraa...
ma

1..ara i5d.cia-.U.lr a 1:eneração do ar na :rec4plenteo

ma

o
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CÉRMO NO 143.115 de 17 de setemblo

41

13-10

7-.99

1962

Requerentes N.V. PHILIPS' OLOEILAMPENFABRIEKEN m=a110LANDA

requerente reivindica a prioridade do corre&
pedido dePositado na RapartisZo de Patentes da
Inglaterra em 28 de fevereiro de 1964 sob n h 8336, e cO,
pleto em 20 de janeiro de 1965

Privilegio de Invenção I " PROCESSO PARA MANTER EM CONTÍNUO
FUNCIONAMENTO UM DISPOSITIVO PARA SEPARAR OS COMPONENTES EM
ESTADO SOLIPO DE UMA MISTURA OASJSA P.21 REPRIGERAÇXO E DISPO
SITIVOS PARA POR EM PRATICA ÊSTES PROCESSOS "
REIVINDICAÇOEW

Ponto n g2 1 do total de 2 pontos apresentados.
l ,/63
411/~21

1- um processo pare manter o funcionamento conti-

nuo de Un &apositivo para separar no estado selido comP2
mentes de uma mistura gasosa por refrigeração , em cujo di‘
positivo provisão é feita de uma ou mais camadas de um ma
terial permeável a gás , que são resfriadas por suportes aM
contacto térmico com as mesmas e compreendendo dutos de rani
geração contendo uma mistura de gs liquido, caracterizado gm
lo fato dos suportes e das camadas em contacto termino com a
mesma serem mantidos à

uma

tempe7atura pelo menos essencial.

mente constante, que e menor que a temperatura a qual os coa !
ponentes a serem separados se tornam sólidos e que e maior
que a temperatura a qual . a mistu*a de gás purificat'a principia
a se condensar
A requerente reivindica . a prioridade do correspondei.
ce pedido depositado na Repartição de Patentes da Holanda em 20
de set'omPro de 1961 sob n o 269.43'
Ponto n o 1 do total de 6 pontos apresentados

TERMO N .0 151 683 de 9 de agasto de 1963
Requerente: 'INDUSTRIA E COMERCIO CROMEX LTDA - São Paulo
PriVilegio de Invenção: "ORIGINAL DISPOSIÇÃO EM RODA DE
PANO VENTILADA, DESTINADA A POLIMENTO"
REIVINDICAÇõES

lo) "ORIGINAL DISPOSIÇÃO EM RODA DE PANO VENTILADA,
DESTINADA A POLIMENTO", caracterizada por ser constituida por
uma manta formada de trs camadas de pano: uma primeira cama'.
da (11) dé largura interna e com costuras em (13) e de cada'
lado uma faixa (11% deixando um intervalo de quatro a cinca
centímetros de largura; a segunda camada (10) tem igual configuração, sendo, porem, portando, de cada lado, de duas faixas
(10' - 10"); a terceira camada (9) e . identica à primeira,
Levando costurada uma faixa (9'); as tree camadae são unidae
em usa capa (8), atravá de costura mediana, dando formaçãO
oito espessuras de pano.

6
FIG.2
1/ 9
to

11 Z

ioniontngelfflagnal141i6IN

Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados

inal4
FIG.3

NO 14 044 de 29 de novembro de 1962
Requerentes PETROLEUM RESEARCH AND DEVELOPMENT
TERMO

CORPORATION

Privilégio de Invenção: 'PROCESSOS DE REGISTRO ACÚSTICO DE
POÇOS°
BRIVINDICACZInf
"PROCESSOS DE REGISTRO AOESTICO DE POÇOS, caracteriza
do por um aparelho do sondagem dimensionado de maneira
A poder passar atravém de um furo

de poço., e tendo da '

ia meios tranemisoores acústicos, um superior e (nitrai
Inferior: afastados um do outro e pelo menos dois mei.
os receptores actIeticoR correspondendo cada UM • 11m.
doe ditta aeioe tranemieebree e que estão dispostos •l
nétricamente abaixo e acima dos res pectivo,

**Soai

4:
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transmir re g superior e inferior,
dtados meloa

meios aco plados aos
t ransm1seoree e receptores, destinados a

p roduzir sinale que representam os tempos de trajeto

11

ctiatico de transmiseor a receptor da energia acústica

entre cana um dos ditos meios transmissores e recepto.
res, para sucessivos valores da profUndidade, meios 12
callzadoe à superfície da terra que respondem aos dl .
tos sinais. destinados a combinar os tempos de trajeto

representadoe einale mencionados e a fornecer ml
dicas de tempo médias do trajeto da energia ac"
entre os ditos meios receptores, e meios acoplail aos
citacos meios de combinação, destinados a registar as
c:tas medida do tempo médias em função da profundida*
aelvindicam-se a prioridade do correspondente pedida
d > rosítada na RepartiçU de Patentes dos Estados Unidos da Amg
r.,ca do Norte

SGID

N.

155 676 de 29 de novembro do 1961

onto n p 1 do total de 7 pontos apresentados .
/04

1 1."

I

i

Março de 1970

TERMo 'TQ 156.017 de 13 de janeiro de 1964
Requ_ate: ?ALUDO MÁQUINAS DE EMBALAGEM LIDA
Privilegio de Invençá.o w

6

A

=S10 PAULO

APERFEIÇOAMENTOS EK OU RELATIVOS A

DISPOSITIVO ALI/W=400R DE MÁQUINAS PARÁ EZVELOPAR COMPRIMIDOS.

DRÁGEAS TABLEWES E capas SEMELHANTES °
REIVINDICAÇOES
1 . Aperfeiçoamentos em ou relativos a dispositivo
alimentador de ii4quinas para envelopar comprimidos, dr4eas,

tabletes e corpos semelhantes, as quais compreendem dois cilindros com banda eerrilhada, estriada, sulcada ou de outra
forma acidentada e cavidades na banda, equidistantes, e gela
bica de alimentação vertical disposta entre os cilindros,
girando ;ates convergentes e tomando entre si duas tiras ou
fitas colaveis ou soldaveis sob a ação de calor e pressão
entre os cilindros para o envelopamento dos corpos liberados

da pilha retida na bica e caldos entre as tiras ou fitas a0
convergirem duas cavidades em oposiçào doa cilindros, aro.
terizados por um ou mais pinos, hastes laminas ou outrai
projeç3es moveis superiores e inferiores que se projetam
perpendicularmente do fundo ou placa-base da bica e se movia
no . sentido de alternadamente. as euperiorea e as inferiores
penetrarem no e se afastarem do vão da bica ao qual se em.
pilham os corpos.

ronto n0 1 do total de 5 pontos apresentados
FióTi
FiG, a
F kd5

,Eike

6

=

f5

L_1..
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175.6?1 de 30 de setembro de 1965
Requerente: FORTUNATO OHLANDI
=I= SX0 PAULO
Priv.de Invençào: " NÔVO 14O021.0 DE VÁLVULA APLI-

CADA zn SACO PLÁSTIGO ".
ReivipclicaçOes

1 - Novo modelo de velvula aplicada em saco slãstico cardeal).
azado por consistir em uma fOlha de plstico singela ou uma alha
plástico singela acompanhada de uma féolha de plstico dobrada,
inseridas numa fenda praticada na parte lateral superior da parede .

do

saco.
ponto ng 1 de um total de h contos apresentados.

TERMO K R 176.435
u_ janeiro de 1966.
Requerente: mos_ LA PAULISTA DE MOVEIS DE AÇO 14.
SIO PAULO,

ModOlo Industrial: 'NOVO MODELO DE MESA".
REIVIND/CAOOES

1. "NOVO MODELO DE MESA", caracterizado pe.
.10 fato de, se apresentar por pós tubulares . conificadoa e que nas
chegam a atingir a moldura perimetral do tampo da mesa, sendo que no seu terço supdrior cada pó se torna cilíndrico e recebe
uma bucha Cambem cilíndrica com metade do comprimento do creche
cilíndrico, sendo o terminal encimado por um protetor em forma de
Ponto a* s mo totas de
•

3_5

\ /1

3 pontos apresencados,

a

Março de 1973 801
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TERMO NO 176.437 de 14 de janeiro de 1966.
Requorente: INDÚSTRIA PAULISTA DE MOVEIS DE AÇO S/A. .SX0 PAULO.
UodOlo Industrial: "NOVO E ORIGINAL MODELO:DE CADEIRA".
REIVINDICAOES
1. "NOVO E ORIGINAL MODELO DE CADEIRA", .

TERMO No 176.436 do 14 de janeiro de 1966.
Requerente: INDUSTRIA PAULISTA DE MOVEIS DE AÇO S/A. . SZO PAULO°.
Modelo Industtial: "NOVO MODELO DE BANQU6TA",
REIVINDICAWESI

1. "NOVO^MODUO DE BANQUETA", caracterizado pelo fatk

caracterizado pelo fato de se apresentar por um par de tubula-

do se apresentar por assento em forme de placa e-et/engoiar plana

rvo coai-ficados erquoadas pmalelamente, na forma de tm "Z" in-

de espessura uniforma, e com acabamento em pl6stico rígido orna.

vertido e estilizado, de modo que os ramos superiores intercalam
tuo ,\ placa substencialmcnto rotan rslor a revestida de material .
plástico rígido o ornamentado, os ramos horizontais encimadol
por uma almofada retangular estofada e, os ramos inferiores, .
constituindo os p6 anteriores, sendo que os posteriores constitmem-no isualmante de um par da tubulares coniflcados e retos,
' s extremidades poste.
soldados oblIquamente e de tapo próximo à

'tentado ou outro qualquer de característces similares, sendo qu\
a sua estntura da base particulariza-se por um par de trbulare
conificados e arqueados no perfil de um "U" com remus divergentes

mi&

e terminais providos de capas ou protetores tronco-cdncos e sub
do que superiormente, próximo à placa do neonato, os ditos ramo:.
são vinculados entre si através de troveszas horizontais o cilla
dricae
Ponto no 1 do total de E pootes arrearotades.

riamo dos ramos horizontais.
Ponto' no 1 do total de 3 pontos aorenentados.
.Ç\

TtRhy e e 115 ouo de 51) d g setembro ee 1965
Requerente: PETRUS DE HAAS - Holanda
Privilegio de Invenção: "DISFOSITIVC PARA FIYNR PELO )NOF
UH ELEMENTO DE TRANCA DA PORTA DE UM AUTOMÔTED"
RIVINDjcAçGns

1 - Dispositivo para fixar pa!o menos
TERMO P1 9 176.413 de 14 de janeiro de 1966.
Requerente: INDÚSTRIA PAULISTn DE MOVEIS DE AÇO S/A.

um elemento de tranca da porto de um automOvel, particularmento

SÃO PAULO.
Modálo IndUstrial: "NOVO MODELO DE CADEIRAm.
REIVINDICAaU
1. "HiVo - MODELO DE CADEIRA", caracterizado
pelo fato de ao apresentar por um par de tubulares conificados

o trinco do painál de venti1a4c, na sua posien fechada, carne.
tori z ado pelo fato do diapositivo compreender um olemanto Que

formado, por um lado, de modo a cobrir polo menos porcialment0
a alavanca do trinco o, por outro lodo, do

maneira a resultar

e arqueados paralelamente no perfil de um "Z" invertido e esti-

fixado entre a moldura e a borda da janela adjacente ao nalná;

lizado, de modo que os ramos superiores intercalam uma placa -

de v antilagilu a sor tra,lado.

eubatancialmente retangular e revestida de material plástico agido e ornamentado constituindo um encosto abaulado no plano

Ponto ncl 1 do total de / pontos apresentados .

lar tambóm abaulada a com acabamento superficial idântico ao do

101e0P,

encano e, os ramos inferiores constituindo os pes anteriores,
p endo que os posterfores sâo igualmente formulou

de um

4

4

le apoio, os ramos horizontais encimaaos por uma placa retangu-

mgr

r

par de

tubulares conificadoe e rotos, soldados obliquamente e de topo
próximo ás extremidades posteriores dos ramos horisontals.
Ponto no 1 do total de 3 poOtOt apreseaiedoe.

MO

o

MURO Ne 172 645 de 30 de seteMbre de 1965
Requerente: XEROX CORPORATION E.U.A.
Privilegie de Invonçíos nammuncaxamer SM ROLO WeRESSOR E
PROCESSO PARA MANUPATURX-LO°

-§&~~

1 -

ApWeiçoamentos em rolo

Comprviboor

par-v..711,A

so de manufatura do mesmo, sendo dito processo reraoterieado pee
lo faio de incluir ao etapas

de moldar e aglutinar u0 oáUlÁT.0
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802 Terça-feira 24..

I.,
Re

material deformlvel a um niteleo cilíndrico no deform4vel for

bando um mandril deformável; toruar áspera a superfície externa
le dito material deformável; aglutinar ajustes deformGveis a dito núcleo não deformável adjacente ;s extremidades de ditos materiais deformáveis; revestir dito mandril deformável e ajustes
com um adesivo; colocar uma lu r a de material abesivo tendo um di n

&metro interno i.eyemente maior que o di'ámetro externo de dito
mandril deformável revestido com dito adesivo; e, aglutinar dita
aenra a dito mandril deforaável e ditos ajustes por calar encolhendo A luva abesiva sabre o ilandril deformÉtvel.
A requerente reivindica a prioridade do córrespondente
pedido depositado na Repartieâo de Patentes nos Estados Unidos da
AmGrace do Norte em 14 de outubro de 1964 sob o relmere L01-867
Ponto n i2 1 do total ue 11 pontos 4presentadoe,

i

ERMO NO 190.921 de . yj

Ivutrço .de 1970

de jUnho de 190.

Requerente: ERIBERTO FERREIRA ALVES - SM PAULO..
Zodalo Industrial: "ORIGINAL MODELO ORNAMENTAL DE BICA PARA
PIAS. LAVATÓRIOS E OUTROS".
REIVINDIOAOES

LAY ArVIUMR
150 11 ORIGINAL MODELO ORNAMENTAL DE BICA PARA
caracterizado essencialmente por apresentar a forma
aproximada de um tronco de pirâmide cônica, com a face do menor
area, voltada para baixo; aplicada sabre a pia ou lavatdrio; pe.
E OUTROS "

le fato ainda dos laterais deste corpo comporem uma superficie
curva e continua que se desenvolve e se alarga euperiormente em
todos os sentidos, até encontrar-se com a face superior chapada,
formando com esta ângulo menor de noventa graus; pelo fato ainda
do referido corpo projetar-se para frente, elevando-se em perfil
curvilineo e, diminuindo gradativamente a espessura de maneira a
compor o corpo dianteiro achatado da bica; cote corpo achatado 0
em projeçUo dó tronco de pirâmide,.coneerva a face superior cheia
Pada em contraste com a parte inferior arredondada; pelo fato 0
ainda da face superior da bica, vista em planta, Alargar-se suave e retilineamente até a zona do tronco, sofrendo em seguida, de maneira concordante, uni estreitamente traseiro; pelo fato aig
da dá face de menor arca do tronco, assentar-se sabre uma cano..
Pia substancialmente achatada, dotada de uma estreita banda ela
lindrica encimada por uma estreita ' banda clinica diretamente incidente na periferia da referida face, e finalmente pelo fato do
frontalmente, tangenciando com a face inferior arredondada.
bica ser dotada de um aerador.Ponto no 1 do total de 2 pontos apresaatAdoo.

TERNO N a 173 653 de I de outubro de le6a
Requerente: HELI-COIL CORPORATION - E.U.A.
Privilegio de Invenção: "MÉTODO a AISpOgTIVO PARA A PRODni0
OE FILETES DE RúSCA DE INSERÇU"

cAt

REIVENDICAÇORe

4 - Mdtedo para a erodueSo de filGtes de rbsca de
insere&o, e conjuntoe resultantes, tendo pelo menos um par de ia
dos dispostOs t linha reta, convergindo para um ângulo agudo, ca
racterizado pelo fato dé compreender as fases de prover um arame
para ser espiralado cem uma seceSo transversal diferente da seo.
'go transversal desejada dentre de teleancias permissíveis; ea
rolar o arame em espiral na ranhara em y de um mandril
rotativo,
cuja seocSo transversal da ranhura em V 4 comp
lementar relativa
mente 1 forma em V doe lados convergentes da desejada secelio
transversal do arame; e manter e acame durante o seu suprimento
"no mandrâ1 sob tenso da resseXo

banto n à 1 do total de IA pontos aaresentados..

o.

jr:9•4

n ).$ —Mar"
'">?!!!';.4g.

Privilegio de Invençaos "APERFEIÇOAMENTOS SM OU RELATIVOS 4
ANIS DE VEDAÇÉO"
REIVINDIOA0E4
_
I.-Aperfeiçoamentos em ou relativos a anais de vedaçao

Jegr

ANAWK
‘

\\

r"vn."

TWO DID 173 475 de 24 de setembro de 103
Requerente: GRAY TOOL COMPANY - E.U.A. '•

sx,,Èmr

mu. R*

que se destinam a ser engatados com uma superfície alargada para
fora de: ueía "parte anular dotada de um eixo geométrico que forma
com o referido alargamento mn ;ngulo de assento Agudo substancial

mente Qconstante, caracterizados pelo fato de compreenderem um cl
fi a

lindro com um flangt anular, concentrico, cuja base e integral
com o referido cilindro e cujo diâmetro externo de base e substancialmente menor que o diâmetro externo do referido cilindro,
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'

• de que o referido :lenge tem uma face exterior que inclui uma
parte de vedaciio anular eitendido uma dist5nci3 predeterminada
O partir da extremidade externo do referido flange ne sentido da
referida base c que forma com o eixo geonetrico do referido anel
um :inguly agudo. suOztancialmeate constante que e menor que o referido ;nquio de assento, sendo o restante do flanco aliviado,

(Seço

1,;.Fir
3 de 1 e/i O 2,
•

N o 157 141 de 27 de fevereiro de 1964
hquerente: ANCHOR COUPLING CO., INC., - E.U.A.
Orivilágio de Invenção: "CONEY10 FORÇADA 50B PC,7.7,00

IIRMO

REIVINDICAÇUS

Orno conexlin caracterizada por apresentar ta cleL,_!:-

sendo o referido (lance compreendido de material com uma carga

to de inserçao Oco, introduzido na extremidade de um nibo, o ci.
tad0 elemento de inserçilo apresentando em sloo parede oxterita,

lim'te 5 t um medulo de elaaticidade E e sendo curvevel elàsti-

ain

()emente para dentro quando puxado para contacto de calçamento
deslo-ca-

Aao Oca forçada sob pressa° na citada extremidade do citado r.1bo, em tOrno do citado elemento de ínÀrçao, com a citada exe2c-

no exce-

midade 4o citado tubo fixada apertadamente entro o Citado ele-

com a 1'43ft:ride superfície alargada a fin de permitir
mento radial da referida parte do vedoejlo um valor

o

que

da extremidade do citad o bobo, um sulco; uma luva dc

da substancialmente o valor (PD) 5/E onde (PD) e um diSsetro de

mento de inser4o e a citada iuva; uma borda na citada luva,

foc e predetermin a do da parte de vedaç3o quando no assentada.

que se estende de fora para dentro, assentada no citado sulco
e, pelo menos, dois entalhes espaçados angularmente na aresu

Ponto n o i do total de 12 pontos apresentados .

interne da citada borda, os citados entalhes possuindo o seu
ponto mais profundo em ralos do eixo longitudinal da citada conexo, p elo men:o:3 igual ao raio das arestas externas do citado
nitil to
•

TERAO N o 1/4.521 de 31 do outubro de 1962

Requerente: PHILCO CORPORATION ------ E.U.A.
Privil jgio do Invenção: " PROCESSO APERFEIÇOADO VARA FADRICAÇXO DE
DIsinsItivOs SERI-CONDUTORES DE OERAÂNIO
•IVINDICAÇUO,
- Um processo aperfeiçoado para a fabricação do dispositivos semi-eqpdutoros de germ'ànlo para apox
rei;oax as caracteristicas eletricaede um dispositivo semicoa

Ponto pie 1 do total de 5 pontot apresentados

TtRAO N o 190.6412 de 23 de junho de 1967.
Requerente: AGROBE1 5/A. AGRICOLA - SX0 PAULO.
Moda() Induatrials "NOVO MODELO DE FRASCO",
REIVINDICAOSE4
.1c)
N WOVO MCitL0 tE FRAse0", Cornet&
por 3CU corpo ter formato geral tronca:lie°, arredonda,.
do em sua parte 'superior, a qual possue séries de furte formall
do p ent6gonou; ' pouco antes da extremidade superior
há pequena
reenirâgiela, à qual se aplica tampa concordante;
na bas e Iam e
bém se aplica tampa roaqueada, que ee'encosui em friso do coro
po principaà,

5

autor de germiinio 'do.gónoro no qual uma região superficial de
corpo de germânio se extendo atiolvés uma barreira retificaora no seu interior, caracterizado por compreender o limpar-se

em

a dite região superficial com uma solução de dirixido o água, e

secando-se a dite soluçâo sObre a dite região superficial polo
tvsporsOlo. .
A requerente reivindica a prioridade do'correspoQ
;ente pecado depositado ea Repert14o do Patentes dos Estados ( JAIR): da Ame' rica era 16 de novembro de 1961, Sob n o 152.7/15.'
tonto no 1 ototal de 10 ponto: apresentados.

Ponto ne 1 de-tustila de 2 pontos eoresoniedos.
,13

TERMO N o 158.548 dg 20 da abril de 196k

RERMO N a 159 988 do 12 de junho de 1964

Requerente: STANDARD ELECTRICA S/A ====GUANAEARA

Requerente: KARL YAICHIN - ÁUSTRIA
orivil gesto de invenção& "CRAVE INGLESA"
REIVINDICAOES

Privilegio de Invenç joe

o de -9,C1

r. 1 ,.

8C4 Têrça-feira 24

AMPLIFICADOR DE MICRO- CNDAS 0

1,- Chave inglesa. provida com maxilas reguláveis em
REIVINDICACnS
tmbas as extremidades, sendo que a maxila externa

se acha

na:,te por compreender meios catodos para emitir feixes espaçados

na com uma parte fixa do cabo (pega-mao). e a maxila interna
com uma parte do cabo deslocável nesta parte fixa, e acontecen-

de eletrons, meios para acalorar os ditos • feixes na forma semelha

do que, para fixar a abertura das maxilas, na parte fixa do pe-

te a feixe ao longo de uma via predeterminada, e meio:: captadores

ga-mao se acha disposto um disco giratOrio em batentes situa

para absorver energia dos ditos feixeS e para gerar um sinal,eletrl

dos a dist5ncias variadas do eixo 1e giraçâo e destinados ao &-

1- Um dispositivo de descarga eletrGnica, caracterizada

alternado da parte des1oc5y el do pega-mão, caracterizada

eM resposta ao mesmo'.

pelo fato de que cada uma das _duas maxilas reguláveis se acha
Finalmente reivindica a prioridade de , igual podido de-

disposta em uma das. extremidades de uma parte daslocávet do piam
positado na Repartiç g o de Patentes doa Estados Unidos sob t no
ga - mo, que se acha munida com contrabatentes para o apoio

274.128 em 19 de abril de 1963 .
Souto n4 1 do total de

no

disco giratOri, .

pontos anresentados

'Finalmente o depositante reivindica a prioridade

EL

dos corresPondentespedidos depositados na Repartiçá. 0 de
tentes da Áustria, em 14 de junho de de 1963, 5 de dezembrO.

9727/63
de 1963, e 9'de abril de 1964 sob oa n4 A 4775/63, A
e A 309, / '4, respectIvamenta

-

Ponto m o 1 do total de 5 Pontos apresentados

TERMu N o 176.962 de 7 de fevereiro de 196O.
Requerente: GENODRAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. -

u1SU

PAULO

Modelo Industrial: "NOVO MODSLO DE CABO PARA FERRAMENTAS.

li

Novo mooeio de cabo para ferramentas, caracterizado
por ser formado a partir de um trecho principal, extendido por pOu
co" mais da metade do comprimento total da peça, e com superfície
lateral scxtavada, tendo todas as seis faces longitudinais planas,
encontrando-se duas a duas segundo arestas suavemente arredondadas,
ciitas faces recurvando-se fortemente em seu extremo Posterior, para
formar a base plana transversal; e ainda, na extremidade oposta, O
mesmo trecho principal sextaVado continuando em estreitamento troa-

co-canico reentrante, ate um limite de secção reduzida, a partir do
qual prossegue em alargamento igualmente tronco-cônico e simétrico,
até atingir um diâmetro máximo menor que o do trecho principal, g
daí seguindo-se por um Ultimo trecho tambem tronco-cOnico com Um
terminal receptor, da haste da chave de tenda ou outra ferramenta
a que se destina; tudo substancialmente Como descrito e ilustradi
aos desenhos anexos.
único ponto apresentado.

C2MMO N 12 173 609 a' o j0 de setembro de £965
Requerentes CONNISSLRIAT A WENERGIE ATOMIQUE - Franc,e
Privilegio da Invenção: suMANCAL A FLUIDO"
REIVINDICACUR

Mancal

..

a flUido hidrostatl— dotado' do alo.

forma geral cilíndrica, caracterizado por compre-

de fiado que desembocaà no citado
sob pressão coxins Ou almofadas de

ender injetores

alojamen.

to alimentado

fiado em

do eixo, estando os injetores de findo
tal maneira que o fiado tem a tendacia para

redor

colocados de .
circular entro

o alojamento e o eixo em sentido contririo ao movimento de
rotação do eixo, a fim da diminuir o arrasto do f/Uido e r%
aluir o movimento do processas, do eixo e os

rido movimento.

\

efeitos do rege.

'Ne

Marco de 1970 805
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A requerente reivindtca a prioridade do correspoa

Unte pedido depositado na &Partição de Patentes da França
om 6 do Outubro de 1964 sob o O 990.417 .
Ponto n e 1 do total dó 12 pontos ap.resentados.

ra o gás combustivel, para o gás comburente e para o gás proje.
ter ou de funcionamento, bem como meios para obturar os ditos
condutos, caracterizado pelo fato de compreender um dispositiva
de macèco hidráulico, ao qual é alimentado um liquido provenion
te de aos presso-permutador ligado ao conduto de admissão do gás ' •
projetor, e dentro do qual asse gàs transmite sua pressão ao
quido de acionamento, estando o dispositivo de macaco ligado, porum ladt4 aos meios obturadores dos condutos, e, por outro lado
e um dispositivo de .ignição do maçarico, de tal manei r a que,
sob a ação da pressa° do gás que chega ao pressa - permutados', O/
provoca a ignição do maçarico, e que, sob

a

ocorreneia de uma

queda do pressão no dito gás, aquem de um valor pre-determinado,
Sle provocará a extinção do maçarico. S
Finalmente o depositante reivindica a prioridade 7
do correspondente pedido depositado na Repartição de Patea
.Ses da França em 9 de setembro de 1964 sob o n o 987.546

ri 0.4

Ponto n o 1 do total de 12 pontos apresentados
4

ISM) N o 173 651 de 1 de outubro de 1965
Requerentes HELI-COIL CORPORATION - ge0,A.
Privilegio de Invenção: "FERRAMENTA PARA A APLICACX0 DE FILETES
RóSCAS DE IAS.ERÇÃO"
REIVINOICACUC,

1 -,_ Ferramenta para a aplicaçU de fil gtes de reli

insergo, caraoterizada pelo fato de que compreendo UM
Oilindro ou fuste provido de braços laterais, numa extremidade,

ene do

o

O de uma fenda:na outra extremidade, sendo o ditMetro do oilia
tiro inferior sio di gmetro original das espiras dos tiretes IS

quais 4 destinada a ferramenta, permitindo

• 7.

a.00ntrago-dos diffl

Plata& atrav4s dos quais 4 introduzida a ferramenta pela
paria traseira, de Modo a encaixar-se a ponta dos flato* AO
Interior da fenda.
Ponto n o 1 do total de ,10 pontos apresentados .
toe

TtRMO NO 176.460! do 17 dís' janeird do 1966
Requerente; INDOS,TRIA PAULISTA- DE MOVEn DE ACO S/A. .
SX0 PAUló,
Modelo Industrial: "NOVO MODELO DE ARKRIO",,
REIVINDIdAÇUS

iNOVO MODELO DE ÁRMÁRIO", oaruoterizadd
pelo fato de. se apresentar por um pArpo substancialment,
paralelipedico e com ' revestimento decorativo apropriado Sendo qud a sua fao0 frontal apresenta-se por serie do divi
rI6

divisores verticais, sabre os quala- sião dispostas placas ret¡Ingulares formando portaa recuadas na espessura dispo-

o

;31.4.5 essa que é realizada de modo a configurar faixas pe..

IG. 2

rimetrais e verticais intermediárias na testa
do corpo para
10111)&110o..
Ponto do 1 do total de 2 pontos
apresentados.

TÊRMO No 172 994 de 9 de setembro de 1965
Requerente; COMMISSARIAT A WENERGIE AIOMIQUt - França
Privilegio do Invenção: "DISPOSI/IVO DÈ COMANDO DA IGNIÇÃO R
EXTINÇÃO DE UM MAÇARICO DE PROJEÇÃO"
gIVINDICAON

1.- Dispositivo

de

de um maçarico de projeção,

comando da igniçâo e da extinção

comportando condutos de admissão

NIP"•

pa

•

szertamit

••
:.

•
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Março. de 1970

TgRMO 11 0 163 996 de 4 da novembro de 1964
Requerentes TWIN DISC INCORPORATED E.U.A.
Privilegio de Invenção* "EMBREAGEM CENTRIFUGA TENDO UMA SAIDA.
DE FORÇA DE EMBREAGEM SUPLEMENTAR CONTROLO L A PenCCSSO PARÁ j

tango r el 199.929 de 9 de mato de 1964

Requerentes SALUSTIANO BATISTA OS SOUZA
Ousiftabesi
Modelo induetriall • NOVA dORFIGURACIO 8,11141WA 08 Ptft" •

PROGRAMAR O TORQUE gá MESMA°
REIVINDICACOE:

AUVINDICACal

1) "NOVA CONPIOURAÇA0 anum DA PIANO", caracterizado por
acwastituir de uma caixa retangular contendo nas borda* su periores duas.
pequena, saliencias pigmeu. na parte inferior, ao centro, pelo lado

•

frontal ume sallínci• retangular tendo alada no centro deete una dona
guracio em linhal trepesoldals abertas e ao centro desta doie.pedéle.

"EMBREAGEM OENTRtFUGA TENDO

SAIDA'DE rem& US imszawatnate-

SUPLEMENTAR CONTROLADA E PROCESSO PARA PROGRAMAR O TORQUE NA

MESMA", oompreendando uma embreagem centrifuga, arranjo de
embreagem atuada oentrifugamante, arranjo exercendo força,de
embreagem auxiliar para oausar força de embreagem a adicio .
mal, e arranjo 'de disparo ligado ao dito arranjo auxiliar pa

Posto n• 1 do total de 3 pontoe apreseatadop.

ra sua atuação, sendo a embreagem caracterizada pelo fato do
WrraES;(

s

dito arranjo de disparo ser associado com, : e oapas de, data.
tar a as4da da dita embreagem para atuação e oontrole de' moa
ma.
Reivindicam-se C4 direitos de prlOridade depoal

Cada na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amerissa
do aorta sob' n5 321.855 do 6 de novembro de 1961.

Ponto dA 1 do total do 9 pontoi

apresentados

Thmo N% 1/2.62, de 16 de julho de f465.

nequerentel EIMAI updáTalt 011 APARR1R011 MÉDICOS WITR10013 MOA
Alo Pano.
hooilo Industriais ns0Va movPinuánlo E1 PARGLOO OS ALGA CIRURGIA',
/-á-•

ália~111§
10) .

"NOVA CONFIGURAÇãO EM ANGLIA° DE AUTA . CIRURCIC,

oa

pacterize.se por a q UA aft'scage ap resentar-se no tomate genneo otà
raleieplpedléo, ousas paredes superiCr, inferior e laterais, são p1,4
aao e, a. parte maio alta das parede* literais menoree, ftí dim/antaa
turagOes,ide ventilapeo.

•jIRMD i'/Q 154 294 de ri- era vu-muro ae 1963
Requerente: J.K. SMIT & SONS INTERNATIONAL ummoD
Canadá
de Invançào, " PERFURATRIZ PORTAaL PAR*
e
l
2.
1
7
.:
a°
ro
- Uma perfuratriz portatil para m-

Ponto de 1 de

~si de

5

pontoo apreacnoacou -

fa iscs. t
á..

onas

;erAgúrkuga

pelo fato de compreender um motor propul-

sor tendo um eixo propelido,

Unta

carcaça apropriada para aUl

tintar a dito motor-e receber o eixo do dito motor, um eixo
propelido rotativamente montado no interior da dita Carcaça
para movimento rotativo no seu interior, dispositivos para a

0.
copiar o dito eixo motriz com o dito,eixo propelido, um par *

de engrenagens pinhão. inter-eàpaçadas fixadas ao dito eixo
propelido para rotaçào com o mesmo, ama
-

naste Doa se eston.

dendo da dita carcaça montada no interior da dita carcaça
para movimento ' rotatio na mesma,

dita haste apresentando

uma relação espaçada paralela com o-dito eixo propelido, um
'par de engrenagens corrediçamente entaliscadas sôbre à dita
hoste para deslocamento longitudinal sabre a mesmo, de tal
asneira que pel.o Rienos uma das ditas engrenagenã pode ser

An

"sr
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COM WIN.

das ditas engrenagens pinh go

ou se

ditas eo-

'renegue podem ser desaeopladae das ditas engrenageoe
mhdo, dispositivos pare dealooar longitudinalmente e ajustar
•

1970 807

TUMO N Q 110.603 de 22 de junno de
=I :StiO PAULO
Requerente: JC710 JORGE
0S . EM OU Nâ
Priv.de lnvenção:"APERFE --0
LATIVOS UMINÁRIAS".

as .ditas engrenagem' dbre a dita haste, • dispositivos para
1 introduzirem igne no diâmetro interno da heste,

I."aro de

f. r ^- r e, 1!11

ReivindicaçOes

diepoeiti-

, vos poma suftentarem e (ma gma da perfuratriz.
A requerente relelndies'a prioridade do correi
penam:~
pedido depositado na 8epartigio de Patentes 40

duma am 64. novembro de 1962 sob n o 861.751 .
Ponto no 1 do total de 7 pontos aProsontadola •

1 - Aperfeiçoamentos em.ou relativos a luminrfas,compreea
dendo refletor parabOlico ou outro qualquer, com aplicaçáo de lampada de filamento incandescente, caracterizados pelo fato dç.
que ao refletor, lateraimenterao mesmo, ser aplicado corpo atravessado por tubo portador de condutores elátricos, tubo ecse dotado na extremidade interna de sovete receptor da 'amoeda, sendo que tal tubo atravessa co sentido longitudinal o ci..
tado corpo, preferivelmente Oco e pr,m ,4 , AA it,..wnssas internas
com passagens gulas para o tubo.
Ponto n Q 1 de um total de 3 p ,...nt e, aprocentados.

••111

TORSO N o 173 692 de 1 de oututeo de 1965:
Requerente: HELI-COIL CORPORATION +
Privilegio de Invenção: "UM ELEMENTO DE ANCORAMA IMBUTIDO OPM
YlLETADURA INTERNA INSERIDA"
urvinacAche
1 - um

elemento de anooragem embutido oco fileta-

.
dura interna inserida, oaraoteriaad0 pelo fato de MT parafusado pela parte externa de sua seeçAo transversal no interior do
furo vazado e receber no seu interior o parafuso de eSsoa ou pi

no roscado que deve ntle ser fixado, sonde %ui é pega de inserção constitui um:dispositivo internedlirló douma Gon go" de ai
• ..
_
ratus.
tonto n o I do total de e pontos apreaMMtsA00

FIG. 2

TÊM° NQ
166.749 d o 29 de Janeiro C/3 1955
Requerente: SOCIETE DES PROCEDES SERGE BE:WS =I= PRA1:ÇA
P=S
Priv.de lnvençào: s DISPOSITIVO DE. ENXUGAMP.NTO
GRAVADAS A BURIL PARA IMPRESSOES MONOCROMOS OU PuLICROMOS ".
Reivindicaçes
1 - Dispositivo' de enxugamento de placa ,: gravr: e buri2
para impressa monocromos ou policromos, caracterlzado p or um
vários cilíndros comportando espátulas radiais de meteria ft
lástica que vem roçar á superfície da placa gravada e projetar
#3 tinta para o exterior em virtude da fOrça centrífuga, p ermitindo esta dispo.iição um enxugamento sem risco de arranhar ar
placas gravadas.
A depositante reivindica I, P-rioridaãe do correspondente PA
dido depositado na Repartiçào de Patentes da França em 31 de
beiro de 1964, sob n o 962055.
Ponto n # I de us . total #,e 3 ,iont're apresentado
ou

1

•
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TERMO N O 173 535 de 28 do setembro do

(Jr,5nIAL

1963

Seção III)

Março de 1970

TÉRMO No 167.964 de

dos, vertical e horizontal, ligados com um ente-Olho, O um

ay ai março de 1963
Holanda
Privilegio de lunação: * PROCESSO 13 APARÉLHO PARA REFINAR OIEOS
OLICERíDICOS
REIVINDICAÇCES
1, UM processo em fase liquida para refinar

sistema transmissor ótico de imagena dam divises das coca

dleos glicerfdicos, do tipo em que o dleo em estado liquido

AMEI 4IEXANDROVICH ANTUSHEO U.R.S.S,
Privilágio de Invenção: " INSTRUMENTOS DE TRUSITO"

Requerente:

Requerente: UNIIEVER N.V.

.REIVINDICACUS
Peoaolito que compreende círculos ¡gtadua n

las de ambos os círculos para um dispositivo de leitura, ca

tratado com um agente de tratamento líquido aquoso, sob condi.

racterizado pelo fato que os círculos ficam localizados de

çaes que proporcionam numerosas - interfaces entre os dois

modo que ao superfícies graduadas dos mesmos ficam em conta

dos e os contaminantes são extrafdos pelo liquido aquoso nas di-

to entre si, e as parte dos círculea a partir das qual's se

tas interfaces, caracterizado porque o tratamento d efetuado con

efetuam as leituras ficam muito próximas entre

Bi,

tinuamente em um leito de material de enchimento ou recheio qui-

de modo

micamente inerte, fazendo-se com que os ditos líquidos façam con

que a transmiasão das imagens de ambas as escalas dos °Irou
los pode realizar-se simultâneamente com um

Unia° sistema

tatos casuais entre si enquanto passam ao longo de caminhos . tor-

.

tuosos atrav4s do leito e, subsequentemente, separando - se o dleo

ótico looalizado no campai visuC do ocular do ante-Olho.

dos irquidos aquosos em virtude de suas diferentes densidades

requerente reivindica a prioridade do corresponden

225
17
25

te pedido depositado na Repartição de patentes da Inglaterra, em 20

3

de março de 1964, sob n.

6 13

11861

Ponto no 1 do total de b pontos apresentados.

c;:9 t

FM.1
173.568 de 29 de setembro de 1965
Requerente: CIREI S/A,
=1= RIO GRANDE DO SUL
Priv.de Inven40: n APEEFEIÇOAmENTo St1 'LANGEs E BORDAS DE 7LDAÇAO"t

TERMO N O

Beisradicaçâes
1 Aperfeiçoamento em flaoges e bordas de vedacao, cal Arg
rizado pelo fato de serem dotados as faces de vedação ',Los ditos •
flanges e bordas de um sistema de estrias circulares conceatricas •
ou retilineas, paralelas.
Ponto'n 11 1 de Um total de 2 pontos apresentados.

•

TERMO N 2 167 985 de 19 de março de 1965
Requerente: SIAMICARBON N.V. - Holanda
Privilégio de InvençãO: "PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE
FOSFATOS SOLVEIS EM AGUA"

REIVINDICACUES

Processo de preparagao de fosfatem aolUvels em
flua, caracterizado pelo tato de um fosfato de

celcio

aolUve,

em água ser preparado por decamposiçâo de rocha fosfática ccm

leido nítrico em excesso, extraindo o licor de decomposiçâo re.
•

SUltante contendo nitrato de cálcio, ácido fosfórico e acido nin
tF100 o= um solvente orgânico polar, o

qudle fr a' camente misc.

vel com água, de modo a captar a maior parte doe acidoa no dito
solvente o deixar a maior

nitrato na fase aquosa, ex-

traçio da fase orgânica com água, de modo a reMover substancial.

'1‘

4E0r

perto do

mente os componentes da mesmas subsequentemente extrair
çâo aquosa resultante com um solvente orgânico polar, o qual á
•

fracamente miscível com igua e preferencialmente dissolve o acl

io nítrico dessa soluço aquosa, de modo que o nitrato dissolv£

do nu ta.:$e aquosa e

convertido com o ;toldo fosfárien

'Aí contido.
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'TERMO N o 163 302 de 9 de outubro de 1964
Requerente: INSTITUT FRANÇAIS DU PETROLS DES 0ARBUBANTt ET
LUBRIFIANTS Franga
11)rivi1egio de Invenção* "DISPOSITIVO DE ESTABILIZAÇXO DO .PÊ80 d6BRE A FERRAMENTA OS
SUBMARINAs OT,TIZZABDO
nn••

'ara formar fosfato de c;alcio solúvel
Finalmente a depositante reivindica a prioridade

suam

(o correspondente pedido depositado na Repartiçgo de Patenn

UM TUBO FLUIVEL"
PEIVINDICACt5E3

ies da Holanda em 21 de março de 1964 sob n5 6403053 .

,

Ponta n 5 1 do total de 8 pontos apresentados

•

1. . Dispositivo de estabilização do peso obro a ferramenta
no caso us sondagem submarina a partir de um navio nu de uma insta/ação de superfície flutuante, caracterizado por utilizar como jego
de sonda um tubo flexível sustentado numa extremidade por meios de
manobra dispostos sabre a instalação flutuante, no qual o tubo fle.
xivel passa &Rire uma primeira roldana, solidária de um quadro eu,
portado pelo pistão de um macaco colocado sabre a inatalação flutuante e alimentado por um reservatório de fluido !sob pressão, o
referido quadro mdvel verticalmente ao longo de uma guia fixada se

TEHMU . N u 161.298 de 31 de julho de 1964.

bre a tustalaçao flutuante comportando ainda no mínimo uma- segunda

Requerente: ZEUS S/A. INDdSTRIA MECÂNICA - SãO PAULO,.

roldana abre a qual passa um babo-guia uma do cujas extremidades

PrivilOgio de invenção: "NOVA CADEIRA HIGIÊNICA PARA CRIANÇAS".
EISIvINDICACOES
'. Nova cadeira higionlea para crianças, caracteri-

é fixada 'a um corpo morto e a' outra a um ponto de fixação da insta
laço flutuante e meios de orienta4o da parte do cabo-guia compre-

zada por compreender inicialmente uma placa plana e retangular de

endida Mntre a referida segunda roldana e o ponto de fixação do ca-,

assento, provida inferiormente de duas armaçBes laterais,.articu-

bo-guia h Instalação flutuante.

ladas,constituintes de pés de apho, e dotada centralmente de uma

Fina.imente a requerente reivindica a prioridade

grande abertura circular, que se continua em prolongamento radia/
até o lateral anterior, onde é prevista uma travessa extrema de fechamento, placa esta em cuja face inferior, e simátricamente po-

sicionados em relação á abertura central, eão previstos dois eu

do correspondente pedido de patente depositado na Reparti.
ç'io de Patentes da França em 10 de outubro de 1963 sob no
950.28
Ponto 119 1 do total de 4 Pontos apresentados .

portos radiais anteriores, com pequenae orelhas sxtremas e aalien-

tos, diretamente voltadas para aquela, e mais u'a mola helicoidal,
disposta transversal e posteriormente, ditas orelhas e mola conetituindo os elementos de aplicação - e retenção da borda - anelar de um urinol, subposto imediatamente à referida abertura;

0 . 0 referi-

do assento sendo equipado ainda com uma placa senta de cobertura
dotada de encaixe posterior, aplicável.no lateral correspondente
daquela, e mais um trinco anterior, aplicável na traveeea frontal

da

MOSM4.

Ponto no 1 do total

de

3 Pontos aprosentodh"..
•

/9

/4:11$-"".

'

Llf?
¡FICA

IBBMO R0 120.079 de 10 da junho de 1900.
$4 4agreaus DIRAMATIO 49/A, INDOOTOIA 8 COHgROI0 4 MIO PALIO.

'Privilegio. ** Invenção" m OTAPOSITIVO PARA taGOO DESLIGAR
RODA DO TRAÇA0 DUM:OIRO, .

. Diapositivo para ligar i p desligar roda de tração dias
tetra, om veiculam rareie, do til* 4ue compreende um cabeçote el."'
llndrico, com ranhuraa longitudinal* internas, aplicado
da

ponta

ia

carne

ranhuras& do eixo das roda' dianteiraa,e , n mus= distkw

eia de sus extremidade livre, ~pot* &até ainda dotado, calam k
• estremamant"

do uma_aérle 44 *maletas laterais longitudinais, de,

4
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Março de 191u

a

soiventis *congelado até' uma temperatura levemente inferior ao sem pen.
4asão; e remover a solução arrastada dos cristais aapocidot.
Ponto ne 1 do total de 11 pontos apresentados.

eecm aemi-circulart e apresentando, Una capa externa Unhada ano
teriormente e com flange posterior com furos para fixação do cuba
da roda, capa esta aplicada em Viril° do cabeçote referido e dele

II

oeparado por rolamentos, caracterizado por ser a dita capa dotada
internamente de x1:O anel oentral, de.apho para uma bobina (aletria%

a

contornante da extremidade livre do eixo da roda; e o dito anel
ciando ainda provido de furos de guia, que Ge continuam per canale.
tas longitudinais de secção eemi-ciroular,voltadaa para as corres
pondentes do cabeçote cilíndrico acima citado,

' Ponto a9 1 do total de 3 pontos apresentados.
27
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TRENO N 9 184.472 de 11 de novembro de 1966.
Requerente COMPANHIA FÁBRICA DE BOTOES Z ARTEFATOS DE METAL
GUANABARA
Modãlo Industrial: '"NCATO MULA DE FECPAn na l PARA PASTAS MAU
E CONGíNERES P

TíRMO M O 170.469 de 10 de março de 1965,
Requerent:PLÁSTICOS VEYKA LTDA. INDUSTRIA E COMÊRCIO . São Paulo
Moda° Industrial: "War0 E ORIGINAL MODÈL0 DE BONECO REPRESENTAVIVO
-DE VAQUEIRO"

R6IVINIIICACE3

1 9 . RUO MODâL0 DE FECHADURA PARA PASTAS, MALAS E CONGENã
RES, caracterizado por ser formado de duas pegas distintas e indepea

REIVINDICAÇUS

ic) . "NOVO Z ORIGINAL m0DÊ1.0 DE Reine() REPREsENTATIVO OS
VAQUEIRO", caracteriza-se essencialmente por ser representativo de
um vaqueiro em posição de combate empunhando nas mãos um riflo (1 )
segurando o cano e a dl
.
apoiado sObre o Peito estando a mão e)querda
reita pronta sabre o gati ll 'ho e usa um chapou “ploo (2), camisa (3)

tentes, aa quais engrazando-se, dão ; fechadura formatoratangUlar.
Ponto 0 9 1 doa 4 pontos apresentados.

e um cinturão (4) com um revolver (5) e nas pernas,
usa guarnições de couro

(6)

sa2re ag calças

com enfeites (7) usando tambem botas com

esporas (8), estando o boneco apoiado sObre uma base (9) retangular
Iva nodo entretanto serdispensada.
Ponto og 1 dos dols pontos apresentados,

TERMO N 9 153.087 de 26 de setembro de 1963,
Requerente: UNION CARBIDE CORPORATION a E.U.A.
Privilegio ' de Invenção: "PROCESSO PARA CONCENTRAR SOLUOES DE
aATERIAL TERMO-SENSIVEL".
U,IY2a~

Um proéesso para Concentrar uma soluço de SUbstincia
termo-sensivel por conve/ação do solvente da citada mlução, para for
mar uma suspensão de solução concontrada e cristais do solvente

em

gelado; separar 'moa porção substancial da solução concentrada

dos

cristais do solvente conalmdol e recuperara citada solução concon
tràda separada e cristais de folvente congelado tendo uma parte de na

Osção arrastada
eon ates@ Caracterizado por aquecer os cristais
m--

taç
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CIMO 11° 163.760 de 29 de dezembro e, a96b
%quarenta IVAN CAVAICANT3 CD ALBUQUERQUD • 1, OUA3ABAR2
doit$
Priv.de Invençâor • NOW MÁQUINA DD LAVAR CO) Uh •
ENXAGUAR TIMI.U. esszaulaza. 8110014611 O ugrazoluza •
ROUPAS •
ReivindicaçOe;
.C======, ==w
10V5 maquino d. lav.°, 401) aguo é Ap deoo. •nxagua,. 41142,
•sterl1lza3. Ong00101 e impermeabilizar rou p as oaraocerassads mie
eproveJtemento do principio do dilataçáo de a, oontldo centro do .
Teciplento *aferido do lavagem. do teu sorte gUa 0811WD. 4 torga.

•• a penetrar no tecido
Ponto O I do ao tose de 12 cont& apresentados.

abre o troJeto do Si oo dito dato, uma Pluralidade de'
garrafa. de rocem/to do ar comprimido, e um diep
oeitivo de consa
ago para ligar cada deo dita) gerrefae ao recalque do compreasg.
é requerente reivindica a prioridade do correeponden.
te pedido depoeaado ba reoptleg
o de Patenteie da Pranqa se 5 de lin
.no de 1964 sob no 966.211.
Ponto no I ' do total de 5 pontoe apresentados
FIG.t
03 R? PO

I

O-

A

FIG.2

e

?ARMO NO 1811.669 do le de oovembro de 1966.
Requerente+ ALTAI, dOCIRDAD ABOMINA MODUOTRIAL T COMERCIAI •
ARGENTINA.
Modelo industriais NOD110 09 'RASO) PARA PIRIMMR8".
BEIVINDICACOEq

I Rodelo de frasco para p erfumes, caracterizado 00r um
corpo oeferien apresentSndo mpo conatriqáo inferior que termina mura Con
demento arredondado assentado abre uma base plana de bordas tombei arra
dondadas enquanto que, pelo fato etip erior apresenta MN conflgura40
."/

lot

PLO

fgRMO 80 1034920 de TO de assombro do 1964

Requerente' INDIGTAM.ININ. 025 &AUDITOR CÓ SUAI t.TU binas %rala
Modele Industrial+ • 44Tn ROUgLO CM 01N0P/J Paha TORMB1R09
ARIVINDUICDAD
. devo modelo do eanopla paro torne!". caracterizada por
Nos Viça de formate, tronco -cónico, dotada dm NU circundado murem%
t. 0 Gra, reentrância, quedou oegularmenta die postao anato ed e OR
sanada por uo disco setálico identificativo piando de um bode mabl
coloria,
Ponto ow 1 doe doia pontos apresentados.

lindrica terminando numa borda arrodondada, sendo, outros.im, previsto
um elemento de vedaqâo ou tampo, oonstituido por uma figura •scenbialmen
to alongado, formada p or Uns projeeio Genica Inferior de com primento
tal
que atinge as p roximidades do fUndo do aludido corpo •sfer2e0, conforma.
cio alongado esta que, em sua extremidado superior, apresenta um arredo
demente em cuja linha media 'aparece um disco de Cordeie arredondada, eaL
do que, ares a aludido arredondamento, apresenta ame ulterior tonetriÇâo
e partir ' ea qual *e projesa 1 empunhadura prepitemente dita firmada por
ma elemento ciânico Sujo di gesta* de base corresponde ao dlimetTo do
alo dido erredondanento,

Ponto no 1 dos dele pontos apresentados.

el
1

S P 167.553 de 26 de fevereiro de 1965.
Requerente, COMMISEARIAT A l'ENERGIII ATOMIQUE . TRANÇA+
Privilégio de Invenqâo, "DISPOSITIVO RARA O ESTUDO AAP
CAMADAS ATMOSTERICIA8"
RE/VIME/CACOS§
Vai

eaopoenro pare o ootadO

401ffil4$

fartou°, ou reloterlsoGo pOr outa¡mrsar mamata floema
Olu
Qa

oap 11413 Chi Ir atmoetéra ao. ao amp roniaosti

°I opu Z1

To pare 10 texpOr

.1111coall

o 0111000.

00 111D

*rirá

ai CDPI&GO.

Mouca° moa 1110"3.1120114)

f

16.1

Lr
(
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22R10 Us 152.135 de 21 do agosto de 19610
hequorento VOLCAN MATERIAIS COMPANY
06o4.1.
golvilcSgio do Invonção, 0 PROCCOSO 03 EIMPARLCIO RY
CUM, PDLA SUA CLORAÇãO

• Março de 1970

dada as dia3 g diepaelN2vOs da acionamento d3
digucnagam de belafgh0
asada Variável@ pOPO p0C3 g Useg variar a velocidadC dacaels 400 egg
ditam b achoPoop dose tad* Rezando cem que ao @OCM20
fambages apORCS
003 . volooidedso lig eâraento dlf020,02,Ca
par eaa allo 92-5 C25 ODCW005'

•anos oo

R%IOIROXOACORa
à
°PROCESSO DiPRMPARAÇÃO 03 02UVA008 00 82.480, PEIO UM OLOAA
GRO". cáracterIcado cor compreender G DadodSc3 de ulaacilmOiltádo COO •

d2 OROGIAOCSCM.

.Pderã AO 11. clo total

clotlado cosoncIalmonto do etono. cloro. o do ateimo clorado saturado opa
Condo ee J á 9 átomos do cloro por molécula, atramás de uma sono da roa

ga

6 gektóff neocannadcq.

1..

gâo mentido o ume temperatura, entre cerce de 343.33 0 437,7E00 o o ume
pressão euporatmosférico Ultra cerce de 0,7 Ulmo% • cerce de 7.03 Wa/
ems o dita alimentação contendo cera* de L.5 e MO moles do cloro"
o- vre'eor @p ie de etano, e retirando da dite nona do macio uno mistura de
woaçâo aontendo 1.1.1-tricloroateno. oloroso do vinilideno, cloreto de
nulas o cloreto deetila,
Reivindicam-se oe direitos da prioridade, de posi tada sol) o os
218,773, ed) 22 de agasto do 196P, oe Repartição do Potente, doo Botados
%Idos ao mítrica do Norte
if

Ponto na

1 do total de 10 poriter doresentddos.
2g00 32 183..013 do 4 de agosto de 1966

equorontot COLGATE PALMOLIVII COMPANY
Mod1o. ladMotriall e OVO MOD121.0 V3 BARRA pg
R

,AgxviworcA0sq

PABAO as- s26112385NW 9

Al g o!, modelo de barra de sobao ou deforgoatep
MORooftult4
polo fato ,da barra cor p
rovida do uma seção transvorgaà 9111)9ton...figa&
monte retan gul 'ar, com duas faces opostas maio largas a duos out
g ao fift
cos complementares, tombem o p ostas entre
si, prop oroloaalmonto mola 015
trenas, ap resentando, ao longo das ditas focos mais largas da baora
ou corpo poral ole p
ipedico, um conjunto de ranhuras oecosladasp do Coa
tos a rredondados, em grupos de dues ranhuras
pa ralolasp eo p arad00 poP
um e p orção . plana ou
lisa rolat ivamente ampla, co rrespoedooto a
moa NE
ÇÃO central da; ditas faces mais largas' do dito °arpo da barrm
A r equerente reivindica a p
rioridade do oo r rosp0000nto pod3.1
do depositado na Re p artição do Patentes Ao
M4sAto. em 1? do março do
1966, sob Oe 8058,
à .

a

W77111110 010N

102

113.

TA880 No 141.272 do 44 de julho de 1962.
Requerente, CAMBRON MACEM COMPANY . a,o„/,
Privileolo de lave/içam °MAQUINA WROlugne,0
ARDWIZISAM
I . Uma ma q uinaenroladoro compreendOndo em combineçac
um rblo de reenrolamento g iratOrio adaptado para receber um matorial

Ponto

00

1 do total do

am folhe ou loncol - como papel do imprensa, por exemplo eoroladosá
bre sl mesmo, se um par de tambores do enrolamento g iratórios acibro

4

pontos.CproodAtOd000
1-

os quais o dito alo de reenrolamento 4 apoiado. os ditos tamboreo
estando em contáto por fricOo com o dito material enrolado em Uru
do dito rOlo rOrmándo uma bobine propriamente, dita, o dito contáto
Sendo efetuado em pontos cireUilerone.elmonte es paçados do dito r610,
além de dispositivos para acionamento doe ditos tambores mantidos
o
velocidades superficiais ligeiramente ditorentea, oo ditos disPositl
vos do acionamooto incluindo um motor de tração e conexies do aciona.
Mento antro o dito matorTe os, ditos tomboree; aeado ~Uma Ra

si N„

Ao foto do conedo de acionamento paro um dos ditos tamboreo comprima
dor om trem de ongronagono diferencial e pleicloidaio, contendo doia
20gos da eAgrenagena ó pioicloidels, coda me dos atoo conjuntos
com
preendeado ema engrumem Goolar e engrenagens planetdrios, ao angra
&Mono planet6rieo doo dois conjuntos aatando montados no mesmo elmo,
e dito dombtaogGo incluindo e gnde uma engrenagem rotativo de oontrole
boo plad2a em doa jogos do engrenagens planotdries eldm do
dispositi
gale da aolonameoto do ase
CulardAMPRA de g Ontr318 para ecioná-la coa
RboaMante e AM esto direatio a ~Carta• g
elocidedó de modo e Provo:
fa9 O ratep
a atoo tambores oobstaooleImente com a mesma veloci.
PR1st:0

N I: , MERO 1)E HOJE;

PIG

NCr$ 0,16

