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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Em 23 de março de 1970
Retificação
Moa retificado na Portaria numero
3-70, de 23 de março de 1970, o nome
dos técnicos credenciados ns. 15 Moacyr Silva e não Moacyr Lima e - no 124 - Bethina Alice Lanfer
Calafate ,- Auxiliar de ensino.

CAPITAL ]FEDERAL

SEGUNDA-FEIRA, 30 DiE MuI ÇO .01F, 1,579

REVI TA DA P-OPFRIEDAD
IN USTRIAL
,Nro

Sanbra - Soc. Algodoeira do Nordeste Brasileiro S. A. (oposição a0
térmo 903.582 marca Saiba).
Societá Farmaceutici Italia (oposição ao têrtno 904.515 marca Elordin).
Financiara de Perfumaria S. A.
(oposição aos têrmos:
No 903.168 - marca Tabu.
No 903.169 - marca Tabu.
No. 903.170 - nome de emprêsa
Serviço do Recepção,
Calcara° Tabu Ltda.
intor, , aro e Expedição
Ultrafertil S. A. Ind. e Com. de
Fertilizantes (oposição aos têrmos:
Rio, 2a de março dee 1970
NO 903.309 - marca Nitrofertil.
No 903.383 - marca Super Fertil.
Notificação
N9 903.437 - marca Agrofertil.
°ia= notificados os requerentes Lab. Clitnax S. A. (oposição aos
abaixo mencionados a com pare- térmos:
cer a êste Departamento, no N9 9904.366 - marca Netunal.
NO 904.661 -- marca DiOnal.
prazo de 6 Odias, a fim de efeLabs. Lepetit S. A. (Oposição aos
tuarem o pagamento da taxa final piara que sejam expedidos os tértnos:
No 904:666 - marca. Oianvit.
certificados:
No 904.661 - marca Dional.
No 492.679 -- Banco de Investia NoVaquimica, Labs. S. A. (opomentos Financial S. A.
sição aos, têrmos:
Shoppina Center
N9 509.763
No 904.363 - marca Denarin.
Tguatemi Ltda.
No 904.516 - marca Broncobion.
N9 516.355 - Laticinios Pesca Ltda. NO 904.518 - marca Micoblon.
N° 622.258 - Nivesa S. A. Com .
Eletrornecânica Dyna S. A. (opoe Ind.
sição aos tarolas:
No 622.259 - Nivesa S. A. Com .
NNs. 904.592 - 904.593 - marca
e end.
Dinamar.
Frigor-Eder S. A. Frigorifico SanOposições
to Amaro (oposição aos Vermos:
A d a ia
Opel
Aktiengesellschaft NO 904.459 - marca Rex.
NO 904.460
- título Galeto de
¡ oposição aos têrmos:
Ouro.
NO 903.569 - marca Cobol.
NO 904.461 - titulo Galeto de
No 903.569 - marca Cobel.
Ouro.
No 903.569 - marca Colael
ends. de Chocolates Lacta S. A.
No 904.462 - marca Rex.
(oposição n o têrtno . 903.924 marca Badische Anilin Q Soda Fabrik A O
Pic-Nic).
(oposição aos têrmos:
Ns 902.597 -- 902.598 -- marca
União Fabril Exportadora S. A.
Polinil.
(U. F. E.) (oposição aos tênalos:
No 904.722 - marca Solar.
Fried Krupp (oposição aos têrmos:
N9 904.724 - marca Solar.
• Ns 904.540 -- 904.542 -- marca SoIndústria de Tintas Louçania S. A. beral.
(oposição aos termos:
Beech-Nut Inc. (oposição ao térnio
No 904.594 - título Enialux Re- n9 904.401 marca Rótulo).
vestimentos Comércio Indústria.
Cia. de Cigarros Souza Cruz (opoNo 904.595
titulo Einalux Reves- sição ao armo 904.701 marca Emblemática) .
timentos Comércio Indústria,
National Blank Book Company Vinicultura e Engarrafadora Ouro
(oposição aos têrmos:
Fino S. A. (oposição' ao Urino núNo 904.052 - marca Nacional.
mero 904.324 marca Águia de Ouro).
Socival Soc. Imobiliária de Vendas
NO 904.057 - marca Nacional.
Chocolate Dulcora S. A. (oposição e Administração Ltda. (oposição ao
têm() 904.414 marca Sosinal).
Ao térino 904.456 marca ROI).
Eneri S. A. Indústria Textil (oposi- Cia. Swift do Brasil S. A. (oposição ao têrtno 904 551 marca Fancy). ção ao têrmo 904.405 marca Vivão).
A Cia. Produtos Confiança. S. A. Cia. Cesto! Inas. de óleos Vegetais
ttoposição ao tèrmo 904.401 ma• rcus, (oposição ao termo 904.362 Marca
Clonfiança).
Cesol) .

DIVISÃO DE MARCAS
Rio. 23 de (inarço de 1970
Notificação

Sociedade Técnica de Materiais SoDepois de decorrido o prazo de
tema S. A. (oposição ao têrmo nú- 60 dias, a partir da presente data
mero 904.478 marca Sotecna).
para recurso ou impugnação e se neBril S. A. Ind .e Com. (oposição nhum interessado do mesmo se valer
ao talam 904.407 marca Kibrilha).
ficam notIficados os requerentes abala
International Harvester Company xo mencionados para comparecer a
(oposição ao termo 904.259 marca êste Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final, dena
Internacional Peças).
tro do prazo de 60 dias, contados da
Besa - Borracha Esponjosa S. A. data em que tiver exnirado aquele
Ind. e Com: (oposição ao termo nú- prazo de recurso:
mero 902.516 marca Sandália Juazeiro).
marcas Deferidas
Ormoterapia Richter do Brasil S.A.
NO 458.161 - Krause
Industria
(oposição ao têrino 904.775 marca
Mecânica Krause Ltda. - classe 17.
Dowicil).
NO 513.426 - A. E. G. - Miga.
Bial Farmacêutica Ltda. - (oposição meine Elektricitats-Gesenschatt Aega
ao Urino 902.739 marca Penilen).
Teiefunken - classe 6.
Consyl - Auxiliar das Cias S. A.
NO 514.845 - Lungarno Movei()
(oposição ao taxam 902.844 marca Lungarno S.A. Ind. e Com. - ciasConsil)
se 17 - Registra-se com exclusão fala
Electra S. A. Financiamento Cré- Ia pela seção.
dito e Investimento (oposição ao ta'rNo a52.363 - Transtex Transtex
• all et ra nica . Ind. e Com. Ltda. --g'
mo 903.000 marca Electra) •
Indústria, de Etiquetas Cobra Ltda. classe 8. - Registre-se aonsideran(oposição ao têrmo 903.171 marca do benj amins como tomadas milita,
pias de corrente.
Cobra).
Fábrica de Jersey Tip Top S. A.
No 555.049 - Masca Branca - Rai(oposição ao termo 903.092 marca mundo Rodrigues Matos Sobrinho
Til) Top).
classe 21 - Registre-se com exclusão
Apre) Aparelhes de P recisão S. A. feita pela seção.
No 586.387 - Supramesli
Ind. e Com. (oposição aos têrmos
Fali
• t i on - classe 8 - Registreias. 904.109 - 904,110 - 904.111 se -sem direito ao uso exc l usivo da
904.112 marca Aparei S. A.
Boehringer Mannheirn GMBH (opo- expressão 'Supra.
No 639.987 - Amparo -- Amparo
sição ao têrmo 904 512, marca Astonin) .
Auto Peças S.A. - classe 21.
N9 644.871 - Realflex
Arroz Brejeiro S.A Com, e Ind.
Realflex
(oposição ao tarro° 904.739. marca Produtos de Borracha Ltda.
classe 21.
Emblemática) .
No 265.129 - Amor - Moreira /h
Lab. Lopes Main S.A. Ind. e Com.
Lomasa (oposição ao tarmo 904.365 Cia. - classe 46.
marca Nerason
NO 478.650 -- lattrosin Nitrosin
S.A. Ind. e Com. de Produtos QuiProcienx S.i. Instituto Farmacêu- micos
- classe 1 - Registre-se com
tico de Produtos Científicos Xavier exclusão feita pela seção,
(oposição ao têrmo 904.519, marca
NO 492.323 - Micropias - Partia
Vitanol).
Tecnoprint Gráfica S.A. (oposi- capa S.A. Indo. Reunidas de &riba..
ção ao têrmo 904.179. marca Servi- lagens - alasse 28.
ços Gráficos Pena de Oura).
NO 578.912 - O Parquinho Sabido
Avon Products Inc
Ind. e Com. Atlanta-o Brasil Ltda.
classe 48.
NO 590.089 - Alvorada - Alvora(oposição ao têrmo 902.958, marca
Kitario).
da Aplicadora de Synteko taa.
•
classe 28.
Labs. Silva Aratijo-Rouasel S.A.
(oposição ao têrmo 904.409, marca
NO 598.259 - São Jorge - Indúsa
Gerifort H 3).
Iria Paulista de Explosivos Ltda. .classe
12.
Lab. Procampo Ltda. oposição ao
Urro() 904.565, marca Reitinatord
IV 620.309 - Unassolve - Una
Promax Produtos 1Vlaximos S.A. Ind. ijsina Nova America de
Produtos Quie Com. (opoente da marca Pilomax. micos
S.A. - classe 46.
têrmo 903.720).
No 624.213
Bonny
Colgate.4
Tintas Coral S.A. (opoente da
Company - classe 48.
marca Yp iranga Decora te. têrmo n9 Pahnolive
No
628.567
Ritinha - Bloch Edla
904.159).
tóres S..A. - clame 48 - Registre..
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A Seção de Redação lune
cia, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.

DiÁRBO OFICOAL
scçxo
DocAo do ~Acidado do oxpodionito do OopertiomonCo
Noolonci de Propriodado induotria do RenlotCrio
de IndOc4rio o do Comórcio

knpresso nas Oficinas do Departamento de Imprense Nacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Capital e interior:
Capital e Interior :
Os originiais, devidamente
aptenticados, deverão ser dacÉilo- Semestre ...me.. NCr$ 18.00 Seme4tre
NCr$ 13,50
gca fados em espaço dois, em uma Ano 080•0•.0000*• NCr$ 36,00 Ano a ...(1.0•4•0• NCr$ 27.00
só lace do papel, formato 22x33:
E xterior
Exterior
as emendas e rasuras serão res4no
Ano
1.a VP 0 • * NCr$ 30,00
NCr$
39.00
J
47
fl)
*a0400•
0..0.0.•
•
uivadas por quem de direito. I
As assinaturas podem ser
tor2adas em qualquer época do
ano, por seis meses õía um ano,

exceto az para o exterior, que
zempre serão anuais.
se com exclusão de artigos para toucador.
N 9 631.331 - Aerophen -- Dr.
Weener Lehmann - classe 1.
N o 635.659. - Samba - Ftammu
Frodutos Químicos S.A. - classe 48
Unilever
N 9 635.994 - Vinólia
Limited - classL 48.
N 9 636.335 - Seleta - Relnaide
Jeste. Sobral - classe 29 - Registre-se com exclusão de conexos em
piassava f
N 9 639.883 - Soli-Ban - Sou.
Bati Tratamento de Vidros Contra
Raios Solares Ltda. ,-- classe 28.
N o 642.038 - Microfil Magnebrás S.A. Isolantes Térmicos classe 1. - Registre-se com exclusão da expressão "de tintas".
N o 643.200 - King - Iberne. S.A.
tfiacminas e Acessórios - classe 40.
N o 044.212 - Matiá, - Expresso
1.(auâ, Transportes Ltda. - classe 18.
Severino
N- S. T.
Tullii - classe 48.
N O e4,7.656 - liy-01 - Dr. Babo,
Co. - classe 48.
N o 647.737 - Lojas Sebo, - Irmãos
Beba & Cia. Ltda. - classe 9.
N c. 653.571 - vuicanete
Vulcan
dedal Plástico S.A. -- classe 28.
Cobradis
N o 654.831 - Cobradis
- Cia. Brasileira Distribuidora de
Produtos de Petróleo S.A, - alasse 46.
N 9 659,647 - Pluire.nense - Indústria de Sabão Fluminense Ltda.
- classe 1.
N 9 663.524 - L. A. S. A. Labs
Andreanaco S.A, - classe 28 - Registre-se Com exclusão feita tela
ÉlOçãO

\1 9 (995.096 - Sun Control - Luminosos Brasileiros Ltda. - classe 1.
No 656.685 - Reshydrol - Vianova
}Kunstharz Aktiengesellschaft elasfie 28.
N o 667.3613 - Dufl/ - Cia. IndusMal de ?Umes -- dome 28.
InTo 068.818 - Jato Sonoro - Ind,
oe Plásticos Jato Sonoro Ltda. (Une 28.

- As ' assinaturas vencidas poderão ser suspensas sem prévio
aviso.
Para evitar interrupção na
remessa dos õrgt:'os oficiais a re-

DIRDTOR GCR,I.

ras, o expediente destinado à publicação.
As reclamações pertinentes
retribuída, nos casos de
ãP
érro ou omissão, deverão ser
lornivladas p escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente à publica ç%
órgão oficial.

Março de 1970

!";.?

novação de assinatura deve ser
solicitada com antecedência de
trinta (30) dias.
--- Na parte superior do ende.
aço estão consignados o número
do talão de registro da assinatura
e o mês e o ano em que lindará.
- As assinaturas das ReparÚçães Públicas serão anuais e de.
verão ser renovadas até 28 de fe-

vereiro.
e-- A remessa de valóres, sempre a favor do Tesoureiro de: Departamento de Imprensa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos çeateto à eaa aplicação.

NÚMERO AVULSO
--- O preço do número avulso figura na última página de cada
- Os eup!erientoe 419 edições
exemplar.
dos órgãos oficiais s6 serão reme-- O preço do exemplar atrasado será acrescido de NCr§ 0,01, tidos aos assinantes que os solise do mesmo ano, e de NCr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato ria assinaturl.
N o 451.843 - Nau Sem Rumo -N 9 699.120 - Plorenz - Plorenn
Cosméticos Ltda. - classe 48. - Vinícola Nau Sem Rumo S.A. Registre-se excluindo-se a expressão classe 43.
N o 454.307 - Tegepê - Carmen
"artigos de toucador"
N o 674.856 - Leomar - Farmácia Silvia Pereira - classe 41.
N 9. 479.553 - Paredão - Agro InLeomar Ltda. -- classe 48.
N 9 683.466 - 7 Flexas - Ind. e dustrial e Mercantil Paredão - clasCom. Paulistas S.A. - classe 46. se 41. - Registre-se com_exclusão
N o 686.378 - Cocolar - Socieda- de açúcar.
de Industrial Londrinense Ltda. N 9 488.373 Tayná Tayná Coclasse 46. - -Registre-se sem direito mercial
e Agrícola S.A. - classe 25.
ao uso isolado da expressão "alce".
N o 489.996 - Vate - Vate ComerN 9 686.646 São Pedro - Comer- cial
e Administradora Ltda. - clascial e Importadora São Pedro Ltda. se 88.
- Registre-se com exclusão
- classe 18. - Registre-se com ex- de ações
e apólices.
clusão feita pela seção.
N o 498.862 -- Colina - Colina ReN o 686.943 - Retinsan - Retinsan presentações
Ltda. - classe 38.
Representações Ltda. - classe 28.
NO 505.927 - Espaço - PubliciN O 687.081 - Bender - Ind. e dai Espaço Ltda. - classe 38. Registre-se com exclusão feita -pela
C i. Bender Ltda. - classe 28.
seção.
EnN o 687.821 - Engequimica
NO 507.814 - Renúncia - Edson
gequimIca Engenharia Química S.A
- classe 28. - F.,eg istreese sem di- Medeiros - classe 42.
N o 509.634 - Figa - Anderson
reito ao uso exclusivo de "química".
1\ 7 9 691.247 - Aeurizal - Cia. Clayton & Co. S.A. Ind. e Com. Agrícola Santa Joana S.A. - clas- classe 43.
N O 515.475 - Primisa - Frigorise 1.
N 9 691.691 - Tocantins - Plásti- fico Minas Gerais S.A. - classe 41.
cos Tocantins Ind. e Com. Ltda. - „N O 515.476 - Frimisa - Frigorifico Minas Gerais S.A. - classe 42.
classe 28.
N O 515.907 - LuckY Whip - Van
N O 692.480 - Dabelnor - Dabel- I3er Berghs & Jurgens Limited nor Com. e Imp. de Produtos Qui- classe 41.
ricos Ltda. - classe 1. - RegistreJoão RoN o 515.937 - Goretti
se com exclusão feita.
•
drigues da Silva - classe 41. SigisN O 694.385 - Anti-Daze
N o 518.517 - Loreley - Casa Snmundo Schlagel - classe 1. - Re- tero
Comercial e Importadora S.A.
gistre-se com exclusão de deter- - classe 40.
gentes.
N o 518.658 - Cantina Sorrento • N9 694.749 - Ganso - Solar Ind.- Cantina Sorrento S. A. - Classe 43.
e Com. de Produtos Químicos Ltde.
N O 518.678 - Caramint - Nestlé
- classe 1.
S. A. - Classe 41.
N 9 528.729 - Nipponean-co-Sha -N O 695.702 - Quimsider - Quimsider Tratamentos Antieorrosivos Li- Nipporazanko-She PRSSP. y ens . e Turismo
Ltda. - Classe 38.
mitada - classe 1.
No 528.865' SELSA • Salsa Soc.
N o 350.131-- Maná - Banco Malte, Einbala',ens e Laminan ,in S. A. -de São Paulo Sociedade Cooperativa Classe 38.
de Responsabilidade Ltda. - clasN ç' 533.090 - joho - Jon° Puse 38.
blicidade Ltda. - Classe 38.
N o 42r.521
Chamfico
CharriNO 53. 107 - Porto Praia porto
fico Importação
- e Participacot
, s In- Praia A d ministra , ão e "ninérHo li.
dustrials Ltda. • .classe 38 - Re- mitada -- C h, sse 3a -- Rcgl , tregistre-se com exclusão de inata- merso r; ara letias de cãmbio e deborrão.
i bentures.

N O 533.554 - Cobasa Cobasa.
Comercial Bandeirantes S. A. -Classe 38 - Registre-se menos pare
letras de câmbio.
NO 533.695 - Casa dos Municipios
- João Alberto Ferreira da Costa
- Classe 88 - Registre-se menos
para letras de cê/rabie.
NO 547.611 - Iervol
lervol Indústria e Comércio de Papéis Ltda.
- Classe 38.
No 548.533 -- Elotrogás - Comercial Eletrogás Ltda. - Classe 38.
No 562.20 - Pronape - Petróleo
Brasileiro S. A. - Petrobrés
Classe 38.
N O 564.068 - Sanhauri - Bebidas
Sanhauá S. A - Classe 42.
NO 564.165 - Sal-lhana - Bebidos
Sanhauá S. A - Classe 42.
N9 573.961 - Pregue Powder The Griffith Laboratories - Classe 41.
NO 573.962 - Pingue Powdor -The Griffith Laboratories - Classe 41.
.N9 577.991 - Montechristo - Antônio Mendes Jr. - classe 41.
NO 578.386 - Morgue -Comissários de Despachos É.Cluaneiros Ltda. -- Classe 38.
NO 578.425 --- Noticias Poputaics
- Noticias Populares S. A. - Classe 32 Registre-se com exclusão
de agendas.
N O 581.572 -- A Informante Waldemar Abdala - Classe 38.
No 581.630 - Emblematica bon S. A. - Indústrias Alim,,nti
cias L- Classe 41.
No 582.664 - Estaincroma Estamcroma - Indústria e Comercio
de Estamparia e Cromação Ltda. -- •
Classe 38.
NO 583.132 - Reman - Representações Reman Ltda. - Classe 38.. No 583.659 Seeing Triangle Vicente Kulisauskas, Vicente •ritguel
Sintrulnas e Luiz Magalhã.e- Pereira
Junior - Classe 38.
NO 583.974 - Borlaema. Borhemar Ltda. Publicidade e Empreendimentos - Classe 38.

Saaaaaiti-feti-a O
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JamanN O 534.730 -- Jamanta
No 632.826 - Mortec - Bar e Lan = I No 509.764 - Conjunto Comercial
ta Comércio e Representações Ltda. •1 ches -aloatee Ltda. •- Classe 41.
Iguatenh - Shop ping. 'Cartel' Man-- Classe 38.
N 9 632.880 - Esperança - Bar e temi Ltda. - Classe 33.
N9 584.812 - Reino slo.s Sarados Panificacão Esperança Ltda . N9 539.899 - Nino - Nino TransCorações - Obra da Entrani ação' Classe 41.
portes Pesados Ltda. - Classe 33.
- Classe 32.
No 540.573 - CICOF - C1COF .030 - Apta - Apia Casa
No 633
NO 383.416 - La Asuncena - La de Propaganda Ltda. - Classe 32 Consorcio Imobiliário de Construções
Asuncena. Transportadora, Represen- - Registre-se com exclusão de e Organização de tinanciamento Litações e Turismo Ltda. - Classe 38. agendas. .
mitada - Classe 33.
No 586.058 - 15 - Fábrica de Do•
No 633.057 - M - Master's ConNO 547.100 - Itaporã
ce,s Neusa Ltda. - Classe 41.
tabilidade Mecanizada Ltda. - ClasItaporá Ltda. - Classe 33.
se
38
Registre-se
sem
direito
ao
N O 592.577 - Casal Garcia, --- Soc.
Na 595.505- Pasto Caramuru uso
exclusivo
da
letra
M.
Agrieola da Quinta da Avelada Lula
Pasto Caramuru de Lubrimantes L iN9 633.250 - Aquarela Carioca - mitada
- Classe 42.
- Classe 47.
Soares Pinto
Wrildemar
Washington
NO 597.741 - Letraset - aetraset
601.471
- Solar das Paineiras
Classe
32.
N9
Limited - Classe 25 - Registre-se
N9 633.356 - Santa Fé - Santa - Cia. Internacional de Capitalizacom exclusao leita Pela seçao.
NO 598.812 - Old Fisherrnan - Fé Publicidade Ltda. - Classe 32, ção - Classe 33.
N 9 633.2at - Portugal em Marcha
No 626.058 - Casa Luiz XV Irmao•4 Salton Ltda. - Classe 42.
Geraldo Gonçalves Henriques - Hryhorij Hordij - Classes 23 e 26.
N9 601.726 -- Zalra
Grafica -Classe
32 - Registre-se com exclu- Expressão de propag anda deferida
&tira Ltda. -- Classe 38.
NO 624.230 - Violão Giannini No 601.934 - Abai -- Mini In- são de publicações em gerai.
O Máximo em Sonoridade - Tran- dastria e Comércio S. R. L. - elasNo 633.386 - Prolemar - Livra- quillo Giannini S. A. Indústria da
se
ria e Editara Prolernar Ltda. - instrumentos de Cordas - Classe ti.
Classe 32 - Registre-se com excluCetasa
No 603.339 - Catatau
Marcas indeferidas
são feita pela seção.
Cerâmica Tabaeté S. A. - Classe' N9 633.424 - Revista Clube XV
NO
662.442
- Falha Santa - Lan° 15.
-- Clube XV - Classe 32.
boratorio Vegethom Ltda. - Classe
No 606.'142 --- NÓ de Cana - Estancia. Itacolomi Ltda. -- Classe 42,, No 633.466 - O Distrita - Sebas- n04.
NO 610.128 - Simonek - MáquiAlpracara • Corre-, tião Maggi da Fonseca - Classe 32.
N o 608.200
Simonek S. A. - classe 28.
tagens Alpraeam S. C. Ltd 3 .
No 634.081 - Moreara - Comér- nas
'N9 631.415 - Tonga - Tonga
Classe 38
cio e Representações Woreira Ltda. Auto
Peaçs Ltda. - Classe 21.
N9 608.020 -- Si -N ar - G . B. - Classe 38.
N0 637.959 - Vox - Vox Peaçs
No
634.172
Grata
-Grata
.:atai
S.
P.
A.
Clesse
42.
Pa l
- Classe 21.
Importação e Comércio Ltda. - Ltda.
NO 479.767 - Lima - Casas Lima
No a11.7.51 - Balisa Lider -- Batas' Classe 38.
Roupas 5. A. - Classe 48,
Classe 41.
S. A.
N9 634.243 - Croma - Onilever deNo
494.529 - Degraxol Pabrica
1\19 614.121 -- Imposto Tributo Fis- Limara( - Classe 41.
de Produtos Lavex para Indústrias
cal e Con t ribuinte da Revista Fiscal
No 634.244 - Aaa - Unilever 1.,1- S. A. - Classe 46.
Associada do Brasil - Jarga Marthat
e Gentil Raimundo Piras -- Classe mited -- Classe Si.
NO 634.306 - SAEB SAEB n9 32.
No 634.409 - Pirelli - Pirelli So- S, A. de Empreendimentos e Bens
N9 615.943 - 'sumi Isuini. In- cietat per Azioni Classe 15 - Re- -, Classe 46.
dústria e Comércio Ltda. - Casse gistre-se com exclusão feita pela
NO 550.916 - Oftalergin - Cia.
no 38.
Industrial Dellos S. A. - Classe 3.
seção.
N9 616.132 -- Charutos Timbuca
No 588.948 - CIL - Cia. QuuniN9 634.410 - Pirelli - Pirelli So- Charutaria Cruzeiro Ltda. - cietá per Azioni - Classe 14.
ca Industrial Cil - Classe 46.
Classe 14.
N O 629.911 - Clavel - Clavel InNO 634 .•,124
Labate - José La- dústrias Quhnicas S. A. - Classe
ConiecCandino
No 616.267
bate
Classe 41.
no 48.
caies Condir° Ltda. -- Classe 38.
N9 634.458 - Nova Orleams - JaNO 631.444 - Nirvana - Andra,
No 620.484 - 'Café Soeldo - Soei- tará
silva
Ribeiro
Classe
25.
Sanfelito Ltda. - Classe 46.
do Albuquerq ue Nobre -- Classe 41.
NO 634.804 - Rizk - Rizk Papéis
NO 633.681 - Sinai - Clavel In, No 622.645 --- Roteiro dos Pampas e Afins Ltda. - Classe 38 - Re- dústrias Químicas S. A. - Classe
- Rubens Rodrigues dos Santos - gistre-se com exclusão feita pela, e
seção.
Classe 32.
NO. 637.394 - Kit - João Maschke
Pitnentex - Alvaro'
N° 626.935
a. Cia. - Classe 18.
N9
634.965
Umuarama
PapeJosé da Oliveira -- Clasee 41.
Umuarama S. A. - Classe 38, e No 628.840 - Sabiá - Indústria
N ? 627.189 - - Biscoitos Estoril e I laria
Gaivão S. A. - Classe
N9
634.971
-• Umuapel - Pape- no Comércio
Rotulo -- .1. P. Abbreu ar Cia. Ltda.
46.
laria
Umuarama
S.
A.
Classe
38.
•- Classe 41.
NO 646.274 - Conjunto Mirim NO 635.130 - Comexport - Dano
Itajupel
N9 630.368 - Itajupel
Itadioarte S. A. - Classe 28.
Silva
Coentro
Classe
25.
Embalagens Ltda -- Classe 38.
N O 646.757 -a Panoprint - SocoRadiNo 630.331 - Movarte.
49 635.580 - Masetti - Casa Ma- pan Mercantil e Indústrias Gráficas
corte S. A. - Classe 25. •.
setti $. A. indústria e Comércio - Ltda. - Classe 1.
Na 631.006 - Desembargador - Classe 41 - Registre-se com excluN9 649.676 - Locão San -- João
José Jabur -- Classe 41.
Vis
são feita Pela seção.
caino - Classe 48.
NO 651.131 - • Rio Chio - ProduNO 636.035 - Mucama - Inter
No 631.034 Fereol Fercol Ferreira Representações e Comércio Li- Americana- de Publicidade S. A. - tos de Beleza Real Chie Ltda. Classe
48.
Classe
41.
mitada --- Classe 25.
N 9 631.a10 - Santo Andra Klemin
N9 637.193 --. HUA
Ne 657 , 875 _e Araçatuata - DistriVv. H.
-- Frigorifico Santo Ar dré Kleein Oncierberg - atibrecrit
Cia. Ltda. buidora de Produtos Farmacêuticos
Ltda. -- Classe 41.
42.
- Classe
Araçatuba Ltda. - classe 3.
No 637.655 - Curva 3 - WaahingNo 661.960 - Cabel-Chic -a- José.
.NO 631.489 - Fopan
Popan
ton
Luis
Bezerra
Classe
32.
de Souza - Classe 48.
Fornecedora Paulista a Na vios Ltda.
No
637.897
Acalaca
Rádio
N9 662.295 - Printmns - José Ma- Classe 41.
Acaiaca Ltda. - Classe 32.
ria Salles - Classe 48.
No 631.516 --- Circus United
No 638.080 - Dinalim - Alamir
No 663.528 - LASA - Laborató&ates Traíra° Company -- Classe Cruz Santos - Classe 43.
rios Andromaco S. A. - Classe 1.
n9 41.
No
668.278 - Dinagel MM CoNo 638.230 -. Mandacarai• - Cia.
N 9 631.351 - Bororó - Motoveg Industrial Nordestino, de Produtos mercial 3. A. - Classe 18,
NO 669.778 - Gard - Colgate
S. A. Indústria Matogrossense de Alimentícios - Classe 43. •
Óleos Vee etais - Classe 41.
NO 638.604 - Evice - Evice 8, A. Palrnolive Company - Classe 48.
No 831.1346 - Matevi Matoveg, A dministração e Participações - • NO 669.955- Gibb's - Ka-Za CoS. A. Indastria Matogro3sense de, Classe 38.
mércio e Indústria de Plásticos Lia,
Óleos Veg etais - Classe 41.
N9 638.913 - Juaense - Cadmia- mitada - Classe 48.
N9 079.607 - A - São Paula AlN9 631.852 Areda alatoveg gern Jauense Ltda. - Classe 38.
S. A. - Classe 46.
S. A. Indastria Matogroseense de
Título de estabelecimento defendo pargatas
No
Synteko - Aktiebo•
Oleos Vegetais -- Classe 41.
N9 433.775 - Restaurante Monteiro
Casco - Classe 1.
- Restaurante Monteiro Ltda. - laget
No 688.494 - indulac Sheradri
No 331.853 - Guatos Ma.toveg Classes 41, 42 e 43.
Williams do Brasil S. A. Tintas e
S. A. Indústria Matogrossense de
N9 436.305 - Moinho Boa Espe- Vernizes - Classe 1.
Oleos Vegetais - Classe ,41.
rança - Dal Molin d . A. Indústria
NO 468.976 - Cate 'tintarias N9 631.854 --- liau p ay Matoveg Comércio e Agricultura - classes 33 Figueira - Classe 41.
S. A. Indústria Matog ros3ense de e 41,
NO 491..423
Mileva - Expresso
Oleos Ventais , -- Classe 41.
NO 497.466 - Consorcio de Cobra- mileva Ltda. - Classe 38.
No 632.339 - Café Anori
Fares dores Dourados - Josepha Liolta da
No 405.502 - Marajo
GraficaDib - Classe 41.
Silva - Classe 33
marajõ Ltda. - Classe 38.

Março da
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N9 509.588 - Rápido Pinhal !Rápido Pinhal/ S. - Classe 38.
NO 524.806 - Unida - Tipografia
e Papelaria Unida Ltda. - Classe 38
No 533.286 - Controll - Co. 1VIEH
n-9 3C8ontroll - Co. MEU - Classe
No 533.771 - Ornalar - Ornalar
Representações e Comércio Ltda. Classe 38.
No 550.900 - Atualidades Eurain
o Mundo na Tela - Euram Cinematográfica S. A. - Classe 32.
NO 551.174 - Eles & Elas - Esquire Propaganda Ltda. - Classe 32
N o 580.611 - O Dirigente Itsaalar
- Editara Monumento S. A. Classe 32.
NO 580.848 - Aji-Shio - Ajinamoto do Brasil S. A. Indústria e
Comércio - Classe 41.
NO 581.560 - Sosil
Orgaiazaçao
Sosil Ltda. - Classe 38.
No 587.030 - Caju - Produtos
Alimenticios Bandeirante Ltda. Classe 41.
NO 602.219 - Guarapari - Luis
Prenotti - Classe 42.
N9 605.978 - Caiçara - loshieawa Masayuki - Classe 49.
No 618.292
no . Taioli 8r; Cia.
B- ig
No 618.594 - Amazonas
n1: r1.1US tria e Comércio Amazonas Ltda. Classe 15.
NO 628.752 - Café Santa Tareainha - Menezes 8: Cerni Cia. Ltda.
- Class e41.
NO 630.068, Café Ficleiense T orretaça.o de- Café
Servidor Ltda. Classe 41.
NO 630.022 - Elegante - Iva
si Str2
lie - Classe 38.
No 630.540 - Lucrecia - Luiz
Eleuterio de Freitas - Classe 41.
No 634.049 - Café Santariense -Vicente Ferreira da Silva - Classe
n9 41.
No 636.339 - Ocidentina
ri nelli Moreira Lopes - Classe Mu..
44.
NO 639.467 - Nacional - Ci Nacional de Adm. e valores - . )Classe
n9
Titu3l80. de estabelecimento indeferido.
NO 486.567 - ta
uraja Yachting Cia. Financeira de
Investimentos
Counance - Classe 33.
lnsig mia inClej Mela,
No 543.159 - Credsul - Banco de
Crédito Norsul Sociedade Cooperativa de Responsabilidade Ltda. Classes 33 e 38.
Esigencias
Apresente novos exemplares;
No 298.260 - Farex Indastfia e
Comércio de Máquinas Laia.
NO 475.072 - Sivo Sociedade lra.
dustria de Vaselina e õleoe Ltda.
No 512.647 - The Singer Company
NO 518.229 - Soeleté Anonyme
lieurtey.
No 522.024 - The Singer Company.
N9 532.720 - Vemag S. A. Veículos e Máquinas Agricolas.
N O 538.344 - Cia. Cestol Indústrias de Óleos Vegetais.
NO 556.622 - Mandrel Industries
Inc.
No 618.968 - Auto Pasto Lindola
Ltda..
N O 659.578 - Mobiliadora Rex L1mitaad.
N O 666.869 - M. L. de Souza.
No 668.658 - The Parker Feri ComPsny.
No 679.577 - São Paulo Alpargatas S. A.
No 679.639 - São Paula A lp argatas S. A.
tas S. A.
No 679.692 - São Paulo AtpargaNo 682.851 - Metalúrg ica AbraMO
liberte S. A.
NO 688.261 - Addressograph
tigraph Corp., Charles Bruning Dl.•
vlsion.
No 688.466 - São Paulo Alpargatas S. A.

ala) ta beg; 11 d aSfalTa Ca?
N" 63.881 - Itatiaia S.
Veleitos, Motores e Peças.
N9 681.002' - Promoci Proisaotim
tes Culturas industrielles..
Agr1COra ~ta
N9 691.250 ___
bana S. A.
N9 696.343 - Sociedade de iie-Pra(entaçoes do Vale do Ribeira Sovale
Ade.
N9 581.321 - Euroquima Pkooltaeis Quimicos Ltda.
N9 606.214 - Safra S. A. Crédito,
Pincinciamento e• Investimentos.
N9 649.848 - Karl Rearaneeer.
N° 655.440 - Cia. de leepreseatarbes e Nr.2:ócios Promocionces.
N° 665.467 - "Contecçoes lulrólnar
,rda.
N9 663.144 - Erico Konn.
Si" 878.907 - Lanceme S. A.
No 678.911 - Lancome S. A.
The Kendall CemN" 6U.310
rie
1 690 753 - Lapfltee mdastria e
-Jo Creio Lida.
N9 709.310 - The Tanatex Cheoical Corp.
N9 482.701 - Frigorifico Serrano
5. A.
No 493.161 - Doces Bravonus
. ada.
N9 524.794 - Sliosi
S'rval S. A. rransN9 528.549
kirces,. Comércio e Representaçõess:
landes.
Pedro Resina
1,1 9 547.957

IYÁRFO OFICiAL
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Na C17.773 - .Produtos enemaceu-I Cia. Paulista de Chenille (janto a
Se0. 0 de Transferências
ticos Pin.ergiaa S. A. '- Concedo a 'pai. térino 185.9301..
restauração.
e Licenças
1 N9 136.173 - Loveroy Pucci.
N9 641..083 - Eciitõra Abril Ltda I N9 158.425 - J P Stevens & Co.
Exigência
Inc.
- Concedo a restauração.
leo 161.080 - Marno Takeuchi.
Plastaold S. A. Indústrias de PlástiJayme Moises Sarus Ltda. N9 177.533 - Irsrebra,
Indústria cos (junto ao termo 565.273). - ResTitular do registro 199.761 - Inde- de Relógios do Brasil Ltda.
salve a rasura do número do termo
firo o pedido de prorrogação por fal- N9 180.308 - Otto Costa Soares. no documento de fls. 9.
ta de pagamento da taxa. devida.
Diversos
Foram, indeferidos os pedidos de N9 190.912 - Westfalische Metall
prrorogações dos registros abaixo Industrie KG Hueg. & Co. Feiquema
Discos
Fonográficos Limencionados por falta do pagamento N9 191.620 - Scovill Manufacturing mitada (junto ao térroo 628.434). Company.
da_ taxa devida.
Arquive-se o pedido de anotaçiai de
N9 201.453 - Ricardo 'Sasanello. No 192.564 - GB Patent AB,
transferência.
N9 202.652 - Casa dos Três Irmãos
Oposições
Garantia S. A. - Sociedade da
Tecidos S. A.
Crédito Imobiliário (junto ao têrma
N9 203.742
Maciemoiselle Modes, Auto Comércio e Indústria Agil n9 693.162). - Arquive-se o pedido
S. A.. e Giroflex S. A. Cadeiras e
e Confecções S. A.
N 9 203.935-- Distribuidora de Aguas Poltronas (OpoSidio ao têrcao 153.085 de anotação de alteração de nome.
Nada há que deferir quanto ao pedido
P
Santa Ysabel Ltda.
No 204.21e - Pedro Miranda.
Daca S. A. Ind. e-Com. e Cia. de fls. 7.
Retificação de Cliché
N9 204.908 - Marien ,S. A. In- Hansen Industrial (oposição ao têrmo
dústria e Come rcio.
n9 153.449 P
N9 800.149 - Papo Firme -- Bar
N9 204.921 - Dr. Frencieco Cai'- Empresa ' Brasileira de Relógios e Lanchas Papo Firme Ltda. - clasloá de Castro Neves.
Ifora S. A. (oposição ao têxmo
se 41 - clichê publicado em 26-8-G7,
N9 205.148 - Malharia- N S
mero 154.139 PI) e (téraio 1_55.2E7
149 800.183 - Mait-Frid - ConConceição S. A
P I)
Mak-Frid Ltia - classe 53
No 205.803 - Cia. Indosixia. e Holstein 84 Kappert S. A. Indfislria fecções
- clichê publicado • em. 28-8-67 ee-•
Mercantil Casa Fracalanza.
do Máquinas (oposição ao têrmo má- São Paulo.
N9 207.321 - Comerei: e Indes- trauo 155 - 298 P Ti •
N9 800.185 - Telefonemas
teia Dellos S. A.
Axios S. A. Indústria Mecânica Comerciais - Call-Me Telefonemas
P49 207.542 - Emprasa Gaaaca O (oporaçao ao &trino 1_56.477 P I).
Comerciais Ltda. - cla,J,se 33 - cliCru eiro S: 'A.
Ind. e Com. Irmãos Cestari S. A. chê publicado em 28-8-67.
N9 207.951. - Indústria e Cornér- (oposição ao termo 156.632 P 1).
N9 800.215 - MaUca Boutique
cio Bovino Ltd a.
São Paulo Alpargatas S. A. (opo- Maloca Boutique Ltda - classe 35
N9 207..953 - Indústria e Comer- sição
ao termo 172.860 M I ) .
e 36 - clichê publicado em 26-8-61
cio Bovino Ltd a.
Moa e Cabos Plásticos do Brasil
N9 208.000' - Silvana Com. e Ind. S. A. (oposição ao tarmo 173.452 - Estado do Rio de Janeiro.
149 800.217 - As Certinhas - SerN9 532.735 - Aribemas José FIZ- Ltda.
P I).
Marcos Rangel Pórto - classe 86
.ado •5.: Cia.
N9 208.196 - Sociedade Com, de liatahlagica, Oriente S. A. (oposi- gio
-- clichê publicado em 28-8-67.
N9 584.418 - A. Costa Mande a Isz Máquinas Casa
Rathsam Ltda.. ção ao têrmo 180.672 M/) e (taram
Ipq 800.218 - Jornal de CopacabaLtda.
N9 208.199 - Sociedade Com, de n 9 1.80.673 M I )
na. - Italo Godofredo Ra/110s. EvanN9 603.298 - Helio Peilegrini.
Máquinas Casa Rathsam Ltda.
Peter iVa iranyi Ind. e Com. S. A. r3r Gurgel do Nascimento e Gardaa
N9 625.874 - Turibio Soares Si- N9 208.672 - Mário Levi.
(, oposição ao têrmo 184.135. M 1) .
Monteiro Lima Garcia - classe
girafa.
149 208.816 - Empresa Gráfica O São Paulo Alpargatas S. A. e Sea(! nia
32 - clichê publicado ein 23-8-67.
No 634.538 - Sermo - Rádio e Te- Cruzeiro
".
A.
Cia. Ltda. (oposidn ao Varria nú- - Guanabara.
esisão S. A.
N9 209.474 - Empresa Gráfica O mero 184.697 M 1)
N9 641.014 - S A. rnddatria, e Cruzeiro
N9 800.234 - Código 90 - David
S.
A
Metalúrgica Oriente S. A. e In.Joniercio Concordia,.
Benveniste 6 Pedro Luiz Au1e9 210-.169 - Com. de Artefatos dústria de Metais Vulcânia S. A. Leslie
traia Ribeiro - classe 2 - clielil puPreste esclarecimentos
Texreis Joto S. A.
(oposição ao Urino 189 030' M 1) e blicado em 2E-8-67.
N9 800.235 - Código 90 - David
N9 556.756 - Termomecanica Acta- N9 210.803 - Usina S. Christov.ão (termo 185.031 MI).
Tintas
5-.
A..
São Paulo Alpargatas S/A. (opo- Leslie Benvenista e Pedro Luiz Aumoli S. A.
NO 210.97W - Três- Leões Mecânica sição ao termo 185.321 M' 1).
10 562.292 - importaçae- e Exportran Ribeiro - classe 32 ciich0
Doca S. A. Ind. e Cofre e Meta- publicado em 28-8-67.
iaçã-ci e AdMinistração Arraial Ltda. S. A. Rep resentações, Com-. e Ind.
N9 658.128 - Murakamr Agro Cd- 149 212.806 - Lammação CrIrnetal lúrgica Oriente S. . A. (oposição ao
149 000.274 - Tabacaria 33 -- TaLtda.
.
termo 185.882 MI) e (têrmo 185.9e8 bacaria 33 Ltda. - classes I - 8 caercial e Industria S. A.
579
' 212.953 - Ricardo Fasanello.
M D.
9 - 10 - 11 - 12 -- 13 - 14 - 13
N9 696.394 - SeraI Larnmação
No 212.954 - Ricardo Pasanello.
Unirever N V (oposição ao téiaroa -35 - 26 J- 27 - 28 - 29 - 32(iço Ltda.
N9:
219.9794 - Emprêsa Gráfica C n° 18Ie.594 MI).
S9 - 38 - 44. - 49 e 50 - clichê
N9 697.055 - A.. Toeolla S .. ke.
Crâzeiro S. A.
publicado em 20-8-67a
indústria e Cbméref0, de Metais;
Einprésa
Brasileira
d'e
Relógios
N9
220,
.709
1,19 403.147 - Entipire Indústria
Empresa Gráfica O Hora S. A. (oposição ao termo nú- 149 800.275 - Tabacaria 33 - Tauzeiro S.. A.
bacaria ss Ltda. - claases 4 - 8 -a)
Nacional de Radio e Televisão S. A.
N9
222.204p
- N.. V: . Amsterdams- mero 189.232 1/1" r).
g --- 10 -o Il
N9 634.648 - B. T. Babbitt, In12 .- 19 ene Likeurstokerik T Lootske Der ErUustria Química S. A.
Cerilnica Indalatuba 8. A. e Ce- --. 26 - 26 - 27 - - 29 - 32ven
Lucas
Bois.
N9 657.073, - La,plas 54-anui:atura
râmica .CYriarelli S. A. (oposição ao 2,t3 - 38 - 44 - 49 e 50 - encha
149 229.421 - Artes Gráficas Goa- tearate 189.283 M I).
te Laminado Plástico Ltcla„
publicado em 25-8.-67..
rany
S.
A.
N9 663'.363 - Ilrasmotor S. A,. EntN9 800.276 - Cinco Pontos Básicos
Bieicletas
Monark
S..
A.
(oposição
atam, sag 3:anatariam:o . Idoneidade,
ireendimentos ç ParticiPações.
Arquivamento
de
processos
ao
têtano
190.435
5,e
1).
149 661.369' - Jaynie Benvolif Jr.
Segurança,, Liquidez, Rendimento
liroram mandados arquivar os Danton Chacon (oposição ao ténia° Crescente Valorização - CODACC
No- m.216 -- Roux Laboratories
cir .
p roce_ssos abaixo mencionados- 119 108.571 P 1),
- Crédito, Elnanciamento
1,I9 692.043 - Casa Branca Pintiu- N.9 809(.725 - rmie
- clames 16 - 39 Marinho doe Alvaro Coelho da Silva (crposição Ikeveitheierrecc
as Ltda.
38
e 50 - cilehe publicado eaw,
Santos.
ao têm° 144.339 P I).
149 403t336 - Empire Indústria 149 513:.809
36-8-67.
Cin. e Ind.,. Irmats
Pacional de Televisa° S. A.
109 800.207 Estantex a•-• Maria
Indústria de leafrapiariaa Agritolaa
N9 407.926 - a. A.. ShOpping Barbosa S. A.
jogo Segabinazi - classe 17 - cliclié
Pinhal
a.
A.
(oposição.
ao
~no
nú149
515'.570
Cera-mica Carapina mero 144.604 P I).
teWis do Brasil Saltaria.
publicado em 29-8-67.
515.49IY - rIligoriffeo& Antas de Baixo.
traafarma Sa A. - Indústria Parlerals S. A. •
NO ' 536..779 - Editara e alheader- Macêutica (oposição ao tênain 147.165 PP 800.293 - Rhotlia,. a Marca Gle
Confiança Também a Serviço da ire• 524.326I
lEtlitõrea nevlsta de rradora, Castro Antes Ltda.
P I).
terinarla - Rhodia Quimicag
Ilagens Ltda.
•
149 ' 613.350 - Juracy dos Relato& Paulo Euzebio ( 01~0
"rm° e Textels 8.A. - classe 2 - clichê
• 520.868' -. INR- rnatitato Corrêa.
n9 149.976 P 1) .
publicada em. 204-67.
lacional de Relações InterarrierferC-' 149 811-944- Ind. de Bebidael
Goyana S. A. Indústriaz ~Raia
as.
raldini Ltda.
PUBLICAÇÃO: DIRETOR-GERAL
rag da, Matérias Pldsticas (oPogiatcaao
Drvmorta . - antvIma
N° 937.559 - Indaistria de Ren^e- • N9 819..S76 - Produtos: Alirrainticl og ténno 150.060 P
E SEÇOES
clamara() dei Café e Caretas Ltda.). Brasileirog Superge l
Thorapson
Cofap
Cia.
Fabrica10 588.391 - Eleublein
.
D.O. 'DE 20-3-1970
149
521.004
Nicolaa
Di
Marco
NIdora
de
Peças
(oposição
ao
'têm°
N9 564.382 - Rep reseritaçõea Cal- coliello.
n9 15/.988 P 1)
baba Ltda.
EM, 23, de março de laat
149 602.987 - Alfredo Monteverde.
Bicicletas Monarlt S. A. (opoeiçãO
N9 595.056Notificaedo
Shila Teso( Chio.
Arquivem-se
os
processos.
'ao
tarino
152.931.
P
.
628. .a4ff - Cury Distribuidora
Picam TiOti ftrados os moerei:.
e Cereais Lides.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
abalizo mencionados para comII9 639.713 - Adelino dos Santos
DIVISÃO JURIDICA
parecer, a este Departimento, c
DIVISÃO DE PATENTES
talas Quinto de Souza.
a fim de efetuar o pagamento de
Rio, 21 de março de 1970'
79 034e . 227 - Moinho 1É1111U.
Rio, 23 de março de 1970
taxa fina/ e da, primeira anuidaEsigáncia
de, dentro da p razo da 60 dias:
Dl:Versosj
Cumpram exigências técnicas: ,
Privilégio de rizrenedo Deferido
Acasy Firmina Vieira ( junto ar> Ire149 548.797 - Mapi S. A. Adial. Máquinas Excelsior - • Indilatria e' gistao 308.981ae. - Cumpra,
exigência. 14 .9 152.421 - Processo de proCiuIncole)oraçáo
Protaiga como I Coméacio, S. A. (opoente da •par.. tercio, parecer de fls. 33 pela ça.0 de corantes azõieos
Ciba SOnCr ea de serviço.
I Mo 184.440) . .
'Seção Legal.
afete Anonyme.

Segunda-feira 30
N° 143.534 - PrOCCUSD para a •piaduçáo de produtos de substituiças da
2-Halogeno-3-Mercapto-Quinoxalina e
composlçaes praguicidaa a base dos
mesmos - Farbenfabriken Bayer Aktlengesellschaft.
N9 155.903 - Um aperfeiçoado
tanque de armazenamento criogênico
fechado e processo para armazenar
aim líquido criogênico - chicagu
Bridge -Ir Iron Company.
No 169.300 - Processo para a preparação de derivados quinônicos -Patbenfabfiken Bayer Aktiengesellsehaft.
No 169.460 - Processa para prodta
21r sulfonamidas Sehoring A ictfengesellschaft.
a:vigência
Cumpra exigência técnica'
No '161.809 - Ancliz Ej Glazoisaki.
Diversos
Usinas Siderurgicas dinas Gerais S.A. (junto á pala PI n9 50.801).
Arquive-se o pedida de all gtação de
contrato por falta de cumprimento
ale exigancia.
Oposrcões
S'aj£1 Rozen, Serv-Suco Ind. de ata.

frigerantes Ltda. e Leonel Corres
(Opoentes da pat. MI tarino 210.439)
REPUBLICACAO: DataETOR-CrEFLAII
•
VIVISOITIS - stilvrcjos
E SEÇOES
D.O. de 20-3-19'70
Iam 23 de março da 1970
Nottficaalta
Ficam notificados os requerentes
comparecer
at3aixo mencionaaos
êste Departamento no prazo de
60 dias, a fiam de cintilar o pagamento da taxa final para que sejam expedidos os aertificados:
N 9 604.597 - Instituto Adventista
de Ensino.
No 604,598 - Insaituto Adventista
de Ensino.
No 604.601 - Instia p la Advenuarn
de Ensino.
Notificação
' Depois de recorrido o prazo de
60 dias, a partir da presente data,
para recurso ou impugnação e se
nenhum interessado do moam se valer ficam notificados os requerentes abaixo mencionados para comparecer a êste Dena ..tainento, a fim
de efetuar o pagamento da 'taxa
final, dentro do mimo •de 60 dias,
contados da data em que aver expirado aquele prazo de re nisso:
Marcas Deferatan
N O 638.218 -- Tagnari - 1.aquarl

Ind. de Artefatos de Borracha. Ltda.
- classe 36.
No 639.034 - Unibra - Cia. United Shoe Machlnery do Brami classe 28.
NO 640.204 - Parapa - Ind. de
Calçados Battaglia S.A. - classe 36
Com exclusão das wrti5w iltelleadOS
pela seção).

No 64.1.231 - Ittaiveg - Havog Industries, Inc. - classe 28.
No 641.993
Tierreoclalr
Cosmetica Científica, Sociedacl Anonama,,
Induatrial y Comercial -- alasse 48.N9 642 274 -- Judir -- Armarinho
Judir Ltda. - ;classe 12.
N9 643.'704 - Albaga - Ind. Me..talúrgica Albaga Lt,da -- classe 13.
No 644.193 - Fornua - Refratários e Pesa:adi-nen : os Fonas
A. Classe 16
NoIsimainst
Isola ra' n IMPerMeabilizações s Ltda.
- classe 1. •

D'Val0
No .644.455 -- Crefisua - Banco
Crefisul de Investimento S.A. -classe 13 (com exclusae de joalheria
N9 644.464 -• Crefisul --- Banca
Crefisul de Investimento SÃ classe 22.
No 644.889 - Emblemática - Pucci
S.A. Artefatos de Borracha -- classe 13.
N9 645.458 - Emblemática - Cia.
de Desenvolvimento Econômico do
Paraná Codepar - classe 13.
NO 645.476 -- Emblemática - Cia.
ale 'Desenvolvimento Illaortõirtico do
Paraná Codepar - alasse 31.
NO 648.522 Cooban Cooperativa de Consumo dos Bancários do
Rio Grande do Sul Ltda. - classe
18 aliam exclusão de ao:11~
No 646.084 - Codene Cia. Riograndense de Negócios S.A. - classe
na ,3I
No 646.192 - Tucum -- Tucum
Ind. e Com. de Meteis Ltda. classe 11 (com .exclosno de anilem.dores) .
N O 646.386 - Gaipo - Gaipo Com.
de Abrasivos Ltda. -- classe 46.
Na 647.147 - Witarix - Chernische Werke Witten GMBH - classe
1 (com Tis indicações expirataa vela
seção).
N9 650..257 - Babar- Kosmetlic -Dr. 13abor & Co. - alasse 43 (com a
Indicação exposta pela seção).
I19 650.503 - .Equifil - Equipesca
'Equipamentos de Pesca S.A. - classe 22 (com exclusão dos artigos indicados pela .seção).
N9 650.610 - Hully Gully - Confecções Abbud Ltda. - :lasse 2$.
N9 659.797 - Keenevr - (Manga
Ind. e Com. de Cosméticos Ltda. classe 48 (com exclusão da artigo indicado pela seção).
No 650.866 - Reforçam - Dr.
Werner Lehmann
classe 1.
No 650.956 - Yarriamoto - Ind. e
Com.. de Grampos Yarnamoto Ltda.
- classe 48.
N9 '651.141 - Allyn-707 - AI/Led

Chemical Corp. - classe .23 (com
exalação do artigo indicado pela
seção).
Na ;651..199 - Versatyl - Versatyl
Ind. e Com. de Tecidos e Confecções Ltda. - classe 23.
/ao .652:2077 - Propiofen - Sacasche Anilin as Boda laabrik Aktieng-esellschaft
alasse 1.
No 652.536 - Winor - Winor Ind.
e 'COM. .de Artefatos Têxtil Ltda. classe 23.
149 652.958 -'Freira - Representações Freire Ltda. - classe 4.
'N*9 653.155 - Arapuã - SuperLojas Arapuã, B.A. - alasse 48.
N9 653.826 - 'Badalo - Badulo
Materiais para Conatruaõea "Ltda. classe 16.
No 653:633 Fos-Zinco FosZinco Zincagem Ltda. - classe 1
(com as indicações expostas pela seaão) .

N9 618.586 - Emblemática - Emprêsa "de veaolim Itda. - -classe .13
(com a indicação axposta pela seção).
'279 :4319.270 - Carnet-Lar
131gLar 'Utilidades S.A. - classe 14.
BigNo iial9s285 - Carnet-Lar
Lar 'Utilidades S.A. - classe 49.
N9 (620.104 - lar do Turista leão Xesaler Coelho de Souza
classe .32 (com exclusão de agendas
lmpressaa),
N9 620.360 - .Boliche .São Paulo
- Sialidhe São Pauto :Diversões lacta.
- classe 38- (com asa:lusa,' dos arti'gos indicados péla seção).
Paraná - Silvino A Batissa -a
'Na 621.389 - Legislação 'Fiscal do
classe 32 (com exclusaa dos artigos
Indicados pela seção).
NO e47 346 - Jatex - Antônio
Sarai° Monteiro de Barros - classe 46.
649.196 .- Ema-ira , - Equianaca.
••• - a mentos de Peac.). S.A. - clas•
se 22.

(9-a-aa dl)
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N9 597.999 - Vila Vera a Lygla
N9 £6 :ROO - The .
Hour
- The Lutheran Is) smen's League Pereira da Silva e Magdatena laaan

I- • Claase 36 - Coas exclua:ai de
- classe '32.
Pradutos leques.
NO 627:857' - Trevi
N O 618.508 - Oh! :aringe - BebiAlimentícios do Litoral S.A. Ind.
e Com. - classe 41 (com as indica- das Marumby S. A. ainclusteia a aomércio - Classe 42.
ções expostas pela sação).
N9 628.566 - Ritinha, - Blcch
Contrato de exPloraeâo de nawns
Editdres S.A. - classs 36 (com exclusão dos artigos indicados' pela
Mobil Tintas S. A. No aaciala
N9 629.696 - Cashmere Bouquet - de averbação de .contrato da.; traiseção).
eus Dular no 224.267 • Bei:ramal
Colgate-Palmolive Company - clas- no _244 .275
Berrybril
274.601
se -48. •
Berryloiti na 295.376 - Berra BroNo 630.075 - DNB
Cia. do Cal- thers .n9 2 n9 311.307 - Ber?veloss
aados DNB
classe P ra •
/19 324.674 - 113erryflat .ao 332.412
N9 630.076 -- Dê-Ene-Bi.) - Cia. - Colorjet n9 352.519 -- American
de Calçados DNB - classe 35 (com Mafietta n" 354.515: 1
Anote-se
exclusão dos artigos iudicados pela • alteaçao de nome:
- Aaeciitase
seção) .
o contato de exPlo aaãoNo 630.077 - Dê--Ene-Bê - Cia.
de Calcados DalB - classe 36.
:Transferências e a l lera(!ii,--2s
noukc
N9 630.358 - 'Kader
Confeccsocs
cl.o titular de processos
Kader Ltda. - ela.ssa-36.
Foram mandadas anotar noa proNo 630.548 - Cloratny - Calçados
cessos aJ)ai'cimencionac!o ms a a iiinClororny Ltda. - alasse 36.
NO 631.690 - Trisantex Trisan tes 'transferi:nelas e alie:ia-Cias de
test Alfaiataria, Lavanderia e Tin- nome do titia a r de orno 'ao'
turaria 1.tda. - classe 36 (com exOrga aização de Compri:5 d
roclusão de "confecções" como marca). anunidades Catalicas 'S. A.
OCCC
No 631.771 - SPial -- 'Perfumaria - Alterarão de -nona; dr tituata
SPW Ltda. - classe 48 (com exclu- título Olaranizatalo de Comuras tias
são dos artigos indicado;, pela seção). Comunidades Católicas OCCC Ltda.
N9 632.1367 - .Luitcoi sl
.Luitirold- n° 212.764) .
Polimatic Fletrornetalúralca S. A.
Werk,
Cheinisch-i'lia ria izeustiache
(alt. de nome do titular na' Marca
FShrlk - classe 45
Polimr
t ie térnm 755.2a9
No 632.960 - Igarisê - Ind. MaPolimatic
têrmo 7136.262 Poliinstie tèrino núdeireira. Igaritè Lida - clairae
mero
756.280 - Polimatic tênia) núN9 632.978 - Camanducala - Minanica° Carnanducaia Lala
clas- mero 765.287).
se 4 (com as indicações apostas pela
Foram mandados cancelas os resenão) .
g istros abaixo .mencionados:
N9
No 633.151 - Rota Sul - Rata
400.841 - Antônio Christofani,
No
Sul S. A. Comercial e Dar). 400.897 - Tar t ac Tortnntarnica
S. A.
se l4.
No
4
00.901 -- Ele Et tal Modas e
No 633.180 - ,Zelmann - MalhaLtda.
ria e Confecções Zelmann Ltda. -- Confecaões
No
'401.007 - lasdriauea Lorenzo &
Classe 36.
Cia
N9 633.274 - Conev Tsland - (to- IV -401,011
Josa de Jesus.
berto Augusto - elaSse 49.
. Na 401.090 - Ind e Com. de EsNO 633.996 - Orlei - Oriel Em- acuas Tm a erlal Ltda.
preendinientos Imobiliarios - S. A. - • No 401.096 - Produtos Elétricos
Classe 31.
Pab Ltda.
No 634.309 - Agrometro - Daniel Na 401.184 - Friaorifico Serra no
Ap aricio Galtlino do Prado - Clas- IS. A. - -Cancelem-se os reatatros.
se 1.
'Exigências de apresente cliché:
No 634.605- Copyblitz - Impex
N
9 790.660 - E. I. Do Pont De
Representações Ltda. - Classe 1 Com as indicações canastas pela Nemours and Company.
No 606.453 - Santapaula Melhoraseção.'
NO 634.964 - Umuarama - Pane- mentos S. A.
lana Umuarama S. A. - "Classe 31. .N9 606.457 - Santapaula MelhoraN9 635.243 - K - Brascola - mentos S. A.
Brascola Ltda. - Classe 49 - Cora
Diversos
exclusão dos artigos indicados pela
NO 760.435 - Ma gnozon Geradores
seção.
NO 635.492 - :Campos Novos - de Ozônio 'Ltda. - Fica sem efeito a
José Espindola Magalhães :Jr. - exigência publicada, pois o clichê saiu
Classe 43.
corretamente em 13-2-67,
N O 6$5.778 - Irmãs Cordeiro NO 760.446 - Panificadora
Maria Gertrudes das ,Graças _Silva e GrandiUque Ltda. - Fica sem efeito
Antônia Cordeiro ala Silva - Clas- a exigência publicada, -pois o ,cliché
se 32.
foi p ublicado em 13-2-67 com .o nome
N O 635.791 - Lialo e Lezio a "Du- da -marca "Grand-Uque", não conpla dos Dedos Mágicos - Herculano latindo com os exemplares. Será feita
Tugillo Sanchez e Manoel Minharro a retificação necessária.
- Classe 32.
-No 621.262 - Império Propaganda.
N O 635.836 -. Plyrnouth - Com- - Arquive-se.
pafila Industrial de Tabacos Socie- No 841.908 - Aloysio Fidelwein e
dade Anónima - Classe 44.
Seu ‘Conjunto. - Arquive-se.
N9 636.041 - Selma - Indústria
149 539.133 - Siai Sociedade Ine Comércio de Bôlsas Selma Ltda.
- .Classe 28 - Com exclusão -dos dustrial e Agrícola Ltda. .- Arquive-se.
artigos indicados pela seção.
NO 636.315- Cacilda - Fábrica de
_Retificação _de clichê
Cal:ciados :Cacilda Ltda. - classe -06
NO 780.639 - Hebraico ó Fácil No 636.672 .- IJBE) - Indústrias
Divulgação de Cultura Ltda.
J. B. Duarte B. A. - 'Classe ,11. Mazal
- el. 32 - clichê publicado em 28
N9 636.791 - Balia Center -- Per- de junho de 1967.
fecta Incorporadora, Empreendedora N9 790.722 - Hotel Panamericano
e Adm.. Ltda. - Clame 12.
- Reboredo, Chaves & Cla. Ltda. No 636.977 - Raposo Tavares -- cl. 33 - cliché publicado em 28-7-67
Pedreira Rasioso TEM'eS Ltda - - São Paulo.
No 780.833 - PC - Metalúrgica
Classe 4.
N9 481 570 - Compriband - Faulhaber S. A. - cl. 10 clichê
publicado em 26-6-67.
A g'biton A. O. - Classe 31.
NO 534.161
Celeaor
Stuaio de NO 780.862 - Sayonara - Produtos
rodur
Gráficas Seiecor Lima. Alimentícios Labor Ltda. - ci. 41
- Classe, 25.
clichê publicado em 28-8-81.
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'0 ONTOS CARACTERIST1COS DOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO
adjacente a um de seus lados uma serie de perfurações equidisTERMO N9 172.821 de 2 de setembro de 1965
Requerente: JULIAN RODRIGUEZ CANO Y MARTINEZ ~ARGENTINA
Privilégio de Invenção 1 m PRWESSO E APARELHO PARA PABR1;
CAÇA0 DE TUBOS DE COBRE SEM COSTURA

tantes; e por serem es carrettis montados em eixos instalados
• em mancais localizados em suportes laterias, acudo. que o eixo

de um dos ditos carrettle possue numa de suas extremidades mO•

'REIVINDICAÇOES
L-

Cm processo para fabricaçâo de tubos de cobre,

caracterizado pelo fato de compreender as etupas de fumar,

la de fricç .ão junto a uma engrenagem que ko entrosa com engre.
nagem, ou engrenagens, intermedidrias cujo eixo ou eixos s:io

por eletro deposição , uma camada ininterrupta de cobre
sabre um catodo mergulhzdo em um banho eletrolitico contei:,
do cambem pelo menos um ~o 22 cobre; remover dito cato-

providos de rescas 7 sem-fim ou pinhiies e fica montado em suporte; e

por entrosar-se à ou as engrenagens intermedif,rias com

do revestido com a camada de cobra do citado banho; apli
cai' uma força de pressão radial, dirigida paro dentro, dá
Ore substancialmente todos os pontos da superficie externe,

da refer.ue camada Cre cobre aderente ao dito catoeo, fim

a rosca-sem-fim ou pinhiies -do eixo. de um motor elétrico; e
por dispor, sob. a fita, de um suporte de apóio onde acha-se
ama obapa de encOsto com abertura coincidente com as perfura_

de expandir ligeiramente dita znmnáa a separa-ia da super*
f1c1e subjacente do citado catodo # e retirar o menciona
do tubo de cobre do cltaa'0 catocto

dZeS da fita, sendo que sob este suporte

localiza-se um inter-

' raptor com contacto provido de roltte saliente atravt ' s a aber.

Ponto n 9 1 do tx)tal de 15 pontos apresentados
tu-ra da chapa.

Pohto n 9 1 de um total de 4 pontos apresentados.

_
...i.07,....uifi.Noigrimo^motoulblimal,
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tÊEMO N O 168.852 oe 25 de fevereiro de 1963
Requerente . ENG DIMAS DE MEW PIMENTA .,. $ÃO PAULO
Priv.de Invençáo/ • N6 9 0 8 ORIGINAL CALENDÁRIO/AUTOMÁTICO'
çaigindleaeese

,

.Novo E ORIGINAL CALENDÁRIO AUTOMATICQ",

formado po,

TehRmo N° 177.445 de 1 de março de 19664
Requerentet LOIS POLLASTRINI • JOSi SAADS RAO PAULO,
'Modelo Industriai: "MOD2L0 DE MESA PARA JOGOS DE SAIXO,
COMO ALBA bs

RUMAR E OUTROS".

EDIVINDICACOES
conlunto ligado ao

meCan1SMJ

ceio 14; pilhas comuàe ou

indo

Uma

de reiegio, de

fueoionomeato pop

MOMO ME MESA PARA JOGOS DE SALX0, COMO

por corrente da réde •ittrico, poema-

M.e enroldvel em carretélé, ma qual

tele

impreseoa,

MESA DE MIMAR L OUTROS, caracterizada essa mesa, em essen*Ia, pelo fato da mesma apoiar e8bre pde com o formato de
~nas inabstandialmente ein . "A", liadas entre si por pes,2

em sequência, os números relativos aos diao do loto, ou outro.

eee eesencialmente hiperb6licos e uma euceee g o de ardes ,

dlaeres, caracterizado por possuir dita fita, es p erIferlo ;

reeooçoa - e arcolvideee com suas curvaturas voltadas reepeo.

-0 hl)

rr-

tivamonte para baix0 e para cima, e dispostae uma voltada
para a outra, como elementos Opostos na conformação decorativa doe mencionados .08.

E;i1r. O cic

.1

' a requerente reivindica a prioridade doscorrespondentsepedl
dosdepositadolna Repartição de Patentes da Alemanha, em 21 de ou
tubro de 1964, sob os n osS 93.809 UI/Ia/210 e S 93.810 VII14/2100
Ponto n o 1 de um total de 8 pontos apresentados.

Fig. 1

Ponto TI O 1 do total de 2 pontos apresentados
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TERMO N O 185355 dc 02 de janeiro de 1967
Requerente: NEW KAREN PRODUTOS QUfMICOS COSMÉTICOS LTDA.
SÃO PAULO
=!=
Mod.Industrial: " NOVA EMBALAGEM PARA DESODORANTES"leivindlseft_çjqâ

1 • Nova embalagem para desodorantes, caracterizada pelo fato
de se apresentar por corpo principal de' configuração cilíndrica e g
niforme quanto ao sou aspecto perimetral, sendo que uma das suas ex
tromidades e livre e outra termina em recartilhado vertial de Ostrl
as paralelas fOrmando faixa perimetral decorativa.
Ponto n o 1 de um total de 3 pontos apresentados.

ItRMO N 2 193.017 de 18 de setembro de 1967.
Requerentes EDUARDO JOÃO =MIES a===GUANABARA
ModÊlo Industrial: " N8V0 MODUO DE PLACA DE MADEIRA PARA PISOS OU
REVESTIMENTO DE PAREDES
REIVINDICAOES
NOVO MODELO DE PLACA DE MADEIRA PARA PISOS OU REVESTIMEN
TO DE PAREDES, caracterizada pelo fato de ser formada de duas
ou mais peças coladas entre ai. compondo um quadrado .na qual
' o abertas duas cavidades de arcos de um quarto de circulo
sa
de raios iguais e- menores que . os lados do quadra,m centre .
de raio opostos. Caracteriza-se também, a plaoa pelo fato de
nela serem ' embutidas nas cavidades abertas tiras de madeira de cOr diferentes, formando um desenho de semi-círculos auper

postos, tudo como substancialmente descrito e representado nos
a esenhos anexos.

Unido ponto apresentado.
_
TIPO- 7

Y
. 41%90~

I

TÊRMO N o 173.819 de 07 do outubro de 1965
Requerente: SIEMENS AKTIENCELLSCHAFT =I= ~ANUA
Priv.de Invenção:" PROCESSO PARA CAPTAR IMPULSOS DS
SINALIZAÇÃO OBTIDOS DE LINHAS EM SEQUÊNCIA DESORDENADA, COMO POR EXEMPLO, IMPULSOS DE TAXAÇAO SM INS.
TALAÇOES TELEFÔNICAS
Reivindicaçõe2
1 - Processo para captar os impulsos de sinalização obtidos
de linhas em sequencia desordenada, porem com determinado intervalo temporário mínimo, e apresentando determinada duração mlnt.
ma , como por exemplo, impulsos de taxação em instalações te1ef6=
nicas, mediante exame periedico das linhas obre o seu estado de
sinalização e averiguação dos impulsos pelo chamado °princípio
last-look", por meio de comparação dos resultados de pelo men0s9
dois ciclos de exploração subsequentes, caracterizado pelo fato
le os impulsos examinadores apresentam a forma de impulsos duplos
J ainda, que os dois resultados do consulta deduzidos de anbos
de
os impulsos individuais são apreciados como tinico resultado
exame.

110.1

TERMO N o 169413 de 03 de maio de 1969
ReqU3 rente: BADISCRE-ANILIN & SODA FABRIS AKTIENCESELLSCHAPT
=i= ALEMANHQ
•
Priv.de Invenção: ° PROCESSO E DISPOSITIVO PARA ELIMINAÇÃO COR
TfNUA DE FRAÇDES VOLÃTEIS DE POLIAM/DAS "0
Reivindicaçõee
===m W=2
1 - Processo para eliminação condnua de fraçoes volatems nu
poliamidas fundidas, a altas temperaturas e baixa pressáo p caraotg
risada pelo fato de se distribuir ou espa1har a polOr~ NOSIMAV

DIÁRk0 OFICIAL (Seção tlf)
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er f. orma de pelicula, a temperaturas superiores ao-seu ponto de faz
ção3,. ;Obre ea soperficie de um recipiente de reação, de ee homogenerear a massa fundida de poliamida, libertada de fraçOes voláteis
e ae se retira-la continuamente.
A requerente reivindica de accirdo com a Convenço Internaclona/ e ( Art 21, decreto-lei 0. 7903 de 27 de agOsto de 1945/ a
prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Pa

Mar çte

de 1970

desmoronamento de vidraça em caso de ruptura e uma segunda falha
transparente de vidro temperado, que ultrapassa a alha interna m4
bre, pelo menos uma parte da periferia, estando a fixação no quaw
dro assegurada pela parte execedente ou saliente da alha externa; •
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartiç4o de Patentes na 1!‘rança, em 10 de outubro .
de 1964, sob n c! 991019.
--—
Ponto n o 1 de um total de 8 pontos apresentados.

tentes aa Alemanha, em 05 de maio de 1964, sob n o B 766114.
o onto n a 1 de um. total de 2 pontos aP resentados.

FIG. 2
FIG, 1
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Ithno :l u 172.338 de 20 de aelste de 1965
SÃO PAULO
Be,...7.1-átot ANTONIO FRACARI
aPERFEIÇOAMENTOS EM PERUCAS a
Prlve3.5elo de anvençãot

FIG 3

REIVINDICAUES
- Aperfeiçoamentos em perucas, caracterioadee Aa
lo fato de e monturo, oompreendendo um &antro feito em tela de alga

TERMO N P 173.844 de 8 de outubro de 1965
Requerente: BETELLI & FERRARONI LIDA
PAULO
m !,1O TERMINAL DE CABOS DR AÇO E OUTROS ..,
Privileglo de

dão, soe formada e partir de uma parte maior e posterior, com mia-.
lbae mais largam, e que abrange queria que a totalidade de cabeça

parte esta contornada por tá4 tira anelar, de amiba ¡Ude finaeeque
forma um alargamento em meia-lua, na parte correspondente

unA

1 e Nave terminal de caboe de aço e outros,caracterezedo por compreendei' eesenclalmente um pequeno corpo

ao ;Opa

ca cabeça, ditam partem tendo me mnendat guarnecida& com tildo de
rearço, e e tira anelar perlferice tendo ainda

REIvimucaçqps

f

eirle de 04rka

tensa traatevereale, dietribuides a antervalCw

Ponto sl o 1 dos a pontoe eprosentaaos,

circular ou terminal prOpriamente eito, o qual dotado de Um
Oraiiceo circular não paseante dispoeto'central e longitudie
nalmente, sendo previsto ainda um outro orifÍcio ciroular dil
posto central e traneversalmente, orifÍcio tete ligado ao cal,
acio longitudinal, e no qual e aplicada a extremidade do cabo
de aço; e finalmente sendo previsto um pino, que e aplicado no
orifício lcingitudinal, pano teto que pzetsiona a extremidade
do cabo de aço contra o fundo do referido orifÍcio longlaudimal
prendendo-a assim de maneira firme, prática,

mesura e sem

neceseldade de eoldageM.
Ponto n a 1

FJG

.

TÊM) N a 173.879 ' de 08 d.. low.obro de 1965
Requerente: COMPAGNIE DE SAINT.GOBAIN e l a FRAaÇA
Priv.de Invenção; ° UM VIDRO DE SEGURANÇA PARA ENVIDRAÇAMENTC
DE VEÍCULOS ".
Reivindletçoeg
1 Um vidro de seguraaea para vidraça de veiculo , mas parta
' cularmente para para-brisas, caracterizado por compaee der ama pra
toeira faha transparente com.rieidez suficiente para e opor ao

de

um total de 2 pontos apresentados.
•

El G. !
TÉRMO NO 173.772 de 06 de outubro de 1965
REquerente: ALFRED TEVES MASCHINEa- UNO ARMATURENFABRIa K.G.
=1. ALEMANHA
Priv.de Invençao:" CILINDRO ALIMENTADOR DE INSTALAÇUS FIDRALICeS,
ESPECIALMENTE CILÍNDRO PRINCIPAL PARA INSTALAÇUS DE FREIOS HIDRA2
LICOS":
Reivindicaçãea
I - Cilindro alimentador de instalaçoes ntaraulicas; aspecía,L
mente cilindro arincipal para instalnçães de freios hidraulicos
que compreende uma caixa de cilindro na qual fica disposto pelo D''t

,v2tZfunda-feira 30
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(Seçâo 11i)
- •

.04e um embolo de tal nodo que a força de acionamento iniciada gera
na câmara da bomba uma prossão que 4 transmitida para os cilindros
pelo fato de que entre as junções para yeeeptorep, ' caracteriza do
os condutores do meio de pressão e os cilindros receptores; e a
da bomba do cilindro so proviÚncia uma com ,Micação que consara da
ta do uma perfuração de estrangulamento
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentec da Alemeeile, em 06 de março
:h 1965, sob n o T 8.1a1 XII/h7h.

Ponto Unloo.

cic

12+79

'c'

fl

,

lados opoetoe, recurvados e reentrantes, a tle,nee ratou.
mais curtos do que os mencionadoe, por meio de uniSee nrredondadas; em tOda a sua volta, o corpo do conjunto é dotado de uma reentráncia continua e da um 3.u-„:o chanfra.
que acompanha o contorno da guitarra
Ponto nO 1 dois pontos apresentados

eiG
ti

1\

19

15 L.

rT

o

Til:20 N9 168.695 de
29 de janeiro de 1965
Requerente: 1ON'INDUSTRIA ELETRÔNICA 132e, MULO
Priv.de Inven.ção: " NÔVO E ORIGINAL CONJUNTO DEC:IX/UDE
BOTOES PARA CONTROLE E 5E100 DE CiáCUITOS ".
Reivindicações

teRn0 N . 170.516 de 18 de junho de i965
INDUSTRIA 4PLICAZIONI
Requerente: SNIA VISCOSA SOCIETÁ NAZIONALE
ITÁLIA
=1=
VISCOSA S.p.A.
DE FIOS SINTETICOS
Priv,de Invenção: ° PROCESSO PARA A PRODUÇKO
ENCRESPÁVEIS 1.4
teW...agzAçãg
1 - Processo para a produçã o de fios sinteticos encrespvels
apresentando condições de dissimetria geometrica e/ou constitutiva em sua seçâo transversal e constituidos de pelo menos dois com
s, caracteriza
ponentes diferenteme nt e contralveia ou intumescívd1 '
do pela formação de filamento mediante solda em reciproco entrem
amento de pelo menos dois esguichos ou fluxos de material fundido
tendo constituiçõ e s similares em suas frações longitudinais e diversas características físico-quimiCas, em particular de contração
• intumescimen to , na parte interna de sua seção.
A requerente reivindica a prioridade do corresponden t e pedito depositado na Repartição de Patentes da ItÉlia, em 19 de pano
• 1964, sob o n o 13593/ 64. •
• Ponto nQ I de um total de 15 Pontos apresentados.

rIg.2

Fig3

, Novo e original conjunto de chave de batos para conerole
e seleção de circuitos, caracterizado eeuede'almente por ser o.4e1stiteldo por um chassi formado por uma placa (24) convoncionaláente
dobrada, com perfil em "U", cujos paredes anterior e posterior apresentam uma serie coincidente de ranhuras (25) vorticais onde se
encaixam 1áminas.(1) metálicas onde então montadas as . peças eompe.
nentes de cada botão.
Ponto n ç 1 de um total de 7 P ont os aPrdsantãdoge
r/G

•

f/t} •

1 v6.2

e

'?

11:11WIV

TÈRMO Ne 173.375 de 22 de setembro de 19o,
Requerentes SOUTRWIRE COMPArá e WESTERN ELETRIC COMPANY, INC0.
ala
S.U.A,
Priv.de InvenqUa "APARELHO PARA FUNDIÇXO CONTÍNUA D3 METAL**
PONTOS CARACIERISTICOS

APAh2LHO PARA FUNDIÇIO CONT/XDA DS MSTALe'
..eb

1
ZUM° Dto 185.156 de 27 de outubro de 1966
ALEX" 1
Requerente: INDdETRIA E COMíTicT n nR PRODUTOS ELETNINICOS"
LTDA --SIO PAULO
Modelo Industri al : * NUO MODÉLO DE GUITARRA *
*AVO MODÊLO DE UUITARRA°,

giratdria, com uma canelura perifdrica, uma fita ou tira Op*
ttnua mdvel, odorante a uma poroilo da periferia da dita rodo
fundidora, o que opopera com uma porOlo da canelura da dita
roda para formar ume cavidade em que a barra fundida, oaraA

REIVINDICA0E9
L)

a orma de barra oontfnua, que inclui unia roda fuadidora

caracterizI

to pelo tato ao corpo da guitarra, de peciLiena espessura
apresentar em suas bordas laterais e no lado oposto accc2
bo, suave reentráncia em aroo de circulo, bordas laterais
estaca:, ligadas ao citado lado, por meio de trcnba retos,.
e uniSea arredondadas; por sua vez, o cabo do conjunto, sujo dorao tem corte transversal trapezoi dal , é ligado em

terizado por oomprocedor: meios para extrair a barra fundida 1
da canelura da dita roda fundidora, num ponto prbvianente ase,

colhido; e meios de transportes motorizados, conjugados OCM 8.\
barra extralda, para faser oom que ela se desloque„ dos rofee
-1
ridos meios da extroeâo, ao longo do um oaminho uniforme, qUOI
se estende, adlaoentemewie aos referidos moios extratores, 414
'A uma distanoin relativamente subotaas&al.

O&Ç Zsnçar à-feirtl 20
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Os requerentes reivindicam a prioridade de identico pedd.
r'do depositado na Repartição de Patentes dos E stados
Unidos da
Asx:rica em 25 de setembro de 1964, sob ,o n o 399445.
Ponto n o 1 de um total de 11 pontos apresentados.

te central redondo, destinado, a

der

encaixe a um cabo de
nenuasio, tende que cedo ume dee iates : de (iowpo myJecenta
. um oampo , reb aiXado,. que acompanhe
eub atancialeente o ton-'
tOrno do corpo do utenallJA mea que terMára cm
bánn no_rx
Gião do
referido aoquete central, onde está p revisto um
circulo em releve, tudo subst
ancialmente como descrito e
ilustrado no desenho anexo.°
Ponto &lido apresentado.

;71eRMO 141Q 173.6l8 de 30 de setembro de 1965
equxentes FORTUNATO ONLANDI
=I= SIO PAULO
iP riv.de Invenção: "
NOVA VÁLVULA TUBULAR na

iR

Reivindicações
------- _-_ __¡
1 - mova válvula tubular para saco plastico
pela dobragem de uma extremidade do proprio saco,caracterizada
f
extremidade
essa recostada em L, de" modo que as paredes do tubo da válvula
I cão as proprias paredes do saco e a solda ou costura de fechamento da boca do saci!, igualmente constitui solda ou costura -as paredes dobradas' dó dito saco para formar a válvula.
P onto n o 1 dm um total de 2
pontos apresentados.
'

EME
/4

17

.
C.

,/
TERMO N o 173.486 de
R equerente: MA

24

de setembro de 1965

SSEY-FERGUSON SERVICES N.V, r-ts BOLANDA
Priv.de Invenção1 " UM ENGATE DE TRATOR 5 TRATOR COMPREEN
DENDO O DITO ENGATE °,

Reivindicaçoe,
1 -• Um engate de trator, car acterizado p or co
m p reender um
suporte adaptado para ser
montado nas conexões de tração e uma
lança pivotada no suporte em terno dé um eixo
l ocallebio em um
plano longitudinal p erp endicular ao plano.
das eon ez3024 6 tra-

ção, quando o engate está ligado ao trator.
A r equerente reivindica a pri
oridade do correspondente pa
dido depositado na Repartição de P atentes da
Inglaterra, em 25
de setembro de 1964, Sob n o 39101.
Ponto n o 1 de um total de l í
) pontos apresentados.
4.57,11

f.tf
A.RMO tI n 1940474 de 7 de novembro de 1967
lieq uerentes B.M. DA ROCHA ----Guanabara

Pted;lo Bodustrial8 NeIVO MOD210 DE
VASSMRA
•
REIVINDICAÇOEf

1 - N6vo modSlo de vasaoura ,caracterizedo
pe.
ao g ato de que o corpo do utensílio, que
é
reto na sua par.
(53 e
g emor e as afila at
mCtricamente no sentido da parte
m uperior, ap
resenta um contOrno que nasce quase perp endicu
"
A -ar a lasso o d esenvolve-se,
mo sentido da linha mediana d,
:eorpo, numa larga curve convexa, para g
ormar, de cada la(
do, um ombro, depois do qual sobe num perfil côncavo emor
5!) na wtremaade superior do corpo
onde define um soque - .

in

TÉRMO No 173.580 de 29 de setembro ae
1 965
.
Re q uerentes ME
TAWRGICA HELENY S/A, IND, E COM. e
t= S.PAULO
Priv.de Inv ençâol ° APERF
EIÇOAMENTOS EÃ TAMPAS INV
IOLÁVEIS
PARA GARRAFAS E OUTROS RE
CIPIENTES ".

Reivindicaç'ões
1 Aperfeiçoamento i eM tampas inv
iolavels para g arrafas
e outros recip
ientes, do tipo bivalve, c ar acterizados pelo
ra
to que a válvula superior e c ircular e
ap resenta no centro 5
-ma abertura central circular circundada por uma parede de po2
ca altura que se pr ojeta de ama
sup erdcie plana, cuja porde

f)f.W.,!AL.

Segunda-4k á

feo.,.";o

•

reforçada 4 voltada pára baixo e se apresente troncOnica do .
Iado externo, terminando por uma pequena. aba paralela ; refs.
rLda superflcie plana. ,Internamente estão previstos tres fustes equidistantes, com prolongamentos . radials'que convergem pa_
as ua corpo oilindrico e Oco, aberto do lado inferior, situado
40 centro da referida abertura central.
Ponto ne 1 da um total de 2 pontos apresentacos.

orifioio central e um alc,jaleh..ik frontal para o-projetil,
, tendo o projetil um rebaixo posterior que se ajusta no ale..
lamenta frontal do estojo, e um furo cego axial poeteror.
Ponto O' 1 de um total de 3 pontos apresentados.

10
4

5.

;

,1

-

Ffs:11
TERMO Na 173.388 de 4c no setembro de 1965
Requerente: ARCAM EASTERN UNITED =t . CANAEA
Priv dá Invencall '1 4 GRAMPO PARA MONTAGEM DE .
PRATELEIRAS DISPENSANDO PARAFUSOS ".

TERNO N 2 172.995 de 09 Áfi setembro de 1965
Requerente: COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE =1 . FRANÇA
Priv.de Invengao: ° DISPOSITIVO PARA APROVISIONAMENTO 42
TOMÁTICO DE MAÇARICOS DE PROJEÇÃO DE VARETAS "4
Reivindica2Oeg

1

DISPOSITIVO para aprovisionamento autematico de

maçarico;

de

projeçao, alimentados de varetas ou hastes, caracterizado por
compreender, em comblaaçào: um suporte de a1imenta0o, sObre o quai
vão dispostas, paralelas entre. si „ as ditas varetas, sendo o supor.
to acionado do maneira a se deslocar passo-a-passo, a fim de apre sentar Sucessivamente as varcitas em uma determinacta posicao defron.
te do maçarico; uM dispositive para empurrat as varetas
Para ang4
já-las násse tatimo i 'e um dispositivo para provocar õ cies/ocamente
do suporte, sempre que sair do mesmo uma vareta já consumida.
A requerente delvindica a p rioridade do correspondente pedido
depositado na Reparti ,;ao do Patentes da França, em 09 de' setembro
de 1964 1 eob o n a 987.545.
Ponto n a 1 de um total de 8 pontos apresentados.

.ffl.gOS CARIACTE,RITibu4
1. Um grampo para montagem de prateleiras

numa estrutura dó prateleiras pré-fabricada

caracterizado par

compreender uma parte De gancno para sustentar uma prateleira
a para se acoplar.cóm a estrutura de prateleiras pelo que
grampo e a prateleira àào'verticalmente e lateralment e susten-

tados, e Incluindo' uma parte de perfil em U para se acoplar com
a estrutura de prateleiras pela qual o grampo e a prateleira
sad lateralmente sUstentadet.'
Prioridade depositada no Canadá, em 25 de setembro de 1964
pot' n o 912505. •
Ponto-n o 1 de um total de 10 pontos apresentados.

TÊM nu 173,513 ae e9 a* setembro da 1965,
Requerente' AMADEO ROSSI St CIA. et= RIO GRANDE DO SUL
Priv.de INVENÇXO: ° BALA APERFEIÇOADA PARA ARMAS DE FOGO"
PONTOS CARACTERÍSTICOS;

L. ° BALA—APERFEIÇOADA PARA ARMAS DE FOGO", formada Por um estg
jo o um projetil, sendo O Projetil tronco oilindrico ou d4
ponta ojival, e tendo o eatejo um alojamento posterior para
uma oápeule iniciadora c o mmq- caratterizada por serem o estai* a o projOtil de materiais plástiooe, tendo ,

0,

estojo

um

TERMO Na 173.771 de 06 de outubro de 1965
Requerente: PIERER LEGRAND a l p FRANÇA .
Priv.de Invençao t ° PERMUTADOR DE CALOR, ESPECIALMENTE
PÁRA REATOR NUCLEAR 0
ReivinCiege6.4.,

1 . Permutador de calor. do tipo compreendendo particularmente
um feixe compacto de tubos retos e paralelos dispostos nos nos de
vizinhos estão
Uma rede de malha hexagonal centrada, em que os tubos

D; RrO
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Março de 1970

dendmainda os ditos dentes em Sua parte oposta o caces as CM. o
reagrupados localmente para tetteo de feixes elementares indivi.
duais, possuindo suas vinculaçOes particulares com seus coletores
rermutador 6950 caracterizado pelo fato de que cada um dos referidos feixes elementares 4 formado do pelo menos tres tubos não imedj,
o lado
atamento adjacentes distanciados dois a dois de \f

qual á provida, por cicia, do uma saliência em ,zorretcw:d".: , cula ek4.80
Cem uma reentrância da peça adjacente.
Ponto n2 1 de um total de 5 pontos apresentados.

çic

da malha da rede, e s.etuados um ao centro de uma tal malha e os ou.
de pelo menos dois lados distintos da refa
trcs sabre as medianas
ries malha.
O requerente; reivindica a prioridade do correspondente pedi

fiC

n.
137,3=.3aakT>1

do aepositado na Repartição de Patentes da França em 06 de outubro
de 196U, sob o n 2 9',(),429!
Ponto n g 1 de um total de 9 pontos apresentados.
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ZCKMO N g 192.977 de 15 de setemoro ao ' 1967

Requerente: FRANCISCO DOS SANTOS ----Guanabara
Modelo Industrial: ° ORIGINAL M0D21,0 DE ENXUGADOR PARA ROUPAS

°

REIVINDICAÇOE)
14)

ORIGINAL M0DÊ.L0 DE ENXUGADOR PARA RUILCAO, ugne

aituido as varetatá dispostas paraleles,'caracterizado cesencialmente per catarem as referidas veretas, de um lado embut,idae e e.
grupadas em Urna chapa qnquante que a outra extremidade ficam inter.
ludas em orificioe previstr: vm uma chapa suporte permitindo cur.
te pere Do lateraio, sendo referida cnapa suporte provida ae ume

aitt40 Ne L95.485 do 12'de dezembrO de 1967, •
Requerente: DRINEU SANCHEZ
Paraná

âgariellUiç=
le) "INCORPORAW DE CANUDOS PARA ABSORÇÃO DE IèaIDAS NO INTUR/01
EMBALAGENS PLÁSTICAS", caracterizada por se constituir G Je.had0 de Ca
serial plAstico ou, palha com suas extremidades cortades cn Cimo.
Ponto ne 1don. dois pontos apresentadoo.

asa ou proje0o com orificioe, fixavel em um ponto neeejaao-'
Ponto no 1 dos dois pontos apresentados.

zy
2
IÉRMo 144 173.589 de. 50

de setemerc de 1965

Aeçuerentes ALAM RITTIG 21,1 SÃO PAULO
Priv.de invençios "RUO PROCESSO DE FABRICAÇÃO
kn DENTES PARA FECHOS RÁPIDOS E PRODUTO OBTIDO".
à -

ReivindEcaçõee
WiSvo proce4ao e fabricação de dentes para fachos

vápidos e produto obtido, do tipo que Compreende duas tiras texteir
paralelas e petapostas, contendo peças metálicas em forme de dentes,
Ziepoetoe alternadamente,do tipo de cremalheira. encaixáveis e deseg
oeicilveic por melo , de uma cNmred'ça metálica que abraça ambaS as ti yee testeis acima referldne.providee dos respectivce dentes metálicos,
sereeterleado pelo fato de d Mono rápido compreender as ditas tiras
santele providas de reforçoe de material adequado, dispostos lateral.*ante e interlormeate em ~bac as ditas "tiras textels, sendo engancha.
Oadt deesee Feforçoo ae partes rebitedeo ou em formato de gancho doa
..:EI;stee Ceetea metálieot, GlYSVGII de euee pontas recurvadas, compreeo-•

e

Modeilo Industriai: • INCORPORAÇA0 DE CANUDOS PARA ABSSfiÇXQ VS
RESIDAS NO INTERIOR DE EMBALAGENS PLÁSTICAS ",

TÊRMO N o 172.402 de 25 de agósto de 196f,
'Requerente: BOTORADIO S/A. -COMERCIAL E INDUSTRIAL e l e S.PAULO
- Priv.de Invenção:" APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A CONEXÃO

DE HASTES TELESCOPICAMENTE CONJUGADAS ",
himinclicaçóes
1 + Aperfeiçoamentos em ou relativos a conexão dé hastes teieg
cOpicamente conjugadas, compreendendo elemento maciço foreedo per •

Cio metálico p assível de movimento telesccinico em relação e um ea.

unda-feiça 30
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gundo atamento matina6 tubular com tope manchado p ardialmonte pa.
ra o interior, earaotoritados pelos fato da qu• extremidade lote.
rtor do fio metálico aplicada Parcialmente luva tubular proferi.
velment* em tenda longitudinal • que paretalmento e• projeta dás
do referido fio metálico donformando elojimanto Para os ralhos de
nola filamentar dirpoota aproximadamente xm 4U" OU altero,
Ponte o p 1 do um total da dois (2) ponto, aproveitados.

da

1 .7)70

r -7

á depositante reivindica a prioridade do correspondente naR1to depositado na Repartição de Patentes dos Estados UniUos da am,;..

rica, em 19 de junho de 1964, sob o n o 376.363.
Ponto n o 1 de um total do 12 pontos apresentado,.

atRMO N a 171.301 dc 15 de julho do 1965.
Requerente: VICENTE GOMES UBERO,SILVEGTRE EISONAS e ALFREDO

CORINT1

SÃO PAULO.

Privilegio do Invenção: "DEFLETOR DIRECIONAL DE AR APLICÁVEL

• PARABRiSA DE AUTOMOVEIS",
RRIVINDICAÇOU

1.. oEFLETOR DIRECIONAL DE AR APLICAVEL A PARABRISA
DE AuTOm ó VEIs , feito de metal, plástico ou outro material, de for
mato adequado, caracterizado, em essencia, por uma peça disposta
com ama elevação central (1) e curvaturas bilaterais (2.3) indo
fixado sôbre o cofre o diante do parabrisa, o tem por finalidaao
dividir e projetar para os lados a corrente de ar, incidente sóore si, fazendo-a divergir ao sentido do auixo para Ciala dlagona1
mente ao Longo do vidro do parabrisa mantendo-o, quando em mures"
o veiculo, Livro do poeira, inaetos o outros.
Ponto a g 1 do total da 2 pontos acrosentadon.

aviso Nu 173.372

de - a de setembro de 196'
Reverente: ENY DE CaSTRO fERRET ai a MO PAULO
Priv.ae Invenção:" NéVO TIPO DE'FITA ~ADOBA LIE SONS".
ftelltíndien099

grb. , 0La co fita gravadora ta roce caracterizado pele fato
te a fita ter as suas extremidades arrtdas e estar earolada em caracol
sObre um carretel formado por um disco t aferior de base, um disco Superior ou tampa e um nUcleo cénico.
Ponto n o 1 do um total. de 2 oontop aprasentadOs.

f£RMO Na 171.604 de 27 do pino da 1965
ftequerentes THE MOLINS ORGAN1SATION LIMITEI) =1 2 INGLATERRA
Priv.ae laveacão. " EMBALAGEM APERFEIÇOADA DOU TAMPA ARTIC2

LaDa
T g RMO N o 170.518 de 18 de junho de 1965
Requerente: MONSANTO COMPANW .1. E.U.A.
Priv.de Invenção: " PROCEStO PARA A PREPARA

Reivindicações
1 - Uma embalagem de uma Unica peça, para olgarro,

ÇAO DE ARTIGOS ENFORMADOS, A PARTIR DE SOI2

• outros artigos, formada de material plástico sintético • compra

ÇOES DE POLIAMIDAS INTEIRAVENTE AROMÁTICAS".

andando uma tampa articulada à extremidade de um corpo por mei,

ReivindicaTõeso

de Uma articulação integral com uma parede posterior da tampa •

4 . arocasao pare aa preparaçao da artigos &aromadas a partir

com uma parede posterior do corpo, dito corpo tendo uma parta au.

se soluções de poliamidas inteiramente aromáticas, oaractarizado
por extrusar a soluça° em uma dareçào para baixo dentro de uma ou

llente o a tampa sendo disposta dó modo e superpor-se a esta par-

dentro de

te saliente do corpo, quando a embalagem fechada, paracter17ada

rente„ forçando a soluçâo através de um orificio moldado

um meio gasoso, no qual apenas uma pequena quantidade dó solvente
evaporada da corrente . ; tingir a corrente através do meio 'agua..
curta distância a ~troa/ta um banha de coagulação,comPraea
denda um liquIdo . que um precipitante para o polUoro e um extrator para o solvente; retirar o artigo assim formado do banho de es;
do

uma

agulaçãos passar o artigo ataavés do un 1Lquito ta lavagam,anquant0 se astira .0 mesmo, para orientar as moléculas do pollmero dp
mesmo; lavar o artigo; secar o artigó; e passar o artigo atravea
de um ambienta aquecido sob tensão, para. produzir UM artigo enfor.

lune.

pelo fato de a mencionada articulação ser uma articulação dupla
de modo que a parede posterior da embalagem tom tris Por4ose
mais alta e a mais baixa destas ponha sendo. caspecttvamento,

a parede posterior da tampa e a par klu, 9Plaw r i dr ao corpo , e
terceira porçâo sendo uma 'xin go intermodlirla de substancial profundidade, tendo conexaes ee articulaçao com a tampa • com o cor,
po. ditas conexUS da articulaçíO osOdO oe porOes ao infla odOSs

%íl eo aap alelaa, da referida téréelra pontoam porta latereeddile
Rias
requerente reivindW1
prioridedes,,des dérTesPendented
podidos depositados na Repartição de Patentes. lia Inglaterra,
em 27 de julho de 1964 é 03 de junho de 196k sob od aiWep08
29905 0 23777, respectivamente.
Ae ati um total de 14 (MUS ffrogentadoes
a

ternas, da estrutura rtem maior porosidade do que o amada inte31medit
ria, e ;no mniino uma'das camadas externas tem maior resistencia
.
eorrosão do que a 'camada intermediária, protegendo assim inata
as oatsda contra destruição.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido'
depositado. na Repartição de Patentes dooEstados Unidos da America
gap 10 de setembro de 1964, sob o tiffl 395.41i1
Ponto a 1 de um total da 17 pontos apresentadoo.
•

TERMO No 173.821 de 07 de outubro de 1965
Requerente: MÁQUINAS IMPORTADORA S/A. COM , E IND. e l e S.PAULO
'riv.de Invenção: á APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A MÁQUI.
IAS PROTETORAS DE DOCUMENTOS ".
Relvindicaç6:es
fr:Rm0 N o 171.785. de 03 de agasto de 1965
Requerentes BREU INTERNATIONALE RESEARCH MAAISCHPPIJ h,-,
2:=
HOLANDA.
P riv.de Invenção: "PROCESSO DE PREPARAÇ20 DE LÁTICES ARTIF1.
CIAIS a PAR1IR DE LÁTICES SINTáTICOS ".
olivindicaçóes
. Um processo para a p reparação de látices artificiais de
nome- e/ou co p ollmeros, a partir de latices sintátices desses AO
/imeros, caracterizado porque, sucessivamente: (a) em qualquer
ordem, o látex sintático e total ou p arcialmente congelado e
pa:a.
to em contato com um líquido orgânico em que o VoliMer0 45 Si51U.
dei; (h)
a mistura fria e total ou parcialmente descongelada;(e)
o solução ,e polímero formada Ei emulsionada na fase aquosa Ou e0
p arte dela; e (d) o líquido orgenico a ' removido do dis
persão as
sim úbtida.

1 . Aperfeiçoamentos em ou relativos a maquinas Protetora°
de .documentos ó caracterizados, inicialmente, pelo fato de que
os carreteis receptores da fita tintadora apresentarem-se aos
flanges dentados, frente áon quais operando as extremidades de
°atracas conádgadas com hastes que pelas extremidades adjacentes
eão . conjugadas a uma placa vertical que pela extremidade supera
or apresenta pino alojado num dos ramos de recorte em "V" Inver,
tOo previsto, em placa alongada conjugada por articulação uma
outra, esta provida de ap endice mediano e contateanté com travessa solidária com alavancas de elevação de sapata calcadora g
perante sob à fita-tintadora.
Ponto no 1 de um total de 3 pontos apresentados.

A requerente
reivindica a prioridade do correspondente pe4
co depositado na Repartição de P atentes da Holanda, em . 05 de a4gy,
te LU 196h., sob ng 6 408 950.
P onto n gde um total de 14 pontos ap re s en tn árl e .
G e ri,'
41, •
1,
o) o s, "
a
-5 '14

1

9/
-

075. 4
•

22

34

-m
O

• dl,.

I

'FUMO No172.99& de 09 de setembro dd 1965
Requerente: LEESONA CORPORATION E,U,A,
Priv.de invenção: h ELÉCTRODO PARA PILHA DE COd
DUST gVEL R APERFE1ÇOAMENTL Cl PiLHA DE COMEU.
' SSE ELÉCTRODT".
tini. CONTENDO E
ReivindicaçUS.
) . Eléctrodo para pilha de combustivèl, para difusac da ,gases
olleàcter1aado por COmereendes trás camadas, sendo eus a. "amadas eâ

TtRMO N O 193.422 de 29 de setembro de 196,
flequeirentes INDUSTRIA DE TECIDOS RENDAFIX LTDA . ..-SKO PAULO
Desenho Lndustrialt 4 1 NÔVO DESENHO ORNAMENTA:. DE RENDA E
CORRELATOE
REIVINDICAOES
1. °UM NOVO DESENHO ORNAMENTAI DE RENDA
CORDZIATOS", caracterizado por um fundo em tela, na forma de
pluralidade de dininutoe hexágonos, tendo uma margem ou borda
genericamente reta, constituída de duas deriaa alternativas e
defasadas de linhas 'cheias;

cv

outra margem ou borda possui .

guarniçao com aequAncia de fios Projetados lembrando "U" eetA
llzedoa, com . as extremidades em arco voltadas para fora, e, :
eájateatea seta borda se dispOem pequena° áreae, com e bordae)

83n...da4eira
.04te25mm

n

DIARIÕ OFICIAL fSAn:.,-..o

44 mago tiMo O ~no 424~0 4

ro lattvailiente sato. toúdo'lltábóm váMleti pind0040 ma *"
, Poti4o,a9 1 do total da

III)

tilarç,o dJ,,'if) 859

Doaltado no Repartição do Patentes nus EA t Rü0.0 Unidos da America, os i
U de marco de 1965, gob n 9 438848
Ponto n 9 1 de um totaã de 10 pontos apresentados*

4 POMO. 0004~1040

5 4

IPMNO Na 1-73.827 de 7 de outubro de 19658
Requerente: I M D INDOWRIAL D2 MAMAS 2 DI8P08~08
RIO cumm DO 30L.
Privilégio do Invemçèot evialdwa ut -vzi:ocutdat 5/017 MBOR Dl
tatirdOIZI.TA
RARA KXQUI/US",
AAIVINDICAÇMQ
1 - Variador de velocidade 0/ou tensor de correia.
'era móqukette caracterizado por mar um dispositivo constituido
•or um jileo de duas polias, cada uma num eixo, °oda uma formada
nor duas semi-polias, uma fixe e uma móvel, sondo uma delas pro..
ride de homo mola atuante sabre a sua semi-polia móvel, e sondr
rs duas pok4A0 relecionadae por uma Correia em "Vu.
•
'Ponto A d 1 do total de 4 pontos apresentado&

IàRm0 N* 171.935 de lé de outUaro de 1965
Reverente DEERE & COMPANY =I. E.U.A.
Priv.de Invenção:" COLHEDEIRA DE ALGODãO
hiNindicaiSes
- Oolhedeire do algodão tendo em cOmbinação uma arma(tão ruivel
aeslocável para a frente num campo, e um mecanismo d g ceifar suporta.
do sobre o mesmo e adaptado pata remover tufos de algodão das plantai
quando avança sobro o campo, caracterizada por constar de um diapooa.
tivo do transporto estendido de frente para trás, incluindo um nojo.
mento alongado com um piso, uma saída de tufos maduros desviada voft4
ca/mente do piso, e uma sarda de tufos verdes, sendo a Ultima desviada com relação à saída de tifos maduros numa relação descendente OOM
vistas à direção do movimento do material do alojamento; um duto es.
tendido do alojamento e em relação de comunicação com a saida dog ta.
fon maduros; e um soprador suportado pela armação e tendo uma abertu,
ra do sairia de ar dentro do duto desviada com relação a saída dos tu.
roa maduros o dirie f da para fora da Ultima, para efetuar a secçÃo do4
tufos ma4uros atrovPs a sW:O.a do t qraa MadUrOs• •

tf.a.M0 N 2 192.121. de 16 de agosto ao 1961.
Reauerente, Oh, PERUES SILVA
Mi'-.as Gerais
" Novo min ot CINZEIRO
UMA InduatpEIVINDICLOU

1. "NOVO TIPO DR CINZEIRO h , caracterizado por dois Painéla
mperpostos, horizontais e paralelos, catre Os Nau correm duas ou mai.
goesa& sOare suportes metálicos.

'onto uS .1 aos dois pontos apresentados.

...•••n.51

TIMO gY 173.742 de OS de ottnitn-e de SreeM

Requerente', MIEN O. MELLINOSR, INC. (*l u E.g.a.
Priv.de lovenaaol APAWILHO EIDRÁULICO OIRATdRIO •
Reivindloao8ea
====GC=S~ SUO
1
Um diepoettivo aldrdulioo giratbrio asado um eatator
ume (umidade oilindriee e um rotos' oilindrioo girivei assentado mm,
cavidade e definindo coa o eOtator uma fende anular num ledo do mmA
tor, dito rotor Aonde ode amtalmente dealizdvol pumado atravdo
dite •fende e o estator tendo membro° de divioio eirounferanoladmenen
espacadoe °atendendo-se etre-án do dite Condo pura o rotor o dila%
ao dita fende em câmera° e rampae de nprorimaçeo o atado coo reforma
dos membros ao alvião poro guiar os páo por cimo d83.00. dito n9D0P1
tendo um eixo projetoodo-se para foro do asIttor o ori gtoioo a? onc%

UI!

860 elegunda-f e ira NO
ÉgIffittl:~~16EMENIENSlat~ffillia.

de e adida de tlaldo ed trfirean 6111~00 011b Ws de we 110
primejro orifício !ice prevadenciado no *aterre pereo dv um ledo d/
cade

to

Março de 1970

DOMO

membro de divie go e ligado coe um doa Orifícios de tilatdo esouea
reapectivo rogado orifiaio fida p revidenciad4 to •atoo 410

cede câmera , e terceirod orifícios fleadh providendadoo no &iludida eu.
laudu perto de um ledo de a6410 pé e eodinioando COM O ostro dos meuol
oohdo9 orificioe de fluido e combiRando erosece read

com dleoe 84W1124..

dos orificioe quando o roto' gire e quando uma peelo alume &doa die•
pi “ te no reepeetive cáninra entre oe p rim. etro a 64~410
dWiM04041

vesms.
Poto n U 1 de um total deJ,0 pontos oprosentsdpe,

41~42~e di~la ar eandesla, e formando ainda, no lado vou
Ia. *o alefeamonto eilindrieo, oonfinador para uma luva de em.
~mento, montada livre em tOrà da mesma, a partir da qui41
fflomMa• se o cabeçote terminal. anrolador e cortador dee pontee
de amam caracterisados pelo fato do o referido osbeçote
eoladow e coador ser formado,em piolonnamento azdal e ret11.4
neo da Pasma, provido lateralmente de um shanfro lenditudinna
lec14nado. Plan o

QU levemente

recurvado. e formando Unda 02d1

eveminal tsonco-conloo, com toro central lonRitudi.nal pare ve
orada das pontes de arame, e que se extende sambem pua() pbs.n..
teo, dito terminal sendo naturalmente equipado oom dois-pimpe
craneverasie, que eatraumulam o orifício teatral lonieltúdideel,.
oonetileindo asei & oa cortadores para as pontas doe amamos.
Ponto n o de dm total de b pontos apresentados.

Mimo N o 190.840 de 27 de junho de 1967.
Cama VALI/N
EE.Ou.
Modelo Iodoatrioi: "NOVO MODELO PE ORAS DE SAR$04
Requerente,

ELIXTffl1n4ow

PONTo COSS211131V0 • N O VO modelo de britzA 40 •Abt0 oeraeteridoeo poe ter
A forma de teArre Ohdee retangular torcida peles
ouAs oxtrAmidAdAA 9t11 metidos eoetrív-ios, etseeedol.

mente como mostrado pelo& detenho& mexo,
Leo ponto spreaeutedo.

TM° M o 185.155 de et dá dezembro de 1966
DOM. DD PRODUTOS EDSTRONICOS u atffi" V.PDA
Requerente': tED.
elo PAULO
SOVO-MODELO DE MAÇO DE kNSTRERWTO
Mod Uldustriei
&leal OE JORDS$ ".
reivindicações
imem.ame= cmm
. íovo modelo de traço de Instrumento musical de eordaei
earacterizada pelo Cato 4o eorpo de braço, alongado e de asom›
taes adequadas, apresentar sorte transversal de formato traperiddl
dol.
4; .0 teta) de 1 dontOv Anreseatsdoe.
P onto $1 2

4

)sgRMO Ng

173.451 de *24 de setom1140 de 1965
:Requerente: ERNESTO SEARA CARDOSO ÇAG 100 Pipraou
Priv.de Invençao: 0 AP ERPZIÇOANENTOO ZN APARELHO PAHA
allOAR PONTAS DE ABANE ".
_ Reiviftdiea0e*
===,...,=======,

Aperfeloamenzoa em aparelho pare linar peds.

jwo (0) ame e . 40 tape 414# ikenailagp sam bagre. vi¡ida, voz tuon.

161.6U de a de agOsw de 1904
t£RMO
Requerentes PXBRIoa OR FIUS S.A. .---Estado ao Rio
In4ustria1: • NOVO DESENHO OE RENDA
REIVINDICAÇOES
novo deeenne de renda, cujo Cunao e leito ao 'dy100,
ao passo que o dedentio prOpriamente dito

r2 lavrado 40M 0.0 0*

.rayon" ou visco 'se, opaco Ou lustroso,' 2= M tranco ou em sor, 112,,,
racterizeuo pelo fato de ser .00natituido por dma carre4ra fde„
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.

mmgaMtanS de pUtURD*

5as Wis ée 15YOSUM

—

meu tale° eaportuccr eco aovele para uma posição abaixada ou

XE&

an, use

Março tiú

outro pequenoa a2G00 onamedameüt,0 p2ot1dos do um conjuutc,
proximadamentede
triangular,
poni,oe, tendo que as duas extz

dlotada cm reameta no movimento de dito chassi para cima e
cern baixo,
A requoaente reivin aaaa a paioat a ade do e a--o^ponden".a
pedido depositado na Repartição de Patantes doa ESTaa0S
VNIDOS DA AMÉRICA, em 06 de outubao de 1964 sob n o .,..
a01,836.
P onto n o 1 de um total do 2/.1 pontos apresentador.

ldadoa longitudincle da renda turainmem =aves anos pwoide
os sucessivamente-de atoo e Onze bicos, arcos (2ue O coimo
adot uns doa cutroa por dois pontos Cicpostct lado e ado;

gm

'o subetancialmeite oomo deaorito a Impresentado no decanto

me&

,T1
L2

UMA

Ponto anico apretentad

111;
,
_11111131.i

y

e ,r

,

,•

•

• MN° Ne 179.547 do 18 do miam n da 1966.
saiu PAUlew
odoInduatrIal: NOVA CONVIGURAM DO MIOS PARA OLUOG DE BONaGAS •

Requerantel TROL S/A INDUSTRIA E COMÉRCIa
ERIVINDICAÇO aa

1)

;

•.*

J

.

• ek •

• ,

1ttOrd2ada pala rato dos fios sue oonstatuom oi
Emanta reaatados_para cima.

.•

gtg

TÊRHO N o 17.489 de 27 de setanbro de 1965
Requerente: PANDELIS HARALMB0 HARALAMBIDIS = 1 = 840 PAULO
Priv, de invençÃos u isMO DIaaOSITIVO PARA REFRIGERAÇZO DE, MOT9
Rãs mm vglcupr.

0.1
ReivindicaçOaa

aaaam actuatuaa

1 - NU° diepoeitivo para refrigeração de

MOt

real as ve1eta:10 '0, caracterizado por oompreender uma eupeoie

Ponto ae 1 doe doia pontos apresente^

oelba, diepoete em nível loja abuixo do gradeado de refrigeraç,
jó

ealetente em determinado tipo de veiculo de motor trazeiro,

cala* este que poderá

uer

ume leoa fixa, de qualquer material

thealle„,‘

diepeeta inolinadamente pare o alto, ou podendo g er, ainda, gri
deaaa e articulada para greauaq44 da inclinação ,euta podendo

FIG. 1

ris.

amar ~Miada aotaaataçanent, atravée do um role, ou manualmau-

2

*405

Ponto n o 1 de um total de

MN N a 173.697 de 4 de Outubro de 1965

h

ponto' apaesentados.

lièqUerentel THE UDYLITE CORPORATION
8194V11410 da lav a p ção: " HXQUINA TRANSPORTADORA

REIVINDIOAÇUS
Máquina trans p ortadora, em particular rara o traaea
paras ae paçae
vaploo,

•

40.

r.

a trabalhar por meio de tanques para tratamento gal-

compreendendo uma armação e trilhoe suportadoree em dita ar-

#

) 4•••

41,)"II
, (:,

-;.:^

•

I

o, a8bre a qual truques ou carregadores em trilhem cão montados

• ralço longitudinalmente desloaável, carregadores' aaeoe que vão
ENGIN) por meio de una engsanagem de alimentação adequada, tendo dia
*De earregadoree braços suportadoree que se eeteudem lateralmente de
epare dita disposição euportadora de trilhoe atá por cima de ditos

laves de tratamento e que são verticalmente móveis entre uma pç
.edção abaixada e uma poaição elevada, caracterizada pelo fato O
eUda Um de ditoe carregadores de trabalho ter uma estrutura dc
Wansporte que se estende entre e e guiada por ditos trilhos

sum..

8800ree, eer um transportador montado em dita estruture de trans.

Porte, suportar dito carro um braço euportador de trabalho e ser
~calmante móvel entre uma poeição abaixada e uma poaição clamas, achar-me um cha p oi verticalmente mOvel montado em colunas da,
Mação principal do aparelho, ter dito chamai elevador disaociaiaaa
la acionamento (coxins elevadores) adaptados para colaborar com
n engatar oe correspondentes dtspoeitivoe de acionamento (e.g.
Pleal taftaaaaa ao carraaador de maneira que dito carreaftdor o

1:4

2 ••

e

•••n
•nn

4

I
0
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I
;
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FIG.1
nata° P a lo9.753 de 19 de maio de 1965
Requerente: THE SINGER COMPANY =l zE.U.A
P rivede Inenção: " MOTORES ELETRICOS COM FREIOS E EMBLEAGEM ".
Reivindicações
1 Motor el j trico com freio e embreagem,
caracterizado po
dispOr de armação cillndrica (Soa com uma parte tubular que pene
tra na armação por uma das ext remidades, um estator montado na
parte tu bular, um rotor situado externamente ao eitator e monte
do num eixo tubular*de rotor apoiado na parte tubUlar, um eixo
ampuisionado que atravessa o eixo tubular do rotor e apoiado nu
ma ponta na armação e na outra ponta num rolamento apoiado den-

tro do eixo tubular do rotor, kua alffimuto impulslonado ge embai,

Amei(

962 Segunda-feira 30
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/larçe de 1910

VIRMO NQ 171.513 de
teca e ou euz e d o Pelo reter, uma supeafieele de !nanem forMadet na
lir-mação e um mecanismo controlado pele aperedor, ligado ao eixo

22 do jun.:: de 1963
Requerente: 80R0 - WARNER CORPORATION ela
Priv.de Invenção: ° ARTICULAÇU D2 COUTRÔLE
DISPOSITIVOS.DE FRI010 ".

Reivindicaçhaa

Impulsionado para movimenta-lo longitudinelmante e fazer com que

elemento impulsionadn da embreagem encontre seletivamen t e quer
t elemento impulsor da embreagem, quer e superfície de trenagem.
A requerente reivindica a prioridade do Correspondente pedi
to depositado na Repartição de Patenaa dos Estados Unidos da A.
teeec e' em 20 de maio da 1964, sob n o 5:58.863.
Ponto n o lade um total de 3 pontos apresentados.

. .1. Um dispositivo . de frição¡ OaraotorisadO

a

edllê

lo fato que ele oompreendet meloa tendo elementos do friçãO
inter engataveis dispostos para serem movidos atraveo
uma dieelncia prádeterminada para estabelecer

inter-engaa
te completo dos mesmos; meios eficientes para acionar ditos
o

elemeetoa de frição para providenciar dito inter-engate coa
/**

pleto e eficientes para providenciar o desengato de ditos
elementos de frição, ditos meios de acionameto mondo opera
veia atravée de movimentos ciclicoa reeponsiveis na extenúa
à dita dietància através da qual ditos elementos de friçãO
devem ser movidos para promover o inter-engate e desengato;
e meies de compensação interligando operàvelmento ditos Meta
da acionamento com ditos elementos de frição ditos meios
de cómpensação eendo especialmente caracterizadoe por 2~

l'EJE:0 UI+ 173.533 de 28 de setemb r o de 1965
Requ,:trcnte: GOLO/NOU KONSTRUKTORSKOE IIJURO PO 101-ExoeITZATSII
07=E70DET1à
PrIv12Ág10 ao Invenção : " MÁQUINAS PLANTADORAS

láquina plantadora especialmente adequada
aara a plaetaç je de mudas de ena da açucar, na qual o mate
elai que davé ser plantado à alimentado a partir de uma mooa para um dispositi v o traneplantador, caracteriza pelo fato

ale na moega da maquina
rias as orgZos

rica

instalado

ui

tranaportador pro.

de agarrar cujo ramal descendente fica colocs

lc adjacentemente a Luaa-parede vertical
lo

um
to

doe ditou membros em relação aos outras durante um movimento
cíclico de ditos nulos de acionamento em resposta a um movei,

Reivindicai

4~h-

menos doisinembros ooaxiaia e um meio de acionamento e
meio de acionamento de frição eficientes para ajustas'

da moega, °omiti-W.1X

mento opto cíiico de ditos elementos de frição alem da
dita - dieeSncia prédeterminada,pelo que a estenaão de dito@
movimenoe cíclicos estabeleceado um completo intereagate e
e desengate aerá restabelecida.
A requerente reivindica a prioridade de Nalántice
pedido depositado na Repartição de Patentes norte-ema
a le ana em 12 de agOsto ' de 1964 sob o n o 389.0180
PorÁo n g 1 de um total de 47 Ponto s aprosentadon4

cites orgiee de agarrar os meios elevadores do material

eae deve

sex

plantado ao longo do ramal ascendente de dito

transporeador, os meioe lançadoras de dito material fora de
)rgão de agarrar correspondente em coincid?tncia com a pans!
um
ga:.: do mesmo pela curva superior de dito transportador.
seio de retenção do material lançado pelo Orgão de agarrar .
lejuirrbe durante o trajeto do ramal ilecedente, a um Maio dr

Lescarga do Material retido ate o dispositivo traneplantader
.traves de Uma abertura de salda.
Ponto a v 1 de um total de 5 pontos apresentados.

TUNI3 Nu laa.SLO de. 28 de setembro de legS

Requerente: LEEsONA CORPORATION

ele mala,

Priv:de Invençãot s APSRgEIÇOAMENTOS EM ESPULADEIRAS
E GUIe-4710 PARA USO NAS MESMAS r.
ReiviodicaçOes

TÊXTEIS

1.—A2errei9oamentos em uma máquina destinada a eno
rolar um rio sabre uma espula ou bobina rotativa, incluindo um

fIGI

---

44

guier ' o fio Sitti es.
espula acelerada, desde o . estado de' repouso,'

membro L6vel de translação, destinado
4 45

a

p ula, a.io

A

ate atingir

sua velocidade de rotação normal, en q uanto o mo,Mo •

dita

Segunda-feira 30
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aro os eranriaçai0 cativar em movimento, e um membro-guia tubo.
lar rotativo, montado na dita má quina, espaçado do trajeto do
' dito membro de translação, podendo ser rotado o fim de avançai

Março de 197,0 863

,descarga em Condição de corte Tdureinte a porch

do retraço de UM
ciclo do doflexão, cujo eircuito do deflexão compreende ainda

o fio na direçâo • sabre ama extremidade sua. enquanto estiver

olementos de circuito acoplados ao dito primeiro olotrodo para

revolvendo, sendo o membro-guia localizado de modo a manter o fio

produzir, em seguida la produção da dita condição de corte, um

afastado do membro de translação enquanto

potencial no dito primeiro eletrodo variando de forma que o

o

fio não passar por

'Obre a extremidade do membro-guia, os aperfeiçoamentos cerzia.
aerizados por compreenderem um 'dispositivo de frenegem, podendo

operar entre o membro-guio tubular rotativo e um membro estacio.
nerio, no sentido de reduzir, por fricçeo, a velocidade do rota.
elo

do memoro-gula tubular, mediante o que o fio será por esse

xo da corrente eletrônica no dito dispoaitivo de doacarga

alam,

ka durante a porçãO do traço de um ciclo de deflexão.
A requerente reivindica a prioridade do pedido correspoa
dente depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da America, em 19 de outubro (de 1964, sob n 5 404.830.
ponto n o 1 de um total de 3 pontos apresentados.

Ultimo mantido fora de contato com o membro de translação, até
,que a es pula tonna atingido sua velocidade normal de boblnagem.
A requerente reivindica a prioridade de identico pedido depositado na Repartição de Patentes doe Estados Unidos
da America, se 28 de setembro de 1964, Sob o n 5 399.600.
Ponto n5 1 de um total de 9 Pontos apresentados.
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TERMO N o 173.636 .de 30 de setembro de 1965
Requerente: RADi0 CORPORATION OF AMERICA ----E.U.A.
Privilegio de Inven: " CIRCUITO DE DEFLEXÃO PARA RECEPTOR DE
TELEVISÃO
nEIVINDICAÇOE:
1 - Circuito de defloxão para remiu...yr
de televisão, caracterizado por compreender: um dispositivo do
descarga de eletrona tendo um enodo, um oatodo e polo manca primeiro, segundo e terceiro eletrodos dispostos noras ordem, entre
os ditos catodo e enodoo, um circuito de acida aooplado ao dito
anodo, elemento:32o circuito acoplados ao dito terceiro sistrodo para aplioar ao mesmo sinais periódicos de sincronização pl
ra reduzir o fluxo de corrente eletrônica para o dito enodo dum
rente

n

ocorrendo dos ditos ainain porlódicos, um primeiro cir-

cuito do roalimentação acoplado entre

o

dito oaodo e o dito pri -

melro eletrodo para acoplar nina quantidade proporeional das varieçOes eletricas produzidas no dito modo ao dito primeiro eletrodo, segundo circuito de realimentação acoplado entre o dito
enodo a o dito aegundi eletrodo para acoplar, em fase invertida,
as variagSee clátricss produzidas no dito enodo no dito segundo
eletrodo, de modo que os aumentos do potencial no mesmo anodo-alo
regenerativamente sooplados a ambos os ditos primeiro e segundo
eletrodos do - forma i rapidamente excitar o dito dispositivo co

.1Um0 Na 169.462 de 06 de maio de 1965
Requerente: AMERICAN AGaICULTURAL CHEM1CAL COMPANY .1. E.U.A.
Priv.de_Invenção:" PROCESSO DE PMESSAR ROCHA DE FOSFATO ".
Reivindicações
========== ===
1 - Processo de processar rocha de'fosfato, caracterizado pelo
fato de compreender encaminhar rocha de fosfato de alimentação, o011
tendo material contaminante si1A--aono, a . uma operação de moagem a Y,
ido, moer a rocha de fosfato para proporcionar uma rocha de fosft4
to moída com um tamanho de partículas inferior a aproximadamente 14
malhas por 6,45 cm 2 , escolher uma fração.da citada rocha de fosfato
moída apresentando um tamanho de partículas superior a 325 malhas ,
submeter a fração escolhida a uma operação de flotação catiOnica
para separar o referido materi4i contaminante silicioso e recupg
rar, a partir da referida operação de notação, um concentrado
com um teor em fosfato superior ao teor em fosfato da citada rocha
de alimentação.
A requerente reivindica a prioridade docorrespondente pedl
do depositado e Repartição O. éV.,intes dos Estados Unidos da Amí
rica do Norte em 06. de maio de 1964, sob no 365.269.
- Ponto no 1 de um total de 25 pontos apresentados.
TÉNm0 No 173.642 de 30 de setembro de 196,
Requerente: RADISCHR - ARILIN & rl•' •‘ P AHRIK AKTIENGESELLSCHArT
.1= ALEMANHA
Priv.de Invenção:" PROCESSO PARA A FABRICAÇãO DE CORPOS MOLDADOS, RETICULADOS, DE ELEVADA ELASTICIDADE, À BASE DE POLIU
RETANAS".

Iteivindicaçtiek
I - Processo para a fabricação de corpos moldados, reticu4ado5
.de elevada elasticidade,.; base de p011uretanos, partindo de soluções
de produtos de transformação essencialmente lineares, de compostos p4
llidroxilados de elevado peso molecular, diisoclanatos, produtos ora.
longadores da cadeia e produto, do reticulação em solução e, em segu,
da, moldagem com eliminajo do dissolvente, fazendo-se a ratice/ação
por aquecimento durante ou depois da eliminação do dissolvente,carar
terizado por se . empregarem, como agentes de reticulação, derivados dg
baixo p;so molecular de N-metilol ou N-metiloleteres de acil-amidas
que contenham pelo menos dois grupos metilol ou, metiloíeter.
A reimere-t* te!vinell.ee
,-;(ekidade do correspondente pedido 4111
positado na 'Repartição de Patentes da Alemanha em 30 de setembro de Ih..3
1964, sob no B 78730.IVc/39b.
Ponta AP 1 de um total de 2 pontos apresentados.
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TEIMO Uo 170.107 de. 01 de Junho de 1965
Requerente: CIE& SOCIETE ANONYME v1= SUIÇA

Priv.ae Invenção:" PROCESSO PARA A FABRICAÇA0
DE DISPERSES ESTÁVEIS DE CORANTES
Reivindicações
. Processo pare e fabricado me dispersões estavels
corantes, que cão no máximo, fracamente hidso e solUveis, cjac.
terlzado pelo fato de compreender a dispersão dos corantes as
água, Junto com dlspersantes hidro-solUveis, em ama proporção
ao 50 a 500% em relação ao peso do corante a que contem Produ.
tos de condensação sulfonados de compostos aralcollicos reati.
vos e compostos aroMeticos, contendo pelo menos, dois ani;ls
xe-membrados, condensados.
A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes
pedidos deposltados na Repartição de Patentes da Stdçá, em (X
ao Junho de 196U, e 01 de setembro de 1964, Sob os n o 7135/6t,
e el399/64, respectivamente.
Ponto n o 1 me um total de 8 pontos eapresentados.
TÊRMO N o 171.521 de 22 de julho de 1965
Requarentes OUNLOP RUBBER COMPANY LIMITED =is INGLATERRA
Prev,de Invenção: e PROCESSO PARA A PRODUÇM DE MATERIAIs PLEUVElso,

Relyindicaçães
i Um p rocesso para produção de um material flesivel. caracter--eo Pelo fato de compreender As etapas de: formar u'a mistura de
uma emulsão do um Oleo de silicona com um lates de borracha e um ou
mais agentes de vulcanização p ara a borracha; gelatinizar a aistura
assim obtida, e aquecer ; misture gelatinizada para efetuar a vulcanizaçâo da borracha, sob sondições tais. que o escapamento co água da
mistura gelatinizada i substancia/menta'Avitado.
h requerente reivIndlca a p rioridade de pedido correspondente
depositado na Repartição de Patentes de Inglaterra, em 22 de julho ao 1964, sob n o 29.612.

P onto n o I de um total de 22 p ontoe apresentados.
TEMO N o 173.060 de 24 do setembro de 1965.

do grupo que consiste de 4-vin1l-eic1oehesmoo e amaro de oiclo.
octatetraeno, caracterizado por conter de 1 a 10% em paio do 4.1eno, o restante do torpolímer0 sendo Atileno • propilam°, nana pio,
porção

em peso de 20/80 a 8o/o, torpolímobro sondo isento de tit

saturação eeeau
A requerente reivindica a prioridade do correspondente'
pedido depositado na Repartição de Patentes norts - amarioan. em 8 do•

setemero de 1964, sob o AO 395.004.
Ponto A o 1 do total de 6 pontoe apresentados.
TUMO N o 170.898 de 30 de Junho de 1965
Requerente: CELANESE CORPORATION OF AMERICA
Priv.de Invenção: "ARTIGOS SdLIDOS MOLDADOS E PROCESSO
PARA FAZER UMA ESTRUTURA POLIMÉRICA CELULAR EMPREGADA NOS
REFERIDOS ARTIGOS ".
ReivindicaçOes
1 - Um artigo s g lido moldado, caracterizado por compreender
um polimero oximetilenico tendo pelo menos 60% em moles de grupo,
oximetilenico e tendo uma pluralidade de cavidades nele, proporcionando assim ume estrutura polimOrica celular com uma densidade ea
tre 0 ,3 e 1,35 g/ec, essas cavidades compreendendo entre 5 e 8W;
do volume do polímero eximetilenico, e tendo um dametro medi* es),
tre 0,0025 mm e 2,54 rim.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente bed3
do depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Ame,
rica, em 30 de junho de 1964, sob n g 379.397.
Ponto n o 1 de um total de 7 pontos apresentados,TtRMO N o 171.042 de 7 de Julho de IRO)
Requerente: DOW CORNING CORPORATION ----E.U.A.
Privilegio de Invenção: " COMPOSIOES TERMO-ENCOLHfVEIS"
REIVINDICAÇOES

.

Requerentes CLU.SOCUST:d ANONYMB. SUIÇA,

Privilágio de invenção: "PROCESSO PARA TINGIR CELULOSE NATURAL
RSUENE.RADA",

rizada pelo fato de consistir essencialmente de uma mistura de

LILLUILLWAOLI

1 - Processo p ara tingir celulose natural ou regene.
rede com monoazo - ou poliazo -compostos orgânicos, quo MIO resistentes a descarga em um meio alcalino e estão livres de quinonas pollot
elicas cubáveis, grupos nidrozile ácida. grupos nitro, grupo ameno e
grupo areido e que contem, polo menos, um e, por Ligação azo, no má.
:amo dois grupos Belfo, sulfato ou eurboxila e possuem uma afinidade
superior no estado parcialmente reduzido, caracterizado polo (ato do
se efetuar, pelo menos, cm estágio do processo em um meio alcalino
na oresença me um agente redutor Porte, que reduz, pelo menos. um Sru
po azo no estagio -nidrazo g , subsequentemente, se g o-Gela:Ir o corante
na fibra até o azo-composto.
de p ositantereivindloa a prioridade dos correspondentes pedidos depositados no Repartição da Patentes da &liça. em 25
ao setembro de 1964, sob o na 12505/64 e 26 de avisto me :Me; -Sola o
ao 32018/65.
Ponto NO 1 do total de 13 pontos aoresentado-,
nAmo hm 172.501 de al de ag gato de 196.

Priellegto de Invenciot eAMIR2'5IÇ04KW08 SM TSRPOL/HERO TIPO
BORRACRA, DR UTILEKO 1 PROPILO°, COM 441MIL.CICLURRIEN0 013

Draw ne dIol.o..dcwaszukseo a PROCBSSO PaRk YOME 0 tatUr;
AZIMIWW42a611

tindo essencialmente de .
(A) uma diorganopolissiloxane polimerica, na qual os aubse
ti.tuintes são eacolhidos do grupo, que consiste de ri..
dicaie metila, fenila, vinila e RCII 2CR 2 , em que R e um
radical perfláoralcoila, pelo menos, 3096 doa referidos
aubstituintes sendo metila e
(B) um enchimento para (A) •

(2) de 10 a 65% por peso, bac:et:do no peso de (A) de uma resina
de organopolieailoxana, tendo um ponto de funao de, pelo
menos, 50°C, • consistindo •eaencialmente dt
(C) blocos de unidades de ailoxana da fórmula geral
02 1 0104_ 25) 11 , na qual .a tem um valor widio de 6 a 100 ia
ou 3 e tem um valor-medi° na molOcula
de 1,9 a ? inclusive e R , ;# escolhido do grupo, que (somo
sise de radicais Distila • fenila, mio havendo mais do
que 10 moles porcento de fonilailozana em (C)**
(D) blocos da fórmula uniteria geral (C6115)0" 7,Si0 x_,• nia
qual 1c 0,1 ou 2 e tem um valei medio de 0,9--2-^ a
1,2 inclueive, R" eum radical alcolla inferior eze0

1.— Vá terpolímero tipo borracha, ensaturado, maca
propliono

(1) uma borracha de organopolissilomana vulcanizavel, conaie.

"7".
alusivos, 1. • 1,2

uquereezel : UNIROYAL INC.,

n1sivel com anzaIro, do

1.- Compooição termo-encolhivel de materia, caracte-

e am dieno aeleoeonado

ou 1 e tem um valor medio de O a 0,1 inclusive, sendo a
rato molar principal de (C) para (R) de 30:70 a 60140
toado a resina (2) uma média de 1,3 a 1,65 grupos total*

CYARIO Orn .!AL (F":

Szguncla.-feira 30

Março de 1970 355

de hidrooarboneto por &tomo de cilício na moIOcula.
Finalmente e dopositaate raivindica e prioridade do coe
reopondente pedido, depositado ao Repartigto de Retentes doo BA
tadoa Unidos da Américo do Norte, om 21 de setembro do 1964, eob
o n o 393.029.
Ponto no 1 dos dolo pontos epresantacoo.
TERMO N o 173.64/ de 30 do setembro de 1965
Requeronte: STANDARD OIL CONPANY =I= E.U.A.
Priv.de invenção:" soLoOço DE REVESTIMENTO DE
POLI-TRIMELJTAMIDA E PROCSSSO DE PRODUZIR O DITO REVESTIMENTO ".

pertencentes soe grupos 1,

11 OU III do Slatema Feriodico.compostos complexos a' g ano-metalicos eu hedretos complexos de me-

tais doa grupos I e
A reÇuerente reirendlca a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes da Itália, em
17 de agasto de 1962 sob n o 16.495.
Ponto n o 1 de um total de 26 pontos apresentado
1.2D NO 149.023 de ee) de maio de 19630
Requeronte: DR. RERCHEI SMITH - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE PREPARACX0 DE
INTERMEDIARIOS ESTERÔIDEW,

Reivindicações

1 - Ume solução de poli-trimelitemida arometice, adequada pare
produção do revoetimentos maciços, lisos e contínuos, sem empolameg
tos, em temperaturas de cozimento em terno de 40100C, caracterizada
por com p reender a dita poli-trlmelitamida, um solvente polar orgenico que ferva abaixo de 220C e um co-solvente polar orgânico cono
tendo nItrogenio e que ferva a 220-320oC.
A requerente; rolvindica a prioridade do correspondente pedida
depositedo na Ropartição do Patentes dos Estados Unidos da Americe
em 01 de outubro de 1964, sob n o 400890.
Ponto LIO 1 de um total de 14 pontos apresentados.
TERMO N o 172.608
de '27 de agesto de 1965
Requerente: COLUMBIAll CARBON COMPANY e l= E.U.A.
Priv.de Invenção: " PROCESSO PARA A COAGULAÇÃO DE
ELASTUEROS DISSOLVIDOS ".

REIVINDICAOS

I) - Prokeeeso de ezeparação de um intermediário
ráide do estrutura,

go
Ír-1„

X re ne„.e'''

em que R' 4 um grupo alquilioo. 1) 6 um grupo metilemico ou ee1 18nIco. e X é um grupo 1-tetra11lideno, tendo // 1 co Monoe
. 2 átomos de carbono q uando Q f8r grupo etilaníco. carecterizado peio
fato de ume 1 -vinil - 1e hidroxitetra1lna aer condenoada com a core
reseondente 2-alquilc1e1oa1oano-1,3-di00e.
Ponto n o 1 do total de 8 pontos apresentados .
rÊnmo

No 154 116 de 29 de o )1bro de 1963
Requerente: TiE KENDALL COMPANY - E.U.A.
Privilegio de Invenção: "MATERIAL ADESIVO EM FORMA LB FftSee

Reivindicaeãee

- um processo para coagular elastemeros do suas soluçOes em
solventes orgánicos, caracterizado por com p reender: introduzir a
solução do elastemero e água em uma zona de misturação mecânica
e ali transformar dsolução do elastemero numa emulo microglobular com a água, por moio de uma violenta agitação mecânica, e
depois introduzir à emulsão microglobular em uma massa de água o
quente agitada vi g oronamente'contida em uma zona de coagulação e
mantida numa temperatura acima do ponto de ebulição do sólvente
orgánico utilizado, pondo aesiee a solução do elastemero em íntimo contato com a água quente e vaporizando O solvente orgân1c0
para produzir um coágulo do elastemero em forma do partículas.
A requerente reivindica a. prioridade do correspondente PE
dido depositado na Repertição de Patentes nos Estados Unid0a da
America, em 27 de agasto de 1964, sob n o 392.456.
'onto ao 1 de um total de 10 pontos apresentados.
TERMO No 151 945 de 16 de agasto de 1963
Requerente: MONTECATIN1 EOCJETA GENERAL PER L' INDUSTRIA
MINERARIA E CHIMICL - Itelia
Privilegio de Invonçao: "PROCESSO PARA PREPARAR COPOL1MEROS
DE PESO MOLECULAR ELEVADO,. AMORFOS, INSATURADOS E SUBSTANCLAI
MENTE LINEARES'

REIVINDICAÇOE4

1 - Ca material adesivo em forma de 11
Lha. tendo um refórço flexível e nele suportado um adenivo sensível à p ressão, compreendendo um copolimero de monómeros,
de:
(A) Pelo menos, um amido olontenero Naleuil substituido, tendo a fórmula gera1.4
0=C-CH=C-C=0
X
N-R

CH,
""'
4.95-G-C ee
X

3

;II)

N-R3

R
11aeC-CHC-O).0

(III).

\

REIVINDICACCEk

so molecular elevado, amorfos, inoeturados e' substancia/mente lto
nobres, caracterizado por compreender e polimerLaaç g o conjanea
de ume mistura compreendendo um ou mole polienoa policial/coa

£1/"?

com nUcleos condensados, noa quaie cede par e de daeleoa ~densa.
dos tem em comum dois :tomos de carbono, com um ou Mala mon2emw.

de carbono, em presença de um catalisador coestltufdo pelo pra

duto . da reaçÃo entre: ae cemponzoo de metais de transiçZo do
grupo

V;

b) comeoatoo organe-seszaic o
. s ou hidrates de metaie

•

Pu t eriza. 10 pelo fato do oopolímevo consistir, essencLaemente,

1- Um proce p eo para preparar copollmoroe de pé-

ros seeecionedos entre o etlleno e as alfa-olerinaa de tOrmula
geral R - CR * 011 2 , onde R é um grupo alquillco com 1 a Gátono)

1

( p) Pelo etinoe, um ~Ombro de deter Que
la geral§

he
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iand0 que, nas fórmulas
(1) R e R I são hidrog3nio ou metila;
(2) X

-OH, -0A4 ou ,-W-R •
81

(3) Os grupos RI das fOrsulas de montmeros (A) •
São grupos alquila, contendo até e Inclusive a8 átomos de carbono, não sendo superior a 211 o'nUmero médio de átomos de carbont

dos grupos alquila, senz:o k." os grupos alquila, os quais contea
mais do que 6 átomos de carbono, consistem, essencialmente, de
grupos alquila ramificado, em que a extensão da ramificação aumea
ta à medida que aumenta o tamanhl dos ditos grupos alquila,. consistindo o dito monómeru (á, uc uma mistura de molecUlas que contem diferentes grupos alquila quando o dito monómero (A) compreea
der grupos alquila que tem mais do que 10 átomos de carbono, sen-

dos aromátioamente (nenhum dos compostos contendo átomos de hidra
génio ativo), pelo menos, um segundo composto contendo pelo mono%
dois átomos de hidrogénio unidos aromIticamente, na presença
de 0,05% a 5%, em relação ao pês° dos compostos, de um sai de

tes•
ro que seja solúvel na mistura p olimerizável, ou de ponta-Cm
to de antignio,_
A requerente reivindica as prioridades dos corresm
dentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da
Inglaterra em 6 de novembro de 1962, sob n 2 41976 e 18 .
de março da 1963 sob n 2 10592.
Ponto n 2 1 de um total de 48 pontos apresenteuv..
TÉRMO N2 133.116 de 3 de outubro de 1961,
Requerente: METAILGEEELLSCHAPT AKTIENGESELLSCHAFT ALEMANHA.
Privilágio de Invenção: "PROCESSO PARA A OBTENÇãO DE H2S0,
A PARTIR DE GASES CONTENDO S02".
REIVINDICACUa

do que o número de moléculas, mntendo diferentes grupos alquila,
aumenta nas ditas misturas b. medida que aumenta o tamanho dos gra
pos alquila cnie contem mais do que,10 átomos . de carbono;
(4) Os grupos R 2 das moléculas de monómero de
íster (S) são grupos alqui',. qua contem até e incluindo 14 átomos

1.- Processo para a obtenção de ácido sulfarico
partir de gases contendo SO2, na presença de 0 2 e H2 0, por meio
de catálise a frio com metais, seus compostos, soluvães de acua
,ais e/ou sois, caracterizado pelO fato de se efetuá-la na pre.
ença de agentes adsorventes sob-a forma de gel e/ou coloidal.

de carbono, sendo que, pelo menos, 50% das, moléculas de monómero
de éster tem os grupos R 2 ligados em átomos de carbono não terciá
, rio ao átomo de oxigênio do dito monómero de éster (E);
(5) Os grupos R 3 das moléculas de monómero (A)

Finalmente o depositante reivindica a prioridade
co correspondente pedido depositado na Repartição de Rate
tos da Alemanha em 17 de outubro de 1960 sob o numero P
2.857 IVa'/121.

ligo grupos hidrogénio ou alquila, contendo. até e inclusive 10
tomos de carbono, sendo que os grupos alquila, os quais contem
mais do que 6 átomos de carbono, consistem ', essencialmente, do. grr
pos alquila ramificado; e
(6) Os grupos E4 das moléculas de monómeró-(A)
Wirão grupos alquila que contem atá e incluindo 18 átomos de ou
bano, sendo que os grupos alquila, os quais conteM maid do que
8 átomos de- carbono, consistem, essencialmento, de grupos ai-

quilo ramificada; estando a proporção, por peso, de monómero
fA) Para monômero de éster (B), que esta combinado no dito , polímero, na escala de 1:19 até 3:1, mas não excedendo uma razão
Molar de 1:1, sendo interdependentes a pr6porção, o tamanho e
etexten'são de ramificação dos ditos grupos R 1 , R2 , R 3 e Ru e a
extensão em que cada um dos ditos monômeros consiste de misturas de diferentes meláculos: e, eventualmente.
(C) um monômero etilénicamente inaaturado, st
oolimerizável com os monémeros (A) e (B) numa quantidadvatí,

Ponto n a 1 do total de 6 pontos apresentadoe
TERMO Na 107 467 de 22 de dezembro de 1958 .
Requerente: THE S.F. GOODRICH COMPANY - E.U.A.
Privilegio de Invenção: "COMPOSIOES DE RESINA DE MELHORADA
TOLERANCIA PARA ALTAS TEMPERATURAS E PROCESSO PARA PRODUZf-LAS"
rIEIvINDICAdEL

1 - Uma composição compreendendo (1) nma resina de polivio
ri-li cloreto clorado, caracterizada por uma densidade a 25 0 C superior a 1,48 e por\ uma viscosidade intrínseca de pelo menos 0,9; o
(2) 1 a 10% em peso de eetabilisante, dita composição sendo coroc.
terizada por um ponto de amolecimento pelo menos 20 a C mais alto cb
que o da resina de polivinil cloreto não plastificente original;
bem como por uma estabilidade ao calor de pelo menos 10 minutos a

205aC (400aC), rio ar.
A requerente reivindica a prioridade ct .,.,ebpon
.dente pedido depositado na Repartiçgo de Patentes nos Esta

dos Unidos 'da America em 8 de janeiro de 1958 sob No.707.672
Ponto n a 1 do total de 11 Pontos apresentados .

i eirca de 50%, por peso, dos mondmerbs (A) e (B),
A requerente reivia.hea a prioridade do correspondente
podido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Un4
dos da America em 5 de novembro de 1962 sob na 235.517 e 24
de Maio de 1963 sob no 282.843.
tonto n2 1 de um total de 22 pontos apresentado..
thM0 Na 154 367 de 5 me movembro de 1963
iequerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED - Inglaterra
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA FABRICAR POLI-SULFONAS
FABRICAR ARTIGOS MODELADOS DAS MESMAS"
REIVINDICACOES

1

dm pre.cesso para fabricar poli-sulfonas, coroe-

korizado por compreender a fusão conjunta de, pelo menos, um pri-

Leotro composto contendo- dois grupos halogeneto da sülfonila, liga

TERMO Na 140 154 de 19 de junho de 1962
Requerente; WHIFFEN & SONS LIMITEIS . Inglaterra
Privilegio de Invençãoi "PROCESSO APERFEIÇOADO Pada A OXIDACÃO Dã
HIDRAZOAMIDAS"
REIVINDICACOEB

• e. Um processo para a oxidec go de hidrazoamidas de
rormulav,

4
Ri
R3
I ,
N-CO-Nft *N-CO-N
i2
R
R14
,2
)• 4
em,jue R. R , - R e R so selecionados do grupo consistindo do
grupos de hidrog6io,.alquila, cioloalquila, arida e araloulla,

Segunda-feira 30

MÁRIO OFIC$AL (Seção Hl)

Março de 15-iC

.

10% do, peso de polímero de um agente de sopramento
Á requerente reivindica as prioridades dos correapo,

cubstituidos Ou amo subetituidoe à azoamida correspondente cara
terlzado pelo tato de compreender

dentes pedidos
o

contacto da hidrazoamido com

oloro num melo no alcalino na presença do um composto de bra-

depositados na RepartiçZo de Patentes dos Esto

dos Unidos da America em 26 de fevereiro de 1963 e 31 de jand
ro de 1964, sob Nos.,

mo selecionado do grupo que condiste de bromo e brometom.

261.189 e 341.728,

respectivamente

Ponto n 5 1 do total de 6 pontoe apresentados
thmo No

Ponto n o 1 do totaa de Pa pontos apresentados.

147.661 de 18

de março de 1963

Requerente: MONSANTO COMPANY aaaE.U.A.
TÊRHO N Q 146 020 de 10 de janeiro de 196;

Privilegio de Invenção: a PROCESSO PARA PRODDÇXO DE FIBRAS

Requerente: SHELL. INTERNATIONALE RESEARCH MAAISCHAPPLI,d,v.

ACRÍLICAS DE ALTO ENCOLHIMENTO

>Iolanda
Privilegio de Invenção: - °COMPOSIÇOES ADEQUADAS PARA CONTROLAR

:EIVINDICAOES

ENDOPARASITASd

1- P rocesso para p rodução de fibras acruicas de

LUYINDJCACDFA

3,1

co encolhimento ou contração caracterizado pelo foto de se
1 . Uma composição adequada para controlar endo
parasitos, particularmente vermos, em mamíferos (exclUsi v. e seres

submeter as fibras a dois estiramentos de baixa proporção
sob calor amido, com as fibras sendo reafriadas sob tensão

humanos) e aves, caraaterdzadd por compreender uma resina termo .
plástica s6lida em uma proporção de 30 a 95%, Po r Pês°, da compo-

alça° e um composto endoparasiticida de organc_f65foro, em uma pr£
porção na escala de 5 a 70%, por

Os°,

Finalmente a depositante reivindica a prioridade dp
torreepondente p edido depositado na Repartição de Patentes dos
Estados Unidos da Amorico do Norte em 19 de março de 1962, 50 b

180.805

da comapaiçaix

A requerente aelvindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes doe Estados Unidds
da América, em 12 de janeiro de 1962, sob ns 165.941.

Ponto na 1 do total da 34 pontos pareaentadoe.

Ponto n el

00 total de 10 pontos apresentados

TeRMO N 5 120 325 de 17 àe junho de 1960
Requerente: POLYMER CORPORATION LIMITED - Canada

P rivilegao de Invenr'J .;I =ZAÇÃO DE BUTADIENO"

TÊM) Ns 156.779 de 7 de fevereiro de 1964
Requerente: SOCIÉTÉ BROM.
Privilegio de InvenqZo: ' I

FRANÇA

O processo de polimerizaçao uo outadieno

PROCESSO DE PREPARAÇA0 DE FILAMENTOS,

PIO,S(FIBRia E ARTIGOS SIMILARES À BASE DE CLORETO DE POLIV1191.

para produzir um p olimero no qual pelo menos 80% das unidades
estejam na configuração L,4, caracterizado por compreender a PO*.
ldmerização do outadieno na presença de um sistema de catalisado-

IA "
BEIVINDICAÇOES

res formado quer por ,(A) misturamento de um primeiro componente
representado pela fórmula Me(OR) L, com um segundo componente sele-

1- Processo de preparação de filamentos, rios, fi-

cionado do grupo consiatindo em: (1) compostos tendo G fórmula

bras e artigos similares a base de cloreto de paivinila,carad

MR , X2 , (2) compostos tendo a fórmula M(8 1 ) 2X, (3) misturas do

terizado pelo fato de ditos artigos serem conatituidos de elo-

Cl) e (2), (4) misturas de (1), (2), ou (3) com um terceiro coas

reto de polivinila com ao menos 5% e de preferencia ao menos 10%

ponente tenoc a formula M(11 . ) 3 ou (B) misturamento de um dito

de um polídiero ou de uma mistura de polímeros de cloreto de poll

primeiro componente com o dito terceiro componente e um agente

vinila clorado tendo uma temperatura de transieão de segunda or-

de nalogenaçeo, onde Me é um metal do Grupo IVb da Classificaçee

dem ao monos igual a 1005

Periódica, M e um metal do Grupo IIIa da Classificação Periedia

Finalmente a requerente raivar:dum a prioridade dos

ca, R é um radical de hidrocarboneto tendo 1-12 átomos de car-

correspondentes pedidos depositados na França aob n 5 a 924.506

bono, R é um substituinte selecionado do grupo consistindo em

em 12 de _fevereiro de 1963 e 961.027 , em 21 de janeiro de . 1964.

hidrogenio e um radical de hidrocarboneto tendo 1-20 átomos de

Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados.

carbono e X e um átomo de halogeno, a proporçáo do metal te para
metal

'É:RH° N 0 157.130 de 26 de fevereiro de 1964
Requerente

MO

numa base molar estando entre

3 o 10 e a quantidade

HERCULES POWDER COMPANY

Privi/égio de Invenção : " COMPOSIÇÃO DE POLI (EPIHALOMIDR1NA)

LIGÁVEL EM CRUZ E PROCESSO DE LIGAR EM CRUZ UM POLÍMERO OD COPOLÍMERO DE EPIHALOHIDRrna w

dida entre 0,2 e 2,0 moles por moi de metal M.
A'reduerente reivindica a prioridade do ocm,..;
pondente pedido depositado na Repartiçâo de Patentes da xja

glaterra em 19 de junho de 1959, sob N 0 21.148 .
REIVINDICAÇOES

Ponto n 5 1 do total de 17 pontos apresentados.

1- lima composição de politepiaiohidrina) ligavel ca

'MIMO N 5 167 745 de 11 de ' março de 196!

cruz, caracterizado pelo , fatode compreender u'a mistura de um

Requerente: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPP17
N.V.
Holanda

polímero ou copolímero de epialohidrina tendo uma media dos

Privilégio de Invenção: °OOMPOSIÇÃO DE ~PICANTE A

acs

de

halogáno no sistema de catalisadores estando na faixa compreens,

pi

moleculares de pelo manos 40000 e 00 a '10% do peso de

polímero de um sal de amanho que se decompõe termicamente um

BaSE DE 2STERm
REIVINDICAÇOLa

Uma oomposiqe0 Idavraaa v Onto hada

temperaturas abaixo de 190 5 0 (375 5 F) e Incluir opciona/vente
se de Áster. caracterizada por

compreender em

eate; eonelltU1De,

D1010
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1AL (Seç"áo

OF

Marc:c

maior proporcilo da composiÇão, e menoree proporqties,,ca.

~-tw~lon4

ta, de uma fonotiazine substitua tendo e fOrmule
5
R-

~apreendidos na formula geral*

GO

1

onde R á um radical escolhido no grupo constituído pov: a) - roca,.
caie alquila, particularmente de 03 . C17 , me cadeia reta ou reg,

em ue R. e um radical-al q uila, arilo, olearias, araidulla ou 01
ano-alquila, e pelo menos um de R I , 8. R e R e um radical
4

ais

quilo ou alcoxi, qualquer outro sendo aidrogánio, e uma omino

mificada no qual um ou mais átomos . de hidrogiinio podam catar o.k..
bistituidos por halogá'neoe, ou por um radical arilo; b)
radicais
alquila do 01 com cadeia reta ou ramdficads, no qual um ato.

secundária tendo dois grupos aromáticos diretamente unidos ae
timo de nitrogãnio.

mo de hidrogãnlo est& subatituido por

.5 requerente reivindica a

s

pondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da

podem estar substituidos por haloginlos, radicais al quila, atoont,
ou corbalconi ou grupos nitro, earacterlaado por compreender a

glaterra em 11 de março de 1964 4 19 de junho de1964, 26 de a
:6sto de 1964 e 27 da outubro de 196 4 , sob li g e 10.263, 25.466.
34.930 e 43.747, respectivamente e completo em 26 de fevereirn

reaqh do sal sádico da benso-ieotiaaolona coa um halogenoto da a*
ia do tipo.X.CO-R, onde nR tom a sianifioação dada Reino e X á Um

de 1965

átomo do belog4leo. ON maio anidro • na preeenla de um dilmenae com
solvente inerte.
A requerente reivindica A pricaldndle do coared9ondad.
-se pedido depositado na AepartiOo 40 ~de da It4Lta.- om 13
da Maio de 1962, sob ne 9.999,
Ponto to'l do totrl de 10 pon6ed apresentadoo.

Ponto 11 P 1 do total de 20 pontos apresentados
hmo N Q 158.250 de 8 de abril ne d964
-

NMPOSIÇXO DE POLIOLEFINAS ESTABIL1

)rivilegio de Invenção1

grupo fenilico que poda

conter um'ou mais grupoa nitro o/en ho1ogan0 00 .; 0 Q ) - grupos r onilicos ou naftãooloos nos quais um ou mais átomos de bidroganio !

prioridades dos correi

equerente: kMERICAP CYANAMID COMPANY

um

zoila 'coa uma amido de tipo N4 2C0R, onde R tem a Wignifteaçfo dado me

°.ADAS CONTRA OS EFEITOS DETERIORANTES DO CALOR E DA LUZ E

ponto 1, na presença de um agente receptor de &Oda.

2ROCESSO PIRA P W PAPA R O SAL DE DL-TIONSFINATO NELAS WPRECt
DO

VÈRMOS 153.580 de IO de outubro de 196
REIVINDICAÇOES

Requerente% CROWN ZELLERBACB CORPOPATION .*.E.U.A.

1- Uma composiçào de poliolefinas estabilizadas contra

Privilágio de Invona4o: . ° PROCESSO PARA PRODUZIR POLPA DE ELEVADA

os efeitos deteriorantes do calor è de I,uz, laractorls.aàa„. por

RESISTÊNCIA PR6PRIA PARA FABRICAcX0 DE PAPEL, HEM COMO PROWSSO

compreender um polímero de um membro escolhido oo grupo consti-

RA PRODU7 IR PAPEL DE ELEVADA RESISTÊNCIA E PRODUTOS MITOS BOM

tuido pelo etilano e porpileno, e de )0l a5,0% de an sal re.

MESW

a

REI1IRDICA09.

prosentado p ela formula
( g,
R'

1- Processo aperreiçoado para trator polpa para fazer pn

k.

pel, caracterizado por compreender r . '(a) introduzir una polpa
Me

on

bstanoialmente desfibrado, de elevada consistencia, contendo CÂ

S.,

eras oelalásicas separadas, dontko do espaço

-rorm,,,a0

por duas :::::

ficios ;speraa, opostas, as quolo estão, ma movimento relativo
Puas R e R são Indivi,----eoce alquilas de 2 a 18 átotu.

da .

carbono, ciclo-alquilas inferiores ciano-etilas ou :aralqUila ng
oco-,uiclicas inferiores; e Me e um cie~ du Am metal de, trapo
constituld0 pelo zinco, °Agüei, chumbo, cadm10, célcio, bár10,mta
Me, ateei°, cobre, estanho e manganea

(lido

em 3 de julho de 1963, sob n 0 292.721
ct)

otal de 6 pontos apresentados .

90

som oortar oubstonniaimente az fibraa enquanto a polpa se move rolPidamomPe a Oontinuamente atra.vás do dito espaço numa direção que
vai do perito de OUA introdução et; o ponto do sua descarga, o, (c)
~carregar a polpa tratada do dito espaço produzindo-rio, a g ain uma pó/pa do elevada resistãnola para fabricação de papel, tendo au-

TE O N 0 149.251 de 20 de maio de 19".
•
Reqterento: MONTECATINI SOCIETA OENERALE PER C,INDUSTRIA
ITÁLIA.
MINERARIA E CHIMICA
PriVilegio de Invenção: 'PROCESSO PARA PREPARAR DERIVADOS
InNUICIDAS DA BENZO-ISOTIAZOLONA E COMPOSIÇDES FUNGICIDA
NELES BASEADOS'

mentadas oaracteríatioaa de tenacidade, resistãncia ao arrebenta.
imanto, roslotanoia . tansil, pesistenela ao rasgamento, e alongamento
requerente reivindico as prioridadess dos correspondentes
Pedidos depositados

IgIVINDICACON

(+recesso para pre p arar derivados

:povoa, 002 velodidade tangencial relativa 0
suftolentemente elevada e sob entrada de terça suficiente para oco.
ditas superfícies quo

ddar fricção interfibrac, torcimento, o fibrilação dac fibras

A requerente reivindica a prioridade dO correspondente PA
depositado na Repartição de Patenbes dos Estados Unidos' de
Nonton Q 1

si, e . quals estafa afastadas . uma da outra por uma distáncia maior
do cilla a espessura das ribron Introduaidac, (b) submeter a polpa s.
um tratamento meaiiniao'mo dito eopago sob coOpreasSo exercida por

na

Repartição de Patentes doe Estados Unidos da

Amei-loa orá 12 da outubro de 1962 sob n Q s. 230.290, 230.291 e 231.20.
..o.

Ponte n a 1 do total do 30 P ont00 aPr000nta4("

MARIO OFICIAL (Seção III)
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Março de 1970 E,9)

WÊRNO N g 128 811 do 28 de abril de 1961
Requerente 00KPAGNIE DE.CAINT-GOBAIN Pranço

PrivilOgio do Invosição3 "APERFEIÇOANBNTO NO PROCESSO DE PESPARAÇÃO
BE PALIEMOS E co p ámunos À BASE DE CLORETO DE VIN/LO"
n )\;,

na qual R" c, um radica] ao . hidrocarooneto monovaiimte. Lindo um

grupo 0 ,,, C

BEIVIND7CAÇOEC

1 - Aperfeiçoamento no processo de preparaçNo de poli.
á~g
p..W.H
' ffl902 e de sopolimeres, a base de cloreto . de vin110 0 .r
pelo Rato de consistir em efetuar a - reação de polimerizaçao do ao

150°C,

Colhido do grupo ope consiste de ácido cloroplatinico, Platina
sóbre carvão vegetal ou platina sabre alumina.

')Inalmente a depositante reivindica a prioridade

:peto de vindlo, ou de copolimeritação de oomposiçOesmom&moatoon
tendo cloreto de vinil°, em presença de boretrialcoiamoncamlnae de
g

oc correspondente pedido depositado na Relartição i de Patentoe dos &nados UniOes da America do Norte em 16 de outu-

Umuls geral b g r.7.1.,j rã qual R rspresenta um ~sal secai°.
A requorento

ro6vindica a

bro

prioridade do eerwel -

poneeme pedido depositado na Repartia de Pe.:tento°
,W1 02 23 de 1Pnho de 1960„ cob n e 830.954
Ponto n e 1 do total do 3 pontos spreSentadet

de 1961 sob n o 145.442
•
Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados

.4fr-

da UM

TRAMO MC 167.551 de 26 de fevereiro de 1969.
Requerente: MERCK & CO. INC. . E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA PA'..th ÁCIDOS
OARBOXILICOS"
IRIviOnICAOEk

RERNO N e 132 349 de 6 de setembro de 196à
Bequerente: RAY513SW0S-1dANNATTAN 0 INC., - E.U.A.
Privil6gio de Invençâo: "COMPOSIÇÃO LIG~E"

1

42XVINDI.g1.011

Oompoeiçao ligonte

a.lifeáco ou cicloalifático a temperaturas de 50 j
com a adi çãó de um catalisador de platina apropriado, es

Um nronneeo p ara p reparar na eempooto de

rórmade

staractoriemes pelo_._
ssto Cs
. eo2woosn-

ter uma misture plástica doe

9

A-CnR2n-00R

cimento hidráulico
cálidos de

latem de borracha

o

4gua

resina qintétic3 liquida termoenduredvel curavel em temperai.
tira ambiente
agente de cura em temparatúra'
ambiente, para a resina

°c que

.-io a 100

A

1 $ & ?$

depositado na Repertiç g o de Patentes dos Betados 2
MAUS da Asiárica em 12 do setembro de 1960 sob n e ,501380
Ponto n g ' do total de 10 pontos apresentados

WID

oembro escolhido do grupo que consiste do

rugenio e enxofre:
e

' Reivindica-se a prioridade de - pedido oerreavog
:

4
e

um membro

dente

substituída com irifluor-metila e
RI
J

C% diferentes,

iolhidos do grupo que oonsiete lo hidrogènia\
tomados juntoe os radicais
combinados para formarem

1,. Proceneo para preparar novas organo-polieuicua.

R
A'

uma

O

um Inteiro tendo

oarmaterinedo por ', em preender a

18, inclusive,
;tomos de carbono, isento do insaturaçãO alir&tica, e é escolhido
do grupo de radicais de bidrocarboneto, radicais de ha1Ogeno - 111,%
drocarbenoto, e radicais cianoalquila, cada Z é um radical Alva.
lontecEbidrocarbone t o, isento de insaturaçâo enfática, de 2 s 145,
étomos de carbono, cada R' 6 um radical monovalente de Menos AP
que 5 átomos de carbono, escolhido do grupo que consiste de 96

Um

reacáo de

valor de I o 51
um composto UA

cada R é um radical monovalente de 1 a

dieais halógeno-alquile-, tendo nenhum haloganeo em po g içáo alfa
em relação ao ouigénia o radicais alquila, ! é 0, 1 ou 2,1 tenclia

em que Os reoicsis e. R. R'. A I
coo um agente haJogenanie.

sào coso Amaidos

pela reagÃo

de uma riloxana da fórmula.
p

RySi/COSi R2 ) 11_74_,
'

un 5iR3_,

El

requerente reivindica o prioridade dO oorreg
endente pedido depositado na Amma .J.vio le Patentes doo

Estados Calcos aa ~ice em % co Março

el0

49o4 bOO 010

j49,Sich
-

Ponto O 1 0.0 tote4 de 13 ePrege.~

op

e R' adem 90,
ligaçáo s.s - setco,'.!

dienileno: e

ase da . férmula média
RySi4PSiR2)x2SiR3_0(01C)a_74_2

com sileaas da fórmula

os..\

nalogdnia alquila Inferior. alcoxi Inferior

pnimnicAçUs

valor de pelo menos 5, e a é 2 ou 3, caracterizado

de

inferior:

TI representa halogeniop
2
9 A 3 representam radicais iguale

AS MESMAS"

qual

oiclo-alquilell

é um membro escolhido do grupo que coa g iste
bidroganto e alquilo

TERMO N o 141.291 de 24 de julho de 1962. .`
Requerente: DOW CORNING CORPORATION . E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA PREPARAR NOVAB
ORGANO-POLISSITOTANAS E COMPOSIÇÃO DE MATERIA CONTENTO

na

°enoitado do grupo que consiste de

hidrogenia alquila inferior. alquilo inferioy

Urzulo,

,

LJA á
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No 155 792 de 30 de dezembro de 1963
Requerente: THE BRITISH PETROLEUM COMPANY LIMITHO Inglaterra,
Privilegio de Invenee'sa. "PROCESSO PARA PRODUÇXO DE MICRO-ORGANISMOS"

Á requerente reivindica a prioridade do corroa

Ttamo

WIVINDICACOBS

1 - . Um processo para cel;a de um mIcro.:Ors,niemo, caraceerizado pelo fato do dito microorganismo ser cultivado em um fermentador na presença de um material de alimentaçRo
Combinado Cantando Carbono, na presença de um meio aquoso nutriente e na presença de um meio aquoso nutriente

presença de um

pondente pedido depositado na RepartiçZo de Patentes da
França em 23 de março de 1964 sob no 968.345 .
Ponto n o 1 do total de 10 pontos apresentados .
TZRYW N a 155.568 de 20 de dezembro de 1963.
Requerentes UNIVERSAL OIL PRODUCTS COMPANY'a E.U.k.
Privilégio de Invençãos "PROCESSO PARA EFETUAR REAÇDEa
DE : CONDENSAÇA0 DE MATERIAIS DE HIDROCARBONETOS E PARA
PREPARAR UM CATALISADOR PARA ESTE FIM".
REIVINDICACDES

es contendo osigenio livre, bem como pelo fito do material de •
a1imenta40 estar presente no fermentador na fOrma de pequenas per*
tLculas, -

1 a Processa pare efetuar rendes de condensa.
gão de material bidro-carbonetado, caracterizado por compreender'

A requerente reivindica as priorliades les corras.
Oondentes-pedidos depositados na Repartição de Patentes da Ingla
terra, em 31 de dezembro de 1962, sob nas. 49061 e 49062, 26 de
Fevereiro da 1963, sob no 7623, 15 de maio de 1963, sob na 19271
W na Frange, ém 19 de fevereiro de 1963, sob nO 925327.
Ponto n o 1 do total de 30 pontos apresentados.

submeter o dito meteria' bidrocarbonetado ao Contacto, é uma tem.
peratura elevada e • uma pressão na° excedente a 200 atmosforen s,
com um catalisador que foi preparado mediante tratamento de em
compóaite de óxido inerçAnito, refratário, contendo fluor, tendo
um valor de função do acidez Hammott inferior a -8,0, com um g&

TÊM Na 167.814 de 15 de março de 1965
Requerente I INVENTA

PUR FORSCHUNG UND PATENTVER4ERTUN4

MICH asagaSUIÇA
Privilegio de lassado * PROaRaS0 PARA A OXIDaÇÃO DE CIOU
REUNO *

inerte, isento de oxigênio, substancialmente anfdrico, a uma tem
Perata r a !situada entre 450 1 e 7001C.
a requerente reivindica -a p rioridade do oorrespon='
dente pedido depositado na Repartiçao de Patentes dos Estados Uni
dos da America,.aa 21 de dezembro de 1962, sob n o s. 246.319 ..,..

246.320 e 246.459.

Ponto n o 1 do total de 26 pontos apreeentados.

WIVIND1CACO11S
1- Procesao para a produçIo de cleiohexanona e ca,

clohemanol pela ~dag& de oiclohexano em tap a liquida a uma
temperatura, siais elevada, sob pre' sses'o mais alta e, eventualmente, aa presença de catalisadores oom o auxilio de gált

de oxida9go mantido em
levado, depois da peja
suem atraváo do reator de oxidaçio mediante adtgRe de ar na
vazante a uma ooncentraglo de oxlnio de , no máximo, 1091 va
lume e, em seguida, denalficado por melo de um compressor e
novamente conduzido por aço de bomba ao reator de oxidaçêo
serasterisado pelo fato de que , durante'a densielcaçêo do çáo
de oxidagio circulante antes da nova entrada no reator de on
Mtdaêm , por melo de um compressor, a propergg o de press8es
tato í , a proporao de preeslo de salda do compressor para a
dirdUlagiO, que Ats

presa* de sopiragó do compressor, mantida a menos de 1,3ê

t.

an,

Pinalizenbe a deposatante reivindisa a prioridade de

correspondente pedido depositado na Repartiçã de Patentes de'
julpe em ar de man* de 19 64 sob n* 3841/64 .
1
-Mo n a 1 do total-de 3 pontoe apresentados
tIRNO N a 167.737 de 11 de março de 190
Requerente* LOS USINOS DO MELLO
França
7savtlekto dg
POMOS° PARA A PRODOWS0 DO &ORCO
ladveAdda "

r

(
!SM DZIVINDICAÇa8
1 • SM processe de produção de ateres, per aosaaravaget
ao aleoeia, oeraoterteedo porque a reaqío efetuada em fase

' da, a "'ululas c sob e preasea neeeaairia s pare manter e mistura de
91aqeo liquide, por contato com uma resina trocadora de catIons,
a
bando Um radiosa de iotdo adnoralà cuja PH equivalente e interior
t. ets 1444

a

•

-

TÉRMO N o 149.600 de 4 de junho de 1963
Requerentes SIDNBY LIBERTY SINGER ----g O Aa
Privilegio de Invençâo: " PROCESSO PARA FAZER UM MACR0,NICIE0 OU
MOLDR' DE FUNDIÇÃO, MACHO, DdC1E0 OU MOLDE DE FUNDIÇÃO PREPARADO DM
ACóRDO COM DITO PROCESSO E COMPOSIÇÃO AOLUT/NARTE •
REIVINDICAÇDES
1. Processe para fazer um macho, tuidleo ou molde de fundida
cone titilado principalmente de areia, oaracterezado pelo fato de
incorporar à areia, em euantidade auficlente para formar o ()tudo
macho, u401cso ou molde, um acelerador de geração de ácido mineral

e Um aglutinante liquido, na forma de uma resina obtida pela reaa
conjunta de ureia, formaldeido e álcool SurtUrl1loo ou fona,
* de eoprar a_citada misture sara o interior de uma caixa -molde
00

prá -aquecida.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartiçáo de Patentes dos Estados Unidos da
Nmerloa, em 11 de junho de 1962,sob N. 201.263.
Pnnte n o 1 do total de 10 pontos aproaantadoe.
TERMO N a 142.706 de 4 da setembro de 1962.
Requerentes SCOTTISE AGRICULTURAL INDUSTRIES LIMITED
INGLATERRA,
Privilagio ãe Invenção' "PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE UM
FERTILIZANTE MISTO GRANULAR".
REIVINDICACDES

Um processo pare a produçie de um fertilieen.
be misf6 gtanulaí", ndaqual ura ingrediente selido compreendendo fo¡
-

feto de o , nio . com uma relaçU atômica M:P na faixa de 0,95 a
1,6 ; miattrado com outros ingredientes do fertilizante, e aubmeta
do granulação tm1da, c'aracterizado.porque dito ingrediente aSlído
entes de sua mistura com os outros ingredientes, cont;m ao menos
15% da egua hecess5rio-para a grannlaçSo (unida, e . contribui com ao
menos 5% de P2 05 do p;so total do fertilizante misto.

DIÁRIO

Se nda-feira 30

A requerente reivindica

sob

pedorldad•a do. *erre&
Re partigto de Pajlentes da
um‘Aiter de pantenol • (e)

8 de setembro de 1961 • 19 de &abo de 1968

ílcool aquoso, estando

em dito componente (a) de 1 a

Os 32.398 • 23.521 respectivamente
Ponto n o 1 do total

Março de 1970 . 871,

ao

pendentes pedidos des peitados no
Inglaterra em

ortaAt (. 5egao rry7

de 8 p ontoe epro--ktedos,

3 partes

preSenteífi

em peso . de

palia2.-

coilenoglic01 por oada parte em leso de acetato de vinilo

e, no componente 'e) de 30% a 70% em peso de elcool, dito,;)
F£RMO N o 162 955 de 28 de setembro de
Aequerente! BUCKMAN LABORATORIES INC..
Privilegio de Invenção:
BACTERICIDAS"

componente (a) contendo de 1% a 10% e dito componente (1›,

196h

"UM PROCESSO DE OBTENÇXO

de 0.1 • 3% de peso total da composiqU
OE COMPOSIOES

eivindica-se a prioridade do pedido corresponzIVINDICAC0EQ

Om proceese

dente nepositado em 26 de junho de 1961 sob o N. 7470/61,

de obtenção

de composiçoes

bacte-

r)

na Reparti4o de Patentes da Sulça.

. ricidae compIeeniendo 2-bromoacetofenona monosubetituida da /Orou-

Ponto n e 1 do tatal da 1 pnntts

•
e.

ti

Ço

22n-1

swoRsiontadog .1

- C Che r

rtikmo e* 143 559 de 4 de outubro de 1962

•

' Reueinte O LLXO LABORATORLES LIMITEI)
Inrlaterra
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA a PREPARAÇÃO OE ÉSTERES
O

onde n e n' vão números inteire:de variando de O a 1 e quando n

é

RESPECTIVOS SAIS, 6E14 COMO A . PREPARAÇXO DE COMPOSIÇOES dIES
REIVINDICAÇOES

O,

Um proceSS0 para a p reparação de

em que quando n é 1 e n' é O, o ponto de ligação cota em -

teres ácidos da fórmula geral

qualquer uma das posiebee deeignadas eomo orto,mata e para,cOm
exceção do derivado paza-metéxi, e quando n e n' eão ambos O
quando

n e

é

•
aXTCH,-Oli

n i elo ambos 1. o ponto de ligação eeté em qualquer uma

doo posiOes designadae por Gata e para; um :ter glicol tendo a
Alia

fórmula

00)116 ) x

mira

que O é um cru.. da C6rMULà:

OH

aw.,1

o

.P-O-P-O.C11xx/

.P.0
ia

que x e

elo números /fiteiro@ ~lendo de 1

a 3, e de 1 e 4
respectivamente, e formadoe fazendo . reagir Oxido . de propileno
O

DOE Um

y

e

on

OH

a Varinha\

earecterizeda

R I - 0-(R0013,-0),1

ceda z e

uni número

inteiro variando de 1

grupo coneiatindo em

bidroginio e

qual o radical alquilo

e

G

do

PO, R é colecionado

met110, e?' é

eelecionado .

do

a 20 &tomou de carbono; saraste.

rlzado pelo fato deque o oonteúdo de bromoacetofenone varia
de O
a 95, e de *que o diepereor vazia de O a 95
como eereentegpm

ele

Pl.

ao de composição.
O requerente reivindiee prioridade do pedido deposite.
nos astados Unidbe dA Américo do Norte PA )71.836 em 1
de ju.
abo de 1964.

P onto ad 1 do total da 16 pastos apresentados.
1:1=0

N b 140.247 de 2g de junho de 136'w.

Requerente : P. ROFFMAPeLA ROCIE & CIE, SOC/ÉTÉ ANONiNE
(F. HOFFMANN LA ROCHE & CO. AKTIENGESELLSCHAFT)-Snige

ériVilÉgIO de inven00 o • COMPOSIÇXO COSMÉTICA t.PROCJISSO
PARÁ A'SUA PREPARAVIO •

1- Orna compostq go cosmetica, oaracterizade.pelo
fato de que

„i
ex3w12(ra

•••

(onde X bom o mesmo (significado

que lhe foi

dado acima/

fosforilsdo para p rodumir o resultante ,;ster ácido de róx

ramificada de radioaie alquilo, na

oontémde 6

P or c uu um net as /una § beta-tri-halogeno-etanol é

fórmul. a geral

grupo c009lettnd0 em oadela reta e ramificada bensenoe,alquil.
substituídos e cadeia reta

OH

em que X e UM atOMO de cif o ou bromo • sois não tóxicos de
ditos ésteres formados com metais, amenia ou bases orgânica:

alceai aliSítico contendo de 1 • 4 átomoe de -carbono; e um

Iispersor Com

eâ

ela contem (a) um polímero de enxerto de acetja

o de , vin110 e um pollalcolle poglIcol. (b) Ptateaol elou..

se guido peia oonwersão do dito
de sente iode no SOAleos ' com um metal, eménia

solo 'A rai 1 , ed deso is do ,

éster em ui

ou ume mace orspin&em.

n (•

requ•reate ~víndice as pc1 n ridade,. dos morres- poedeneee pedidos depoeitadoe de 5. artição do Pétontee
da laglaterra em 05 de outubro de 1961 e 13 do
oda, •ob o g n Y3.9311 e 14.408, respectivamente.
Nato 80 1

abril de
1 11

de um cotei de 36 p ontos apreeentaaor.

1 511M0 Nb 159.716

de 4 de

junto

de 196te

Oequerenie:
allISTOL-MYEAS dOWPANT woura E.11 A.
Privilégio de boVengo: • 00WP0OIGIO OENTRIFR1OIA rs PROCESSO
Paes FAZER DM DENTIPRIOIO •
•
REIVINNICAÇOEL
,- Uma campo:1192o deatirtiele oaracterilada por cop
ter um veiculo de dmatifrioio, •utetanoialmente incuto de 10%••
tos saloio, em fluoreto nidro-soluvel • um meta-fosfato de me.
tal alcalino insoluvel abrasivo, lendo o lutado dentifriele am
Á
pU do lado acido .¥

372 2nuvrcfa-feh-
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W1,UÇO GC

Daivindicaese a p rieridado do pedido
co rrespondente da
positado na Repartição de Patentes dos
E stados Unidos da America
,em 23 de agasto de 1963 sob no 304.212

t'ontono 1 do total de 17 pontos

co para a manufatura de refratários cerãmiaos, caraotórizado pelo
fato de que uma pasta de hidróxido de magnésio• á deeeecade a uma

apresentados .

temperatura tão baixa que nãocoorre apreciável decomposição do hl
dróxido , o hidróxido de magnésio deeeecado é formado sob
preesão

sUM3 N o 153. -013 de 24 de setembro de 1963.
R ecerente: SCM CO RPORATION Rrivilêgio de Invenção: "C O
MPOSIÇÃO LIQUIDA DE VIRAGEM
2 PROCESSO PARA REVELAR UMA IMAGEM VIS/VEL SOBRE UMA sue

1.- Composeçao e ‘ e viragem ou reveladora liquida para'
eteo em proceseos eletro
-fotográficos nos quais uma superfície
tendo uma imagem el
etrostática latente formada sôbre ela ; pol
ta en cantáto cot composição de viragem ou reveladora para re(velar uma imagem visivel, contendo uma grande
qu antidade de um
.lesiculo líquido tendo uma r
esistencia életrica de não menos de
cerca de 10 1
° obsa-cm e uma dispereão de partículas pigmentadas,
iinimente divididas, apacas, eletrostàticamente a
traiveis em
' suspensão no referido veiculo e
cara cterizada pelo fato de ter
ao agente realçador da q
ualidade da imagem duma quantidade de
t raços para deposição oposta das partículas
p igmentadas sãbre
as áreas de fundo não carregadas da auperficie p
ortando a imaRem el etrostática latente.
A r e q eerente reivindica a p
rioridade nn corresponde,,,
: te pedido depositado na
Repartição de Patentes do s.Utados Unidos da América do . Norte, em 24 de setembro de
1962, 'eob Ao ...e
in5.880.
"onto n o

em corpos ou blocos computados, e g otas ao queimados para dou..
crecionamento.
A requerente reivindica a p rioridade do pedido
de patente depositado em Israel sob n t/ 21.180, 4o 15.4.64.
f

Ponto no rdolotal de lt pontos apresentados
TERMO N o 154.583 de -Vir de novembro ,de 1963
Requerentes MONSANTO COMPANY =====E.U.A

! Privilegio de Invenção, ft PROCESSO PARA P REPARAÇXO DE NOVAS
3-(4-BALOFENIL) SALICIL-ANILIDAS E COMPOSIÇOES INSETICIDAS
NELAS BASEADAS "

• REIVINDICAOES
1- Um processo para m preparação de movez 3- (*-u
14-dfenil) e salleilanilidas do feirmula

VCH)

1 do total de 25 pontoe apresentados.

/ WíRMO NO 1 58.523 de 17

de abril de 1964
Requerentes IMPERIAL, ORICAL
Privilegio de Invançãos lGel INDUSTRIES LIMITEIS ---- Inglaterra
P ROCESSO PARA A PA
BRICAUD DE COPO.

,MMEROS DE 44SEWIL PENTEN04

'REIVINDICAÇCES

1 Um processo para a f abricação de um
é capolimero sólido e transparente (conforme definido anteri(emente) de h-metil p enteno-1 com pequenas cua
n tidades.de 2
. ' na 1-olefina linear tendo de 5 a 18 átomos de carbono, 2A.

em que X á hidrogenio ou haIogenio de peso atOmico na faixa
de 35 a 80, r é halogenio de Peso at&aico nafaixa de 35 s.&
enquanto 2 á nalogenio de peso,atOmico ma escala de 18 e 80 e

em queS é 1, 2 ou,3,em é 0.ou lj

maracterizado

por compreey

der a-reação de uma proporção substancialMentemnoleoular de w
acido 3-( 4- hal o-Zenil)esalicílio de .rjermula

i jracterIzado porque o.4-met il,pontano.1 e
uma j.-olefina li tear tendo de 5 a 18 -átomos 'de carbono ao
pelimerizados em
presença
de um Catalisador °etéreo-especifico (conforme de'tinido an teriormente) a o copolimero obtido
é .tornado_iseni Mo de Cinzas usando
reggentes „secos . pare .redUZir e SOU
te8r
ie cinzas para menos de 0,1% emWso.
..requera óue„1-eivindica as
F
priarIdedes.'dos'offitA
1

ewndantes pedidos depositados na.Repartdsão.de
-Pateatasdalaalj

terra em 18 de abril de 1963, 15 de malo.da 1963.m 13 de
agasto
Ee 1965, sob no. 15.374,19.550.e 31.93g ,
,re ssentivamentem :do
jpedida completo em 7 de abril da 1964.
nonto no 1 do total da .12 pontos apresentados,
Ne 168 197 de 26 de março de 1965
Requarante,i.MIPALEI MINI HAMBLAR:B.M. -e
Mareai
Privilègio de InvenoãOs "IELPROCE
SSO,DEOMMERCIO AS

em que X e Y tem osrmesmo.s igntfI cado çqueacíma,,com
uma projporção ,sub starcialmente molecular.do maaanaina
arómatioa priesCria de fórmula

WRMO -

I

NHZ

NAGNÉSIA CALCINADA"

WEIV/NMICAÇUS

1. Um p rocesso de obtenção deemagetásia-nalcinada,
1(Je baixe poroaidadei
wt,/cm4apmute para uso-como material báai

,;,C11.2;?ale

e•

em Ana ,y, m e n tem ,o mesmo significado que acima,
preces
ça Cde -0,333
proporçào , molecular "de rtriclorato de -f àsforo
9173

Sep,uncla-fira 30
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• "'"`"7-1
...••

Caí- o d,s 1.070 873 `-"--

X.(6••

r2==r1^'

A rednacnZo relVináido a prioridade do correspogl,
dento pedido depositado na Ropartiq g o do Patentes dos Estados
Uniden da
erica em 14 de novembro da 1962 cob n o 238.26a
`onte n O 1 do total a 9 p ontoo
PPrOuntad"
TÊRMO N o 158.671 de 24 de abril do 1964
Requerentes ETABLISSEMENTS =MANN
PriVilOgio do Invenção: ° PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE COMPOSTOS DE
Neta° soLdvsa sn AGUA "
REIVINDICA0E0
4
Um processo da proparação de comoctos do fósforo volúveis om água, d draotorizado por consistir

om fazer metanol e amoníaco roagir.c. .áCro cloretos de foefoni-.
trilo polímerodo

I

direi-entoe, que conta2 ao i e o atamos aa
cai-sono, e e ect.r.B,
tare cíclica pode conter de 6 e 12 átomo:3 de carbono
110 te.

tal.
A prioridade depositado na Ro p artição de Patentes da Itália
em 14 de fevereiro do 1963 e 27 do junho de 1963, sob as.
3.038, e 13 442, respectivamente
Ponto u 1 da total dc

',:ontoc aprodentadoo

T,ERMO N o 158.569 de 20 do abril de
1964
Requerente: IIVERIAL CHEMICAL INDUSTRIE! LIMITEI) ---Inglaterra
P rivilegia de Invençaos PROCESSO PARA FaBRICAÇA0
DE NOVOS COPO.
LIMEROS DE METACRILATO METILICO E N-RDL MALUMIDAS E
COMFOSICESE
COPOLIMERAS BASEADAS NOS MESMOS r
REIVINDICAÇOES

A roqueronto reivindica a prioridade do pedido doPn
oitado na Repartiglio de Patentes da França em 10 de maio de

,rOcesso gera fabricação do novos
c op Oilmoros de m otacrilato matilico
N-aril ma/eimidas.

1963, sob n. 934.3C6

U.21..e.tIzatio. pelo fato dó uma mistura, contendo de 65
e 99,
em p óso, de metacrilato
metilico. 35 a 1r. em pOso. do unida

°cato n o 1 do total de 7 pontos aprosentados
TERMO N o 143.837 do 16 de outubro de 1962
Requerente: LEESONA CORPORATION
E.U,A.
Privilegio de Invenção. "PROCESSO PARA PREPARAR UMA ESTRUTURA
DE CARBONO POROSO E FABRICAR UMA ESTRUTURA DE CARBONO ATIVADO
E APERFEIÇOAMENTO EM CÉLULA DE COMBUSTÍVEL E EM ESTRUTURA
ELETRODO DE CÉLULA DE COMBUSTÍVEL".
REIVINDICACUS

los de N-aril ma1eimiU1 e O a 3.5%, em pêso. de unidades derj,
vedas de q ualquer outro composto
etilêninamente não saturado

copo limerizevel com o metacrilato metílico e COM
o N-ariã ma
leimido ser inter reagida sob condicdos dc copolimorizcado.
req uerente reivindica e prioridade do
p edido deposita
do na Rapar/aço de P atentes da Inglatorre em 18 do abril dê 1963
voo m° 15.375 e do p edido completo em 6 de abril de 1964

1 - Processo de preparar unaestla,,ure ao carbono poro-

Ponto na 1 do total de l2 pontos aprosontados

so, caracterizado polo fato de se carbonizar um polímero de cloro
co polivin.ilidónico.

P onto n Q 1 do Lotai de o pontos a p resentados. •
TPRMO NO 156.772 co ( ae fevereiro de 1964
Requerente: MONTECATINI SOCIETÀ GENERALE PER L'INDDSTR1A MINEMMIA
E CHIMICA
de Invenção, " COMPOSIOES VULCANIZÁVEIS Á BASE DE
UM MINERO OU COPOLIMERO OLEFINICO *
REITINDICACCEL
1. Compvaiçaee vulcanizáveia, caracterizadas
por dompreendoren un polímero ou copolimero oleflnico, uma
carga do refOrça, oomo sapato valcanizante tua perdzido ecoa

d

TERMO' Nt. 1:?7.150 do 21 de fevereiro de 1963.
Requerente, WICAIN MATERIAIS COMPANY
E.U.A,
Privilegio de . lnvençãot "PROCESSO PARA a OIORAÇÃO DE BENZENO".
REIV-INDICAÇOEI,
' P ROCESSO PARA R CLORAÇÃO DE BENZEM'. caracterizado
.,.. compreender fazer entrar em contato uma mistura de benzem
51.oreto de nidrogenia e uM gas contendo oxigenio molecular em fa.

s:á de va p or soo condições dd;oxicioraçào com um catalizador com.
p reandendo . caorato cupnice ffOlereto do lítio su p ortados eM
am
veicuao inerte.
a requerente reivindica a prioridade- da p odido corres.
oondente de p ositado na Repartiçáo de Patentes dos Estados Unidos
nu America do Norte em 21: de fevereiro do 1962, sob n a 174.705.
Ponto no 1 do total de 5 Pontos oPreefoluo0o,

lhido do grupo que Compreende ee\dipardzidoe de fdrmula
/
a' I -

C(C11 )
3 3

TERMO N o 155 614 df 23 de dezembro de 190
Requerentes ' LE$ USINES DE MELLB Pranew
Privilégio de InVençeoi "PROCESSO DE RADRICAC Ao DE ISOPROPANOL
ê PARTIR DO PROPILENOP

AnyurscAcOEA

- o . otat,)

- onde R e R' podem ser alquilas, alqdilae
enbetituides, ciclo=
alquilas eaturadae ou inanturadas, aralquilaa ou Átomos de Aj
drogenio-, o, 60. tetraper6zidbe de fórmula

O -O - olcap,
\i) - . 0(08 3 ), i

.nde R e E' são radicela elquiionicoe
b ivalentee'lgueis ou

.1

Processo de fa. hrlCaçãs, de wopropenot, por ashsse3
adc ee efflo corrente de propileno em es vanno líquido composto de dei..,4
do sulfdrico e de Agua, com arrastamento, pele corrente gasesia do
sopropanol produzido, ê medida da sue formação, caracterizado pele
fato d85qua 6a . Operti! drnd pressione de 1,5 . ‘ 6 da.
absoluto, cla ve
• opera ia uma tomPoristUre do
fit 00z, com azo esono
no qual a rem

Loção

ide Un Calor Compreendido entre N) o 60s.,

a requerente reivindica 4 prioridade do corroa
pendente p edido depositado na Reparti:0o de Patentes tif
França em de fevereiro de 1963 , sobnd 924,04.,
Ponto n o 1 do total de 2 pontos *amontados

,d

• *I

.9
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tERMO No 1 70.895 de 30 de junho de 1965
Requerente: CELANESR CORPORATION OF AMÉRICA a t e. E.U.A.
'riv.de Invenção:" PROCESSO PARA PREPARAR UM POLIMERO DE
paIMETILENO "•
ReivindicaçOes
- --I - Um Proceseo para preparar um polímero de oximetileno coroo
aerizado por com preender a c op
olimerizaçãot (1) de 70% a 99,5% em
bera de uma fonte de grupos oXimetileno repetidos, (2) de O a 15 •
aor cento em peso de uma fonte de unidades - O-R- onde Re um roda
oai divalente contando pelo monos 2 etomos de carbono ligados um ao
outro e colocados na cadeia do polímero entre as duas valencias, ta
dos os sUbstituintes no dito radical R sendo inertes e (3) de 0,01
a mo flor cento ea peso de uM com
p osto oxacIclico de estrutura
(H2 C 0)
if
(;19).R1-c-(CH2,

a2"
Onde n e um intelre de O a 2, m e um inteiro de 1 a 2,
s e um Intel
ro de O a 1, R1 e- escolhido no grupo que consiste de nidrogenio 0 grupos alquila contendo de 1 o. 10 átonos de carbono e R 2
e um radia/quileno tendo de 1 a 10 átomos de carbono.
A requerente reivindica a p rioridade do correspondente pedido
aeposlaedo na Reoaotição de Patentes dos Estados Unidos da America.
em 01 de julho de 196u, sob n o 379.740.
Peueo n o 1 de um total de 7 p ontos apresentados.

Niai.ce da 19.d

n•nnnnn•nnn......0.0

TÈRMO Bro 155.73U de ef de dezembro de 1963
Requerente: CHUGAI SEIYAKU KABUSHIKI KAISHa
Privilegio de Invenção: "-PROCESSO PARA PREPARAR 'NOVAS SULYANILAMIN OaPIRIPaNAS N •EUS SAIS
REIVINDICAOU
1 - Um processo para preparar ;monta 4-aulfanilamido-pirimidina '3, tendo um radical emano substituido no núcleo da piri.
midlna, representadas pela fórmula geral:

S .

.1‘111 02

na qual A e B pão, reepectivamonto, átomos ou radicela combinadoe
na posição 2 e ao en eicão 6, um deleo sondo Sempra

-t<ai
R2

e o outro hidrogenia halogeneo, alcoxi, alquiltao

R
/e
-N\, sena') -N//
aee um radical :tal
R2

Cios 11.

e R, sejam resíduos da

hiarocarbonetoS alif,iticos ou formem um anel hoterocíclico, contem

TERMO N O 132.937 da 26 , de setembro de 1961
Requerentes IROOLCP RUBBER COMPANY LIMITFD --_-/nglaterra
Pai:v. 116cl° de Invenç5o:
PR0CESS0 PARA PRODUZIR ELASTOMEROS.
DE POLIURETANA
REIVINDICAOES
1 - Um processo p ara produzir elastómeros de poliura
iam termoPlasticos,'
pela reação de Um diisocianato orgânico com um

do, ou não, átomos de oxigenio ou enxofre em adição a Re, 1R2 e o
átomo de nitrogeolo adjacente, caractorizado pelo fato de compreene

Uol orgânico, coracterizado pelo fato de se aplicar, na reação,
como diisocianato orgânico, um p roduto de reação contendo dois gru-

na qual X é um radical amimo ou um substituinte capaz de ser cOnveco

pos terminais, ou substancialmente terminais, na molecula, compreea
sendo cada grupa um radical alOfetko contendo um substituinte iso.
~nato, efetuando-se uma reação com o diol orgânico sob condiçOes

der e roaoão da compostos representados pela fórmula coral:

tido em radical amimo, como, por exemplo, radicais nitro, acilatoino,
alcoxicarbontiamine, azo o outros, e Y é halogeneo, radical amimo ou
um

reaiduó destacá vel que é necessário para formar radical Omino

(-Na-),

com

comnooffeo oorresentadoe

enidras ou substancialmente anidros na presença de um catalisador
apropriado para acelerar e extensão de cadeia do dito produto de

'pela fórmula

geral?

eoação.
requerente reivindloa a prioridade do Correspondam
te pedido depositado na Repartição de Patentes na Repartaç âo
;e Patentes na-Inglaterra em 3 te novembro de 1960, Sob o no,

37752.

ecnteeog 1 do total de 20 pontos apresentados
riamo N o 130.32a de eo de junno de 1961

A equerentet PPG INDUSTRIES INC.,
.1. E.U.A.
PrEW:de invenção:' COMPO5IÇO5( RESINOSAS
ReivinalceçOes
. Uma composição resinosa caracterizada por ser uma misture
de (1) um inter-polimero de uma amido de ecido carboxílico insatura,
da polimerizevel ee
pelo menos um outro monemero contendo um radicai
' CR
C a , tendo e citado Lntaea p
olímero átomos de hidrogenio de me
da sul:atito/dna sela estruture
CHOR 1
GO qual R

e hidrogenio ou um radical de nidr ocarbonetó e Re 4
hidrogenio ou uma alcolla Inferior e (2) cerca de c' cerca de 50% em pí
so baseado nos e jliaos As resina totais Ia Jomposição de um polímero
de álcool alifátíco insaturado ou um aducto de um polímero contendo
Raaleals bidroxila livres e um anidrido de um agido di-carboxilico.
• a requerente reivindica A prioridade c o rrespondente, deposita,
da na Repartição au atentes aos Estaaos Unidos da America, em 28 d
AUDho de 1960 , sob &i s 39.208 6 59.240,
e pente ae a de um Geeal ea je
a pontos apresentadosè

na qualAeBaão os meamos grupos citados anteriormenteeZeomesque Y, não sendo porém, a oeação efetuada

abre os mesmos radie:nig
de Z e Y, e, no caso de X nos produtos de reação obtidos ser um rada.

mo

cal capaz do sor convertido em radical omino, de se efetuar ontio Dna
conversão no grupo (mino.
A requerente reivindica a prloriaaae do correspondente
001140 depositado na Repartição de Patentes do Japão em 29 de (Unem
bro do 1

2 sob n o 59471 .
Douto D. O

1

do total de

18

pontos apresentados

T2FIM0 N O 169.939 de 26 de maio de 1965.

Requerente: VEB EIRKTROCHEMISCHES KOMDINAT BITTERFELD . Alemanha
Oriental.
Privilegio de invenção: " PROCESSO PARA A PRODUÇãO DE 0,0-DIALOUIS
DITIOPOSFORILAmIDAS DE ACIDOS ORAXOS ".
REIVINDICACOAâ
. Processo para a produção de 0,0-dia1qui1ditiofosfo.
rilamiaas de acidos graxoe, caracterizado pelo fato de se fazerreg
cionar uma mistura de peetasulfureto de fesforo, um alcOol o uma aoki
da de ácidos geaxos monohalogenados, temperatura entre 0 0 e 12500óonto n edo
1 totalde 4 pontos apresentados.
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PERMO NO 164.320 de 13 de novombrO do 196.#
Requerenteo MERCK & CO., INC --E.U.A.
Privilégio de Invenção: ° PREPARAÇÃO DE ÂCIMOS
.

W,,F,Irço de 1970 gf5

(5.,c0".'o

•

TERMO N o 201.289 do .3 St asOcto dè 19680'
Requerentes OLIVA() RERCULES VERONEZZI o ésurnwo IASINSKAS

CAREOUL1CO8

0
REIVINDICACUS
1. Um prooceeo paro preparar um oompooto de 16r.

SOBSTITU1DOS COM ACUA PELO PROCESSO DE GRIGNARD

mulo

510 PAULO.
Privilégio de Invenção: "APERPE/ÇOAMENTOS CONSTRUTIVOS EM APARELHO
DE SEGURANÇA CONTRA nowos DE AUTO-VE/00/0S°.
REIV.INDICACõES j
'J

11 Aperfeiçoamentos conetrutivOS em aparelho de eeeuroi.

0321.0

n

os contra roubos de auto-veiculos, condo o aparo1b0 nonotituido etP&FP
um corpo com uma proeeçU mediam: va g ada centralmente, para aloj&A

21

onda 11 2 d em combro colocionado do grupo qno eonsiote de hidrogesio e alquile, 113 6 an membro colecionado do grupo que consiete
áe aldrodOnio, balogOneo. alquilo lnforior, olooxl inferior.

tri.

um dispositivo de vedação e um tambor de fechadurar sendo o oorpjf'
p rovido de condutos ou canais longitudinais, coaxiais: , o diumetralme2
.te opoetoe que ao comunicam independentemente cora dolo oondutoo ou
canais verticaia que afloram em um estreitamento praticado na extioo
do
;lidado inferior do vasamento existente na projeção traneverool

flbor-notile o, juntoe, oø dolo mel/ceie 11 3 abro ittomoe de coroo

corpo do aparelho, caracterizados por a parede pertTérica, do vaca.
t

do edjaoontoe do anol benzenloo oào unidoe para formarem uma I/.

mento central do corpo do aparelho, possuir fios de rosca em todo;,

gac go 4.)-batod1oni1en1ots o m b um inteiro tendo um valor entre
e 4 oaracterizado por oompreonder a rear,to de ao doido fonoxi.
océtioo ao fórmula
(R i 1 o

extensão longitudinal, fios de rosco Cacos quo oo iniciam no dor
da periférica superior do vasncento e terminam no borda anular de'zmil
nor diâmetro formada pelo estreitamento ou câmara em canelou ciisue
lar exietente na extremidade inferior do dito vasamente.
_Ponto O 1 do total de 5 pontos anresentodos.

C

-0-0-C1121-015
ano., 1 é um membro colecionado do grupo que consiete ao -0O 2 R,
-000(11 4 ). e -CN. em que R reprocente dm grupo eidrocarbilico 04
é um membro p olocionade (10 grupo que consiste de niorogenio ae-

quilo Laferior Q. tomadoe juntoe, amboe em radicaie 8' ç e ato.
mo ao nitrogOnie e que ;leo eotào ligados podem eenr unido° pare
formarem nm radical bétero-c1clico selecionado. do grupo que convicto do i-pirrolidiniia, piperidino e morfolino e 11 e g adc
como definidos acima, com um compacto de fórmule
E2C 002
em que D ` 6 um membro :selecionado do grupo OU consiste de nidrog -onie o alquila. e M é um membro eelecionado . do grupo que consiste do balogeneto oe magn6sio o litio, o e nidrólieo do ineermediário roeultão pare dal o produto desejado.
A requerente reivindlca , a prioridade do Werrespondente
pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estiados Unidos

ZeRMO No 154.28!' de 33 do outubro ete
Requerente:. TM D. Pd GOODRICH COMPANY =I n M.A*
Priv.de Invenção:" COMPOSIÇOES VITREAS DE BOROSILICATO
àà ALTA RESISTÊNCIA d TRAÇÃO ",
RoivindicaçOes
2 . Uma composição da vidro para ribre do vidro de alta rosioton
a
ala r raça°, earaetertáada pelo feto do comproonderà

de Amorico em 15 de novembro de 1963 sob n o 323.921
Ponto n o 1 do total de 11 pontoe.apresent:.dos
de 9 de dezembro de 1960
•
Requerente: UNIVERSAL OU PRODUCTS COMPANY—E.O.h.
Privilégio de Invenção: e UM PROCESSO PARA MELHORAM A aseelll
LIDADE DE GASOLINA CATALITICAMENTE CRAWEADA
REIVINDICAÇOES
TERMO N o 124.862

$102

- Cm processo poro melhorar a estabilidade de gesolins
eataliticamento °roo:uca:ao contendo tiofenoie e eenoie, earaoterizac, ne.o feto ca, primeiramente, is tiofenoie contidos na gasoline
eerez oxi dad os; Pero dlloni4 sulfetos, o aeguirr o.gaeolona OUDA.

L120
M2 03
Me°

COnelo.unente leenw Ob tiofenol g er tratada com ume 00111V10 AIOA

8b 2O3
Al 2 O 3

llne euo remove polo menos uma porçeb dom Vencia presentes no

Po 2 O3

finaire,t,,

cose,.

gasolina asellA tratada eez reouperade.
requerente reivindica e prioridade do. correspondente
Deeleo oepositaao na Repartição ae Paten tem dos Estadoa Uniaos
aa America em 10 de Dezembro de 1959 , sob n o 858593
eento n o 1 do total de 7 pontoe apresentados

50,0 - 60,0% om peco
0,1
1,0%
5,0 - 10,0
11,0 - 18,0
0,0 . 1,0
2.8,0 . 25,0
0,0 .

2,0

partes em peso,, com o relata° Al 203/N0 compreendido entro 1,0 a
Ponto n o 1 do um total de ~toa epronontedoeo

1.

()
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DIARVO OFIC1AL (Seção

Março de 1970

ÂRHO Na 161.487 de 05 do agosto de 1964
Requerente NAUSER KOMMANDIT.GESELLSCHAFT ers et ALUAM
Priv.de Invenção:" FECHO PARA RECI""" no. "&TERIAL
gINTXTICO

TOMO N2 W54:1,0 da 30 da da2nabto de 196k
flequerente, GIUSEPPS FAVARETTO = 1 2 RGS
Priv.deInvençíosnAPSRFEIÇOABSNTOS‘RISLATIVOS
A PARIA ELÉTRICA "4

Reivindicaçgés
.========= ===
. Aperfeiçoamentos relatWos" a panela oletrICG, caractell,
zados por uma t oMada remes de tres poios independentes, ligados
um a uM dos dois. pinos da uma tomada eletrica e os outros dois Cd
los ao segundo pino da dita tomada eletrica, dita tomada femea p,è
dando ter os SOUs polos ligados, em diversas combinaçOes, -a trãs,
pinos dispostus na tampa da panela e ligados, respectivamente, à
duas extremidades livres e ao ponto de junção do duas resistenci.
as 0U:tricas de fio espiralado ou em zigue-zagues
•
ç'onto n o 1 de um total da 4 pontos aPrcaantOdo*A

ReivindicaçSes
=====,,==== ===
1 - Fecho para reoipieutes de material aintatiCeib

espeolalmente latas para óleo, com uma abertura de enonimea
to feohável, de maneira permanente, apcie o processo de sa
Cimento, por uma tampa com feltiO de pires, no qual fica
diapoeta uma tampa de fechamento, com ama paste de ~peja,:
munida de uma capa de raegar salientando-as para fóra coou
çando numa diminuta distância da borda do fundo, mallentaa.
do-os para fóra de modo truneado, oaracterIzado Pelo tato
que por dentro da tubuladura de despejo (3) n a tampa (2) 11
oa dispoeta adicionalmente uma tam p a de fechamento (10) ri

tirável e co1oc4vel de nove.
A requerente reivindica a prioridade de Identico pedida.
depositado na Repartição de Patentes Alem; em 08 8 84 63 .
57.761 VIU/81c,
sob a g
Ponto 00 1 do um total de 6 pontos apresentado.
4
7
5
6
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SEGURO DE ACIDENTES

CÓDIGO PENAL

DO TRABALHO

ENTORPECENTES

REGULAMENTO

DECRETO LEI N• 383 — DE 26-124911
DIVULGAÇÃO N" 1.07%

Divu1gaç4o om 1.O4(
EÇO NCr$ 0,2)

PREÇO; NGr$ 4.21_
VENDA
Na Guanabara
Agéncía 1: Minis& tio da Fazenda

À VENDA:
Ne Guanabara
Sectlo da Vendas; Avenida Rodrigues Alves ao 1
Agência
Ministério da Fazenda

Agencisike e pedidos peÉo Serviço de Reerobàlaa Pookail
Brasília
Na sede do D 1.N.

IPIEVoi O DO NúME.110

Seção

de Vendas: Av, Rodrigues Alves 1

Arsode-s.s a pedidos pelo Serviço de Reenibõlso PosUs1
Em Brasília
Na sede do OINI

DE 110,1E:

Ner$

o 16 .

