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_JInIDUSTRIAL:

No 625.044 - Indústria Elétrica
Fragua Ltda
- liraNnod 625.283
.
-Alzira de .GoPoy
No 626.531
José Augusto ,Chea -

No 587.835
Editôra Cangatara No 605.362 -a- Equipe Arquitetura NO 627.978 - Condomínio dó Edia
fício Trevi.
Ltda.
Ltda.
a
da9628.802
De 7 de julho de .1970
- Açougue Tabapuaa
N9 605.474 - Cerâmica Rialto Li- LtN
No 590.330 -- SABRE - Sociedade mitada.
Anônima
Brasileira
de
Rádio
EletriForam mandados arimivar os proNo 605.889 - Comercial Magel de NO .629.035 - S. 'A. Indagraf Ia.
cessos abaixo mencionados por falta cidade.
dústria de Artes Gráficas.
'
Utilidades'
Domésticas Ltda.
•N9 590.942 - Tabira Publicidade No 606.511
de pagamento da taxa final.
N O 629.210 - Cooperativa AgrícoBar
e
Lanches
Vila
N9 513.320 - Arno Straatinann Ltda.
Nossa Senhora das adergas Ltda. . la de Cotia Coperativa Central.
Art Mus S. A.
S. A. Indústria, Comércio e Lm- No '591.386
N9 606.631 - Extrafil Industria- N9* 630.771-- Jodipa Indústria da
-N9 593.037 - Arthur Gonçalves lizarão
portação.
de Algodão I tda. de Madeira Ltda.
Filho.
Maiolica
Cerâmica
544.117
N9
N9 608.318 - Cia. Eletrontectinica Artefatos
N9 631.332' - Dr. Werner Leia'
•
N9
593.930
IRAL
Indústrias
•
a
S.
A.
Artística e Industrial
Calma.
mann.
N9 544.141 - Thiele ' & -Co, Lao- Reunidas Aparecidas Ltda.'
No 632.339
Ligneus Móveis'•
Restaurante Ge- NO 609.524 - Tecidos Pompeia
ratório Chimico Farmacêut ico s. R. L. NO 594.046
Instalações de Arte Ltda.
Mitada.
Plais Ltda.
,•
C. R. Oliveira.
NO 545.928
N9 633.690- Milton Rosa' e NelN9 519.450
' Auto Chapeação Li- No 594.255 -- Plastilages Comércio No 610.377 -- Ural União de Ra- son
Rosa.
a_ /
mas _e, Algodões Ltda.
.
'
mitada. •"
de Impermeabilizantes Ltda.
NO 610.414 - Produtos Eletrônicos
Eletrônicos No -633.693Victoria Indústria •
N O 553.292 -( Administ radora MaNo
594.290
-aDoceira
do,
Mar
LiComércio Ltda.
•
•
,
Masa Ltda.
•
baça S. A.
mitada.
N9 610.570_ - Tovial Sociedade de No 633.694 - Vie'tória ' Indústria e
N9
594.301
Indústria
MetalúrgiN9 554.309 - Johensa Industrial e ca - Walkyria Ltda.
Coit'aelo Ltda.
•
Rea.aorlaabiliclade Ltda.
Comercial Ltda.•
K.
Amemiya
-&
•
NO
.634.813
Comércio
de Frioa
No
610.701
- Hercules 1Viontagna. Ltda.
No 557.281 - Naro Leite de Lima. No 594.479
e Laticínios Clavape Ltda.
.
-a
594.793
Bar
e
Lanches
DeN9
557.392
Cia..
de
Comércio,
N9
No 634.844 - Neumar RepresentaNO 611.102
' - Mario
vera'
Ltda.
cão
Repart.
aipi,
ati
r5
o
e
Pa
611.284-'- Comercial Guadalu- ções Ltda. r
Renrezen t
Pedreira Montanha° peNo
No 595.911
1q9 558.097 - Empil Ernprêsa de
Ltda.
No 634.913
Frigorífico Avicola
Ltda.'
"
Pinturas Ltda. •
NO 615.553 - Inelca S. ' A. Indús- • 13rotas• Agro Industrial S. A.
596.201
Braseixos
Rockwell
No
Lucena
&
Cia.
Ltda.
, No 553.727
trias Eletrônicas. -No 625.134 - Fábrica de Móvel*
N9. 561.173 - Jago Sociedade .Co- S. A.
N9615.580 - Soc. Rádio Marconi Versolato Ltda.
5,06.537-Aldo
Finemore.
N9
•
- marcial Ltda.:
N9 635.962 - - Romualdo Santa*
No 587.1 ,77
Pendes de Oliveira. Ltda.
"'
•
No 562.307 -- IVfoocauto DistribuiNo 597.272 - Ossvaldo Dias.
NO 615.951'-.- Celoart Indústria de Costa..
N O 637.317 -Construtora Maraba
- dora de Autoveículos Ltda.
No 597,376 -•Editôra Medicina em Emhalaaens de Celofane Ltda.
Kalendagraf Gráfica' Revista Ltda. N9563.910
N9616.085 --. 'ABM Indústria e Co- No 637.997 - Carlarte comércio.
&N9 597.781 - Industrial de'Madel- rn arei° Aeronáutico S. A.
e Fditôra Ltda.
aaes Elétricas Ltda.
Resiva Produtos Qui;. ras _Santa Isabel Ltda.
. Na 564.810
No 616.156 - João Campos Reis. Inctals
NO 638.008 - - Borbreriha S. A.
'
micos Ltda. 149 598.374 - Poly Screen Manu- N9 616.217 - Loja. ao Manda Chu- Cambio Turismo Pas"gens.
N9 570.844, - Rodolfo Hantschel. fa tura de Borracha Ltda.
va Ltda.
638.109 - Pradecor Indústria
NO 572.996- Livia Administrações • N9 599.001. --- dulia Henrieues AlN9 618.448 - Telesporte Faleon e N9
comércio de Móveis Ltda.
•
• Ltda. ,
Arti gos 'metro Ddmésticos e de Es- N9
cantara
e
Carlos*
José
da
Costa
Gow;
638.150 - Comercial e Impor•
NO 573.338 aj-- Représentações Se- VeR
portes Ltda.
Suneal Ltda.
-• grep Ltda.
NO 616.455
Cromai Cromeação tadora
An
Flut
AnunciadoN
9
599.725
N9 638.312 - Propneu Pneus
M. k Gomes S. •A. ra Flutuante Ltda.
, N9 572.389
Mello Ltda.
.
Atito Pecas SI A.
Indústria e Comércio. .
. • N9 509.81 4 - Sorbonia Alimentos N9a 617 083 - laabliciclade Elétrica lal9 638:316
Pneutur Pneus e
577.524
Increvendas
Soc.
P
RIS
Ltda.
do
• NO
S. - A. Rádiodifus'áo Imprensa Co- Auto Pecas S. A.
Incremento de Vend- Ltda.. . •
•
_
No 638.656 - Caboflex Indústria
N9 599.973 - Indústria _de . Arte- m a-cio e Indústria.
Clovis Bradaschia fatos
N9 578.154
• N9 61 a .080 - José Augusta) ,'dos e romarain Ltda.
TerMaIr t Ltda'
de
Vidros
.
Env,enheiros Consultores Ltda.
NO 63a .121
Edacon Móveis XV N9 600.603 - Indastria e Comér- SP atos Filho.
No • 578.577 - Cosméticos Bizancic cio
No 620.240 - Cia, Eletroineciinice tofados Ltda.
d e Vid ros Acmar. Ltda.
Ltda..
No "639.553 • - Amaya Industriai
NO 800.08 -. Comércio e Indús- Cr Ima.
No 578.844 - Artes Gráficas sig tria Trataina S. A..
No 620.873 - Construtora Londres S.' A. aflanuinas para Escritório.
-noLtda.
Na 639.897 -.B. P. R. 64 Indfalia
'
NO 601.379 -Lanca Comércio In- Ltda.
No • 579.059 . - Indústria e Cornar- dústria
açes em Ma'.deira N O 620.874 - Construtora Londres tria e Comércio de Tintas Ltda.
e
Represent
- cio e Penresentações Remar. •
Ltda.•
N°639. r3 -Indústria de Plásticof
e N. 581.911 - Pontes Moraes & Cia LtdNoa. 601.381
No 621.071 - Lptribuidora de Pro- Patrirta Ltda.
TIllnOrIlla ComérLtda. .
"• cio e- Imaortaçao de ,Materiais Aari- dadutoa de Par leo Queronal Ltda. N9 640.320Aroldo Aparecido d§
N9 533.135 ,-;-/ Et Catara Inspira- col as Ltda.
No 621.183 - Tudalin IinP. e Mer- Oliveira.
•
ções Poetieas Ltda.
No 641.339
Magna'fer Indústri
a
N9 601.772 - Cot ecnica Constru- cantil Ltda.
Fim-tônica
S.
A.
a indústria Ltda.
, .
No 683.142- - Sergio Ampolini, Al- to'Atelier
-Fotográfico
-62.751
N9
NO 64n:453 - Indunal S. A. Innt,
N9 603.148 - A. Mello Lobo.
No 585. a9 0 - Distribuidora J. ,
A aa rico Ltda.
dfl atria Paulista de Atimenta40.
•
y9 P A R "57
Organtec Produtos No 824.474 -- urancisco ame.
:
-•
meida Lidá.'
6,41 385 -2 Associ acão Brasilet-,
Tintas • &Ator . , In- oufirlinVA
Na 5a8.591
No 624.215 - Benjamin Zon &
?A a %mica de são Paulo.
7.79 • end , 9R7
Donat's Bar Ltda. Irmãos. '
• dústria. a comércio Ltda. •
- N9 641.612.- yVelgert & Filhoa
Presmao Pisos e ReGeraldo-. P. . dos No6 0a .367
N9 56.984,
' Ne 624.820- Editôra de Riflo
Ltda.
vastira aatos Ltda..
Santos.
.
NO 642.294 - Min nesOta Mining
No 587.118 - Promoplan . Erapre- No - 605.248 - Walma Indústria: e NO 625.010
- Alfredo Moletti
ico Ltda.
and ManufaetUring Cala ,
f
. ardimentos e Comércio Ltda... - • Comércio de Material Elétr

1750 Sexta-feira 1s
As Repartições Públicas deverão entregar na Seção .-'te Comunicações do Departan2ento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à publicação.
As reclamações pertinentes
ã Matéria retribuída, nos casos de
ãrro ou omissão, deverão ser
formuladas por escrito à Seção
de Redação, até o quinto dia útil
subseqüente it publicação no
drgão' oficial.
A Seção de Redação fundona, para atendimento do público, de 11 às 17h30m.
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... As assinaturas vencidas po.
derão . ser suspensas sem prévio
aviso.

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACICNAL
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C.PRETOIN GOLORAL
Pa i-a evitar interrupção na)
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
,remessa dos órgãos oficiais a teD. sal çao oe 4wanAc.10 inovação de assinatura deve ser
c,tewe Do suRviço Os euauc.....çõss
CIIEFA
3. 8. Da ALMEIDA CARNEIRO
FLORIAtID GUIMARÃES isolicitada com antecedência de
\trinta (30) dias.
-DIÁRIO OFICIAL
Na parte superior do end.'
'5-IEÇÃO M
réço estão consignados o número
liaça° de publialdado
•ndoM•red.. do- CMPdrtdrnamtd,
do talão de registro da assinatura
INaddernee
Progoreadade Mdd•trial do Idantstdrie
e o mês e o ano em que findará.
do • Indústria • do Comércto ,

Impresso nas Oficinas do.. Dc;ariameato

imcrensa Nacional

ASSINATURAS
REPARTI
- Çt3ES PARTICULA.RES

FUNCIONÁRIOS

Os originiais, devidamente
Capital e Interior:
Capital e Interior
autenticados, deverão ser dactilo'Cr$ 13,50
•.• • 1, • ••• ••• 'Cri 18,00 Semestre ••
-• ••1.
6•
grafados em espaço dois, em uma Ano
'Cr$ 27,00
.... 'Cr$ 36,00 Ano ... ......
:Só, face do papel, formato 22x33:
Exterior :
Exárior :
as emendas e rasuras serão ressalvadas
quem de direito ,: Ano•..aril
drã
"
. 39,00 Ano *as •. ••• •.•
eme wod_d
'111 •,.• Cr$ 30,00
NÚMERO AVULSO •-• As assinaturasl:kxienz ser
•-•
O
preço
do
número
avulso figura na última página dé cada
tomadas em qualquer época do
exemplar.
'ano, por seis meses ou um ano,
O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cri 0.01,
exceto as para o exterior, que
sempre serão anuais.
se do mesmo ano. e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.

as

..- As assinaturas das Reparti:
ções Públicas serão anuais e de.
verão ser renovadas até 28 de fe.
vereiro,
f•mt A remessa de valõres, sem.
pre a favor do Tesoureiro do De.
partamento de Imprensa Nacio.
nal, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à sua aplicação.

- Os suplementos às edições
dos órgãos oficiais só serão remetidos aos assinantes que os solicitarem no ato da assinaturl.

N9 642.336 - Carpintaria São José N9 653.712 - meson, Produtos Qui- N9 S65.391 - Indústria e Comér- N9 679.877 - Helio Martins doi
'Ltda.
micos Ltda.
cio Caçula' de Plásticos Ltda.
Santas.
N 9 642.878 - Soc. Distribuidora ] N9 654.030 - Fábrica de Vernizes NO 665.431 - Herpafran Ltda.
N9 680.332 - Marcos E.outenedAparecida Ltda.Druam Ltda.
No 665.702 - Empalhamentos San- jian
Indústria e Comércio .Ltdas:
' N9 643.111 - P. Alves Indústria NO 654.326 - Salmet Indústria e taLucia Ltda.
Nv 680.351 - Marco Keutened.
Comércio Ltda.
-10 Comércio.
No ed6.225 - Raphael Molina.
Indústria e Comércio Ltda.
N9 643.183 - Standard Electrica NO 654.730 - Feliz Guardiolla No 666 285 - Química Valmey jian
No 680.490 - José Tavares MaPastor.
9. A.
,
1
S. A.
N 9 643.855 - Marlene de Macedo NO 655.482 - Fábrica de insetici- N9 666.288 - Química Valmey chado
N9 680.619 a- Rialast. Artefatos da
das Aaromenka Ltda.
Rodrigues Lisboa.
S. A. Plásticos e Metais Ltda.
N9
656.298
Cia.
Industrial
de
N9
666.333
:-Indústria
de
ColExpresso Marra Perfilados Jafet.
1 N9 644.29.5
N9 680.699 - Comércio e . Indúschões de Ar Nossa Senhora Amalia- tria
•
I'ransportes Ltda.
Jandaia Ltda.,
dora
Ltda.
N 9 644.296 - Expresso Mima NO 657.143 - Host Paulo Zunia.
No 681.113 - Ilenninia Francisca
N O 657.473 - Cia. Química Polar'
fransportes Ltda.
NO 668.544 - Enrolava' Embala- do Nascimento.
N9 644.610 - Pucci S. A. Artefa- S. A.
gem Plásticas Aveludadas Ltda.
N9 681.801 - Eleodoro Cantero,
N O 857,480 - Cia. Quinam Polar
tos de Borracha.
NO 696.652 - Gilda Fon aeca Pires No 682.175 - Polimax Indastaiaall
N9 : 846.151 - Charutaria Clovis S. A.
No 666.841 - Indústria de China- Comérelb Ltda.
NO 658.014,-- Cibrecom Represen- loa Berrnol Ltda. í
Bevilaqua Ltda.
N9 984.432 - José Ramos.
N 9 646.564 - Teqmex S. A. In- tacões Comerciais Ltda.
NO - 966.88o
N9 .684.792 - Sabões Friburgo LiDomenico Riccio.
s ítústria Técnica e Química de Panei. N9 658.587 - Cia. Comercial e NO 685.950 - Cerpol andústala e mitada.
N9 647.708 - Manoel da Luz Lira. Industrial Katra.
Comércio de Plástiros Ltda.
N9 685.588 - A. .7. S. Indústria
No 648.062 - Jorge Ricardo RotnNo 658.885 - C.M. Lins.
N O 667.251 - Indústria de Artefa- e Comércio de Artefatos de Cimenhirsch Melada. N9 659 103 - Lechim Indústria e tos Plásticos Batt Bar Ltda.
to Ltda.'
N9 848.290 - Administradora Anale Comércio Ltda.
NO 667.986 - Walter Ferreira da, NO 695.893 - Indústrias Quimicas
13.A.
Taceir S. Ltda.
No 661.540 - Enadil S. A. Ern- Silva.
No 667.987 - Walter Ferreira da
N9 685.966 -- Companhia AnôniN9 '648.767- - Bcodil 8. A. Emp. Prosa Nacional de ImPortaçtio.
a
ma Toddv Venezuelana.
Comercial de Importação.
N9 651.549 - Errada S. A. Em- Silva.
No 670.184 - Paulo Roberto de NO 686.614 - Agrícola & Soares
-N 9 649.170 - Lackeary Indústria prosa Nacional de 7moortação.
Ltda.
earmércio de Cosméticos Ltda.
N9 661.561 - Enadit s. A. Em- Medeiros e Albuquerne.
' N 9 650.080 - Silas Paulo da Siem Presa Nacional de amoortação.
NO 670.193 - Pardo Roberto de N9 686.8s1 - Bravox S. A. IndúsN9 850.630 Simca do Brasil SoN9 681.578 - Enadit S. A. Em- Medeiros e Albuqueroue.
tria e Comércio Eletrônico.
ciedade Anônima Industrial de Mo- Prosa Nacional de amaortação.
NO 670.408 - José Lourenço dos N9 688.922 - Indústria e ComérN9 661.578 - Errada S. A. Em-. Santos
tores . Caminhões e -Automóveis.
cio de Produtos Qu imicos Luslaria
Nacional de 'rasa-ai-adm.
Ltda.
Na 650.654 - Condomínio do Edi- piam
NO 671.369 - Arida Araujo e Silva
Na 861.705 - Soclian Sociedade
NO 687.881 - Vanirix Indústria •
fício Pollux.
de Artigos Nacionais Ltda. NO 671,507 - Organização Tu- Comércio Ltda.
N9 651.237 - Marelsa Soc. de Re- Difusora
dauto
S.
A.
NO 661.837 - Marwal de 5011711
688.003 - Wadvclor 7ndústrla
',reg imentos Ltda.
N9 671.572 - Mocex Cosméticos e n9
comarain de Plásticos Ltda.
N9 651.444 - Indústria e tarifa-. Araujo.
Ltda.
Na 697.183 - Laboratórios Iton-_
N9 682.028 --- Carinho Indústria de
elo Xotar Ltda.
N9 872.005 - Itaiplast Indústria deaar Ltda.
as ileos Ltda.
NO 651.510 - Guilhermino Pedra. PlN9
de Artefatos Plásticos- Ltda,
N9 697.185 _- Laboratórios Sola682.235 - Aristides Penna,
rq, 651.49 - Maria Berger.
N9 673.227 -- Paia% -Ionealvas.
defar Ltda.
N9 662.32R - Piakinel Indústria de
N9 652.059
Tcha Cabeleireiros Plásticos
NO 673.593 - Indfistr i a de Arma- N9 698.211 - Joio Au gusto Atves
Ltda.
Ltda.
ções dr! Óculos 7arc Ltda.
da Silva e Francisco Otavio D i as Cal.
No• 652.082 - Rodolfo Pai:ft lã- NO 662.713 - Doju Cabeleireiros NO 873.997 - Oscar Leonarcti.
NO 699.522 - Jugla Caça e Pesca
Mares.
' 1q9 862.897 - Plaitburv indústria NO 873.980 - Oscar Leonard!.
N9 852.538 - SibraPuffs loc. Ru- e Corn 4rcia de Plásticos Ltda.
NO 674.513 - Fc l apora, Comércio Ltda.
- Arquivem-se os processos.
Oleira de Puffs Ltda.
NO 862.862 - aadmindústria Pra- e Representações Ltda.
NO 875.512 - Super Mercados CeN o 652.749 - Indústria de Móveis da+en nilfmloos Ltda.
.149 863.218 - Morrasa Soe. Pau- leiro Ltda.
Treme.mbe Ltda.
DIVISA° DE PATENTES
NO 852.944 - Moustacirs "Moeras lista de Montagens Industriais Ltda. NO 675.849
Gramei indústria e
Ltda.
'Na
663.878
enpinicida
Ltda.
Comércio
de
Plásticos
Ltda.
Em 7 de julh de 1970
No 653.137 -- Lapronor Plastisols NO 864.885 - Fraralsco de Para NO 676.9 M o lharia Gibbon's
Ltda.
/Plachor rerraz.
notiticaoto
S.A. \
r..tda. ComérO 67a•a"7 - Piem Mario
665.091N9 653.492 -- .Produtos de Beleza ,
PC7
PIUM not,unalis as requerentes
cio, Indústria e Representações.
!ander Ltda
nand Beaucaeup.
abaixo mencionados para comparo-
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9 184.872 - Nippon & Kú-eh N9 199 ese - Roberto Deita B.
•Um nôvo • catheter
• cerem a êste Depariainento, a 1iin N9 174.476
K.
_de efetuar o pagamento da taxa fi- para oxigênio - Olympic), Teixeira Seishi
.1n19 185.050 - Phillip,s Ptroleum N9 192.e30 -- Armando aboli AM"
-• e
nal e da primeira -umidade, _dentro de_ Macedo.
Company.
do prazo de 60 dias:
Exigências
•
' Celanese Corp.
N9 185.201 - United States Steel N9 192.734
N9 192.735 - Abetarda Medeiros
Privilégio de invenção deferido
Corpe
"
Cumpra exigências -técnicas:
N 9 .185.213 - Imperial Chemicai Carneiro, Antônio Boudoux Medeiros
'•N 9 107.406 - Processo para pre- N9 119.958 - 'Koninklijke
nd Carneiro e _Alfredo Medeiros Gare
parar um copilimero de etileno, e trieele Maatschappij Vourbeen Nou- Iustries -Limite&
168.138
N.
V.
Phillips'GloelN
9
processo para prepaear o catalisador ry
Van -Der Lande N.V„ pentabbrieken.
nele usado -- Phillips Petroleum
N9 192.742 - J. R. Geigy S.A.
N9 - 135.004 ---.Air Products And lam
N 9 139.871 - Cebec S.A. Engi:- 119 192.758 - Kaneko Nalsamura
Company.
Cheraicals
Ind.
Esaki.
'Ne 143.229 - Processo e Aparelha N9 142.213 - Raphael de Agose nha ria e Indústria.
_ N9 185.836 - Lepetit S.p:A.-• N9 192.764 - Placil -' Plásticos •
para suportar,' encurvar, aquecer, tini. .. •
185.837 ---186.838 -.Lepetit Abrasivos, Com e Ind. Ltda.
transportar, revestir e tratar placas N9 143.401 - -Negro es Straehotto N9
de vidro -- PPG Industries Inc.
Ltda. •
•
\
N9185.857
Gelobrás S.A. R,efra.N9 143.415 - Processo de trata143.440 e- ,Union Carbide Corp. gInera
mento de polirneros naturais e sin-Divisão Jurídica
N9 144.456 - Elysio Pompeu de .N9ção.
185.860 - César Rodrigues Nutéticos de alto pesa molecular e pro- Araújo.n es e Luiz Car:os Bettamio -Nunes.dutos resultantes -- Yardney Inter- N9 -144.582 - - Leopoldo Barca •
Rio, '7 de - julho de, 1970
N9 185.881 - Micamar Ind. e
national Corp,
.N9 145.606 - Sandoz Batents Lie mércia de Plásticos e Metais Ltda.
147.093
Aparelho
para
ins.N9
mited.
Diversos
N9 191.317 -- Jayme Mazzali Caies
peção de recipientes de vidro - N9 155.524.- International Hare ; -N9
191;387
'Imperial
Chemical
Illinois
Glass
Conipany.
Owens
vester Corrpanye dustries Limited e Bahn: Paints Antonio Fortunato (junto ao ter1e9 147.173 - Composição forma- Ne 158.649 --. Allied Chemical
mo n9 848.232) - Arquive-se a petiLimite&
_
dora de fibra de anerfeicoaea capa- Corp.'
• N9 191.390 - Durval Luciano Bor- ção.
cidade de fingimento , por corantes , N9 157.864
Hospital nia
• _básicas. processo de sua produção -e Supply Corp., - Americen
• - -- N9 192.561 - EU tillY And•
para tingi enente dessas fibras.
Cm,
Ne-158.327 - Cibo. Societe -AnoSeção de Transferências Monsanto Company,
nyme.
ea
la
192.562
-ANL?
do
Brasil
S.A.
153.502
Esteira
de
fibra
de
N9
o Licença
159.902 •J. R. Geigy
Iv44quanas Automáticas..
vidro e terocesso e aparelho para sua ' N9
C.Tenigsr
S.A.
N9
159.903
J.
R,
IN
?
192.e6z
Aefee
do
Brasil
S.
A
PIfabricação - Owens - Comina._
Transferência 'e Alteractio e Norad
N9 161.163_ a-- Harburger Fettche- Ma quinas automatic
Automáticas,,
berelas cerp.de /Titular.; de Processos
mie Brinceman & elergel
• N9 192.56e -e- Luiz dos Santos Nu- •
-N9
161.549
-•
eeverina
JoãoBanes
.
Notificação
tista Zorra,--a, Jean 'telont Zornita. e - • 192.5643 Borg Waraer Corp. e . Foram mandados.- anotar nos
Affonso Zornita.
lea 192.575 - N. V, Philips'Gloeie processos abaixo as transferências e
Depois .e deeorralo o prazo de 60 N9 162.226 - Toma Rixer Cherai- m
alterações , de nome:'
•
pernaorieken.- ,
•
rliee, a partir da presente data, para cal Corp. •
z
s
e
la
192.576
Celanese
Corp,
, Metalúrgica Wallig S.A.. (transrecurso e se nenhum inte ressado do N9 166.830-• - liooker Cheinical
ferência para seu nome das patenmesmo se valer- ficam notfficacioz os Corp.
N9 192.577 -e- Telefiex
•
N9 192.578 - Merck. & Co.. -Inc. tes têrmos n9s. 155.444 - 155.949recuerentes - abaixo mencionados • N9 167.164- The Midden ComN9 192.b/9 - Merca &
155.989 - 155.990 - 156.044).
para , comnarecer a &te Departn. S.A.. Laboratório N9 192.580 --- Societé Generale cias Ezra Mierahi (transferência para
rnento, a fim de efetuar o pagamen- PaNnYalá g . '6-61"ee
Praduits iteiractaires,
teu nome da Patente têrmo 191.972).
to da taxa fina/. dentro do prazo Americano..
Beillux Móveis -Ltda. (transferes.
N9 169.062
de 60 dias, contados da data em que
.The •Allantic Reli- N9 192.581 -- Theadore C. Ra-ker.
N9
192.583 - Farbwerke Floe,chst cl a rara seu nome da patente têm.°
•
`tiver expirado aquêle prazo de re- ning Company..
Aktiengesenschaft
"
Verme
•
Meister
•N9 169.299 - Farbwerkii • Hoechst
153.604) .
curso:
,
:
Aktiengeselischaft Varra. Meister Lucius & Bruning,
Nerton S:A. - Ind. e Com. aaltea•
1‘17
192.585
,
TheOhio
Brás
Lucius & •Bruning.
racão de- ( nome- .ela patente termo
Privilégio de invenção deferido
Company.
15e .693),._
W 169.593 - Socieclad de- NavegaN9 192.593 - Veralinda, S.A. EnFned-Willys do 'Brasil. S. A. (al• N 150.188 Sistema, averfeiçca- tia). Na-vextanco, S.A.
•
genheria.
Ind.
e
Com,
tereeen de nome da patente • termo do nora fechar e vedar recipientes
N9 . 169.671 - Cia. Produtora de
'
•'"
particularmente armários frigoríficos Vidro Providro.
N9 192.595 -- 1V11-ton Péricles Ne- 167.119).
- Max Baermann:
grao- eliva e- Roberto Atienza,
e N9 171.755.- L'Oreal.
,•
USM
Corpora,tion
(alteração
de
• N9 174.156 -- Xeron Corp. . W 192.596 -.. Benjamim Fueari nome _da patente : tênue 171,447ie
Privilégio de- invenção indeferida
-N9 174.879 - Prof. Dr. Adriana Neto.
a
19.593
Mfina. S.A,
' • Cumpram exigências:
N9 144.613 Estojo transportador Bertolini. N9 192.599 - Barmag : Berma
adaptado para empilhamento com e N9 175.274 •- Weyerhaeuser CoraOtto Falis de .ta Rocca (junto
Maschmeniabrik Aesiengesellschart. patente
um est5io semel hante -- Philips Pana. .
têrrne n9 98.358).
N9 191.600 - Merck & Co. Inc.
Petroleum Compan'y.
N9 175-.544
L. Givaudan &
Cerâmica- Saltense Ltda. (junto à .
N9 192.601 --: Phlico Ford Corp.
N9 145.547 - Atornieador de agua, Societé Anonyme,
e.
•
N9 192.602 -- Robert Bosch patente -7.165). '
para te rneiras - eMta'alrgica Triân- N9' 175.574 e-- PPG Industrie, lie.
e.
gulo S.A.
•Ne 175.583 - Pilkington Brothers GMBH.
•lerentecantini Edlson' 5 P A duna
N9 192.605' - Maria de Lourdes. to he patente 56.677). •
•
• N9 148.390 - Processe para remo- Limite&
'
N9 175.635 -,Plastlepuma Gaecha Paula Siqueira.
Beerotec Ind.- e Coma S.A., luar
ver substâncias fenólicas de uma. S.A.
Ind. e Com. de Espumas Sin- N9 192.606 - Papelaria União Li- •4) às natentes 60.692 corrente fluida que as coraérn e fil- téticas.
mitada.
•,.
Quanto ao pedido de anotarei) de
tro de cigarro assim- elaido -e Ce- N9- 176.940
N9 192`.607 - Banco Inc.
- Glaverbel.
centrato da patente 7.4.942. arquive.).
lanese Coro. Of America.
N°
192.609
Aktiebolaget *Tudor.
N9 171.576 -ee 'Lonza S.A.
N9 150 558 - Non. Presilha ' para
N9 178.74a
Salame Lemos Fer- N9 192.610 -- Paul Max Kunzel.
papéis, etiquetas e cimilares - reira
Transferência e- Alteração de Name
N9
192.613
International
Lima.
VaeLti nue Plástisei Ltda.
de Titular de Processos ness Machines Corp.
•
N9
179.746 - Rhône-Poulene 5 A. •N9 192.614 - Monsanto Company.
N? 166.634 - Neva embalagem. InForam
'mandado!' anotar nó,
N9
•
179.925,
-- E. I, Du Pont de N9 192.615-- - Metallurgical Prod1vidiu-41 rara bebidas em gera/ processos abaixo as transferências -á
Memours And Company.
Leone-Corrêaa
cesses
Limited
e
Imperial
Smeiting
alterações de nome:-•
'
N9 173.871 - Processo para obten- • N9 182.807 - Centre de Recher- Corp. (N.S.C.) Limited .ção por terólise de aço. embolia e c.hes de Pont-A-Mousson,
9
192.616
-Societé
Generale
des
'CPC
International
Inc
(alteraçãd
Bom metálica! diretatacnte de mine- - N9 182.855 --. Sandoz Patente Li- Produits -Refractaries.
de nomes das marcas:
•
rios pulverleados - Luiz Pa,tricla mited
221,221e,
Kordek, •reg. 221.217
N9
192.617
Esso
Research
And
N9
i82.8788
Peltzer
A.
Mello Barretto.
Mon', reg. 2e1.222;
1i9 182.911
•
Ari Antônio Neer'- .Engineering Company.
• :e.
Nevo processo de
Ne 176.964
N9 192.621 - Tintas Crem Art .Argo. reg. 246.580: -Anulei, reg .- 246.598;
S.A.
obtenrão de decorarão em peças de N9 182.911
Ari
Antônio
Ne
gri.
N9 192.622 -- Tintas Crem Art. Cerelose, reg. 241.448;
Crtstela Prado S.A. • _
cristal
Maisena, reg. • 248.937;
S.
A.
'
Ne
183.
426
L'Oreal.
Aloclélo industrial indeferido
le9 192.623 - Kurt Virg
ílio Noa- DrilieL reg. 250.465; _
N9 183.765 --- Dr. Carlos Alberto
Buffalo, rega. 251.730
251-781.V
N9 151.724 - Um desenho de ren- Roesch da Silva.
r.. 192.620 Oswalda Jesus
da entremeio -- Delfimcon e Ind. , 149 184.232 - Gyl Massas Sintéti- Pe9
sus (Xa- Maisena Durava- reg. 252.504:
Karo. rega. 252.771 -, 253.313; (e
vier Marques.
S.A.
cas do Brasil Ltda.
.•
Cerefose, ,reg. e53.314;
•'
•
N9 152.053 -- Nôvo modêla de caN9 184.427 - Oxigênio do Brasil N9 192.652 - José Carlos de Cas- , D
ee trneol, rega. .254.961 -•266.091
tro Rios.
,
bide infláve l e- Semearia Hakida e
269.379; Nelson Duarte de Almeida.
Ne 184.418 -- Arrierican Caarlanrd N9 192.653 (Research) - Argo,
reg. 263.293:
Company.
Limited,
Moda° de utilidade indeferido
N9 484.496 laellenic Plastics N9 192.654 -- Dreaser Industries DextroPur, reg. 269.765;
N9 -121.297 -• Origina/ disposiçãe And Rubber Industry - N. And. Inc.
Linit, reg. '269.802; .- • em_prendedar nara papeie, blocos de M2 Petzete eie Societé -Anonime
N9 192.657 •
C.H. Boehringer Dextrosol, rega' 270.57a - - 273.70%1
•Farbenfabriken Sohn.
•anotacões,. catálogos, tecidos,'livros N9 284.676
Maisena, ree. 280.463;
INT9 192.725 - Parker-Kalon Corp.
e simile res Irmãos Cemente S.A. Ba ver • Aktietgesellechef t.
T), reg. 280:462:
124.714 - The National • Cash N9 192.727 - José Norberto Pinto Lis*. reg. -2e3.167;
rads Gráficas,.
Uma-grade estende- •Reereter Cempany •
lee.410
•
Derneor, rena '193.128 - 293 .M$ 9 192.728 - Ancora Ind. e Com.
E.I. Da Pont de LteaTa.
dore mie, raueas. - Oreanreaçao Pa a1 . 7sr
Cl P, rege. 295.877 -a Rt)&,,
,ffier
'Nemours and Company.
'e di/hs, Com. e /ind. Ltda.
201.879
395.880;
N

•

Co-

•

1 1

•

N

•

(
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Julho de 1970

Divina Dama Ind. e Com. LimiRosai, reg. 346.573.
Biofarma Societe Anonyme (junto
Salmac - Salicultores de Mosso- tada (transferência para seu nome ao reg. 119 23/.7661.
ró-Macau S.A. (alteração de nome I da marca Divina Dama - registros
Smith Kline & French Internations. 329.199 e 281.388)..
das marcas:
•
•
Vinhos Finos Santa Rosa Limitada nal Co. (junto ao reg. •W 258.442).
Belém, reg. 296.879;
Jesuino Rodrigues Samarão Filho
(transferência para seu nome da
Vatel, reg. 296.880;
Marca Santa Rosa - reg. ri:, 250.838). (junto ao reg. w 291.477).
Bartyra, reg. 297.199;
Johnson & Johnson do Brasil (jun¡ Amsted Industries Inc. (transfeTic-Tac, reg. 302.098;
rência para seu nome da marca to ao reg. no 288.629). Quanto ao
Esfinee, reg. .303.054;
registro
nq 261.871, arquive-se o peSouth Bend Twins - registro númeTrunfo, reg. 304.250.
dido de anotação de contrato.
ro 271.297).
Duna - reg. ne 319.285.
E. Simões (titular do reg. númeArthur Matarazzo & Cia. Limitada
Fenix - reg. 119 331.349.
(alteração de nome da marca Bitter ro 495.846).
Quatrocentão - reg. n9 331.351.
Usines Bellevue (alteração de nome Soda Milano - Lufz da Broi - reN.V. Philips'Gloeilampenfabrieken
gistro n9 291.952)e
(titular do reg. W 209.694),
das marcas:
Condomínio do Edifício Gurupy
Judge International Lirnited (alteLe Paon - reg. n9 305.336.
ração de nome da marca Judge - (junto ao reg. n9 213.764).
Gallia - reg. n9 368.524.
João Reinholz e Francisco . Rei_
União Fabril Exportadora S. A. têrmo no 507.019).
Perticamps S.A. Inds. Reunidas de nholz (junto ao reg. W 240.382).
(UFE) (transfeeência para seu nome
Udo Altenburg (titular do registro
Embalagens (alteração de nome da
das marcas:
Sabão Chaleira - reg. nq 298.631. marca C P C -• têrmo n9 692.048). n9 272.229).
Ricardo Coe Júnior (transferência
Saquinho, - regs. na . 302.957 Põsto de Escapamentos Único Lipara seu nome da marca Biotec - mitada (junto ao reg. na 284.906).
309.694. •
termo nq 744.160).
Philco Rádio e Televisão Limitada
Óleo Litúrgico para o Santíssimo
Cruzvaior - Administração de Va- (junto ao reg. na 319.692).
•
Serra Extra - reg. n9 321.016.
lôr_ 3 elobiliárlos Ltda. (transferênOscar Americano Caldas Filho cia para seu nome da marca CruzvaCooperativa Vinícola Aurora Limi(transferência para seu nome da lor - têrmo nq 746.173).
tada (junto ao reg. na 352.741).
marca Nossa Senhora do Carmo Oleaginosas Maranhenses Sociedade
Dei Monte Corporation (alteração
regs. ns.•261.011 - 268.981).
cas:
de nome da marca Einblemática - Anônima (Oleama) (junto ao reges,
Van Haalte Company Inc. (trans- termo ne 746.878).
tro n9 356.144).
Geco, rem,. 248.493 - 300.319;
ferências (2) para seu nome da marE. R. Squibb & Sons Inc. (junto
Eutectic Corporation (alteração de
Sociedade Geco Ltda., reg. 254.385; ca Van Raalte - regs, na. 339.276 - nome
da marca Eutallite - termo aos regs. 395.523 - 397.473 e 398.644).
Diana, •regs. 257.318 - 265.664 - 339.277).
Ringling Bros. - Barnum & Baing 749.317).
265.503.
ley
Combinai Shows, Inc. (titular do
Quimio - Produtos Químicos Com. Ashland 011 & Refining Company
Djaima de Oliveira & Filhos S. A. termo W 481.949).
45 Ind. S.A. (transferência para seu (transferencia para seu nome das (transferência para seu nome da marGravações Chantecier Ltda. (junto
marcas:
ca Roduplo - reg. fie 211.032)'.
nome das marcas:
ao termo 520.584).
•
Hydrofol
reg.
ne
261.341.
Nestor Osvaldo Bernabó e Carlos
Lypyopen, reg. 285.377: e
Kinabier
reg. W 3E6.515.
Rothmans Of Mall Limited (junte
Alberto Matticoli (transferência para
earpyomycina, eg. 319.492.
Margot
rem.
ns.
384.437
seu nome da marca Dolly Pen - re- ta RA H TSE SE ETAOI
Salmac - Salicultores de Mosso- 389.150.
ao termo 565.975).
!rd-Macau S.A. (alteração de nome Indústria Brasileira de Pinturas gistro n9 221.230), I
Modastil - Vestuário S.A. (junto
das marcas);
Cia. Química Rhodia Brasileira ao termo 579.920).
S.A. (transferência para seu nome
(alteração de nome da marca Pirodia
das marcas:
Invicta, reg. 292.437;
Casas da Banha Com. e Ind. S.A.
- reg. 119 398.701).,
Icaro, reg. 296.877; •
(junto ao termo 680.013).
Extintex
termo n9 611..337.
Calçados Pabel S.A. (transferenCinderela, reg 296.878.
Marjen - Ind. e Som. de PerfuExtintex Tinta Anti-Incêndio
cia e alteração de name da marca mes e Cosméticos Ltda. (junto ao
Fedders Corporation (transfelen- termo n9 640.028.
Pabe/ - reg. ng 317.948).
eia para seu nome das marcas);
termo 680.572).
Lab, Estrela Ltda. (transferência
Gaf Corpora.tion (alteração de noWhite Star, reg. 250.923;
Plásticos Polyfilm S.A. (junto ao
para seu nome da marca Stenzil me das marcas:
Norge, reg. 265.077;
termo 726.013),
reg. n9 354.622).
Fenopon - reg. nq 242.272.
Norgoloss, reg. 265.078;
Waldorf-Astoria International MI
Theraplix (alteração de nome da
Mulgofen - reg. n9 242.274.
White Star, re g . 275.707;
marca Mandelium - reg. n9 206.617). BH (junto ao reg, 270.612).
Iguafen - reg. n9 242.275.
Norge, reg. 278.240;
Ofasa - Organização Imobiliária
Faberge, Inc. (titular do reg.
Fenaluz - reg. nq 242.276.
Norge, rega. 218.241 - 278.2e. -Administradora S.A. (alteração de 236.443).
Fenapal - reg. n9 242.278.
278.243 - 291.500;
nome da marca Ofasa - reg. númeThe H.D. Lee Company Inc, (tiBlandofen - reg. n9 242.384.
Norg Clor, reg. 361.932.
ro 224.065):
tular do termo 480.250).
allmed Ltda. trrnsferência 'para seu Fenakrom - reg. n9 243.223..
• Glitz S.A. Indústria Exportação e
nome das marcas:
Fenanthra reg. nq 250.368.
Importação (alteração de nome da
Exigências
Kibon S.A. (Inds. Alimentícias) marca Alfredinho - reg. nq 233.144).
.
Pumestop, reg. 303.6e3; •
(transferência para seu nome das 'The Dunlop Company Limited (alDermocerina, reg. 342.110.
Cumpra exigências:
teração de nome da marca Maxply
Vetifarm S.A. Lab. e Produtos marcas:
Ihara Chemicais & Co. Limited
Chicle
de
Bola
Ping
Pong
rA
reg.
n9
239.464).
Veterinários (alteração de nome das mais gostosa goma de mascar - re(junto ao termo 684.5(1).
Cia. Carioca Industrial (transferênMarca:
Montana S.A. Int!, e Com. (junto
gistro nq 307.597.
cia
para
seu
nome
da
marca
PamTetrafac, termos 746.544 - 746.545.
ao termo 707.694).
peiro
reg.
W
297.724).
Good-13a11
reg.
'n9
311.108.
Arthur Matarazzo As Cia. Ltda.
Orma 'instituto Terapêutico RomaC.L. (Basingstoke) Limited (alte, no I.T.R. Societá a Responsabilita
(alteração de nome da marca SI)- Super-Ball - reg. n9 311.034.
,
ração
de
nome
da
marca
Crookes
Cow-Boy
rega,
na.
311.033
perfér, reg. 247.205 e 247.207) e marLimitada (junto ao reg, 191.756).
reg, 119 288.656).
317.232.
ca Sunerferro, reg . 256.764).
Buschle Lepper S.A. Com, e Ind.
Tig-Tag
reg.
ng
319.240.
Tradall S.A. (transferência para
Mercantil João Destri S.A. (alte- (junto ao reg. 211.890).
Chicle
Pin-Pong
de
Bola
regis• Seu nome das marcas,
Alfredo Jorge Casseb (junto ao rei.
ração de nome da frase Sinfonia em
tro n9 321.225.
Bosford, reg.. 210.256;
235.M6).
Côres - reg. n9 290.947).
Chicle
Ping-Pong
de
Bola
reEristow, reg. 220.899;
Refrigerantes Vontobei Ltda. - • Gaf Corp. (junto ao reg. 239.498
gistro n9 321.226.
Fonte Ijui (transferência para teu -- 242.273 - 242.383).
Tradall S.A. (transferência para
Rin-Tin - reg: nq 323.851.
nome da marca pul-Ina - reg. númu nome das mercas:
Ofasa Organização Imobiliária Ad-Ping-Pong - rega, na, 325.408 - mero
287.521).
Martinita, reg. 262.456;
ministradora S.A, (junto a0 reg. s.*
343.970.
Lab.
Estrela
Ltda.
(transferência
Martros, reg. 280.671;
Good-Bola
rem. _ns. 3e3.988 - para seu nome da marca Neurotiarni- 289.897).
n es . ge).
Emblemática, reg. 285.548:
▪
Irmãos Abreu_ 80 Cia. Ltda. (junto
na - reg. n9 195.419).
)&ontel era, reg. 291.440;
Com. e Ind. Irmãos Sahagoff 8.A. ao reg, 300.837).
Pleg-Pong
reg.
n9
351.729.
Rossi, reg. 293.979;
(alteração de nome da marca Regina
Boa Bola - reg. 119 356.744.
União Fabril exportadora 8.A.
Martini, reg. 304.328;
Só Ping-Pong faz bola legar- re- - reg. n9 230.655).
(U.F.E.)
(junto ao reg. 188.685
Martini a Marca Mundial. regietro gistro W 356.780.
Kayser-Roth Corporation (trans- - 202.972).
106.797;
ferência
para
seu
nome
da
marca
Ping-Pong a maior bola do ano Londrifarma Cedam Inds. Parmae
Phoenix - reg. W 249.314).
reg. nu 357.38.
Eristoff, reg. 312.096;
Irmãos Dl Cunto Ltda. (alteração ceuticas S.A. ( junto ao reg.
B3111
humor Ping-Pong - registro de nome da marca I l) C - registro 214.583).
Eristownica, reg. 313.534;
clgroBe
Martini - A Marca Mundia). re- ng 388.534.
no 263.592).
Procienx
S.A. Instituto Farmacêutro 318.888;
Retifica Moderna Ltda. (alteraçãe' Produtos Quimicoa Fontoura Ltda.
tico
de
Produtos
Científicos
Xavier
Sabe da Oltima, Chegou Martini
de nome da marca Retifica Moderna (junto ao reg. 214.929).
Vermouth de Fama Mundial, reg. (alteração de nome da. marca Labo- - reg. ng 273.195).
Vinícola Cereser S.A. (junto
ratório
Xavier
rega.
ris.
233.062
125.423;
Ind. é Com, de Plásticos Plajo SÃ. aoViti
reg. 21&.880).
Eristow Vodka Autêntica o Esti- 233.063) .
(alteração de nome da marca Plajo
Yp
iranga Com. e Ind. de Bebidas
Canadian Hoechst Limited (trans- - reg. n9 273.428).
mula Certo, reg. 327.985;
Ltda. (junto ao reg. 233.258).
ferência para seu nome da marca
Rossi, reg. 329.793;
• Linhas Corrente S.A. (aliciação
Oscar Americano Caldas • Filho
Biolase - reg. n9 63.8221,
• Martine reg. 329.794:
d enonie da marca Sewing - regis- (Junto a o reg. 244.231).
Kibon‘
S.A.
(Lieis.
Alimentícias)
tro
n9
214.142),
Emblemática, ree 332. $1,
/
Marin de Figueiredo (junto ao reg.
(transferência para seu nome da usarCumpram exigênc-ias:
Martini, reg. 337.424;
248.150).
Ca
Ping-Pong
-reg.
ris
287.089).
Vereinigte Papierwerke Schickedanz
Bosford, reg. 342.180;
Inpal S.A. Inds. Químicas falteS.A. Inda. Químicas Butilamil (l u
Co. (titular do reg. n9 41.468).
-to
ao reg. 292.078).
imartin! a Marca Mundial, reg. raçãosde nome da marca Inpal - re- &Martini
&
Rossi
S.P.A.
(titular
do
L45.718:
Ind, Gráfica Onanabara Ltda.
gistro 119 295.779). reg. ne 226.833).
(Junto ao ermo 191.405),
C P, reg. 295.881;

Buffalo, reg. 296.075;
Argo ,reg. 296.376;
CP. reg. 297.306;
Dyno, reg. 313.349;
Coragum, reg. 316.455;
CP, rega. 321.068 - 323.382
124.447;
Maizena, reg. 325.590;
Bosco, reg. 32b.467;
Maizena, reg. 329.443;
Idazola, reg. 332.814;
Nio, reg. 336.090;
Dureya, reg. 344.634;
Shinola, reg. 349.576;
Emblemegira, reg. 354.546;
Pleno, reg. 36%.9C;
Monda, reg. 375.077;
Pruco, reg. 379.537;
nellmann's. reg . 387.207: c
Bkippy, reg. 390.518,
Memphis S.A. Industrial alteração de nome das mareas:
Luvaspuma, reg. 214.760;
Alma de Flores. reg. 214.762;
'Tigre, reg. 218.659.
Geco S.A. Exportacão e Importação (alteração de nome das mar-
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N9 573.520 - Laboratórios Griffith posto ao deferimento da pat; PI terOskar H.W. * Cia. Lrda. (junto
mo 151.399), do Brasil S.A.
•
•
ao têrmo 547.557).
1(9 613.172 - Proel Produtos 'Ele-, -Alfred Teres GMBH (no recurso In• Adm. .e Remeaentações Aderaa
terposto • ao deferimento da nat, PI
tricos Ltda.
-•' (junto ao têrtno 584.254).•
N9 64.528 - Carpel Ind. e .Com . termo 151.462). .
de Papel Ltda.
,•
Diversos Exigências
N9 874.859 - Eduardo Souza da
Óleos . do Pará 'S. A.. .( 01Pasa) - lailveira e Jairo Rangel dos Passos.
Cumpra exigências:
Retifique- (junto ao reg. 224.317
N9 502.229 - Bar e Restaurante
. se, mediante apostila, o nome da tia_
Sanbra Sociedade Algodoeira dc
602.253 Cervejaria União e
N9
tular para o mencionado acima.
Nordeste Brasileiro S.A. (impugnanLtda,
.Laboratorio aierta.e S. A. (junto Vegghian
te do Ver/Yr° .635.659) -- Anote-se o
Ultramarina Ltda.
ao reg. 296.091)". Tratando-se de
N9 753.327 - Empraza Restaurante recurso interposto ao deferimento da
nome comercial nada - há que deferir. Rodoviário Campinas Ltda
'marca Samba, têrmo 635.659. .
•
„
Fosfanil S.A: Superfosfatos, . ArdilEmprêsa Popular de Abastecimento
' nas e Produtos , Químicos (junto ao
Ltda.- (junto ao têrmo 732,982).
'Arquivamento de Processos
• reg. 263.187)
Nada há- que UfaComptoir Noutie 4,1) o e Lt Parfume,
- rir . tratando-se • de nome comensal.
Foram -mandados arouivar os pro- rie (Junto ao termo' 824.490),
• Agra-Cavo.erS
P,O'Siengessellscnaft cessõs abaixo mencionados:
São Paulo Alpargatas S.A. (junto
(junto ao registro 210.843)' - Nada
N9 689.152 - American Home Pro- ao termo . 282.605).
• • há que deferir em face do indeferi- ducts ' Corp.Paulo C. Oliveira & Cia. (junto ao
.
a
- _mento do • a - mo , cle prorrogação " do
N9 832.249 L. Colono, S.A Clráfica têrmo 478.102).
presente registro. "
Nitrosin S.A. Ind. e Com, de ProJodos e Brinquedos.
Fosfanil S.A. Superfosfatoa, • AniliN9 832.247 -- Coluna S.A. Gráfica dutos Químicos (junto - ao têrmo
nas -e produtos Químicos (junto ao Jogos e Brinquedos.
529.057). ,
reg. 307.499) . Tratando-se cke. reAiwa Company_ Limited (junto ao
N9 228.450 - Sociedade Vinhosgistro de nome comercial nada há Unico Ltda.
,têrnio 405.499).
oquê deferir..---' o : • ,. Lanifício Sulriograndense S.A.
N9 512.374 - Central Presunic
nerdau .S. A. (junto Organização Para Assistência,
ao termo 491.306).
-• •
, Técnica (junto
ao reg. 355.754)- Tratando-se de e Administrativa.
. Marcai. Fomento Industrial' Ltda
nome comercial nad
a há que deferir.
(junto, AO termo- 491.555).
N9 -746.274 - Paulo Mardnes Bo• 'Salinac • Salicultores de 1Vlossoró
Inds.- de ' Chocolate Lacta , oS.A.
Macau S. A. (junto ao registro nú- telho._Unto ao têrmo 496.575)
N9 591.484 - Irmãos Uemura S.A.
mero 377.877) Tratando-se de noRogério Guerra Com. e Ind. (junInd. de Máquinas Agrícolas.
me comercial nada nã que deferir.
to ao termo 504.004).
•
N9 748.075 - Frigorífico Bordou
Produtos Farmacêuticos Astra do
Construtora Mônaco Ltda. '. (pinto
ao tênia) 555.257) - Nada há que
Brasil Ltda. (junto ao termo
N9 ,765.313 .- Comercial Wagner 507.356).
deferir tendo em vista •o despacho do
_,
arquivamento do processo. •
Calçados Ciro S.A. -Ind. e Com.
•
Mecânica Paulista -fle .São, Caetano
N9 765.314 -765.315 - 765.316 - (junto ao têrmo 508.316): ,
do Sul S.A. (junto ao - têrtrio • • •
765,317 7-765.318 - 765.209 • Tung-Sol Electric Inc. (junto ao
- 621.868). ..._ Nada - há que deferir 765.299 - Comercial Wagner S.A.
513.513). '.
manto ao red i o.- • - -alo em vista o N750.480 -- Farmet Ind. Metalúr- termo
Inds. Químicas Anhembi S.A. (ju•• desp acho de • arquivamento
do
pragica Ltda.
.
to ao têrmo 525.947) -oo: Farmet Ind. MetaN9 750.484 ,
Brasitex Polimer Inds. Químicas
Societá • Azionaria ''vermouth;
lúrgica Ltda.
.
tivo Spumanti Y LLt •iancia' Cla.
N9 750,567 --Drogaria Farmakoto S.A: (junto ao têrmo 527576);.C. Societá Per . Áziord . A .V . A .S.
Naufal S.A. Impo é Com e BrasiS.p.A. • (junto ao têrmo 808.710 N-Canadian Hoechst tex" Polimer Químicas S.A. (junto
Nada há oua d a'or.' • . tendo em, vista Limited.
'
ao termo 527.577). ;.
. .o despacho de arquivamento do proN9 751'319
Canadiah ;Hoechst
Les
Laboratoires
Roussel
e
Laboracesso.
Limited.
tórios Frumtost S.A. Inds, FarmaAeroaulp Sulamericana Ind: e Com.
N9 602.171 , - Ind. Metalúrgica Fai- cêuticas (junto ao .têrmo 530.855).
S.A. • (junto ao-têrmo 549.700) - Re- ma Ltda.
'
•
Laboratório Especifarma S.A. (juntifique-se o nome da depositante, para
N9 751.530 -\ Nobuiuk Uno. •
to ao têrmo 534.494),
o mencionado a cima- ,
No 751.917
Irmãos Pizzolotti.
ão Pulo Alpargatas $.A, (junto
C.P. Boahrinoet & 'Soehne (junto
W 765.290 - Comercial Wagner
ao reg . 208.092) .- :.Retifique-se • me- S .A
o' aao têrmo 535.628). . diante aosti l a o nome . -da . titular, .
Tecnogeral S.A. Corn: f e Ind., (junNa 765.291 ' - 765.292...-- 765.293_ . para :. p .F...Boehringer . . & '• Soehne 765.295 -- 765.296 - 765 297 - to PO têrmo 540.664):
.
GMBH - Anote-se •• a. alteração-de 765.319 - '765.320
Novex Ltda. (junto ao termo
765.321
•- nome do titular para', •.Boehringor 765.322O-7- 765.323 - • 765 324
-•
'
541.066).
affaao '-^, m • GMBH. anotado às 1'8- 765.325
Transnortadora Pauliata Ltda. (ju765.326 - 765.327
-lhas 11.
785.328 - 765.329 ,- 765 330 - t,o ao têm) 541.777).
765.331 .-, 765.332 - 765.333 Seção Lega?
765.334
Comercial Wagner, S.A.
Arquivem-se, os processos.
Foram mandados nocull ar os processos abaixo mencionados!
.2See5o de Recursos-:
N° 193.550 - E.W. Bliss Company.
,
N9 200.328 - Pharmazeutische FaExigências
brik Montavit Gesellschaft Mit Bes^
_, ahaaaoter
n'aftung.
Cumpra exigências:
/49 , 205.704 - Sandoz Patents LlColgate'Palmolive Company - (titumited
Arquivem-se os "processoa.•
lar' da pat. MI térino 134.091).
Exigências. .f.;.
LEI E REGULAMENTAÇÃO
' Recursos - Interãostos
•

'TÉCNICO
.DE
ADMINISTRAÇÃO

Cumpra exigência.:
Yab Sociedade le Responsabilidade
Ltda. (titular do registro 288.095) Diga sôbre, o . pedido des , caducidade
requerido por Lafi S. A. Produtos
Químicos" e Farmasêntico' '
Química Industrial a Medicinalis
S.A. (titular do registro 296.-609)
,
Levo Oasa arian (sitular cio" registro 344.531). :
N9 375.510 - Sorppia Industrial
Sociedade Riograndense de Perfnmaria e Produtos Industriais e Alimentícios Ltda. ,
'
N° 573.362
Plastibul Artefatos de
Plásticos S.A. . _
N9 693.377 - Aidina Ind. e Com
;
de. PE5sticos -Ltda.
N9 §97.968 - Badische Anilin &
'
Soda Fabrik Aktiengesellschaft,
N9 406.705 - Releio Braga,

Bril S.A.' Ind. e Com. & Cia. de
Produtos Químicos 'Fábrica Belém no
recurso , interposto à pat. PI têrrno
130.369 - PI têrmo 130.370).
Walita S.A..! Eletro Indústria (no
recurso interposto ao deferimento da
pat. PI termo 135.082).
Ind. Paulista de' Móveis de Aço
S.A. (no recurso interposto ao deferimento da pat. PI têrmo
145.611).
Metalúrgica Oriente S.A. (no recurso interp osto" ao --deferimento da
da pat.
têrmo 146.941).
Fábrica de Enceradeira Comercial
Bandeirante Ltda. (no recurso interposto . ao defe-imefitea, da pat. PI
termo • 156.241).
Crown Cork do Brasil' S.A. (Rolhas Metálicas)
- (no recurso inter,.

Divolgeplo NI 1.034;‘

pux» '94 em
VENDA
e4a Guanabara
Seção de Vendas: Avenida Rodriguez , Alves ti' 1 Agência I: Ministério da Fazenda
Ateude-se a pedidos pelo
&Moo' de Reetnt-OlsO Posud
ilha brasil).
Na Sede do D.I.N.
~à

..0111

Bauersche Giessrel . Frankfurt Aos,
Main (lonto ao têm) 542.690). .:1
Forjtatho Ltda. (junto ao termo
,
542.873).
Cia.' Brasileira . de- Roupas ()unia
ao termo 542.959).
,
Modas' Par Ltda. (junto ao teme
643.073). '
Spera S.A. (junto ao termo
543 091i).
Modas Finostil S.A. (junto --rio
mo 543.713). .
,•
Tileis. de Chocolate . Lacta S.A&
(junto ao termo 543.923).
Auto Asbestos S:A. (junto ao der-..
mo 549.23¢ - 549.255 -'549.259
519.261 - 54
9.262
549.261).
Tecnofer S.A. Ind. e Com.- -(juda
to . ao termo 549.384).
a.- Cerâmica São Caetano S.A. e Nor.
ton Company (junto ao termo
,
558.500).
_1-Gatic• S.A. Industrial, Como Financeira e Imobiliária (junto ao .tora
mo 614.942).
• Ceralit S.A. 'Ind. e Com. (junto
ào termo 670.657)..
. , ''` •
Continental Oil Com panY' (junto r ao termo 492.752) .•
•
,
Sociedade Comei ciai •
Gorais, ,
Ltda. - (junto ao têrmo 537.444).
.Incafé Ind. e Com: de Cafés P1nos S.A, (junto ao têrmo 546.121)•
MonteshellPetrochimica. 5' . p A. j
(junto ao. têrino 601.840):
Recursos Interpostos
. Ocil Organização Contábil e fino-'
biliária Ltda. (no recurso interposto
ao. deferimento da marca Orei] tela.
mo 541.698) - Complete a, ,taxa de
recurso, o •recorrente.
"
Perfuniaria --Brancol. S.A. Ind. e
Com. (no recurso interposto ao deferimento "do • térmo '• '690.162 marca
Complete á taxa de reBrancol)
„
curso, 'o recorrente. Mapla SA. Inds. deMateriais
p osto ao
Plásticos (no recurso inter
deferimento do' têm .o 517,851 marca
Complete a taxa de recurso,
Apla)
o ,recorrente. •
S.A. Moinho n SantOda Gerais
(no- recurso interposto ao deferimento do têrmo 27.703 marca Pluma):
Fábrica de : Aparelhos e Material
-Elétrico 'Fama Ltda. (no recurso
terpostwao deferimento dó têrmo
'502.400 marca Eletrosame).
Dortmund-Horder Huttenunion Aktiengesellschaft . (no recurso interpos•
to ao deferimento do têrmo -609:248
marca Resistahl).•
nquipesea fRaiii ' , /rienths de Pesca S.A. (no recurso interposto ao deferimento do `têrmo 625 978 marca
.
•'
Etran).
S.A. Com. e Ind. Orsi . (no recurso;
interposto ao deferimento do têrmo,
.
636.592 marca Orsi)
Prema Preservação de .Madeiras
S. A.' (no recurso interposto ao deferimento do têrmo 628.446 marca Premarco). :
Romaser S.A. Com, e Ind. (no recurso interpOsto ah deferimento:- do
têrmo 666.2131 marca Hilton.
'Técnica Industrial Wap Ltda. (lio
recurso internosto ao fl eferimento' de
têrmo 537.864 marca Wapsa),
ABC Rádio e Televisão S.A. o(no
recurso interposto 'ao deefrimntto do
têm/o 494.957 marca ,ABC).
•
Cia. Gerai ae Inaustrias (no recorso interposto ao indeferimento' do
térmo 536.351 marca G. Geral).
• Synteko S.A. Com. Imp. e Exp. (no recurso interposto ao deferimento do'. teria° 590.080 marca AlvoAssinei. e. encerrei um total . 4e, 34
laudas do expediente dêste Departamento. -- Naria de Lourdes • Po p ts
Nen', -- Chefe do , Setor de Publicação.
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILéGIO
‘n •

TERMO 142 168.461 de 32 de março de 1965
Requerente T} WESTERN STATES MACHINE COMPANY =te 20.4
Privada invenção:" CESTA DE CENTRIFUGA Relvindicaçoe
l• Uma cesta para uma centrifuga ' continua, earaoterizada
por compreender uma parede metãlica unitãria, de forma t -ronco -cónica%
e uma chapa perfurada de forma complementar, suportando-elo ia' superfl". ele interna da citada parede, dita parede tendo uma multiOacidade

de ranhUras cirounferenclaie, rebaixadas cirounterencialmentee ate
una 'profundidade suficiente para receber e drenar liquido filtrado
atraves,da citada chapa perfurada, ditas ranhuras sendo separadas por
nervuras integrais coa a mencionada parede e cujos tapes cariam ele..
mentos de uma superficie cónica comum e -tao afastados de uma distancia sufielentemente pequena para suportar a referida chapa perfurada

Contra as cargas o a fórça centrifuga aplicadas 11. chapa durante a
e
rotação da desta, dita parede tendo furos dedrenagem estendendo-se
atraVee da mesma, ' dada um doe furos de drenagem sendo cortado atra..

,

go de cada um doe . quaia hA pontoe dealocadoa uns doa outros • o apto.
relho prove sinala doa quais em referidos pontos eão derivados, caracterizado pelo fato de que o referido aparelho compreende uma plu.
- ?alidade delaranaformadoree tendo um grupo de enrolamentos primírlos
• um grupo de enrolamentos eecundArlos, leses grupos de enrolamentos
sendo auperpostos,um ao outro e usa blindagem,magnética . colocada entre os grupos de enrolamento para impedir acoplamento magnético em.
tre'cla enrolamentos primdrio.e,secundArios de predeterminados dos I
ferido, transformadores de acardo coa os pinais desejados para for..
,

mar um 'predeterminado símbolo
requerente reivindica a prioridade do oorrespondenti
pedido depoeitado - ne Repartição de Patentes dos Betados Unidos da A.
marido, em 28 de janeiro de 1963, sob ag 254.137
Ponto n4 1 do total de 8 pontoo apresentados.

vãs da! uma cai citadas ranhuras, de modo a comunicar -se com duas
ranhuras adjacentes e conduzir liquido radialmente para tora dietas'.
ranhuras, cada uma das referidas ranhuras tendo um primeiro lado e,
um segundo lado que são voltados ', respeotivamente, -na míama direça!'
• na direçao °poeta do aumento de diametro da 'referida superficie
doto primeiro lado da ranhura • dita superficie cónica limi n
tandó-um angulo agudo, e o mencionado segundo lado da ranhura e a dl"
toda superficis cónica definindo um angulo Obtuso, a fim do facilitar
a drenagem do doido filtrado atravão da chapa perfurada Para e^
laitadaa ranhuras.
' Reivindica-se a prioridade tto correspondente pedido deka
,citado na Repartição de Patente* dos Estado* Unidos da America
ela 2 de abril de 1964, sob n 2 356.763.
Ponto n2 1 de um total de 13 pontos apresentados.

_ !ERMO 10 160.689 de 7 da julho de 1964.
DRUO AND CHRMICAD COMPANY .
Requerentei
'Privil‘gio'de'ICVencio e "SUPORTE PARA FECHOS E Neve FECHO PARA

SER DEPArnADO co M O MESMO".
NEIVINDICAC5E8

1.- Suporte pare (cones, caracterizado pelo fatt,
esquadro
vertical de montagem, uma placa vertical
te inoluir. um
fixada e,eitenclida 'norma/ co referido esquadro • uma nervura

-

oular fixada h bprda inferior da referida placa. eatendands m•
.
partes da nervura além dos ladoe da referida placo
Ponte ne 1 do' total da Tpontoa aprmmataase..

21040 Pg 1501.445 4. 17 de janeiro de 1964.
spaeremtlit AJ.-DIOR OOMPANI'..t.V.A

rit

Privilicim IN

~cias "APARELHO GERADOR DE 52Nalsa..]:

bnneeicAcen
1 - Dm aparelho gerador de sinete de eimboloa 1::::ro no-

s.. de exibição do tipo onde sie w orme-ee símbolos num dispositivo11111GoP
_ .°suo usa pluralidade do •ue•aalvaa lianas aklaceates ao lon

julho -de 1970.1.755
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:TERMO Ne 163.648 de -22 de outubro_de 1964'
Requerente: MARC PORDSMAND ."DINAMARCA - -

-.TamMu 1,11 155.110"de

Privi1égi0 de InVençãro: "UNIDADE CONDICIONADORA DE. AR":
REIVINDICAOt5ES

1. Unidade condicionadora do

PriVileâlo de 'InvenglioíH APERiTIÇOARZNTOS ZN BOMBAS UUBWERSAS *
REI IINDICAÇOSt

caracterizada pelo—.

ar,

Lato de compreender o arranjo de,um sistema'de bomba . teraica _no interior'de um alojamento

em

:1- AperfeiÇoamantos'em bombaa exibmersas, dO t1P0
ema disco. impulsor inclinado ou do tipo eomua'eentrifugo. earacte;,),

forma de caixa substancialmente,

,
rizados'pelo fato qUi.a caiu do motor prev$ o alojamento bermítiç
-;
to dos conjuntos das bobinas do indutor ficandOtOdos os interatl..:
•
-aios das mesmas, preenchidaa-com uma massa da inatelal.•.Platotioa:

.chata adptado para ficar suspenso abaixo do teto de uai recinto .
-.cujo ar deve •ser condicionado,'compreendendao
referido siste.,
. .ma dó bomba terMica um compressor e incluindo,„pelo menos ' um ,porimitador de cálor.em' relação Permutadora de calor dom uma Girou ..
.

,

•

-•

' lação de Corrente de ar atravae o interior do alojaMento
v4i os dutoe de

ar

8 de dezembro de 1961.U-:

equerinte: DIPL. IND, WORM NEIDL ==LIECHTftttEIU

'do entrada e saidacomunicantes . com a ' atmos _

expandido, isolante para reduzir ao afaimo a presença do ar.

elea.

.do 'o alojamento do eatatór propioiado pelas tanpaí superior a infi
•rior de dita caixa, as quals ' sgo providas r da cubos wiprojeçin c.a,"

-sendo parte da parede de fundo do alojamento e formando um pai-'.

líndricas'dirigidas axialoente_para o interior da stestna'—definindi
-autroasta, entre as suas eXtremidades..ovro de enaaixe Áo.rotor
jos eixos se projetam opostamonte atravéa .de rurOSéentralients

irradiante.
fel de aquecimento o refrigeração
,
„
prioridade
do corresponO depositante reivindica a
.
Atente pedido depositado na Repartição de Patentes da Dinamarca

vistosos' ditos ouboe sendo •uPr
otados: osuperior por.ua • •rolamenté,..
, 'de antirriego o o interior por uma bronaLa&
, Ponto na 1 do total. da l'5
pontosjapreSentadosi...

• -fera, • Po:a:imano& usioutro parmuiador de calor montado ou.fa•

en 23 de Outubro de 1963, sob , n9 5005/63., i
- Ponto ne 1 do totalde 7-pontos apresentados.

/
/2

--211

-13';
*
41$

TERMO Ne 160.488,de 29 de junho 41964.

.

Requerente: WESTINGROUSE ELECTRIC CORPORATION
Privilégio de. Invençãos,,,?CIROUITO . PROTETO R PARA APARELHOS ELP

'TERMO . N e 165.423 de 17 do dezembro de 1964.
Requerentes ALPINO TOME DE . ARAdJ0 .:. São Paulo
Privil;g1O . de.Invenção:.° NOVA SONHA ROTATIVA -PARA LI'QUIDOS

'TRICOS INDUTIVOS DOTADOS DE DNROLANENTOS",....
'.'FEIVINDICACOES'

pEIVINDICACt5ZS
.

1 Um circuito protetor para usrapar;:lno elétrico
indutivo dotado de enrolamentos',.ciano um transformador,a tendo
• uma oapacitância em série com alguns dos enrolamento, caractiriza, ag. por incluir aa dispositivo compreendendo um espaço de ar ligado
através da dita capacitlncia, esse espaçamentasendo formado entre

'

--

1. Nova bomba ro ta tiva p ara'lfquidoe.-uti/imtvel tanto pari

as operaçoes de:lavar yeiculos-eaciquinas a g ricolas t .como para pulve.
rização: e irrigação, caracterizada por ser formada a Partli de 'um cot
Po ou carcaça substancialmente cilindrica, de pequena altura, com e'
face externaanterior provida- de uma projeção tambea cilíndrica
.
O

OZ

dispostos no sentido de prover Um campo magnético através do Cita-

togonal, porem ligeiramenta eXc;ntriCa, 'earcaça e s ta ainda-dotada da i
duas derivaçõeS laterais e diametralmente opostae,compondc entrada: el

do espaçamento, este permitindo a "paáságem de eletricidade na for-.
.ma de um arco quando a. voltagem, através da citada capacitncia , .

safda de liquido, -as quais correspondeis, j; no interior da mesma,duaa
canaletas tambjm diametralmenie - opostai, cavadas na prOpria. parede.

Um_par de eletrodos devidamente 'espaçados,
e mapar de magnetos
_-

•

atinge uma dada magnitudeva dito arco se extinguindo pela ação do
dito. campo ' magnético apés a descarga da dita. capacitinCia •
A requerente reivindica a prioridade do correspon.
dente ' pedido depositado ria Rapartição . de Patentes dos. Estados
Unidos da ' América em. 12 de eglieto de 1963, eob ne,301.500.
PA,''. '" 1 do **t otal de" 9 Pontoe apresentados.
24 14-41
;_•=aj 2S
21
.

''40(
•
32

I

'Fig.tA.
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TERMO N e 164.373 d• 16 de Cevembro dol 1964.
Requerentes MOTOROLA, INC. Privilégio de Invenção' "DISPOSITIVO ELETRO-MEC1NIC0*.s.

tardamento compreende um curso externo de ret1rno com pelo menos um
1
regulador ajust&vel de amplitude para devolver oe sinale de pelo menos um ponto de acoplamento pare fora pelo asnos um ponto de acopla.

REIVINDICAOES

1- Dispositivo eletro-mecinsce para proauzir si.
shils eldtricos decadentes retardados, tendo transdutores de ep.
:tia a e de salda para, respeciveaente, produzir movimento mecânico\st
. partir de sinais elétricos • sinais elétricos a partir.de
movimento mecânico, caracterizado pelo fato dos transdutores-in.
cluirem um par de alavancas distanciadas (1,B), cada ume com
• primeira'. segunda extremidades (C,D):e tem fulcro situado inter.
• mediàriamente âs extremidades, as primeiras extremidades ',stene
do, cada uma, ligadas às extremidades

dentro e pare fora, caracterizado pelo fato que O. dispositivo dá rs.

de

mento pare dentro. 1
O requerente reivindica a prioridade de lantido podido
depositado na Repartição de Patente, euiça, em 30 de janeiro de 1963
sei) n 2 1166/63.
, onto n v 1 do total. de 8 pontos apresentados.
45.0

1

n•

74'

um dispositivo trens."

ar

missor de vibração e movendo-se em tOrno dos respectivos fuleiro.
(F,G), associados com as mesmas, em direções opostas uma em re.
loção à outra, estando uma parte transformadora eletro-meclnica

tendo a parte transformadora adaptada para ser ligada á um ci1.
• culto e/étrico,de transformaçâo entre sinala c/étricos • movimento mecânico em : direções opostas em ulmo da regai intenso()léria.
% requerente reivindica a prioridade 4o cerrespondente pedido depositado na Repartiçao ; de Patente. doe Estados Unidos da América, em 19 de novembro de 1963, sob ne..
,324638.
Ponto ne 1 do total de 8 pontos apresentados.

3..44

1.1

,

t

TERMO N2 165.815 de 30 de desemor0 de 1964.
Requerente: CONTROLES AUTOMÁTICOS SERMAR LTDA São Paulo
Privilégio de Invenção: • NOVA VÁLVULA DE SOLENÓIDE r . •
REIVINDICACOES

(0) ligada às segundas extremidades (C,D) das alavancas, em lm.
dos opostos dos respectivos fulcros, e tendo uma regiâo intermeálâpia (G) dá mesma fixada ca relaçâo.aos ditos fulcros, ás.

1""*4

; .

Nova válvula de eolenoide, careoterizada por compreep

der, em seu conjunto, um cilindro metálico (1) provido de um orifício de entrada de fluido (2) e de dois orifícios de saída do fluido
(3), opostos ao primeiro, aendo provido o interior do cilindro (1)
um
de um pistilo (54, mupido de mola de reação (9), comandado por
eolenoide (6), atraVéa de oontaotoe (7), sendo ainda hem pletão
provido de uma haste metálica de ajuetagem especular (10), Provida
de uma ranhura etraves%ado peloe orifidloe de ooaunicaçõo,,sleacetl.

vai de deslizamento,00mandado pelo deslocamento correspondente de
pistão (5) para oimajou pare baixo, fronteando os orifício, de ousa
niceçio (4)de entrada e de saída.
Ponto no l'do total de 2 pontos apresentados.
.3

:NMW

a,

:MU
r 16. 1

2

TERMO N.9 156.337 de 3

de janeiro de 1964.

Requerente, GUSTAV CUANEL1A SUICA
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA COMPENSAR A DIsTnnçÃo

NA TRANSMISSX0 DE SINAIS . DZ (40MDNICAÇãO''.
REIVINDICAC3ES
,../ - D ie p oeitivo.para compensar a diocer ,
;ao aa c:ensaie
aao ae sinais de comunicação, mala ee p ecialmente em fo:ma de Impla.
nos; no ' aual os sinais alittadoe cara ft:0 tenrkriamente

deslocados e regulados na ame...itude por meio de um din2ositivo de r:
tardamento coorum ponto de acoplamento para dentro e um ponto de acs
pláenta paru fora ou uma2 pluxalidadó da pontos de acoPlaMeSo para

TERMO Ae 1b5.906 de 3 de novembro de 1964
Req uerentes HOOVEfl LIMITBD .-....INGLATERRA
Pr1v11;g10 dú InVençio: •11 APERFEIÇOAI/OTOS KBLATIVOS árlIOTO
RES ELETR/COS'DE COERENTE ALTERNADA "
BEIVINDICAÇOEk
/- Motor-áletrico de corrente alternada para acuai&
,menta - de uma peça impulsionada, como seja um eixo, a caos vela
cidade de trabalho s ubstanclal.mente diferentes, caracterizado
por incluir dois motores acoplados à peça Impulsionada, um dos

quais . chamado de motor de alta velocidade • é constitisid0 f"
acoplado 'a peça Impulsionada para aciona-la na suayelccidade
alté:, de 'trabalho ao passo que o outro e

um mo tor.de : 40000 eció.

ti;adó e acoplado à Peça impOlsiónada da aodo que a sua V11911.
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j ade

sineronio8 correspenda a uma velocidade da peça impulsiona,
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com= que compreende as ditas bobinas e ee ~time eteglatre ggs
eaeiasments em éerie, atuando as referidas culatras comi campo. Mato
néticos e eletroetáticoe Para ' as dit.. bobinas, atuando ea ditas come'l
•
lunee como separadoras medinices para os membros de culatca, .
requerente reivindica a prioridade do correspondentM)
pedido depositado'ne ' Repartição ' de i Patentee doe. Estados Unides.tm
, • ,
mérica ei 27 de fevereiro de, 1963,. sob M 2 261.292 ',
•Ponto na 1-do total de-1 pontos apreeentedose
ejs,.4

10

ea Mais-Ou menos na região da velocidade mais baixa de funcione,
Sento, meios

,

para ligar

eletricamente os
motores
em serie,sam.)
.
,

do os motores desenhados de maneira que ci -,tor q ue-máximo de :rena':
- ie m exoecido ' sôbre a peça impulsionada pelo Motor de indução a

•.

Velocidades supersincronicas¡ somado ao torquo de carga minima,

Aitede o torque'de impulsãe exercido sObre Pelo motor da alta vg
locidede , na velocidade correspondente para dar velocidade es,tável mais baixe, e uma chaveAue possibilita alterar - as liga.
„
Oca do circuite a fiM de retirar ou reduzir o,torgee de frenegem
para permitir ao motor de alta , velocidade

acionar á

peça impuls4

-'finada na sua velocidade de trabalho substancialmente mais alta

•

•

krequerenteeeivindica a prioridade do correspondes
(
te- pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra
J

da no v embro de 1963 sob

na 43.495,

-

• '\- "

— p onte n a 1 do total de 14 pontos aereeentados.

n,

TERMO N. 156:132 de 16 de janeiro 6. 1964.
Eequerente: GENERAL ELETRIC COMPANY -

,
Privilégio de Iavençiot "APERFEIÇOAMENTOS EM REATOR 'ELETRICO EM
DERIYACA0 0 .
EIVINDICACOEk

1. Aperfeiçoamentos em reator elétrico, ea derivação ERV,
earacterizados pelo fato de compreender, em combinação, bobina. condutoras cilindricas duplas diepostae lado ee lado com os acua eixo.
paralelos, tendo cada uma dna bobinee uma janela central correepon4
tente na exteneao de seção transversal ao diâmetro /eterno dee'refe- ride* bobinas, colunas de mataria/ de baixa permeabilidade imignétlea
reei...tentes à compressão na. referideslanelas, e tendo se suas ex.
, trecidadee a face com as faces extremas das ditas bobinas, e Um paz
ès membros de culatra laminados de material eletricamente condutor
te alta permeabilidade magnética que ficam atravessaeee às faces ex.
•*remas adjacentes das referidas bobinas e colunas nas suas extremida
dee'opostae-reepectivamente com as aug e lâminas laterais àe ditas te
ee. extremae,,sendo a área doe referidos membros de culatra adjacentele ;às extremidadee das referidas bobinae pelo Menos igual à Área ex
de deritrema de referidas bobinas, sendo as . ditas-bobinas dotada,
- vaçOes centraie intercanectedae-que4ompreendem a-linha, terminal do
wefaride reator, sendo as extremidades das-referidee bobinas conecte,
das aoe referidos membros de culatra e sendo coletivamenee um terminal terra do referido reator pelo que o dito reator tee quatro traje
toa de corrente eletricamente paralelo., sendo as espirais das ditas
bobiefie enrOladaa de maneira que os-quatrO ditos trajetos de corrente .prod-ices terças aditives mognetomotrizee no seu circuite magn4ti.

: 711(MO'N g : 166.278 de 19 de janeiro da 1965
Requerentel.'" MAROSPUBLICIDADE LIMITADA S/C. +1*-S.PAUTO
'Priv:de Inveneãoi° DISPOSITIVO PORTÁTIL PARA 0BEEMOD DE
PDT0GRAFIAe Et RELEVO
Reivindicaçoes
:Diapositivo portátil para observaeão de rotográfian
relevo, caracterizado por serroonstituede-por um suporte-de pa.e.
palio, cartolina, ou material similar, convenientemente vincadibít'
e dobrável e semelhança de envelope, a' fim de que pos-se ser Imevado no bolai)," euportoi este equipado com um conjunto desermávell
ou dobrável, formado por uma :câmera priemátiCa,,,com laces eupeg
rior e inferior-trapezoidais, sendo, e superior provido dg -Ume.
grande abertura poeterior , para ,passagem de luz e de um rasgo
transversal excântrice;'e doudo ainda 'previsto na face-anteriol!),
um par de lentes'
Ponto n9 de um total ai 3 pontos aPrisentadoe'•

f" iG 1
I6.2

, •
TÊRMO Na j.65,78*de 29 de dezembro de 1964.
RequarEntet • LASTHENIp ALáA SOARES --Guanabara
Privilegio de Invenção -" PROCESS0,-MEIOS E EQUIPAMENTO'PARA'
O5TENÇA0 CONTINUA, DE,015 DE ÃCIJA, EM PROPOROES VARIÁVEIS Ni
EDIVINLICAaES
Processo
para .a obtenção'.contintie de gág de
1água em proporçãee yariáveis,' scaracterizadO pelo-fato du•
finUma : fornalha de urna -unidade ou" coluna gersÀora de'gdag
- inicialmente-carregada oc.:&:caz-víZo eu - outro sembustível
análogo,levado'ao .",.."Mediete
a ação de bainhas de.
ro
iggI'çãoè provocar o.desprendrimento de:gases . para criar nek
celuna uma- atmosfera de pr6aq1~1.£nto. 'em cyersoe
as temperatura-ao longo-da coluna,i'desparregar Insermitmh
temente combustível pelo tapo da referidt coluna, fe.-3 qUe.s
da livre, 'e submets,-lo;a-um . forts, DO-aqueciwenIwde va.

Julho de 1970
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a
. lar gradativamente crescente até alcançar um ponto de
candeecencia, por meio dos gases desPrendidoe da referida fornalha e a ação de uma 8érie,de queimadores:3, aplicar

TRRMO NG 152.807 de 17 de setembro de 1963.
E.U.A.
Requerente: PARU, DAVIS & COMPANY
Privilégio deInVenção; "PROCESSO PARA A PRODUCX0 nt enrigsteoS
ANIDRIDOS":

ima primeira ineção de vapor, em uma zont ar lma da refe-

4
REIVIRDICACOES

rida fornalha e a ação de umW , :iérie de queimadores, apli-

1 Processo para a'prodaçio de aniuriaos

car uma primeira •injeção de vapor, em uma zona acima da
referida fornalha, x. dosado compativelm(ente Cem o'teor de

sítóicos da fermula

hidrogenio desejado na composição dos referiaos gases, a-

o

plicar uma segunda injeção " de vapor na região da fornalha,
oimultâneamente com uma injeção controlada de ar, e coletar no tOpo da referida coluna ou unidade geradora os.
selo nela gerados.
Ponto n v 1 do total de 9 po n tos apresentados..

- caracterizado, pelo fato ae se reagir uma N-ar111eatina as

'e

ro-

na qual ir representa
;(a) 3-trifluorometilfenila ou
WM0.1'4-163.033 de 30 -de setembro de 1964 •

:kbY um radical fenila substituida da termula

Requerente: THOMPSON RAMO WOOLDRIDGE.INC PriVllegio de Invenção: ^° ENGRENAGEM DE DIREÇA0 HIDRÁULICA °
REIVINDICAOES
•

Um mecanismo de direçtlo,.de farça hidráulica, caracteri..
'‘3

gado p elo fato de compreender um volante de direção do tipo de .
P

rasca Bem fim e ralo, no qual a rdeca sem fim tem torme de ampu_Ihete e é axialmente mdvel por ei pira operar uma válvula que
controla_ um Motor hidráulico, Sendo dito rdlo-euportado . a partir'•

•

de um eixo oecilamte, cujo eixo geemétrieo jsz substancialmente

tia qual- Ri trepresenta metila ou micro, Rz representa alquila

ma plano perpendicular ao eixo geométrico da rdece sem fim, cara.

tenor, alcoxi inferior ou clero, e R3 representa nidrogeni0,

iterizadopelo fato de que

tilá ou Cloro,_com um agente oxidante
á requerente reivindica a prioridade

O

rôlo tem dmente duee nervura* anula...

Tea que engrenam' coa a , r8eca sem fia..

Ponto g2 1 dr teta/ Co 7 potttlem knreentados.
•

110

aam.

corre..

pendente pedido depositado na Repartição de Patentes doí esti
dos Unidos da America em 18 de setembro de . 1962, aot, n* 224520,
•

Ponto a g 1 do total de.10 - pontos apresentados.

,YLRMO R 0 118.273 de 31 de março de 1960.

Requerente: CHEMICALS INCORPoRATED . E.U.A.
Privileg io de /invenção: ° PROCESSO DE PREPARAÇãO DE UMA domPosigito,
TERAPUTICAMENTE tiTIL" E A COMPOSIÇA6TERApEUTICA ASSIM PREPARADA."..
REIVINDICACOES

•

1. Um proceeeo de preparação de uma eompoeiçâo te.
•

rapluticamente étil,"compreendendo um 'complexo doloidal e eubetancialmente não-leni/ao de hidróxido férrico-dextrananAdregena.
da, Çaracterizado por compreender a combinação, em contacto Cem

›•••

Sexta-feira 10
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• água, de uma dextrana hidrogenada, tendo urna viscosidade 121.m .
triz:p ecá média, a 252C, de cerca, de 0,03 a 0,15, sendo a dita •
'deitrana hidrógenada eubetancialmente nile.: redUtora ao reativo
- de Somogyi,Som hidróxido férrice, sendo o dito-hidróxido férri.
co formado - IallIa,em contacto com a dextranallidrogenada,por
Uma reação de dupladeeempoSição entre UM sal ferricoÁunizável.
• 'uma base
11. requerente reivindica a prioridade de iguais pedi.
. .
.
"dos_depositados na Repartição de Patentes do Estados Unidos da
.
.
nR.
0 806.791 de 16 de abril de 1959 e
sob
n
,.- America : do Norte,
.
,
--.-,..- 822.744 , de25 de junho de 1959.
.fonto :1 2 . 1 do' ', total'de 12 pontos apresentados.
_
TERMO NO 165.867 de 30 de dezembro de,).964.
-- Requerente: EASTMAN . KOAk:COMPANY .
Privilégio de Invenção: ' I. CHAPA DE EMPRESSX0 LITOGRÁFICA g.
REIVINDICAOE
.

Julho de 1970 1739'

TUMO Na 166.070 dei delaneiro'de:1965;
• 'Requerentes . AXEL , 'JUEBKE ) . -Santa Catarina
• Priviiegio de Invenção: " ' PAIOLA CONTENDO
E MANCHÃ3, COMO PARTE . SUPERIOR PARA
•FIAHDÉIRAS DE ALGODÃO "..,

CONJURTO ' Dr rIZINDROV,,

TRÊM DE

ALTA SSWIRAUM EM

iniviNpjcAqns
•anchão.. como
•1 - Gaiola contendo conjunto de cilindros.*
•
_
. •• superior
para
trem-da
alta
estiragem
em
fiandeiras
de algodão,
•parte ,
• caracteriza-se por incluir meies" :-Para a rápida colocação .i.retirada
- da gaiála 'na.m;quin fiandeira, ditos meios ConstitUidos
Ia ser dotada de narizes ou Projeções'nas regiões. .fnfero-anterioree,..
bem assim de outros•narizei_Ou projeçõeS ' sitUadaa perpendicularmente, - .
nas regiões medianas. inferiores da gaiola, encaixáveis em'aprOpria..j
dos trilhos Incorporados nasávpina fiandeira(
' Ponto— no 1 do total de 3 pontos apresentados.
•

-

'

9 10 22

Um p rocesso de revestimento pers-proporcionar ume

' Camada

Ou superfície radrófila ' sóbra um Substrato ou suporte,ca
: rafterizedo por compreender aplicação.de ana.so/ução aquosa Se
'um p roduto reaciOnal de um titanato de alquile's, ao menos,
composto reagente solubilizente:de que resulta g formação de_um
Composto aderente-sôbre sUbstreto,
C requerente reivindica'a.prieridade do correeponden
p edido depositado na Re -partição de . Patentes doe Estados 'Uni
das'. da América. 'em 27'de fevereiro de 1964, sob.No.347.931.,
Ponto n2 1 do total'de 20 pontos apresentados.

1.1

414X
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tf3
rkitt,\N
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•
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Ardy orÁrizz
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21 de setembro de19640
Requerente: SOMEI MICHISHITA Brasília (DF) .:
de Invenção: "_ QUADRO'
- i)r1211‘ti
, DE CALCULAR
. o

TERMO ti e 162.805 de

REIVINDICACOEq
TtRMO Ne 1.6b.400 de 01 de abrilele-1965
, aequerentel• INTERNATIONAI. BUSINESS MACHINES .CORPORATION: :Ia
Priv.de Invencãos" SISTEMA PERCEPTORINIBIDOR COMUM EQUILIBRADO'".
Re1vindicaçO4
1. Um circuitoPerceptor inibidor comum ', para urna matriz de
elee magnético do ' tipo tendo um certo minero de p ares de enrolamentos
- perceptores . .inibidores ligando-se diferencialmente • dispositivos pez
eeP t ores associados • cambem: a dispositivos de acionamento de iniblçao
caracterizado -por Ui dispositivo transformador:acoplando ,sada enrola.
mento-de 'um par dos enrolamentos de maheira e'que ts - impulsos de Cor.
Sente Inibidora em aítda enrolamento fiquem equilibrados.
Reivindica-se a p rioridade do correspondente pedido'depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidoe da America: em 06 de a:
Aril de 1964, sob -n 0 357.360.
°. nto n2.1 de 'to total dO 10 pontos epre.entados.'

1 -Quadro de calcular, caracterizado por um quadro, sfeldli
retangular, dividido em duas partes designais por uma travessa Para
iole ao, indos maieres do quadro'0,Provido'da uma pluralidade. do
: tos 1.mbem vigidos, paralelos aos Lado, menores ao quadro,',11tos"
Aos atravessando a díta travessa • suport•ndo dentas deslizai:01a 404D. - -

4

ditos •ixos,.
- . Pontoa s) 1110-total de

nirnele

Immo
UME
"AMIE
010.
2 DR

SA
1ND

•Onella

UME

:::::::

póntos apresentados.

r:

nmwma
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,Inemo II 163.043 de 30 de setamoro de '196A

(Secão 111)
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TtlIMO.Ho 148.838 de 2 do malo . de 1963.
Requerentes HEINRIC4 FRIEDRICH SCHRODER •lema"
Privilegio de Invençãot " DISPOSITIVO Da PROTa010 CONTRA A ia'
PLOSX0 DE APARELHOS DE TELEVISIO ", .

.

Sequerente, SHIA ‘VISCOSA SOCIETA NAZIONAIE INDUST:UA APPIICA2101
"
Itália
RUIM LS.A. •
Privilégio de Incendeie ,ROCISSO, 1 DIS15-1ZITIVO PAR.A A A LIMENTA .
u$ miolos DE PUSAO^

REIVINDICACIES

1 - U1spositivo de proteção contra a implosio em apara

REIVINDICAOES

lhos

1. Processo Pure ' s.alimentação de um órgàr ae fusão.
Oh particular de uma cabeça de fiação por funãc de polímeros linea
rem sint6ticos ,. tais como poliamidas. poliés'teres . o similares, oc
lua] se alimente o Material p álido em pequenos pedaços sob pressâo.
. ao érglo de fumo, por meio de um parafuso sem fim que atua sabre c
:dito material, caracterizado pelo fato de que a p ressão sôbre o dilo material 6 mantida rigorosamente constante—aplica:Ido ao veio dc
.parafuso sem-fia um binário constante, mantendo-se o rarafuso em ro
Sacio ebmente quando o contrapressão do material 6 Inferior à desejada pressa° constante.
A depositante reivindica a prioridade au
• 'dente pedido depositado na Repartição de Patentes de Itália. em 30
de setembro de 1963, sob n* 19 976/63
Ponto no 1 do total de 9 pontos apresentad,.

de

televisão, caracterizado por uma alha elástica de mata

Piai sintico, aplicada de forma levemente pressionada, • monta.
da entre a moldura frontal e o tubo projetor da imagem do teleV1.
sor, h

requerente reivindica a prioridade de i gual Pedido de
patente depositado na Alemanha aos 19 de julho do 1962, sob ao
. N 21870 1Tffic/21g.
Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados.

TÊM() 10 139.796 da - 6 de fevereiro de 1962.
Requerente: KURT THALiCKER . Sio Paulo:
Privilegio de invenção: * APARELHAGEM DE RODA UNTADA E PEÇA
PINOS PROVIDOS'DE DENTES PARA AMORTECER FdRÇAS 0,

'ffiliNNO Ni 1413.545 de 19 de abril . de 1963.
, Requerente: DOU VALENTE BIPpli AUGUSTO BENGHIMOL . Sio Paulo
falvilegie de Invenção, 0 ESTABILIZADOR DE FREOUONGIA

nEivirroIcAcOsq
1 • APARELHAGEM DE RODA DENTADA E PEÇA COM PINOS PROPTOOP

AEIVINDIOACCEQ'

DE DENTES PARA

m-

A . Um sietema constituida de um motor eletrice 2, de
lu/acidado cari:icei por meio do deslocémento . de Suas escovas e

fiCh

adoPl ed0 a ui alteenador:monofásico ou -polifásind 1.
• O cOntrOle da polido das escovas s feito Por um motos

AMORTECER róRçAs,

caracterizada pelo fato dos pinos,

inansmitir farsa mecenica, poderem mover-se em sentido amigo
Ponto n o t dos tas pontos apresentados.
doo,

aletria° 3, difásico, tendo uma de suas fases ligada diretamente
à' Salda do alternador 1. O segundo campo deste motor 3 alimentg
do por um ampliador eletgnico 11. A entrada deste ampliador recg
De um sinal de uma ponte constituida em um dos braços por elementos
resistimos e no Outro braço por 'elementos resistivos, indutivos
eaPacitivos. à referida ponte e excitada pelg mesma linha que alimenta o campo Lido motor 3 e tem seus elementos reativos sintonia&
doo em ressonância na frequincia normal f, que se deseja ommeallisas.

Mos

Ponto ao 1 do total de 4 pontos apresentados.
,A...--

TEMO No 145.521 de 2 de outubro de 1962
Requerente, socidn nainiOm POUR; L IUTILISAPION
LIi
PRECOMTRAIXTE
(Ppegiá0RIIXSOMET) . 'range
Privilegio de Invenç go: "APERFEIÇOAMENTOS AM DIOPORITUWO-,
oa ANOORAGEM PARA elos musoã ou nino PRÃOUNSIONADO•

ReIrInDICAÇOni
•

eperreivamentoelem dispositivo

4f

encorajem pare

tios, ea boi ' OU faixai pre..tensionadoo, pari *leiloai= estai%

raie de concreto em Ontrewmaterieles °empreendendo moa eade

Julho dê 1970 176
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, •
'Ude em -tarea'cle • deçiednicat para , seceper varias fi eS dd di
tetro idêntico a-serem tencionados, e, cunhas q ue se encaixam
Com sua face. lisa contra a . parede da cavidade . e eom . a face ia
terna,fiara e áspera, entalando 'e segurando os fies, caracte.,
rizadOs pela provisão de pólo nonos' uma chaveta ou Peça intez
• • c alar (4) de dimensão constante na direção:do feixe, entre os'. ..
. tios (3a) do dito feixer'a su perficio.interna, dura e áspera;
- das cunhas (2)'encaixandb-sa de encontro à fileira externa do
. tios-cercados peles ditas - cunhas; e, a, dita chaveta -tendo Pe . •
, 10 menwama . saliencia (4a) projetando-se para fora do-feixe,'
• geai mentem contato- com os ' fios . por meio de pelo nonos 'ama ,
••,
das suas faces ísperas:- _
A re q uerente reivindica a pribridade \do corresponden.
dente pedido - depositado na Repartição de Patentes .da Franca
Om 4 de Outubro do'1961, sob he 05028,
Ponto na 1 do total da 7 pontoe apresentadop--.

,ftRMO Me 160.519 .da 30 de Junho de 1964.,
'., Requerentes RUSEEL ANT0iiI0 PESEI -"ARGERTINA.
Privilégio av ta l/emas: 'NOVA BATERIA ME ACUMULAI:CM DO 1116
.AMUMMO.ACID09.REIVINDICACOES

-

• dna nova .cateria de acumuladores dO tipo chumeie
icid0; CaraCilarizada-Pelo fato de cada elemento.ser,composto dc uml.
a. uma. tampa, potei:Indo o fundi) da mesma um" par de fendas-semis
.copo
.
Ciliadricas Paralelas; pedmetralmente, cada copo possue um par de
•aiiincias em uma face, e ' reentranciaa na oposta; a tampa que. cobri
o recipiente possue sambem cavidade semicilindricas paralelas as'
anteriores; a vinculação de mais de Um elemento realiza-se atravée
de parafusos . unificantes com suas correspondentes porcas e .arruelag,
que - justapeem uma sucesso de copos e tampas que vão formar a bato. .
ria ' . cuja 'conecção eletrica de elemento para elemento ' , se realiza ;møt
intermedicr de Pontes condutoras depor e tirar. fixados moo Rolos aça
ressoonda. tee . por parafuso e porca.

Ponto. n 9 1 do total de 6 pontos epreaentadelas

..rERMO h oY 140.324 de 25 da junho de 1962 n

aequerentet PHILCO CORPORATION .;
Privilegio ' be Invencãe: " MECANISMO PosICTOM porta mot.
OOTATIVOR,*
REIVINDICACOES

1 Mecãnismo aCionader ¡ara et Interraptor, compre*
*adendo: um eixo rotativo; dispositivo de roda carregado pelo mem
siontdo eixo e tendo tilda serie de geralmente peralelas ranharas
para chave nas suas porçOes de superfícies periféricas e te esten.
dendo paralelo ao eixo do mencionado diapositivo de roda: dispositi• deslizável
wo de chave disposto dentro da ranhura pare chove
,
Iro da mesma entre um par de posiçõeal um Orago acionador de inaerruptor engatável por um dispositivo de chave e o mencionado dia.
sositivo de roda quando o referido dispositivo de chave este em
ema posiçío, o Mencionado braço sendo ongatável có-m o mencionado
kis p ositivõ de roda azinho • m6vel dentre de One ranhura Muande e
iene:amado dispositivo de charco:St& na outra PeclÇich
O

raqua r ente . reivindica a prioridade do correipetdeA

te podido depositado na Repartiçio de Patentes doa lotados Ni
_
aoe da kneriett em JP3 de julho do 1961 sob m o 123466./
s Ponto 0 9 t do total de 14 pontos enrepantedoo.

TE5110 '-.N 9 165.527 de 21 de dezembro de 1964.\,<
Requerente: N.V. /PNILIPS I GOLEILAmPENFAERIEKEN e'Holkhdi
Privilegio de invenç g o: APERFEIÇOAYENTOS EM OU RELATIVOO'
DISPOSITIVOS SEMICONDUTORES EfnocEiso DE FABRICXmLOS-

givtgriicAct3Es

Jolativos a dispoeitiVde sehoragê
dutores caracterizadospor compreender ume junçlo situada entre 'OMR
primeira região de " arsenieto de ' manzaas:04n R eí e ume segunde regi:à
de composto seNlcondutor III -V ou composto sealeondater /LIO. aUbátQg
) %ido.
a requerente reivindica a prioridade de Itórneyendoite
deAe p ealtado na Repartiçáo de Petentes'da Inglaterra, em a, 451, ou,*
fuli; áa 1963, 4,..á no 50.672 a completo em 19 de novsebto de 494k
Ponto 93 do total de,114 - eeniee apremi0eNC
. Aperfeiçoamento; em Ou

-
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TERMO N o 14/.105 de 18 de hi/ho de 1962
Requerentet SIEMENS AKTIENJESELLSCHAFT ' aiemanna
Privilegio de Invenção, "CONDENSADOR R.TATRIcian

ReivindicaçOee •
1 Condensador eletriedícom armaduras ...h poIarLdade
alternada, mutuamente gobrupostas separadas camadad,di
eletricas, em particular, condensador enrolado, composto de
delgadas fahas com grossura inferior a 6,1, e próprio para é
baixas tensões de regime com alta nepacidade específica pot
unidade de volume, CARACTERIZADO pelo fato de que as camadas
de dieletrico, situadas entre armaduras de polaridade contrá

ria, apresentam grossuras variadas,de tal maneira que cada /
vez "camada dieletrica mais forte e seguida por outra gaio
Craca.-

I requerente reivindica e'prioridane ao correspondente
Pedido ~Gaitado na Repartição de Patentes da Alemanha, *e 2.4
de adento de 1961, sob n 6 75 44.24 VIII cfag.
'nto no 1 do total de- 6 pontos anresentadog.

zo,

•Ntett:St
V
"NIOWNW
AU~k4,
CM.ANtí
MW:4:

TfRMO W01 1/10.987 de 13 de julhoOm 1952.'
. França
Requerentei ABSSORTS DU-NORD
LIGAÇÃO
11LUTICA
PARA VILLÇXO 15111
Privilegio As Invenção. e
TRILHOS !ft

murvicacurs
& 11~0

slastica para fixaçãO do trilhos.:
'gerectemsigig por compreandoriumitUlha do mola nua A'sdaPtA
da para se apoiar por uma de suas extremidades adbre o dor.
mente wa longo do uma extensão da mesma, proximo da sua og,
treaxtremidado. Obra o flange do trilho, a sendo provida
entre Os seus extremos pua uma abertura para a peemos de na
dispositivo do tinção, a dita extenslo tendo a sua espessura
decrescendo na direglo da sus extremidade Urra, de maneira
que ao ser a dita folha fixada e um dormente, a dita extensão,
resulta substancialmente, unitormomento tonelonada . sdbre o pa..
Lia do trilho.
a requerente reivindica a prioridade do cor.
respondente- pedtde depositado na Mapartitao de Patanto. de

frança. em 13 de Julho de 1961, sob ap 668.024.
Pontn ale 1- do total da L pontos apresentados.

Nn
rowINgOk
to„*"•n
•..*:

..znexp:Iumpexn,•262,:•:4.
.,2YZ2/ •
„,"64,7
4.1•70:

TERNO Na 143.223 de 21 de setembro de 1962.
Requerente, CARLOS VARIA VENERE - argentino •
, Privilegio de Invenção: • DISIOSITIVO DESJUNTOR tiiTRICO
4 PARA UNIDADE ELEVADORAS DE ÁGUA
QEIVINOIDADOES

Dispositivo degjuntor Áustria* cara deidades olovadeedada
Mus do tipo intercalado dee Linha* de alimentaolo do égua corrente de
ama unidade de elevaçio de Ma* movida elétricamente constituldo ar
ama caixa em Que te aloja um dixrragree de comando tendo-uma de suas ta*
Ana iam ocatak4r eme a água corrente e outra provida de uma haste de
ecoando. caracterizado mulo tato te ovo na referida' caixa estilo vincula
A:10 doia pares da Mxutatimp rimos, co. *e relativos cornes de conorlo.
- Nado dispostos em dois planos distintos agudo xote entre -ditos plaaCa
desli ga vertioalmente uma ponte de contíto móvel presa é manoiniade
• -

"%Itã

ds
Pontoe(' A. doo dois poot.s. apresasta'o

ItR103 Ec 160.711 de e eu juino ao lgts
Requerente, VERNDN DAVIS ROSA .
Privilógi,Ade Invenção, 'CAL DE INJEUZ0

CoNiUSTIVW

•
1..Um bocal de injeção de combuativel parta motor Cm
coMbustão interna, para ligação a uma linha de fornecimento dl
combustível. caracterizado por um tubo flexIVel, tendo ona.ex.
tremidado Lida em comunioação de fluxo fluido do Justa serem.
são com a fenda do bocal, enquanto que pua extremidade externl.
afastada de bocal, é p rovida de diapositivos-para
Limita de fornecimento de combustivel
'Reivindica -se a prioridade do correspondente pedida
depositado na Reparlioad de Patentes doe Estados Cuido* da agi,'
rica. em 15-„4e Julho de 1963 sob n g 295;136
Pente aa 1 do teto. de 14 pontoe apresentados.
A
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TtRM0 N°162.812 da 22,6e setembro de 1964.:
jequerente NERDIX REsTINOROUsE AUTOMOTIVE Mn . gRAKE CORPANY - E.U.A.
Privilegio de Invenção:) , COBERTURA DE CONEXXO_DE TUBO FLUIU/P.
. REIVIRDICAOW
Um e/emanto de cobertura p ara a abertura (18) de ume conexão
de zupo flexível. caraeterizado. p elo fato de aoresentor , uma, estrutura uni'
Uris em forma de- C (26) de material-de . limina altemente elástico e
ta
aluir um Par de p artes Opostas que se estendem p ari dentro (27-28). uma
parte central alongada (2Ola umh par de p artes terminais arqueada, (30-31
„
.
Que interligam as -extremidades da citada p arte alongada (29) Com as reg
PecÚvas partes ame se estendem p ara dentro (27-28). um. dascitadai PRI
tes mue se estendem para dentro apresentando dis p ositivo (16) para. .ligar
:ç
o citado elemento de cobertura ao corpo (10) de uma conexo dê tubo.fluí:
_
sel. o uma p arte da cobertura (32) destinada á abertura da citada conexão:'na extremidade interna da. outra p arte que.se , estende para dentro (28), Boa
do a eitadaa 'strutura p reviamente deformada de maneira que'a p arte " de'co'_ bertura . (32) fiçue.'ada p tada p ara ser. solicitada por elasticidade de encon
'tro th citada abertura (18). quando a 'citada p rimeira p arte q ue se estende
para dentre (27). e Unida ao'cor p o ' de uma conexão 'de

nos

MIO

o peração de . enetrvamenso'que- provou:a o

a, aumento.
,

1

Cai]

bre dee das Cacem toalete de dele rebordos, que Circundam a abei.
ture:Cormade oor nate o p eracão de encurvamento e. simultaneamente.'
o levantamento de p elo menos. W48 pata-escore. delimitada pelo ri
----,
.
•
corta de forma geométrica • estendendo-ao esta Pata assim numa p ole1 •
,
cão' p ars'a qual elo é contígua aos tuboe do feixe. - aeguidamente *3
'
,
.
fiados no abertura promorciona6. ao pacto que a zona de-aleta
-se estende entre doi, tubos coneccutivoe não 6 afetada p ela formo.
•
-cão dá referida pata.=escore,
A depositante . reivindica e. prioridade do correspOS

dente pedido depositado na Reparticàe ' daPatentes de França. em 21 .
de- junho de \963 e . 16- 4e_deiembre . de 1963, sob os á% 939.619
.
•
957.356.
respectivamente
.
.
_
.
.
Ponto 0.1 do .total de ' lfpontos ePresentados.,

Aelvindica-sa, a oribridade do cedido correspondente depositado ID - Rebarticão de o atentes,doe.Retados ún7do8 da AMerlca, em 25 de cotem
'
Iro de, 1963 - sob W 311 38L.
fento , p o I to total de O DOrM$3 apresentado,.

a

Tgamo N o 162.675 de lé • de' setembro-de • 1964. .
• Requerente? ROBERTERAW CONTROLS COMPANY:.
: Privilegio de. Invençao, ," SISTEMA DE FLUIDO E•PEOCERSO E PARTES
•
. 4 PARÁ O MESMO OU sammulumxp_n :-.,
- 11EIVINDICAÇOE$

.'Um aparelho de velvUla de reversão caracterizado bali
fato de compreender um meio,fie,válNula principal dá :guitas viaa•cfa
TIIMO N O 167.296 de 18 de fevereiro de /965.. Requerentes .FRANÇOIS MARIE REDDET • Guanabara'
Privilegio de , Invenção , RUO TECIDOS RESPECTIVO PROCESSG 11 OBTENÇIO

tem. 'ule membro válvula. mOV:el: e um meio de válvula pilãtO,de • quatre
viat ` operativamente conectado, idito meio de vlvula ' Principal' :-r•:

fEIVINDICACOSa

3 . NOvo tecido e-respectivo Processo Ge obtenção, sendo o

:que tem Um membro válvula Móvel,,aendo dito membro valvul..
_
• ..
...operável para p rOduzir, o movimento . de dito membro valvula principal .
para urna p osição. quando dito membro . válvula. plióto esti em uma COM.

tecido caracterizado p elo fatnde . apresentar uma sárie'cle fibras para

ÇàO

lelas ou emaranhadas que recebe uM banho de • cola a beee de resina_plág

principal para uma : oatra POsiCão ' quando dito•membro'válvulle-^p1litS
esta <ah outra. posiCão • '

-

tica..

,
- Ponto X2 4 do total de 5 pontos aprosentadósi
-

—

da eutubrO de 1963 sob 0.-313.0/10.

inuxçá. .

Privilégio datnvençáo< lYnciCicsiO PARA O . FABRICO DE ¡IMAS Dl

• tonto a0 '1 do total de 10 pontoe apresentado s.

_

REPRIGERAÇãO PARA FEIXE DE RADIADOR E PRODUTO ODTIDOERLA APL1 /
•
CAÇãO DESTE PROCESE0 g ,
REIVIRDICACCES

1.- Processo para o fabrico de . feixes de radiadores
Que compreendam' tubos • alota° enfiadas se.bre lotes tubos • menti.
das espaçadas umas dee oneres oca um pensa regular constante, cus
grandeza é determina por pateio-canora, formadas pelam referidas"
-*latas, caracterizado pelo fato de se praticarem mesta* eletas._n0
lugar que devem ()culpai, ulteriormente os tuboe, pelo moo, um rocei
te retilíneo cuja inclinação eia re/açao ao bordo de ataque corroo.
ponde h inclinaçao que Os tubo, devem apresentar, estando combina. .
lo late recorte retilíneo com Peloienoe Um recorte que apresente
forma geométrica, triangular, retangular, ou outra.,de.depole
zona, das aletai assim ;acertadas

'

serem

submetidai a, pelo

fielvindlca -se a prioridade do Pedido correspondente' depa.

eitado•na ilepartição de Patentes dos EstadOs. Unidos da aaeiricew '

TEMO A* 160.460 de 26 de 3unho . de 1964„-.
Requerente, SOCIETE ARONWE DEE USINES MUSEU '.

e. sendo operaVel para causar o movimentwdaditO membro velvu/4

•
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tlâNO N o 166.065 de 7 de janeiro de 1969
Requerente: ISNIKAWÀJIMA-HARIMA JUK0010 KABÚSHIKI KAISHA rapIe
frimilesio de Invenção: ° SUPORTE PRINCIPAL SIMPLES PARA GUINDASTES
rfflIVINDICAC5E$
.1. G. Suporte principal simples para guindastes, earsett.

Medo pelo

tato d1ó que á constituído da modo a receber a insta

:UNO NA 165.140 de 9 de dezembro de 1964.

%quorum, SISMOS AKTISNGSSULSCHAFT ==e4GENIANHA
Privilolgio de Invenqlo: 0 PROCESSO PARA FABRICAR OONDEA
SABORES ELETRICOS ancinsuriyos
ReIVINDICAÇOE3

Py'OcoSnO para fabricar condensadores eletricos

&não de :ima Viga ha alma do suporte principal, de maneira que
. ( pede et:Portar não apenas á pressão vertical de roda em dirl
ble
;xá descendente proveniente da roda vertical do trole, mas tama

generativos, cujas armafuras acham-se subdiyidldas por une fita
isolante com desenhes, caracterizado pelo tato de que, pelo me.
nos, uma das armaduras dos condensadores ; aplicada em forma do

b gm apresso de roda'horizontal proveniente da roda horizontal
superior do trole, e tambem de modo a suportar a pressão de ro.

uma delgada eaMada de metal sobre uma camada de verniz ou uma
fólha de material sint4tico, sendo que sabre a armadura de metal;
e feito atuar um dissolvente ou verniz que contenha um tal disso!,

da horizontal Proveniente da roda horizontal inferior do trole
Ga p arte inferior da alma do suporte princip;a1,

vente , capaz de dlisOlver ou fazer intumescer a su p erfiele da el
mado ex4stente por baixo da armadura met á lica .

rinalmente,a depositante reivindica a prioridade de

Analmonte a depositante reivindica** prioridade do cog

r eOrresPondente pedido, dePositado na Repartição de Pateõtes do
'João. em

rospondento podido depositado na Repartição de Patentes da Alem

7 de janeiro de 1964, ,sob n o 658/1964.
Ponto n o 1 dos dois 'pcntO:r.aPresentados

( Ma cm 10 de dezembro de 1963 sob o mimar° S 88,647 VI110/21g4
Ponto ne 1 do total de . 9 contos anresentados.

FIG. 1

j. -

- AMINIMIn•n•

Fig.I

'TERMO N o /62.644 de 15 de setembro de 1964.
Requerente: ADRIAN ZECCHI Argentina
Frivilaigio'de Invenção: ' I NOVO INSTRUMENTO ESTEREOSCÔPICO

' TERMO N o 165.752 ¡e 29 de dezembro de 1964*
&quarenta: FHO 0)RPORATION . E.U.A.
frivili, g lo de Invenção' w APARALHO PARA ATRACAçãO gm TRAMEM

REIVINDICAÇOES

aNCIA DE UM FLUIDO - DR UMA EMBARCAÇÃO ".

apareiho para atracação • transfere'neie de um flule0
te:um embarcação flutuando em um meio liquido, • para e gtabelieer e man.
ter ume comunioacio fluida com a dita , embareagão, caracterizado por meio
a tema° alongados incluindo' seções superior e Inferior transversalmente
1; U

leigidas,meloa' pivotadon interligando as ditas seçOes eavtOrno de um eixo
orel-determinado, - as"mesmas projetando-se em afastamento entre si,.lue 414
*lento de ancoragem para ancoragem pivotada da dita seção ' inferior , e
>los impondo uma força dirigida para baixo ;Obre os ditos elementos

de

1; Novo- instrumento estereoscópio°, individual ddmo
bravel do tipo que possue um par de lentes convergentes plana
•

convexas,oaracterizado pelo fato que

constituido de uma dub.
oa alba a qual apresenta nos extremos da' poro go plana horim
tal de base, rebaixos triangulares e conjuntamente com a (ao*
frontal opaoa portadoras das lentes um orifioio substÈnolal 41,
mente romboidal com dois dos seus extremos curvos possuindo 4
dita faoe frontal albetas rebatíveis armadoras inseridas entre
as coroSes paralelas da base e da tampa.

aeAsío !unto ao dito eixo pivotedo,
requerente reivindica a prioridade db' correspondente

'adido depositado na Repartição de Patentes dos Estados

Unidos da

Amálea

Ponto na 1 do total de 4 poetes apresentados.

11. 10 de janeiro de 1964, sob n o 336.9014
Ponto no 1 do total de 18 pontos apresentados.=
e
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