QUARTA-FEIRA, 15 DE JULHO DE 1978

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Grupo de Trabalho
Rio,

10' de julho de 1a:0

•

Notificação'

Depois de decorrido o prazo de 80
dias, a partir da presente data para
recurso ou impugnação e se nenhum
interessado do mesmo se valer ficam
notificados os requerentees abaixo
mencionados para comparecer a este
Departamento, a fim de efetuaram o
pagamento da taxa final, dentro do
prazo de 60 dias, contados da data
em que tiver expirado aquele prazo
de recurso:
Marcas Deferidas

195196 - U-Kl-A -- Produtos
Ki-A Ltda. - classe 41.
-;--• N 9 196.297 - KI-A - Produtos
• Ki-A Ltda. -- classe 41.
•
•
N° 196.300 - Perna de Pau Kl-A
Produtos Ki-A Ltda. - classe 41.
•
, N 9 213.763 -.;Torre Dourada -Gomes: Arenari & Cia. Ltda. -classe 42.
N° 272.284-- Vienense - Cia. Paulista de Ceivejas Vienenses classe 43.'
• • N 9 361.665 - Cata - Cia. Cervajarla Caracü -' classe 43.
'IN' U9.072 Panamericana - Panamericana Artes Ltda. - classe 25.
N 9 393.139 - Cubita Bepaulsa Bebidas Paulista S. A. - classe 42.
Geleia Castelo Novo
N9 402.164
- Oswaldo Mendonça - classe 41.
N9 404.027 - Coelholux - Cia. Luz
Stearlea - classe 41. -Sapal Soc.
Sopal
N 422.967
de Produtos Alimentícios Ltda. classe 4/. •.
N9 424.896 - Boletim Neugebauer
- Ernesto Neugebauer S. A. Indústrias Reunidas -- classe 32.
N 9 426.433 Marcia - Produtos
Alimentícios Marcia Ltda. - classe 41..
N9 426.857 - Trunfo - Pestana
Costa & Cia. - classe 41.
N9 422.690 - Boletim Neugebauer
Ernesto Neugebauer S. A. Indústrias Reunidas -- classe 32. 1
N°‘434.097 - Anhanguera Duratex S. A. Ind. e Com. - classe 41.
N9 436:037 - Sammarone Sammarone 5, A. Ind. Cerâmica - classe-15.

_

REVISTA DA PROPRIEDADe.
INDUSTRIAL
N9 450.865
andanga
Walde- N 9 560.280 - Zincabrás Tratamenmar Devisate Rodriguees - classe 41. to de Superfícies Metálicas Ltda. classe 50.
N9 450.866 - Candango - WaldeN9 568.757 - Euniber
Euniber
mar Devisate Rodrigues - classe 41.
N9 456.999 - Visionfilm - Vision- Vidros e Acessórios Ltda. - ciasfilm Propaganda Ltda. - classe 8
9 571.643 - Joia - Cia." Mónaco
- Registre-se sem direito de uso ex- - NVinhedos
Ind. Com . Importação
clusivo da figura de televisão.
e Exportação - classe 43,
N9 481.661 - Atlas - Salas & Cia.
N9 575.764 1 - Unicorn - LubrifiLtda . - classe -49.
cantes Unicorn Ltda.
classe 47.
N 9 487.834 - Porroncito H B N9 576.537
Polimerc - Org. PoNueva Cervejaria Argentina Sodedad limara de Representações Ltda. Anonima - classe 42 - Registre-se classe 38.
,
.
substituindo-se Champanhas por ViN 9 579.340 - Lalique - S. A. Lannho Espumante.
gue - classe 14.
N 9 506.749.-. Galo de Ouro -- Eder
N9 579.743 - M C - Metalurgica
Jotre - classe 47 - Registre-se com
exclusão da generalização Sub Pro- Central Ltda. - classe 38 - Registre-se ficando substituindo impressos
dutos de Petroleo.
em geral por impressos a saber e exN9 528.061 - Bauducco - Bauducco ceto para envelopes.
& Cia. Ltda. - classe 41.
- N 9 582.534 - Hatsuta - Hatsuta
N9 530.506 -Mikelopez - Mikelopez Industrial Co Ltda. - classe 7.
-- Representações e Comércio Ltda.
N9 615.903 - Carnet Rei da Bola
- classe 38.
- Octavio Funda Gomez - classe 38
N9 530.540:- Universidade do Lar - Registre-se na classe 38, com ex- Hugo Sehlesinger - classe 32 - clusão de impressos em cartazes plaRegistre-se com exclusão da genera- cas tabuletas e veículos.
'lização Publicações Impressas.
'1n1 9 , 617.009 - Christmas News
N 9 531.680 - V.V. - Vitali & Val- Emprêsa Editora, do Correio Paulislinoti Ltda. - classe 38.
tano S. A. - classe 32.
N9 532.687 - Treze Listas - EmN9 618.769 - Café Mateira
preza -Paladar S. A. Industrial Co- vid Santos - classe 41.
mercial e Importadora - classe 41.
N 9 618.953 - Tonelio - Metalurgica
N9 539.594 - Bródo - Giovanni Tonello'Ltda. - classe 20.
Olivieri - classe 41.
N 9 621.833 - Strathmore - CarN9 540.770 - O Construtor Moder- raras Limited -- classe 44.
no - Publicações Educacionais Limi• N 9 621.915 - Lapa-Seller •- Woltada - classe 32.
classe 32.
ney Rabêio
• N9 547.653 - EPI EPI Engenha622.639
A Guerra de Canudos
N9
ria de Produtos Industriais Ltda. - Rubens Rodrigues dos Santos classe 38.
classe 32.
N9 549.607 -GPB- Gráfica
N9 623.057 - Tapuama - João BaFranco Brasileira Ltda. - cls sse 25.
tista Carneiro - classe 41.
N9 550.119 - Tupi - Casa FonN
9
623.401
-Tubawicla
Tubaseca Duarte (Cereais) Ltda. - claswida Ind. e Com. de Bebidas Ltda.
se 41.
- classe 43. --N9 551.089 Choco Cajú NeugeNe 625.9i2- AP V-APV do
bauer - Ernesto Neugebauer S. A.
Brasil
S. A. Ind. e Com. - classe 6
Indústrias Reunidas - classe 41.
- Registre-se com exclusão de rodas
N9 553.295 - Tiphon Administra- para veículos.
dora Tiphon 13. A. - classe 38.
N9 626.-886 -E Equipesca - EquiN9 557.074 - Olímpica - Olimpica
S. A. Comércio Importação‘e Expor- pesca Equipamentos de Pesca S. A.
-- classe 20.
tação - classe 38.
N° 628.881 - Galo de Prata - AuN9 558.705 - Ridag - Ridag Industrial Comercial Importadora e Ex- to Posto Galo de Prata Ltda. - classe 47. .`
portadora Ltda. - classe 38.
•

N*;" 632.654 - Record - Reforma.,
dora Record Ltda.- - classe 8.
1 N9 633.523- ... ltna - Cartonagem
Etna Limitada - classe 38.
N 9 634.876 - Natarir Natale
Chiarello - classe 8 - Registre-se
com exclusão feita pela seção.
N 9 636.304 - Lusbeti - Lusbeti Indústria de Biscoitos Ltda. - 'classe
41.
N9 638.508
Gigante Verde 'Green Giant Company - classe 41.
N9 638.970 -- Charonel Charonel
S. A. Exp. e Imp. - classe 41.
N9 639.902 - Rodex Armand An.
tome Araud - classe 32.
N9 640.523 - Panadvertise Panadvertise de Propaganda -S. A. -classes 32,.33 e 38.
N 9 640.536 --Sereia das Praias Cariocas - Epi Editora Publicidade
Ind. e Com. S. A. e Suely Ribas
Fabres - classe 32.
N9 643.755 -- Santa Angelica •
Com. de-.Bebidas Santa Angelica Limitada -cisme 42.
N 9 643.786 Uirapuru - Carmos
S. • A. de Máquinas e Material Ele' trico - classe -6 - Registre-se coxa
exclusào feita pela seção.„
. • N 9 645.950 - Prontd Socorro San¡ ta Paula - Pronto Socorro Santa
I Paula S. A. - classe 50.
N ç' 647' .733 -- Barroco - Cia. de
Calçados DNB
classe 36.
, N 9 647.951 - Star-Bon - Cia. Brasileira de Bebidas e Alimentos Concentrados - classe 43. .
N9 648.890 -- Pinga do Nelson •
Nelson -Felnariatá Barbosa - classe
42.
1í 9 649.557 - Mar y ' - Marvi Re.
presentaçõees e Importação Ltda.
classe 38 - Registre-se com exclusão
feita pela seção.
N9 650.1]0 --Café Brazão'-- Café
Brazão Ltda. - classe 41.
N9 654.110 - Carlos de Campos
1Vlobiliadora. Carlos de Campos Ltda.,
- classe 40.
• N9 686.109 - Do Manas, - Auto
Pasto do ?Janda Ltda. - classe 47 Registre-se com exclusão de óleos para
freios.
N9 309.150 -- Embalagem Pêso Certo
- S. Ribeiro & Roçha - classe 41.
• N9 415.332 - Bergmcinn
Pache•
co, Souza ,U Cle. Ltda. - classe 41,c
N9 419.256 -- Galak Nestlé - Neatlí
B. A. - classe

N9 419.577

- Cecilia Lima

41.

-

•

Café Independente
c/asse 41.

11786 Quarta-feira 15
As Repartições Públicas deverão entregar na Seção de Co.
inunicações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à pu-

DIÁRIO

OFICIAL (Seção Il))t

• Julho de 1970

EXPEDIEN E
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACICNAL
DIRETOR GORA'

- Paca evitar interrupção na
remessa dos órgãos oficiais' a renovação de _assinatura ,deve. ser
• CSEFE , DA ,,64.a O DE RE DAÇI O
FLORIANO GUIMARÃES solicitada com .antecedência de trinta .(30)

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

blicação.

SERVIÇO OIL PUBLICAÇÕES
As reclamações pertinentes J. B. DE ALMEIDA
CARNEIRO
à matéria retribuída, nos casos de
Erro . ou omissão, deverão ser
DIÁRIO OFICIAL
formuladas por escrito à Seção
SEÇÃO .111
de Redagão, até o quinto dia útil
opn aPa oo

•

subseqüente à publicação no
órgão oficial.

A Seção de Redação funciona, para atendimento do público,- de 11 às ,17h30m.

- As assinaturas vencidas poderão ser suspensas - sem prévio .

efçao 4. pubiloldads do as

t

SOO Pin.,do Cispartornonte
Naolorliat da . Propriadado industriai do Ministério •
IndústrIS a tio 'dor-n.1mM,

•

• impresso nas C/times do DepartemcntO de Iniprense ntacionao

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULA.iiES

- Os originiais. devidamente

FUNCIONÁRIOS

- Na parte superior do en deréço estão consignados o número,
do talão de registro da assinatura-e-o mês e o qno em que findará.

-- As assinaturas das Repartições Públicas serão anuais e deverão ser-'renovadas até' 28 , de fe- •
pereiro,

Capital e Interior :
Capital.. e Interior :
Cr$ 13,50 - A remessa éle valOres, semautenticados, deverão ser dactilo- Semestre .
rCr$ 18 ,00 Semestre
gral ados em espaço dois, em uma Ano
.
.
Cr$ 36,00 Ano ..... . ". .
'Cr$ 27.00 pre a favor do Tesoureiro do De,partamento de, Imprensa Naciosó face do papel, formato 22x33:
ir
Exterior :
as emendas e_rasuras serão resnal, deverá ser acompanhada de
-Exterior :
Ano fff`• • • •••• •••• ~M.A • Cr$ 39,00 Ano
Cr$ 30,00 esclarecimentos
salvadas por quem de direito.
quanto à sua apli7
Icação.
NÚMERO
AVULSO
- As assinaturas podem ser
O preço do número avulso 'figura na última página de cada
-tomadas em qualquer época do
- Os suplementos às edições exemplar
• 'ano; por seis meses ou um ano,'
dos órgãos oficiais só serão reme::exceto as paras o exterior, que
-- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr§ O,01, tidos aos assinantes que os sol-'Irenzpre serão anuais.
se do mesmo ano. e de Cr$ 0.01 por ano, se de anos anteriores. citarem no ato da assinatur::
í.
N9 454.400 - - King's Archer - Eta- - alasse 38 - Registre-se com exclu- i 1\19 559.588 -I' Progeral - Progeral
N9 561.031 -- Alex-Aloy - Produtos
blissement 1Viarqint Grandes'- Mar- são de iolhinhas.
I Representações 'e C/Própria Ltda. -- Dentários S. 5. White Ltda. - dasques Internationales - classe 42.
se 10:
classe 38.
N9 559.542 .:- Ortocir - Ortocir
, N9 559.607 -.4 Oubraco - Oubraco s N9 563.948 - Egma - Egrna S. A.
' N ' 464.698 - Silex - Cia. Mecha- Com. e Representações Ltda .. = clas- Comércio
e Representações Ltda. - ; Indústrias Gráficas -= classe 38.
nica e Importadora de São Paulo
I classe 38.
se 38.
classe 25.
! N9 579.409 - Koyo - Representa1,1, 483.447 -- . Deli
Somafa A G
' ções Koyo Ltda. - classe -38..
classe 41.
N9 576.327 - Zumbi dos Palmares
N9 490.657 - Proto Farinha An- Winston eine Produções Ltda. .Aerson Clayton & Co. S.. A. Ind..e
1 classe 32. - '
Com. - classe 41 - Registre-se coN9 578.896 - Emblemática - Leão
mo indicado pela seção.
-& Cia. Ltda. - classe 5.
N9 531.303 - Alpha Walelemar
•Augiisto da &Iva - classe 38 - ReIn1 9 588.768 - Hibalta - Egla' Edi-;
MODELO ClEF opoe '-gistre-se com exclusão 'de "folhetos..
ter, Gráfica La.glinilla S. A. .- dasse 32.
Declaração de Importação
N°542.324- Nagro Perola
de -Pigmentos Nacro-Perola Ltdar 596.160 - Tangará - Angara
Cr$ 6,00
g looa cotia 10 jogos.
classe,. 1..
Adm. de Bens Ltda.' - .classe 38.
N- 548.864 - 1V/ilberto - Albert
N9 607.707
Rhodes -- Cia. -FluAmbrasas
alasse 38 - Registre-se
minense de Artefatos de Papel Ind.
MODELO CIEF O 07
- como indicado, pela seção.
e Com.
classe 38.
iplementar
Guia de Recolhimento Con
N9.- 548.704 IvliSsao Presbiteria:N° 608.557.- Nozo Guia do ConÉ
•
-na do Brasil Central - Missão Prestribuinte - Thompson Lemos da SilCr$ 6.00
' biteriana do : Brasil Central -.- cias..
Bloco cOrri 10 jogos
va - classe 32.
c=1=C1=0
N9 611.251. - Tribuna Braziliense
N .' 551.866 - Impacto Impacto
- Karam Jorge Cury - classe 32.
MODÊLO CIEF 0006 'A
Publicidade Ltda:- classe 38 - ReN 9 611.800
Wanderley - Pedro
: gistre-se com exclusão de folhinhas
Ribeiro Wanderley
classe 41.
.: impressas.
'Cr$ 0,06'
Unidade
N9 619.812 - Pan-America - ConsN\' 552.254 Emblemática - Ametrutora Pan-America Ltda. - classe
rican Cigarrete Company (Overseas)
25.
- classe 44.
MODÊLO CIEF 0006 13
•
N9 620.707 - Café Paladini - PasSmialernática -- O B
" N9 552.281
choal Paladini - classe 41.
Pezzio1 S P A - classe 42,
Unidade
Cr$ 0,06
N9 821.396 - Café Leitão -- Leitão N9 553.686 Zen Zen Engenha& Cia. Ltda. - classe 41.
)
ria. Ltds.. - classe 33.
\
Via Grisete . verde
N9 622.028 - Silver Arrow CorpoN? 553.887 - Infanseat Infanseat
ration Argentina de Productores de
Company - classe 40.
Unidade Cr$ 0,20
Carnes - classe 41.
i‘P 555.21t
Passeta
N9 623.716 - AlPestre - -PolenghiUMattheis Garrafa - classe 42:
A VENDA
S. A. Ind. Brasileira de Produtos AliN°559.123 Copasil Copaiii - Armentidos
- classe 41.
,Na Guanabara
s Gráficas Ltda. - classe 38.
N9
626.514
meta Pan - Pan Proseção de Vendas; Avenida Rodrigues Alves n9 1
Mronae
N 559.179*'-Agrcinic
dutos Alimentícios Nacionais S.- A. elas.; •
Agripota e Comercial
classe
41
Registre-se
sem direito ao
Agência 1: Ministério da Fazenda
.
ae19..
uso exclusivo da denominação-Menta.
'
'Atoicie,-se a pedidos,-pelo SerN., : o de R mbõlso Postal
Intercolj- Intercol
, 10539.'387
N9 626.833 Henros - Oficina MeEm Brssilia
Corretora e Adrainistrailora de Se=.
cânica de Veículos Henros Ltda. --classe 38. classe 38.
cures Ltda.
Na sede do D I.N.
• Ne 539.818 - Jobarn Jobara
N9 629.774 Santa Fé. - Representações Santa Fé Ltda. - classe 38.
A. Empreendimentos e Participações

I
IMPORTAÇÃO

•

Quarta'-ã: a' 1.
•
ç .
: N9 629.633.- Exito - Exito Publicidade . e Arte • Ltda.. classe 38..
VIP Vendas
- N a 629.964 Incoraoráções e Promeções•
classe 50_ .
N''680.231 - Militares ar: Adjacéncias - aablano yillanora Machado
•-- classe 32:
_ N 6u0.486 - Ancara a-- Ancara Participações Ltda. - classe 34.
'N9 030.480 - Comércio Exterior Noticiam) e Tendências -- .R. Nascimento' S. A. Comissária e Comur•
'classe 32,
' eia!
Dispal .N' 630.718 -=•-•Dispa!
Distribuidora ; Santanense • de - Produalasse,
tos -- Agro-Pecuário-gLtda.
Registre-se com exclusão feita
41
a
pela seção. •
•- N9 630.781 - Geornetro '.o2. Geomet'ro
Empreendimentos S. C.- - classe 38.
N9 630.900 - Nice -, Antonio iVei:
•
lar de Sé,- classe 41, a
Eiellog
Sukrispis
N9 .630.91.6
•
Company e- classe 41; •
Cia,pra
-. N9 630.976,- Ciapra
Cia., Produtora. de Açucar e Alcool
- classe 41. ••
• N9 632.335 ----Hidráulica e Eletrici-'
-'dada - Armando Jost classe 32 -,-••
Registre-se com exclusão de -E Publi.•
cações em Geral.
. _• , •
1\19Sacilandia -•-•• Dr: 1\111-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

•

•
•

„

•

•

..••

Sintoquirnica - Produtos Químicos e nome da marca Old Passion - regisSintaquinrica Produtos Químicos e
•• '
Farmacêuticos, (trans!. para Farmacieuticos --Ltda.' (trans!.para! tro .394.681. .`
seu marre da marca Septricin nú- seu nome - :marca Rubromalt nú- Ind. de -Tabacos' Goldbeck S.A,
mero
309.744
Betaneeron
núme'
mero 150.428) .
Transferência para seu nome da marro 338.475 - Becitrin ne 339:163
Linhas --Coraente..S. • A. - . din. 'de Eridofolin, no 331 .21V- Senicron nú- ca Niagara
rcgistro 396.458, ,
liame da:, 1-cenciada na - Marca 'Anco- mero 331.358 - Calciozáne n9 317.568
Interamericana
• de-- Engenharia e
ra n9 171.599 a, de
- Spasanotone n9. 317.569.- Globit- Arquitetura- Irreal S.A.: -- Alteração
n9
298.345)
.
•
liri
Perfumes Trebei Ltda (alt. • de, node nome da marca* Irreal - _registro
me do titular na "marca Trebel nú- _ Casa Mas'etti S. .A.., Ind. ;e Com. 398.274. • •
•
,
•
mero 199.578).
(trans!. -para seu nome. cia marca Monsanto Company A1teraçãr
,n9
346.910
-aPerfecta
núPerfeeta.
Eaxter • Laboratories Inc. , (trans!.
nome da anaraa • Vyset -- registro
para- seu' nome da marca Collupulin mero 346.911.- N: _do Bonfim., 399.725.
•
•
•
a
termo
n9
501.710'
S..
Jorge
termo
no 219 6241
n9 501:711,-, Na S. da Penha termo Cromin Ind e Com . 'baia - AlLaboi atorio Ortahnológico Kerato n9 501.172 Perfecta no 347.599 --, teração, de nolne da marca Retifica
Limitada rtransf._ para seu nome-da Joy no 309.595 a- Invicta n9 309.596 Crornin
reff,.etro: 305.865..
• •• .
marca Atrolok 'n 9 207.169 - -Morna- - -Joy n-308.282 - N.a Senhora da
Frederich
M
rrk
Rosa
Santos
--tolok n° 207.170 -- Zincolok núme- Apareêida n9 269.718 - Peefecta - núpéra-seu nome da marro*-207.171)•
mero 301.472 - Perfecta Ir 302.598 Transferência
ca cancela- - registro 374 009.Invicta
n9
302.599).
:
Oswalcto -Boccia‘- (trans! : pára seu
- Humberto Rnaerto, & Filhos Ltda.
nome, da marca Jaragua n9 209.354) .
Cial CapitaF de' Produtos '. Alimen- -Transferência : para seu nome da,'
tícios
(alt.
de
nome
do
titular
no
siOrlando Gé•d_elha Simas, "-Irmão 84 nal Café Capital mais Rendimento a- marca Cantina Roberto - regietro
Cia, (alte de .nome do titular na Mais -Sabor- - Mais • Qualidadea-'-- 306.243. marca S. João n9 212.042) . - •
Famoeo há mais 'de.Meio Século núCecca to S . A. Comércio .1e UtilidaBaader. Laboratories' Inc. (trans!. mero 349.406 --a• Café , Capital. núme- des Domésticas - Alteração de nome
par aseu nome da . Marca Convertit ro 333.716 - - Café Capital n9 334.441- da frase: . custa dar: d ia cecca . o - reri9 204.879 -- Collenzym n9 _ 217.022)..
--a Capital -n9 310.862
Café Capi- gistro 315411.
tal n9 -309.134
• Café capital nú"Meias Insinuante. Ind. e Com. Li- mero
Ineitee
Detroaannir.a
Tatda:
309.133
Café
Capital
númemitada (tranaf. para seu nome da ro 303.325). •- •
Transferência para seu nome da Ma•
marca Apoio n9;217.126)
ca Brithél s.- registro -320.488. Swing Ind..eCOM. Ltda. a(transf.'
,- Laboratório • Isa S. A. (alt. de no- para;
Transfeseu nome daamarca„Bil núme- 'Otto Alfreda- Geissier
me do titular na marca Aminogenol ro
.269.937 --e Loção Belém no 305.723- rência , pára seu nome da in'.n rcia Otal=
n9 - 250.371 - Talcocidol n9 234.772
•
gari -a- registro 225.963.
Agnusana -270.421):
•
-e• Lisogolin riç' 225.053 --- Stressvacin
n9 '227.617 Calmacid n9 230.231 - 'Emmanuel. Gorenstoin
Trans- Zurita - Lala Farmacêut i co Ltda.
Salical no 219.016).:
ferência:para' seu nome -das marcas: ..._ Transferência para seu nome da
marca
- Zurita -- registro: rl 477-:
. Moinho Selmi-Dei S: A. Ind. e Capitão Furacão -' tarmo
•749:110.
Com.' (trans!. para seu nome da mar- - 0 -Fino da' Bossa terno 749.111.; ''Gitiseppe Ant. nio :dell'Aboadia ca Abney n9 223.211) .
;• Darrów La,bs, S.A. . - -Transfe- Transferência rara seu nome da mar:.
acgistro 353:744'. • : --- •
pára seu nome das marcas." ca 'Isapel
Ultraquinnca Ind.- e Com. Ltda. rência
têt mo • 746.617. • a . • •.Ion Indústrta-- -.Eletranica Ltda.
-(trans!. para . seu nome da marca Dropper
•Se0c) de , Transferências
Drop- têrrro 746.618. •
Cadvon_ n9 224:164) .
•
Alteração de nome da marca lIon -e' liberi a
• Gold-Drop
têrmo 746 .619. •
registro 354.400
A' Pêndula Fluminense, Ltda. (alt. •
_
de nome do titular na marca- A Pên- Anderson Clayton ,S.A. Ind. -e Co- Norbrasite Carr. • e Cmportaeão S.A.
1.0 de' jidho de 1970
mércio - - -Alteração de - nome das
dula' Flunnnense n9 231.770).
Transferênei a e alteração de nome
marcas::
.•
da' marca Asfae - registro 358 714.
'Tran,sferencias .e alterações de nome
Robert Macnish- & Company -Lima..
Charra--- tèrmo 512.842.
. ..„do titular de processos
,
ted (alt, de nome do titular na mara
-Ind. e Cora,. cie Sorvetes Ltda
Goiirmet -- registro .403.776.
ca Dactors Special n9 239.255).
Transferência -para .seu nome da mar
Polimatic
Elerromethirgica'
S.A'.
--a
Foram mandadas anotar noa proca Polar -- rzrgistro 249.974
mencionados as CPC Internatiorial Inc. (alt, de no- Alteração de nome da marca Policessos
nie
da
titular
na
marca-Atradex
mlGilbert ;& Balaer Man-arretam-1g a
matic
seguintes
transferências
e
alta-,
registros
384.863
387.777.
'
Company
Transferência de seu
:rações de nome 'do , titular de mero 239.934):
..- • • •
•
Kastro-Ceteco
Importadora'
e'
Diso
•
Gilbareo --registro
- processos:
Ind. e Com Melody Ltda. (transf. tribuidora S.A. Alteração de nome nome da rna
para
seu
nome
da
marca
Melody
núdas
marcas:
arde
COristrução
Pancreto • Materiais '
• .•
Q'Lustro' SA. Ind.. e.Corn
AlSociedade Anônima (alt. 'de nome do mero 250.161)
-Kattro - registro 361.838. teração de noive da enarca O'Lustro'
titular na pat. MU n9 3.904).
•Cervejaria p-olar S.. A. (alt. de
- Muno 480 307.%
do titular na marca Polar nú- Plasticarbon - registro 382.52.2
e
Ford-Willys do Brasil S. A. (alt: nome
mero
255.378)
.
•
Laboran ` Faro aceureca S.A. -Everclean.- registro 33? 52$,
de nome do - titular na -Pat PI termo
Transferência :para seu -nome da
11() 192.055):
•Foglam Com, e Ind. S. A. (trans!.
marca -0e1 ar - têrtno 651.761'•
para seu nome da. marca Foglam nú- Decalque .- termo 645.130,
Exigênciai
mero 260.407 - Foglam n9 260.408). Plasticalque - termo 645.131. '
Ind. e come de - Taleacos San Fel,. a
nando Ltda. - Transferência para
Dansk-Flama
S.A.
Instituto
de
FiHerriel
Hidro
Eletro
Mecânica
de
Cumpra" exigências:
Engenharia S. A. (alt, de nome do siologia Aplicada - Transferência seu nome di marca Cigarro • das
Sola nome da marca • Neoftanl Américas -- terrno 724.212
. American Cari Company. , (Junto a titular, na marca
_ Remei n9 263.14). -para
_registro
363.397. ,
PI • no 33.026). . •
Euclid Inc. - Tra aderência para
Salmac Salicultores- de Mosson5 • Diversos:
• Macau S. A. (alta de nome do ti- Calçados Paragon S.A. - Trand- seu nome da . marca Fuelid - t&rinet
•
tular na marca Gaivota no 271.072 - rência para seu nome da marca PaBasilio Salomka _ajunto a .pat. PI Fiel n° 288.100 - Fo* n9 271.357)
ragon •--aregistro 363.424.
.
Cia; Nortoe
Inseticidas e Feriêrmo n9 163.089). Retifique-se o noNorbrasite Com. e In1P. ' S. A. -- tilizantes - Transferência nava cera - sie . do co-depositante Basílio Solom- • Ceccato S. A. Cora. Ide Utilidades
têm°
Domésticas (alt. de nome do titular Transferência' e alteração "de nome nome da : nsira.. Norton
ea para Basilio Soloinka.
•
na marca Ceccato n9 260.762 - Coo- da marca Ariatocrat-Gold o- reg is- 738.461. %
•tro 363.889; •
Transferências ,e alterações de nome cato nq 278.297) .
Meias Insr algente - Ind. • ooni,
do titular de processos
Sintoquirnica Produtos Químicos e Masaru Uehimura S.A. • Com. e Ltda.. - Trauaerêmdi pa^a seu têrtro
Farmacêuticos' Ltda. (artnsf . para Iniportaaão - Alteração de nome do nome da marca aPitonbra
742.937. • '•
, Foram mandadas. anotar nos pro- reu nome da marca ,Prenobrocal nú- título Casa Chavinhor
registro
'cessos abaixo mencionados as mero 279.634).
366.167., Planta Corna:e:ai Ltda. - Traziaseguintes transferências e alteferênela para seu nome da mania
rações de nome cio • titular de
Cia. Capital de Produtos Alimen- Jolimode Roupas 8.A, - Tramada- Planta
-- têrtito 746413, _apara seu nome da marca :ma' processos:
tícios (alt, de nome do titular na rénoia
tinal 7; " registro 38a.569.
Meias Cent 'c S.
;
Ind. P COati
Linhas Corrente S. - A. • (alt. de ncaa marca Café Unico n9 279.971) .Alteração oc nome da marca stFritzsche
Dodge
4
Oloott
Inc
.
. - ohinho LL
me da licenciada na marca Emble- ,Lentheric LimIted (trans!, para seu Alteração de nome da" marra seido
tèrmo '746.548.
. mítica n9 229.232 - Elefante mi- nome da marca Flxia n9 284.290).
registro
3E19.076.
Darow
Labs,
- laanaferêna
mero 192.860 - Espingarda n9-194.432
••
-Crochet núme- Ruy Pinto Ferreira e Jose ., Alexan- Roper'S.A. ;1.d. e Com. - Trazia- -eia para seu treme da. ma rca &tete_
Coats Mercar
têrmo 746 015,
ro 174.122) . •
•
•
drino Sobrinho (transf. para seu no- ferência para seu nome da "Marea Maria Pinto Bezerra
Transfe•
Costamar
registro
3C1.724,
Baxter Laboratories • Inc.- , (trans!. me da marca 'Metrópole n9 289 999).
rância para seu nome Aa marca
para Seu nome da marca Zyraex nú,Cia. Comerceal,,Aimitra
term." 749.3l0 ,
Altera- serra
,
Cervejaria Polar S. A. (alt, de no- eão
mero' 117.329) . • ,
de nome ée marca jAimará
me do titular na marca Polar Ex- registro
Placil-Plastier.
• e 'Abrutam Cotn.
394.54l.
•
IVIanela & Cia. Ltda. (alt. de no- port n9 363.487 - Polar. n9 351.427.
e Ind. Ltda, • -- Transferência :para
arrie . . do titular-no titulo Gigante nü- - Polar no 308.473 - PolarrnúmeInd. é Com. de Bebida Ercarno seu nome da marea . 13'smarok . merO - 130.204). •"
• • ro 297.495) .
Ltda. -- TraneEerência para heti mo 749.9N. '
•
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Exigência 4

MÁRIO QFIC1AL
•
Vega Sotwre S.A. Enger. =Ia c
Pavimentac4 ,- Jtz".o af registro
316.593.
Colauto A 1.si 'es e Massa. Ltda. Junto ao tê-,! ! :0 ?78. 74.
Odonto C ! nc, cial
Lt.N. Junto an tênno ;i45
Queator Corp.
J!.nto ao `-Arrno
558.856.
Minasa S ii InduStrializvIn
Junt., a
Filho e Cri,..os Vegeta

Cumpra e,r
-Ciba Societs r.ony-! .e - j unto ao
' registro 197.880
Ceci Orga-.. (odores Econurni.t9r.! e
Consultores rd4::,tiials T..tda. 1-- Tunto ao_ registr
119.37'
.
Suerdick A.
3
Chan..tos e. lhos - Jurvo z:‘• registro 24.5w..
Cecato
a. Com_érle de ttilirlades
têrmci- 640 O13.
'Domésticas -- Junto ao regis'rro .
Diamond Aikalli.Coll,pary
210.327.
ao
têrmo 703.51;4 - 733.535 - 703.531
E.M„Velo4n - Junto rto eP:istro
- 703.544 -- '1111 552 -.7-13.727.
280.620.

(Seçào

Julho di) 1970

•

—
Sinclair OU C,n13, -- Junto ao làmo 841.822
ennawalt Corp.
Junto ao rnistro 209 270
•
Casa Condor Imp. B.A.
Junto
•ao registro 230.51'7.
Daxter tnix-ratories ma.
Junt.:o
ao registro :85.
Sarep Pharinetrof
Junto a, Tegistrn 218.724 !- 235-276 - 255.224.
Baxter 1.rzeoratt!r1es Inc. - Tm-á
ao registro '•50-1;44.
Siboral irld .:bs Técnicos -e Cientff i cos Ltda. -- Jur:to cl 0 registro
285.963.

-

Casas da Banho Corn. e Jnd Ei A
Junto ao tema 680 005 - d80.0i1
Ind. e Cozti..- Bralmen
•-n
Junto ao !Atino 687.Je1.
Manoel Pel-oto da Calva
Jhnti
ao têrmo 710.93;
Merck & Co Inc. - Juni° ao têr!
mo 740.951.
-

Diversos

Moysés (3! nereet S.A. Com, e TM
- Junto ao rcli átro 3)6.2 1.0, .. N9dx
há que deferir tratan4o-se de noini

comercial.

CONSTITUIÇÃO
DA
'.REPÚBLICA FF,D1 4.:,RA'FIV.A DO BRASIL
EMENDA NP' 1
•
PROMULGADA EM 17 DE OUTUBRO DE 1969

DIVULGAÇÃO N. 1116

Preço: Cr$ 1,80
A VENDA
Na Guanabara
Seção de Vertias: Av. Rodriguea,,Alves,
Agència 1:
! Ministério da Fazenda

Jt

Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reei:1Mo° Postal
Em Brasília
Na sede do D.I.N.
5.,
.~1•8111ffleauernn•n••••.

ccu ia-c) Dm 1:::C.Ltàã.
p

DIVI.ILGAÇA0 N' 1.009.
Preço Cr$ 0.40
A Venda:
Na Guanabara
Agenda is Ministério da Fazenda
Seçao de Vendas: Av. RodrigueslAlves.
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembélso Postal
Em Brasília
Na sede do DIN
,

-r,

_
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Cle 1970 178,

PONTOS CARACTERISTICOS
DOS PEDIDOS
•
DE PRIvILEGIO

'TERMO Na 171.703 de 30 de juin° de leme.
Requerentet . JEAN FOUFOUNIS ' - Suíça.:
Privilegie de Invenção: '""PICK-UP "..
pEIVINDICAdóES

TERMO , .¡Q -168.360 de 30 de:março de,1965Requerente t LIEFERTN:CORPORATION =I, E.U.A.
Priv.de Invenção e VE/CULO TRATOR E EMPULSOR COMBINADO;)
- DESTINADO A UTILIZAÇXO EM ESTRADAS i'AVDIENTADA.3 OU FORA.
ReivindietiçOet
j,
Veículo
trator e impelsor combinado, desd:
•

1 -"Pick-up compreendendo um braço articulado
,
~I extremidade em - volta de um primeiro eixo perpendicUlat
dom o plano dadieco a tooar,:bem como em volta 'de um -se:.
guiado eia() pontido eenellAnmente note plano- e cuja outra

:delas,
. tInadõ a Utilliação em estradas pavimentadas ou fora
•
ceracteritado peia combinação dar..
Uma série de elementos excêntricos ou catidet

extremidade leva-uMa cabeça 'de leitura munida de duas pong
tas fazendo ealiencia de Parte e doutra-desta cabeça e
g•
do disco e, a
•-tinadae, a primeira,' leitura de uma face
. _
Segunda, 11 leitura da outra -face, conforme o braço fór • bae
oulade para Um. lado ou para
• . aoUtro ledo date-dieco,mnios
.
:arreatando o dieco em rotação aum : eentido diferente confu •
te a face do dittoo a ler, :earacteriado pelo fato que o-bre¡o fioa acotovelado pelo menos num ponto do seu' comprimento •
Ao modo que a - nua parte fixada em ditoaeixoe nunca passa na

'
tireita da borda externa do disco,'qualquer que aeja a peei:-

-

o anítgaracupada por ;ate braçadurantaa leittá'a
1.2 0

montados como sistema locomotor e.'propulsornos respectivoa •
eixos excèntricos'de rotação, transyorsalmente diaposteS ea
:relação. 1 direção de percurso do-veículo,
tendo cada um dos referidos elementos eXceng.
tricos ou centos uma porç go protuberante em =dos lados de
seu eixoa e uma porç go reentrante no ladocposto,
tendo a; porç go protuberante de cada-eamo a pg.}
ç go mais' externa de soe periferia configurada em arco, com o
dito eixo no centro de curvatura, situando-se as referidas por.,
vies'ael's 'externas aconfiguradat em arco coa diversos casos
a disancitta radiais etsencialmente iglielade seus .respectf
•
, .
'vos eixos, a fim de criar sucessivas superfícies de traço
dispostas progressivamente ao longo dos eimes em referencia,

O requerente reivindica a prioridade-de-ide:1%

,

CO pedido depositado na Repartição , de Patentee_dúlça _07
, 25 de agOstO de 196!t,' sob r02 11116/64.
-

: Ponto'n Q , 1 do total de 5 pontos apresentados.
c-

F 1G. 1

sendo a quantidade desses ' camot e seu arrang,
-jo relativo tal que existia'sempream conjunto das ditas áu g . .
perffcies de traço ao fundo,'em qualquer ocasi go, proporcioe
nandasuporte e propulso ao veicule em terrenos. relativamene
te.duros,
4

- oferecendo as reentr gncias'dos diversos camOs
• suporte e empuxo propulsorlao,veiculo quando encontra terretiO:,
relátivaiente ' macio e flexfvel ou cedonte,
'dispositivos montando em sistema rotativo
os.camos nos seus respectivos eixos'exc4ntricos, eia posiçgo
'relativa fixa;
• dispositivos .de propulso destinados a Ca*
4ar
r.ar.3£21UltâneaMentei os camos
Reivindica-se a prioridade do correspondente Tedide,
depositado na Itc;partição de Patentes doe Estados Unido* I
de América, em l o de abril de 1964, sob n e 356549.
Ponto 21 9 1 -de 'um total de 13 Pontoe apresentado,.
'

FIG
-
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•

' 3RMO N v 166.093 de 8 de Janeiro do 1965
Requerente: FERROTEST C.M.B.R. = SUIÇA
'Privilégio de Invenção:" MÀQUINA PARA FABRICAR ESTEIRAS

PARA

CONSTRUÇÕES, POR MEIO DE VIRIAS BARRAt OU ARAME, .CE AÇO

DISPOR

110.506 de • le de Anno oe
Requerente; FAIRCHILD CAMERA A - 1NSTRUMENT CORPORATION - E.U.A.
PrivilAdo • de Invenção: " TRANSISTOR DE F6RÇA "..

TIRMO

AEIVINDICAÇUâ

ROS EM CRUZ"
REIVINDICAÇÕES

1 - Máquina para fabricar eroteirae de aço para conetrucoed
Compostas de várias barras ou fios lOngitudinais e paraleloe, e
barras ou fios tranevereale que cruzam os primeiros:preferente.
mente em Angulo reto e oonsietem em material perfilado e nervu.rado, barras essas ligadae entre si, em alguns ou em todoe oe
pontas de cruzamento, por meio de peolie.perfiladae de 'material
sintático, máquina essa equipada com um dispositivo de avanço
que impele as barras longitudinais gradativamente por determina
do valor para a frente, bem como comum dispositivo adutor que
concilie ae berras trem:aventais individualmente em determinados
momen t os contra ae barras longitudinais, oaraoterizada pelo ia,
to (•que as duas metades doe moldes de fundição a jato correspondentes' soada peça perfilada de ligeção, são móvito Com rell
glio ao plano dos fio, longitudinal, ou esteira de aço, reepeo.
•
tive:sente, em sentido Vertical na direçao da seteira,,, estio
diepoetae dentro de um quadro firme ou •lásticanents foohado,
(próprio ou comum a Iodos Oimoldee, que oompenee ae !Arcai de
ore:pe g o provenientes do processo de fundição.
Finalmente a depositante reivindica a prioridade do correr
pondente pedido depoeitado na Repartição de Patentes da Alemanha'
Oe 11 de Janeiro de 1964 sob 0 9 1.41 736 I/39a4,
Ponto m e 1 do total de 14 pontosrapreeentadoe,

.

1

, •J

1 - Transiator de fOrqa compreendendo uma pastilha da
estersal semicondutor tendo uma regio do coletor de- um prímeirc
C •
.po de condutividade e adjacente a ela_uma . reglAZo da base de cond
Àutividade

do

tipo l oposto, e uma região do emissor . com o mesmo tio,

ço de condutividade que a região do coletor e adjacente ; região.
t
da base, caracterizado por haver uma película de reaLstencia form
seda sabre pelo menOs uma parte da região do emissor e Intimamente
ligada e ela, Pela qual ficá sob contrâle a formação de p ontoe de
calor, impedindo ql.C'è o transistor seja danificado.
A requerente reivindica a prioridade do correspOnden
te pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados 1:44,
dos da Ámerica, en129 de setembro de 1964, sob No. 4000294
•
) Ponte n 2 ido total de 7 pontos apretentados,

/*.

R

_FIG. 1
TiRMO N 2. 169.320 dá ' 30 de abril de 1965,
Requerente: THE PLZ5SEY COMPANY IIMITED Inglaterrk'
Privilegio de Inver;ção: " APERFEIÇOAMENTOS EM OU,RELATIVOS
A" DISPOSITIVOS TISRMOELÉTRICOS ".

17

--f(EIVINDICACZEN
-

1-TIÈRMO 14 .

155.718 de Dezembro de 1963
Requerente: ALLMANNA FVENSICA ELEKTRIFEA AKTIBBOLAOIT • streu
7rivi2ázio de Invenoão:"SISTEMA DE TRANSMISSÃO PRA CORRENTE
CONTÍNUA Dl ALTA VOLTAGEM'
,
REIVINDICAÇÕES

Sietema de tranamiselo , 4 corrente gomlinua ee ' -e.L.. •
eroltagem me linhas aéréae suportadas por isoladores,'oaracterl
aedo Pelo fato de que , a nivel de leolação da mencionada linha
4 esooihido adoente pouco malw\ alto do que a voltagem de.operg,'',
peo, sendo o mencionado sistema equipado com meios para imediata diminuição da voltagem da linha, tão logo se apresentam no
sistema de transmissão distárbloa causados pela reduzidareei!
tencia,da ieolação.
A ' depositante reivindioe a prioridade do corresPondente
pedido,-. depoeitado na Repartição de Fatenzae da ilmícia em- 27
410 Dezembro de-1962 sob o‘námero 13.954/62
Ponto n 9 1 do total de 5 pontos apresentados.

Dispositivo termoeletrico semicondutor, eme

tentado pelo fato de incluir pelo menoe um par de elemento s' tendo um
i•
ponto de jurição em Foolum apresentando propriedadee termoeletrical, opa
Ilidindo et referldoc elementos essencialmente em uma liga de germenig
liltclo junto eNel IMpurezad impermeabliisantee tais que os elementos it
oresentem res p ectivamente condutividade do tipo a e do tipo ai
requerente reivindica a prioridade do corresPoh.
dente pedido depositado na Repartição de Patentes da In g laterra em '1
cie m:lo -de 196h, sob o. nct 18161,

i Ponto n o 1 do total de 17 pontos apresentado!.
1

5
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TÊEMG p o 136.611 de -22 de fevereiro de 1962.,
.: Recuerente: MORACO 4 GEEARDE - E.U.A . .
. prIvilegU de invenção: ! PROCESSO DE UoalavaA US
PIPETA E CONJUNTO PARA USO NELE _a _

SA=
N

E:

- '' - PSIVINDICACCES

e.

.—

1 - Um conjunto de pipeta caracterizado por conter em combi•

•

•

•••

de diluenie e - tendo'uma extremidáe.aberta, um tubo capilar tendo uma
'
. ca pacidade de cavidade coletora de sangue, precisamente relacionada
com a quantidade de diluente-. dispositivos para,/igar, dea-tadavelmen..,•
t O,'- uma extremidade do'citado.tubo com á extremidade do reserVatorio
„
aberto Incluindo os . eltados:diaPositivor conectores
uma
cavroade 'de ralOr 'd1meiro do: quem cavidade do tubo .e emicOmunicaodo

-

,

1970 1791,

TfMMO N° 170.295 de 10 de 'Junho do 1965
law4oerente - STANDARD ELEGTRICA S.A: Guanabara'..
: PJ!7.1 1egie de Invenção: " MÉTODO SC ApLICAÇA0 VS MARCAO88'.:,1 '
Ers,feRmA tí MÉIS Em CONDUTORES DE CORORNTE ELáTRICA
REIVINDICAÇES
-• _
•
,sc.41plicação de marcaçãeaem forma da aneis em eondutore-51

•

nação, um reservatOrlo flexível contendo uma quantidade predeteYminada

•

,

de corrente e/etrica laoladas ou mela es pecialmente aot'oenaiçOes do &limo'
. 1
- a,e1ocidade com eajuda de um deposito eletroetítico de ui; Misture ?$0 ge: •
_vadorizada ou atomizada'e/od em solticlo: da ser ma9y1d a. -numa coneiOW sua'
"boa 'ajuda do
pausa ao longo de uma via atravessada pelo condutor
dPerenca co potencial deleita vontagem permanecendo entre :0 condutor,
•••

gado a terra'eo exemplb'e eletrodo em toYno dele preferivelmente em foças de anel caracterizada neeti$ em que para produzir uma suCeasáa de ,

' a. .
com.a,ultima, formando a luva; adjacentemente a-Sue extremidade op e

ane4s de cOdlgOd. cor tenqo contorno* suficientemente angli.osos 'b enes

' ta ame,cup er. fície- pard =. e Prender.,vedante -e destacavelmente. -a aupej
ficie'dá cit'ado.YeaCrvat grio. o dispositivo., para vedar. inicialmente,

que envolve o condutor como um eletrodo e multo Pe queno e dotado 40.804
,
gas 'condutoras diri g idas p ara O interior e »pára oronduter que passa e pe

a. cavidade da,citada_luva•contira um fluxo de liquido
.
ra dentro da citada /uva

Ia alta voltagem que produz d vento eletriCO ha. extremaaades dar espigas
.
.
efetuando a aceleração.radial e dirigida 'Odre dentro das particu/aa , de

40

renerva l.L•bc pa

e produilda , e efetiva na forma de pulsaçoea aucessivas, prefeyivel mente'de'pulsaçOes retangulares' e'oue relaClo de'esbacos das ditas ¡sul

T Ponto nh 1 do , totá de 16 pontos apresentados.

COP

sa*OeS paia efetuai o ajustamentt arbitrario aa distancia en tre.es main:
çaes de'cOdigo de cor nó . èonciói, , 'dependendo dos- intervalos da pulsÁciot

'

.

Pad e Ser ajuutada'(Cont-rolada)..:,
Yinalmente, reivindica a prioridade ai Igual Pedido depas,1
tado na Repartição áe patentes da Alemanna, son,o n g St 22.248,,em 12 de

I

-junho de 1964

,
. 'p onto n g 1 do total de 12 pontos apresentados

TO ri ç 170.504 de i8 de lunnO oe
E.U.A.
Recperente': 'SEALED PO41E11 CORPOMATIO
• Privilégio ..de „invenção; '! ESRAÇADOR-DILATADOR DE ANEL DE °IsrAc
COM CHAVETE LANCETADA PARA INDICAR EXTREMIDADES SUPERPOSTAS '
- • , ..,11EIVINDICAORS •

•

•

•

.1 . Um `l espaçador-dilatador para tu p ortar es
forçar pera fora trib.:Cs de modo geral chatos em um •
.
,
•
anel de lubrif icaçãO de pistáo, •: . caracterizadci Peio " fato '•
paçar

T£RMO No, 113.942'de 13 ue outtibrn - de 1959'
Requerente: JOSÉ NAVARRO CRUZ . S50
Privilegio de Invenção: "_INDICADOR REMOTO PARA NÍVEL DE dISO Km . •
' MOTORES ' t SIMILARES b.
CEIVTND/CAOES-•

compreender „ um anel_ fendido,' dito anel 'tendo orelnas de
do geral radiais que tocam; quando dito anei . está em uma coa
dição operativo e ompr imida, um aPó lo skwa o citado anel , 1i

posto junto a uma das referidas orelhas, dito aPólo projetan-

_
do-se. em inna'dire0o radialmente para (orado citado-anel.

requerente reivindica a prioridade do nen. .

respondente pedido,dePositado na Repartição de Patenteei dos
Estados Unidos da America, es2-1tt de :Uno de 19614 , sob ti g s.
382.519.'
pontos aPresentados.

CADOR -REMOTO PARA NÍVEL DE duo EM MOTORES E_3IMI4
2t . - INDI
- , RES, Caracterizado pelo. tato de consastir em corpo a ser fixado junte
ae'
, a painel de veículo, cor po esse dotado de visor, peateriormente
qual

3B

coe poselvelmen:
encontra lampada eletrIca, sendo ta/ visor 4;

- te -, , dividido em °amaras : sendo que a cada tuia delas corresponde e ondla to flexível que atinge deposito de Oleo de motor ou,elmilareterminag
altura do' nivel mínimo 'a ser °o:larvado, sendo que, por outra '14
do, • referida c;nare superiormente ligada por canele a-um cOmpartl
30 B

mentia alojadOr . ae pistio, terminado externamente por botão de acionam.
- mento, o qual, comprimindo mola e detlocando ó pietio i detersada livresaaragem de sucçio (amare %Racionada, urra V.a que o conjunto se
contra ligado à rede do vacuo de, veículo
• - Ponto, ng 1 do total de ' 3 pontos apresentados.

e,

1792

'TiRMO No 172.031 de 11 de agOeto . de 1965..
Requerente: N. V. PHILIPS I GLOEILAMPENFABRIEKEN Holanda
Privilegio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS
Á MÁQUINAS LAVADORAS AUTOMÁTICAS . DOTADAS DE PROGRAMA DE.Ea
,ZAGUAMENTO COMPOSTO DE UM CICLO DE AÇUS SUCESSIVAS
AR VINDICAÇOES

1. Aperfeiçoamentos em ou relativos a m4qui..
as lavadoras automíticas dotadas de programa de enxaguamento
Composto de um ciclo de açSei sucessivas, caracterizados pelo
rate de existir um acoplamento dtico entre uma fonte luminosa
em circuito de tempo, determinando o período total de enxa:
guamento por diversos ciclos e um resistor foto -sensível em
Circuito que determina o enchiMento da míquine de lavar ao

TÉRRO rig 166.957 de . 5 de fevereiro de1965 --

terminais da fonte alimentador e o circuito de entrada deste
intimo circuito. reivindica a prioridade do cork

respondente pedido depOitado na Repartição de Patentes de
Hnlanda• em 14 de agci.lto de 1964, vob n o 6409363.

.

Requerentes CONTINENTAL OIL COMPANY

Privilegio do Invenotiol ." PROCESSO De PROSPEÓO'sismicá
givinicgasá

1.- Processo de prospecela fisgues Okk
que um sinal sismice 4 transmitido por um primeiro trenzdutes
MD obediencia a um sinal de entrada, e em (Ne o *toai ' ais:1100 • •
• recebido por iam segundo transdutor que converte o sina: ti"
mico'em um sinal eletrico, caracterizado pelo feto de emprega% •
der'es fases de:- distorcer em fase ume replica do sinel da
•entrada. semelhante à distorção em fase produzida no segundo
transdutor: e correlacionara repliCe do sinal de entrada dii•
torcido em fase coe o sinal produzido Pelo segundo'cransdutes
em váriai releçOes de tempo-fase

nivel a ser ajustado, sendo o resistor incluído entre um doe

A requerente
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requerente reivindica e ~Tacteou ao rorrespbai
lume

pedido depoiltado na Re partição de Patentes dos Estado.

Unidos da Am4rica do Morte em is de março de 1964 sob na
49.336

PCnto nO 1 do total de 16 ponto. apresentados,

. Ponto n o 1 do total de 4 pontos apreventadoef

TP.niqo ri u 168.426 de 51 de março de 1965
Requerentes . OBRLIKON-BGRRLE ROLDING AO, ele MIGA
Priv.de Invenção:" INÃ DE TRAVAÇÃO
Reivinditações
: 1 - tra DE TRAVAÇIO, prOprio P a ra reter alternadamente um °ret..
'em moviment q de 1/eivem em determinada posição, cem um imã polarizado
uma bobina de disparo e um induzido em forma de mola Naminada que por influencia mecánice e impelida is posição PeChada, caracterizado
pelo feto de que um dos poios do foi polaritado se acha ligado com.e
tola laminado e o outro polo-com um miam, circundado pela bobina de
disparo; e ainda p elo tato de que a mola laminada ,e encontra sob tensão inicial na posiçõo.detravação e, finalmente pelo fato de que
polo orgão'em movimento , de volvem a lamina deslocado, sob aumento
desta tensão inicial, da posição de travaçãO para a posição fechada
Junto ao tuicleo, sondo retida no luicleo quando a bobina de disparo
ao estiver excitada, e pulando sob 4 ação da tensa° inicial para a
posição de travação, quando à mencionada bobina estiver excitada.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depoeitado
os Repartição de ' Parentes da lulça,em 24 de abril de 1964, sob o 119
$375/64.
; ponto na s.ce um total de 3 pontos apregeetados.

1"1"11"6211/1"alaWan

TERMO No 180.465 de 16 de junho de 1966

-

Req uerente' OTTO FELTS DE LA ROCA

.PAULO

Privilegio de ' Invenção: " DISPOSITIVO CORTADOR DE Fire
GOMADA.E CONGENERES •
REIVINDICAÇOES
1- DISPOSITIVO CORTADOR DE FITA GOMADA E

olong

SUES, caracterizado por duas placas opostas, paralelas
unidas por uma lemina central provida de trecho dobrado.
de modo a ficarem espaçadas de uma largura ligeiramente
maior do que a largura da. fita, sendo a armação assim fo&
:sada, provida de um gancho, q ue envolve parcialmente
alo, em Sua espessura ,
Ponto ng 1 do total de 3 pontos apresentados
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RNO No 70.3l6 de -10 de ¡Unho de 1965.
:Requerentes DAVID RANDALL CAMPEEEL E.U.A.
.271v11ígi0 de Iiivençãos " UM APARELHO TRANSPOR-UMA -ii .' AEIVINDICACZJEA

1.- Um aparelho transportador'daracterizad0
¡por compreender Um eondutotendo extremidades de aliMentaçU
e de descarga,, uma correia transportadora passada atrav4s o
•
dito conduto e em estreita relação de sobreposição com a pe .' •
'rede ' inferior do mesmo, uma variedade de projeçães se estendendo para cima da superfície superior da dita correia ' e ter.,•
.
minando estreitamente adjacente',À.parede superior, do .dito . .conduto, dispositivos 'para abastecer'omaterial 1 . ser transporta; doa dita correis adjacente a ' extremidade de-alimentação do
.dito conduto, e dispositivos . propulsores para deslocar 'e dita
- . correia strav4 o dito conduto de eitremidade ' de . elimentecío-

--'oers a extremidade de descarga. •

prioridade
do correspna
a
,
requerente
reivindica
4.
dente : pedido depositado na Repartição de_ Patentes.dos Estadoe Unl.
•
/ •
Co, de .America,.em 12 de junho . de 196L1, 'sob n g 374.778,
•

TERMO 149- 125.692 de 5 do janeiro de 1961.
Requerente: MAUR/LIO DE MENEZES . Minas . Girais
Priv1l1 jg16 de:Invençãoi . CIMBIO MECÂNICO, SINCRONihooO, pir!
COMANDO MANUAL OU,AUTOMITICO, NUM Só PLANO LINEAR ".
REIVINDICACOES'.

•
- Cambio mecânico, sincronizado, de comando manual in.ir
automAtico,\num so plano linear, caracterizado

pôr

ser constituí-

'do' de uma carretel de engrenagens 16Ucas com dentes internos apoia

dos sobre buchas giretOria 0 ,-ou ralamentósagulha, em tomada cons.
tante com outro carretel de e ngrenag ens-simples, sendo ambos cama
..teis corrediços nos . respectivos eixos, sob o Comando da um suporte
. moldura, o qual, carreando o conjunto corrediço de um lado para
tro.-faz• com que as angrenagen q loucas, uMe a -uma, se engrenem coa •
_
a engrenagem centraf do sistema, produzindo as mudanças de Marcha:
u velocidades.;
Ponto no 1 do total de 6 pontos,apreeentados.

Ponto n 9 1 do total de 17 pontos.apreeentados.

£113.7.iv
T gRMO a* ao
gi.de junho de 1965. •
,
..Requerente: FAMABAÁS INUISTA1A DE APARELHOS DE MEDIÇIO LIMITADA ".
DISJUNTOR AUTOMÁTICO PARA COMPRESS9
- Privilegio de Invença'o,
ARS DE AR E SIMILARES a : , •
EIVINDICAODES
•

Disjuntor automático,p....

O,. e eimilaree, caracterizado por compreender iniciaimenteume
caixa envoltória, oompoeta a partir de Uma armação de baee,em
- formato de J, com suas paredes 'tanto laterais como de fundo
providae_de uma serie de aberturas, orifiCioee orelhas Para
localização e euetentação de todos os seus elementos camponep
teó-, armação esta que recebe uma.TOutra
de cobertura ou tampa.
'lambem em formato de U, ' porem invertida, e aplicada cruzada t.
dealieante'eábre aquela.'

Ponto n g ido total de 6 pontos apresentados.,
•

Thm0 N9 168.4i6 de 31 de Março de 1965
Requerente: THE NATIONAL CAS&REGISTER COMPANY
Priv.de Invençaot ME16RIA DE DIODO TUNEL á
Reivindicações
omá: celula de memeria de 'diodo de tunel, caracterizada pelo
• fato de compreender' um diodo de tunel tima, primeira reei:ater:ela liga.
da em serie com o dito diodo'de tunal, e uma segunda resistencia,11'.d,
gada em paralelo com o' dito diodo de tunel e a dita primeira
tencia:
• Reivindica-se a prioridade do correspondente peaido depositaao
na Repartiçao de Patentes. dos Estados Unido, da America, em 6 de '..1
' abril:de 1964, soo n g 157.510. '
Ponto n° .1 de um total de 8 ponos aPresentacos.
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TiRMO N 9 ;168.038 de 23 de março d 1965 .1. ALEHANIDA
equerentet FICHTEL & SACIAS A.C.
Mffli,J0 RIDROPNEUMÃTIC0.
.
Priv.de
Invenção:"
ELEMENTO
DE
-*
8SPEGIALMENTE PARA VEfCULOS A M061*
Rei vindi caç *dee.
1 . - Elemento de molejo "h1dropneumátice espendelm'pars'-vel
.
lemloa a motor, com regulagem eutomdtica do nivel, abrangenon
addlladro: uma haste de embolo, Inserta nesse cilindro ,camarag na- .101),Lq u id o sob pressão e gás no"cilinoro e/ou na haste d; ;m1no:c
- ~rd= um conduto comunicante, entre as várias cámara; oe'lfaul001,900190tenclo. velvulas •.uma p omba. caracterizado o elemento velo
de dont,/
kato de que uma das Paredo ,. que derineW u29 Oar
traçãO elástica, estando associar:e a parede elástica" CIC . liala Segue
da câmara, ' e ' tendo ambas as ditas paredes usa area diferente •
Reivindica-se 8 prioridade do corres p ondonte . pedido depositado
ma Repartição ' de Patente; da Alem 'anna, em 26 de março de 1964, soo
o n9 7 42 440 11/63c..
Ronto • o o 1 de um total de 15 ponto. ePretentedos.

(Seção

1
III)

Julho de 1970

TERMO N O 168.415 de 11 de março de 1965
. RequeMentej INTERNATTONAL BUSINES MACHINES CORPORATION
E.D.A
,Priv.de_Invençâoa 000FIOURACX0 DE ENROLAMENTO DE MATRIZ DE NO0130",
•
.
teivindicecoes
1:Matr1z de raleie° mgr.!;tieh. compreendendo urna pluralidade
de arames ou (loa. uma eegunda pluralidade de arames dispostos miencialmentedleposição ortogonal ' em relação•ade primeiros arames',
nUeleos maneticoe em cada uma das pluralidades oe intersecçóee dos
referidos pidmeiros e segundos arames, e uma terceira Pluralidade .
de arames enrolando os retertdos nucleos, caracterizada pelo (ate
de que uma das referidas pluralidadee de arames e compensada com
respeito a outra das referidas plural idades de arames em uma posição
intermediária da matrit, a outra referida pluralidade de arame sendo
disposta paia formar pares de enrolamentos conectadoe em serie balad•
ceados com respeito ao nUmero.de meios hticleoe aeletoe eí cada enrolamento de cada dardos referidos Pares.
Reivindica-se o prioridade do correspondente p edido depheita do na Repartição de Patentes doe Estados Úmidos da America, em 6'
abril de 1964 sob a o 375.683.
•
Ponto n9 1 de um total de 3 pontos aPreeenvao08.
em

'
si

1, "
ia

MEI

le

FIG.1

afila ,le
-MEM
flYCLIN j
NOM

triew

.11111011
.TÉRMO N o 168./117 de -31 de março de. 1965 •
'Requerente t TàE NATIONAL CASH RECISTER COMPANY
Prii.de llivenção:". DISPOSITIVO DE . CONTRÕLE os COMPUTADOR •
Reivindleaçóes
1 um sistema computador elet g nido digitai, caracterizado pelo
:fato de cornpreender: um processador do dado. capaz de processar dados.
fte ume e;rie de ciclos operantes, incluindo dito preee.-ador use mer44
Via capaz de ser •aletIvamente escolhida para ser alcançado pelo MO.'
90 ee qualquer .um oa mais de um ciclo operante; Pelo me no s ume unida,
de .de equipamento periferico o um dinpositivo de controlo.pooperande
com do proceisador de - dado - e dite unidade de equipamento ner-V 1.
co para permitir a e . te Ultima tir ace,,ech e referida meadria;IndL....n.
dentement• do referido processador, , sempre que dita memOrle permanece
jem ser utilizada vor'este Ultimo.
•
deivindica-ee.a prioridade do correspondente Pedido depositado na
likepartiçio de Patentes doe Utados Unidos da America,,em 16 de 'abril
'40a 1964, sob . n o 360.271.
-Ponto n o 1 da um total de 12 pontos apresentai:tes.
PIGI

Tillà0 N o 167.640 de 8 de março cie 1965.
qequerente: UNITED SNOE MACRINERY . CORPORNTION - E.U.A.
P rivilegie-de Invenção: • P ROCESSO PARA PREPARAÇXO DE
MATERIAL' FIBROSO ".
"REIVINDIGACIDZX

4L Proceseo o g ra p reparaceo de material fibroso, caractp
rggtdo pelo fato de que 44 fibras de Qfflaefi t e/ril de fibras entrelaçadas ....
1
l ie naida e um a s aa - outras em pontos de adjacirnclirpot um /Idade., de. dto
a esteira ; penetrada por una susponvão aquosa liquide co fibras de colg ,ginio entumecidas de t am anno,fieleroscOpioo, • de que a agua de entumedi •
mesta* 4 removida de cole/adia para reagrogar as fibras de Co1.841/0 AU88.
estruture flbrowe de eolagenio'realor
4 requerente reivindica a p rioridade dos p edido. de pato%
te depositado, nos g ritado. Unidos da Am nrida soo na. 356..067 +.396.022
A

ore 31 de março de 1964.

.

e 1 do total de 20 pontoe sPregentadoi.
dm x9 17o.ojil'á$ 51 ' de mais: de' 190.
, tonto n

Requerente: CTSiCORPORATION E.U.A.
PriviagiC de fiivençãoi " COMPONENTE ELÉTRICO o.
RSIVINDICACU1

1. Componente eletrico, caracterizado pelo fato de
compreender um subszrato.de alta resistencia a calor, os material
ondutd.vo, tendo tura primeira superficie • umaia4
ni7!.
cunda SuperfaCie j, normal à segunda superficle, una pluralidade de ca
vidades espaçadas que se estendem pelo menos parcialmente para den,
..ro do corpo do . 'Substra,to e providas com aberturas que's e. comunicam
su'perflcie, um atenuador de material eletricamente
coma
Qunduti v o que circunda cada uma dasaberturaz e'adlutinado a 8891180
da superficie, pej o menos Um diSpositivo eletrico suportado pela
primeira superlidie, 'uma pluralidade de caminho. e1etrldamég t4 Ceio
^

eletricamente
f

•
dativos que conectam o dispositivo . eletricci aos atenuadores de
.terial eletricamente cOndutivo, um fio de chumbo disposto . em ca-da'" ._uma das cavidades e um depósito de metal que conecta eletricamente
•cada um dos fios de-Chumbo aod atenuadores de Material eletricamente
condutivo:
'
Reivindica-se aprioridade do correspondente ...pedido dg.
positado na Repartiqâo de Patentes 'dos Estados Unidos da America, era
e
1 de jul.Ro de ' 1964 sob :10 379.684.
Ponto no 1 do total de 17 pontos ‘aprosentados.
•
FIGURE-

gandons ditos seios comutadores de tronco e ditos

emarve •

-tos de junção; 'a d ii n eatriicoeUtadora incluindo lan grO-¥
po do multiplos; cada um dos ditos multiplos ociuns.a
grupo de ditas estaç5eS . de-sssinante; e meios acra divi é
dir.os ditos m iatiplonnomuninpara se parar o dito mtibtclut

..cc;mum cios ditos-meios de linha.
Ponto na 1 do total:de

,

7 pántos apresent44098-

L

FIGURE 2.

TERMO n2 168.144 de .,-25 de março cie 1965'
-Requerente: DYMO
.:Priv.de Invenção: FERRAMENTA. PARA GRAVAR PITAS A'ESPACOS •
•
;
ArgaávnIs w
•
__
. •
,
r• , • • ReivindicaçOee
•
-=. 1 , .."Perramenta para.gravar, fitas a . espaços variáveis,do- tiPe..
_,tendt) , uma caixa incluindo meios para guiar uma-fita de material
graVável ,atravéa da Mesma, oaracteri;ada .pelo fato-que'ela . ten - 'meios de gravação levados Pela dita caixa para gravar indioaçãea
seleoion6veinna dita fita em Tespoatan atuação de ditos eelon.'de gravação, meios 'de alimentação levados pela dita caixa para a-.
_ vançarigita fita aona , dietâncinaumentada,em resposta a atuação da
ditos maios de alieentação operatiVamentenssociadoe com ditos Mn
: 10i de gravação, 'e meios de alimentação Para elterhativamente-efa
, tuar a" gravação de dita fita e antuaçâo de ditoanielos de alimea
: tação,-e meios eopaçadores'veriáv'el&oom âstes meios ' de alimenta...-.
Cão. para variar q espaçamento entre indioaçOes gravadas., •
e , .' ' '. Reivindica-ao a priOridlide do correspondente pedidánepoeiti.
do na Repartição de Patentes dowEstados.Unidoe da Amérioa,
Ge 17,
de'agOste de .190e.,
v--,.tn.na-1 de um-total dn4._pontoa apresentados,.

- TERMO N a 138.157 'de17 de, abril de 1962.*
_Requerente: SPERM,RAND:CORPORATION
:Privilegio de , InvençãO: " PROCESSO PARA IDENTIFICAÇXO D/ .61Mtallir
- PORTADORES DE INFORMES E APARELHAGEM PARAA EXECV00'00.413mo.ni
REIVINDICACOES
=
K
1. • Processo para Identificaçâo de. slmboloe .p004\
.oure. u€ informas, e em particular de careeterei asapréaaWi.
segundo o qual •uma imagem .de umnimbolo portador
intoral
por identificar é-projetado sObrna face dt um tubo de abei
ra, de televiso, sendo esse . íreagem escru tada no tubo por ,i,44
.
deus raio eletrOnlco de varredura, paro-fornecimento de a.P.
nais vídeo, indicativos da imagem-do símbolo escrutado, ON.
quanto que dos ditos sinais vídeo e'derivadnum sinel de snl
da;'identiflcando o . simoolo, caracterizado pelo faio de 414'
da ' imaçem do símbolo ser dividida em Uma pluralidadnde.p0d n
toa de sondagem, n;o-7.Contiguow'e Pre-selecionados, nàlo Jato
dos ditos sinals : videnserear tratados, no sentido de as detg
•,
minar a , presença ou: não de uma partya,imagem nos 'pontoe da .
•
sondagem preseleeionados, Sendo as condiçõeS, , assim verifig
des .,' dos pontonde aondagem pre-aelecionadós, couperadee coa as e:Milícias conhecidas dos ditos-pontos, -relativamente a *O.

TER

Ne

168,904 de

U 4.

.

abr11 dm 1965 •

Boqu im. nus .8TANDARD sus
' anuã S.A er.graSLICIA
PrivilO g io deatriençaot . 1. s .1a1E8 De CPSTATO D5 1113Z
IVIDIQAÇOES
' 1

Rede de contato,0* vãs

. dora para interligar uma' pluralidade de estaçèee e'troncos
desssinàntes, a dita rede ' èompreendendo uma pluralidade /
ds , ciroUltos de junção de linha, os , meios de- linha para.a•
copiar am ditas estaçOes.•de assinante aos ditos circuitos
de junção . de linha, meios comutadores de-tronco,acOplados

com os ditos trotiCoei selos_desstrig.comutadora interli-;

"na símbolo que se deseja ,ftdentifipar,,visendo a obtenção de
um sinal de salda, indicativo 'da imagem do símbolo eacruta44,
Ponto n9 1 do tota1-de .10 pontos aprenentuáoe.

TERMO No 103.291 de 20 de junho - de 1958.
.2aquerentel UNITED STATES STEEL CORPORATION . E.U.A.
Privilégio de Invenção: " APARELHO PARA MEDIR A ESPESSURA
DE UM REVESTIMENTO NUM MATERIAL DE SUPORTE ".
REIVINDICACUS

'Aparelho para medir .1). espessura da um revestimento
em na Material de suporte, particularmente . uma fita durante:1).
movimento, por meio de um contador de. radiação apontando em.

.

J ` -•
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'direção ao revestimento .em um ângulo' agudom medindo a radia+
{pio fluorescentedO revestimento produzido por irradiação do
' revestimen to por meio de Uatávavula da RaimX que projeta
,Eaioa 1 atravea da abertura de um diafragma, ' caraotariaado
pelo fato de um anteparo com uma fenda ser provido em frente"
ao contador para limitar a linha de ' vleão Pelo contador a um,
gim frioionária do campo de Raio X projetado, -cuja ;roa lo+

sivas Ao modo a provocar a aplicaçao de tinta no referido paJ,
drio de impreseao, provocar a transferencia de uma imagem da
tinta offeet do referido padrão de impressão para o referido
t
Membro de frias registradora, provocar a aplicação de repelem.
( te ao referido padrão de impressão, e efetuar a alImentaçã6
- de fOlhae de cópia entre o referido membro de iMPr000U o o re"
t •
ferido membro de frisa registradora, e meico,operáveis pelo ast
vimento de retorno do referido membro de comando para uma--doe
referidas pOsi góes sucessivas deRtinadar a terminarem a antigo,
•
tacâo das f glhas de cópia
4
nnalmente, e depositante reivindica a prioridade
áo correspoadente pedido, depositado na Repartição de Patentes
dos Estados Unidos da America: do -Norte, em 10 de avisto de 19641
gob o no 388.475.
_ ••
..--',4dosi •
1
do
total
de
12
pontos
•pre
Ponto no

calinada centralmente no , oaapo em uma . Posição normal do reveati+
manto-. se move lateralmente em direção a e para fora do Aon+
tador quando O revestimento as nove: em direção a ' ezpara-fora
da válvula de Raio X respecitivamente, e pelo fato de a ober-.
tura do diafragma ser de tal forma que.a área fraoionária
Oista pelo contador atravea da fenda do anteparo em-tal mu*
dança do revestimento aumenta por incrementOs, pelos quais a
intensidade media dos Raios X da erea Vista Pelo contador per'
,manece oonOtante pára a mesma espessura do reveetiaanto iode
i • Pendentemente . da posição do revestimento.
•
,
Reivindica-ae a prioridade do correspondente
pedt,...
lo depositado na Repartição de Patentes doá Estados Unidos
la AáérloWem - 14 de agasto de i957 elot No; 678.16-0.
Ponto no . 1 do total de 4 pontos apresentados.;

.fre
TERmO ' So 192.06?

de

L4 deLagósto dei 1967:

Requerente: éSETALCIRGICA
•Modello Industrial; U

DRUSWA LEDA =rasSANTA CATARINA

ORIGINAL CONFIGURAM PROPORCIONADA

'A CAIXA PARA CAIXA PARA ACONDICIONAMENTO S TRANSPORTE Dit

FERRANENTAS1"
1

REIVilIDICAÇOE$

12) '-ORIGINAL COartUURAÇIO PROPORCIONADA A CAIXA PARA ACON-

TERMO No 171.999 de 10 de agesto de 1965,
Requerente: A. -S. DICK COMPANY . E.U.A.
. Privilegio de Invenção: " M£QUINA PARA' IMPREASIO Orion?
COR COMANDO UNIFICADO u.
PEIVINDICACCU

IO •

Máquina para Impressão offsen poli: comando uniras
Gado, que omapreendo um membro rotativo de impraisão para da- .
..
portar tua padrão de impressão, um membro de frisa regiatredord
()rotativo Para receber uma imagem de offset proveniente do pam
eiraci de impreasão,.um membro rotativo de . iapreesão para?rea..
mionar
Viabae do copia contra o referido' membro de frisa gni&
tradOra, oaracterlsada pelo kAMe. de comreeaí4. um aeabrs de
Ámmaindo movvel a partir de-uma posição' neutra, meios opere- .
Moia pelo movimento do referido, membro de comando em uma dirá...
9;91) 4 P4P4r dokaferlda pOgção neutra, para POUL;Z013 socos-

DICIONAMENTO E TRANSPORTE DE FERRAMENTAS ",'Caracterizada pe.
4
lo fato de compreender ama conjunto conatituido, de baixo pe.'
ra cima, po uma caixa-base (1), da dimensCree adequadas, por
duas caixas Menores (2 e 2'). intermediáriaa, de iciántiao col
primento da Aaide
ç
- base Cl) e de largura igual à metade deata(
e por duas oaixaa superiores (3 e 3 , )-de tOnticaaAlefensiiea
dag intermediárias, moo diferindo no; formato, poio as face.
mencree tle forme de trapézios, com c lado menor voltado pa.
ra fora ao c:c:ajunta; Quando feonado o conjunto, as caixas.ia
t
termediárias 12 e 21 . temponam perfeitamente a caixa-base
por juaiapo jição, enquanto eão tamponadaa: por platapoeiçã'o.
iddntioa, peias caixas superiores. (3 • 30, Tendo cada caixa
intermediária articulada peias faces menores,'à
poi nraços
. (15
_ e 5') móveis, dispbatOa lateralmente, e- firmadoa por eixoé de rotação noa extremos; cana caixa eperlor: (3 e y) é artiogaaa A caixa intermediária (2 e 2) 41 .1e :Lho
fica - imediatamente aoaixo, através de iddntioos braçoe móvela
(6 é 6') firmados por eixos 'de rotação aplicado& aos extra.
'
aos; e cada caixa'aàperior articulada, aimult gneamente, à
t
caixa intermediária.que'lne fica imediatamente abai*Ue á .
caixa-oa8e.‘13 atravea de .alças (7 . e ) ineeparidentee,
A!
vele es ;ora> do eixo de rotaçao . apI3.cado-4 calxa-bdee (1)poa
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cada ládo,dao mencionadae,oaszaa.
alba/tendo a . tração pare
_
superiores providae dertampas (4 e 4') arti:culáveia, providas
,
de elemento° salientados (8. 8!) que,-ume vez,sohrepostos.'

,rdsfriamento e internamente ligadas a ditoS. fine de baixa-itil
,
cagam, sendo o . interior de dito recinto, hermeticamente v edadcrcOmpletamente cheio de liquido dieletrido de resfriamento. •

constituem um fecho para' , aplicabão de Cadeado.

Finalmente, _a requerente reivindica, visto a vroiw
Ponto nO 1 do total de pontos apresentados.

' Sente InVenç2o ter tido dePoeitada ha Repartiçio 9ficial - de P4
tentes dos,Eatados Unidos da America do Norte em 3 de agOato dW ,1964, sob O 110,3874.254
-Cinto n9 1 do total_de12 DOntçè_apresentadOtt-i

fl
4
f2

'
-

i
i
E -I
iI

•

de '25de WaTX;0 c4 1965
TERMO N 9 168 142
. _
Requerente,
STANDARD ELECTRIOÀ,S/C : .1..'0OANABARA -i -'
.
Triv.de Invenceos4 SISTEMI; TRANSMISSOR.DE DIVERSIDADR
---=
DE PREQUENOIA ','.
. ,
• NelvindicaçOee -, .
Metems transmlesoide . dlverOdade de frequencia
rimado eSr compreender se etapas dee-‘‘'
'. elternadamente transmitir ddie sinale em frequenciaediferen
toa, bade qual levando o mesma sinal de infermacio. comi) .24.
- .
.
. duiacão do Mesmo;
,
•
transmitidce1 '
i
. receber oe ' , ditos eiraie
converter oe ditos einaie a uma frequtntio comum e recuperar
•.
.
'As enleie de informação; ,
.
_
4, combinar o• ditos sinais convertidos.
n aareeentadoe,
Ponto n9 1 de um total
. ,.4i-, 15 bonto
..

TiRMO RD 169.885 de 25 de nado de 1909.
Roquerentel BORO° FARTES AKTIEBOLAS Suecia'
Privilegio de Invençâo: 4 DISPOSITIVO OS CARCELA PARA Dzsy:o •
tH SZOTEMA AM WRILHO5-'0.
_
tEIVINDICAC0E8

41/4.

dispositivo de essç.ái para de.Vio em sistema ' de
lhos para truques Com rodas xolantee que giram em eixos que lio,. 'na
sua maioria, parte, alinhados ,anguloa retos em O Plano dos trilho*,
.
•
•
para transferir um truque de uma via pare outra cruzando-a a um angulo
Ow

ou para um ramal aocundirio, e na qual os trilhos nos desvios sio
terrompidos para permitir que aS -rodile se transfiram de ama via Para
outra, caracterizado pelo fato de numa ou mais interrupçõee existire
barreiras ou cancela e ajUstevels, ou mecanismos de governo que, quand
localizadas para aço impedem as rodas de desencarrilharem na inte
sZo 'e quando localizados tora de açâo deixam uma pas quizeri livre tani

'TÇRMO • N9 170.647 de'25.ce junho de 1965.,
Requerente : GENERAL,ELECTRIC:COMPAN1 .'B.O.A.
Privilegio de Invenção:APE RFEIÇ OAMENTOS EM ,TRANSFORMA
DORES OE'D1STRIBUIOCIEDADOS HRRMUICAMENTE
ÇEIVINDICACOES.

t. sperfelçoamentos em transformadores de dietrí;
- , bulçao vedados nerm;ticamente. 'caracterizados pelo tatode cod
,
preenderesi em oombinaçâo, sa alojamehto de formato retíngular/aberto em extremidades opostas, uma unidade de níclao s bobina,
'tendo fios de alta S baixe Voltagem.ajnetadoi dentro do dlto
lojamento, um-par de flanges de resfriamento, tende

Oltee flan

ges de resfriamento soldados aditas extremidades opostas alma
%GLIM dito-alojaMento pare formar um recinto termíticamente••
vedado, Pelo menos

uma Duche de

alta voltagem hermíticamente 4

,jualada, é um dito p ar de /Unges de reafriaeento e internamea
I• ligada. a ditos flolu 'de alta voltagem,' buchas de Isviz• vol-.
latem hereticamente ajeitada& &O (cutia dite pe7' 4, flangee de.

as rodas durante e oPergin de desvio.' _
'
4 requerente reivindica a prioridade do correspondente Old
do depositado na Repartição . de. Patented na Suecia, se 2$ de maiô_ 'tS
•
1964 D sOP ti° 6335/644
•
Ponto 9 1 do tátal de 6 pontoe aracosantedoo..

a.

▪
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IRMO N A 170.063de 37 de maio de 19ó5.....
Requerentes DER E & COWANY E.C.&
PrivilÁgio. da Invenção " APERFEIÇOAMENTOS EN OU 'RELATIVOS
• MAUINÁS DE COLHER ADOODX0 ".
~ãçs-U
eparfeiceemeatan NB au mel:ativos
suines da rolhar algodão tacttatmdo uns eme/e/tate pare algodão.
pare ims,rempregado,ema uma wersdeirm dia algodão. ode tem umes amue

Jtdhn de. 1976

da feadadm ene moraa meteres do meio-tarugo correspondente.
Ir

requerente reivindica aqp rioridadesdcmcorres

n

respenclerttaerpediciee de positado, na Repartição de Patentes da Fre;
Ça. em 22 de"junhe de 1961.sek13. de maio de 1965, sob na. 979.205
e 16966. respectivamente
. • • Ponto n a y ' total de 15 pontos apreséntados.
CICY

Ção prineteeL tendo e meie/ema, ume entreter& itere ser suspensa
etbre e armação e nela sustentada por tri'o. dmeanokharizomtel.
que permita 0211 e recip iente oscite verticalmente fora da posição.
domai de funcionamento, cnractertzadoa por compreeederem disposl
tivos de Motor hidráulica extmeetemaae -retractels. aue se estiá.
• dom entre o , reci p leRte a at eneurace erntellsal, waroprtadoe para ia
clinar o recipiente aftbre a eirre. earanguada uma tubulação de retbrne de fluido pressurizeda pereereverturo recipiente - a uma poI
eição normal- de ftineinnamenta;,. uma. estratera eibratOria,,entre a
arrendo p rincipal e

4

sestrutud'a, abrangendo canas rotatit)s e se.

2guidores de cape ( levantaduras de oilvula),, na armação e na es
trutureweara Produz:te mterinelete vieratOrte vertical - do recipiee
' te.em ',ciscar à Mrmacese ertnetpaI. e 'sdispositives'de motor hidrí
lidos aos camas para •efetuar
talco 'rotistivm, dirigivelmenta

TREMO : No .166.996 de 9. dá fevereiro de 1965

SotaçãO"disteJ últimos; e uma fonte de fluido Pressurizado, que

Requerente: M.V. PHILIPS' UOMILAMPENFARRIEKEN seHOLANDA.
Pv . viligio de Clivenç4c;
APERFETÇCtANENTOS,EM OU RELATIVOS su
TgmAS.DE COMUNICACOES DESTINADOS A TRANS/118,3RO DESINAIR PORIUId •

se estende da tubufacdo de retdrno - para os dispositivos de motor
rotativo, para movimenta.,Im

• . .
n ~lar:mota red~ca e. prioridm
. , 10 do corres pondente nedidó de positado na ReoartIção de rdVeD
maida ia, 6 da outubro de 1964.sot
bis doe Estados Waidee da kir
O

401.92.3*
bato aototai'de8. pontos apreeentados.

DE CABO na TRANSMISSRO
''REIVINDICAÇUEN

A p erfelcoamentos em ou relativos a sie
temes ar eomuniCaçóes destinados a transmissí6 de sinale Pdb
meios de 9.1042* da

craosagssio,

strav4s do-um ou mais eabeeSed

repetidoras. .coe destino e ame estO40 final ou terminal, indlu*g
peio eenoe uma dessas repetidoras e tembim e terminal um dia
- f,ç
positivo de controlo do níveis dotada de impedãnele variivel de
controle de oleei controlada por moio do um sinal ' de Contr8141

dO

▪ -

de eivai, sendo o valer disimpedincte controlado pelo sinal
g

0118to' que a tranamitido simultineamente,cerecterisade pela
fato cia impod¡nc ie .variável dm controla, do nível do disposit1
.rode contraio dp estaçie ou

_
• ,
a : tERMO bg 170.%t se . 21 44. imane se

.
.
'.,
' r Requerente. IA Tusieckinuut gLECTRIOUL .,franç:a
MOR'
ercoweAto
a
PERREIÇOAMENTer
No
on
..
.
de
Idvenoisb.,
^
"' ',',' Priviie;gso
i
oras .. p .ReLe08 1NTERRUPORe1. oe cORRENTO ".
ET.CLIZZE"
à, Masa pólos de oentelso seoolabOragãO...
s -bondo oesia.qtaal em p ratas ume ma çaraeo , de *enteio . plano 44.
uma. aa_oraae, , ca. *rego* afasseenoo.es em de omitam papa
'

interrompe( amwtaba,' baresteekememieep/m falo 0.6, aff 6 ora
at, • a seroso pweblr *razoara, reessaso. mau pále, agaí° dg
fletido. pese ama g eom. WhorremaLlarta,. amas asa. remea,'Im
,eireqimia eakle 40 ~remee mei ablua, ma wersiemoso ame.;

certsa f ttea arpoem
arome, • eameolo., **mat. .onataaae
•wcalialance-smou p tomo& .ta.-ao
Co e lerem Q.
166.46rugoi a

aenexoneee Ntereeesdao ..,':eaenee.:..e...earetes.• 'Atavie lecnatios,• .
• ..
- arcel" ae paia, que. es se
paraielaa - e orneiam.s_ me. lama. c
.
:
•
,pues d. 8 cada metaee da. baiida'aa &àtPea de aiargamento da
fenda,. sem mas 7:rodeavam se relaçU -as seçOee

da

metade de

' e que a . linha mOd1W4 passagem dt
alemdo alarganient U
Wirente por

estaa - as7Sea mais reduzidas esti Mais afastado

*atacas& repetidoras que prece.

dom a terminal 'ser centre/ida por intermedió de una linho do
controle com auxilio

de

.

am receptor pilóto incluido na

esta,

.

Oio.terminal-e l ase %mesa em desvia da nível do sinal: de 'Salde
da 6Steoli4 Od ~Mac emealtderaa aiGOO premidas mi' terminal,.

•

co. p olaridadmoóneririe a do doseie de nível de 'terminal. te
aluindo alada o disOdelti v e de contraie de nível de estaiio'
terminal ume imPedincia ajultavel de eontrdle do
94;ta4

OfV61 Que & .

da lever , ,e sinal de saída da •staçio terminal substene

etelooat e ee nív e l nominal p or meio de contrai, do receptor
pil8to incorpoiade ettaCió
A

requerente -reivindica a peioridede do .oOrreependente

pedido depoeiteão os Reparttám de '
4

,

Patoonten na goleada ma 32 de

fevereiro de,1964 sob os 6.141.183.
•
.
Ponte 0.81 do . total de J.O' pontos epresentados.,

"

#

Quarta-feira -15

Julho de 1 -976- 1799

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

,- •
TERMO ki2 166.391 de '25 , de Janeiro de, 1965 y
-Requerente:: YAMASHIã -YUKI0 = SX0 PAULO'
Privilégio de Invenlão:" N870 IMPLEMENTO AGRICOLA"
REIVINDICAÇ5ES

- N8vo impiemento agrícola, caracterizado por compreen.

N g 170.147 de 3 de 'junho

, •

Roquerentet SONU3 CORPORATION -

' Privilegio de Invenção: " ELEMENTO1
nolVDMICACtIte.
tUttInt0

de

aeopilmoneàt

usar um par de transdutores piezo-el
;um adesivo de eianoaorpeto %enema:4
_
, •
'
_
.
Á requerente reivindica 4
do deres:libado na NoareivIli, dá•-Pater
.em
372 1E
3 de i'‘I'Ph
o,
11:t:an1::41:01.1(
t:t:

.

.
A0011.111ffle grett.tteneeling
---

alfadttritade
hploos Imitapoltze fui ' , tue
/deso.afitiPta;

115
'der uma travoesa de suporte, fixada , em cada lado do 'capô. e do
s:interpcato anue 49 ¡Um,. 401171
e em posição ver'..
chassis de -4 trator convencionai, 'firmamento
•_
4'
-•
tical,' podendo alternativamente serem ambas as travessas inter
_
aloridail
do
emoreepeAdeale,
vsk,
ligadas Pelas suas extremidades.:superiores , por cima do edíto
"L"° 1 10/,‘Qm. Rglados di Méggat
p8 por uma travessa de refbrço, --sendo dispostas .nessa
vertical e projetando-se para fora horizontalmente duas outras.-'
travessas rígidas, em cada lado, eendo'eseas travessas ligadas .
't oe dPreeentadolt'
entre ei em suas extremidade::: opostas por Outra travessa . Manti
'42
-nedora do paralelismo l e da estabilidade , das ditae 'travessas,
•. sendo a travessa superior montada em pinos e8bre seus reepeot./....
vos suportes, de modo a , poder- girar em tórno . de seu eixo 'sendo doa travessa inferior fixa. * nela 'cio montadatteuvjunçães-de
aperto, sendo cada par dessas junç5ee , provido , de Pinos dispoee
• Mis em seusicantoe externos superior e inferiór, atravessando .•
esses pinos ranhuras praticadas em suas bordas: exteriores, .oU...
alternativanente sie essatijunçãesi . formedae 7.po'r chapas.-justa.,
por pgraftnios,• com :um espaço. vaio .entra--poetaee
. ' •apertadae
•
as mesmas, que é atravessado pelos ditos pinos, nos quais mio
•
• •
' articulados os braços m4veie do conjunto isto é os braços eupe".
riores, em forma de tubos teleecópicos providos internamente.,
'F" II
I
demolas ou alternativamente, de qualquer sistema hidráulicó
. TIMO Ne 167.700 ae.9 deluargo . de 19
amortecedor,. coe braços inferiores ., em .forma - de iraveseaá, •
Ásquarentel , DEKRE COMPANY , . 6.V.A:
sendo ás extremidades opostas destes braços articuladoi . dm.ter.-171411/410 de Invenção: i.i.,ESCAVADEIli
rio'de outros pinos que atravessam em suas partes superiOr
'
MIVINDICACOES
• • .média. os auportée-forMados Por uma -chppas dupla em.forma de ca"
rcsvatlerst ouso rizada por_uma,estrutura
giratobNg:.
. .
•
.;maleta, em cujo interior .penetram os ditos braç0e articuladOe - para um implemento entre uma armação rincipal e um braço movei de gula,4,
,
;
,
, nos respectivos pinos, tendo essa chapa duPla Sua - parte euperi
- deite, abrangendo: um , velo vertical; eo. estruturado cembor -formada
.
or preferivelmente c' hanfrada :ou afunilada,-oOmpreendendoainda
troo do ve1O, r eom eztremidadei-supel or e inferior -se apoiando contra o
- ;-os ditos suportes um P4 ou, base em cuja saliencia são ' fixados-,
velei pára demarcar : coa . o veio uma oapra' .de gE:s anular,reemada-4 diepo
oe , braçowportadóree dás respectivas enxadas, - sendo. esses : bre,
tivos de palbetaseemtri: e veio e.a estrutura-do tambor, para dividir
ços constituídos de Oihas_de molas: flexíVeie e recurvadas.PaAmara em compartimentes Oxpansfveli; e Contreteis; : Meios pára intredli
:rm dentro, firmemente fixadas na dita base por Maio de prende..
der Má setinar -e glee dos iOmparimentoo, p aral)roduzirfmovImento angnin
- , dores ou grampos; podendo ainda alternativamente_ a base acima
entre e estrutura do tambor : e &veio; suportes superior a.inferior:da ge
referida teroutras formas que 'não á prismática, ,como a 'forma
magio; entro:áiedá e '4 ,àrtiture . do tombo", para rotação es torno de Ui m$
tubular ou cilíndrica, assim como seus: reepootivos braçoer , ou
xoyerticáll meios ' do conexão articuladáentre os suportes e as extreidi
suportes, que podem Ser verticais ou ' cilíndricos, sendo neste
.
.
• 4'
_dados euperiore inferior do velo, 'evitando moviaento.erigular,fio
Caso, os ditos braços provídoe_de mola j ancoradas no Chapeie •
bues/waidtlade que 0 velo se desloque Coma. estrutUra do tambor em meNk
7kto trator. manto
que não sejá ê angular; e meios que liga-a estrutura do tambor 1119.:
Pontos n2 1 do total de 6:pontoe apresentados.
e!
' .1:rreçO M4V414-'
'T.:13 4 - 12 ft
requerente reivindica a prioridade doeurrespondenten
09'
' . .aildedepe•Itato. na Rep artição de Patentes dos Betados Pnidu da
kriír$Celel
41133 11° novembro de 1964, mA; no L4fl.057. ,
•

•

"Moo zio. 1 ,do

'

.

total deli-pontos apresentados

". 1800 Quarta-feira-15
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SIM tOLIS NACIONAIS
Í

LEI n:* 5.443 DE 28 DE MAIO DE 1968
• Besenho da Bandeira Nacional, em

cOree

Desenho modular da Bandeira Nacional
Tabela de Correspondência das Estrêlas e Estados
s'• Hino Nacional
Parte para piano
• Partitura para orquestra, em Si IS Maior
— Partitura para orquestra e cantoi em Fá Maior
• Música para Banda
Poema
Desenho das 'Armas Nacionais, em cbresH.
Desenho

das Convenções herildiças das .:Armas Nacionais

•Vesenho du ,Sêlo Nacional.

DIVULGAÇÃO N: 1.050

PREÇO 'Cr$ 4,00

A VENDA
Na Guanabara
Reção de vendas: Av. Rodrigues Alves.
Agência 1: Ministério da Fazendi
4ktenU-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal
Em Brasília
Na Sede do DIN

I

raEço DO NÚMERO DE HOJE: ,Cr$ 0,18'

•

