CAPITAL FEDI:ft-AL

DEPARTAMENTO NACIONP..
0A - PROPRIEDADE INDUSTRIAI,
DIRETOR GERAL.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTR-I

indeferiu 'o termo n.9 367.375 ',marca
Zerbel) Reconsidero o despacho publicado
em 20-2-1967, que 'indeferiu o
Reconsideração -de Despacho
pedido, para o fim de concedê-lo.
,
Guillermo Weller ' (na reconsidera- Kibon Indústrias Alimentícias
ção do despacho que deferiu o termo (no recurso interposto ao deferimento
131.563 priv. invenção) a- Nego aco- do termo n.9 712.835 marca Q Refres- Arquive-se o recurso, de acôrdo
lhimento. ao pedido de reconsidera- ' co)
com o art. 148 alínea ,a, do Decreto-eão e mantenho o despacho publicado lei
1.005 de 21-19-69.
em 6-10-65 que deferiu o pedido de pae,
- tente.
Kibon S.A. Indústrias Alimenticias
interposto ao deferimento
Ardonplast' Indústria de. Aparelhos (no recurso
termo -n.9 '712.836 marca Q RefresCirúrgicos ;Ltda. (na reconsideração do
co) Arquive-se' o recurso de fls.
"do despacho que deferiu -o , termo .. 22-31,
de acôrdo com o art. 148 alínea
132.097. mod. utilidade) Reconsi- a, do decreto-lei
1.005-de 21-10-69.
dero o despacho publicado em 25-10-66, :N.9 630.170 -"Indústria
Antenas
• que deferiu' o pedido de patente, para &Indica Ltda. - Resolvode
de acôrdo
o fim de indeferi-1o.
o art. 146, do Decreto-lei 1.005,
. Companhia Hansen Industrial (no com21-10-69,
reconsiderar ."ex-officio"
'recurso interposto ao indeferimento cie
despacho publicado em 9-7-70, que
do Vermo.140.865 priv. invenção) Re- oconcedeu
o registro para o fim de deconsidero "ex-officio" b despacho de
em face do art. '78 ns. 2 e
fls. 49v.;. publicado em 9-7-1970, de negá-lo,
14
do,
código
da Propriedade andasacôrdo com o art. 146, do Decreto-lei
, 1.005 de 21-10-69, para o. fim de orde- trial .
•
nar a publicação do recurso,
Pedidos "de Preferência
. Indústria de -Ventiladores Ciclone
,
Ltda. (no rece rso interposto ao deferimento do 'teimo 150.387 priv. in- Aparicio Basilio ' da Silva (no. pedivenção). Arquive-se o recurso em • fa- do de preferência do terino n.9 811.397
ce do arte 21 do Decreta4e! 1.005 de marca Rastro) -- Defiro o pedido de
preferência.
"
• 11 de outubro de 1969.
' _Produtos Alimentí ios Adria
c
S.A.
Diversos
(no pedido de preferência • tle termo
n.9 895.377 marca Adria) --a :Indefiro
Patt Fábrica de Aparelhos aeletro o pedido de preferência. . Térmicos • SA. .(oponente do têrmo
Produtos Alimentícios Adria S.A.
n.9 142.547) - Resolvo, de acôrdo com (no pedido de preferência do termo
o art. 146 do Decreto-lei n.9 1.005 de n.9 895:378 marca dria) •- Indefiro
A
21-10-69 . reconsiderar "ex-officio" o o pedido de preferência.
despacho publicado no • Diário Oficial
Associação Hospital Oswalcio. Cruz
de 11-6-1970, que deferiu o pedido de (no
pedido de preferência cio termo.
patente, para o fim -de que seja apre.
920.029) - Indefiro o pedido de predada a oposição.
Carme Giovanetti o lioacyr Souza ferCacia.
Evangelista Masiero (no pedido de
Cabral (no peando de restauração da Preferência
do termo 928.733 marca
patente mod industrial n. 9 2.204). Dragão) -- Indefiro
o pedido de preEm face do parecer da Dieisão Jurt- ferencia.
dica, nada hít que deferir.''
Rogiex Expoitação e Importação
Ltda. (no pedido de preferência 'eo
RECONSIDERAÇÃO DE
termo 927.739 marc4 Neetareitap
DESPACHO
Defiro a preferência.
- Em 27 de. julha de 1070

Marcas
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DiverseS
,
Lepetit S.p.A. -(na reconsideração - QIF Química Intercontinental Pardo despacho que ia deferiu o termo maceutica Ltda. (no pedido de caduna , 295.620 morda DeltacortenoD -7 cidade do reg. n.9
234.728 marca Re_Nego acolhimento ao pedido de recon- moçan de Laboratórios
LiSideração e mantenho' o despacho de mitada) . - Não 'tendoMidifarma
prorroindeferimento publicado em 1-4-1970. gado o presente registrosido
está extinto
Leoetit S.p.A, (na reconsideração
acôrdo com o art. 119 item 1, do
do despacho que indeferiva el terma de
Decreto-lei n.9 1.005 de 21-10-69. Arn.9 295.621 marca Deltcortenal) - quive-se o pedido
de caducidade por
Nego acolhimento ao pedido de recon- falta de objetosideração e mantenho o despacho de
Irmãos Scrivante (110 -pedido de caindeferimento publicado em 1..41O'7fl
ducidade do reg. 250.461 marca JoeZerbel
Indústria_ e Comércio nina de Indústria Paulista 'de - Cacau
tigt awonaide4t4a4
espaCno que Ltelta)e, -,Não tendo sido prorrogado,

o presente' regissao esta extinto, •.de
acôrdo com o art. 119 item 1, cinDecreto-lei 1.005 de 21-10-69 Arquive-se
o pedido de: caducidade,' por fala de
objeto.
Olpasa (Xás do Vara S.A; • (no-pedido de caducidade dó- ref. 251.364
marca Petisco de - Prociatos AlimentíLide:tiro o pe.,
cios Certo S.A.),.
. • -af ,
dido cie caducidade.
'Laboratório' Josolin Ltda.. (no-pedido de caducidade . do , reg..' 269.741
marca Dontalol de Faebenfabriken
Bayer Aktiengeselslchaft). - Declaro a caducidade do presente
Olpasa óleos do Pará S.A: (no pedido 'de 'caducidade' do reg. 273.100
marca -Petisco de Produto Alimentacios' Certo S.A.) .. - Indefiro . ce
dido de caducidade:
•Apsen Laboratórios S.A. (no pedido
de caducidade do reg. :•280.329 marca
Asem de Lultpold Werk C,'heinisch
Pharmazeutische Fabrik)'. a- Declaro
a caducidade do presente registro. e
Laboratório Lm S.A. (no pedido de
caducidade dó reg: 283.055 marca Puran .de Laboratório Especifarma S.A.)
- Declaro a caducidade do presente
registro. •
dido de caducidade do registro nume-,
dido de caducidade cl oregistro mime,
ro 285.945 marca Petisco de Produtos
Alimentícios Certo S.A.) -• Indefiro
o pedido de caducidade.
P. '. Duval S.A. (ria reçonsideração
do despacho que deferiu o termo número '789.219 marca Cavalier) -Arquive-sé . a, petição 35.224-70 de 10lhas •53-56.•
•
'

• . - ,•
,
\N 657.535 aa_. _Vista AlegrePõsiaa
to de • Lubrificaçãoa-Viata • •Alegre':L
mitada -- Classe 47 N9 662.356 -a • Timbó -."'Socledade
Agrícola Timbó:eLtda. a•.- ',Classe' 7:
N9 664 :911,:a-a Ache :Ache.. Móvela e.: Decorações Ltda.e --- Classe 40..
SÃ.
e Ne • 667.051 ,
Classe '40
Adm. • de Valôres
(com exclusão ... 01.0 'artigo , : ,,indicado
pela seção)". • ' ee . • ••
Escol • e- -Escol Com.
N9 669.130
Classe40 de IVIõvées., Ltda.
(com• exclusão do' artig(l indicado Pela
seção) e-e e
• • e•
:NQ :669.594 - CajtiCie •aa Posto Ca- •
jfirie Ltda.",- Classe 47 (corá:expela
clusão ,. do artigb ,r indicedo
. se.
cao)
.e• •
MetalueNe 679". 580 2 . Mines
gica'alginoa Liciee• - Classe 47 -- • .
(com -eaclusá( . '(les. •eaetigos
• • indlcadoe,
pela seção) . e .• - . •
Hiran. Ind.
Ne . 672.017:
:Enraie
é Com.e de Móveis Ltda.. /- , Ciasse 40. •• -• •
• • •
Logala• era: •• N9 676.08e -oPoreto
tenores • e._Decorações Ltda. aa
se 40 -a- (com exclusão dos 'artigog.
Indicados •pela •, seção)
Wilson -Má . ' .
•1,19 677.790 e-, Vicky•
Cias-'
dré Ind. - 'Madeireiro I,tda

«--No 680. 703"Rubens Gentiile
Rubens Gentille Decorações _a Meeircie
Classe 40.'"
Limitada
H.L.J.
• N9 685.561 - 11.V.,1;
- Cisa:
Ind. de Auto ' Peças
se 21;
N9 687.949 -a- Avi;strive -- Zeus sociedade', Anônima - Ind. Mecânica Classe' 40 „- (com- cacha-elo do artigo
Indicado` pela seção) '
N9 687.952 - Embleinkica
S/A, Ind..' Mecânica --, Classe 40 (com exclusão do . artigo indichdo pela,
,Divisão de Marcat
seção)
.
•
•
N9- 687.953 --a- Etiabiernática Zeue
Em 27 de 'julho de 1970
S/A. -Ind. Mecânica -. Classe 40 (com exclusão do artigo indicado pela
4yetificago
.
seção) .
, N9 ' 687.954' --- .Emblemática -- Zeus
eDepoiS de decorrido a prazo de 60 S/A.. Ind. Mecânica - Classe 40
.
dias, a 'partir da presente data, para (com 1 exclusão.e do artigo Indicado
recurso ou Impugnação e se nenhum pela Seção). •
Interessado do mesmo se valer .ficam
687.955-Emblemática Zeus'
N9
notificados os requerentes abaixo
mencionados para zomparecer a este S/A. Ind. Mecânica - Classe 40 -é
Departamento, a fim de efetuar o (com exclusão do artigo indicado,
:
•
pagamento ,da taxa -final,. dentro 'do pela seção) .
prazo' de 60 dias, contados da •data •N9 687.956 .Emblemática Zelia
em que tiver expirado aquele prazo S/A. Ind. Mecánicae - Classe 40 de , reKursce
(com - exclusão do artigo indicado.:
pela seção).
&ramas Deferidas
N9 687.959 - Emblemática ea. Zeus •
Ind. Mecânica - Classe -40 --. N9 500.049 ---,Pot - Representa- S/A.
, artigo • indicado
(com exclusão
'
ções
Lida, - Classe 36.
pela seção),
Rotax - EngrenaN9 687.960 Emblemática ea.: Zeus- •
N9 652.499
gens Nacionais Ltda. - Classe 21. S/A. Ind.. Mecânica -- Classe 40 .N9 653.603 -_ *Pinem
Tinerfe (com exclusão do artigo ' indicada
- Ltda, - Classe E, , pela seção),.
Cem.-- e Ind. „

1886 Quinta-feira 30
1) O expediente das repartições
públicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção de Comunicações até às 17 horas. O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAL

tcheque ou vale postal, em favor.
4o Tesoureiro do Departamento de
11mprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
- da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
2) Os originais para publicação,
6) No caso de porte aéreo para
devidamente autentidados, deverão
1
' localidade
não servida por êsse
ser datilografados diretamente, em CHISPE DO *SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
CREPE DA SEÇÃO DE REDAÇÃO meio de transporte, a Delegacia
espaço dois, em papel acetinado
da Empam Brasileira de
ou apergaminhado, medindo 22x33 J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES Regional
Correios e Telégrafos em Brasília centímetros, sem emendas ou ra_ se obriga a completar o encamisuras que dificultem a sua comnhamento ao . destinatário por
preensão, em especial, quando conDIÁRIO OFICIAL
outras vias, independentemente de
tiverem tabelas.
iacréscimo no preço.
SEÇÃO
Serão admitidas cópias em tinta
7) A Delegacia Regional da
preta e indelével, a critério do
alicio da subdelegado do sapsdlanto do Departamento
Era prêsa Brasileira de Correios e
.IN
Nacional do Propriedade. Industrial do Ministério
Telégrafos em Brasília reserva-se
da Indústria e do Comércio"o direito de reajustar os seus pre3) As reclamações pertinentes
ços, no caso de elevação de tarifas
à matéria retribuída, nos casos de
Impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
comerciais aéreas, mediante avisoêrro ou omissão, serão encaminhaprévio aos assinantes.
das, por escrito, à Seção de RedaASSINATURAS ção até o quinto dia útil subse8) Os prazos da assinatura e
qüente à publicação.
I

f"

FUNCIONÁRIO

PIXARTIQ5ES E PARTICULARES

4) As assinaturas serão toma18,00
Cr$.
Semestre
Cr$ .13,5 o
Semestre
das no D.I.N. O transporte por
via aérea será contratado separa- AIU,
Cr$ 36,00 Ano . . _ ...... .........
Cr$ 27,0 o
9 9 ..
damente com a Delegacia da'Emprêsa Brasileira de Correios e TeExterior :
Exterior
légrafos em Brasília. Esta poderá
Cr$ 39,001Ano
Cr$ 30,00
se encarregar também de encami- AJUP
nhar o pedido de assinatura ao
D.I.N. Neste caso, o assinante diPORTE AÉREO
rigirá ao D .I.NN. o pedido de assinatura e o pagamento do valor Semestre .-.-. ..... Cr$ 102,001Ano
Cr$ 204,00
correspondente, na forma do item
NÚMERO AVULSO
seguinte.
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
O
5) A remessa de valõres para
assinatura, que será acompanhada exemplar.
de esclarecimentos quanto à sua - O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
aplicação, será feita ~ente por se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
•

• ...q....3_1LN...
• aaSz•

do porte aéreo poderão ser semes-

tral ou anual e se iniciarão sempre
no primeiro dia útil do mês subseqüente. O prazo das assinaturas
para o Exterior é sómente anua/ e
não- haverá transporte por via
aérea.

• Sm

9) A renovação deverá ser

so-

licitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
e do porte aéreo. Vencidos, serão
suspensos independentemente de
aviso-prévio.
10) Para receberem os suplementos às edições dos órgãos oficiais, os assinantes deverão solicitá-los no ato da assinatura.

E

697,923 - Cenel - Cenel S/A.
Veículos e Equipamentos - -Classe
21 - (com exclusão do artigo indicado pela seção).
N9 698.321 - Napco - Nelson
Lincoln Garcia e Cassio Felix Classe 21 - (com exclusão de artigo
indicado pela seção).
N9 698.376 - Sepol - Seno' Auto
Imp. Ltda. - Classe 21.
N9 657.749 - Inovações - Mec9.nica Inovações Ltda. - Classe 5.
N9 693.403 - Nociclin - .Produtos
Químicos e Farmacêuticos EMS Limitada - Classt 3.
N9 653.048 - Siterma Siterma
Comercial de Peças para Veículos
Limitada - Classe 6 - (com exclusão dos artigos indicados pela seção).
,N9 668.306 - Traktotec - Traktotec Ltda. - Classe 7.
N9 671.105 -- Colchão de Mola
Phenix - Jacob Creimer - Classe 40.
N9 672.319 - Ibaté - Ibaté S/A..
Agrícola e Pecuária - Classe 7 -%
(com as indicações expostas pela seN9

ção) .

1'9 672.423 - Americanos - Casas
Gaio Marti S/A. - Classe 26.
N9 672.434 - Monark -- Bicicletas Monark S/A. - Classe 21.
N9 673.160 - Agrosul - Agrosul
Implementos Agrícolas Ltda,
Classe 7.
N. Timb - Fábrica Na
cional de 'Motores S/A. - Classe 7
•N9 675.373 - Sulasa - Sul Latas
Classe-7.
13/A., Sulasa
'N9 609.058 - Don Pablo de Ha
!sana - Nilo Santos Pinto - Cias.
ee 50.
N9 369.453 - Santo Antônio Classe 41.
1I9 449.189 - Luiz Goes - Mera

tRaria Luiz Goes Ltda. - Classe 41.
NO 458.406 - Woodhine - British
`American Tobacco Company Limited
-lasee 44

2* 495.581 - Dival - Dival Dis-

tribuidora de Valores Ltda. - Classe 38.
N9 498.135 - Bel Air - Bel Air
• Classe 38.
Viagens Ltda. -NO 514.651 - Samba - Etablissement Marqint, Grandes MarqueS
YaGarlaationales - Classe 41. .
N9 514.712 - Coreraa - Coreraa
Ind. e Com. de Máquinas Ltda. Classe 15.

N9 514.717 - Corema - Corema

Ind. e Com. de ti Máquinas Ltda. Classe 20.
7
N9 518.329 - Coquinho Branco
Nova América - Ind. e Com. de
Bebidas Nova América Ltda. Classe 42,
•-•
N°518.924 - Expresso Flor de Minas - José Wilson Coutinho - Classe 50.

SEGURO DE ACIDENTES
DO TRABALHO
REGULAMENTO
DivukeNto
MEÇO' ,C4

a ~At
/Ne ~abam
agi; de' Vendas: Avenida rtodrigaes Alva
Agênde Ji Ministério da Fazenda
ittendem
'
a -pedidos pelo Serviço de Reemb e. lso Poeta
i
Em Brasile
Na sede do D.I.N.
.weeaffill.,1

••n•n••,~11 1,1n11

N9 , 519.276 - Ebano
Moysés Cardoso Neves - Classe 50.'
N9 519.380 - Ekman Panificadora Pão de Ouro Ltda. - Classe 41.
N9 528.876 - Albin - Albino Mendes & Cia. Ltda. - Classe 38.
PlexN9 529.062 - Select - O
- Fred, Figner & Cia. Ltda. ...Classe 38.
•
N9 563.461 - Avanti - Distillers
42.
Classe
Corp. (S/A) Limited N9 578.012 - Algibarrot - Bar e
Restaurante Algibarrot Ltda. -Classe 41.
N9 578.793 - Flanai - Planai
Imp. e Com. Ltda. - Classe 38.
N9 578.795 - Tijolil - Ind. e
Com. Tijolit Ltda. -- Classe 38.
N9 612.447 - Rancho - José Martins Spinoza - Classe 41.
N9 612.511 \- Duval - F. Duvai
Sociedade Anônima - Classe 42
N9 625.905 - Humorismo Magazine - Cia. Gráfica N6vo Mundo Classe 32.
1•I9 626.331 - Alviela - Bar e Café
Alyiela Ltda. - Classe 41.
N9 627.237 - Novigraf Nov1graf Ind. e Com. de Materiais de
Escritório Ltda. - Classe 38 - (menos para letras de câmbio) .
N9 632.408 - MF - J. Macèdo •
S/A. Com ., Ind. e Agricultura Classe 41.
N9 635.760 - Fado -. Fado Pazendas do Doutor S/A. - Classe 41.
N9 650.207
Coringa - Brasil
Oiti cica S/A.
Classe 41 - ¡com exclusão dos artigos indicados pela
seção).
NO 652.094 - Mugotoss - Ison Sociedade Anônima Ind. Farmacêutica
- Classe 3.
N9 659.070 - H - Sal - Tson Sociedade Anônima Ind. Farmacêutica
- Classe 3.
NO 678.333 - Argaresin - Aiga-

plast Ind. e Com. Ltda. - Classe 1

arta -sita-tetra aU
...a.--

••••

•

"
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Jtilho de 1970' 1387

(com exclusão dos artigos Indica- -.N9 723.581 - Emblemática Ed- n Na 721.989
Vendôrne
VenNotificaçdo ,
' dos pela seção).
son ,Pereira Le:te - Classe 48 - clame Publicações Ltda. - Casse 28.
N? 696.859 - Super-Itamur --• ata- , (com . exclusão de artigos . de touca721.992
Kidandá - Kevi- Ficam ' notificarma os 1 requerentes,
car S/A. Fábrica de Tintas e _Verni- ' dor)
•
kran Plásticos Ltda. - Classe 28.
'abaixo mencionados a comparecer
zes - Classe 28. • •
:N9 724.340 - Maquisol - Ary Hero N9 722.429 • JunealJuncai éste Departamento no prazo de 60
N. 697-.925 - Minerva. dos Anjos - Classe 48. - Agro Ind. e Mercantil Ltda. . ee- Clas- dias, a fim de efetuar o pagamento
Gessy Lever S/A. --e Clas.se' 46: da taxa final e da primeira tumidaN9 712.474 - Definitf - fs.aac N9 724.440 - Bioluz - Ind. e Co- se 46. mércio de Produtos Químicos Bioluz N9 '122.469 - Ruganihil - Dorian de, para que sejam, expedidas as carSchifnagel - Classe 48 - (com ex- Lana
a a Classe -1 - (com exclu- Grace Cosméticos Ltda. -= Clas- tas patentes:
clusão do artigo indicado pela se
N9 166.605
as Filhos So.
são dos artigos indicados nela se- se 48.
•
.çá.'el.
N9 722.869
•
Vante. -o Ind. de ciedade Anônima.
N9 112.652 - Candelabre =. Gilda 00)
N9' 139.083 - GlordanoBrUno
Ellsó
*
Amaar Plásticos Vanta Ltda. - Classe 28.
Rosa,Prumento - Classe 48 -a (com N9 727.479 - • Biondina
N9 723.266 - Emblemática - Cia. marek.
_
exclusão da expressão indicada pela Bebidas Ltda. - Classe 46. • ' •
- N9' 727.603 - Baruel - Chimica Siderúrgica Belgo Mineira - Classeção).
. Notificaçdo
Barue/ Ltda. - Classe 46.
se 48.
•
N9 '713.513 - Cleide - Indde Ara- N9 567.779 Defumatior Cabocla
N9
723.479 - Balsamo de Oriente Depois de deccalfdo o Prazo de -60
mes Cleide S/A. - Classe 48')
Mariana - -Raimundo Americo Ra- - Candido
Augusto - Classe 2.
con
r ,exclusão . de artigos de toaca- belo - Classe 2. ;
dias, a partir da presente data; para
N9
723.839 - Odacham -José de
- recurso e se 'nenhum interessado do
dor) .
N9
655.064
•=j
Boa
Noite
..EmMello Machado - Classe 46.
N9 714.622 - Caravela - Francisco
mesmo 'se valer ficamnotificados os
Industrial • Garcia S/A.. - N9 724.167 - Moacir.-- Ind. e requerentes abaixo mencionados para
Antônio Magano Monteiro - Clas- presa
Classe
27:
,
.
Com. de Velas Moacir Ltda. - comparecer 'a éste Departamento, a
se 46..
N9 678.911 - Albatre
Lancõme Classe 46.
fim de efetuar o pagamento da taxa
.. N9 715.509 - Big-Day - Inds, Sociedade Anônima - Classe 48. •
"• ' Hilatrfar /ndals- final, dentro- do gazo de 60 "dias,
N9 724.196Macedo Serra S/A. - Classe 48.
. N9 684.109 - Marajá - -Produtos Iria
Química e Metalúrgica Hilarnar contados da data' em que tiver expi•
N9 715.977 - Perglass Fábrica S/areafee Ltda. ---• Classe 46 (com
rado aquele prazo de recurso:
Limitada -- Classe 46.
deBotões - e Pérolas S/A. . Perlena excliasa°
' de creolina).
-• N9 • 724.232 - Fairlayne
Daidel
''Ind. ."; Com., Impe e Exp. - Cias- Ne 70a.811 - õlho Grande
Eif- Maitins
Privilégio de Invenção
- Classe 48.
ie 28.
.
"
fel. 'T'esa'e r Olive a:a - Classe 2.
N9- 724.626 - Bicho' - ,Irmães
N9 '718.041 - APQ - Tthenas Ind. N9 -706.279,- Filomon - Imperial
Venturacci S/A. , Ind. e C-Õm. •
Deferido"
e • Com. de Produtos Químicos .Ltda. Chemical.Industries Limited
Clasa Classe
2.- '
- Classe 48.se le •
.
.
136.183
- União de Material
N9
N9 718.160 - Sople - Ind. e Com. ,N9 711.505 -aOrgachernla - La- N9 725.545 - Florisbela
--Agnce. Detergente
à .Espoja Sin t ética SOale Ltda. - Classe 28. •
Sampaio
Vellame_Classe
48.
.
Organon do Brasd Ltda.
'N9 718.518 -- 095 - Jane Maria boratórios
N9 725.628 - Attafin'- Quimara- Colgate Palmolive Company.
.Classe 48.Chlari - Classe 48.
ali Química ,Industrial Brasileira- Soa N9 144.604'
Aperfeiçoamentos eine
-N9
712.909
-GaStronol
Ind.
e
-,Na'118.974
.Merheje - Michel Com. de Sacos de, Plásticos Castro- ciedade Anônima - Classe: 2.Máquinas pára Processamento de Ft).Merheje - Classe • 48.:
N9 - 725.631"
Defumador "- lhas de Chá - 'Peter Crembie.
• nol Lt da. --e Classe 28:
mentiu
Garcia - Cias- , N9 165.049 - Válvula N9 719.136 - Fiapal '- Fiapel Ina. • N9 713.939 - Woldnsons
Labo- Se
2.
Fischera .
de Artefatos PlasCcos e Escovas .Ia- ratório Weldnsens: Ltda. - Classe 48. N9
727.456 - Fiesta -. Ind. e Com:
ninada - Classe 28.
N9 144.810 Foeporo Ite-Inflarna'•
N9,
718.149
Perita
Produtos
Tina'
Ltda.
Classe
1(com
exN9 719.233 - GEAM
Indústria Químicos •Pentagono Ltda.' •- Clasvel e Processo para Produzir o 111e,clusão dos artigos indicados pela se- T110
. Gearn de Impressos e Plásticos Ltda. se
- John Burton Tigrett.
.
.
46:
ção).
, .
- Classe 28.
718.338 - Ridap;
Rídag hm. -N9 728.483 - Paliogen Badische - N9 145.671 =- Estrutura Laminaria •
N9, 719.238 - Elvac:te - Ear. dh e N9
Com
Ltda.
Classe
46.
•
Anian & Soda Fabrik Aktiengesells- Ragida, de Paeo Leve, ruce' eicemente
Pont de Nemours and Company - ' N9 718.409 -• Bosimar
Ind. de chaft - Classe 1•':
resistente e precesso contínuo paea
Classe 28. .
•
-Produtos.
Químicos
Bosimar
Ltda.
-a.
preparar a mesma -- Monsaato Com• N9 710.270
Vulceno
ind. Me- Classe 48.
•
•
Titulo de Estabelecimento
pany.
telúreic,a Gazola Ltda: -- Classe: 48 Na 718.515 - Reprevás
Repre- (com 'exclusãodó artigo indicado VaS CCM:e 'Representações :ateia.
•
'Deferido
Medeio Industrial
pela Seção) .
.„ .28.
N9 719.330 - Mirsaa
1V1Irsan . Classe
Deferido"
. Ca- -4.aas 'Ltda. e- Clas.se- 48.
N9 '719.365 - Mano) - Fábrica', de - N9 447.994 -- Tareie ' ea Luiz Ma33.
- :
"-- N9, 719.422 - • Sapoti - eaeazelieo Velas Marpol Ltda. - Classe 46.
i
raW9‘
-582C
N5
.113are
13 de Abril -- N9 176.179 '- Original contígua.
• Chaipetta - Classe. 48.
N9 719.380 - Tinte/sei - Tintobel
Cecil'a da Silva - Classes 41 42 43
dc 'vira de talados. têm s, Iceds
• N9 719.469 - Henera Ileneca Distribuidora de Tintas"
, atcla. - Ne 476.056 - Auto Viação - Prin- eção
correlatos - Ancora Ind. e Com.
Ind. -e Com. de Plásticos UM, ,- Classe 28.
•
a
cesa do Agreste - Lourival José da Limitada.
Classe 28.
•
••
N9 719.570 --•-• Alvejaqua
Cyrillo Salva , - Classe 33.
•N9 719.528 -R.E. Santo - R.E. de Arruda Barbosa -a. Classe 46
-,Notifi&çclo
Santo Ind. e-Com: de Tintas 'e Ver- N9 719.636 - • Coq - Coq Com. e N 9 496.674 - Progresso- = 'Orga,
nizes Ltda. -_ Classe 28 - (cora as Representacões Ltda. ,-., Cla-sse • 28: nização Contábil Progresso Laia. - • Ficam notificades
os.requerentes
• indicações expostas 'Pela seção).
aT9 _ • 7(9.aoa - Rheneflex"
Rhe- Classe 33
abaiao mencionada% - ntra .aorrinarecer
,
Na .720.415 - Shadea Ahead
noflex GMBH - Classe* 28.'
N ? 627.911 Kardinal - Bar e
American Cyanamid Company - ale '719.887 - Redelta - Ind. e Restaurante Kardinal Ltda: -- Clas- a ate Departarnentõ, a fim de efetuar o pagamento da taxa final e da
Classe- 48 - (Com exclusão de arti- Com, de Metais :e' Plásticos Redelta ses 41, 42, 43.
primeira anuidade,. dentro de prazo
gos de toucador).
Limitada - Classe 28.
N9 645.601 --Palácio dos Brinque- de 60 dias:
, N9 720.485 - Almirante •-• Solo- N9 720.179 - Showplast Showe dos.-- Seguezio &Cia.t -La.
d
Classe 48.
moa Titelbaum
plast Ind. e Com. de Artefatos Plás- Classe 49.
. Privilégio de Invenção
laa? 720.899- Gavea-- Gavea lnd ticos
Metálicos Ltda. - Classe 28.Manufatureira de Plásticos Ltda. - N° e720.232
-- Janpra
Janpra
De f crido
• '
Classe 28.
Ind. e Com. de Sabões Ltda. - • REPUBLICAÇAO: ,DIRETORe
.
•
' GERAL DIVISÕES - N9 721;056 -a Cachoeira- - Repre- Classe 46:
.
N9 143.987 - Proces,so para namar
sentações e Comércio Cachoeira Li- laa 720.265
Peddler
.j . S. Pao -grau de polimerização da hidrexiSERVIÇOS E SEÇÕES
mitada - Classe 28.
checo - Classe 48.' .
etil-celuloee pana obtenção da MisN9• 721.097 Corsage Corsage N9 '720:411 -e- Endust -a- The Dracosidade desejada para fiação „OU
Em 27 de julho de 1970
Ind. e Com. de Plásticos Ltda. - ckett Company .-- Classe 46.
Fundição de •Ilidroxi-Eteii-Celulose 7Classe 28. e
-N9 720.413 - Dri-Glo
The DraRaynonier .Inc.
• Reconsideração de • Despacho'
- N9 721.484 - Laporte =- Casa -La- ckett Company -a- Classe 46. -N9 171.785 - •Protessode. prepa• porte' Com. de Armas e Munições N 9 720.418 Knorich Irmãos
. Limitada - Classe 18.
I Knorich & Cia. , Ltda.- Classe 28. Munck do Brasil S/A. Squipamene ração de /atices artificiais a _partir
N9 721.659 .- Xeca
Jacques Ru- N9 720.966 - Orvencos - Organi- tos Industriais (no pedido de, recon- de látices sintéticos Shell Inter, bert Deluz -eClasse 48. •
zação de Vendas de Cosméticos Or- sideração do despacho que - deferiu a nationale Reseaach Iselaats-Chappij
N9 722.499 - Tissú '-a " Oscar , San- vencos Ltda. - Classe '48.
patente "PI t&-mo n9 129.533) ;
tiago
Classe .48.
.•
N 9 721:095 - Novocar - Luis Lu- Reconsidero o -despacho publicado no
N9 113.682 Processo para preN 9 '723.175 - Lustrop' -. Campos ciano Junior - Classe 46.
Diário Oficia/ (Seção III) de 12-12 parar bis (acetaldeldo) bis(treoni•_
& Reis Ltda.: -e- Case . 28."
=
- N9 721.238 - Criei , - Criei Com., de' 1966,
que deferiu o pedido de pa- nato) de cobre - Tanabe Siyaku Co._
N9 723.219 - Emblemática - Cia. Representações, Imp. e Exp. letcla_. tente, para o fim de indeferi-lo.
Limited.'
Siderúrgica Belgo Mineira - .Clas- - Classe 46.
„
Metalúrgica
Oriente
S.
A.
(no
rese 1.
.
N9 721.328 - Maripili a-- PerfuPrivilégio de Invenção
interposto ao deferimento da
N9 723.245 "- Emblemática -7 eia maria Maripili Ltda. - Classe 48.- curso
patente
MI
.teamo
.n9
166.605)
.
'Siderúrgica Belgo -Mineira' - Clas- N9 721.401 - Bom Pastor -a- Com. Arquive-se o recurso -de fls. 13-1Q,
Indeferido.'
se 27.
e Ind. de Representações' Bom' Pas- de acôrdo com o art. 21; do Decreto. Classe 28.
N9 723.397 - N --- Ernesto Neuge tor" Ltda.
Lei n9 1.005, de 21-10-69.
lav- 142.453 -- Aperfeiçoamentos em,
bauer S/A. arids. Reunidas -- Clas- N9 721,598 - Lupeba - Lupeba
ou relativos a cortador automático
Pedro Asnear Garcia (no recurso para
-Ltda. - Classe. 28.
se- 48 - (sem eireito ao uso exclu- Plásticas
carnes - -Hermanri S/A. Ind.
" N9 721.625 - DobeDsber & Interpcste ao deferimento da patente e Comércio.
sivo da letra N.
,
..1 a. Ltda. - Classe 28.
PI Vamo n9 139.083) . Arquive-se
N9 '723.452 - Inps.-real
N9 721.709 - Colaa'r e" T:cs 2rp- o recuso de acórdo com a 'alínea a al° 167.410 - Aperfeiçoamentos ens
Ind. de- Perfumes Sayonara Ltda.- - ducitifinica Ind. ,e Com; Ltda. - Cio ;Ct. G, do. Decreto-Lei n9 1.005 secadores de roupas - OuMercusci0
Classe 48.
Classe 28.
de 21-10-69.
Bertencello.
s.
,-

•
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--Irmãos Knorich &
193
aa7
1N19 193.606 - Therezinha Beatriz N 9 177,566 -- kl Fibras Limited,
de lati:
No 146.108 - Nôvo Moda°
Alves de Andrade Zorowich.
N9 192.043 - Gosudarstvennsa Vselidada de uma bota-cano-longo - Cia. Ltda.
Nç' 193.607 - Fanem Lida
sojuzny Institui Po Proektirovaniju
Cary Ramos Valli.
Luiz Carlos FernanN9 193.564
N9 193.608 - Fanem Ltda.
Predprijaty Prmyshlennosti StroitelN9 147.533 - Aperfeiçoamento en des Norte.
N9 193,612 - General Electric nykh Materiallov.
NO 193.562 - F.letro Mecanica Ray Company.
aosqueamento para bisnagas - Bal170.569 - Adalberto Gologlalight Ltda.
ihazar Perseke.
nos.
195a563
---.Metro
Mocanica
N9
193.613
General
Electric
149.150
Nôvo
expositor
para
•N9
N9 172.34C - Waldetário Chagas.
chocolates e similares - Chocolate R,aylight Ltda.
Comaana.'
N 0 175.076 - Paçõ & Cia
Dulcora S/A.
Andra allehlazis.
isla 193.565
N9 175.327 - Radical S, 1.. ProN9 193,630 - Júlio Cesar Giacosa.
Isla 193.631 - ThreacIlines Fastener dutos Químicos.
N9 149.387 - Novas disposiçoes N 9 3,93.569 - Manem Ltda.
N. ' 175.413 - Flávio Corrêa e Fran
Corp.
construtivas em sacolas de papai - No 193.570 - Fanem Ltcia
N9 193.571 - lalassey-Gergusom
N 9193.632 - N.V. Philips'Gloei- cisco Sanchez Campos.
$rmãos Burunsuzian
N ? 175.422 - Etuco Ohara.
I a nasenf a brieken . .
1.
NO 152.008 - Nova disposição cons- Services N.V.
Sunbeam Corp
N9 192. a72
N9 193.634 -a- Esso R.esearch and
N9 175.463 - Mesomplast Inda
trutiva em decoração de btilsas e siN9 193.573 - Eli Lilly and Com- Exigineering Company.
NO 17a.505 - Angel Clua Corbainflares - Eugene Plotz:
N9 158.950 aa Rotim Sta Haas Com.7 ton
- N9 155.510 - Processo de fabrica- pany.
Anton Braun.
NO 193.574pany.
•
ça,o de estofamentos de material elásNO 175.648 - Simon Israildwitch.
N9 193.575 - Vinicio Soares de
tico expulso Pirelli-Sapsa. Societa
N9 175.707 - Constantino AtanaCumpra
exigências:
Figueiredo.
Per Azioni.
de La Porta.
Pereira Lopes Ind. e Com. Ltda. aios
N9 193.581 - Plásticos Coblanit
N9 175.721 - Katsuhiko !Mino e
(junto
à.
•
pat.
PI
tarmo
.191.933).
lifodélo lvdytrial
-Ltda.
Toshio Twabe.
N9 193.585 - Byron Jackson Inc.
N9 175.722 - Toshio Iwabe e KatDannemann: Sienisen, Big/er &
Indeferido •
. N 193.594 - Plena Fournari.
Ipanema Moreira ajunta à pat. PI suhiro Ilibino.
- Imperial. Chemical têrmo 192 . e81).
N.
N9 175.742 - Eletroplástica Metau.
N9 149.624 --- Nova disposiaito cons- Industries Limitada
AEG Telefunken' .do :Brasil S.A. rus Ind. e Com. Ltda.
•
trutiva em escôvas portáteis - TeN9 193.596 - Carrier Corp.
N9 175.940 - João Goberto Resch,
(junto à pat. MI ,têrrno 212.074).
rini - Cia. Brasileira de Plásticos.
N9 193.597 - Eastman Kodak ComN9 174.699 - E. R. Amantino,
pany.
Boito & Cia. Ltda.
DIVERSOS
Exigências
No 193.598 - The Lunlop Compaa
N9 176081
Wilheirn Heinrich
-•
ny Limited.
Basilio Solomka '(junto à bat. PI
Cumpra Exigências:.
1a1.70 9 - Snia Vircosa Sociela Vai:mo 163.089). arj Retifique-se o Friedrich.
Obermaier do Brasil S/A. E quina- Nazionale Ind. Aplicazioni Viscosa nome do co-depositante Basílio SoN9 176.104
Levino Sebastião de
alentos Industriais (junto à patente S.p:A.
Medeiros.
romca para Basilio Solomka.
Pi térmo, n9 190.841) .
N9
176.276
- lVfaximillan Schwar`N9 184.965 - American Anilina
- Técnicas:
tz.
Arquivamento de Processos
Products, Inc.
Cumpra - Exigências
N.
133.593
- Alfred Alain Arnold
N9 193.635 - Solva. et Cie.
N9 182.826 - Aroldo Barthmann,
Forain mandados arquivar os Islarvut.
N9 193.636 - Mattel, Inc.
Helio Barthmann e Dimas Viegas
N9
139.273
Feigenson S.A. Ind.
processos abaixo mancionados:
Gei :y S. A.
- J.
Vlarotti.
e Com.
, N9 193.638 - J: R. Geigy S.A:
N
9203.918
Sandoz
Patents
Li183.623
Shinichl
Hosunn.
N9
149 157.994
Ind. e Com. Dako
N9 . 184.371 a- Silvar Knitting Ma- lass. 193.639 - 193.640 - 193 641 mited.
N9 176.301 - Milton Brasiliense do Brasil S.A.
J.B. Geigy. S.A.
:hine Co. Limíted,'
N9
169.669
RichardsOn-Merrel
N9 193.400 a.- Chemische Fabrik N9 193.645 - Paulo Mario Mala. Pires.
Limited.
N9 193.650 - Himalaia Ind. _de e Antoniva Hemelrijk.
Pfersee GMBH.
N9
154.181
R.I.V. Anstal Zur
No 193.467 - Joaquim Frutuoso Brindes Plásticos Ltda.
N9 176.313 - Rafael Angel Naya, Verwaltung Von Real-Und ImmateN9 193.656 - Marlinite Produtos
autierrez.
rialvermogen.
Sintéticos Ltda.
N9 176.337 - Walter Quadros RiN9 193.489 - Xerox Corp.
beiro .
N9 153.222 - Hilário de Lucca.
N9
172.836
Elias
Mansur
Had.
193.434
Société
dos
Procedes
No'
dad.
N9 176.620 - Farhi & Haiat Ltda.
a/Iodemos D'Injection Sopromi.
Arquivem-se os processos.
NO 193.603 - Westfalische M.etall N9 176.746 - Tito-Lito Atena LiN9 193.438 - Borg-Warner Corp.
-I tetificaçã.o de Pontos Industrie
KG
Hueck
&
Co.
mitada.
162.608
Schalom
.Rocalim.
N9
N9 165.916 - Aperfeiçoamentos
NO 168.103 - Papéis Gomados Líem/ou relativos aos processos de seder e Conexos SaA.
cagem por congelamento e apare170.567
Tsutomu
Taxam'.
No
lhagem apropriada - Edward:3 High
N9•170.580 - Ind. e Com. de MáVaeuum International Limite -ri. quinas Blagiona Ltda.
Pontos publicados em, 24.7.70.
170.691
Romeu
Boccalato.
N9 163.960 - Método e Dispositivo
N9
N9 170.867 - Elgin Fábrica de Máde Fiaç tlocam Alma Resiliente quinas de. Costura.
Cia. Industrial Mogiana de Tecidos
e Milan Mirjetic Pontos publicaN9 172.439 • - Vicente Mi guel Smdo em 24.7.70.
kunas. Vicente Kulisauskas e Luiz de
N9 163.344 - Processo para forMagalhães Pereira Jr.
mar e transferir um filme completaNo 172.440 --- Vicente Miguel Smkunas, Vicente Kulisauskas e Luiz de
mente integrado - iVlarlsem MachiDecreto no 62.819 - De 4-6-1968
ne Com aany a- Pontos publicados
Mag alhães Pereira Jr.
172.697
Alvaro
Quincocas
Saem 14.7.70.
N9Decreto n o 62.820 - De 4-6-196P
N9 158.820 - Novo dispositivo au:gasti.
temático de pisca-pisca para veículos
N9 172.785 - Ind; Metalúrgica
- Nepal Novidades Eletrônicas, ProRoberto Ltda.
Divulgação n o 1;059
N9 172.946 - Suehiro Oniauka.
jetos e Aplicações Ltda. -- Pontos
172.958
Ind.
e
Com.,
Imp.
N9 158.897 - Dis positivos aontroN9
I.N.C. Ltda.
-ublicados em 23.7.70.
N9 172.967 - Baldazzi Romano,
ladores de seqüência - Roberiavnaw
PREÇO: (Cr$ 0,50
Giacomo Grotto e Giusepae ,Corra.
- Controls Company -- Pontos pu172.968
Salvador
Sanchez.
blicados tem 23.7.70.
NO
N9 163.474 - Novo perfil para roN9 173.576 - Sun Fong Yu.
173.707
-.Galli
Ind.
de
Móveis
das
ou aros de material rodante sôNo
VENDA
bre trilhos - Enaloc (Proprietary)
Sociedade Anônima.
Limited - Pontos publicados em 23.
N9 175.781 - Ind. de Meias Apoio
7.70.
S.A.
Na
Guanabara
Suaierbrás _ParticiN9 155.929 - Aperfeiçoamentos
N9 177.668
pações, Adm. e Com. Ltda.
-miou relativos a receptores de imAvenida Rodrigues Alves ne
I pulsos - N . V. Phili ps'glbellampen•N9 177.677 - Intim Amiach.
fabriken - Pontos publicados em
177.699
Fábrica
de
Guarda
N9
23. 7. 70.
Agência
Chuvas e . Guarda Soes Guanabara
N9 109.529 a-- Processo para pré!
Ltda.
Ministério da Fazenda
-arar marca ptídios de abadia temiaN9 145.414 .- Union Carbide Corp.
•
ria de ouro e composições que os
N9 175.089 - Suehiro Onazuka.
•Atende-se a pedidos pelo Serviço de' Reembtilso Postalcontenham, bem coma uma com- oN9 156.032 - Jean Henri Raiar.
sição decorativa de ouro, au para
•
N9 158.427 - Kiisshi Amemiya,
clouraeão a fogo - Engenlhard InTakashi Amemiya e Akira Amerniya.
Em Brasília
dustries. - Poatos publicadas
.N9 179.211 - Max Lowenstein S.
em 23. 7. 70.
A. Fábrica Aliança de Artefatos de
Na sede do D'.1.N..
Metais. • •
N9 159.003 - Sistema de freio Rockwell-Standard Corp. - Pontos
N° 193.556 - Gilberto Dib e João
1••=1, •••n••n••••
publicados em 23.7.70.
Luiz Ferreira de Camargo..
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO
.wmfaso iv lb3.757 de 27 de Outubro de 1964
Requerente: COMISSARIAT A L''ENERGIE ATOMIQUE . =w FRANÇA
Privilégio de Invenção:" DISPARADOR DE BAIXA INDUTÂNOIA"
'FIVINDICAOES
.

/.. Disparador de baixa:indutânola,Ue wx.pro-Djue
iro de uma câmara cilíndrica parcialmente esvaeiada
ma sdrie de eletrodos coaxiais eonstituida por:eleitedoa-ditos
-principais e por eletrodos ditos Secundários, originando-sa
descarga elétrica entre os eletrodos.principais com a:e.juda de
_um canhão de plasma e sendo guiada pelos eletrodos SecUngri0P
caracterizado.
Pelo fato de que os eletrodos principais e eeeun
_
-ddriosÁém uma forte anular de raios diferentes, diepostoe de,
. um lado e.dO outro de um mesmo plano afim de imp8r . e1 descarga
,c formato geral de um formato por linhas radiais de cai-rente,
estando cada um do eletrodos secundértos constituido por dois
elementos circulares chatos colocados face a'face em cada lado
•
do referido plano, deixando entre dles um espaço livre Suficiente para a:passageMda descarga. .
A requerente reivindica a priOridade-do correspondente p2
-dido.depositado na Repartição de Patenteada França em 14 dó
Novembro de 1963 sob 11 2 953.671-;
' • Ponto n2 1 do total de 5 . pontos apresentados.
7
,8

çOee ao corpo,-de . tal , maneita qne , a'parXe da tampa
bre posta de cavidades tenha suficiente transparência paia q
cl,indice seja :visível attavéw.da mesma.
A depositante-reivindica a prioridade do correepOndeatíN
pedido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, fi'lj)
28 de Fevereiro' de 1962 sob e n2.7.1/4,.:
Ponto'n2 1 do total de . 6 pontos apresentados.
. •„

/

J
t

TÉRMO-ífflP2 148.626 de ,23 de Abrili de
. .1963 .
..,
Requerente: SIEAVENS,AKTIENGESELISCHAFT -...,= ALEMANHA
Privilégio de Invenção:"SISTEMA-PARA MELHORAR,A.OARACTERISTICAH
-DE FREQUÊNCIA DE UM TRANSFORMADOR
. .._,_
. ELE.CTROLchmuln".
. .
FIVINDICA0E1

No."
..itt

Ág
CMEER11 á' P."

prior

N
WV:awi'427.141

.41 /.5

_
TERMO :N2 147.19) " ca . ' 22 de Feverezre • de :1963
Requerente: ORTHO PHARMAC. EUTICAL CORPORATION ='m
Privilé gio de Invenção:" DISPOSITIVO PARA, DISPENSAR
DOS, : PfLULAS OU SIMILARES's

1 • Sistema para melhorara caracterietica faixa de fre.
q..ncia'emum.trensformador electroacústico, cuja caixa seti . •cha subdividida. 'por meio 'dó ' uma membrana e de uma parede divl
'adiria provida, pelo menos, -com uma abertura, em uma câmara an.
da membrana, 'bem com em uma
teriorei em uma ' câmara posterior
,
,câmara de reasonador, caracterizado pelo fato de que, por meio
_ •
.
db mais uma parede divisória cilíndrica existente entre a
meira parede divisória e a membrana . é criada uma adicional Cd. .
,

•

-

coMRRIN2.

'REIVINDICAÇõES

:1 - Dispositivo pata aispeneareomprimidoe, pílulas ou
similares; caracterizado por compreender um ,corpo em formaylb
anel, tendo em una das suas extremidades ou face radial um ae1, composto de porçães equidistantemente espaçadas, criando
una dessas porçães provida com um índice, estando ás porçães
restantes munidas de cavidades para receber 'pílulas nu eemeltt
ntes, una tampa para a . referida face radial, encaixada no refl •
rido corpo de maneira a,poder . girar sare o, mesmo, com uma a:•
bertura para dispensa ou distribuição,. que poderá ser diepOste
de tal maneira a ficar sobreposta a qualquer uma dásavidadet.
mediante rotaçãe relativa: do mencionado corpo atimpa, e UM el
butido em forma de disco plano ou anel, colocado edbre a tamP,
tendo Use embutido silecolos indicadores dó um determinado'pe,
rodo de tempo, correspondentes . ,• cada uma das.referidas por-

.sara anular de ressonador, herméticamante dechadauentra a
•
miara posterior da Membrana.
A depositante 'zoiyindica'a prioridade do correppondente
„
. pedido,, depositado,na - Repari iç ão de Patentes da Alemanha, ém
. 27;de Abril,del962 , eob o . ng 879.202 VIIIa/2Na2.
Ponto n2 1 do-Otal de 5'pontos apresentados.-

I g 3,, rot,
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diffilD ffa 154:739 de 21 da Novembro ao 1963
NeqUerentea STANDARD , ELECTRIOA S.A: = r 'GUANADA.lia
Primi/dgin de Invenção"AMPLIFICADOR PARAÚTRICO°

tilde Ne 153430 de 26 , de Setembro 'do
Requerente:COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMDQUE == ?RANÇA
11963
.Privilégio-de ;,Invenção:"APARELHO DE COMANDO DE REATOR NUCTJAR,
POR GÁS ABSORVENTE E DISPOSITIVO APLICANDO O USMO"

'REIVINDICAÇÕES

0* amplificador paraMétrico, caracterizado nêste por
REIVINDICAÇÕES .
i,
1001ffir UM circuito sintonizado de sinal e um circuito sintoni1 - Um apardlho de regulagem da pressão de mistura gasosa
Jâado vago acoplado ap mesmo, 'o dito circuito vago contendo na
absorvente que enche um circuito colocado no núcleo de um reaelemento de tmpeddnois variável, tendo uma' frequência reaonante.
tor ou no seu refletor, essa precisão comandando o dito reator
patUrale• aperfeiçoam ento compreendendo, meios para sintonicaracterizado
po compreender um circuito fechado no qual a mia
Sar o dito Cirouito vago Para a frequência reeorante natural •
tura gasosa é posta em movimento graças á aça* de uma bomba do
do dito elemento de imPedancia variável, e meios para isolar
circulação e pelo fato desse circuito fechado compreender disiNlátrtoamentoo dito oircuito vago do dito circuito de sinal
positivos que impem d dita mistura ao menos uma perda de car. Ca frequènoia reeonante no dito circuito vago, aumentando des.
ga localizada,,, e uma canalização ligada em derivação adiante
,4la forma a largura da faixa do dito aMp/ificado paramétrico.
• doe ditos dispositivos, alimentando a parte do dito circuito que
Pina1amat0 reivindica a prioridade de igual pedido,depoel
' qUe - atraveesa o ndcleo do reator.
',:eado
na Repartigão de Patentes doa Estados Unidos da América
•
'- -A requerente reivindica a prioridade do correspondente
212.223, em 21 de Wovembrode t962,.
pedido depositado na Repartição de Patentes da ?rança em 26
00~ U 3 gp total de 11 pontoe apreeentados.
•
de Setembro de11962 sob ní2 910.458.
Ponto ne s/ do total de 6 pontn. awmaantadne
•

Ft(1. 1 .

•

• AMO No /53.(152 de 30 de abril de 104 .
Seleereatai FELDIDLUCU WIUL. Stlikaim

•

asm=2:111~

,
agith ~D;PgDA,.
' Oblettigio 61lnven010 * çscommilm IpM
. PU_
ERIVINDICAÇOES
/.- Esoavadeira universal aperftiOda ott 0~10
taMeseante, Incluindo uma instalação de trabalho, sarwaterdWmCk.
tilas tato da que o noviaento da trabalho aProrio~ OU riter088
. galam retilíneo do instrumento 4 produzido autonittireaMente me*
acabe dobramento de um sistema de barna articuladas, ei.einès,

paktficto de que.o poesivel trajeto de trabalto aircalaadoom
Olgoreeag enta retilínea (curso) do Instruaento kaalor do.que
&extensão longi tudinal do sistema - de acionsautc dobrado.
Finalmente a depositante reivindica e prioridade dO
correspondente pedido depositado na Repartigh de Patelbe$
' tamanha a a de maio de 1963 sob na SCh 33 222 Mit&

ntd0a›
Ponto na 1 de total de 5 pont01 4rmaaa

TÈRM) Ne 146:356 de 23 de Janeiro do 1963
Requerente: CENTRE DE RECHERCHES DE rofir-miUsSON - FRANÇA,:
'PriVi/dgio de InvenoKo:" APERFEIÇOAMENTOS EM JUNTAS MACHO-FL.MEA DE TODOS DE MATERIAL TERSDPUSTICO"
•
REIVINDICAÇÃO

Aperfeiçoamentos em juntas macho-fêmea do tubos de me
terial termoplástico, Junta essa reforçada por uma capa externa que acompanha a forma da tulipa de encaixe e é virada além
da tulipa visando a manter dentro desta última uma arruela de
vedação, Caracterizados pelo fato de que a extremidade virada
da Capa forma um oolar que faz saliência, internamente, na entrada da . fèmea ou bolsa de encaixe, e forma aesim uma entrada
cujo diSmatre seta compreendido entre o diâmetro externo da po
nta macho .. o.diemetro . interno da tulipa-, sendo oue a ealiên-.
eia, Gania formada, abriga . uma face transversal. -,.aterna, per.'
,

02~0

pendioular ao eixo longitudinal da tulipa,
o colar'
:forga noa a extremidade da tulipa uma ranhura, com eecçAd ' re,tangular aegunda".. planos azia/ e radial, e destinada a servir
de alojamento pare- uma parte maaiça da referida arruela de Vedação, ao passo que a dita face transversal do colar destina.as a servir de limitador longitudinal É dita,arruela., ' •
â,depositante reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na.Repartição de Patentes da Prança,.ei 31
de Janeiro de 3.962 eob na 886.480.
Ponto na 3, Co total de 4 pontoe apresentados:.
•

".

•.
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poiloe -do me:MMo:b_

requerente r,rereinalueS radrInado ,de acamo temam 04
poeitado.na Repartição de . Pétentft2 NOrte. 60071CMLB el;) S9 éD
-Adi et o de 1961 sob' n0 -134.613.
tPonto ,n 9 , do . total de U conto; eproem:~1

TERMO go 153.069 de 25 de ,Setembro de /À
Requerente: PRIMO CORPORATION a.. E.U.A.
,
griv116610 de Invenção: n SINT6NIZADOR E PROCESSO 'D3fátInkia
TERMO Ab 146.970' -f.la 14, de: Fevaieire'-de
REIVINDICAOES
.
;-•
. Requerente: BRAUNSCH1EIC1SC1iE EASCHINERRAUNSTALT AíNÉNTO
•
A • um sintonzzanor,,caracteritado
'wuoxiorr
:fr ivil égi o.da,..InvençãoAPERPEIÇOAMENTOS EM CENTRIFUGA $1,01àã''.'
Moira aUb.cembinação, um painel, um sistema de . componentes de
MIME PROCESSO PARA ' TRATAR MATERIAL NA MESMA"..1
oircuito eletr8nico montado em um lado do dito painel,Umpri*.
FEIvINDIcA'çõEs
melro' jogo de elementos, cada um dos quais formando parte
-1-1 -7.- i p erfeicoamentoe eis centrífuga continua, parlión1W
um par de meios eintonizadoree, os ditos'elémentes sendo monta
mente centrifuga de emicar, provida com tambor cônico de CertZ
- dos adbre o OutrO lado d.o dito painel e entendo interligados'
írifugação, caracterizados pelo fato. de que O tambor odnioo
os ditos componentes, e em uma segunda sob .coMbinação, mel
„
:centrifugação
.se acha Composto de vérion tambores parolais ca‘,
Os de suporte fixados em relação deeMontével'eo.dita painel, e
forma de um tambor Com -eeção axial em ziguezague; '. .e ainda, €4
montados em relação deemontével:a8bre o ditasupOrte¡um eeguD.
1.o-fato-de ^ que entre os tambores parciais, eetto-'diepeataa
do j8go de elementos cada um dos quais formando parte de Um
Cu vérias paredes , de captação para apanhar o material OgatriZi
dos ditOepares de Meios de sintonização, e - oonemãee para vara
' gado,
-'
s
'ar aseociativamente os elementos do 8egundo :J8go cemfle de_ dl.
_
A depoeitatte reivindica a'prioridade do correepondent47.-'-,
to primeiro-j6go.
.
_ .
.
A requerente reivindica aprioridade da. ,O,lorrespOndente Dl --- pedido, depositado na Repartiçãode Patentes de Aleneniin;' em
2 de Outubro de 1962, ,,sob N2 B 69;045 III/82b,
,
d4do depositado . na,Repartição de Patentes doe Estados-UnidÕ
,Ponto n2 1 do total da 11 Pontos apresentados.
da América; em 21 ' de Dezembro de _1962 sob n2.246.414.'
'Pento n2. 1 do total de 16 pontoe apreeentadoe.''
par

era

,C0/11

•

fiRMO 22 _ 142.403: de 27 de -Agessto de: 1962s)
Requerente: CATERPILLAR TRACTOR CO.. ._
Privilégio'de InVençãe: o CANO PaSTICO ME DRENO 2 AlllegO PA.
R.A , PORMAR E ASSENTAR tp.amw
' IVIND'ICLOES.
`: 11E

cano dreno- compreendendo um tecidonlOngado de Ma.
terial elástico formado -nUM feitio ' Cubetancialmente'o ilindrieo •
. 'com um , canto 'sobrepondo -se no outro e rije /segurado, sendo que
edmente a presença de terra circundante,retéré.
dito fel.•
, .
por,
um
segundo
tecido
alongado
maio
estrei.
izado
tio,_caracter
cObrindoO8
cantos
eobrl:
• tO 40 eobrepondo • oe no'cane de dreno •
...Um

.

,TERMO NO 143.006 de 14 de Setembro' de 1962
Requerente: TER TIMM ROLLER BEARING COMPANY . = Z.U.A.
p rivilógioAc Invenção:" APARELHO PARA RET/PICAR'A SUPERP20
O.ILIMDRXCA:INTUNA
DE "UNA PEÇA DE TRABALHO HM ROTAÇÃO' • '
_
pEIVINDICACUS

f l _ Apa-rélho pare retificar a -sUperficie cilindrica inte4

Ale de unia peça de trabalho cá rotsí go e'para medir e dimenatte
3nterna,de1'uro, da mesma peça durante o alargamento do meemDs
n 'caracterizado por uma cabeça calibradora amovivel ' paraio inteA
riordo furo, cujaTeabeça tem una sapata que ie acopla ao SUX1
adjacente ao fundo do mesmo ajuntando-oh d'aovendo-se fa00 O?.
'superfície do mesmo durante o seu alargamento, uma montagem
'.eentilever de suporte da cuboça no furo permitindo Mme 1,07.01

44.0-2

102
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dg g aapata ggág gretivggenté assistida éèopiada d
le de fure • possa mover .•e inferiormente na proporção do a4
rgamento do mesmo, um orifidio voltada radial e exterlormene
%O na dita cabeça localizado no lado diametricamente oposto da
ama face é dita sapata e voltado paraa superficietlo furo
!durante o calibramento da dimensão do mesmo, uma fonte de un
!fluido para supttr uma pressão fluida no orificio e um disposit
¡tive oallbradOr eensivo a variação no espaçamentoentre o ()ri:
Cici o e a superficie do furo durante o alargamento do mesmo,
41 requerente reivindica a prioridade -do coCreepondente
pedido depositado ria Repartição de Patelites dos Estados Unidoe.
4a América em 2 de Janeiro de 1962 sob n 5 163.798.
Ponto n5 1 do total de 8 pontoe apresentados.

\lu ".

41kifir!!
•

Nr-mommem~e~e

-"raiV. s„

*Rd%

URMO'N 5 140.366 de 26 dó Jiinho àe 1962

.1equerente: 3THE BUIMAR CORPORATION,. = E.U.A.:
' Rrivialégio de Invencão:"ANMACX0 DE LOJA'

(Seção . ilt) .

S4
oursuuriègue 014 fatO quê lis compreende ama envOlwãà,
te de superfícies tronco -c8nicae alojada na capacidade de dito envdluoro e numa zona próxima d extremidade inferior dast* t11/
timo, dispondo -se.dentro de dita envolvente o elemento rotos
do ventilador reversível, com as suas alas dispostas em tomada
de ar numa secção Coletora com passagens de canalizaçãO do ar
em sentidos da direções opostas, auiab8cas de passagem de ar '
através do envdlucro, e por baixo de dita envolvente o entre
ditas b8cas e ventilador meios defletores de ar que possuem Q.
ma abertura de canalização de dito ar até o rotor do ventilador uma estrutura de eustentação de um aquecedor interposta no
oercureo de ar entre o ventilador e a outra extremidade do enffl
Mlucro, providenciando-se na extremidade superior dêete dlti,
eo um meio difusor regulável, em correspondência com uma pasee
gem aaular dadistribuição de fluxo continuo de ar meios de
dontr8le de temperatura ambiente, em correspondência <tom dite .
tq uecedor, e em combinação com dito difusor meios para regulãs.
o acesso do ar a partir da parte superior até o interior do en
•" l ucro, em correspondência com o regime de aspire n eo do meterk
Ponto n5 1 do . total de 14 pontoe apresentado*:

REIVINDICAÇÕES
' 1 • ' Armação de prateleiras ajustáveis compreendendo um Pai
, le Reparadas colunas perpendiculares tendo cada uma série de..
rendae verticalmente espaçadas perto de sua bordatraseira e tica série de vertitalmentoespaçados suportes espaçados para a
erente das Mencionadas fendas, uma prateleira se estendendo en-,
tre as colunas e tendo um °ensaio em ceda uma das alias extremidades para o engatamente do suporte, caracter i zada pelo fato d.
que &O providos dispositivos de retenção na extremidade traeei
ta da prateleira e são admiehíveis nas fendas, os .dispositivos
de retenção e os consoloasendo arranjados de tal modo que
{prato/4,1.ra possa ser suportada anternadamente em poeição incli'8444 para cima, inclinada Para baixo, , * horizontal.
Ponto 0.5 1. do total de q‘ponto e apresentados,

TERMo u g 113.768 de 5 de outubro de 1.559
Requerente; YASMENEADRIZEN BAUR AKTIENGE$ÉtUddin ALÉMAMOI
Privilégiade Invençãos -óPROCESSO PARA A OBTE140 DE POLIoing#
MEU 1~4111".t TERMOBIASTICAMENT8 dI1PQMVEISS
FEIVINDICACdES

pRffid . dl 1§4.6/1 de 20 do BkivimbrO de 1961. r11144fflerentes PILADE GIORDANO = ,15 URUGUAI
_
irav1/4844 ds'Inve nçãv" VENTILADom REvERSkMALAS AdU ÇAdalgO
.
' 0A OU CENTRfPET44,
'
1-

IPEIVINDIOAORI .

um aparelho

-

gerador de .correntes de ar sob 9re
—ssio-do_
de aodo reversivel dentro,
40 dig mauro 49 elzp vertical mata uma câmara aeÁiraulacap

bom* Imolai um meio ventilador

1 * 1re4eálo pêra a produção de derivados
.
4ene0
tacromoleculeres $terio.-Plesticamente elaboráveis, mog
'xMet
diente'eteriticaç ão de', pelo menos, parte dos grupos hidroxile Ursinsis de policatimetilimos de elevado peso splecular, ~cot
terizado poC compreenda. : fazer reagir polioximetileno coa ume
Viscosidade inerente de, pelo menos, 1 $ 0 medide . nume solução de
p-elorofenel $ a 0 $.5%, a 60°01 com um orto-ester de um ácido cego
. hoxilico, em combinaçio coM um catalisador acidico, preferível',
mente catalisadores &ciclos de Lewis, oacoaam esterolquIlico
um poli-hidroxiiãcido mineral, em solução ou disperso, na
tuna de tsãoffirdlittOdA4.0 de texpereture 4Olge3te atí, 160°0.

de

.•
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omr,,,:o OFICIAL (Secão.1.11)

:n eN

A deposite.nte reivindica a prioridade do correspon.

.dente , pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha:,
em 25 de novembro de 1958, sob o n2 P 27 116 IVb/39 c.
. -Tonto n2 1 do total de 12 pontos apresentadon.-.

: 11.RMO K2 auo,k4;Íite 31 de -outubro de
' Requerente: SOLVAY P.c CIE*- SZLOICA
' Privilégio do Invenção: •"PROCESSO DE ESTAILIZAÇA0 DE,HIDROCARMONE:TOS CLORADOS".
• '

REIVINDICACMES

1 - -P.rocesso pare a estabilizeçao de hidrocarbonetos
psdos,.caracterizado por juntar-se, por litro de hidrodarboneto

• ..
ooneraeoftadóra • O 54514, gireis/Mi
transportador
, datil:41'10,a maquine
dor; um meio.eletrônioo, detetor de temperatura, &um melo detetor
pressão, associados 1 méquina concreoiOnadora,.Par a efetuarem a sonde
gani' da températUra e da pressão do,gda-perdido que dela emena;A emiti
mtuadores,,aco p lados entre o melo detetor de temperatura, O meio deg
sendo-atuados por,tor da pressão e o meio regulador de velocidades,
"
no mínimo um doa referidos . meios Oeteotor da temperatura• é deteotor.
.
.
I •'N•
da pressão, no sentido de ajustar -o contraia de velocidade em respoL
- te is main -Oen na temperatura-4r ma proseio do"d4 s Pfra.60.'Ponto 112 1 do total de 3 pontos apresentados.

-rato, de 0.05 e 0,5 gramas de• um-fenol de 0,5 a 10 gramas de um 41cool.,
4 requerente reivindica a prioridade do correspondente'
pedido depositado na' Repartição de Patentes da Bélgica, em 19 de de

- . membro de 1957, sob n2 445.128.
, Ponto n 2 1 do total de'5 pontoe apresentaos:.
• TgRMO N o 148.097 de -01 de aurii de 1963
Requerente: ORLOPLAC S.A. , INWSTRIA E COMUCIO
Priv.de,invenção:" MÁQUINA PARA FAZER Gg LO EM FORMA' DE PLACAS".
neivindicações,
' 1 Maquina para :fazer ge'lo , em forma de piscas, - caracteriza
da pelo fato-da caixa tármIcamente,lsoláda que encerra os componentes do ciclo frigorifico, ser dotada interiOrmente do uma plg
ca de aço ou ferro, peio interior da quat circula s smOnia,clas
.sificamente canalizada pelos por tubulaçOes dotadas do separador
lois e registros:
,
^
. Ponto no ,1 de um ' tdtal no pontos woreaentaaos.
_

-

17

fgRMO N o 116.587' -de :29 de jarlairO de 1960. iequerente: MZEHAPITE'NETAL ' CORPORATION .1= E.U.A.
Invenção:" PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DE FERRO
•
anDIDO NODULAR."..
. ,3eivind1caçges
,
1 - Um processo aperfeiçoado,para,produção de ferro fa?AdO
•nodular, a partir de , ferro-fundido cinzento, caracterizado Por
compreender os estUiOs de adição ao fundido de -uma quantidade:.
.. de telUrio suficiente Pai-a:produzir um fundido branco e depois
grafitar o fundido" com liga de mugnesio- s' illcio,' em uma quantida :
c 'de igual a"uM valor na 'faixa de 30 a 70 vezes a adição de tela
o equivalente,-Sendo dita adição de telUrio equivalente a adição
real de ' teltirio mais , a metade do teor de enxofre do fundido,me.'
•! nos 0,05 vezes o teor-de scangane's.do fundido, e',finalaente 42un.
• dido dito Material tratado.
' Ponto no 1 de um 'total de 2 . pontos apresentados.
TÉRMO NO 210.631 de 22 de maio de 1959
Requerente:-'311M/CARION A.V. - HOLANDA.
Privilígio de ' Invenção: "IWCESSO MB PREPARÁ0L0 ' 12 POLIMIZOS-DE
UNO Dt PESO MOLECULAR BIEVAD0.!,

sn.

:
TERÃO "mi 1!5. grr," ca 4 ne j.o.o.1.,.-o de 1961.
.Requerente: TAWATA IRON daSITT.T. CO., -LTD
' Privilégio de Invenção: "PROCESSO ' E APARRLHO PARA CONTROLE ACTCMITICO ZR MÁQUINAS CONWRCIONALoRA'S fuoiroInRT_L-Lore.
,
'

- elon , '

RELVINOICAÇUS.

1 -. .Ums4lo de contrõle Automático per* mátvaina
Dwigh^t-Iloy4 tendo um alimentador OU transportador de

e tx. meio errefecedor, ambos acionadoS % •;metor, caracterIzeO,
ela
,
um contr6le de.velooludoe Auslh,,Lo'res que acionam O
por cu.uereender;
-

. , 1 - Processe Ao preparae go, de polímeros, ou oopoliees
e.e. de etileno de pàso moleculaielevado, pela pollaerização numa

Tpressão : sixo de 100 ata., usando como catalisador ua'produtO
,. reação ebtido pela redução de umtetrahalogeneto:de titânio com tam'' j
-4
cidreto d.e alumínio dialooila e 7 ou alumínio Vrialoolla, suspenso
, lure líquido inerte, taracáritado Por usar-Se um catalisador preparW
,
lo juntando-se o tetrahalogeneto de titânio e o(s) componente(s)
-

„

,

.

Fe*

dntor(es), num liqUiddinerte, de tal =Mira ilae a PraPg9IPAPAIRS
.
•

.

DIÁRIO OF)CiAt. (Sec;?:o Nt)
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.

, I
dar, na qual •etão preeentee ¡unto, os composto, de titenio e aluaiimie seja sentida conetante.
.1 depositante reivindica a prioridade do corrdeponden
í
'te pedido depositado na Repartição de Patentes da Holanda, em 22 de
~ia de 1958, sob o n2 228.029.
Ponto no 1 do total de -5 pontoe apresentados.
TERMO N o 150.950 de 22 de julho de 1963
_deo:crente: WADE DINIZ DRUMMOND =1= GUANABARA
Friv.de Invenção: OVO SISTEMA DE FABRICAÇÃO DE BUCHAS MECÂNICAS
, OI-METALIZADAS PELO SISTEMA DE CENTRIFUGAÇÂO ".
ReivindicaçOes
- Novo sistema de fabricação de buchas mecanicas bi-metal/
zadas pelo sistema de centrifugação, -caracterizado por ser a cen.
f trifugaçâo a quente, do metal brando em uma capa cilindrica de pg.
riferia continua ferrosa permitindo que l,seja aplicada - qualquer al,
pessura de metal centrifugado em seu pavimento internooem necessidade de fusão previa,'
Ponto no 1 de um total de 5- pontos apresentados.

id1h0 de 1970

_

determinado por interpolação.
requerente reivindica a prioridade do corre/NI?
dente pedido depositado na Repartição de Patentes da Itélia
sob n0 625 de 11 de janeiro de 1963.
Pontóalçl 1 do total de 6 pontoe ef~sentedos

TERMO N Q 15 '5.910 de 7 de janeiro da 1964,
Requerentes MONSANTO COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "FILAMENTO TEXT,IL OBTIDO

FIAÇÃO
ZR FUSX0 E-PLACA DE,FIEIRA PARA USO NA FIACX0 COM FUSÃO DO •
MESMO"
POR

11EIVIND/CACUS

1 ". Filamento textil obiido por fiação em fusão de
um material termopléetico formador de fibras, cuja :moção trane
versar tem tree remoa que se estendem a partir e uma porção cem
trai, caracterizado pelo fato de que o filamento tem apenas .
T

três ramos e eles eetao dobrados shetancialmente de igual for.
ma em uma dada direção axial e estão igualmínte espaçados
terno da porção central, e de que o filamento apresenta
metria axial

tripla • não apresenta plano

de

CG

Uma si-

simetria.

4 depositante reivindica a prioridade do correspon.
dente pedido depositado na Repartição de Patentes doe Eetadoe
I

Unidos da América do Norte, em

OEUNHO Nr1

-

7

de janeiro de 1963, eob-o

249.822.

TERMO N o 155.994 de 10 de janeire de 1964..
ITÁLIA,
Requerente: LEPETIT

Ponto n

do total de 12 pontos epreeentedoe.

Privilégio de Invenção: "APARELHO E PROCESSO PARA E ETERMINA.

FIG.3

çXo DO PESO MOLECULAR". •
fEIVINDICACOZn

• 1 - Processo para a determinação de peso moledular
de uma eubetenola, caracterizado pelo fato de compreender, em
TERMO

de aberta, as etapas de: encher parcialmente uma dae células

Requerentes FRANCISCO RAIMUNDO e SEMASTIZO APPARECIDO
SIO PAULO

POM Ama
OU30

eolução de conoentração conhecida de uma substancia

9

peso molecular deve ser ceterminadoo.num solvente; encher

parcialmente cada uma das restantes célulae com soluçães do Te

Privilégio de Invenção; "AUTOMÁTICO DE SEGURANÇA PARA TRUQUES

FERROVIIR/OS".
pEIVINDICACCES

- ferido solvente que tem Celeridade:: conhecida. escolhidas de
daneira 'toa a moleridade da soluço da eubetáncia de peso me1!
pular desconhecido Aqui dentro da faixa de molaridedes da se..
lução de molaridede conhecida; conservar a temperatura das eé-

i

No 155.668 dt: á de dezembro de 1963.

uma pluralidade de célulae tendo cada uma delas uma extremida-

aulas num valor constante; arrefecer uma tampa removível de t§.
,
dlas as célula• ou de cada célula uniformemente abaixo da tempo
rura da•célulae; • regular o deasperecimento da condensaqao
"ha superfíole da tampa no reaqueoimento uniforme da referida
• tilu 40 . 910 Malicular que devo se.
MIPM Mb

alaga

I - "AUTOMLTICO . DE SEGURANÇA PARA TRUQUES FERROX1
formado de barras adicionais (1), cw::15, fixadas nas' PS1
tes dianteira e traseira dos truques ferro”" .g. porem agora cA
racterizadas por serem dotadas de um tr avesemo livre (2) prOximo
aos trilhos, com os 'extremos suspensos em argolas (3) externas .
dias caixas de lubrificação, travesses aqueles tendo no centro .
;uma haste com mola (4) rematada por uma cruzeta (5) que atua., no
caso de descarrilhamento do truque, abrindo &registre (6)'da
mangueira (7) do ar Comprimido que opera os freios da composiçie
ferroviária, parando-a e assim 'Anatando extraordiplelamente as
desagradívels consedU:nclas de um desastre maior,
XRIOS, o ,

MAR ()RUM,: .(Seção

Quinta-feira -ao

.

_

Adha de 1970 1895

'

Terrw, 1--nt rosam 3 §-~
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IRMO No 156.713 de 6de fevereiro de 1064.
Requerente' mo GUCCIARDI 0 SM PAULO.
Pávilégio de Invenaos 'TELEFONE CONJUGADO PARÁ COMUNICAÇOES
SIGILOSAS INTERNAS OU COMA REDE URBANA". .
aumjeundlEs—
IQ ) "TELEFONE CONJUGADO PARA commentEs.slmous InTERNAS OU COM A REDE URBANA', caracterizado pelo fato de reunir, no
prógrio aparelho, ao utilidades de outron eietemas talefanlooe tten.=.
tralizadop, tale:Como PBX, PAX a PA, e permitindo o tráfego de 02
municaçOee interna, ou Com a ride urbana, proporcionando, 'além , de, eomunioaçZes internas absolutamente eigiloase e ligaçOes com 'a ride
• urbana, igualmente eigilosee, tagtas viam de oonvereação quantas fo
rem os telefones conjugados ligndoe na Mesma ride, 'pote 'todo* pode.
rão ae; ueadoe ao momo tempo, interna ou externamente, sem que ao •
oonvereacZes de une interfiram nae dos outro,
Ponto no I do total de 7_pontoe aoresentadoe.

3.

•

F 1,9.1

TEAMONo 156.998 de 20 de fevereiro 'de 1964.
Requerente: TADAO YAMAOKA

-

JAPX0

Privilégio de Invençaot 'BOMBA

DE INJECX0 DE COMBUST/VEL PARA

MOTORES DIESEL":
REIVINDICAUS

t • . Bomba de injeção ' de coMbuStivel para
motores Diesel cemPreendondo uma carcaça Ao bomba, um corpo dr
bomba suportado na ,dita_carcaça no qUal é provido um furo, um
—êmbolo suportado corrediçamente no dito furo para prover, is..
pulsos do sucção o * do coMpressão no mesmo fura.: cnractorizada
pelo fato de compreender ainda uma passagem livremente aberta
provida na parede do dito corpo 'd,t) bemba em um local podendo
ser aberto e fechado durante 'os ditos passeios de sucção e
compressão do dito êmbolo, uma passagem de 'alimentação do com
bustiyel estendendo-se do dito furo e provida com uma válvula
de, alimentação. , uma passagem do excesso de combustivel acopla.
da à dita passagem de allMentação,.umacamàra comunicada - 11 41
to passagom de excesso de combustivel, uma - válvula de cOntro, "--te disposta na dita câmara, uma outra câmara provida com uma passagem de entrada do combustivel e comunicada com a dita 1)0 •

T"TEBMO No. 156.286 de 22 de janeiro de 1964.
Requerente: TOP.ALL AUTO PEÇAS LTDA. . SX0 PAULO.
Privilégio de Invençao:. 0 APERFEIÇOAMENTOS EM ROIGutowDEs DE TER:
SIO PARA D/NAMOS-DE CORRENTE CONTINUA»
REIVINDICAOES

sagem.livremenie'aberta, o uma outra passagem ligando a.primel
ca dita

caMara à dita oura câmara; à dita outra passagem

dita outra câmara sendo de substancial tamanho comyelaçto

*, Aperfeiçoamentos em reguladores de tenso para
aia:amos ee corrente' Continua, caracterizado:: pelo fato de o regi
lador propriamente dito ser formado por uma aérie de disOos : de .

passagens livremente aberta e de excesso de combustiVele
do total de 3 pontos apresentados.

Conto

carvão; justapoatoa lateralmente entre si, formando balde ou va'
co, o qual é. intercalado no circuito de alimentação de uMa bate•
w
x,G, ,

ria pelo gerador, que inclue também
, o usual relê de interrupção.
dito balde ou vaso estando ligado ed série com-a propria bobina
de camPo do gerador, sè tendo os seuà discos codponentes pressiou
doa .entre si - por itção de u'a mola laminar arqueada, contra a qual
eáté aplicada o n6cleO de uma bobina de tomando, de atuação em

seja

tido oposto ao da - mola, dita bobina estando montada, juntamente coa •
reelateacia Oe'estabilidade, em derivação paralelo do mesmo circuP

to..

sen.-

do paralela à dita passagem do alimentação do - combustivel e e.

a
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WERMO N9 156.76d de 7 de fevereiro 48 1964.
Requerentes A.B.DICK' COMPANY ,
Privilégio de irrenr .4a• H CLICHE MECILICO "OFFSET", E •PRP^"n$
PARA SUA MANUPATORA".
RnTVLNDICACME3

a.- ..--aaaa - para manudawurar
um elidia' ou chapa foto
_.
1.1togrefica, de ala material escolhido lentre o grupo que comais
•
co em alumlnio, cobre e zinco, caracterizada pelos estgios ope
ativos de: limpar rigorosamente a l superficie -da chapa metelica;

5

:ratar a superficia.limpa da chapa metelica com uma soluça° aquc

URMO SQI 159.620 de 2 da junho da 1964
Re q uerente: EASTMAN kODAK COMPANY aaaa:R.U.A.

amada cido poliacrílicol enxaguai a . superficie da chapa com á-

Privilegio ' do 'avena(); " PROCESSO-DE REMOIAM° TERMOGRAFICA "

:tia .; e revestir.a superficie com um compasta : diazático, o qual)

REIVINDICAa0gS:

-

,oh e-posição a luz, e convertido em um materiaraquo-repelente,
;into-reCeptivo, dotado da imagem
A aepositnnte reivI.ndita a 'prioridade

Dm Processo para produzir :uma Cópia por -trana
do

corroa

?drenais empregando uma matriz que compreende um suporte que

pondente pedido depositaaa na Repartição de Patentes doa Esta

.eva uma camada sen.:alv.:1 ao calor de material terMoplástico

loa Unidos da Amárica do Norte, em 7 de fevereiro de 1963

a,-um estado que normalmente não 6 pelatinoeo a poseui pelo

tob n 9 257.020. •

tenoe uma cristalização parciala , esaa

' Ponto n2 1 do total de 7 pontos apresentadoe.
_oldo 04
Cr.a
IP.-11an

.14. d.d. rAcl,tore2I,
t000t.

-

I. em,

orton.o.

r

termoplestico

Cencpropriedade de sofrer uma transição para um estado -a.
marfo numa temperatura gelatinizante originai contida na fai
xa de 5° . c. 20°c d

1

material

é

'de permaneceres um estado. uma tempe-

ratura galatiniaante muito mais baixa do que a dita
1 Ida.,

1 MI_

chia
foto-1110.
or•fl
on

ra gclatinlzante origanal, durante um período de tempo que ape.

.1'""

ry ro:N-n-F•o,

temperatia

).

L_J

lo menos é-suficientemente longo para permitir a tranaferencia
"..,ac, os tono.
d.

AO

material gelatinoso para uma superfície receptora numa tem-

peratura de transferencia escolhida bastante mais baixa do que
dita temperatura gelatinizante original, o referido material
;ando ainda a propriedade de se recriatalizar em teapraturas

• na?'

is faixa da 15 a 35 9. C, passando do dito 'catado amorfo Para um4

amo 119 157.016 de 21 de feverairo de 1964.

estado que tem uma temperatura gelatinizants main alta do que,

Requerente: ALLMANNA 'svnxilu rLEKTRISXA AKTIEB0LAC2T,

Privilégio de Invenção* "DISPOSIÇXO EM APARELHOS ELÉTRICOS DE ALI.
VOLTAUM REPRICERADOS A dDEO".
REIVIND/CACUS

a referida temperatura de transferencia escolhida, caracterizado por compreender as seguintes fases: (a) o aquecimento pri
-ferenciel de zonas eacolhidaa de imagens, na matriz, a uma tem

1. Disposiçio em aparelhos eletricos de alta1 - volta-

peratura mais alta do que ,* temperatura gelatinizante original,

gem refrigerados a Cato tais como resistencias, bobinas de reatãn

para ativar o material sensível ao calor nessas zonas; (b) du-

eia e análogos em pãtios de comutação eletrica exterior, carta-

rante o: período após a fase de aquecimento preferencial, anquaa

terimada pelo fato dos rareridaa aparelhos saranconeotados

to a temperatura gelatinizaate do material .ativado é mais baixa

alta voltagem

por uma

das :aias extremidades e de terem a ata

outra extremidade conectada à terra, sendo os referidos çarea
lhos dotados da nua extremidade ligada à terra, montada pari
cima e conectada a ama pnte de poios ligada á* massa, estando •
referida extremidada dos referidoa aparelhoe coneotada lalta
Voltagem virada para baixo, tendo os referidos aparelhos de

do que a temperatura de transferencia, a_aplicação da camada
sensível 'ao calor-da matriz Contra a , superfície receptora, no
temperatura de transferencie escolhida, com preesão suficiente
para transferir o material gelatinoso da matriz pari a superfizie recomptora

(o) depois que o material ativado da matriz e*

tiver reoristalizado na temperatura ambiente, pa g eando a um

miaus aceseerioe comuns tais como indicadores de temperatura • da
4
vive/ da: Oleo, re/e 'varado a gás, vaso de expansão e outro*

estado , que tem uma temperatura gelatinizante mais alta

lOcalizadoe na referida ponte de ligação i

/ue a temperatura de treneferencia escolhida, e repetição

massa.

do

tas faaee (a) e (b), usando a meania matriz
depositante reivinaioa a ' prioridads do correepon&Mita POMO devoeitado na Repartição de Patente, da Saiote, em 22

ie fevereiro

-

do 1963, nob n o 1992/63.

•

'Ponto ng 1 do total de 7 palito* apresentados

V(.'0

req uerente reivindica a prioridade do correspondente
Pedidoldapositado na Repartição de Patentes dos Estados C.£1.10
Ia America em 7 de agOsto de 1963 sob o nO 300,641.
s-aa- a ,a,.n total ás 5 pontos astesentados.N.
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