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N 9, 153.578 -- Arnaldo Rivitti. "
Foram mandadas prorrogar' as se.
guintes patentes abaixo mencionadaa:
N9 5.971 - Frank Woodrow Shouler.
• 6_
PORTARIA NQ 19-70, DE 28 'DE •
Manuel Fernãndo do
669 6.028
JULHO DE 1970 .
retor-Gerw, do : &parlamento Na.cio• -65.379 -- 68.390- 68.381- 68.382 - Oliveira Ranhos.
68.384 - 68.366 - 68.389 - 68.395 -6 N9 6.076
Jaurés Paula. Feghali.
O 8 .Dneter-Geral do Depaaarnento nal , da Praiirlerlade Industriar.
68.396 -- 68.397 - 68.398 - 68.399 - Ne 6.085 - Metalúrgica Wallig Soacionai -cia Propriedade Industrial,
68.400
68.401
68.405
68.407
ciedade Anônima.
3 "uso das atribuições que lhe -são . Pas6.6tes 666tricios:
68.408 - 68.409 - 68.411 - 68.414 -- N 9 6.181 - Indústria Metalúrgica
nferidas.
53.713 .- 53.717,- 68.418 -- 68.419'- 68.426 - 68.421 -- Truff6
, . - tendo • em vista o disPos- 56:711 -5..712
S. A.
53.719-- 53.720 ---6 68.423 - 68.425 - 68.428 -- 68.429 -- N 9 4.949
no artigo 164 .tic - Código da Pro- 53.717 . -- 53.718
'S.A. - Indústria
53.725 . - 68.434 6- 68.435 - 68.437 - 68.442 --7 e' Comércio -deIcae
53.722 - 53:723'
riedade Industrial (Decreto-lei 169 53.621
Artigos Elétricos. •
53.730 -- 68.445 -• 68.446 - 68.448 - 68.450 -- N9 4.957 - Bernar6ino
53529
005, de 21 de outubro •de 1969) e 53.727 -6- '53.728
Giusti 83'
a artigo 76 do Código da Proprie- 53.732 - 53.733 --, 53534 86.- 53.735 -6 68.451 - 68.454 - 68.459 - 68.460 - Cómpanhia.
ade Industrial (Decreto-lei IV '7.903, 56.736 -76 53.727 - 53.738 6-7 56.645 - 68.462 -- 63.463 - 68.464 - 68.465 - N 9 4.966 - Comércio e Indústrii
.27 de' agôsto de 1945),
56.646 -- 56.647 -. 56.648' :- 56.650 -- 68.467 - 68.468 - 68.469,- 68.471 :- Neva S. A.
6
56,653 -66 56.656" - 56.657 - 68.474 .6- 63.476 -- 68.478 - 63.482 -- Nç' 6.024 - Henrique'
Kugler Jr. .
Resolve declarar extintas e conse•• 56.652
56.664
56.666
56,662*
6
=
56.666
68.484
68.485
68.487
68.488
lentemente do Domínio Público, os 56.665 .-- 56.6E6 6 6- 56.667 --•." 56.668 - 68.460
N 9 6.077 - Carlos Lázaro. •
1
'
68.493
68.495
68.497
rivilémos de Modêlo de Utilidade 60.6 - 56,671 - 56.672
9 6.031- João Soares. -•
56.674
63.501 - 68.503 - .68.50a;- N
68.499
6ped16.106 até 29 de julho de 1960 que 56.675 -56676 H656,679 •-- ,56.680
N9 4.988 - Pier Luigi .Bertollt
, -- 68.509 .6- 66.512 - 68.513 - 68.514 inclu772,
tingiram até o numero 3.
56.688' .- 68.615 66- 68.518 - 68.522 -- 68.523 - N9 4,989 - .Sabap S. A. Brasileira.
56.686
56.681 .6- 56.682:
. ••
ve;
• 56.690 - 56.691 • 56.692 - 56.694. - 68.524 -- 68.527 - 68.532 , - 68.533 -- de Artefatos Plásticos. 6 .,
9 5.065 - Eletro Indústria Walita6Thonun Thedin Lobo
56.703 - 68534 --- 68.535 -- 68.537 - 6 68.538 - N
56.695 - 56.699 -6666.702
N9 5.154 -- Contrôles Automáticos
eraL'
68.540 -- 68.546 - 68.553 - 68.554 - Sermar
55711. 66 58.963 - 58.964
56.710
•
Ltda.
- 56.707 -- 56.708 - 56.709 -- 68.556-8'66 68.557 - 68.559 ,-- 68.560 5.178Cia.
- Carioca Industrial.
PORTAPIA N i? 20-70, DE 28 DE 58.965 -- 58.667 - '58.968 : 66- 58.970 - 68.561 -- 58 562 - 68.565 - 68.567 "- N 9 5.288
Cia. Paulista de Chenil•
N9
58.976 - 68.568
68.569 - 68.570 -- 68.575
JULHO DE 1970
58.972 - 58.983
58.971
68.580 -- 68.581 "- le Tecelagem e Confecções.
68.577 -- 68 579
58277 6-6 589796-66 58.280 - 58.981
5.6289
.- Cia. Carioca Industrial.
Diretor-Geral do Departamento 58.982 ' 6.. 56.983 -- 58.984- 58.985 - 68.582 , 68.686 - 68.587 -68.588
N6 5.305 - Nec8 Rex do Brasil Lifaci6nár da Propriedade Ind66tria1, 58.986
68.043 -6- 68.044 - 68.559 - 68.598 - .68.594 --- 68.595
58.987
,
,•
mitá6la.-68.602
Ô uso das' atribuições mie inc. são 68.047 - 68.049 -6-• 68.050 6- 68.051 - 68.599 - 68.660 ,- , 68.601
„ N e 5.358 - Dunlop' Rubber Commferidas; tendo 'em vista o disposto 68.054 .6-.6 63.057 ,--- 66.058 - 68.059 -- 68.604 --'68.607 - 68.608 - 68.609
pany Limited.
68.065 -.- 68.610 - 6 68616 ---- 68.617
68.610
o artigo 29 e seu parágrafo . 18 e no 68.060
68.061 66.: 68.064
N9 5.359 - Dali-n.1er Bens Aktien68.072 - 63.621 --: 66.622 . 6 -68.624
68.685
nig° 58 alínea 6`tt"; do Código da 68.067 -- 66.068 - 68.069
geselisdhaft. ropriedade . Industrial (Decreto-lei 68.073 - 68.074 - 68.075 - 68.076 - 68.633 .- 68.655 66* 68.636 - 68.642
' N 9 5.370, , - Dunlop Rubber Com9 1.005, 6 de 21 de outubro de 1969), 68.078 -- 68.080 - 68.081 - 68.086 - 68.644 - '66.646 -- 68.648 - 68.650
pany Limite&.
6
68.656"- 68.657
68.660 - 68.661
68.098
"68.099
68.090
68.097
Resolve declarar eXtintos os 'privi - 68.101 - 68.102
N9 5.371 -- N. V. P hilips'Gloeilant;
68.662
68.663 --: 68.664 - 68.667
68103
68.105
7-gios e consecitien6ementé, de Do- 68.106 -68.108 :- 68.109 - 6 68.111 ;- 68.672 8- 68.673 - 68.674 -_ 68.675
penfabrieken.
fulo Público:
68.677 ---68.679
N9 5.372 -- N.'V. Prilips'Gloeilattl68.681
68.119 - -68.120 .- 68.676
.•
68.113
68.112
68.682.-- 68.683 - 68.684 - 68.685
Penfabrieken.
patentes de invenção expedi- 63.121 --- 68.122 - 68.123 - 68.126
,(Prorroguem-se as patentes).
u até 30 de julho de 1955, que atin- 68.127.- 68.135 6- 68.130 -:68.140 - 68.686 -- 68.687 - 68.689 - 68.690
68.692 - 68.694 - 68,695 - 68.698
ram até o 61 9 . 48.458. inclusive;
68.144 -6- . 68.146 --, 68.147 -.68.149
Arquivamento de Processos
68.152 .6- 68.154 '- 68.701 - 68.711 - 68.712 - 68.714
68.15 0- 68.151
b) os modelos e desenhos -indus- 68.155
68.717
-'68.719
-68.721
68.722
Foram
mandados arquivar os pro68.159
'"
68.156 '- 68.158
iais expedidos até 30 de "julho de
cessos abaixo mencionados por falta
- 68.162 - 68.163 -- 68.164 - 68.724 - 68.726 -- 68.727 - 68.728
l55, que' atingiram até . o número 68.160
68.733
de pagamento da taxa final:
68.166 - 68.167- - 68.168- 6- 68.172 - 68.'729 -• 68.731 -- 68.732
659, inclusive. • 68.164 - 68.735 -- 68.736 - 68.740 -- 68.743
N9 141.887 - Maros Empreendimen68.175 - 68.176 - 68.17'i
68.172 - 68.744 - 68.745 - 68.746 - 68.747
tos Imobiliários -Ltda.
Diretor- 68.166 - 68,167 - 68.168
Thomas Thedin Lobo
68.748 66' 68,749 - 68.751 - 68.757
6688.16789
N9 141.907 - Manuel Garibaldi de
eral; •
•
68.175 - 68.176 -- 68.177
68.758 - 68.762 - 138.764 - 68.765
Aguiar Barros e Zvonko Sauron.
68.180 - 68.181 -6 68.183
68.773
68.774
68.775 - 68.778
1955
N9 156.577 - Joaquim Eugênio Pe688.20
PORTARIA Nç 21-70; DE 28 DE 68.189 -- 68.190 - 68.192
68.779 - 68.780 - 68.781 - 68.782
reira e. Geraldo Sardinha de Carva• JULHO DE 1970
68.196 - 68.197 - 68.199
s
68.783.
68.210 lho.
68.206 - 68.208 - 68.209
N9 142.179 -- Franz Wageneder.
O Diretor-Geral cio Departamento 68.213 --- 68.214 - 68.217 - 68.218 N9 151.739 -- Walter Scheffel.
acional dr Propriedade Industrial, 68.219 - 68.221 - 68.222 - 68.223 68.230 -6
N 9 151.922 - Mac Gregor Comamudo das 'atribuições que lhe são 68.224 - 68.226 - 68.228
Serviço de Recepção,
68.233 - 68.234 =
rain (Arquivem-se os processos).
)nferidas.
. n
68.231 - 68.232
Informação
e
Expedição
- 68.236 - 68237 - 68.238 6-68
Resolve publicar a primeira relação) 68.235
. Diversos
68.240 - 68.243 - 68.250 -- 68.252 .=
Cartas-Patentes que incidiram
Era 29 de julho de 1970
- 60.255 - 68.256 - 68.258
Foram mandadas restaurar e expetducidade de acôrdo com os artigos 68.253
- 68.260 - 68.263 - 68.266 -6
dir os certificados' dos processos aba/.
Diversos
8," 61 e 158 do Código da Proprieda- 68.259
88.272- 68.275 - 68.268
zo mencionados:
Industrial (Decreto-lei n9 1.005 68.267
' Foramli Mandadas expedir e rescaU68.276
-68.279
-68.280
-68.281
21 de outubro de 1969)', salvo 68.282 - 68.284 - 68.385 - 68.286 - rar as Motes Patentes dos processos N9 534.269 -- International Basie
Economy Corp..
wesentação, até 31 de agôsto de 68.287, -- 68.289
---. 68.292 - abaixo mencionados:
' N9, 563.753 -- Koppers ComPany
706 4o protoco l o ou documento equi- 68.293 ---' 68,294 -68.290
;
68.296
68.297
=
jente:''.66ativo a entrega tempestiva 68.298 - 68.310 - 68.311 - 68.314 -- 149 113.520 - Ver/An j o Ind, de Cal- Inc: .
N
9
567.884
Clock
S.
A.
66omprpvante do • pagamento da
Ltda.
68.315 - 63.317 7-- 68.323 - 68326 - çErtrOs
tria e Comércio de Alumínio.
midades, nas épocas próprias.
68.332 - 68.338 -- 68.341 - N 151.828 - Texima 8. A.- In- N 9 583.557 - gparkler S. A. - Ia.
68.323
dústria de Máquinas.
68.346
68.342
68.343
68.344
ThOmaz Thedin Lobo - Diretor. 68.348 -6 68.349 - 68.351 - 68.354' - 1I9 153.863 - Metalmecanica S. A. dústria e Comércio de- Filtros.
- 1i9 596.201 - Braseixos Rockwel/
-eral.
'.,68.357 -6- 68.359 "- 68.361 - 68.362 - - Indústria e Comércio.
Sociedade
Anônima. '
9
N
154.190 - (6erlim1c6 Sanitária N9 641.277
Retacdo o que se refere . a Portaria 68384 - 68.386 - 68.367 -- 68.370 -- Santos Bandul IncorPorcelite
S.-A.
68.377 --68.378
21, de 28 de parto de 1970, do Di- 66.375 -- 68.87G
poração e Venda- da Imbecis Ltdn.
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MÁRIO OF!C!AL (Seer;.o

1.) O expediente das reptil :ições
públicas, destinado à publicação,
será • recebido na Seção de Coamnicações até às 17 horas. O til. ndimento do público pela Seção de
Redação sePti de 12 às 18 horas.
• 2) • Os originais para nublicaçào,
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
espaço dois, em papel acetinado
ou apergaminhado, medindo 22x33
centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua compreensão, enz especial, quando con,tiverem tabelas..

, Agôsto de 1970

EXPEDIENTE
DEPARTÀJVIENTO • DE IMPRENSA NACIONAL
D1RETOR.GEROL
,

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

CHEFE DO SERVIÇO DE P UBL I CACÕES

CeILFe DA SEÇÃO DE REDAÇÃO

J„ El. DE ALMEIDA CARNEIRO

FLCRIA NO 4 GUIMARÃES

DIÁRIO OFICIAL

ui-4) As reclamações pertinentes

à matéria retribuída, nos casos de
!'êrro :ou omissão, serão-encaminhadas, por escrito, á Seçãiz de Reda- 00 até 'o quinto dia útil subseqüente à publicação.

6) No caso de porte cerco para
localidade não • servida Por CSSe
meio de transporte, a DeSegacia
Regional da Empresa Brasileira- de •
Correios 'e Telégrafos em •Brasília
se obriga a completar o encanzinhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço,
4

SEÇÃO 11.11
•
'Bacilo de publicidade. ao •x p acilente do Departamento
Nacional de Propriadade industriai tle. 1.4n ••11.“41,1,0
da Indústria • do Comérc.*

Serão admitidas cópias ein tinta
preta e indelével, a critério i do
•D.I.N.

chegue ou vale- postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nac;azal Quanto a0
contrato de porte aéreo, eez jaVOP
da Delegacia Regional da F'711Présa
Brasileira de Correios é Tt égrafos
em Brasília. .-

Impresso nas oficinas Ou Departamento cie Jrnprens Na' korai

71 A • Deleguem -Regibizal da
Empresa Brasileira de Correios e
Te:égralos em. Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços; no caso de elevação de-tarifas'
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.
•

ASSINATURAS

8) Cs prazos . da' assinatura e
do porte aéreo poderão ser semes• 4) As assinaturas serão tomatral ou anual e se iniciarão sempre
1
Cr$ 18,00 Semestre •
, das no D.I.N Q transporte por Semestre
Cr$ 13,50 no primeiro dia útil do mês subsevia aérea será cohtratado separa- Ano
. 'O prazo das assinaturas
• Cr$ 36,00 A;zo .
Cr$ 27,00 qüente
damente com a Delegacia da Empara o Exterior é -sennente anual e
, :présa Brasileira de Correios e Tenão haverá transporte por via'
Exterior
Exterior
légrafos em Brasília. Esta podera ,
aérea,
•1
• se, encarregar também de encami- Ano •
Cr$ 391)0 Ano
Cr$ 30,0 0
nhar o pedido de assinatura ao
9) A renovação deverá ser so•• I N . Neste caso, o assinante dilicitada com antecedência de 30
PORTE AÉREO
rigirá ao D .I.N
N. o pedido de assidias do vencimento da assinatura
natura e o pagamento do valor Semestre
e do porte aéreo. Vencidos, serão
Cr$
102,001Ano
Cr$
204,00
correspondente, na forma do item
suspensos independentemente de
seguinte.
aviso-prévio.
NUMERO AVULSO
- O preço do número avulso ,figura na última página de •cada
p ) A remessa de valõres para
10) Para receberem Os suWe- •
an'sinatura, que será acompanhada exemplar.
nzentos às edições dos órgãos ofi- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
de esclarecimentos quanta à sua
ciais, os assinantes deverão solicise do mesm0 ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
aplicaçãO, será feita somente por
tá-los no ato da assinatura.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

1

FUNCIONÁRIOS
r
•

Ns. 641.278 - 641.279 - 641.286
N" 621.746 - Farmácia Santa MaN" 631.448 - Com. e Representa- N Ç 699.764 - Ladysport - Ladysport
- 641.281 -4-- Santos Bandur Incarno- fia Ltda.
ções Ita Papai Ltda.
Sociedade Anônima Adm. Ind. e Conçáo e Venda de Imóveis Ltda.
N' 639.290 - Nacex Ind. e Comér- mércio - Cl. 36.
N9 633.413
Toyota do Brasil So- cio
N ? 644.904- - Pucci S. A. - ArteS.
A.
.N9 784.543 - Drogatel - Drogaria
ciedade Anónima Ind. e Com.
fatos de Borracha.
N9 636.490 - Ciabra S. A. - Co- Araújo Ltda .
Cl. 50.
& Krotb LimiN' 669.043
JOel Cordeiro Men: tada. 635.927 - Kist
mercial
Irnobiliária
e
Agrícola
Brasí159 6634654 Vernycal.- Cia. de
:
de.
lia.
Produtos Químicos Laboratórios . VerN9 641.488 - Cofabra Comércio e
636.898 - Reis & Silva Ltda .
ny - Cl. 3.
Indústria de Peças Ltda.
Oposições
N9
645.661
-Iafa
Construções
EléN9 652.412
Inds, Químicas Orlea
tricas e Montagens Industriais Ltda. .N° 669.099 - -Capramol - LaboraLimitada.
Cl. 3.
Tintas e Vernizes Munari Ltda.
N" 675.174 - Régia Farmodental tório Sintético Ltda.'
N9 656.318 -' Cia. Industrial de
1 9 6747405 - Armour - Frigorifico
(opoente da marca Munari - Termo Perfilados Jafet.
Limitada.
n" 006.3791.
149 680.788 - Perfumaria Rodrigues Armour do Brasil S. A. - Cl. 30.
•
149 663.055 - Antônio Carlos Mar- Coutinho
Earmaco Ltda. (opoente da marca condes
Ltda
N9..678.159 Fulminante - FulmiCésar.
N9 686.726 - Sebastião Rocha (Ar- nante S. A..Ind .e Com. de Máqui;
Farmakoto
Têrmo n" 753.247). 149 667.211 - Abrasivos e Polidores quivem-se os processos).
nas Agrícolas - Cl. 2.
* St.,ring.er & Cia. Ltda. (opoente da Seraechi S. A.
marca Galpão - Termo n 9 788.917i.
N9 676.113 - Rodovas Ind. e CoN9 702.779 - Duque de Caxias Bial Farmacêutica Ltda. e Cana- mércio de Rodos e Vassouras Ltda.
Plásticos Duque de Caxias- Ltda. DIVISÃO DE MARCAS
dian Hoechst Limited (opoentes de
159 684.548 - Tinturaria Cirandinha
Cl. 28. .
•
marca Piralg.ina
Termo n9 7o6.067). Limitada.
Em 29 de 'julho de 1970
159 707.427 - .Hene .do Lar
Elos
Socipla Sociedade Industrial de
N9 686.138 - Amazônia, Tintas InQuímica Industrial Ltda. - Cl. 48,
Plásticos Ltda. (opoente da marca
Marcas Indeferidas
dústria e Comércio S. A. (Atinco).
Glu-Glu - Termo n 9 790.299).
159 717.062 - Polibras - Polibras
159 694.047 - Kume Tratores e ImCiba Xaiciété Anonyme (opoente da
Comercia/ Brasileira Ltda. - Cl. 9.
N9
plementos
Agrícolas
Ltda.
652.494
,Tórres
Depósito
marca Micofen
Termo n 9 808.172). , N9 695.610
Retlav Ind.. e Comér- de Materiais piConstruções Tôrres LiN9'720.615 - 5.. Jorge - Agro "'aEmpresa Brasileira de Varejo S. A cio
de Produtos Químicos Ltda.
mitada - Cd. 16.
cuaria Adubo. de Lixo Compbsto São
(opoente do título Ótica Guanabara
-.- Termo n9 809.637).
653.367 - M. H. F. - M. H. Jorge Ltda. - Cl. 2.
N9 695.615 - Retlav Ind. e Comár- F.15°
Instituto. Bioquímico Inter Amer:Comercia/
de Parafusos e FerraN9 580.196 - M. M. - Machado
cano S. A. (opoente da marca Ilepa- cio de Produtos Químicos Ltda.
gens Ltda. - Cd. 11.
e Moreira
e. Com . likda. 159 698.433 - Carfepe S. A.
Adregeno - Termo n9 823.152).
N9,654.907 - Masvo - Inds. Reuni- CI. 40.
.
ministradora e Partipipadora.
Max Wolfson S. A. - Cl. 5.
15° 214.912 - Senco Sociedade de das15°
Arguiretinento de Processos _
N" 596.82 - BBC - Ind. ' e Com.
655.132 - Sempre - Sempre
Engenharia
Com.
Ltda.
de Máquinas E..étricas BBC Ltda. Foram n,andados arquivar os prdInd.
e
Com.
S.
Cl.
2/.
N9
- Marcelmodas Ltda.
.
cessas abaixo mencionados por ,falta . N9 315.747
N9 657.683 - JGarça - Tecelagem C1.6.
445.633 -- The • Goopyear Tire Garça
de pagamento da taxa final:
Ltda.
CI.
23.
N9
828.502
Pro-Peças
Otávio,
&
Rubber
Company.
•
1,19 500.055 - Artefatos de Couro
N9 862.357 - Laertex - Confecções Santa Clara - Cl. 6.
Andorinha Ltda.
•
15° 484.841 - Ind. e Com. de Mó- Laertex Ltda. - Cl. 36.
•
159 629.638"- Carpeças - Carpeças
veis
Jagá
Ltda.
159 662.833 - Belsolar N" 515.878 - Herbert,Mayer IndúsSociedade Anônima Com. de Veículos
tria Heliografcia S. A.
Belso/ar Ltda. - Cl. 11.
149
520.342
Petróleos
Indígena
InN" 664.247 - Arnaaq
N9 528.028 - Sainco Sociedade AdSerraço -- - Cl. 21.
e Comércio S. A.
ministrativa e Incorporadora Ltda. . dústria
Serraço, Com. e Ind. Ltda. --- CL 11.
159 636.806 -- Superior Braáll N9
544.377
Vemag
S.
A.
VezN9 665.748 - Eldorado - Confec- Ivan Keller e Mvaro Botelho - Cl. 7,
N9 539.605 - Drogarias do Oest.. Cu j os R Máquinas Agrícolas.•
ções
Eldorado
Ltda.
Cl.
36.
Limitada. Droesle.
159 654.564 - Emblemática - Orga-N9 594.653 = Va ri mex
N' 697.846 - Lasvrence - Bela Pagi
N9. 596.666 - Be- I :3 In& -de 'arte
nização de Manutenção e Acessorias
•rowars,•-stwo lia..2,t Zagran'omeça e: Cia.• Ltda. • -2- CL 36.
latos de Borracha e Metais Ltda.
N9 630.991 - Oficina Mecânica San699.510
Confecçõe, Técnicas de Instrumentos EletrôniN? 605.797 - Velas 136a Vista Licos Ltda. - Cl. 10.
te.; Ltda.Nnreli Ltda. -, CI.
mitada..
- 36.
le
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DUM bFICIAL (Seção.II1)

Ag-6st° de 1970 1915

PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
^DE PRIVILGIO
-

'

, dE 07 de maio de 1965
Requerente: ;NE A1EHICAV TO3ACCO CUPANY =1=.

wlavo fiz

Priv.de Invenção:" UNIDApE EXPLORADORA FOTOEUTRTCA h,
n
• -Èeivindicações

2,aquereate:

TZMO N o - 169.52

Prjil

- Unidade fotoeletrica • exploradora e sinslizadora destinada a
sincronizar os n movimentos de uma lãmina cortadora com a passagem por
ela de Um basto contendo uma compoSição . de filtro para cigarros, ' -

g

177.985

da 14 Àe.mArnó . da 1964

cEpERA.4 1.:PRo2tEcTiá. EsTA RT .islimaNT

t d6 InvençAo;"APRRFEIÇOAMENTOS EX . MA...RAIOS !!„,

REIVINDICAÇOES -

constituído esnáncialmente. de secçOes alternadas:de diferentes graus

1. Um pãrarraios radioativo . , oarnntèritado,010

.de opacidade em relaçào . à luz, caracterizada ' a unidade por compreen-•

fato

der uma ' fonte de).Uz,,um diapositivo fotOele 'trieo sensitivo colocado n
de modo - a receber apenas a luz transmitida pela fonte de ltiz atreves

,ter

do bastão - do nitro, moios para guiar ' o movimento do bastão .do

te

tro-axialmente por- entre a fonte de luz e o • disposi-ti nro sensitivo. e •
melosfpara produzir um sinal elétrico . de . salda que : reage á passeiem n

que ôle compreende; a) um eixo ligado à terra

cantos agudos; b)

que pode

meioe para montar pelo menos uma zómo

lonizaate radioativa em volta

do eixo; o) um eletrOdió

a

.
proteção :4erodinámicaí,

bastão • de filtro.,sendo'o sinal elico de salda capaz de • fazer, a-

do para

comparação cosi Um 'sinal de referencia que reage aos movimentos da

produzi um campo magnéticO

lá.

mina Cortadora, encontrando-se o 'diapositivo sensitivo amielmente

e

ra, "de modo w.antecipar

deslocado da fonte de luz a uma distancia suficiente . para impedir'
,
.eue a luz atravesse transversalmente o bastão"do filtro incidindo di

, mcsMn;

retaMente sabre o dispositivo sensitivo. •
'
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedia° deposita&

'

de n3o de 1965 sob n2 .
P

à açãO ionisante

da -

da extremidade superior

do eixo'

o eixo.

nó pedido depositado na
<

fonte radioati*

ou cantos agudos seguros.nOs

A requerente reivindica

•,•z+.-

elétrióos

em volta de dita

e) uma ef;rie de pontas

e dirigidos-para

d) meios

intensificar

eletrOdios anularesisoládos

vaio de '1964, sob :I Q 365.951.. .
Ponto n o 1 de um total de 3 pontos avresentados.,

'a prioridade de idarài-,

Reparti0o . da Patentes suiça em:1g

593/45.,

onto n a lj dó.total da

6 . pontos aprasentados...

FIG.

TERMO

N9

176.733

de 25

de dezemoro de 1965.

Requerente: NORIHARU MATSUURA - SX0 n PAUL0
-Modelo Industrial: "NOVO . TIPO D2 TAMPA PARA GARRA?A3
PRIVINDiCAC3F3
1— POVO TIPO DE TAMPA PARA aRRAPA . EM GERAL, consiste,
numa tampa prOpriamente dita, caracterizado pelo fato de ser.ums
kamps 'dotada de uma'aba , em configuração ' de meia circunferência,
' -provida da uma slia-ie eleação que se funde com a oraria tampa,
firas:a fora-ando- ar:um abridor efioiente.

_

.yonto n 9 , 1 do, total de 2 pontoe abreeentalos,-

a

nular disposto em volta de ditas fontes ionizanes e oei4in.

se uma . interface situada entre dua S
' .secçOes alternadas e visinhas dc.

:a Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America, em 8 d,

2.1,32C1117.1ï2/5,'

.-.2.12-moN, 179.849 dá 24 de maio de .196u
• . Requerente: OTUON CORREIA'NETTO RIO DE TAtiEIRO. ,
'

P=" -1- vpdo InvenÇ ão: 1
•DE:TAPEIES ".
. n

APWEIÇO.1MENTO3 EM AGULHA DEjMANUNZUMA
•

Reivindica'çães
- • -1 — Aperfeiçoamentos wm aguil/a de manufatura de tapetes#4
.ractarizados pelo fato , de ., em lima agulha como a descrita.* dep.
nhada, a p licarem-se redutores demarcadores da extensão penetraa
te da'agulha no tecido.
, .
•,
• Ponto fl 9 a da um total de n 4 pontos apresentados.

- OIARt0 OFICIAL , (Seçã.o'in)
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URRO N2 181.844

de 4 de agasto de 1966,

kequerente: CARLWA.O. /LATRIAS e OTANIO I'mtaIRA'PRANÇA

Ast d

mando Volutae; tUo sástancialmente ccnforme descrito e nue,trudo nos debenbOa'enexos,

00 PAULO.
Vnico ponto eoreSentado.

Induetr i " If "w " MODELO DE:BRINOUEDO".
prV7wrIcA0E?
42

) . NOVO mODELO DE BRINQUEI°, caracterizado ~eu-

dalmente por compreender corpos que possuem conformação imita.
viva de poltronas, com'pés metélicos, encóstos e assentos estotadoe e dotados de vivos envolventes no ordos; sefde com pés
Áue também conforma:1.os braços, enc8stoe e assentos também eeti
fiados, sendo que o encósto é méve/, imitando'sofd=cama e tam4
lotado de vivos e botOes; e mesinhas com pés e tempo.
Ponto 52 1 do total 'de 2 pontos apreeentedoe.

.FIG.1
tRW9 19 2 i62.634 de-e de setembro ce 1966. -

equerente: vg6ut XONSTANTINOFF MITZAKOIP '- SIO PAULO
findt1O Industrál: "NOVO MODUO DE CINZEIRO",
RypiNDIWGES
TERM O fi o 160./33vae lo ce janno de 1964
ll e q uerealw: ÁISMET SOCIEDAD ANONIMA (X)MERCIAL ms ARCFMTINA _
. - Priviléeio de Inven0o: ° ADITIVO PARA BATERIAS
•RRIVINDICAÇUt
1..' ADITIVO PARA BATER/AS, do tipo eepecial-i•
: mente cétecuedo para baterias de PlaCes de 0)-eeebo que utile.Mam como eletrólito Lima soi4Zo acidulada com écido.aulfdri
co, caracterizado por compreender uma soluço constituida 'por égua destilada acrescida de um sal de um elemento ionie:
mével tel como cídmiu lue, tendo maior eletro - afinidade que • chumbo . é . capez de des1ocá-le de seu sulfela restaurando

cerecterizedo esseuuiel,
lente por compreender una peça em,formzto originei, suje perito,
e*
S
'ia á recoátada..formando linhas curvas. cm forme de Ü . es s
10 _i, Nrwo mODEL0 DE CINZEIRO,

sequend.a. de 'lodo a conformlsrex saliencles e reentrÊncies recur. , •
Jades; no centro ds -sãos Um circulo vesedo • onde se ajusta uno ee.
zamba tamheurcircider e rabeixeda,. com gola externa de essentemse
to, , sendo quelnferlormente prove-se a disposlçEo de p4s cOni,f)I -

Invergdp n á-su periormente, suportes pariá os,
• (Aferros
f.ento 71 9 1 do total se 2 pontoe 4resenteÀo n :,

lona chumbo à soluçioi
Pornto n8"1 do total de 4 pontos epresentadot.
N 2 /88.791 de 24 de abri/ de 1957.
Requerente: 8IRG/0 WLADIMIR SERRARDES . GUANABARA
Modelo /nduatrial: "NOVO RODEIO DR POLTRONA"
-•

rEITINDICACCES

move acailo de poltrona, carecterisadó pelo Isto- Is

• apresentar uma estrutura tormadtepor quatro pernas verticais
silindricas reunidas por travessas dianteira, traseira e laterae
• por peças da braço que são dispostas acima das' travessee late.
reis, tOdes elas cilíndricas e fixadas umas nas outras por em.

*lixe, sendo as duas pernas traseiras mais pitais que 'as pernae
ellanteiras para receberem nas extremidades euperieree uma barra
transvaread de espaldar, tambtm cilíndrica, e de que aparte
atil ou anclebeade da poltrona toonstitulda da aspeças fie:
laveis e espessem, sendo uma diepeete'ém.forma de "U" entre ae
idmveeese laterais e com em Pintas akZeoladae jimetricamente ' em •
lauta em %Eme dam peças,de braço e . veado a outrt., que inclui,
70e spartes da momedo 4, de encastoe Ceposta substancialmente 'em
*eme de cueba Geffiriva barra tranevareal de espaldar e a tra=. ~.(111~9 411 'kW das quais 1 enroladeÇem espiral, fol:
-

-Ttfe40:lit 188.431-4.'12 de:abril - 4e 1967.
Requerente:ARGPMIRO DIGNEI/G - 00 PAULO

'Medi° Industrial: "UM NOVO dEZHOEAMENTO DE Una' MOTORIZADO
PARA LAVAR. ROUPA"
4

REIVINDICAC5Et

NOV.) TI1.0 DE TANQUE PADA LAVAR ROUPA, - conliate
num tanque própriamente dito, feito 'de cimente ou.de quelquer
Outro material equivalente. revestido com pastilhas ezUleJos e
.

I: •
Á

.

•

Anr(5'.,t0 - de 1970 . 191)

n 1111 —
41,931n•n•n••••..

•

•

_

:TÈRMO 1-1 9- 182:372-da 25 de agesto.de l96t

outros, em cOree, tamanho-e formato desejados.' caradterizade-

pelo rato de eer apresentado numa

Requerente: INTERNATIONA1 STARDARD

configuraCaor2
tangular ou de qua l quer . outriforMa,adequada. tendo na parte
superior,
uma cavidade de formato retangular que constitui mate.
,
de, 4 . ( um terço) de tamanho global do tan q ue, : resultando dai

E.U.A..
'Modele Industrials,41OVO TIIN)

DO ASSIÚANTEk,

o reserystkio para levar-tonpe.
,

Ponte ng

ELECTRIC CORPORATIO,:j.

estrutura de

1 do total de

MV. WIDADP•DS DI5CAGE4 ISA CAID

REIVINDICAQn5

1). NUO ' tipe oer.tdii de diAp.
• .
• _• ,
,
aplicaçãe'eM
caiXâs,de assij
parà
caixa
do
assinante;
,
gem-da

5 pontos apresentados;

2.nantes

de telefones Ou-telecomunicação, :caracierizads,'pc

' ngular (1), base retngular
sua 'cOnformaç4 geral ret a
, coberta ou capô (3), painel d.ttal .;;eiro retangulda" (4), sendà

mostra 'dor discOide ( 5 )
.o Capô llgeiramente , i:nclinado;
a r e nt e ,
,pai.tel,*coberto-o ripstradorcom uma.:placa : trans p

LIO,.

'um

;!!

dire ita l:três chaves quadrangulará siip erPostas (6), -abai xte
quais o lugar para o :leme ou marca do fabricante
•

'das

•

.

,

-

Unics_ponto eProsentado..

'
T.ÊRMO 182.160'' do,17 de . agOsto'de
Requerente: CUIDO AVILTO CREMASCO =!= S.FAULO
Priv.deInvençaó:" APERFEIÇOAMENTOS'EMIDESI*ZGADOR-picApoR

_

DK FORRAGEN "g
.
• • : Reivindicagoes
APerfeiçoamentos ' em desinterador,pleadordefforragemdo
' tipo objeto do Sedido_de patente,TermO 179.592; na_qual,' . .no• iate.
rior do corpo principal ou calxa eXterna, vaé e_composta de'duas
•
partes articuladas,'e 'previsto ,um . pesado volante:portador defacan
'.e que . 4 ' provido de pás retangulares radiais. a . semelhança de Veatl
Lador„Cem COmo estando s separado,

pe'r.peneiro-are,Ueada

destacável-:.

e/ou Oubsti,tuvel„ . do Uma -abertura,do: - fundo;'onde Prevista-nova
calha, Condutc;ra ae-sada,j)ai . a d. Material. desintegrado,Caracteri n
zado 's• 'P e lo fato.de a parte -iilferio " ofixa - da:Caixa :ser provida..;em
seu . ládo menO 'r n mais afas-Éado ::da entrada de. material; 'de uma,noVa
,--abertura rente ao fun. do da mnsMa,.provida externamente de curto.
prolongamente tangencial Ae sada para ' o mat 'erial.picado,7:, que e
.equiPado coà . capa direcionadorn,• abertuar. e.Sta que,:„JuntaMenteom
' 'a de i'undo, sà6 ladeadá por gulas . retil ..theas, .arti.aplicaçâo e
deslisamen::o Co'ema-tínica , 4a ,: a . - ret;ngular,' , de onstrliçae Seletiva
•

Para aS
['anta nt

C

t1

_2.r.Rm0 10 169.057 da 19, de abril.de-1965
Requerente: ECON ZOLLER

,

.

- Privile. gio de Inven0o: " DISPOSITIVO . DE 14A/te -AÇÃO DE SINAi4

ae 3 rieetos apresentados._

PARA TRANSMITIR E REGISTRAR ,OS kláMOS
itEIVINDICAÇUES

.,

1---Dispositivo de marcação de-sinais

'dadoe por'?

maio de discos numerados 04 outros aparelhos analogoa do,s1
nalização de inetalações telefônicas independontes.para
,
„
sua transmissãoe registro, caiterizado, pelo fato que, si
bre dois diodOs -conotados -depondenteMonte um:do,outro ou um

•

-

'Oposto ao outro no eett 'sentido de transito e pestes como'poja\
te entre os canais de transmissão, ficam situados de prefe..,
- rencia semicondutores em cuja motadei.funciona de preforôn. :
cia um amplificador semicondutor, cujo circuito,de
sarda ft ]
. .
N

.

.

ca provido de um role dietinado a ligar, no domiollio,do aaj
,
um diaposl.tivs.de registro de cone1 rinant;io na le5Feal,
,
t- truão-tradicional,CoM á finalidade de transmitir
...• „ dito
,
,
• ,
• . para

.1
-

dispeeitivoos sinais dados por meio
, -

4

-

44eá.0 4~44os qq¡m,

DiA\RIO

1918 Segunda-feira 3

¡outros aparelhos análogos de sinalização.
- requerente relvindica a prioridade de idlentic0
;ptdido depositado na Repartição de P atentes sulça em 18 de
Mbrj1 de 194.Zob n c) 14196,
P ontD np 1 do total de ó
pontos apresentados.

F4r. 7

11RMO R é 183.821 de 20 de outubro dal9gg.
• !Requerente: IRMXOS RALAR A CIA. LTMA. ' ... PARAN1.
' ad310 Industrial: "ORIGINAL CONFIGURAÇXO PROPORCIONADA-A GARRAFAS".

A,sto de 1913
TEM I Q 18S.2G5 de 4 de abril de 1967.
Requerente:, SERGIO WLADDEIR MEB g ARDES - GUÂ'XAMARA
Modelo Industrial: 'NOVO

MODIMO DE CADEIRA FIXA,'

REIVINDICAÇOES

Na,y ° modelo de cadeira fixa, particularmente adequado para Ser usado isolado ou em conjunto de duas ou mais unidA
des, fixado'nudi parede de meia altura, caracterizado pelo fa.
to da parte til da cadeira, constituída de uma peça retangu
lar algo esPessa e flexlvele que inclui o assento 0 o espaldar
estar montada entre duas barras horizontais de secção redonda)
uma inferlor , e outra superior, que são fixadas na parede de sua,
1
tentação porteio de esquadros inferiores e ganchos superiores
providos de braçadeiras para encaixe das barras, tendo que a
parte titil da cadeira fica matada coal olga entre as duas referidas barras de suporte, de maneira a formar um arco ou con.cha para acomodar o corpo do utente, talado suas partes extremas enroladas, em voluta em tOrno das barras inferior e superior, tudo substancialmente conforme descrito e ilustrado nos
desenhos-anexb s- .

•

Dnico ponto apresentado.

pRIVINDICAÇUS
v

;a) - P ORIMAL CONFIGURAÇXO PROFORC1ONADA 'À GARRAFAS",
r earseterizada pelo fato do gargalo, alargando-se para baixo auavemen
- te, ser separado do restante do conjunto por Uma faixa horizontal
naultifacetada (I), tendo cada uma das faces e formato sensivelmente
•

trapezoidal alongado na vertical, apresentando bordos superiores e
Inferiores, respectivamente, em arcos singelos conexos, (2) e cânca, mos (3), a partir da qual (1 diâmetro da garrafa .9s4 8e estreitando
:para baixo, em lave conicidade (4) atfiatingir

UM ponto correspondas
40 a .1/4 da altura total, aproximadamente, quando, então, vai cumes-

}ando através de una pluralidade de faixas (5) de bordos conexos, eu
• jerpostas, terminando na base em faixa (6) de tordo cilíndrico,
e
einda pelo fato da garrafa possuir, num ponto da porção mediana, uma
1
ires oval (7) de atm azul, agregada ao prépriCh. material dom o qual .
itbr fabricada, produzida por aplicação, colagem, iMpresaão ou vali
suer astro meio adequado de reprodução.
Ponto az 1 do total de 2 pontoa awresentadoe.

TERMO N Q 186,325

de 18 de janeiro de 1967.

Requerente: SERGIO WIADMMIR BENARDES - GUANARARA,
. Modelo Industrial: , "NOVO ,MODELO DE DANCv",
REIVINDICAÇUS
1.Vel

NOvO modelo

de tasco, eventualmente transforma.

em cadeira baxa, caracterizado pelo fato de apresentar

urnaestrutura
estrutura robusta formada por quatro pernas que suo reu
nicles por •travessas dianteira

e traseira, trespassadas pelas,

pernas, e-por.duasAparras laterais de suporte entre ás qual!

se acha montada a Parte de assento do taro (ou-cadeira), se.9
do as 'referidas partes da estrutura formadas por peças cilin.

sendo
algo
erpââ
a referida parte de aszato formada por una, peça

dricas, por exemplo, de madeira torneada ou similar, e

DIÁRIOO OFICIAL (Seção III)
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Agasto- de' 1970 '1915

sa, acolchoada; que á fixada por Jeus ledO3 Menores em tOrna)
das referidas

berres

laterais

de

estrutura, enroladas ã guists

tirantes do tragne uma VUUMta deartiega0a s- -ne contrjn
- atuando sóbre os ditos dispositivoi,de válvula de oontr6le e soo)
siveLp fatores diVergentes aietande a Operação do trator1.earo;1
terizados pelo fato de uma das ditas artioulaçõe 's ser itMa artiou
. no dt
.1nIa de contrGle de Pressão senstvel 1 Pressão hddr4ulica
"'S;

de,volutas, de maneira tal- que -visto de frente , . à assento d'
' banco se assemelha jun capitel de ordem jOniee;,:_:
RontO ne 1 do total de 2 pontos aoresentadol.
16

to'atuador, havendo,tambem, uma alavanca de: contrâle manual e di
positivos para telativamente embrear a dita alavanna n een , as díta*
articulac5ea.
- A re querente reivindica a prioridade do correspondente , pf
dido depositado na Repartift) de Patentes dos Estados Unldos da dal
17 . de abril-de 1964 sob o no 360.663, . P onto no 1 do total do ál pontos apresentidos.
•

-E4GA
'

'TERMO Na 2.77.533 • de 04 de março da 1966
=I= s.panto
j Requerente: ZULEMA SEFERMAN KEMPER
Priv.de InVsnçãot" NOVA TWADA ETENSIVEL
RelvindicaçUs
1 - ?Toya tomada extensível, caracterizada pelo tato de

possuir yárlos aietros de 7io que em uma extremidade 4.termi
nado por um . "plug n (marno)". na _outra ligado à tomada (f'emea
-.colocada na extremidada ' de um carretel onde:o fio pode ser (41,
rolado o 'desenrolado; todo o conjunto sendo coberto de modo
que o carzetel-nao apareze.
,I
-- Ponto ' n 1 da um tntal de 3 pontos acresentadol
1

•

,
'TERWO NQ ly s.;,., u., . de outubro de 1961 - .
ReqUerente:'HÁRUICHI IMAHATA -.SÃO MIM
lionio Iu.,.ustrial: "NOVOTIPO DE-BRIgoTIED0'1,kai 70TATIEDS E
Erencicio ?r3IÇO DE CRIANÇA.“ ADULTOS"- ..tEIVIUDICAOES

ç

--- 1 .-* NUO TIPO TeBRI.t'qUEDO PARA - POLGUEDO rMaRC.1.
condiate.num brinquedo própriameuts.
dito, feito de madeira, plElatico,"aluminio, bacitielite ou de qualquer)
outra material apropriado em tamanho, côr:e:formato'desejades, cante..
te iiado pelo . fatode aer,dotado de uma base, aproximadamente_ua coa*
figuração:de um cone 1, o qual tem como prolongamento um pequeno. trajo
co cilíndrico, repreeenado em'2, do.aio de um sulco circular 3, parai
embelezamento e no tapo ouperiorodmaperficie plana, ou crinca .va °a í' •
ainda convexa ou em qualquer outra configuraçfIo geOmétrioa, desejada,,
- tendo como destaque, aros em caros, ' 03 Vaie imitam ar00-iria
I'ARNO N Q 1G`3.99? de 14 de abril de 19 6 5 '
Requerente': MAGSEWERGUSON-INC,,
Privil4gio de Invenço; " APaRFZIÇOAMENTOS EM WATORES equ,
PAws COM kitANTES DE T.amo
CEIVINDICAÇCEi
.1 . 1 -

Aperfeiçoamentos .cm tratores equipados com tir.p
tes - de triço, um atuador hidráulico apropriado para elevar e arriar os•ditoa tirante.; de tração, uma fonte de fldo sob presalo
hidruiica, e Um siste2a de contrSie compreendendo dispositiVos de

vlvula do contrô'le para Controlar a- vazio de-flu-Ido entre a dita
fonte e o dito atuador, Os ditos dispositivos de villyea de cont'rà;
•
. •
le compreendendo uni •elevto de , vula deslocael com pos:,ç jdes al.
fernativaJ .pari hiar:ialicexente•elevar, sustentar e a:r.a r na dl-

,Ponto O 1 do total 3e :2'pentoo apresentados' . .
I

1920 Segunda.:feint
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TERMO NO 193.959 de 1c3 de OtitUb20 do 1967.'
Requerente: OOLORPLAn . - INDCOTRIA E COMERCIO DE PIESTI.
COS LTDA. . SIO PAULO
MadIllo Industrial: °SINALEIRO PARA TAXIS" IREIVIYDIOAtEl

%Ãi'ardicte dó Pediab d61n5Ed1At4 4116X1f
Repartiatio de Patentes dos Ratados Unidas d* 4114_4011 4g le
le dezembro de 1964 sob no 360.196.
Ponto IA ?. 4p total do 13 pontos aprsaantadas R

1*)- "SINALEIRO PARA TAXIS", caracteriza-se por ser constitdi
do por uma cúpula 'em plástico, .com a parte frontal em contar.
CO retangular, e um pouco inclinada, tendo rampa superior, e
Cata cúpula a seguir, se prolonga para trás na forca aproxima
(lamente prismática irregular, tehdo uma regia() posterior in.
Clinada; no interior da clIpula há divisão transversal opaca,
de modo que o trecho dianteiro tem uma cár, e, o traseiro ou.

a
atra; na
_ , parte dianteira ,está inscrita a palavra dtaxi" , sendo
gae no interior do trecho dianteiro bá uma ou mais Impadas
, comuns e, no posterior, -uma ou mais lampadas:intermitentes
• mão; a base tem forma álongadaa com . rampa'dianteira.e curva •
pOsterlor' em arco, dita região assentada em pe,cosi quatro reea
AN;ncias, e Parte inferior retanaular, afixada no teto .do vela
atravás de tirantes
!onto no 1 do total de 2 pontoe atresentados.

a
aERUO . Ro 193.957 de 18 de outubro co 1967.
Requerente': ODIORPIAST ,a. INZISTRIA E COMERCIO DE PLAwrlOoa
LTDA. - SIO ,PAULO
Modg lo Industrial: "SINALEIRO PÁRA TAXIS".
;RaE/VINDICAÇOES

1oy., 115INALEIRO PARA TAXIS", caracteriza-se por ser constitui
do de uma cúpula em pl j stico, ciam a parte frontal no contarrio retangular, e . um pouco Inurz.lcia, tendo pequena rampa su/£

perior, e esta cúpula a seguir, se prolonga para . tris na for
ma aproximada seml-fusiforme, finalizando em terminal hisela

•

FAS. .

Amo Na 163.924 dá 13 da abril de 196,5
Requerente: TE8 NATIONAL CASE NEWSTEN COMPANY emeE, n414,
Privilégio de Invenç jos "DISPOSITIVO DE CONTROLE DE ¡IBERA.

do; no interior da mesma cúpula há divisão transversal, de
modo que o trecho dianteiro tem ,uma tonalidade, a, o traseirogaoutra; na parte dianteira está inscrita a palavra "TAXI':

ÇIO PARA UM SISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE ACESSO ALEATORIO *
•
4EIVINDICAÇOES

sendo que no interior do trecho dianteiro há uma ou mais 1:3
a
padas e, no trecho posterior, uma ou mais 1;mpadas intermi-

1. Sistema de armazenamento de acesso aleatdrio,

tentes ou não; a base-tem forma 'oblonga, assentada em pá coa

aillerlzado pelo rato de coMpreender uma pluralidade de tsixasInN
/ alViduais de armazenamento de dado•, retidas em um grupo reunido,
,alepocitivoa de selea:o • /lberação que cooperam com diepoettivoe
. .
• ciagulares de coditicaçU em cada Uma de ditas faixas. p ara permitir
• lac qualquer raias selecionada das ditas faixas se:a liberada para

quatro reentrncias, e parte inferior retangular. afixada no
teto do carrcia por melo de tirantes.
102 te no 1 dá total de 2 pontos alnalseaaaaoa,

.•olimento com respeito +0 outras feitas em dito grupo, independen.
-manta èh posição da faixa colecionada no grupo, dispositivos do
., ,t1snazanto operáWia.para fazer uma falia libarada por dito dispo
.4tivo de seleçIo o 114eraçIO ser separada do dito grupo s ser a. -

.alicada a um diemitivo aranadutor,,diepositivo de manejo da fel.
aa oparlvel pari fazer uma faixa separada ser automaticamente retor.
aada a dito grupo reunido, e dispositivos da contrOle opertvais Jade
,4mdentemeati de dito dispositivo de leio& • liberagIo, para re.
';arder. eele t ivemento tlihO.agIo de uma faixa selecionada de dito
amo reunido quando a faixa selecionada em - uma posieWpredetermL
:adde cm dito xruDackaarfera com OirettSrno 49 uma fahca'a dito
.n)40-121111:Ltdg,

TERMO Mo 160.262 de 22 de junho de '1964
9. KVETNA, nArodni podnik --TCHECU3LOVAuA

Requerente: ZAVODY
-,Privile$10
PA

de

Invenção: ° EMBREA221 CENZRIAGA, USADA PRINC1

LMENWS Ehln VEICULOS 1,10201:43
•

MARIO OFICIAL

Segunda-feira 3
REIVINDICAÇOES •
'Embreagem centrífugs,,usada

• loa Motores,

prineiNfle~aM.Velcu4
-

cuja parte impulsora está censtitulds por sapata&

oiotoci-firan .

~mando volutaa; Sudo subatartd,31,&Mte ' ~
iereds 'nus desenhos allexce

auxiliares. e'principais-dotades de-movimento retilíneo, unidas .
em rotfçáo com o eixo impulsor, ' ne qual es sapatas auxillaraa
• eáo . forçadas. para e suPerfície interna de um -tambor pela:fOrça
de molas quando o'sixo impulsor .esto fora de (içás, e as espetes

. principais sia ' forçadas pela

fOrÇo , centríf ug a

quando o -eixo im-

-pulsor ess./ sendo acionado pelo motor, como que 4

.

possível conte-

guir o acoplamentoMecn1coau ltu o entre as sapatas auxiliares e
as principais,

de- modo

que ; forca das moles e'a arça centrífuga

- ejara mutuamente ajudadas pelo
aa Sapatas auxiliares e .principais . i
sapata'a
. vector pire que, 'com , o motor atomarcha lenta, nenhuma da a
o
tatu
da
que
as
sapli.'
pel
fique encostada no"tantor, caracterizadatas auxiliares estso acopladas s;s ' sapatss \p rinC ip e la por intermádio.dos braços de tua-sistema de paralelogramo, que articulam taxi :- •

•

to nas rapataa auxiliares quanto tas principais..
fonto n e ido

tetal s de 3 pontos

apresent4dos.

2 : 40 - "3
.3

Um° 112 193.9Eg de 18 de outubro de 1987
Requerentes JOSE.TELES DE SOUZA Modalo InUstrael:

pXo PAULO

"ASFO MODELO . DE Dí-BUDE pARÁ gApt.r.,
fElliiNDICAOER
:

•
- -I

rovo MODELO DE - MI-EULE PARA OArÉ, tEITE E OUTROS.

formado de ton bule comum, agora caracterizado por ter troa parede
inzerna-(1) divin6rír 'taquôle e uxà , camara g independeAteo (2

3) cada

i'zma celas combico

prE pj o,,:'k

.

Porto a 1 do tetelfde 3 pentog.aprepnta0
•
TERMO P D ,188.792 de 24 de

abril da 1967.

, Requerente: SERGIO 'WLADIM1R BERRARDES - GUOADARA
Modèle , Industrials OVO'XODEIO DE

POLTEDEA-ESPREWIÇADEIRA"
,

pELUNDIOAÇ OES. :

-

V5vo mod;le de 1,oltron e. .'-espregulçadeira, -caracteriLado pelo fato-de , que s'estrutura inclui duas pernas trasei-:
riu verticais, fixadas entre.si por

,

.

meic_ de utia travessa su-.

perior ou de espaldar e uma . .trayessa inferior, e duas pernaq .
dianteiras O'oliquas, que ac-aci:amfiXadas

pelas

extremidades•

superiores em prolongamentos literais da referida travessa de
'espaldar e incluem uma 'barra dianteira ou de assento por meio da
qual

sZo escoradas

inferior,nLs parn-as
laterais oblIquaa,"sendo tôdaa

contra a'referida'travessa

traseiras, por meio de travessas

as peças da estrutura de formá cilíndrica e fixadas Uraas nau ou
_
tras por encaixe, com a - estrutura 'apresentando uma forma dotri
Ingulo-ret.:nguis onde a travessa

oblíqUa lhe

emprestam forma

tubstancial de '"A'; e sendo.a . parte util Ou 'acolchoada da pol-*'
trona, que inclui assento e espaldar, dispozta de modo a formai'
uma concha entre a barra superior de, espaldar t a barra de.as.
sento,- em - t,orno dos 'quais tem suas pontas enroladas em espiral,'
-

OF;r;IAL

(0)22 Segunda-feira

(eco

•TERMO: 11 9

I
P.....,:510 da97

168.797 de 8 de Abril de 1965

INWO 10 193.993,4e 18 de oUtubro de 1961.

Requerente: AKTIENGESULSCHAPT DBOWM DOTEM Á CIE: *INDUSTRIAL

Raquereatel HIDOSILI RONDA.EARCANTO ANTONIO NOVO - SIO PAULO .
Modelo Industrial: 'MOLDURAS PARA PLACAS EDMERICAS DE RESIDENCIAS:'

SUIÇA
Privilégio de 'Invençlo:TERMINAL PARA EXTREMIDADES DE CABOS 14

•

TRANSMISSAO'

PITIINDICKOES

REIVINDICAÇÕES

- MOLDURAS TARA PLACAS NUM2RICAS DE RESIDENCIAS, °ante-

**risada por se formar de uma arma., (1) com furos (2) para os para
fusos ou pinos de fixaçao da mesmu sebre uma placa numérica (3) qual
quer, sendo ainda dotada de um espaço inferior (4) reservado para in
dioaqiiea diva•naa. tais somo Médico, deatiet, firmas comerciale
0utros.
eont'o ai 1 do total de pontos apresentados.

I - Terminal para extremidades de cabos de tranamissio,
de , várioa condutores, cheio da liquido isolante, 'no qual o&
condutores individual isolados sobem no interior de isolado•
res de passagem de parede, caracterizado pelo fato de a cerca-.
;
ca do terminai: possuir duas entradas para cabos de vários condutores, e pele fato de em cada isolador de passagem de paredesarma introduzidos respectivamente dois condutores' , Individubis de mesma• fase,.dos dois cabos, sendo qnía os condutores trdividuaie no interior do isoladores de passagem de parede ostão localizados respectivamente em planos perpendiculares a.
e é,
plano que contêm os eixos dos dois cabos mAltiplos.
ReivindlcaMése finalmente tendo em vista 'a patente depositada na Suiça eob n e 6.379 de 15 de Maio de 1964
tonto n 2 1 do total de 4 pontoe anreeentados
•

URSO Ne 193.987 de 18 de . outubro de 1967.
Requerente: VIDO MARCHETTI - sIO now
Modelo Industrial: "'NOVO MODELO DE RAOUETE

non. ITÇMTR

DR PRAV

OUTROS".
ttIVINDICA0E3

I -"NOVO MODELO DE 'RAQUETE PARA UNIS DE PRAIA '1'
RUTRW I formado de uma raquete (1) comum, agora caracterizada
*Je ter um t .onohimento (2) na área de impacto da. bola, Uquele cs
harto noe ' dois lados por uma leonina f ingi (3)mlaamnf

c;c0-

_
.
tERMO N 2 166.300 de 1 de Fevereiro da 1965

Requrenta: FLAVIO ABDALLA 1 ANA APAMEOIDA CASTRO LEITE • SÃO PAULO
rivilésin ia T,vA nclo:"INTERNUPTOR E TOMADA DE ELETRICIDaE
COM PUSIVEIS"

da 02 presa por meio de preguinhos.
Ponto raQ 1 do total de 2 pontos apresentados.

KE/VIND/CACé5ES
-

Interruptor e tomada de eletricidade com fusiveis, caracterizado palo fato de se apremantar constituído por uma caixinha de relativas dimanados , e formatos, fixatvel por meio convj
alentes na parede 1
. 012Outra localização desejada qualquer, caixi
nha esta que abriga um ou Mais interruptores, uma ou mala tomadas convdniente námero de fuziveis ou unidades de inte•yuptorolv
comadas • fusiveie 'simplesmente ou combinados entre si.
Ponto n2 1 do total de 4 p ontos apresenta.dos

An:óctó: e

Sec a oiti)

atira° W Q 193.991 de 18 de Outubro de- 196,
a
Requerente: A1PIa0 MICUELINO PUCCINI D'I.GLTA a aaO.PAULO
Modalo'Indastriala"NaVO mortm DE FORNO FARA PIZZAS, PARA BICO
DE GÁs- taIVINDICACES

1 - E,e5V0 noaélo de forno para pizzas; para "bico,,de gás.
caracterizado por se formar de um suporte (1) em tronco de,cone, - aberto na base menor inferior e tendo internamente quatro
cantoneiras ‘2) simetricamente dispostas, nas, quaie se;apeiaa
um disco (3) de Material refratário e, sôbre 'este, a fôrna'pUra pizzas posteriormente coberta com uma tampa (4)'dotada de'
respiro . (55 para salda dos gases quente.
Ponto no 1 do total de 2 pontoe apresentados.
a

17O-.123

•carculao de conatação de leitura ' capaz de completar-um segando
'circuato elétrico através de dito enrolamento de leitura e"
• inaerter o-estado de •remanencia magnetica aos nucleos-que fca
• ram ajustados um ateio le circuito comutador de elemento - reeie -a
• tente correspondendo a cadaaím de ditos elementos resistentes
, •
. de dita cabeça impressora,' cada um dos quais, em resposta ao
,
-pulso produzido no dito enrolamento de percepçto de dito nuclec
•
correspondente, a'r ocasiâo da inverso,-do estado de aemanencie
magnetica daquele nucleo, é capaz de selecionar os respectivoo
elementos resistentes a serem energizados, meio capaz de enera
gizar ditos elementos resistentes selecionados com um pulso ea:
- a
.1étrico de curta auração, e um meio de circuito :omutador de
transporte capaz de
- , energizar dita . mecanismo de transporte . e
ie assim avançar dito material de registro em respoata - a opera
• çao de dito meio de'circuiae CoMutador dealeitura
requerente reivindica a Prioridade'do-Coraespondenteapa,
a
dido depositado na Repartiçâo de Patentes . dos Estados Unieoe
da América em 2 de Julho de'1963 sob n o 292.351.
Ponto n o 1 do total de 5 pontos aareeentadok,

de 1963.
atRMO No 147.995 de-2 de janeiro
. ,
k. a
:Requerente: GUILLEXIDDLETON - SKTEAULC .
, TÊMO No 160.374 ''de 25: de Junho de la64.
' n INTRODUZIDOS Ea 1:-P2IY103
.Priyiltgio de Inveneao: "APER/aiçOalaaa a
'
Requerente: THE NAnONAL CASH REGISTER COMPANY = = E.U.A. .
DE TOMADAS . DE LUZ"a
Privilégio daa„Invençãot"-IMPRESSOaES.TÊRMTCOSa
' REIVINDICA'OES
REIVINDICACÕaS
a
_
a
l o ) "Aperfeiçoamentos ifitroduzidos em eepalloe 4e te._
1 - Um impressor termico, caracterizadeaaele de compreenapaaa de luz", caracterieado pelo fato de o espelho apreseater coxder uma cabeça impressora capaz de'narcar am l material de regia
os alongados, atreaas dos:quais ' correm orifícios au alacee ée veda,'
tro termicamente seneivel com pontos formadores de Caracteres,
em resposta a energização eeletive de meios de circuito elitra
Ponto ho 1 do total de 4 pontua apresentados.
cos para cada um de unia pluralidade de' elementos resistentes
__a •
- dispostos como matriz, um necaniamo de transporte capaz de feDETALHEI>
zer avançar dito Material-de registro passando pela (e em reis1
ção cooperativa. com) 'dita cabeça :inpreesora, una pluralidade
fIG.
:de teclas da uma correspondente , aain caracter a seriapreesoaum nucleo magnético correspondente a cada ,um de dita pl.:ai-elida
'\
•
de de elementos resistentes em dita cabeça iapreesora,
um ema
rolamento ajustado para cada caracter a ser ampresee . e cada um
envolvendo todos os ditos - nucleos que correspondem aos ditoà_
elementos resiaaentee que devem ser energizadós para formar aquele caracter, um enrOlameato de percepção envolvendo todos
os .ditos nucleosaUa 'enrolamento de leitura anaelvendea . todos
• os ditos nucleos em um sentido oposto ao doe ditos enrolamente, a
ajustados, um meio de comua:na° elétrica operavel aar cada una
: de ditas teclas'e capaz de estabelecer um primeiro circuito elétrico a partir de uma fonte de potencial-de cerrente direta .
através do dito enrelamento de ajuste para o caraier que corres
ponde a tecla associada e de patim ajustar os nucleos roscador
em um estado selecionado de remanencia magnetiaaaUm Meio de aa

I

•

0:ArZIO,C. F;CIAL (Seçào Ui)

1924 Segunda.-feira

cnitoe de partida de osciladores auto-geradores tipo tiratron.

TP.RMO IN s 119.378 de 12 de si.;o ob 1960.

ou tioletor, por exemplo, inversores tiristores de auto-geraçio,

Re querentes JOÃO MAGGION . 320 PAULO.

compre°ndondo um caPacitor ligado &traves de uma fonte de cor-

Privilegio de Inrenção: "MÁQUINA . , PARA Amena() D'à Rã2ii(0:3 ZR Paus",

D.F.n=12.TaroW.Q

rente continua, atraves de um reelstor e de um eleaMnto não-li
near ligad.O,através dãse capacitor, em crie comum impédin.

10) - "MAQUINA PARA . APLiC410 1.14 itaai*nua an
1:7

-Ai3:;t0 de 1970

carac

ter/zada pelo fato de ser constituida de um conjunto do &lava rem arco, articuladas entre si, que formam uma corta ou camera anular compoe

ciado oassagen . do corrente contínua, de modo que, com determi
nado valor .sio potancial asse oapacitor, extingue-he O clamem-to não-iinear e uM Impulso é produzido nessa impedencia,impul.
so eete quele aplicado ao eletrodo de contrtle de am tiratron

te de partes, nas quais circula vapor a q uecido, sendo que, no interior

oU . tirlotoro oscilador, sondo o referido circuito de partida

da mÁ q Uina, por dentro desta corai, 4 dispostoo pneu, devidaaante pre

tornado inop 'erante pelo °senador quando data Ultimo entra em.

parado, isto 4, , careca, com a superfície correspeodeato bonde de ro-

unto-garaçãO, caracterizados pelo fato da constante de tempo

dogem, simplesmente lisa.

da rede conslOituida pelo capacitor e pelo reoistor, levando-se

Ponto n s 1. do total d e 3 pontos apreomitadoa,

em conta a talai° da fonte de " potencial continuo, a tensão de
ruptura do olemento linear e sua tensão de extinção, ser asco.
lhida de mod6 a quo o período de i, efotição ou de recurróncla
dos impulsos do partida produzidoo no oscilador seja tio longo
que oe Ponomnoà de comutaçio (swiching-on) manifeatados no os
cilador por UM primeiro impulso do partida, tenham substancial

mente terminad o' em-sua totalidade, no momento em que se verifi
ca o Impulso de partida subsequente.
A requerente reivindica a prioridade do corresponueja
te peaido'depoiitado 'na RepartiOo de Patentes da Eolanda em 13

de marco do 1963:sob nd 290.171.
Ponto nA 1 do- total do 3 pontos'atresentadoo.
1E

17 -

18
.0.910 Na 119.898 da 3 de junho de 1960.
aquerente, TEXA03 32tI4IDAD INC

ILRA DE TRINIDAD

priviligio de InvenqUe "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO DR meu.
.2.A010 HIDRÁULICA .PARA ESTIMULAR O AUMBH22 zr. PRODUÇ20 D2 UM PO
'uo os duo ou u4sH.

TARMO RQ

aperreiçoamento em processo de . fraturação hidráulica para
r. eatimular o aumento de produção de um poço de Caeo ou gan i caracte:,' rizado por formar uma' suepeneão de-caecae. de cão() moldas revestida.'
'soa uma resina termo-endureo/vel de ureia-formaldeldo, e introduzir
a ouspeneão numa cavidade de Poço de modo a fraturar a formação bi..dráulicamenté e encher o eietsua de fraturas com u'a maeea permeava}

4.5 camadae da citada canoa de &Oco molda, através das quais pode
Pasmo o óleo ou gás.

..uitakdi•g e-se a prioridade do correspondente . pedido
AA

Repartição de Patehta a a.

20
1965

Requerente: GHEORGUE SEGMANN e, , e SÃO PAULO'

DP.DaNu CAÇCL,

Maposiado

19

168..761 de 11 de Fevereiro de

Ilha da

Trinided, .em

-

REIVINDICAÇÕES

1 - NOvoe aperfeiçoamentoe introduzidos em teares, eepe,
cialmente . oe do tipo raschel ou kettenethul, caracterizados
essencialmente por adaptarem ditos teares para a'confecção øog

tinua de franjas, compreendendo, para tanto, a fixaçao de um
admero limitado'de agulhas na barra de agulhas, em posição a
pente fixado emelua barra superior própria, localizando -ao fia
ao á barra de agulhas e a uma distáncia ' regulável destas, um
gancho contralador do comprimento da franja.

Ponto :50-1 do total de 3 pontoe apresentados.

39 de junho de 1959 sob A G 50.

FilAa

Pena. no 1 do total 7 pontos aprdsontaaoi.:.
,e1010 N O 151.481 do 11 demoro de 1901
100qUereabei KJ, PUILIPSOLOBILAMPENFABRIEK2N a=1101.ANDA
.

Pillisto de Invea s' no; a APMFEIÇOANUTOS EM 011 RELADL
B . A °MOMOS PARTIDA-DkOSCIDADORiS

Privilégio de invençáo:' !ÓVOS APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS . EM TEARES, ESPECIALMENTE OS DO TIPO RASCàEL OU KETTENSTHUL°

AUT0.48RADÁO

uggeug WRILWa.fizzvilmicA00-,
n

IttiatgaWMA011.tóitiu 1:14etiv_0 ' . 41 0/r

. nn•••nnn•~2

tt.P.M0 1'4 156.978 de 20, de feveretro de -1964, .

• rede do Cubo conservada em Lemp eratura,. ,ao

NATIONKL CASH REGISTER" CO:RATTY

Requeri:ate:

tent; t8da - a

Privilei o de _Invenção: '"CtiARA 1E-1-VT3RA .OBTEITÇXO
1:111,GENS"
rIvii;DIcAons

ueeara redutora psr& a'fcrmenF.,0 de tetcro-imaÉene
uru filme treneparente, caracterizada pela corettinneao ceeleX
andendo: umn fUndne, ao, meies suportOores do,registre capazes de .
y„tiper't:Er .

um registro original e'8"bee adita runclaçN nta sista: Jia -

elevada gut, pratica

•

de ,oalor . ol; retirada 0 sentido exie4
carecterizades pelo fato de. barra 3er retirada
do tubo cosa volte.'
_cidade d. e no Uximo; 0.1 =isca.
—
. a requerente -reivindica a prlurauuue ao
tOrreepOU
dente cedido depositado na Repartição de Paten-t e.
da1lolande, ea!
-15 de fevereiro de 1963, eob n 2' 28904$._
'onto ne 1 do total de 4 pontoe aprdeentedós.
eu:Int:idade

OU.co redutor tendo tkraa' falto de 1 ,áz e tesa lente objetive d enta_• •
-da ne . dita riendação , capaz do proetar uma , Imagem reduzida do dite
diepo‘e
rúgi Stro original nUnepieno tecei; " um filme 'esansparcnte
•
• ,
te no di to Plane focal; meies :e/portadores ' do filmo mentedor.

.11Ert1:2„.

dita fundação capas de , super:ter . o. .ditO filme no dito plano focal; meios que empreendem' jacte de ar aceitados na dita lente
objetiva capazes de jogar um jacto de ar' men fluxo constante no
pra.
dito filme, e de criar " wala pressão de ar
.
_ que. keinversemente
•
POrcic2ar-e0 espaçcalentdentre adita lenta objetii,n e . o diec.ee
filmc;:eum seivo-si- stetsa que respalde " a, dita pressão de ' ar "doe'
'di tos

gte!,. Os de ,1 ac to de e.r. e cri) aze s de manter um e sp ae, amen te,

- sabste.n.Cialmerite ternstente entre a dita lente " lbjetive le o dito
tieivindicia-se e peicridnde do p ,:die,o correer)ordenie
teresitedo na Repartição de . Patentes dos Betados Uniaos da les6r1
em 19 de março de

1953 sob

ze y eeeero de 1964.

ItteiO 17, 156. 1355 de 14.

:IQ 266.359, -

Ponto ri9 1. do total de 9 pontoe apretentedes.

Roque:cates GDAOIER METAL

LinTED INGLATERRA.

.

Privi3.4.t o de In eartção; "DIS;'0I TIPO - PARA UDU ESCOA.10.7í TO 1:15'
-P,P,IYINDICP,C;r:ES

• 1.: imãesponitive para medir eeeeetiellto de ileti.do, come
preeedendo - um impuleor montado em um -estõjeo de modo a --girar pela :não, do fluído que -escoa stbre le, ,0 um treão de.stir,ado á detece

tar retee1;o de Jepalaor, earreterezado peio fato do. impuleor
ter um pene :Lua 4 igual ao Tbso do !alume _de fluido que êle deeIt
.• 9*.
e'ieuerente reiveneeea 4 prioridede" do eorreePendentel

- \,;;";,j.r.%-(')•

-peeao aepoeitade na Repartição-dei; Patentee da Inglaterra, ere
.

•
Tp.!:=0 1.1.5, .156.770 de 7 de fevereiro de 19'84.
X.V.

•GLOEILJJefeeN2.áã'RM.C.P2i'

i • .13

fevereiro de 1953, eob 71 9‘ 6376....

ROLAIIDA.

J. OU . RELAZTV013 À
PrivilÀgeo de Invenção: "AreleRFEVJOA:s1103
103

PABRICAÇXO
DD 1142'.17:3 PiE3 hIAGNETICLEENWE
•

Anrs.o,

TRál'ILTOr..DE 0RIE1i2r;;.0 CI 3ALiiA AXIAL"
•
R2TVIleD-1e7AT.1,5-eS
.Àperfeeçoareantos em ou relativee.'
)rocenses de • f.a..bricaç;o e0.marta -perMeeenees, magnetizare ,nte e.-.118otrOje.co8,

00

orientaç;Zo. eiriate.lina " aeCiee

.e.-eneistindo de u

t' a liga te lit-kl-Co-Pá, c:entendo, aler. nas •Irspurezas habituais,
•
oiro& ee 15 a 4.2% de Co, cerca de . .10 "20% de Si, ce'rca de .6 a

t•t205

.0% de 11 e, eventealmente, odettalearitos áe 'ate; 3% de Cu, atfi t.4%

Requerente $ STAP.DA.PD URCTILICA S/A.' CPJÁRARARA.'•

te rb, atá 8% de Ta, sendo que o teor' de ni6e.to e/ou do tc.altal:e

Privi14gio de InVangào: "APliAtEIÇOARtERI'03 1511 51371AS ICOMPOTÁCIO
ITZEPON100-8•

.oder5.
parc1a1r.tente aubStituido per tité:n1O;'sendo ' a liga in
-.roeueedeeeie e".retacie de "fusãe ,pela • extremidade superiortf.á um tu—
:ó e , .

arsrpuncAcCEs

'era movimento contínuo, no es do

,Ot 'felá de - rareei .peíb extremidade in'erier., do tubo, sendo a e

.2.t.648 de 4 de' teeereiro da.".1954.

_ • 1. Aperfeiçoamento ea eistesia. de ocseutaeão"telennicca .

cara r
.- de

á iior-__ .corill,retwier uma „pluralidade de grUpoe de rtsis.."

poraoe de cruzialeutee os dito* -empoe sendo 'colocado. es.ordic".0

e
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m UM Ou varios sub-conjuntos de estocagem, processa .
o cascata, para •• prolongar, doa terminais de entrada de lado de en

mentos e/Ou condicionamento dos grupos de impulsos que emanam,

irada no. terminais de saída do lado de omitia da dita Ade; meios ao
repartidoSem intervalos regulares, do sub-conjunto cadencil
àtor•s de vias operados se reaposta a sinale de mareação, aplioados a alguns dos ditos tn rminsis tr entrada • de saída selecionados para

dor,' ;
a um sub-co junto de saída, ou um sub-conjunto de ex-

'acolher uma via disponivel•atravís da dita ride, ' oa ditos meios se

ela

&atores de vias compreendendo n‘s que representam dada uma das ditas

ploraçao dos resultados, que armazena e/ou - fixa os informes

tatrizem; oe nó. superiora, representando matrizes , ligadas a termi-

"orados, concernentes aos ditos fenômenos físicos, e resultan -

nai', de entrada, e os nós inferiores representando matriz', aio liga

es da estocagem, Processamento e/ou condicionamento dos grupos

ceei a terminais de entrada; - meio. noe ditos meios seletores dn via

de impulsos, no ou nos -sub-conjuntos de armazenagem, processa

tue operam em reeposta , aoe dito. binai. de mareação, pare maroar to-

mento e/ou condicionamento.

los os nó° disponivels nas vias entre os terminals , maroados de entra
te e de aaida, dispo/tireis; • meios de contraio para selecionar em
saqueado a identifloação de É.Igun:s particulares doe ditoe nóa, come
tendo com o n6 seleolonado inferior ligado ao dito terminal de eáida

A depositante reivindica a prioildade dos corres!'
pendentes pedidos depositados na Repartiçao de Patentes de Fres
;a, em 15 de janeiro de 1963 e 15 de janeiro de 1963, sob os n2"
!,
•
^ 9 1.494, respectivamehte.

091.4Q9

~cedo, e terminando oom o nó superior ligado ao dito terminal de.

'onto n 2 1 do total de 9 pontoe apresentados.

etrada mareado, para seleolonar ume vl a aemelbante atrai-da dal ditas
atriz*, de pontos de oruzamccto.
•

Ponto c. 2 1 do total de 10 pontoe apresentados.

•

TERMO N e 157.104 cie 26 de fevereiro de 1964.
Requerente' STANDARD EIECTRICA S/A. - GUANABARA
TERMO N 2 156.056 de 14 de janeiro de 1964.

Privilégio "de Invengio: "SISTEMA DE SELEÇa0 PARA CIRCUITOS OU

Requerente& COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE . ?RANÇA.

EQUIPAMENTOS Utpunnsw.

Priviláglo de Invençao, "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS AOS DIbr y -

REIVINDICAQ0E!,

SITIVOS ANALISADORES DE FENOMENOS tISICOS. ESPRáTATYIENTR PFT(n_
MENOS NUCLEUES".

1. um cismemo talefanico do tipo em que as linhas as.
- amantes ma° interligada, sob contraia de uma rada de marcaçãoco

REIVINDICACOk

plexa"tendO unidades funcionais que agem para testar tadas as vien

1.- Dispositivo analisador de fenômenos físicos, ezpa

disponívels e para bloquear ~tas desta, vias até ser estabeleoi,

cialmente fenômenos nucleares, caracterizado pelo fato de que

da uma ligação e oantão acionar um multi comutador para ligar as e!

compreende vários sue-conjuntosi . eamovIvels,.dada

UM

dos quais

taçOee, os tipos de unidade, funcionais operando em velocidades ci

desempenha no mínimo uma funçao determinada de processamento dos

ferentes, oaracterizado nesta pelas unidades funcionais que deter.

informes, na serie de funçóespu o p erações s
' ucessivas a execu -

minam a via de ericaminhamento estarem grupadas de modo a constit-W

cor para, que se efetua a análise dos ditos fenômenos, cujos ,sub

rem um provador, e as unidades que operam o mUltioomutador estare!

-conjuntos sao, específicamente, a sabat.'

grupadas para oonátituir um ooneotor com ligaçSes que permitem

-,sub-conjunto. de entrada ou sub-conjunto de analise,
o qual deduz, da sucesso dos fenômenos elementares, os quads
geralmente se produzem a intervalos irregulares, uma serie de

qualquer provador operar cem onda ooneotor e qualquer conector mp
rar com qunlqger provador.
•

Ponto n 2 1 do totel de 3 pontos apresentados.

-grupos de, no máximo, n+1 impulsos elétricos simultÊneos, repra

ELGI

sentando, por cada grupo, tanto um nômero com no máximo n dígi-

RC

tos, namoro asse que, em um o fv.A.go hinário puro paralelo, desiâ
v dc i/4

na o informe elementar equivalente a um fenômeno eleMentar, como tambem um di g ito suplementar de referancia, associado ao dito nUmerol .•

lEl

rE?

/

• um sob-conjunto cedemc, fl dor, que reparte, em intervalos regulares de tempo, a ancessao ,de grupos de impulsos que
emanam do dito sob-conjunto de análise, e os.ocalÀ . etão g eralisente repartidos em intervalos'irregulares;*.

jvRC

CA?

11J:1-4
• .N2

f

vFIC
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CLICHÊS DOS PEDIDOS DE OEGISTRO
,
Anteriores
'

N.9 824.702-703-704 20-9-67

BRANCO

-N. 825,983
.\\
\

.
Labara;:orio Andramaco
S. A.
-São raulo
slicação: Pa, ra d.stingu:r como marca
Substâncias, químicas, pronértca:
tos e preparados para ,serem usados
na medicina ou na farmácia
Classe: 3
queren te

N:° 822.183
•

•

r2 O

I. R

andlistria Brasileira
•

querente: Malharia Sireto» . Ltda.
São raulo
•.
,licação: Para distinguir artigos de
stuário, roupas feitas è roupas teitas
malha: Blusqs, blusões, • casacos, cas, camisas, 'cam:setas,• cuecas, cintas,
avatas, jogos de lingene, meias, jaetas, pulover, p,jamas, coleies, ron6, shorts, saias, uniformes e vestidos
Classe: 36
N. 9 822.335

ASILE:t:A.

Requerente:, Vidraria " .aausti ia, — Figueras Oliveras S. A. Vifosa
Rio Grande do Sul
Classe: 8
"
Aplicação: — Para assinalar: — Isoladores elétricos para linhas de alta e
baixa tensão, leitos eia qualquer ma-,
terial
N.° 827.855

Taurus-Nordeste

bombas de :N... para pneumáticos belabas para . gazolina, de incêndio e • elétricas; betoneiras, brocas elétricas, burri
nhos e- insulladores de ar, buchas quando parte de máquinas; caldeiras' a vapor, carburadores, Carimbos de' tOmo,
Carneiros hidráulicos, cavadeiras o.i.m.,
contraidores de tigno p. i. m., chumaceiras os mancais de entifricção, coletores, de . dínamos e. motores, compressores, - condensadores; espanadoras, espalha neve,' eixos quando parte de máquinas, êmbolos quando partè • de máquinas, engenho de Ierra, engeri )de
cana, engrenagens quando parte de máquinas, freios quando parte de máqub
rias; guinchos -de fricção, - guinchos para
caçambas de arrasto. guinchos de transporte aéreo, geradores a gazolina, guindastes; limpadores de cano • p .m .. máquinas de ,imprimir, hibrificadores quando parte de máquinas a ,vapor; máquinas de lavar, roupa, máquinas de costura, máquinas de furar- radial ehori-:
zantal, máquinas para o fabrico: e- acaSameato de latas e - 'outros recipientes
metálicos, máquinas borracheiras e máquinas téxteis, máquinas .- de tirar Cort:ça, máquinas de limpar e; abar lacas,
molas para máquinas, máquinas- frigorificas, 'maquinas de- rotular, martelos a
vapor, ,• moinhos e" mós não agrícolas,
motores . de combustão interna,' elétricos
e a gás, - motores pára biCidetas e_motocicletas; pentes qtiando parte de máquinas, penteadores de . teares, rolos
para . estradas, serras mecânicas, serras
mdráulicas, serras de fita, tornos .-mecán-cos, tornos derevólver,. tornos automáticos, tornos -verticais,: turbinas, tubulações para caldeiras; vàlvulas- de
uso de máquinas industriais, velas de
ignição , para motores, válvulas e -ventiladores, • quando parte de : máquinas.

INDUSTRI A BRASILEIRA

ANC1 PROL

— Norcsos1V4iller
A
1'Artefatos Metalúrg:
,
deste
IIITDPSTRIA BRASILEIRA
Paraíba
. _Classe; 16
industrias Q-iiim:cas e Têx- Artigos: --Areia preparada para 'Constodia
teis S. A.
truções asfalto para construções, bloSão Paulo
cos para pavimentação, calhas de te•
Classe.: 2
lhados, caibros preparados para cons-)
figos: Um antisséptico, cicatrizante e truções, chapas para construções, fõrprotetor, para uso veterinário
ros, janelas, ladrilhos, lajes, lamelas,
cimento
manilhas, azulejas, cimentos
N.! 822.336
comum, caixilhos drenas para construções, colunas para construções estuque,
grades, frizos,- lageotas, lambris, papel para forrar casas, parquetes, pisos,
portões, soleiras para portas, tubos de
ventilação; venezianas, mosaicos, placas
INDÚSTRIA BRASILEIRA
•
para pavimentação, tijolos,' - tubos de.
°dia — Indústrias Químicas e Têxconcreto vitrõs
.
, teis
São Paulo
•
Classe: 3
tigos: Um antisséptico, cicatrizante e
Protetor' para uso humano

ANC I PROL

N.

822.772

RACKÈT
.

INDÚSTRIA BRASILEIRA -

Zequerente: Caldos Rácket Ltda.
Classe: 36
Produtos; Calçados

N.° 828.732,
•

Fiatss ume-C Indústria e Comércio o. A.
São Paulo • • •
Clas-se: 7
Artigos: — Máquinas e utensílios para
exclusivamente na agiserem cultura, a saber: , adubadeiras,arados,
arrancadores de tocos, ancinhos' e empilhadores combinados; bombas de jardim. Nimbas para adubos; ceifadeiras,
carpideiras, cultivadores, /caldeiras a
vapor para fins agrícolas, charruas; escarrificadores, exofradeiras; facas para
máquinas agrícolas, grades - a; ticuladas.
grades triangulares, grade ; de molas
para -agricultura, grades de discos ou
dentes; lança-chamas; máquinas para
pulverizar e borrififar desinfetantes,
máquinas batedeiras; máquinas para Irrigação, máquinas Para matar formigas
e ontros .:- insetos, máquinas de podar,
máquinas sachadeiras, ; máquinas ensiHatsuinec Indústria e Comércio S.A. lhadoras, máquinas "cortadoras de grama, máquinas niveladoras,: moinhos de
São Paulo
•
vento, motoaracirs; rolos comptessorsis
IClasse:. 6
Artigos: — Aquecedores de água de para esfarelar terra; Segadeiras; se-.
alimentação p.i.m.; arado _ para espa- meadeiras; tosadores de grama, tratomáquinas de cortar-frios, res a serem usados em trabalhos de
lhar neve,

fazendas;

—4
vassouras mecânicas ¡safa
• jardins
N. 829.409

HEWLE. 1 1. • PACKARCL
liewlett Packard _Conjpany
Palo- Alto, Califórnia, EE, UU.,
Classe: 6
Artigos — Sistemas, instrumentos, componentes e aparelhos elétricos
(por
exemplo, amplificadores,
fornecedores
de energia, transformadores de 'energin.
sondas_ e eletródios,
transformadores.
circuitos e componentes de" estado sólido,- adaptadores de 'guia de onda-para4,
coaxial, conetores • co-axiais e ,cabosi — •
N.9'829.410_
HEWLETT,-•-/PACKARD
- Hewlett, Packard Company .
,. Palei • Alto; -Califórnia ' EE. UU.
Classe:. 8
Artigos Sistemas, .• instrumentos e
aparelhos - Usados . para análise,' síntese.
contagem, medição, consecução e:- processamento de dados , deteçáo,
.
ção, testes, apresentação, assentamento
ou finalidades padrão (por exemp_o,
cromatógrafos • de
gás, • analizadores '
CHN, ~Cometi-os,
especto- metros de micro-ondas, ..inaliza-,
dores da torção da forma de 'onda; ánas ."
lizadores do . espectro, sintetizadorés' de
freqüência-- contadores-, aniperimetros,
Ohmmetros, medidores de impedânCia,
voltímetros, ' medidores de : potência.,
medidores de. freqüência, -- medidores
SWR, medidores . de- relação . ,inedidores ruído. ., de-'in'cro-Ondas- "instrq,
mentos de medição de Ireqüêncla; iná- , •
trumentos de medições nucleares, - ier.
mó- metros
quartzo, sistemas para
aquisição •. e - manuseio de dados, •
calculadores, ..computadores- . e sistemas
de processamento de dados, detetores
ultrasônicos de tra. slação, equipamento •
de teste para . localizar defeitos em
cabos de energia ou telefónicos, fontes
'de . sinais, misttiradores • moduladores,.
atenuadores, isntrumentos. • - coaxiais e
deguia de ondas, osciloscópios, • íristrumentcs para • levantamentos e as'sentamos e padrões .de freqüência e
tempo •e acessórios (por exemplo,' materiais para coluna ,
:válvulas
fluxo de retõrno . para uso com colonas croma tográ ficas, câmaras • para
uso com •• osciloscópios e carrinhos
para mo,lilizar instrumentos de • testes)
usados com 'estes sistemas, instrumentos e aparelhos

e,

N. 829.411
EWI ET/ • PACKARD
,Hewlett Packard Company
Pala Alto, Califórnia, EE. • UL1,
Classe: 10 '
Artigos , — Sistemas,
instrumentos 6 "aparelho, tnédicos usados para pesqui.
sa , diarruktico ou -fins — terapêuticos
(por exemplo, instrumentOs
cosi instrumentos para química do san.4
flue, estetoscópios,:: instrumentos para

— DIÁRIO OFICIAI_
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testes do metabolismo, sistemas para
dar' instruções e doentes e de gravação,
instrumentos para ressucitar, e transformadores de energia, eletródios, preamplificadores, gravadores oscilogratimagnética,
cos, gravadores de fita
apresentadores de dadas para uso em
medisões fisiológicas ou gravar e apresentar fenômenos fisiológicos) e acesaórios (por exemplo, pasta ECG para
uso com eletródios de eletrocardiograma é diluentes para . uso com instrumentos para a química do sangue), usados
com êstes sistemas, • instrumentos e aparelhos médicos
N.' l29.6
iew

COUTA
Indústria Brasileira

Ih n

Comércio e
GrafiCa Cejbta Ltda . - • Indústria
• Minas Gerais'
Classe: 17
-russos — Abridores de envelopes, almofadas "para, carimbos, apagadores de
tinta, aparelhos duplicadores de cópias, 'apontadores de lápis, • arquivos,
berços para mata-borrão, borrachas brochuras canetas-tinteiro, canetas comuns,
canetas 'esferográficas canetas para desenho, caixas para papéis, caixas registradoras, papel carbono, carimbadores, carimbas, cestos para papéis, classificadores, clips, cofres, caiadores, cortadores de papel, datadores, depósitos
para cola, descansos para lápis e canetas, desenhadores, duplicadores de
cópias, espátulas, esponjas para escritórios, esquadros, estereografos, estiletes para papéis, estojos para canetas,
estojos para lápis, fichários, fitas gomadas, fitas para máquinas, furadores
de papel,- fusis, ganchos para papéis,
giz para escrever e desenhar, godets,
goma arábica, goinadores, grafites para
lapiseiras, grampos de escritórios, guarda-papéis, guarda, ponta de lápis, indices para arquivar, documentos, instrumentos de desenhar, instrumentos de
escrever, instrumentos para selar, jogos de mesa de escritório, lacres para
enVelopes, lápis. lapiseiras,
mapotecas, máquina de apontar lápis, máquina
de calcular, máquina de endereçar
máquina de escrever, máquina de grampear, máquina de registrar, máquina
de somai,, megalógrafos, malhadores
de dedos para escritório, multiplicadoreg de cópias, mormógrafos, palhetas de pintor, pantógrafos, papel stencil, pastas de arquivo, pastas de mesa,
pastéis de tintas para desenhos, penas,
perceVejos, perfuradores de escritório,
, pesos para papéis, pincéis para cola,
pia:rebatas, ponteiras de borracha para
dedos; ponteiras para lápis, porta-blocos, porta-canetas, porta-carimbos por:
ta-papéis, , porta-penas, - porta-tinteiros,
prendedores de papéis, prensas de escritório, raspadeiras, de uso em escritório, máquinas registradoras de uso em
escritório, réguas s de uso em escritório
e para desenhos, separadores de papéis
separadores, para arquivos, sinetes, stencil, 'suportes para canetas e lápis, tá boas ele desenhos, tecnígrafos, tintas
para carimbos, tintas para desenhos
Ratas para duplicadores. Untas, para
Operever, tintas para marcar,' umedeceleres para copiar, Vidreis de cola

N. 9 830.233
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.

N.&32.953
8.32.953

.•••n•n

palmilhas poa-pons, pingentes. rendas,
rédeas, redes, sacos, saias, sacolas, tiras, telas para bordar
1
1
Classe 24

..-

1

111“44011,~1~11011.6~TeCPIUMN

N,

9* 848.217

ASSOCIGIS 8
Requerente:, D'Olne, Companhia de Te
'cidos''''«Aurorass,
Indústria Brasileiro.
Classe 23
Artigos: Fazendas e tecidos em geral, Requerente: Associgás — Associação
fazendas e tecidos em peças, aparas ou Brasileira dos Distribuidores de Gás
retalhos
&cec:_31€;?
c&-)(139E..:77Liquefeito de Petróleo
São Paulo
INCOSTRIA 611411E1AA
N .° 842 .180
Classe: 47
Artigos: Alcool carburado carburante,
Requerente: lndústrias Gessy Leves
solidificado e motor: , azeite para lamS. A parina; benzina; briquetes combustiSão Paulo
, •
veis, para aquecimento e para „fogão:
Aplicação: . Para distinguir: Talco —
carburantes; carvão vegetal ou mineral;
desodorante
cêra para iluminação; coque; essência
. Classe: '48
para lubrificação; fluidos combustíveis;
lubrificadores, para freio, para iluminaN.° 830.837
ção e para isquCiros;• gás combustível,
para aquecimento, para iluminação e
GRANDE S -ÂO EAULO
INIAiSTRIA hmAsatiRs •
gás solidificado; gasolina; graXas lubrificantes; lenha; óleos lubrificantes, para
'Requerente:, 13anco do Grande São
-Reotterentet Laricin:o . Campo Grande amortecedores, para aquecimento e
Paulo S. A.
• Ltda.
para iluminação; parafinas lubrificanGuanabara
São' Paulo
tes; petróleo refinado; querosene; turga
Aplicação:. Manteiga
Artigos: Para 'distinguir como , marca,
.N° 482.862
Classe: 41
de serviços: 'Operações bancárias em
geral, corretora de .valõres, crédito, fi
842.286-287 19-2-68
•
nanciamento, e investimento
In1. 9
"TIKVAIM
Classe: 50 •
Ind.
Brasileira
POLO( NORTE
•
N 831.051
&as, dn"
Indústria , Brateileira Requerente: Mamaria
Ltda.
Local: São Paulo
Requerente: Curtume de Couros e PeClasse 36
A.
les
Flecha
S.
'
Aplicação: Aventais, cassas, blusões,
São Paulo
casacos, oolêtes, chales, cachecols,
Classes: 36 e 50
combinações calças, calções, camisas.
Artigos: nas classes
camisolas camisetas, ceroulas, calças
de senhoras e de crianças, colarinhos,
dorpinós, fraldas, gravatas, gorros, lul‘T " 842.288-289-290-291 17-2-tis
vas, manteaux, meias, mantas, paletós, palas, pulôveres, pijamas, souMARCO POLO
tiens, tailleurs e vestidos.
•

INOWTRIA BRASILEIRA

IndústriaSrasileira

Requerem: Coluna S.
Gráfica, PaRecnierente: Curtume de Couros e Pegos e Brinquedos
les Flecha S. A.
São Paulo
São Paous
Artigos: Pará distingir brinquedos, jogos e passatempos — AutoClasses:) 34, 3,, 36, 37
móveis, aviões de brinquedos, baralhos,
Artigos: nas classes
Bercinhos, bolas para todos os esportes,
boliches, bonecos, bonecas, carrinhos, N. o 842 . 292-293-294-295-296
17-2-68
dominás, damas figuras de aves, animais,
POLO SUL
objetos ,e pessoas, jogos de armar, quebracabeça, urinas de brinquedo, raquetes, snoolters, . tênis de mesa e tôm- Indústria Brasileira
bolas
Requerente: Corturne de Couros e PeClasse 49
les Flecha' S. A.
São, Paulo
N. 831.055
Classes: 34, 35, 36, 37 e 50
Artigos: nas classes

W' 827.853

laurus Nordeste
INDUSTRIA BRASILEIRÃ•
Requerente: Artefatos Metalúrgicos
Mines-Nordeste S.A.
Local: Paraiba
•
Classe - 11

Artigos: Aparelhos de chá e café, argolas para guardanapos, baixelas,
bandejas, bombonieres, bules, cadeados, cafeteiras aparelhos de cozinha,
caldeirões, asadeiras, azeiteiras, baldes, botões, puxadores, cabides canos,
chapas copos, espelhos metálicos, facas ferros de passar-roupa colheres
de mesa, coquetelelras, discos, fôrmas, garfos, jarras, paliteiros portas
N.° 848.170
gêlo e porta-pão, raladores, leiteiras,
marmitas panelas porta-toalhas, sacarôlhas, serviços de café, taças, ti.
11 O L . 13 1 ! BI Á
jelas, vasilhames, xícaras, serviços
para chá, telas de arame, tesouras
para jardineiras, torneiras, travessas, tornos, urinóis, varais, vasadores
Requerente: Tecelagem Colômbia S.A.
e vitrolas.
São Paulo
Artigos: Artefatos 'de,. algodão, cânha- N.o 848.539 — 540 — 541 — 542 —
mo, caroá, juta, lã, linho, paco-paco,
SOLDADINHO=
sarai rayon, sèda e, outras fibras, a saRequerente: Indústrias Gessy Leves ber: alamares, atacadores, bicos, borS. A.
las, bandeiras bôlsas, cordões, cadarços,
São Paulo
coadores de café, capas para' raquetas, ' Indústria Brasileti4,
Artigos: Para distinguir, Talco-desodo- coberturas para cavalos, debruns, en- 543 — 544
545 — 848.546 — 547
rante
548 — 2-5-68
feites, etiquetas fitas, franjas, filtros de
Requerente: Pucci S. A. Artefato:
Classe: 48
pano, laços , mnehilA - manta, nesgas,
de Borracha
São Paulo
Classes: 10, 17, 24, 26, 27, 28, -3L
36, L 39, 46
PREÇO DO NÚMERO DE HOJE : Cr$ 0,16
Artigos; nas classes

Indústria i'Brasileira

