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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA 12 .0PRIEDADE INDUSTRIAL.

Olavo- de Nunzio (na reconsideração do despacho que arquivou (3:termo n9 146.936) . - reconsidero o despacho de arquivamento 'publicado
em 15 de maio de1970 para o fim de
dar prosseguimento ao: processo.
• -Keishu Takano (na reconsideração
do despacho que arquiveu o têrmo número 167.861) . Reconsidero o despacho de arquivamento publicado em
15-5-70 para o fim de dar prosseguimento ao processo.Richard Breinlich (na reconsideração do despacho que arquivou o têrmo
n9 183.467) . - -Arquive-se o - pedido
de reconsideração de acôrdo com .o
art. 148 alínea a, do Decreto-lei nti-'
mero 1.055, de .21-10-69.
Reconsideração de despacho
Irene Marçolla Jacques (na reconsideração do despacho que deferiu o
388 marca Marçolla)'.
têrmo n9 .45à.
Nego 'acolhimento ao. pedido de reconsideração e mantenho o despacho
publicado em 22-7-64 que concedeu o
registro.
Serrana Sociedade Anônima de Mineração (no mécurso interposto ao indeferimento do termo n 9 679.720 marca Serrana Ouro) . - Reconsidero o
despacho . de indeferimento publicado
em 20-4-70 para o fim de conceder
o registro.
Ferro - Bastos S. A. (na reconsideração do despacho que indeferiu o
termo n9 295.166 marca Elektrit)
- Reconsidero o despacho de indeferimento pub'icado com os exemplares
de fls. 38-40.
Un i lever Limited (na reconsideração do despacho que Indeferiu o têrmo n9 485.196 marca Sol) . - Nego
acolininento ao pedido de reconsideração e mantenho o despacho de inlei erimento
Sucessão Antônio Almeida (na reconsideraçã.'o do despacho que indeferiu ,o termo n9 421.642 marca Café
Derby). - Amquive-se o pedido de
reconsideração.

está ;habilitado a fazer uso da marca iegistrada na classe .16 denego a
anotação de transferência de que trata o pedido de fls. 30 e declaro a .caducidade do registro em conformidade
Com a solicitação de fls. 10.
Ramos & Cia. Ltda. (no pedido de
caducidade do registro n9 52.513 marca Sarotti) - - Declaro a caducidade
do presente registro.
Bayer Indústria e Comércio de Colchões de Molas Ltda. (no recurso interposto ao arquivamento do termo
n9 489.608) . Arquive-se o recurso por falta de objeto.
- Casa Milton Pianos Ltda. (no _recurso interposto ao• indeferimento do
termo rdi 598.902 marca Niendorf)
- Arquive-se o recurso de fls. 15-19.
Rádio Televisão ' Coroados S. A. (no
recurso interposto ao indeferimento
do têrmo n9 615.738 marca Coroados) .
- Arquive-se o recurso por falta de
objeto.
.
.
491.266
Ferro
de Belo HoriN9
zonte S. A. Nadá há_que deferir.
N 9 530.962 - Manoel de Assis Cunha
Fil ho. - Mantenho o despacho de arquivamento.
• N 9 449.625 - Indústrias Reunidas
Max Wolfson S. A.. Arquive-se o
processo tendo em vista o despacho
de indeferimento de fls. 18v.
DIVISÃO DE PATENTE
Dia 13 de agôsto de 1970

Notificação
_
Depois de decorrido o' prazo de 60
dias; a partir de prçsente data para
recurso e - -sem nenhum - interessado
de mesmo se valer - ficam notificados
os requerentes abaixo mencionados
para comparecer a êste Departamento,
a -fim de efetuarem - o pagamento da
taxa final, dentro do prazo de 60 dias,
centados da data em que tiver expirado
aquele prazo de recurso.
,
Privilégio de invenção deferidos

N9 202.783 _Transportador méc'ânico ou manual aplicável no deslocamento de peças industrializadas
N9 569.431 - Café Presente - Joa- em geral - Lunear-Saltos e Equipatuim Cristino • 'de Vasconcellos. - mentos Industriais Ltda.
-.-'ance'e-se o termo n9 539.431 e jun- N9 148.852 - Processo ,Aperfeiçoado
;e-se a documentação ao -registro nú. para a produção de um material de
hero 361.172. , fumo de tabaco British-Americam
Finasul S. A. Financiamento- Cré- Tacabo Compan y Limited.
lito e Investimentos (no pedido de N9-179:202 - Nova e original confiiransferênci • . no reg. 227.817) . - gi:raço oriental aplic o da a aquecedo.lonsidero que o cessionário, em fun-1 res - Lorenzo Lorenzetti,
\Diversos.
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Expediente do -Diretor Geral
çào do seu ramo de atividade, não
Dia 14 de agôsto. - de 1970
Reconsideração de despache
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VA AGOSTO DE 1970

N 9 156.696
'Aparelhos para o levantarnento de via férrea
Canrou
Limited Canron Limited.
N9 157.207 - Dispositivo para desen.
durecer a água - G. Baunkriechr

N 9 158.635
Meios de transmissão ;
por corrente alternada - Allmanna
Ficam, notificados os requerentes Svenska Alektriska Aktiebolaget.
abaixo .mencionados a comparecer a
N 9 158.676 - Aperfeiçoamentos em
êste Departamento no prazo de 60 dias, ou relativos a estenceis duplicadores a fim de efetuarem o pagamento da Gestetner Limited.
taxa final e da primeira anuidade, pa- N9 158.721 - Aperfeiçoamento em
ra que sejam expedidas as cartas pa- refrigerador incluindo uma combinacão
tentes.
de motor de ventilador de evaporador
de contrôle de deSgelamento - General Electric Company.
Privilégio de invenção deferida
_
N9 158.732 - Aparelho de :prova
N9 116.929 J. M. Volttn, GMBM aritmética - International Business
- Aclopamento hidráulico com con- Machines Corporation. ,
N 9 158.760 - APerfeicoamentos em
teúdo defluído reguláven
dispositivos de articulação com transN9 135.714 - Sistema de ligação para missão de movimento - Commissariat
transmitir impulsos de contagem em L'energie Atomique.
instalações telefônicas Siemens N 9 160.191- -Nova disposição emn
Aktiengesellschaft.
carcaça para alojamentos resistências
N9 144.158 - Processo para fabricar elétricas espirais - Luiz Carlos Bercondensadores e l étricós "de fôlhas del- tholdó.
gadas - Siemens Aktiengesellschaft.
N9 160.465 -Aperfeiçoamentos em
. N9146.615 -- Aperfeiçoamentos sô- vibradores eletro-mecânicos - Combre ou relativos a processos de manufa- pagnie Generaile de • Geophysique e
tura de tubos de ráios catódicos isen- Institut Français de Petróleo,-des Cartos de implosão - N. V. Philips'Gloei- burants et lubrifiantes.
N 9 160.502 - Aparelho de contacto
lampenfabriken.
N9 148.993 ,-- Aparêlho distribuidor Para líquido e gás - Carl Georg Munpara recipientes pressurizados portá- ters .N 9 161.717 -- Dispositivo adaptável
teis - Richardson-Merrell Inc.
N9 149.744 - Aparelho para queimar em tornos, para usinar peças excênou incinerar lixo e outros materiais tricas ou não - Tomasiello Domenico
combustíveis similares - Aquachem, Antônio.
N9 161.838 - Clarificador de lençol
Inc.
de lama para tratamento de água
N9. 150.141 - Aparelho para fiar fila- Ceskoslovenska Ved.
mentos - Monsanto Company.
N9 162.379 - Dispositivo de escoaN9 150.142 - Processo para formar mento para moinhos oscilantes tubu.
filamentos compostos bem como apa- lares de fun cionamento continuo
relho aperfeiçoado para escutar o %es- Klackner -Hurnboldt
Aktiengesellmo. - Monsanto Company.
Schaft.
N9 150.144 - Feira- aperfeiçoada paN9 162.435 - Aparelho e processo
ra produzir filamentos compostos.
para medir pressão de gases - Alumi,
N9 150.235 - Noávo tipo de embar- niurn Laboratories Limited.
cação pneumática. - Pirelli Societa N 9 162.685 - Ap erfeiçoamentos em
Per a •Azioni.
ou relativos a tratores - South African
N9 151.124 -- Misturador - Vickers- Imp lement Manufactutin Limited. Simmer Aktiengesellschaft Planung N9 162.589- Conjunto de válvulas de,
Und Bau Von Industrieanlagen.
Carretel Mú l tiplas - P aeker-HanniN9 151.377 - Processo para produzir fin Cor p oration. •
-um tabaco metálico e tambor metálico •N9 162.700_ - Aper
feiçoament
os en1
produzido' de acôrdo com o mesmo - ou relativos a carecitores
variáveis doAmerican Light Gage Drum Corpora- tados em camadas isolantes
intermetion.
•
- NV Philips Gloeilampenfa-N9 151.547 - Conjunto de tampa de diárias
brieken.
venda e vasilha para beber -- Harold N9 162.714 - Aper
feiçoamentos em
Saw.'
ou relativos a unidades católicas para
N9 151.760 -- Construção de válvula tubos de descarga elétrica comprednde corrediça - Marvin Henry Grove. dendo tuna p
luralidade de delgadas'
N9, 152.076 - Comutador rotativo em p orções de arame
p aralelas obtidas
combinações - La Telemecanique por e nrolamento de arame
sôbre dois
E'ectrioue.
suportes cilíndricos, e a tubos de eléN 9 152.097- Um produto e aparelho
trica incluindo pelo menos uma des.
para formar fardos de feno -- Messey tas unidades catódicas - N V Phi-,
Fe-gun mi Inc.
•
N9 152.207 -- Ap erfeiçoamento de lips'Oloeilampenfabrieken.
N9 162.890 - Pilha
r ecarregáve l e
iRo'airr-.11--o de estruturas metálicas - el etrodo
p ara a mesma .- P. R.
General Electric Company. "
Mallory & Co Inc.

1) O expediente das repartições
públicas, destinado à publicação,
será recebido na-Seção de Comunicações até ás 17 horas. O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às X8 horas.

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
CdRETOR-GERAL

• ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
2) Os originais para publicação,
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
~ama DA saçÃo oa nuo.açÃo
espaço dois, em Papel acetinado calara no tERVIÇO Cld puoLocaçÕE‘
apergaminhado.
medindo
22x33
Ou
FLORIANO GUIMARÃES
J, B. DE ALMEIDA CARNEIRO
centímetros, sem emendas ou ,rst
suras que dificultem a sua anilpreenscio, em especial, quando conDIÁRIO OFICIAL
tiverem tabelas.
SEÇÃO ar

Se-rão admitidas cópias em tinta
preta e indelével, a critério do
D .1 .N .
As reclamações pertinentes
retribuída, nos casos de
erro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, d Seção de Redação até o quinto dia útil subseqüente d publicação.

N O 162.993 - Aperfeiçoamento em
eixos de rodas dianteiras de veículos
de eixo dianteiro de direção e traão.
No 163.416 - Processo aperfeiçoamento para o aparelho de produtos
fólidos revestidcs a partir de lamas
LquosaS e conjuntos para aplicação
téste processo - Commissariat a
Venergie Atcmique.
N 9 1E3.670 - Dispositivo semicondutor e processo pa • a metalização e
meapsulização dos mesmos - Philco
,7orporation.
NO 163.672 - Aperfeiçoamento em
rá'vula - General Electric CompadY.
No 163.694 - Máquina para revestir
anos - Batris W. Perovich.
N O 163.891 - Aperfeiçoamentos em
reativos a arranjos em circuitos
para sinais de freqüências modulada
N. V. Philips'Gloenlampenfabrieen.
NO 164.032 - Trava de transmissão.
Clerk Equipment Company.
N 9 164.357 - Aperfeiçoamento em
tu relativos a prensa-extratora Lauro Vitta.
N9 164.520 - Sistema Eletrônico
para enviar, receber e regenerar Moais tele-bnpressores - Sta.ndard
tlectric S. A.
N O 164.544 - Aparelho de Armazenamento recirculador, aparelho para
controlar uma memória reeirculadota e fonte de pulsos de regulação -Internationau Business Machines
Corporation.
No 164.576 - Lubrificador - Parker-Hannfin Corporation.
N O 164.761 - Modificação dos eleMentos de circuito de um telefone de
ksgnantes, particularmente , aparetos de dimensões reduzidas Sosieitalira Telecomunica:dont SiemenS

tp.A

cheque ou vale postal, em favo
slo Tesoureiro do Departamento d
Imprensa Nabional. Quanto a
Icontrato de porte aéreo, em favo
Ida Delegacia Regional da Emprês
Brasileira de Correios e Telégrafo
nu Brasília.

6) No caso de porte ae;eo par
localjdade não servida por éas
meio de transporte, a De.'egaci
Regional da Emprêsa Brasileira ci
Correios e Telégrafos em Brasí12
l se obriga a completar o encaml
nhamento ao destinatário pc
outras vias, independentemente o
acréscimo no preço.

pubdeldado do axpadiarda da fOodartandad.
ustrial do 'ffirdstarir
Nacional de Prosar'
da indústria da CONTIérCIO

3)

5) A remessa de valõres para
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, será feita sdmente por

-

11~11. as,

d matéria

4) As assinaturas serão tomadas no D.1.N . O transporte por
via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Emprésa Brasileira de Correios e Te. em Brasília. Esta poderá
se encarregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao
D .1.11. Neste caso, o assinante dirigirá ao D 1 N o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspondente, na forma do item
seguinte.
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7) A Delegacia Regional d
Emprêsa Brasileira de Correios
Telégrafos em Brasília reserva-:
o direito de reajustar os seus prl
ços, no caso de elevação de tarift
comerciais aéreas, mediante avis(
prévio aos assinantes.

ASSINATURAS

8) Os prazos da assinatura
do porte aéreo poderão ser seme,
trai ou anual e se iniciarão semp
Cr$ 18,00 Semestre **.J.,..,!kkikke Cr$ 13,50 no primeiro dia útil do mês suba
Semestre
O prazo das assinatur(
Cr$ 361)01 Ano
Cr$ 27,00 qüenteExterior
Ano ....kg,
é sómente anual
para o
não haverá transporte por v
Exterior
Exterior
aérea.
Cr$ 39,00! Ano
tg.o• e
Ano
• .!! L.t_f_e_a • Cr$ 30,00
9) 4 renovação deverá ser a
licitada com antecedência de
PORTE AÉREO
dias do vencimento da assinatui
e do porte aéreo. Vencidos, ser(
Semestre .... Cr$ 102,001Ano ..... ia .....
Cr$ 3000 suspensos independentemente (
aviso-prévio
NÚMERO AVULSO
- O preço do número avulso figura na úttima página de cada
10) Para receberem os supl,
exemplar.
mentos ás edições dos órgãos o]
ciais, os assinantes deverão solto
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
tá-los no ato da assinatura.
se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
REPARTIOES PARTICULARES

PaNCIONARIOS

No 164.822 - Agitador de tecidos General Motors Corporation.
NO 164.901 - Aperfeiçoamento em
embreagem de molas remota - BorgWarne• Corporation.
N9 164.936 - Pastilha compcsta de
semicondutor-isolador e o processo
para a sua fabri-a^ão - Rádio Cor-.oration of América.
N O 164.93'7 - Eintonizador de Televisão - Rádio Corporation of América.
N9 11;4.949 - Aparelho para uso filSparkler Mfg
tragem de fluidos-

No 166.141 - Carrinho transportador industrial - Francisco Skupcal.
NO 166.986 - Sistema de contrôle Caterpillar Tractor Co.
N9 167.174 - Aperfeiçoamento em
máquina pala triturar separar e distilar - Dipl Inc Georg Neidl.
N O 167.202 - Lança constituída de
secções com perfis transversais diferentes - Bueyrus-Erie Company.
N9 167.251 - Cavalete de Chapeamento do tipo caixa - Federal-Mugul-Bower Bearings Inc.
No 167.255 - Conversão de imagem
fotográfica de imagem fixa vermelha - The National Cash Register
Company.
No 167.257 - Equipamentos regulador e dosador de fluidos comprimidos
para automóveis - Riggero Farneti.
Nt• 167.432 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a memorizadores magnéticos - NV Philigs'Gloeilampenfabrieken.
N9 167.855 - Presa Mecânica Copiadora - Bana Deckel e Friedrich
Wilhelm Deckel.
N9 167.960 - Carro elevador com
rodas de equilíbrio escamoteáveis lateralmente - Adeninistrator Trust.
NO 169.166 - Prensa de repuxamento profundo - S. T. D. Serviçes Limited.
N9 169.401 - Estrutura de braço tevantador para carregador mecânico
Deere & Company.
No 170.527 - Mecanismo de contrôle de endereços para um processador
de dados ,- Internationa/ Business
Mechines Corporation.
N, 171.574 - Aperfeiçoamentos era
ou relativos magnéticca providas de
um conjunto cooperativo de parafuso
magnético e estio podendo o parafuso mover-se e inePnar-se d uma
guia. - NV Philips Gloellampenfie
briken.

Company.

N O 165.235 - Processo e dispositivo
para a medida dos campos magnéticos, nomeadamente dos campos magnéticos de fraca intensidade e a bordo de um corpo em movimento Commissariat a L'energie Atomique.
N9 165.273 - Aperfeiçoamentos em
campainhas - Eletro-Bell Representações Ltda.
N9 165.274 - Aperfeiçoamentos em
Madriladoras - Nilsson te Brizolla
Limitada.
No 165.304 - Unidade compressora
para sistema refrigerante - Westinghouse Electric Corporation.
N9 165.430 - Comutador de Barras cruzadas com pranca magnética
- Standard Electrica S. A.
N9 165.S93 - Lata com extremidade de enclique - Carnation Company.
N9 166.028 - Bomba volumétrica
com engrenagem, de vários envios,
para a alimentação de feiras de extrusão de materiais sintéticos - Snua
Viscosa Societa Nazionale Industrie
Appliazioni Viscosa S.p.A.
N9 166.048 - Disposição de circuito para efetuar o contrôle para frente e para traz de um amp'efi,.o.dor
transistor de dois estágios Standard
Eletrica

S. A.-

No 171.682 - Nôvo registro hidrd
lico de coloração externa provido
válvula de duplo efeito - José B
lanci, Abram Beriand, Moises
'and.
N O 171.685 - Nova )Torneira Gi
tória provida de válvula de dm
efeito ,- José Berland, Abram B
iand e Moises Berlan'ti.
N9 173.695 - Dispositivo de
tenção e recolocaçã,o para elemer
de armazenamentos de dados Nationale Cash Register Company.
N9 173.700 - Aperfeiçoamentos
máquinas manua's para tecelagem
Stenhen Charles Kanitz.
N9 173.724 - Processo e instala
para fabricar em uma máquina de
ce'agern ondulada tecidos com ut
dura livre de faixa irregulares
Oerlikon-Buhrle Holding Ag.
NO 173.734 - Aparelho àtstribui
sob pressão de alimentos líquidos p
gado - Feed Service Corporation
N9 173.738 - Recipientes Met
cos como Tambores, Aperfeiçoa
- Rheem International, Inc.
IC 173.912 - Conjunto de Válv
Operada por Solenoides - Park
Hannifin Corporation.
N9 173.914 - Placa e Processo
rográficos - Xerox Corporation.
N9 173.931 - Camadas de ,Se]
para Foroeletrosolografia e Proa
para Prepará-las - Xexox Corpc
tion.
N9 173.932 - Processo para P
mação de Imagem - Xerox Cor
ration.
N9 173.949 - Aperfeiçoamentos
ou relativos a detetores de radiac
- N. V. Philips'Gloeilampenfaly
ken.
Privilégio de Invenção
Indeferidos
N9 143.265 - Aperfei t Mei;
em tainp% de fechamentos here
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•

Contrato de Exploração de
Exigência
PPg Industries Inc. (alt. do nonie
tico - Sociedade Anônima Estam•
Ma7cas .
•
do ti..ular da patente P.I. termo núparia Co'_ombo.
Cumpra exigências:
N9 139.674 - Aperfeiçoamentos in- mero 193.495).
Tintas Coral elo Nordeste S/A. (no
Copymatic S/A. Indústria e Co- pedido de averbação do contrato de, • Lander Co. Inc. ( j unto ao Rega
troduzidos na fabricação de espumas
mércio (transf. para seu noine da exploração da raaaca Coralsol - Re- n? 393.601).
' automáticas - Pletro
-Antonio Paulo de Paiva (junto ao
N9 144.680 - Dispositivo injetor de patente P.I. têrmo n9196.514).
•
372.135)1
Rem n9 275 .117).
cimento para instalações de cortinas
Copymatic S/A. Indústria e Co- gistro n9
e outros - Cortinas Lualovico Ltda. mércio (transf. para seu nome da
Fichtel & Sachs A.G. (junto aG
,Transacramcia • e Alteração de
a • 103.449).
N9 149.453 - Reator nuclear com patente P.I. n9 196.515).
Nome ciO Tiíznar de Proccssoè
\Viriam Hollins & 'Company , Linda
cambiadores integrais e com mana Copymatic S/A. Industria e Co•
Foram
mandadas
anotar
nos
prorefrigera dor gasoso e moderador só- mércio (trans!. para seu _nome da cesses abaino mencionados as seguin- teci (junto ao Registo n 9 319.914).
- Sociaté Indatora. patente P.I. féria n 9 ' 199.938). a
- Química e Farmacêutica Nicho 13
N9 155.288 - Mecanismo de trans- Cândido Roberto *Parolin- (transf. tes transferências_ e altetações de Brasil Ltaa. (junto -ao Registro númissão de rotação aplicável em vai- para seu nome da patente .M.I. tèr- nome cio titular dá processos: mero 355.546) .^
autos de brinquedos - Toshio Ka- mo n 9 201.612).
• Fotoptica S/A. (ait. de nome do Organizarão Farmacêutica Lupa'
"titular
na
-marca
DuplicóPia
número
mazaki. Copymatic S/A. Indústria e CoLimitad (junta ao Registro núme.
WS).
N9 156.492 - Estacionamento Aé- mércio (transf. para seu nome da 196
.
João N. Frazão & Cia. --(trans!. ?o 329.675).
200.039).
patente
P.I.
têrmo
n9
reo - Robert Aclelin. François DePara seu nome da marca Colorifido Comeanh ,a SI,vift do Brasil S.A.,
(junto ao- termo n9 647.557).
manet e Gérard Beginald Benoit MaGiner no Reg. n 9 232.859).
Exigências
riu.
a lit Flóres .Naturais Li- • Indúsnia e Comércio de Solventes,
Vitaria
Ré
N9 100.417 - Nova disposição em
Cumpra Exigências:
mitada (transi. para. seu nome da Tintas e Vernizes Tempo Ltda. (junto
• degraus para formação de eScadarias
S/A. Philips do Brasil (junto a marca Vicoria Régia Rega na- ,a0 termo n9.729.408).
mais inclinadas - Guido de Cristomero 252.853).
patente n9 44.784 P.I.)
•SEÇÃO LEGAL
faro.
Vitória' Paaaia Flores 'Naturais Li-*
Standard Steel Corporation (junA
rq
mitada
(trans!.
para
seu
nome
da
uivamento
de processos
•
Desenho ou Modelo Industrial__ to a pat. tèrmo n9 94.884).
Indeferido
Oito li elts de La Rocca (junto a marca Victória Régia - Reg. • nú- Foram •mandados arquiyar os pra/aí
mero, 252.653)
patente M.U. têrmo n9 93.358).
Fabrica de MoMs Fano S/A. (alt. ^esses abaixo mencionados:
N9 116.692 - Modêlo de dobradiça Beech Nut Inc. (junto a pat. P.I.
de engate - Companhia Fábrica da têrmo n9 139.983).
de nome -do titular na marca. Falho • N9, 125.848
Stamicarbon N. V.
Botões, e Artefatos de Metal.
Na• 163.857
Robert Gellert Paris (junto a pa- Reg n9 21.7.511).
Farbenfabrien Bayet.
Fábrica de Molas • Falbo S/A. (aia ; Aitiengesells.chaft.
N9 150.119 - Nôvo modelo de pol- tente P.I. termo n9 175.111).
Gemark Grupo Executivo de Mar- de nome do titular da marca Falbo N9 187.127 - • Stamicárbon
tronas luxo para eacritório - GiroN. V.
keting Ltda. (junto a pat. M.U. tér- Rega n9 303.873).
flex S/A. Cadeiras e Poltronas.
Fábrica de Molas Fiilbo S/A. (alt. N 9 130.57:6 - Manufatura de imanai
mo n9 133.874).
N9 164.681 - Original configura- Robert Gellert Paris (junto a pat. de nome do titular • na marca . Falho quedes Fstré'a S. A.
-N9 202.658 - Aktiese'skabet Bula.
ção em mamadeira - Inmsticos Eda- P.I. têrmo n9 183.603).
Reg. n9 332.473). •
nuaster & Walin's Maskin cg Skibsbyga
mar Ltda.
Milton E. Wilke (junto a pat. P.I. - João N. larazaa & Cia. (trans!, .aeri.
(arquivem-se os pr ocessos). .
para seu nome da marca Colorificia
N9 172.251 -- Novo original modelo termo n9 191.171).
Amsted Industries Incorporated - Gier'- Jarmo n9 385.255).-. Exigências
de maçaneta - Faina Ferragens So• •
recai S/A. Artefatos de Borracha
(junto a pat. P.I. têrmo n 9 191.223).
ciedade Anônima.
a
-mar(alt.
'de
nome
do
titular
am.a
1,19
647.344
- Marlene de Macedo
Zoecon Corporation (junto a pat.
ca /aimoré_ - tèrmo ri9 437.844).
13acdrigues Lisboa - (D'ga depost-'
•
N9 178.757 - Nôvo e original mo- P.I. têrmo n9 192.948).•
The H. D. Lee Compan y Inc. •tante s P.:bre • o pedido de impugnacfta
delo de' poltrona para ônibus, trens,
Alcides Piazza (junto a pat: P.I. (trans!, para asai nome da marca requerido Dor Belmant Ind. e Co..
aviões' e veículos em geral - Helio
termo n9 194.113). •
Lee-Riders - Tèrmo n9 480.250).
- mareia le ComéstMos I tda .) .
Tagliere.
•
Amsted Industries Incorporated
'lha H. D. • ' Ice Company Ir c: N9
- IMilever Limite&
N9 173.893 - Namo tipo de cadeira (junto a pat. P.I. termo nç 194.760). (trans!, para seu. nome da marca (D:gat684.465
a - depositante sôbre o pedido
a - Caldeli Ltda.
Mèrano 119:190.251).
Leesures
de impugnação requarido por Cia.Diversos
N? 173.894 - Nôva tipo de cadeira
The H. D. Ler, Company Inc. (Ptra_ eas S. A .) .
Caldeli Ltda.
(trans!.'
para
^seu
nome
da
marca
Wanderley Contarini (junto a pat.
N9 753.728
de Calçados
P.I. termo n9 195.938). - Arquive- Lee„Westerner - tarrm;) n9 480.2521. Gaante• Ltda. -Indústria
Modelo de Utilidade
a. (Cumpra a requekaP.
Construtora
Aresta
S/A.•
..
se
o
pedido
de
anotação
de
trans!.
do
• Indeferido
rente -a exig Incia da Seção).
-.
por falta de cumprimento de exigên- nome do titular na marca Arestaa
N9 7a9•596 .
Ciabi - Comercia/.
N9 155.985 - Um Estojo Para Ba- cia.
'Iérrno na 687.785).
Impertaaaa
e
Exportacãa
de
Bens
In.
. tom -- Sebastião Siassi.
duatripas
- - -(Apresente pro..
Exigência
cur ação cem p oderes para '(lesistir).- •
N9 140.085 - Fornos Elétricos. Brasil Ltda.
Arquivamento de • processos
N9 142.189 - Eaton Mannfacturizag
Foram m
' andador arquivar os pra,.
Company.
acasos abaixo Mencionadas:
Diversos
- •N9 509.103
CBE - Cia. Brasa.
N? 43.180 - Amaro Ferreira Braga
!eira de Extruaão.
.• • .
- Autorizada a reconstituição.
N9 758.6E5 - Depósito de materiais
N9 102.040 - Junta de Energia NuDE
construçãa sultana Ltda. r
clear. -- Autorizada a_ reconstituiN9 752.340
Prumo Aroultetura
ça.o.
Ma derna . de Pr é-Fabricados Ltda .. .
N9 753.865 - . Depósito de Materiais
• N9 192.219 - ,Gravações Elétricas
para Construçãn- Sultari
Sociedade Anônima. - Arquive-se.
N9 760.329 - Johnson tr Johnson
N9 192.220- Gravações Elétricas
c10
Sociedade Anônima. - Arquive-se.
Nardeste Produtos Cirúrgicas S.A.
Na 760_344'
DO
Saciete
dos
Usines
Reconsideração de Despacho
Cidmiares }abone Poulenc.
•
N9 761.244 - Produtos Químicas e
-Máquinas Glória S/A. Indústria e
Farmacêuticos "EMS" Ltda. (Ara
Comér*, na reconsi função do desSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
?v i vem-se es processos).
pacho gue indeieriu o térrno número
131.414, marca UM Nôvo Tipo le
Seção de reeustos
Aparelho para Fazer Soda. -- Arquive-se o pedido de reconsideração
_Vol, 53 (Págs. 1-282) inibo de 1970
Recursos
•
por falta de objeto.
• Rádio Bandeirantes S. A. (recurso
-+
Em 13 de ageeto de 1970
interposto ao térmo n • 596.534 marca
Rede Bandeirante de Noticias).
PREÇO: Cr$ 7.00
Transferências e ,Alterações de
Nome do Titular de Processos
ExigênCias
• Foram mandadas anotar nos praIncafé
Ind.
e Com. de Cafés Fia
A VENDA:
•
cessos abaixo mencionados as seguinnos S. A. (opoente da tarmo núa
tes transferências e alterações de
mero 574.032 - marca Ineafé).
nome do titular de processos:
Epic Eclitôra Publicidade Indústria
Na Guanabara
e Comércio S.A. (reconsideração no
Cocyznatic S/A. Indústria e Cotêrmo n 9 640.537) - marca Sereia das
mércio (trans!. para seu nome da
1
Seção de Vendas: Av. Rodrigues
Pra:as Cariocas).
patente P.I. têrmo n9 144.574).
S. A. Composições International-do'
F. Hoffmann La Rache as Cie. SoAgência Ir Ministério da Fazenda
Brasil (recorrente do termo número
> ejeta Anonyme (trans!. para seu
492.517).
•
nome da patente P.I. têm° número
• Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Indústria de Lã de Aço Mimosa Li173.49V.
mitada :recorrente da termo número 639.953).
Copymatic S/A. Indústria e Çé?•
Em Brasília
rnércio (trans!, para seu nome da
Recurso patente P.I. n9 184.166).
Na sede do D.I.'N.
•
Composições
International do
S.
A.
Copy:mala S/A. Indústria e CoBrasil (recurso interposta ao • termo
mércio (transf. para seu nome da
11•n•••n•n•••••nn•• n9 498.517 a- marca Spar) .
patente .P.I. têrmo n9 186.968).
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. Indústria de Lã de Aço Mimosa LIInitada, S. A. Frigorifico Anglo e OrIliex S. A. Organização Nacional de
Importação e Exportação (recorrentes
do têrmo no 639.853 - marca Mimosa).
Caves do Rasteio S. A. Viti Vinicultores (recurso interposto ao indeferimento de caducidade no Registro
222.186).
'Produtos Alimentícios Conserti S.A.
Ind. e Com. (recurso interposto ao
indeferimento no têrmo n9 278.561 ,roarca Perdiz) •
ABC Rádio e Televisão S.A. (recurso interposto ao indeferimento do
têrmo 386.653 - marca A E C).
Prumus Sievert AB. (recurso interposto ao deferimento do têrmo número 459.930 - marca Circulador de
Ar Prima).
Produtos Alimentícios Paty Ltda.
Xrecurso interposto ao defvrimento
do têrmo n9 584.485 - marca Pa-:ti).
Espiro Indústria e Comércio de Molas Ltda. (recurso interposto ao deferimento - têrmo 562.383 - mar'ca SPIR)..
Unitor S. A. Comércio e Indústria
de Soldas Elétricas (recurso interposto ao deferimento - têrmo numero
589.888 - marca Unitool).
Unilever Limited e Eau • de Cologne
It Perfumaria Fabrik Glockengasse
Nr. 4.711 Genenuber der Pferdepost
von Ferd. Mulhens (recurso interposto ao deferimento - têrmo número
617.976 - marca SIR).
Imobiliária São Braz Ltda. (recurso
Interposto ao deferimento - têrmo
n9 635.218 - marca São Braz).
Companhia Industrial de Conservas Alimentícias Cica (recurso interposto ao deferimento - têrmo mlme' o 638.012 - marca Jurema) .
Eletromec.nica Dvna S. A. (recurso interposto ao têrmo n 9 651.252 marca Dinavac). - Deferimento.
. Quimasa S. A. Química Industrial
Santo Amaro (recurso interposto ao
deferimento - têrmo n9 670.860 marca Quimaso').
Companhia Hansen Industrial '(recurso interposto ao indeferimento têrmo no 140.865 - P. I.).
Trivellato S. A. Engenharia Industti a e Comércio (recurso interposto
ao deferimento - têrmo n9 141.551 P. I.).
AMF do Brasil S. A. Máquinas Automáticas (recurso interposto ao deferimento - têrmo n 9 142.335 P. I.).
Indústria Metalúagica Truffi S.A.
(recurso interposto ao deferimento termo n9 145.124 - P. I.
Meridional S. A. Comércio e Indústria (recurso interposto ao deferimento - Urino no 178.199 - D. ou M.I.).
Retificaedo de clichê
N9 844.708 - Reyno - Distiibuidora de Títulos e Valores Mobiliários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. - Classe 33 - cliché
publicado em 10-4-1268. •
N9 844.711 - Polibra - Polibra Ex• rtação Ltda. - C l asse 2 - clichê
publicado em-10-4-1968.
N9 844.738 - Lentes Flutuantes
C. F. do Canto e Mello - classe 8
• clichê publicado em 10-4-1968.
N 9 844.739 - Semp - Semp Rádio
e Televisão S. A. - Classe 1 - cjichê
publicado em 10-4-1968.
N9 844.789 - Semp a Imagem Brasileira do Progresso - Semp Rádic, e
Televisão S. A. - Classes 8, 9, 11,
32, 40 e 50 - clichê publicado , em
10-4-1968.
N9 844.796 - Bailarina - Semp
Rádio e Televisão S. A. - classe 50
• clichê publicado em 10-4-1968.
N9 845.416 - Supremus - Laboratório Farmacêutico Supremus LiImitada - Classe 3 - clichê publicado
em 22-4-1968.
N9 845.441 - Curicica - Fundição
Curicica, Indústria e Comércio Ltda.
- Classe 5 - clichê publicado em 22
de abril de 1968.
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N9 845.444 - Urubatan E P U Leônidas Sampaio dos Reis - Classe
I - clichê publicado em 23 de abril
de 1968.
N9 845.445 - Urubatan E P TI Leônidas Sampaio dos Reis - Classe
2 - clicê publicado em 23-4-1968.
No 845 44gUrubatan E P 13 Leônidetw Sampaio dos Reis - classe 3
- clichê pub'icado em 23-4-1968.
N9 845.447 - Urubatan E P U Leônidas Sampaio dos Reis - Classe
4 - clichê publicado em 23-4-1968.
N9 845.448 - Urubatan E"P TJ Leónidas Sampaio dos Reis - classe
5 - clialê publicado em 23-4-1968.
N 9 845.449 - Urubatan E P U Leônidas Sampaio dos Reis - Classe
6 - clichê publicado em 23-4-1968.
N9 845.450 - Urubatan E P 11 Leemidas Sampaio dos Reis - Classe
7 - clichê publicado em 23-4-1968.
N9 845 451 - Urubatan E P U LeÔnidas Sampaio dos Reis - Classe
8 - clichê publicado em 23-4-1958.
N9 845.452 - Urubatan E, P U Leonidas Sampaio dos Reis - el. 9
- clichê publicado em 23 de abril de
1968.
N9 845.453 - Urubatan E P U Leonidas Sampaio dos Reis - cl. 10
- clichê publicado em 23 de abril de
1968.
N9 845.454
Urubet, an E P U Leonidas Sampaio dos Reis - cl. 11
- clichê publicado' em 23 de abril
de 1968.
N9 845.455 - Urubatan E P U Leonidas Sampaio dos Reis - ci. 12
- clichê publicado em 23 de abril cl.'
1968.
N9 845.456 - Urubatan E P U Leonidas Sampaio dos Reis - cl. 13
- clichê Publicado em 23 de abril
de 1968.
N9 845.457 - Urubatan E P U Leonidas Sampaio dos Reis - el. 14
- clichê publicado em 23 de abril
de 1968.
N9 845.458 - Urubatan E P U Leonidas Sampaio dos Reis - cl. 15
- clielfè ptblicaáo em 23 de abril
de 1968.
N9 845.459 -- Urubatan E P 13 Leonidas Sam paio dos Reis - cl. 16
- clichê publicado em 23 de abril
de 1968.
N9 845.460 - Urubatan E P
Leonidat Sam paio dos ,Reis
cl.' 17
- clichê publicado em 23 de abril
de 1968.
N9 845.461 -•-• Urubatan E P 13 Leonidas Sam paio dos Reis - d. 18
- clichê publicado em 23 de abril
de e1968.
N9 84.462 - Urubatan E P 13 Leonidas Sampaio dos Reis - d. 19
- clichê publicado em 23 de abril
de 1968.
NO 845.463 - Urubatan E P U
Leonidas Sam paio dos Reis - cl. 20
- clichê publicado em 23 de abril
de 196a
N9 845.464 - Urubs.tan E P U LeonidaS Sampaio dos Reis - cl, 21
- clichê publicado em 23 de abril
de 1968.
N9 845.465 -- Urubatan E P 13 Leonidas Sampaio dos Reis - ci. 22
- clichê publicado em 23 de abril
de 19a5.
N9 845.466 - Urubatan E P 13 Leonidas Sampaio dos Reis - cl. 23
-- clichê publicado em 23 de abril
de 1968. No 845.467 -1.hubatan E P U
Leonid Sampale.- dos Reis - cl. 24
- clichê publicado em 23 de abril
de 1968.
N9 845.468 - Urubatan E P U Leonidas Sampaio dos Reis -'- cl. 25
- clichê publicado em 23 de abril
de 1968.
N9 85.469 - Urubatan E P U Leonidas Sampaio dos Reis - ci. 26
- clichê publicado em 23 de abril
d e1968.
•No 845.470 - Thrbp lam
P Ir Leon.clas Sampaier dos Reis - cl. 27
- clichê publicado em 23 de abru
de e1268.

A0.6sto de 1970

NO 845.471 - Urubatan E P U - cl. 40 - cliché publicado em 24 de
Leonidas Sampaio dos Reis - cl. 28 abril de 1968.
clichê publicado em 23 de abril
N9 845.730 - Curso Integral de 1968.
Aulus Flávio G. Bueno, Hênio PiN9 845.472 - Urubatan E P 13 - nheiros Costa e José Leão Marinho
Leonidas Sampaio dos Reis - cl. 29 Falcão Filho - cl. 33 - clichê pu- clichê publicado em 23 de abril blicado em 24 de abril de 1968.
de 1968.
N9 845.733 - Emblemática - InN9 845.473 - Urubatan E P U - dústria Metalúrgica Nossa Senhora de
Leonidas Sampaio dos Reis - cl. 30 Fátima Ltda. - cl. 11 - clichê pu- clichê publicado em 23 de abril blicado em 24 de abril de 1968.
de 1963.
N9 845.750 - Rale= - MuhleN9 845.474 - Urubatan E P 17 - mann Eduard Christian - cl. 8 Leonidas Sampaio dos Reis - cl. 31 cliché publicado em 24 de• abril de
- clichê publicado em 23 de abril 1968.
de 1968.
N9 845.755 - Bras - IS - ComN9 845.475 - Unibatan E P U - panhia Brasileira de Comércio ExteLeonidas Sampaio dos Reis - el. 32 rior - cl. 50 - clichê publicado, em
- eu,-,1-(è publicado em 23 de abril 23 de abril de 1988.
de 1968.
.
No 845.757 - Fergovà -Circuitos
N" 845.476;- T_Trubatsn E P 13 - Impressos Fergova Ltda. -- cl. 8
Leonidas Sam paio dos Reis - ci. 34 clichê publicado em 24 de abril de
- clichê publicado em 23 de abril 1968.
de 1963.
N9 845.759 - Edifício Mania N: 845.477 - Urubatan E P U - Condomínio do Fdifício Marua cl.
Leonidas' Sampaio 'dos Reis - ci. 35 33 - clichê publicado em 24 de abril
- cliché publicado em 23 de abril de 1968.
de 1968.
N9 845.770
Café Valadares
N9 845.478 - Urubatan E P U - Lara 81 Cassini Ltda.• - el. 41 Leonidas Sampaio dos Reis - cl. 36 clichê publicado em 24 de abril de
- clichê publicado em 23 de abril 1268.
de 1968.'
N9 845.775 - Cavilha - Paul/19"A
N9 843.479 - Urubatan E P U - Indústria de Móveis Ltda. - cl. 17
Leonidas Samualo dos Reis - cl. 37 - clichê publicado em 24 de abril
- clichê publicado em 23 de abril de 1968.
de 1968.
N9 845.779 - Cavi l ha - Patimacê
N9 845.480 - tTrubatan E P U - Indústria de Móveis Ltda. - ci. 40
Leonidas Sampaio dos Reis - cl. 38 - clichê publicado em 24 de abril
- -clichê publicado em 23 de abril de 1968.
de 1968.
N9 845.774 - Apoio - Big - InNo 845.481 - UrubStan E P U - dústria de Bicicletas S. A. - cl. 50
Leonidas Samnalo dos Reis - cl. 39 - clichê publicado em 24 de abril
- clichê- publicado em 23 de abril de 1968. •
de 1968. •
No 845.777 - Líder Clube - AnNo 845.482 - Urtibatan E P 13 - tonio Stavik - cl. 33 - clichê pULeonidas Samnaio dos Reis - cl. 40 blicaelo em 24 de abril de 1968.
- clichê publicado em 23 de abril
NO 845.818 - Larpol - Metalúrgica
de 1968.
Aluminarte Ltda. - cl. 5 - clichê
N9 845.483 - Urubatan E P U - publ icado em 25 de abril de 1968.
Leonidas Sampaio dos Reis - cl. 41
No 845.823 - Jaguar - Maruzen
- clichê publicado em 23 . de abril Sewing Machine Co. Ltd. - cl. 17
de 1968.
- clichê publicado em 25 de abril de
No 845.484 - Urubatan E I" U - 1968..
Leonidas Samp aio dos Reis - cl. 42 NO 845.826 .- - Aureliano
- clichê publicado em 23 de abril da Roza Queiroz - cl. 32 - clichê
de 1968.
publicado em 25 de abril de 1a68.
N9 845.485 - Urubatan E P U N9 845.828 - "S" - Sibra - EleLeonidPs Samnalo' dos Reis - cl. 43 trosiderúrgica Brasileira S. A. - cl.
- clichê publicado em 23 de abril 38 -a clichê publicado em 25 de abril
de 1968.
de 1968.
N9 845.486 - Urumatan E P 17 - N9 845.837 - Café Festival RaLeonidas Sai-emalo dos Reis - cl. 44 mos Ferreira Indústria e Comércio - clichê publicado em 23 de abril ci. 41 - clichê publicado em 25 de
de 1968.
abril de 1968.
No 845.487 - Urubatan E P U No 845.841 - "Piratini" - Madeira
Leonidas Sampaio dos Reis - cl. 45 Piratini Ltda. - cl. 16 - clichê
- clichê publicado em 23 de abdil publicado em 25 de abril de 1968.
de e1968.
N9 845.847 - "Anuário 1/veiam)"
N9 845.488 - Urubatan E P U - - Sociedade Cultural e Beneficiante
Leonidas Sampaio dos Reis - cl. 46 Padre Reus (Soberarel - cl. 32 - clichê publicado em 23 de abril cliché publicado em 25 de abril de
de 1968.
1968.
N9 845.489 - Urubatan E P 13 - NO 845.848 - "Noticias Para • os
Leonidas ~aio dos Reis - cl. 47 Nossos Amieos" - Sociedade Cultu- clichê publicado em 23 de abril ral e Beneficiente Padre Reus (Sode 1968.
benarel cl. 32 - clichê publicado
No 845.490 - Urubatan E P U - em 25 de abril de 1968.
Leonidas Sampaio dos Reis -- cl. 48 N9 845 .856 - "Hotéis Turismo" - clichê publicado em 23 de abril Hotéis Itália Turismo - el. 38 de 1968.
clichê publicado em 25 de abril de
N9 845.491 - Urubatan E P 13 - 1968.
Leonidas Samnaio dos Reis - cl. 49
No 829.893 - Kik° - G. Biannone
- clichê publicado em 23 de abril
& Cia. Ltda. - cl. 41 - clichê pude 1968.
NO 845.492 - l7rubatan E P 13 - blicado em 16 r janeiro de 1968.
Leonidas Sampaio dos • Reis - cl. 50 N9 845.911 - R C S" - Gravado- clichê publicado em 23 de abril ra R C S Limitada - cl. 8 - clichê
p ublicado em 26 de abril de 1968.
de 1968.
No 845.912 - "Sturma" - Sturma
No 845.704 - "Charrua" - Distri- - Projetos e Decoracões Ltda. .7 .- el.
buidora de Livros Charrua Ltda. - 50 - clichê publicado em 26 de abril
cl. 32 - clichê publicado em 24 de de 1968.
abril de 1968.
No 845.916 - Fanal - Fanal ConNo 845.705 - Vidrolar - Vidrolar tabil idadee e Assuntos Piscais Ltda.
Comércio e Importarão de Vidros Li- - cl. 50 - clichê publicado em 26
mitada - cl. 14 - clichê publicado de abril de 1968.
em 24 de abril de 1968.
No 845.917-- Petrovita/ - PetroNo 845.790 - "Hora" - Constru- vital Comércio de Petróleo e Derivatora ' Hora Ltda..-- ci. 16 - clichê dos Ltda. - clichê publicado em 28
aahla-Peln r 24 de abril de 1968.
de abril de 1968.
NO 845.723 - 'Ortoform N9 845.928 - Promarea tria de Colchões OrtoTorm Ltda. - marca Importação Comercio e Repre•
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Sentações - cl. 50 - clichê , eblicado rhitada - cl.s 32, 33, 50 --clichê
No 849.775 - Pagão - Emprêsa cl. 33 -- clichê publicado em 7 de
publicado em. 10 de maio de 1968.1
Metalúrgica Pagani-Piraheiro S. A, junho de 1968. em 26 de abril de 1968.
.
'N9 847.167 - Confiança -- Indús- -- el. 11 - clichê publicado em .7 de
No 845.928 - Imóveis e AdminisNO 849.797 -- "M L Elle". - Maria
tria de-Produtos Alimentícios Con- junho de 1968.
tração Anchieta - Jaime Alves
Leny de Andrade Tannus - el. 50 NO 849.776 - Pagão ' - Emprêsa clichê publicado em 7 dê junho 'de
CL 33 - clichê publicado em - 26 de fiança S. A, - cl, 41 - clichê publicado em 10 de maio de 1968:
Metalúrgica Fagani-Pinheiro• S. A. 1968.
abril de 1968. •
NO 849.704 - Inrebra - Inrebra - 'clichê 'publicado em 7 de junho
N9 845.935 - -"Royalon" - Ind.
NO 849.915 -"Torci" •-• Mansa
•
de Camisas ROyaltex Ltda.
- Importação e Exportação Ltda. cl. 36 Indústria de Relógios do Brasil Ltda. de 1968.
N9 849.777 Pagão - Emprêsa els. 22 -, 23 - 24 •-- 36 - clichê
clichê , Publicado em 29 de abril -e- el. 1 - clichê publicado em 4 de
Metalúrgica Pagani-Pinheiro :S. A. publicado em 10 de junho de 1968.
junho de 1968.
.
•
,de 1968. Aymoré In- e- el. 16 - clichê publicado em 7 de
N9 849.713 - Ziscos
N9 845.942 =- Arrozaccaria ,- Dr.
N9 843.000 - T H V-A de Fios e
Cabos Plásticos do Brasil S/A 'classe
Geraldo Zaccaria - cl. 41 - clichê dústrias-Alimenticias Ltda. - cl.. 41 junho de 1968.
NO 849.778 - Pagão - Empresa 2 clic. 'publicado em 27-3-68. " .
publicado em 29 de abril de • 1968. - - clichê publicado em 4 de junho de
Metalúrgica Pagani-Pinheiro S. A.
NO 843.601 - T - H V - de Fios - e
N9 845.955 "Zatt"- - Comercial 1968.
Zatt Ltda. - - el. 16 - clichê pu- No 849.714 - "Quis•-cos". - Aymoré - el. 26. - clichê publicado em '7 de Cebos Plásticos do Brasil S/A classe 9
clichê 'publicado em 27-3-68. • • .Indústrias Alimentícias Ltda. - el. junho de 1963. s bli ca.do em 99 de abril de 1968."
NO- 843.660 -C S Chain Cysteries
NO : 849.779 - Pagão -•-• Empresa
clichê publicado em 4 de junho
NO 845.959 Janefil Janefil 41
Metalúrgica Pagani-Pinheiro S. A. de Chain.Systems S/A classe 21, eli•.
Indústria e Comércio Ltda. - cl. 5 de 1968. """
- -- el. 28 e- clichê publicado em '7 de de' publicado em 27-3-68.
- clichê ‘ publicado- em 29 de abril
NO 849.744 - "Gazluz" - Ilumi- junho de 1968. "
N9 843.671 - Peneuropa Tours de
de 1968.
nação
Rural
Indústria
e
Comércio
Cândido Goncalves Freitas. classe 50,
No 845.960 - Rinitel
Publicidade Gazlux Ltda. - cl. 8.-- clichê puEmprêsa clichê publicado em 28-2-68. • •
Pagão
NO 849.780 .
- Rimtel Publicidede Ltda.- - cl. 33 blicado
Metalúrgica': Pagani -Pinheiro S. A.
em
4
de
junho
de
1968.
N9 843.775 - Teguatur de 1-aguaeur
- clichê publicado em„ 29 de abril
- el. 40 - aliehé• publicado em '7 de
Taguatinga Transportes e Turismo
_
NO 849.760
;
- de 1969. • Monoget - Ancora junho de 1968.
Ltda.; classe 50, clichê publicado em
N9 845.962 CORM AN - Cor- Indústria e Comércio Ltda. - el. 36
•
Pagão - Emprèsa 2-4-63. .. , '
man Ni quelacão e Cromeacão Ltda. - clichê publicado em 4 de junho de . NO 849.781
No '843.790' - Gornicki de Tito
'Metalúrgica Pagani-Pinheiro S. A,
••••-• el. 1 - c li chê publicado em 29 1968.
- cl. 50 - clichê publicado em 7 de Chrostowski Gornicki, classe 21, clichê
de abril de 1968.
No 849.799 - Pagão' - Emprêsa junho de 1968.
publicado em 2-4,68.
- .
NO 845.974 "Ziu e Zeu" - Amé- Metalúrgica
Pagani
Pinhelro
S.A.
(5 9 844.600 - De Millus de De Millus
Emprêsa
No '849.782 - Pagani
rico Mendes -e- ci. , 32 - clichê pu- - cl. 1 - eiche publicado em '7 de
Ccmércio
e
Indústria
de
Roupas
S/A,
Metalúrgica Pagani-Pinheiro S. A.
blicado em 30 de abril de 1968.
junho de 1968.
- el. 1 -"clichê publicado em 7.de classe 36,- clichê pUb li cado em 9-4-e8.
No 8e5.9'75 - "N117.0 "
Nilza Bou',NO 844.611 - "N" de Carioce:e3a
tique Ltda.
Emprêsa junho de 1968.
'
N9 849.770 - 'Pagão
el. 36 - clichê puNicole S/A. - Manufaturas MetealMetalúrgica Pagani-Pinheiro S. A.
blicedo em 30 de abril de 1968.
NO,: 849.783 - Pagani - Emprêsa ces, classe 38. clichê publ i cado em' á
. NO 845.981 - Itanirema -,- Mine- - ci. 5 - clichê publicado em 7 de Metalúrgica
Pagani-Pinheiro S. A. de abril de 1968. estabeelcida em' Ca- a,
rarão ,Itaoirema Ltda.' - el.- 4 - junho de 1968.
- cl.. 4 - clichê publicad oem 7 de xias do Sul -- Estado do Rio Grande
Emprêsa junho
eiiehe publicado" em 30 de "abril de
N9 849.771 - Paeão
.,
• do Sul. • . -- ,
. de 1968
" 196a.
Metalúrgica Pagani-Pinheiro S. A.
Pagani- - Emprêsa
NO 849.784
NO 844,612 - NicOla de rarroCerias ,NO 845.986 4- Rezek - Abdala Re- - cl. 5- clichê publicado em 7 de Metalúrgica
• Pagani-Pinheiro S. A, Nicole S/A. - Manufaterf s Metáli, zek
cl. 41
clichê publicado em junho de 1968.
, - cl. 8 - clichê publicado em 7 de cas, classe 29, clichê publicado em .
- 30 de abril dê 1968.
•
NO 849.772 - Pagão - Emprêsa junho: de 1968:
9-4-68. -,
.„
.
•
N9 85.994 - ronstrucal - Mine- Metalúrgica Pagani-Pinheiro S. A.
N9 844.809 ' -.. Tecoplomárdes • de
" racão Itap irema Ltda. - cl. 16 NO 849.785 - Pagani - Emprésa Semn - Rádi oe Televisão S/A, classe
cl. 6 - clichê publicado em 7 de
Metalúrgica Pagani-Pinheiro S. A. 9 cl ichê permeado em 10-4-68.. •
clichê publicado em 30 de abril de junho de 1968.
•1968.
NO 849.773 - Pagão - Emprêsa - cl. .15 --a cliché publicudo era•7 de . No 844.810 - Teconlomandos de ..
NO 846.034 - "0.-San"
HernilSon Metalúrgica Pagani-Pinheiro S. A. junho de 1968.
Semp -Rádio e Televisão S/A, classe „ Bríg ido de Alencar - cl. 2 - clichê -:cl. 7.- clichê,publicado e em 7 de
Pagani - Empresa 11, clichê publicado em 10-4-68.
NO 849.786
Metalúrgica Pagani-Pinheiro S. A.
- permeado em 3 de maio de ,1968.
junho de 1968.
NO s44.811 -- Tecoplomandos de NO 847.003 --e Darfrigo IndúsN9 849.774 - Pagão - EmPrêsá - cl; 28 - clichê publicado em 7 de
Semp-Rádpio e Televisão S/ A. ,classe
.
.__.
tria e Comércio de Carnes Darfrigo Metelúrgica Pagani-Pinheiro S. A. junho de 1968.
em 10-4 68. Ltda. - el. 41 - clichê publicado - el. '8 --- clichê publicado em 7 de
NO 849.796 - "Elle-Estéticienne ' - 26 _clichê publicado
,
Maria Leny de Andrade _Temais em 9 de maio de 1968.
junho de 1968.
\
No 944.812- . - Tecoplomandos de
N9 847.010 - Venie ica Bohme
Semo-Rádio e Televisão S/A., classe
Pierre Bohme - el. 48
clichê pu28, clichê Publicado em 10-4-68. • bl i cado em 9 de maio de 1968.
• No 844.813 ‘- Tecop lomandos de
N9 847 019 - Padiso Padiso In;Semn-Rádio e Televisão S/A: classe
dústria de Rounas Ltda. - el. 36 40, clichê
clichê publicado em 9 de maio de
.. • publicado em 10-4 . 68.'
1968.•
NO. 844.314 -=.. recoplomandos de N9 847.024 - Art Molding - Art
Semn-Radio e Televisão S/A., classe
Molding Indústria e Comércio .Ltda.
50, clichê
.., publicado em .10-4-63.
- cl. 5 - clichê publicado em 9 de
- NO 844.840- Corujão Bar :: 111opp •-•
maio de 1968.
•
Restaurante ' de Fl ávio de , :Teses --•'
No 847.025 - "X Burger Lanches'!
Butier. cl asses 41, 42 e 43, clichê pu_- X Burger Lanches„ Ltda. - el.
ATO COMPLEMENTAR N 5, DE 29-4-1970
blicado
, em 10-4-68. (Expressão de
41 --- clichê publicado em 9 de maio
Propaganda).
de 1968.
N9 847.048 - Trinindade - DisNO 844.843 - Cioiato de iVfáquina9
tribuidora de Livros Trinindade Lie Equi nementos de Refrigeração Ltda. •
mitada:- el. 32 - clichê publicado
cl
asse
32, clichê publicado etra10-4-33: DIVULGAÇÃO N 9 1.147'
em 10 de , maio de 1968..
NO
844.877
- 'titulo de Estabeleci. .
N9 847.052 - Melhor-AR - Lajbus
mento Drogatudo de Sociedade Flumi- • Alembik - cl, 8 - clichê publicado
pense de Drogas Ltda.; classes 3 e 45em 10 de ne-do de 1988 - estabelecidc
cy cnè publ icado em 15-4- P3 . '
em S. Paulo.
' NO 844.913 - EckStein de Ind. e
N9 847.055 --• Ondazu/ - Malharia
Pianos Irving 'Ltda., classe 9 . clichê
Ondazul 'Ltda. - el. 36 - clichê
publicado em 17-4-68.
_
PREÇO:: Cr$ 1,50
publicado em 10 de maio de 1968
No 844.917 -Veea de Waltar Matestabelecido em S. Paulo.
ter S/A, classe 41, clichê /triplica:10 .
N9 847.058 - Nova Santo André em 17-4-68.
,
'
,- Panificaeão Nova Santo André: Ltda
cl. 41 - clichê publicado em 10
NO 844.921 .- Miralva • de Miralva de maio de 1968.
Comércio, Exportação Ltda .classe
•
N 9 847.107 - Mapa
•
.Mapa-S.A.
Venda:
e3. clichê publicado em '17-4-68.
I
, Indústria de Meias do Pará - el. 36
No 844.938 ---• Mes i cal-Cloce de In- cliché .publicado em 10 de maio
ef.lone Ind. de Relógios do Brasil -LiNa >Guanabara
de 1968.
mitada, classe 8, clichê • publicado em
17-4-68.
Seçào de Vendas: Av. Rodrigues
N9 847.126 - énumoo Grosso e1
- N9 84.946 -2--- D'Marcus tlegancia
-nisto de Servirei Chumbo Grosso Limitada -•50 - clichê publicado
Masculina de Confecções Franee Sport ; Agência 1: Ministério da Fazenda
ern 10 de maio de 1968.
Ltda.. classe 36, clichê publicado em
117-4-68.
No 847.131 - Emblemática - Co,
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembélso Postal
• NO 844.958 - Bêjo de Laeoratório
mev - Cernean hi a Mineira de Embalagens de Vidro - el. 14 - clichê
Osório de Moraes Vela- classe '7, cli• • Em Brasília
doê publicado em 17-4-63,:
publicedo em 10 de maio de 1968.
•• NO 844.959 ----- Bêjo de Laboratório
N 9 847.132 - Emblemática -- CoNa
sede-do-DIN
Osório de Morais Ltda., classe 48, -cliInev - Cen'a .eeld a Mi neire de -Emchê publicadoaein . 17-4-68; .
balagens'de Vidro - ci. 15 - clideê
No 844.960 - Broncociclina de La- publicq dri em 10 de maio de 1968.
bortotios Lepetit S/A classe- 3, clichê
N9 847.154
Shangrila, - Shanpublicado em 17-4-68. " :grila Empreend i mentos Turísticos L1, ..
: • ./. •
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% - PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO
i
-.......

TtRMO 142 143.112 de 17 de Setembro de. 1962
Requerente: N.V. PHILIPS'CLOEILAMPERFABRILKEN . Holanda
Privilégio de Invenção:"APERFEIÇOAMENTOS EM OD RELATIVOS 4 FROZZSSOS PARA A CONJUNÇÃO DE PARTE COMPONENTES DE INVÓLUCROS PAR.
TRANSISTORES DE ALTO RENDIMENTO,'

TERMO N o 165.139 de 9 de Dezembro dl 1964
Requerentes ' SIEMENS AXTIENGESELLSCHAFT - ALEMANHA
Privilégio de Invenção ,"CAIXA DE MATERIAL SINTÉTICO EM FORMA DE
COPO PARA ELEMENTOS DE CONSTRUÇÃO ELÉTRICOS"
DEIVINDICAÇõE4

REIVINDICAÇÕES

Um processo para 4 junção de parte componentes metáll
ate, para mijo fim as partee componentes eão inicialmente reco.
bertae com uma camada de, níquel caracterizado pelo fato das par
toe componentes, pelo menos uma das quais consiste de cobre, ar
pós terem eido recobertas com uma camada de fiquei de pelo mete
4 miorona e com uma espessura máxima de 10 microns, no que dis
respeito de partes et:oponentee de cobre serem aquecidas 4 uma
temperattra entre 500 e 900 2 C. por período de tempo tão prolop
gado que o níquel d difindido no cobre euperficialmante após
que as partes componentes assim tratadas eão recobertas por um
banho de niquelagem não-dletrico com uma camada de níquel con4
tendo fósforo e eão a seguir reunidae pelo suprimento local .do
calor
A requerente reivindica . a prioridade do oorreepondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Holanda em 19 de
Setembro de 1963 sob no 269.393
'Ponto n2 2 do total de 4 pontos apresentados
IRMO NO 3.62.5.47 de 12 de Setembro de 1964
Requerente, SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT - - ALEMANHA
Privilégio de Invenção:" TRANSISTOR, SOBRE O QUAL É EXERCIDA
UMA PRESSA() POR MEIO DE UMA PONTA DURA
REIVINDICAÇOE4

Transistor, e8bre o qual é exercida uma pressão por
meio de una ponte dura e em que o ponta repousa, em uma passagem p-n ou na vizinhança imediata da mesma, e8bre o semi-condutor ou e8bre a propria zona de emissor, caracterizado pelo fato.
de que no transistor se acham fixados apenas os electr6dioe de
emissor e de coleto:, e em gele a corrente da tese çue, devido d
ausência do electródio de base, não pode ser aduzida do lado de
fora, é substituída, no seu efeito, pela pressa° de uma ponta
que repousa na passagem coletor-base, nas vizinhanças diretas
ou na própria torna de emissor,
Finalmente, a depositante reivindica aprioridade doe correepondentes pedidos, depositados na Repartição de Patentes dg
Alemanha,, em 13 de Setembro de 1963 • 30 de Setembro de 1963 .
Sob os n2 e. 3 87.293 VIIIc/21g • 3 87.673 Villa/234N respectiva
mente.
'
Ponto n2 1 do total de 18 pontos apresentados.

1 • Caixa de material sintético em forma de copo própria para
abrigar elementos de construção elétricos e fechada por meio de
uma massa de enchimento, caracterizado pelo fato de que as partes
aerginais da Caixa, cobertas pela massa de enchimento. apoà a veda;ão se acham providas com caneladuras que se estendem paralelamente ou mais ou Menos paralelamente á borda da caixa.
Finalmente a depositante reivindica a prioridade do correspog,
mente pedido depositado ne Repartição de Patentes da Alemanha em
10 de Dezembro de 1963 sob n 2 S 88.648. VIII c/21g.
Ponto n 2 , 1 do total de 2 pontos apresentados'
4 n'

z

tÉRMO N e 166.736 de 29 de Janeiro de 1965
Requerente: TRZ NATIONAL CASH REGISTER COMPANY - - R.U.A.
'riviliegio de Invançâol, "SISTEMA TERMOCOPIADOR"
gIVINDIOACOU

, .

2 • Dm material de registro, tendo em posi0M-Contiguas, paz
ticulas de pelo menos dois materiais que, em comtacto reagem pare
formar um produto colorido, caracterizado pelo primeiro material
eer Um liquido, cujos partículas são ' encerradas numa barreira peg
aeavel a vapor e que pode ser rompida Por pressão, • um,segundo
ser um solido que vaporiza, •e elevadas temperaturas, reagindo os
aateriaie, entre si, ou com um terceiro componente reativo, gio
Lar, por ap/icaçao de pressão ou calor, respectivamente.
Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente depositg
lo na Repartiçao de Patentes dos Estados Unidos da America em 11
te Maio de 1964 sob no 366.515
Pontosne 2 - dá Vital dm 7 oontos apresentados.
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firslIMO N O 155.155 de 4 de dezembro de 1963.'---„,
Wequerente: THOMAS DIAZ MAGRO 0 SALVADOR,DIAZ MAGRO &Manha
Privilegio de Invenção:'" APERFEIÇOAKENTOS EM SISTEMAS PARA 011
VÁS A MADEIRA A FRIO

TÉRMO W* 162.578 de 11 .de Setembro de 1964.
Requerente' ISHIKAWAJIMA-HARIMA JUK0g0 KABUSHIKI KAISHA . . Sapa0.1.&14.
Privilegio de Invenção:" PROCESSO. PARA CIRCULAÇÃO DE MATER
PULVERULENTOS E DISPOSITIVO MISTURADOS DE CIRCULAÇÃO,'

/E/VINDICACOE3

rEIVINDICAÇOES

'Aperfeiçoamentos em sistemas para curvar 41 madat/
caracterizados pelo tato de que a curvatura . obtl

. .

Processo para a circulação de materiais pulverulentoe,
caracterizado elo fato de 'compreender 'o emprego de um silo carro
gador de pó, dotado de um ou de tina pluralidade de dutos elevadores, sendo o gás comprimido-alimentando-aos mesmos sob una velocj .
dade mais elevada que nás outras partes do silo proviniente de
seu fundo, a fim de transportar materiais no referido dutO ou
tos ascendentemente e os 'no exterior do referido duto ou.dutos
descendentemente, para desse modo circular os referidos materiala
no referido silo. , .
Ponto . ' 1 do total de 4'pontos apresentados.
.•
Cig.
.

-

da essencialmente pelo relativo deslizamento das :capas 04
•

bras entre si, efetuando-se simultaneamente com isso, ge
tura da peça era todos os pontos em que seja preciso.

ourV4

telvindica -se tendo em vista o depesito do pedido
Corresponaente 4A Repartição de Patentes na Espanha sob ntimen
ro 283.083, em 4 de dezembro de .196Z
Ponto ng 1 do total de 9 pontos apresentados.

(
TERMO ,N* 166.526 de 15' . da. .Setembro de
Requerente; OLYMPIO SARS - - S10 PAULO,
Privilegio de Invençãa ra GANCHO MECÂNICO a
.

•/ó.
TÊRMO Ne 165.541 de '22 de Dezembre. de 1964
Requerentes CARLYLE HARMON -,- E.U.A.
Privilégio de Invenção:' UM ?TODO DE MANUFATURAR UMA UNIDATIR
, DESTINADA A ABSORVER LIQUIDOS"
REIVINDICACUS

- 1 - Um metoao de manufaturar uma unidade destinada a a bsorver líq uidos. na qual o material de aglutinaçao na forma de una
espuna..caracterizando-o. é aplicado a uma ou ambas as. faces de
—
um lenç61 f8fo de fibras misturadas e entrelaçadas mecanicamente
colocadas G lano, tendo um comprimento que nao exceda 4de 114 de
polegada, tendo tal aplicação sido feita de maneira a lialtar O
penetração do agente de aglutinação na mencionada face ou faces,
em consequência de .que o material de aglutinação 4 sujeite 4 se-__
pagem quando na superfície do len01.
'O requerente reivindica a prioridade do correspondentapedi
do depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos, anh
ne 333.087. de 24 de Dezembro de 1963.
Ponto n c 1 do total de . 6 pontos apresentados.
31

#EIVINDICACOER

- 1 Gancho mecrinico, cOnstituido por Um-braço,,tubularTdricom
primento e diámetros adequados em cujo Interior Coi're Livremente
outro braço interno, preferivelmente tanbem tubular, Pari diminun
ir!o piso do conjunto 6 caracterizado pelo tubo externo possuir
-na extremidade superior uma luva ou Semelhante: envolvente, _do
.onde se desenvolve una tira-ou faixa do casmo material da.'luva
que descreve UM arco' de circulo:de ' maisIde croventa craUs) depois
do que, se-proje 'ta borizontalmente; isto e perpendicular' a0 braço
'tubular, afinando na ponta, configurando um bico-gniai pele> fato
do tubo interno po 'ssuir-Oa extremidade •uperio6 um terminarde'
material-adequado, 4m forma de Calhe, completamente ao gancho sia- perlar pelo fato ainda do tub“nterno, qUe'ultraPasam:aensivela
mente, o tubo externo possuir na extremidade 44Serimileispositivo
detravamento acionado manualmente, destinado fixe' à dito trair*
• em posição adrede deterainada..,
Ponto n* 1 do total de 2 pontos apresent,"ns.

TERMO NO - 146.243 de ' 18 de janeiro de 1963.

íttamo so 138.258 da 18 de Abril de

_Requerente: INSTITUT DE RECHERCHES DE IA SIDERCEGIB FRANCAISE.'

¡ Requerente: SCIENTIFIC DESIGN COMPANY,INC.. /LIGA:
¡Privilégio de Invenção: *PROCESSO PARA PRODUÇA0 DE ÁCIDO AD/PI.

Iço POR-NOVA OXIDAÇA0 DOS PReUTOS DE OXIDAÇ10

DE CICLOHEXANA"..

RENIN0I0A08RI
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1 • tra proéesso para produção de ácido adípico por nova o4

tição doa produtos de oxidação de cielobexana, incluindo as eta

pas de pOr a ciclohexana em contato com oxigénio molecular como'
Oxidante essencial, em uma primeira zona dá oxidação, para proi
u'a mistura de ciclohexanena, ciclohexanol e outros produ'
tos oxigenados; separar a ciclohexana não reagida e reciclé-la
Para a' referida primeira zona de Oxidação; oxidar dita mistura
em uma' segunda tona de oxidação, na presença de um catalizador
• separar o ácido adipico da dita mistura, dito processo sendo
caracterizado pelo fato de incluir o aperfeiçoamento que com
•ista em conduzir a primeira etapa por um período inicial doC15
1 , 45-minutos a 140-170 0 C-e,á seguir, por um período mais longo,
a 120.140 9 C, enquanto que a pressão to mantida entre 5,'27kg/om2
(75psi) e 35,15kg/cm 2 (500psi).
requerente reivindica a prioridade do correspondente
dido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidns da
América, em 19 de abril de 1961, sob n .0 103969.
Ponto no 1 do total de 5 pontos apresentados.
TERMO N e '166.498 de 26 de Janeiro de 1965
Requerente: THE DEVILBISS COMPANY Privilegio de Invenção:" MECANISMO PARA RECIPROCAR UMA PISTOLA
DE ASPERSIO ELETROSTÁTICA"

EuxImakamit
. Mecanismo para reciprocar uma pistola de aspersão eletroa
tática ou analoga, caracterizado pelo fato de compreender uma arpa
OU), braços paralelos espaçados articulados em pontos espaçados na
referida armação uma hastei-de montagem de pistola conectando os rg
feridos braços, um dos referidos braços estendendo-se no lado :noa
to da referida armação para proporcionar uma alavanca de acionamea
to para a referida haste com fulcro da referida armação, meios d4
. acionamentO para reciprocarem a referida alavanca de acionamento,
e meios para ajestarem or referinos meios de acionamento no sentido e em sentido contrario em relação ao referido fulcro para vari•rem,a extensão do curso de reciprocaçâo da referida haste.
Finalmente a depositante reivindica a prioridade do corres
pondente'pedido depOsitado na Repartição de Patentes do Estados
Unidos da ADICriÇf do Norte 'em 23 de Março de 1964 sob n* 353.837.
Ponto n* 1 do total de 7 pontoe apresentados.

FRANÇA.
Privilegio de Invenção:°PROCESSO E DISPOSITIVO PARA A TRANSFOR.
MAÇãO CP/MICA DE HATIIRIA2 Lu- 0412A-0 EM ESCOAMENTO".
liIVINDICACCES

•

1 Processo para a transformação quimica'de'Materias

sosas em escoamento, Caracterizado pelo fato de egPsistir em
ionizar uma corrente ou veio em escoamento, contendo as dita*
matérias gasosas, -roi meio de uma primeira descarga eletrice
jorrando num lugar na dita corrente ou veio onde seu escoa
Mento foi tornado superSOnico e sua temperatura • sua pressão

/

abaixadas por uma expansão sensIvelmente adiabãtica, e faze:
jorrar na dita corrente ou veio ionizado uma segunda descargo
elétrica distinta da primeira, num lugar na dita corrente ou
Velo onde seu escoamento voltou a ser subsOnico
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pe.
didO,depositado na Repartição de Patentes da França, em 20 de
jgleiro da 1962, sob n o 885.401.

Ponto n o 1 do total)de 8 pontos apresentadós,
14
.
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rbso No 162.870 de 24 de Setembro de 1964
Requerente: THE GOODYEAR TIRE & RUSHER COMPANY
Privilégio de Invenção: " PNEU
PEIVINDICAÇOsm

E.U.A.

1 - Uma construção da pneu, caracterizada pelo fato de , com)reendei, em combinação, uma carcaça com talões espaçadOs a uma
pluralidade de lonas de cordoneis que se estende de talão atalão
tendo dita carcaça uma torna 'de corte transversal de baixo parti:
na qual a razão da altura secional para a largura secional de dl.
ta carcaça, quando inflada, esta entre 0,6 e 0,85, estando o eng3
lo de corda de ditas lonas entre 32* • 45 0 na linha central de dà
to pneu, ama pluralidade de almofadas de pneu com angulos de cor•
da de 200 a 27 o relativamente á linha central do pneu, tendo dito
pneu, Quando inflado, um maior diâmetro externo e menor largura
secional do que quando dito pneu esta desinflado,
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado , na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America, *a
9. de Outubro de 1963 sob n o 315.036.
Ponto n o 1 do total de 4 Pontos apresentados.
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TOAMO Ne 156.599de 10 de janeiro de:1964..
Requerente: FREDERICO ARMINGER Rio Grande do Sul
.
Privilegio de Invenião: " CONDENSADOR DE AALGAMA-COM PINÇA
PROPULSORA
•

Agéisto de 1970 -2061

TERMO . No . 153.009 de 24 de Setembro 'de 1963Requerente::THE bENDIX.ColIFORATION
PrivilAglo de Invenção :'"PROTETOR FLEXIVEL PARA VEDAadn
L

J1EIVINDICAÇO'ES

PEIVINDICACU0 -

I -Condensador de amalgama doM pinça propulsora c2
racterizadO pelo-fato disPO'r o.apare' lho-de um estilete provido,de ranhura preso ao seu cabeçote por meio de uma Pinça pra-,
pulsora adaptada. ao sistema por Meio de _anel roscado-e carre,
tilhado, de uma,bucha guia e retentora da pinça p ropulsora e
.de um, acionador' da pinça propulsora.
PontorP 1 do total de

2

pontos apresentado°,

• 1 • Protetor flexivel para vedação, que compreende em
T'
bordas periféricas dois rebordos anulares resilientemente
cos, que são ajustados em sulcos anulares formando em dito ci11n4)
'dro e pistão, respectivamente, caracterizado pelo tato de ditos
.'sulcos serem formados em superfícies d e dito cilindro e pistão s.
:que jazem transversalmente ao eixo geométrico de dito fUro-de
• .lindro e que se estendem geralmente paralelos a dito ' eixo geom.,
trico, sendo a espessura radial de cada rebórdo anular, • quancUrr.
em Condição afrouxada, ligeiramente maiorque a largura radial dó
respectivo sulco, pelo que ditos rebOrdos são fri,ccionalmente re4
tidos nos sulcot •
Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente deposim
_ fado ha Repartição de Patentes -dos Estados Unidos da AMerica, ed
1.1 de Outubro de 1962 sob n o 228.345*-.
Ponta n e 1 do total de 6 pontos apresentados

20

eo

~ir
;

142.433 de 8 de Setembro de 1964
HOLANDA
Requerente: N.y. PHIfIPS'GLOEiLAMPENFABRIEKEN Privilégio'de Invenção"AFERFEICOAMENTOS EM OU RELATIVOS ADIS- POSITIVOS ()TICOS 15E REFLEXÃO MIOITIPLA"TÊ:RN° N

-

.

REIVINDICAOES

um elemento ótico de- reflexão'piltipla compreendend,
a
_
' um membro de eito ind1ce de refração, geralmente em forma de'V,
substancialmente-trans parente d radiação. ' tendo,superficien 11.
• -. mitrofes o p osta planares,- uma face de entrada á numa-extremidade
do membro para receber dm, feixe de radiação o iam face de salda..
no extreiniaade opoata_Part . transmitir o feixe de tadiação, as
ditas , faces de entrada e de salda sendo substancialmente parais::
. 1as entre.el caracterizado pelo , fato do .ângulo entre os braços
ser subatanialmente o ' clôb r. o do ângulo de incl . .
do memoro de
• déncis da radiação, cujo ângulo 'uitrapássa ' o ângulo critico.- e
. pelo fato do ângulo de • incedência ter um valor tal que o oompri
mentc da' trajetória da radiação atraves'o membro em forma de V'
' é suOstáncialMente igual . . e.o - produ. te do indice:de refracoão de
- do material do dito membro em forma de V e da dietância :pela,
quaJ e face de entrado e.espaçada da face de saída:
requerente -reivindica elp rioridadedo correspondente pe.'
dids deoositado na . Repartição de patentes nos Estados_Unidoo da .
'América em- 11 de Setembro de 1963, eob n o. 308.142.
• PUrix,. n g -.1 do total de 10 pontos apresentado..
L-.

•

/

-

-

TIRMO N o 162.629 de 15 de Setembro de 196%
Requerente: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION .
Privilégio de Invenção: 0 E4BREAGEM DE GRAMPO DE DOIS LINGUETES0
pEIVINDICAÇOES
-

. Um mecanismo de transmissão de força, caracterizado por'
um membro acionador' tendo dentes na sua perifória'um Membro acio.„ .
nado tendo dito membro acionado dois linguetes.montados de modo 1
pivotante sobre ti um dispositivo para solicitar ambos Os lingue.
'
tos para lin cencteto Alom ditos dettes 'do citado membro acionador,
• um dispositivo para remover pelo menos um-doa citados linguetee;„
do contato com, os referidos dentes do membro acionador, a : fim de
desligar dito. membro acionado do referido membro acionador.
Reivindica-se à prioridade do pedido correspondente deposi.
lado ¡Ca Repartição dé,Patentes-do-mstados Unidos da America; em
Setembro de 1963 sob n i) 312.135. :
2?
Ponto n e 'l do,total de 10 pontes apresentados.
•

-/tRMO No 158.953 de

Agesto de 1970
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6 de maio de 1964.

Requerente: CLAUDIO GEI . SIO:PAULO.
Privilegio de invenção: "NOVO PROCESSO PUltA OBTENÇXO DE ESTOFA

DO PARA POLTRONAS, SOFIS. PAINEIS E SIMILARES".
lEIVINDICACDES ^

TERMO No 158.900 de 5 de Maio de 1964.
Requerente: THE NATIONAL ' CASH REGISTER COMPANY- E.U.A.
Privilegio de Invenção: MÉTODO PARA PRODJZIR CRISTAIS DE PELL
COLA FINA SIMPLES.

1. NOVO PROCESSO PAMA uoluuÇXO DE ESTOFADO PARO
POLTRONAS, S0F1S, PAINEIS-E SIMILARES, Caracterizado pelo fato
de a capa do estofamento se apresentar costurada por urna plura
lidada -de pedaços em formato decorativo qualquer, costura essa que intercala entre cada pedaço um vivo.
Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados.

. Um mátodo para desenvolver cristais de película -

1.

fina simples . stbre um substracto amorfo, caracterizado pela.
operaçOss do depositar uma película de material cristalino stm
bre um substracto amorfo, selecionando-se um cristal/to abro
_—
o mesmo do qual um cristal simplea será desmavolvido, contran0
do-se o cristalito selecicnado dentro do uma fonte de calor que
tem um padrão anular, ajustando-se a intensidade da rente de ca.
lor para prover uma fusão anular da película em tOrno do crista.
lito selecionado, o aumentando simuitOneamento o raio do padrão,
de aquecimento anular'e sua intensidade do aquecisento, para

.?"

manter uma zona derretida dentro da ãraa do padrão de aguentada"
to anular ate que a Inteira película depositada sObre o substrao.
to tenha sido derretida para produzir um cristal simples da camada de material cristalino depositada por cima da intdira suTEMO No 159.136 do 13 de maio' de 1964.

perfície do substracto.

lequerentes'TEE RENDIA CORPORATION . E.U.A.
Privilegio de Invenção: "FREIO'

A requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos

REIVINDICACtta

16-.0m ajustador automático para um conjunto de
!rolos caracterizado pelo fato da compreender meios que conectem um membro transmissor de !Orça para transmitir uma !Orça a
tua membro de alavanca pivotável tendo uma parte dele operativa .

da America,_em 7 de outubro de 1963, sob n o 314.541.
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.
TÉRMO No 158.956 de 6 de maio de 1964, ".
Requerente: HOLSTEIN & LAPPERT MASCRINENFABRIK "PECOU 0.m.b.
R. . ALEMANHA.

Mente conectada a um membro rotativo alua controla um dispositi

Privilígio de invenção, ")TODO E gum PÁRA O EIVAIXOTMENn

VO ajust4vel, caracterizado em que o meio conectador somproen.

TO DE GARRAFAS".

de uma porção rígida estuado dito:: dois membros e um elemento

aEIVINDICACtk8

resiliente esticado e weso a dita porção, rígida em dois pon.

.

dto-doo

maquina para *encaixotamento de ger

toe espaçados- sabre a mesma, sendo uma extremidade de dito ele
mento restIlante conectada ao outro de ditos membros, bem como

ratai caracterizado por umquadro retangular de levantamento ps

• dita porção rígida, capacitando assim o movimento relativo

leias sem fim, uma das quais et: acionada por meio de um pistão

antro dita extremidade, de membro resiIienta e dita porção rigi

hidríulico, enquanto que a outra corrente acionada por maio
de eixos da transmissão e de engrenagens de corrente correspon*

da.

Eeivindica.s.-aaprioridades doa correspondeu

ra as caixas, suspensos nos seu/ cantos por duas correntes para

dentes,

tem podidas depositados na Repartiçãodo Patentes dos Estados
Unidos da America, em 15 de maio da 1963 sob no 280.659

80.661.

requerente reivindica a prioridade do'corresioe
dente pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha
•

_

4e maio de 1963 sob no R 49 138 VIIIM81a

Ponto xi2 1 de t otal de 18 pontos- apresentados.

Ponto n o 1 do total de
•

4

2

r

4 pontos apresentado..

•

100:Á.
~o."

e

-

g

ama, j
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. ,
triko MI 157.196 de 28 de Fevereiro de '1964,
•Requerentei Toky o SHIBAURA ELECTRIC CO., LTD., g,

Te= Na

JAPI°

158.206 de

8 de

•

abril dó

Requerente: PIRELLISOCIETI PER AZiONI

. Privilégio de Invenção: "TRUQUE FERROVILRIO DOTADO DE MEIOS PÁ.
: BI IMPEDIREM p DESLOCAMENTO DA CARGA DO EIXO

PNWI

Privilegio de Invenção:."APERFEICOAMENTOS NI FABRICAÇXO D
MÁTIC08 DE

CARCAÇA RAZZWe

REIVINDICACES

•

1964.

raTz_mata
t

Truque ferroviário dotado de meios para impedirem o du

•

1. Aperfeiçoamentos , na fabricação de

pneumát1co:4) -

tocamento. da'carga ato eixe, caracterizado pelo fato de comprecea,
de careaça

. der um par de eixos, uma estrutura de truque montada nos referi,

radial,

caracterizado pelo tate de que uma folheta'

de borracha semivulcanizada aplicada à tira de tecido emborrgi,
dos eixos, meios de apoio adaptados para suportarem um corpo de
chado destinado a constituir a lona interna da carcaça, Abre
.carro e meios para conectarem a referida estrutura de truque e
face que ir constituir á superfino do pneumático.
mi referidas meios de apoio em pontos Iguais
.ção

1

e

a

opostos/én rala--;

a

41

-

À requerente reivindica a prioridade do correspoil

linha de centro vertical da referida estrutura de truque,
dente pedido depositado.aa RepartiçãO de'Patentes da Itá g a . ark

sendo os referidos meios_de conexão arranjados de maneira que a

linha

11 de abril de 1963-sob n a 7458/63.

.

-

das fOrças que atuam Abra os referidos-pontes se inter-

Ponto na 1 do total de .

3

-

a,

pontos apresentados.

leccionam num plano que inclui a superdcle superior do trilho.
TERMO Na 157.935 de 30 de março de 1964. •
- Ponto n a' l . do total de 5 pontos apresentados.

Requerente: JAVIER 11RET VOISIN . ESPANHA.' .
Privilegia de Invanção: "APERFEIÇOAMENTOS NA . FABRICAÇXO DE CAili
XÁS PARA EMBALAGENS".

7

REIVI1DIÇACCE8'
-1 - Aperfeiçoamentos na fabricação de caixas pai
ra embalagens, caracterizado pelo fato de que as caixas sao

/9
TERMO Na

156.562 de 31 da

constituidas à base de uma lâmina de material semi-rigido, tal!
,
•coào cartão ondulado, obtida por estampagem e com a realização

\aaaL
janeirt ao

ao dobras,- apresentando as quatro faces do seu contorno latew

1964,

rol uma pestana extrema a cobrir sabre o bordo :extremo oPostoi
Requerente: MONSANTO COMPANY,- E.U.A.
Privilegio de InVencão:'"PROCEs s0 DE OBTENÇXO E .RECUPERAÇXO DE

gem,-colagcm e acoatnra, de maneira a que de cada par de faceOf

•

ADIPONITRIDA": '

Para o fecho do referido contOrni4 por meios tais como agrafga.)

privINDIcAoss

opostas

1 - Procesae para obtenção . o recuperação de adi.

a-,

se estendem

abas, cada umas das quais passa a consti-

tuir uma meia-tampa pára as faces superior e'inferior da caixa

ponitraaa por eletrelise de acrilonitrila, caracterizado pai .

introduzindo Uma porçãosarginal dianteira na linha media da

Compreender a passagem da corrente elátrica atraves . de um cate . -

caixa¡ enquanto que das duas restantes_facés em oposição derl.

lito em contato com um Cátodo, sendo o catOlito uma solução

sa

, lima contendo acrilonitrila.o sendo separada do análito por

vam alhetas, eventualmente entalhadas centralmente, que

se

a.

plicam como contra-tampas interiores e . introduzindaaa caixa

uma Membrana permutadora.de ion à qual estaem soluço ácida

os, seus bordo marginaisdianteiros entre a primeira e a se-

e recuperação de adiponitrila . a partir do catana

gunda fileiras de compartimentos aTormar, desde cada.lado

A depositante reivindica a prioridade do corres
pondente pedido depositado na Repartigão de Patentes dos Esta-,
dos Unidos' da AnArica do Norte em 1 de fevereiro de 1963. sob

compartimentos este que

ao

ao

obtidos com a eventual colabora-

de peças separadoras que completam as referidas abas

.a1hatas para completar as diViserias, sendo interseccionadas
as diverias peças 'mediante entalhes.

n o 255.586.

requerente reivindica ' aprioridade do corres:

Ponto na 1 do total de 12 pontos apresentados.

pondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Espaai
nbay

mu Z5 .0,

abril-de 1963, sob n a 287.374
Ponto n a 1 do total de 4 pontos apresentados.

c__

10

+Nana
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"TERMO N o 155.58 de 30 de dezembro de 1963.
Requerentes THIE SINGÉR'COMPANY - E.U.A.
Privilegio de Invenção: d GAVETA E MONTAGEM DA GAVETA - PARA A
' SE DE SUPORTE DE MÁQUINAS DE COSTURA ".

gL

lore /

a- por canto, onda representa a distintia no lado re

levante da camada de junção, observada do centro da camada de •

LIVINDICACOE3

junção, atraves . da qual se produz a referida diminuição da porn
ção real do indico de refração, e m representa o comprimento

1 - Uma gaveta móvel suportada em una' base de Suporte
de onda da radiação de recombinação no material semicondutor.
de mtiquina de costura apresentando um trilho superior e uma ma

requerente reivindica a prioridade do corresponta superior, os meios 'para suportar a gaveta compreendendo pelo
ienos uma parte de corrediça fixa e urna 'parte de 'corrediça 'Ruí

dente pedido depositado na Repartição de Patentes da Holanda
em 22 de , março de 1963, ao5 n 2 290588.

vel, uma das ditas Partes estando montada sabre o trilho sum

Ponto n2 1 do total de 13 pontos apiesentados.

rior e a outra parte estando fixada a gaveta, caracterizada Pli

1

10 fato de uma das ditas partes da corrediça ser mantida em
sição normal de operação ao ser a mesa superior fixada ao trl

FIG.1

Lhe superior.

TERMO Na 158.778 de 29 de Abril de 1964.
A requerente reivindica a prioridade co corresponden.
„Requerente: LEESONA CORPORATION.

E.U.A

te pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unl
Privilágio

dos da America, em 31 de dezembro 'da 1962 sob n a

248.360.

de Invenção, "PILHA COMBDSTtVEL DE OXIDANTE.DIDROd.

RIO PARA A GERAÇA0 DIRETA DE ELETRICIDADE",

Ponto n o 1 do total de,6 pontos apresentados

PEIVINDICACDES

P ana cOmbustivel hidrogenio-oxidante,para a geração dl
reta de eletricidade, contendo um gerador de hidrogenia tri situ
caracterizada por 'compreender uma carcaça, uma unidade anOdica
compreendendo uma membrana na° porosa de dirusào . de hidrogínie
em proximidade justa com uma camada catalitica produtora de hl.
drogenio, um cetodO, meios para prover combustivel e oxidante.

respectivamente, à referida unidade' an6dica o ao cetodo, e um
eletrelito, a referida unidade anOdica sendo capaz de Converter
simultíneamente um combustivel produtor de hidroganio em.bidro.
gani° ne camada catalítica e consumir o'referido bidrOgenio 1

medida - que te forma.
. A requerente reivindica a prioridade do correspondente pe.
'TtRMO N o 157.738 d \

19 de

março de

dido'depositado ne RsPartiçlo de Patentes dos Estados Unidos da -

1964.

Amírica do Norte, *a 30 de abril de 1963 • 24 de março de 1964.

%quarenta: N.V. RHIIIPS , GLOEILAMPENFARRI E KEN -.MANDA
Privilígio de Invenção.

"APERFEIÇOAMENTOS tM OU RELATIVOS

sob os n a s 276.8671:o 355.996, respectivamente

á

Ponto n a 1 do total de ? pontos apresentados.
,(ASSR•HILTZTORES",
OIVINDICACOOQ
1. Aperfeiçoamentos em ou relativos"masersh
.rjetores, Incluindo um corpo semicondutor dotado de urna regito
,

tipo 2, ume rua,'

tipo 2 e uma camada d. Junção tipo p-n,

tendo pelo menos uma desta. regiBes uma concentração tão eleva.
- da de impurazas determinantes do tipo de conduiividade que, na

•••

41.1. el•

'localização da camada de junção, pode-se produzir uma emissão •

' estimulada Si taliaçãe de recombinação e, consequentemente,

raiz* de

radiação circulando

substancialmente paralelo

.111

camada
n ima ar. owe mier .ffi•

da junção, por meio de injeção de portadores de cargas livres
Caracterizados pelo fato de, no corpo semicondutor e em ambos .
Oe lados dit. camaúa de junção observada no sentido substanciai..

Gente perpendicular à no sentido de afastamento da camada de á
:go e medida entre dois pontos, um doa quais af:estado do centro
da camada de áunção nor ' una diStencia pelb menos igual a ldiHm
o outro por usa distância maior', no intlximo igual a

3d7Hm, a

jporção reaà do indico de refraçâo ser diminuída de pelo menos

Rmqommcwwwwv000Nwn
A
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• :TERMO N G 157.485 de 11 de Março de 1964.
. Requerentes FRANCISCO TOLENTINO DE SOUZA NETO -.GUANABARA
• Privilegio de Invenção: "UM APARELRG .INTENSIFICADOR E DIRETOR DE

TIRM010 156.402 de 24 . ae janeira de 1964.,
Requerente: CIBA Societe Anopyme Stilça
• ,
'Privilegio de Jovehção: â PROCESSO PARA TINGIMENTO E ESTAI7GASIM'
DE MATERIAIS FIBROSOS NITROGENADOS NÁTUgAIS

ENERGIA RADIANTE ELETROMAGNÉl'ICO

REIVINUICACOEI,

1 . Processo pára tiagimento e'estampagem -de mató

REIVINDICACCEQ;,

1

Um

aparelho . intensificador e diretor Ge energia

radiante eletromagnetlea caracterizado pelo fato que a parte

riais fibrosos nitrogenados, naturais, de preferencie - 1e com
Corantes que são soleveis ou dispersíveis em ágüe, caracteriza
'do pelo fato de se tratar o material, para

tromagn4ticas - dos tipos piramidal,.aectorial, cOnica ou composta

et
-.
tampado; com uma:preparação aquoia, tendo uma temperatura' : de

ou por u4 lente formada por placas de metal ou seguimento' dp

i5'a 406C e contendo., pelo

captadora . e intensificadora compreende uma corneta de ondas ele,

guias de ondas eletromagneticas.

sertingido-ou

me:ai:is, 53, relativamente ao Peso da-,
•
preparação, de, pelimehos,.=um composto da-ftSrmula:

•••-n

'Ponto n g 1 do total de 3 Pontos apresenta:los:
Cz
/

•

- .onde D representa oxigenio,ÁnxOfre ou uh; x representa um grg
po omino primário, secundário ou tarciar1o, : 0" ou

Á

e Z vepreseg

ta um grupo omino primário, secunderio ou terciario, umrsrupo al .
corra, alcoxi ou-árila -C o material, assim tratado, se armou-.
4 Jc- iai. no estado Umidadurante, pelo menos, urna hora, a 15 a 40°C ,1
.

4

depositante'reivindiCo'a prioridade do corresponden-

te.pedido depositado:na Repartição de Patentes . da 3uia
de janeiro de 1963,

sob

em

.25

n Q 934/63,

Ponto ito I . do total de 11 contos apresentados,
014

ERMO N O 158,649 de 2L do abri.: Ge 1964, .
;Requerentes UNION CARDIDE CORPORATION -.E.U.A.'

É:ivil4glo de Invençàot "SISTEMA-DE OXIGENO-TERAPIA":

T$11:40 . 0 155.648 , de . 26 de dezembro de 1963;'
Requerentet .. ORIODE GRIGATT1 - 3âo Paulo
Privilegio de. Invenção: ", APERFEIÇOAMENTOS EM . VARIADOR DE
--LOCIDADZ
REIVINDICACUS

'IkEIVINDICACNO

Um processo para_fornecer oxigênio, como atmosfera inhalante, caracterizado por .carregar um recipiente de ar
.
mazonageM ', termioaMente isolado, com oxigénio liquefeito em

- Aperfeiçoamentos eis ,variador tia velocidade, do tj,'

po objeto do Termo 152.333, e compreendendo inicialmente um Ra,
Aro-meesinisMO

de t.ransmissec do movimento de rotação do eixo mg

tom para os garfos oscilantes'. caracterizados pelo..„
fato 'cle. na;

pressão super-atmosférica, remover oxigénio líquido pressuriza
.do do recipiente, aquecer e vaporizar o oxigênio liquido remo-

liderio. ao volante do eixo motor, ou enteia rígidamente avultado

vido e'cnnduzir o oxig4nio Vaporizado para um dispOsitivO tacha

provida de duas guias retilíneos, de seção transversal em

no proprie, eixo, ser previsto um disco plano, com .uma das, tacos
postas paralelas entre si, a orientadas: segundo duas —Card:ta pou

lado,
- Reivindica-se a prioridade do pedido correspondeg
teClepositado na Repartição de Patentes doe.Estsdos Unidos de Juirica, , em 9 de maio de 1963 sob nd.279.110.
•
,

Ponto n o 1 do total de 19 pontoo aprosentados.

caafostadoado centro, guias estas entre ásAuals são 'Montados.'
.
lotados
dois blocos,desligantes; de.seção transversal em-a, e
de prolongamentos internos e opostos em cremalheiras retilíneas, acopladas em poslAes'diametralme ,tte °pastas em tOrro de uma fia
quena'roda dentada Central, livre sabre o referido eixo. e aia .
da, da face externa de um.dos . blocos deslisantei, salientando •
se um eixo formado em dois.trechos, a p rimeiro inclinado e o-sa
gundo orientado paralelamente ao eixo saltar ., o nest: Ultimo trÃ
cho

aoltóando-se os multiplos garfos oscilantes do conjunta
Ponto :15 1 do 2tota1 de 14 pOntas.apresentados,'

nL
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wund0 NO 157.856 de 24 de março de
: Requerente: WERNER ERMO GUSTAVO COCES SANTA.éiTARINi
,Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA PRODUZIR UNA. LUVA INDUSe

Agôsto de 1974

ríamo No 138.891 de 8 de maio de 1962.
Requerente: KIMBERLY-CLARK CORPORATION . E.U.A.
Privilegio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS tm OU RILATIVOS
CONJUNTO EMBALADO

IRIAL ANTI-DERRAPANTEL,
PEIVINDICACMS

PROCESSO PARA PRODUZIR UMA LUVA INDUSTRIAL AN.
2I-DERRAPANTE", conforma ,a produção da luva industrial de plástiof
PVC comum e lisa, oaracterlzado polé fato Je que, durante a fase
.de, fabricação, 4 aplicada a camada de material anti-derrapante, c2
no 6xido.de alumínio, quartzo ou pedra molda fina, areia fina, ou
! outro material granulado duro e fino.
. _
.
Ponto no 1 .11. totul Se 4 vow.os deresentidos.
¡IRMO No 153.809 de 13 de agesto da 1963.'
Requerente:. J0.54 ROBERTO BECKER MACHADO FERREIRA - São Paulo
Privilegio de. Invenção: " NOVO MODDILO DE BOMBA ATOMISADORA Má
NUL COM DEPÓSITO CONJUGADO ".
RE1VINDICAC5E3

Novo modelo de bomba anotalsadora manual com depOsA,
to conjugado, constituidl e caracterizada por ser formada basica
mente por um tubo em "i" invertido, isto e, com o, vamo horizon tal situado acima do . ramo-vertical, ramo este que se conjuga coa
-

allonlentemente por meio de encaixe apropriado á tubo de subida de
lfquido, tubo que mergulha centralmente em depesito, tambem de
elástico, de feitio cilíndrico dot ada de gargalo c./.trai onde se
,rosquela o corpo da bomba. que capeia o ramo vertical referido
Sendo que o ramo hoilzontal e ligeiramente obliquado para . cima
• termina em usual bico atomizador, Sendo tambem Capeado por cot
po protetor cilindroide onde infel.ormente.se conju:0 per meio
urna alavanca em forma de gatilho mevel que acima em eMba
lo de bombas aspirante premente que situa obliquamente no vertiée do'"L" entre seus dois ramos, de forma que o conjunto, da bom- •
ha • depesito se assemelha, na forma, às uruais pistolas utiliza
das para, a, pintura por pulverização
.•
Ponto no 1 dos dois pontos apresentado(
de eixo

DE FOLHAS OU LENÇOS EMPILHADOS DE PAPEL

FINO GREPEAD0,0e
•

REIVINDICACES

n1/4

-Aperfeiçoamento em ou relativo a um conjunto embil'
lado de falhas ou lenços empilhados de papel fino crepeado, mA
racterizado por compreender uma caixa de papelão, • uma pilha
de /*Olhas dobradas de papel fino crepeado centro da dita calme
de papelão, tendo o dito papel um peso de base a peco de cerol
da 3,402 kg por 267,561 m2 e tendo uma razão decrepeamento oU
rugosidade entre 1,05 e 1,3, sendo as falhas feitas de carga de
polpa alvejada, à qual ". se aUciona aglutinante • a qual
crepeada e calandrada a sco de modo que os papeis finos aão ma
cios e lisos e moles, , tendo a dita pilha, na caixa de papelão,
X

uma altura no inibida que e levemente menor do que a altura da
caixa de papelão de modo que a pilha de telhas está solta e pra
ve um enchimento frouxo dentro da caixa, tendo espessuras de
278 a 400 papeis finos por 25,4 mm de altUra de pilha, estando
a densidade da pilha do telhas situada entre 2,75 gramas por
16,387 cm3 e 3,95 gramas por 16,387 cm3 quando em estado compla
Umente seco.
Ponto no 1 do total de 6 pontos apresentados.
TOIRMO No 159.135 de 13 de maio de 1964.
Requerente.: THE BENDIZ CORPORATION - E.U.L.
Privilegio da Invenção: "FREIO',
gEIVINDICACUES

L. Um freio de tambor caracterizado pelo rato
-de compreender um membro de suporte, um par de membros sapa
tas-deslizívuls

cobre dito membro suporte, moio do aciona.. .

mento disposto entre um par de extremidades adjacentes da
ditos nombros sapatas, e membro Ancora fixado a dito membro
suporta e disposto entre o outro par de extremidades mijar
centos de ditos membros sapatas, carregando dito . membro íng
cora 9410 ajustável para ajustar a posição de ditos membro.sapatas, compreendendo dito melo ajustável meio rotativo
uma alavanca Pivotalmenta montada em uní de ditos membros •
que contata dito meio rotativo para rotar o mesmo • moio
transmissor de terça ~cotado a dita alavanca para rotar,
dita alavanca durante o movimento de ditas sapatas.
Reivindica-se a prioridadi do correspondente

pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados. Uni
dos da America, em 15 de maio de 1963 sob n o 280.659.
Ponto n o 1 do total de 32 pontos apresentados.
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158.82 de 30 de

Abril de

,Y e.sto

19'44.
%ORM° N o

Requerente: 1NDOSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMETALORGICAS

158.197 de 7 de'

abril de

1964.

Requerentes BERNRARD . THEODCR PlEPER -210 PAULO

SX0 PAULO,

- ' Privilegio de Invenção: •UPERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS ; II A .

Privilhio de Invençãos "NOVO PROCESSU,PARA A PRODUÇZO DE GOLO'

EM CONSERVAM..

WECEDORES BLOTRICOS"•

ftEIVINDICACUES-

REIVINDICACDES

la .

1-Aperfeiçoamentos em ou relatiVos a aquecedores elétricos
• Compreendendo resistóncia elétrica 'formada por condutor elétri-

" NOVO

PROCESSO PARA á PRODUOIO DE GOLO

ousvAN caracterizado por constituir-se de um recipiente

EM

CON.

cilindra

co disposto no interior de tubo metálico, - deste isolada por ma.

co, esierico, ou do outra forma conveniente, obtido em meteria/

terial apropriado, sendo que o tubo em suas extremidades seic,a

bom condutor tírmico, , ondo se Introduz uma . composição liquida

presente com Planges que atuma contra arruelas de vedaçãdç pas-

ígua e carbonato de sódio, na proporção de cinco litros da Água

sando para o exterior da ermare de aquecimento apenas o condu

para uma grama de carbonato, hermàticamente fechado, e que

vez

atinge, a•condutores suportes, de contatos correspondentei

que se localizam Abre sapata isolante fixada ao corpo

do

de

í 1av2

do a congelar, tantas vezes quantas forem neCess4rias, para sua

' . tor, encapado ou no, caracterizados pelo fato de que por sua
-

de 1970 2067

apare

lho, situando-se os contatos em posição usual frente aos demais

utilizaçãO como pedra de

gelo comum:

estico ponto apresentado:
TERMO ND 172.405 de 22 de Junho de 196.
•Requerente: AO MERTIO - BRINDES E TROFEUS LTDA., SIO PAULO.

Correspondentes para a ligação do aparelho quando da passagem

:Privilegio de , Invinçao: "NOVO E QBISINAL MODELO DE ENFEITE COM

do liquido.

MEDALHAS".

Ponto n o 1 dó total de

2

pontos apresentados.

REIVINDICAMS
‘

Novo .

modelo de enfeite com medalhas, que ca-

racteriza essencialmente por se constituir de-um aro (1) retan.
guiar, metálico onde se fixam duas medalhas - ( 2) circulares ou
retangulares ou alternadamente retangular . e'cireular, ou com
outros formatos, tendo o aro (1) um vértice (3) onde . se 'depen
dura um pingente de tecido
_•

SUMO N o

(4/ e

na parte Superior é transpas

•

PIGA

sada uma fita larga (5)- de linha trançada. qué por sua vez é

156.446 da

27 de janeiro de . 1964.
Requerentes N. V. PHILIPOGLOEILAMPENFABRIEKEN HO/anda
.PrivilÁgio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS HM eu RELATIVOS A
r D88 DE ATENUAÇXO VARIÁVEL o,

..transpassada num suporte (6) de formas verias com dois círculos
Eg

(8J se entreeruzando e.as:medalhas sao . providas de desenhounut
quaisquer decorativos ou\representativos'do assunto que a meda,

BBIY/NbICAC3E8'
1 .

Aperfeiçoamentos em ou relativos a redes de atenua

tiO variÁvel destinadas

à transmissão de sinais com fator

folheadas a ouro, prateadas ou cor de bronze ou outras quais,..)
de

Wansmissâo variavel, controlado por um potenCial " de contróle
laracteriiedo pelo•fato de, para se obter um fator de transmia
iãO que varie proporcionalmente com o potencial de contróle,

rede atenuadora ajustavel 'se-constitui de um limitador de aspli
pude ao qual se aplica o ' potencial de Contrtle como potencial là
Iitador, sendo aplicada uma oscilação portadora auxiliar origina,
Ia de um oscilador auxiliar, juntamente com o sinal a ser trans-

Iitido, ao circuito de entrada de limitador de amplitude,,enquaa
o que um filtro, servindo para selecionar o sinal a ser transml
tido l
des _

'fica ligado aoUirCU4o de entrada do limitador de empina
,

A requerente reivindica a prioridade do correspondente

pedido depositadona Repartição de Patentes da Holanda em 29 de
janeiro -de

1963 sob

o no

288.320.

Ponto no 1 do total de

7

contos apresentados.

4
5-• b.

'1

b

13

10 "'

FIG.1

\•

lhá comemora, e tódas as partes metálicas .podem ser; douradas, .

quer, bem como Nworão Ser . de quaisquer tipo de metal usados em)
medalhas e as, partes tecidas poderão igualmente ser de córes •..,
, formatos vários de aeérdo com o conveniente.
-Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.
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TERNO mo 156.352 de 23 de Janeiro as 7.954
/SOLATERRA
Requerente: DELL PUNGI COMPANY LIMITED
de
Invenção:"APERPEIÇOAMENTOS
EM
OU
RELATIVOS
Privilégio
DE VÁLVULAS rgIAQUICAS"

Virmo: n 0 157.847 de 24 de Março de 1964.
Requerente: FRANCISCO DOS SANTOS- SIO PAULO.'
Privilegio de Invenção: "VÁLVULA

DE SEGURANÇA CONTRA ROUBO DE'

AUTOS.
REIVINDICACOms

1 CIRCUITOS

REIVIDDICAÇOES
de

1 um contador edetronico compreendendo uma variedade
tiiodoe gasosos de catodo frio aoopladoe para formar uma •én.*,
j

GO

qual O trajeto de.descarga de cada triodo gasoso 4 ligado atravía uma

Válvula de segurança contra roubo de autos, constituída

fonte- de potencial ' edreerie com um outro trajeto de descarga que tem

por duas peças reunidaVentre si por parafusos ou similares- tn

um tempo de de-ionização mais longo que ó do dito tríodo gasoso, o va.

tercalada no conduto de gasolina; preferivelmente junto ao carbu

lor do dito potencial normalmente sendo tal que uma descarga 4 aanti.

rador caracterizada p elo fato de que uma das peças, aquela a que
se ligam as extremidades interrompidas do conduto de combustivel
para a ' intercalação do aparenc, se apres-mtar int grnamente com
clmara em fOrma de coroa, com saliencia anelar interna e central,
no interior da qual se abrindo passagem ligada a entrada ou sai
da do Combustivel, enquanto que a caMara se encontra em comunicam
ção com a outra extremidade do conduto de combusti v el, send- que
a saliencia anelar se encontra circundada por-mola que atua con
tra arruela disposta junto a uma das faces de membrana eláStica
interposta entre as duas partes constitutivas da vlviilá, sendo
que u segunda parte, Pelo lado oposto

da

oembrana, Apresenta mo-

do num doe triodos gasosos e-no trajeto do descarga adicional ao

sdri.

com o mesmo, e no qual o arranjo 4 tal que, se o potencial através o
trajetw,de descarga fôr reduzido abaixo do potencial de manutenção por
um periodo de tempo a duração do qual se situa entre os tempos de
de-ionização dos triodos gasosos o o trajeto de descarga adicional
é a seguir restabelecido ao seu valor normal, um impulso disparador
será gerado pela correto do. paaeagem atravU o trajeto de descarga adi..
cional ionizado e oe dispositivoe de acoplamento com o eletrodo dispa.
do tri pa° gasoso subsequente ao dito trioGO gasoso na série.
1
caracterizado por dispositivoe para limitar ae excurses do potencial

redor

do eletrodo disparador de cada triodo gasoso na direção negativa.
Ponto O 1 do total de 3 pontos.

la assente contra arruela apoiada contra a referida membrana, mola essa solicitada por alavanca articulada por umas das extremi dados a par de ganâncias previstas na face externa da segunda peça, estando pela extremidade oposta previsto orifício na alavanca.,.
ao qual poderá'corresponder outros praticados nas sallencias exter.
aas mencionadas da segunda peça da carcaça da válvula, sendo que
tais orifícios sã; passíveis do serem atravessados por

alça

de ca

teado ou similar.
Ponta n o 1 'do total de

2

pontos apresentados.

xtralo N o 156.615 de .5

de fevereiro de 1964.
Requerente: HITACHI, LTD. - JAPI°.
•
Pr ivi legio da Invencão: e ntazos DE FERRO DE TRANSFORMADOREse.
pEIVINDICACMEd

Um núcleo da ferro de um transformador caracterizado
TERMO N9 161.595 de 7 de agasto de 1964.
Requerente: MANOEL ANBROSIO FILHO S.A.INDOSTRIA E COMERCIO.-São Paulo..
Privilégio de Invenção: "'MECANISMO DR LIMITAÇAO DO PONTO DA MÁQUINA
DE COSTURAS
REIVINDICADOES

1. MECANISMO DE LIMITAÇAO DO PONTO DA MÁQUINA DE COSTURA,
ftue-oonsiste em um corpo formado coca o eixo de aço (a) por cilindro de "nylon"(b),sôbre o qual, partindo do seu centro. se deeenvol
vem doia filetes helicoidais do i.4em0
send6 UM esqutedo e
Outro direitmompletando ambos uma volta e um quarto de volta em
anda aentidol
Ponto n9 1 do total de 5 pontoe apresentados.

palé

fato que ele compreende partes de perna, partos de jugo e membros 04
fixação para as mesmas, ditas partes do perna sendo formadas com chs
pas de ferro laminadas firmemente ligadas entre si por um agente de
ligação para formar uma •sutura unitária, a ditos membros de fixa.
ção ficando assentados ekante nas ditas partes de jugo.
A requerente reivindica a prioridade de identico pedida
lepositMo na Repartição de Patentes do Japão, ma 6.É.63 sob o :bo.
4719/6.
Unice ponto apresentado. .

PREÇO 110 NÚMERO flL tiOJE (11$ 0,16

Fig. I

