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DEPARIAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIVISÃO DE MARCAS
Itrn 18 ue setembro d a lt,70
Nottficav.

Depois de decoriido o prado da
60 dias, a partir da presetr.e data
para recurso ou •ntati:.;naçao
nenhum interessada do mesmo se
valer ficam notifica6as os nquerentes abaixo mencionados para comparecer a este Departamento, a
fim de efetuarem o pagamento ua
taxa final. dentro do prazo de 60 dtaa
contados da data em que tiver ex pirado aquele prazo de recurso:
ilinacas De it.nles
N 29U.215 - Remam -- :Miras
Comércio e Industria d: Roupa.s S.A.
- Classe 36.
Lwas
14 ? 503.323 - Qu divest
Renner S.A. - Classe 36.
N 9 542.096 - Emblematica •-• Indústrias Reunidas Tiatii S.A. Classe 22.
N9 597.927 - Minerva - Comércio
o Engenharia MInerla Ltda. - Class* 16.
5.313 - Tatiana Confecsúcs
Ltda. . - Classe 36.
6u2.637 - Pecare - Arismar
Oliveira - Classe 36.
N° 603. 4 17 - Diadema -- .Flaçao e
clasre
Tecela g em SantaAna
37.
N• 609.737 - Açonaa - Açonac Classe 5.
Aços Nacionais Ltda.
N9 636.626 - Knret ol Californa
Inc. - Classe 36.
•laapur
N9 647.883 - Jnip a r
touterias Ltda. - Classe 13.
tet ida .
Ma rca g
N': 5au.189 - Fixulaader - "nasCosmeticos Ltda. - Classe 48.
..tadeatileERellCasi- dt qn dtptpp
N9 831.368 - Livei - Laboratório
Acinom Ltda. - Classe 3.
N9 650.190 - Limnamesrao - Comercial Remo Ltda. -Cia .e 1.
N9 6ó50.246 - Gmee -- Calce cilia.
iabara Qutinica In in'acial $ A. ;lasse 1.
• Liciihtria e
N9 650.399 - Masa
aomercio de Abrasivo:, Masa Uni•
ada - Classe 46.
N9 632.121 - Ditepc: A»atoxal
lema - Schweiz. Sentra R. Implinsitut Dem - Classe
N 9 652.318 - Solo-FM11 Solerena Adubo. L i mitada - Classe 2.
N9 £52.343 - lpecol - Laborato10 Iodo-Suma Limitada - Classe 3.
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N9 774.735
irr.aratrutar, S. A
Empreendimentos e Construçães.
N 9774.756 - Jeatiettr. Adib.
N9 774.759 - 7tkIos'atlora de Pta.:as
Rex Ltda.
N 652.674 - Liete, - Ca:. E le • N OC,9.497 - ratateda - Fabrica N9 774.761 - Al.arho Port
lia.
ue Caa. ados Jacqu -line Ltda. - Cia.- Ltda.
bei Essencias S.A. -- Clesse 4a.
uts.
N' 774.761 - Noriabra Produto:- d(
al , 652.835 - Riqueza - Comi a- se
Classe
nhia Comercio e Naveaaçao
N . 641.147 i - fitat t.1 ta - Fa o. ica Petróleo S.A.
ne calcados Ilelve*:a S.A. - Clas2:
N : 774.755 - v.atiezes Corta Inse ah.
dastria e Coinére.o cie Roupas IDA.
Abittu
A-enuat
N • 171i.640
N 9 774.789 - Jnel Landen.
Irma° Bittai
N • 642.071 - "AP • - Yabtata de
N 178.640 - A aeltici a - Aomo Aço Paulista S.A. - Clas.se 11.
T4atil Uabriel Canal
N "• 774.777
BanhoClasse G.
Irma()
Batar
N 612.992 - Alarcon
tamea C . alho Gora:alvas - Classe S.A.
Ct.aor;e1
N , 774.778 tt'Cl
ia , 340.024 - H. M. C. .
fat 8 A.
do Tavares - Clas,e
N9 613.653 - Cauchu Popuião - N' 774.779 - Teatil" Gabriel CMN : 444.541 - Farol - ,.;narart : rr :,urgente
Pereira Mendes --. (lasse int S.A.
Ciasse 36.
Marcos Zavitsanos
Suo Caetano - torW 450.122
1.1' 774.780 - `recai Gabriel Cal.
rente: Sao Caetano S A. - clasza
Nç 614.684 - Etagineaa - Calça- tal S.A.
dos Reginella rala. - Ciasse
11.
N 774.781 - Teatil Gabriel CoiNv 530.679 - Zijtiij - 0oAteeçoes N 644.904 - Caiçittos Gau - Ana- fai S.A.
tolha Pinto Martin s • Classe JG
Zihruir Ltda. - Ciataa t,"6.
N • 774.782 - Ta yaal Gaurtel Cai.
Ga:•tba
N" 556.839 - Gitaity.
Contei:- tal S.A.
N'
643.3G8
Indústria c Comércio Ltda.
N" 771.782 - Taatil Gabriel Cal0es Finas Maguy Ltua. - Classe
36.
se 36.
fat S.A.
36.
N 774.783 - Teatil Gabriel Cat.
N° 581.740 - TeMiii - rourtavids
N• 646.666 -• Co;s1.1111 • Linda - fat S.A.
Limited - Classe 23.
Htmayak Reshicnian - Classe 36.
al" 774.784 - Tault (aula cai.
•
N9 496.596 - Lupas - Luas Ar;'1t. S.A.
Ind4strat
a
6k7.721
tnlaty
tefatos Metalúrgicos Ltda. - Classe de Calçados Infante Ltda. - ClrsN .' 774 785 - Teat.11 . Gt,tiritl Cal.
11.
se 36.
int S.A.
N9 610.183 -- Jato-Preg.a. lncot Vista 'Metal irmetal S.A. Indústria e Coma rc in - N r,58.013 Gramei .t.a.tN • 774 .787
gira Ltda. - Cla s se 11.
Classe 24.
fat S.A.
Gaortei Cot.
ln-uustrla 14 9 663.310 - -- Cia. Fia- Ny 77..7813 N Ç 619.741 - Biraco
e Comércio de Calçado:, Bibico Ltda. çào e Tecidos Nos.a senhora do Cts- ta t S.A.
• 774.781' - nat a tiaortei Caimo - Classe Z18.
- Classe 36.
fui S.A.
on
Lyon
InstaFa.ança N • 664.788 - La.
• 626.948 - Falan,.a
N• 774.790 - rC,crlt Gat.r.et
Ceramica Decorativa Ltda. -- Clas- iata.es Induatriair Ltd't. - Classe 16. fat S.A.
se 16.
halaa - Somalta N' 774.791 - retil elaonet Cala
N' 6"5.297 N 628.779 - Stretca - Tecela- Malharia c Comeccues Ltda. - Clrs- :atNS.A.
Calmai Cid774.792 se 36. •
gem 'Textilia S.A. - Classe 23.
ra, S.A.
N9 630.375 - Magna -- Edu o u
Fatziat
IV 665.757 - tiagisteal
Ganriel • aiN' 774.793 KOnig - Classe 12.
de Roupas Epson S.A. - Classe 38. fat S.A.
Mecamca N° 666.859 - Lawal Lawal Mer- Nr 774.794 - 1 • :tit liabitel Cal2•79 631.615 - Apelmt
Industrial Apelma Ltda. - Classe cantil de Repre se 1• :•ç5es Ltda. - rd S.A.
Classe 11.
Dl' 775.011 - h iaaat Duarte Pro11.
N' 693.062 - Amettuaty amelndustria tzi,ty Pedras Precia:,ass L t da. - Clas- Cuçóes Cinematog.*áf * - t3
N• 631.770 - Mizaulal
W 582.186 - Are :c Inda,tria
de Jóias Mundial LtcIJ. - Classe 13. se In.
Altefatos de Plástica., Ltda.
N 632.482 - Triduar - Triduar
artigo
73.
Cumpra o
N" 646.700 - Josefina Artotaa
Máquinas e Ferra-entas Ltda. - Ixt , 774.724 - ,:ordaro Comércio e
Scagliarini.
Classe 43.
e.entaçóes
Ltda.
Rept
149 652.841 - DeautPaclaia Lady
W 635.115 - Mac Ju tinso. Con- N° 774.725 - Franbas industria e Lada
ti:os
e
Metalúrgica
fecçues Mac Johnsns Ltda. - Clas- Comércio de Plás
149 694.720 -- Konraci \Vidrara
Ltda.
Werner Guth.
se 36.
N°
774.726
Tnakai
Agro
ComerW 6.33.897 - Trio - Confccç3es
N9 695.540 - Farra t-Pottte t.imicial e Industrial Lica.
Trio Ltda. - Clamo 36.
tada.
N' 771.727 - Sociaa -- Sociedade
N 630.089 - Esp‘ra •- Con- A ..taeola Ltda.
149 595.994 - gtefan r:alr ist ova
. Classe
fecção Esperança ,tiLi.
Ia 774.730 - Mertetreios - Indús- Stefanow.
36.
149 647.367 - Ancara :indústria •
tria de Auto Peça:. Ltda.
Móveis Comércio Ltda.
14 , 636.338 - Ideal -• Errinalto de N • 774.731 - Movinter
da 1..terlores Ltda.
Olivelia - Classe 36.
E rigência4 _Diversas
'tle't5..*.i.'a de Autos
- Contec- N 774.732
1,,T; 638.409 - La
S.A. Indústria e CoAroame
Ra.,
Ltda.
ções Darsal Ltda. - Classe 36.
N" 774.734 - Suldaturt - Comét- mércio (titular do registro número
N° 638.447 - Atta - E. Cattaa
249.516).
cio Indústria e 'mportaçãO Ltda.
- Classe 36.
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I) O exp exliente das repartiçõea
públicas, destinado ti publicaçao.
será recebido na Seção de Comunicações até as 17 horas O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 13 liaras.
2) Os originais para publicação,
devidamente autenticados, devc.:',o
ser datilografados diretamente, em
espaço dois, em papel acetinado
Ou apergaminhado, medindo 22x33
centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua compreensão, em especial, quando contiverem tabelas.
Serão admitidas copias em tinta
preta e indelével, a critério do
D .11 .
3) As reclamações pertinentes
tt matéria retribuída, nos casos de
érro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, 4 Seção de Redaçdo até o quinto dia útil subseqüente d publicação.
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cheque ou vale postal, em favor
'do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Empresa
Brasileira de Coereios e Telégrafos
em Brasília.

ALBERTO DE 8RI1 TO PEREIRA

6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por esse
cHara oa gaçJto ao " o' cio 1 meio de transporte, a Delegacia
O SFINViÇO 011, eullt.tCaceM•
cHrP
da Empraa Brasileira de
PL CRIA NO . GUIMAhAES Regional
t3. L)t ALMEIDA CARI' FIRO
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao deftinatelrio por
DIARIO C.;ICIAL
outres vias, independentemente de
acréscimo rio preço.
seçA0 a*
tsr

GO d• •uodeidado cio %%%%% loofo 40 •Llopo,t.o..nt.

l

Nocl•n&I 4. P• op....dado Inoustr ao do Mine•t•e
de Irulide,r1• e do Coo,•relo

Irormo net,

Cht In p ti fte

gs

frtlin

*MO

e* •n- vranst, NvIrnol

UNAStLia

7) A Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileira de Correios e

Teégra103 em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus pracaso de elevação de tarifas
oo
pçorsé .vin
comerciais aéreas. mediante
m
aviso-

aos assinantes

RF.PARTIC5ES t PARTICULARES

Furintoz4Afiro8

SI os prazos da assinatura e

do porte aéreo poderão ser.seines-•
trai ou anual e se iniciarão sempre
Cr$ z2,50 no primeiro dia útil do mês subse„ qüente O prazo das assinaturas
Cr$
para o Exterior é sómente anua/ e
titio haverá transporte por via
Exterior
crs • su.ou aérea.

4) As assinaturas serão tomaSemestre
Cl: X
das no D.I.N. O transporte por Seme...tre
via aérea sorti contratado separa- Ano
Cr$ (i(j.çU4tnu.
damente com a Delegacia da Emprésa Brasileira de Correios e TeExterior
légrafos em Brasília Esta poder.
Cr* COO Ano
ás encarregar também de encap ai- Ano
91 A renovação deverd ser sonluir o pedido de assinatura ao
lictiao,a cum antecedência de 30
D.I.N Neste C430, o assinante diPDX1'le ACNE()
dias do vencimento da assinatura
rigird ao D.I.N o pedido de assiers 20„ .„ i e do porte aéreo Vencidos, sereia
natura e o pagamento do valor Semestre
CrS Z0Zt10 . Ano
'" sitspen.tos independentemente de
correspondente, na forma do item
i aviso•vréct0
seguinte.
•
- O pniço do 71:47-itero avulso tiovra na ultrma vagina etc cactos
10) Vara receberem at supleá) A remessa de valOres
mentos ás edições dos orgdas o! 1assinatura, que será acompanhada exemplar
c:ais. os a55 , ne77te5 deverão solte:de esclarecimentos quanto d sua - O p? eço do exeniMar atrasado sem aercsetao cie g-vs U# 1,
td-los no ato da assinatura.
do mesmo ano, e de Cr; 0,01 por ano, se de• anca anteriores
aplicação, será feita sôniente por
••••nn••

Farbmiiaoi
N° • 697.305
Rayer Aktiorrieseils•!'nalt.
Sayer
• 697.50(
Attiensesellsc:laft.
Corr.24 9 667.453 PanY
WanitIca e karm.iN" 097.35i#
Ltda.
cèutIca Nikttio (13
ComN v 697.804 pany.
697.070 - laLorat)rio sjsart..
•
Ltda.
149 698,499 - Lahoraturias Biceiutettca S.A.
N9 698.490 - Lahoratorio.s EirmtUca S.A.
N‘, 698.529 - ilyr Un ..nen Leanterg.
Chenaische Fahrik
Chas
Maar
&
Co
650.171 N9 608.719 - olin Matineian unemeai Corporation
Dr.
Baoor
é.-,
Co.
650.256 N9 693.933 -Schenz Akrienge•
652.405 - Laboratória:quinau.;

/49 774.737 - Ameixa - Artefatos
Metalúrgicos Padronl sados Ltda.
N" 774.753 - Danizer Wohlk Inc.
N 9774.754 - Cl:that Incorrcratea.
N9 584.664 - Laboratorlas Keto5‘maco S.A.
N'.• 627.677 - American Home Prodt s Corporation.
N 628.134 - Laboran Farmackutlca S.A.
Drag Chemical
N 9‘ 628.212
C(•inpany.
N^ 623.218 - Merck & Co. Inc.
N 9, 650.047 - Laboratarla Reglus
Ltda.
E. R. Squibb & Sons
N"650.171
N'
Inc.
N
N9
S.A.
N' 652.406 S.A.
N' 694.984 cl S.A.
N9, 695.107 G.'.8.11.
N9 695.580 •
695.95( C- -noany.
N 9696.644 Ltda.
N.' 696.916 S.A.
N ? 696.921 S.A.
N 9 696.922 S.A.
N9 • 696.959 ciada° Magnua

Laboratório trinitas
Laboratório; DaianeDr. Karl Thcmae
Meiak & Co Inc.
Mead Jolin:on
Laboraz,órh Merclet
Lallaiet(Jrio r,.:tnuas
Laboratorio Sanitts.
Laboratório Sanitas
Laboratório
Ltda.

24, 695.1340 - C. a. doehrmget
Sono.
149 699.345 - Ta'sho l•ran:aceittmal
Co, Lto.
149 702.342 - ?diria riu osac,
No 701.774 - BandJA S.A. 'andor A. G. Sondo( Ltd.21.
/I' 738.741 - Sat./odor :,eanl.
N9 479.006 •- Indús',ras &Tola/farte Ltda.
149 50.291 - l‘lera1ia.N•ic3
N9 539.360 - Miguel Oliva.
• 541.211 - :.4encrai N( .vilar 8 A.
Comércio Indústria e tropa, tacilo.
N9 570.393 - Soeicaacti. Chli de
Intercâmbio I,ite •áiiu e Artistico Si
cila Ltda. (Foi niarvaa-(n rrne "vir
na classe 13).
24° 581.739 - Conrtauds Llouteu.

6334904 - Confecções N. B. Ga592.205 - 1i. K. Portar lhe.
leto Ltda.
No 599.161 - Ktgin.,amen•Ari
Quarla Ltda.
249 554.174 - Maria Judithe Men630.&23 S.A. lndd,s- des de Freitas.
Iria e Comercio.
149 855.757 - Ykko Utilidade Metro Domésticas Ltda.
N 9 633.000
Sochte /Ices Lilie
249 64.088 - indústria e Comer14° 634.422 - 1..tadet Come-miai e cio de Calçados Taylor TAdi
1 ,11, lutadora Z,tda.
N' 663.275
irmãos Chueke LiH' 635.566 - Lnnlria 1e li un- mitada.
149 063.737 - Brasperola !Indústria
daçues S.A.
e Comèrcio S. A.
N" 633.3.4 - Azricl Magtaz,
249 667.408 - CIa. Perfer Transporte Engenharia Wnercio
IV 630.325 & Jr.hiVcri.
N° 639.773 - Malhem Apita S.A:
N° 667.569 - Construções '3.3etriN9 641.959
Spi . mar - Espuma de cas ELTEC S. A.
149 609.076 -Planalto Figaa e BiNYlon S.A. Indtv...t.ri.t e Coa:etc:o.
jOuterias Ltda.
N" 642.935 - rnailca da (..ri,;adts N: 675.422 - Sapataria /as Arrit
Tony Una.
-gosS.A
.
643.463 - 1nhitrrh e ('o,n(
249 675.911 - A. Brito & Bares
ciu de Calçadas Prreana 1.• ••da.
• Ltda.
645.19á - Prima Eletra Domes- 149 682.557 - Matei Jatas e P:.eticas S.A.
sentes Ltda.
No 035.009 - Meta.hlrgice ImporN' 645.358 - TaNucteni Purthencn tadora
Ezi• artadora 'Ade.
Ltda.
149 589.104 - Rodi & WledanN9‘ 646 441 - Companhia Vietio• berge” A! tlengoselLschaft.
litana de Aços
N9 697.541 - Truz) Modls Ltda.
N '646.657 - MetAltagi?..) &Ma, 149 6911.&20 - Argu Repreaefltft'
Ltda.
çõz ele Malharia LtdR.•
N9 846.911 - ?Caribe S. A. InDiverso
dústria e Comércio.
N° 051.529 - Super Lojas Arapol1
149 649.840 - Ma/harta -trbras Li5. A. 1:Proc
irae :IT - se Gen/ a "-it nenaidamitada.
de "ébla
j s" e sem rtfcrénela a ft•
N' 650.468 - Cia. ftio3randunte cie valas, que sÇo claFri mr-das pela z 'aNegócios S. A.
N ? 650.501 - Eonirca S(liiiArquivael'
pamentce de Pe-ea R. A.
• 60.0O2 Confe4l0e-, xvhite N° 425.633 - •Fotote: ' ) Tristrummtel de Engenhar:e 1"da
TV 733.186 N. S. Sa-1 249 427.715 - Zude Projeus InsLtJa
talaçúc
' s Ltda.
•
t•
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N9 518.589 Redeplast RevestiN9 747.426 - .Colona - Consorcio
149 155.067 -- Lainpada Elétalea,
149 184.218 - Nova configuradla
Isentos Decorações Plásticaa LIM1- de Locações Nacional de Anuncies principalmente doa tipos 1VLignon e de bicicleta - Santo Mandara.
ioda.
Ltda.
Mignonette a Gas Luminescente 249 186.207 - Nõvo modelo de Tens
1V 747.550 - Dentnito das Fábricas Blindes Construções Elétricas Es• N' 535.286 -• Giovanni Comércio e Ltda.
tilador de coluna - Getúlio Lina da
•
peciais
e
Blindadas
Ltda.
Indústria Ltda.
Silva.
N9 562.267 - Palmlro Olivattl,
N° 747.556- FUMETAL - Indús49 156.021 - Instalação de Turbi1
149 187.818 - Nova configuração
Luiz Bertacinl e Antanio Benvenu- tria e Comércio de leuncileCo de Me- na a Gás - Rolls-Royce Limited.
ebulidor - Antõnio Monteiro de,
lo.
tais Ltda.
N 9 156.038 - Mecanismo Medidor em
N 9 562.663 - F. P. Tramontano.
N9 747.601 - Jacob Thiago Bourr- e -Transportador de /F ilme para Ca- Castro.
N 9 160.720 - Originsi conIigura-•
N9 599.065 - Paraná Pinho Ltda. num.
nsaras Eastman Kodak Company.
cão em capa de botijlia de gás -3
N 9 602.335 - Espirites Coroado
Stellato & Esposito Ltda.
N° 747.926 - Farmácia e lproModé/o Industrial 13 elerido
,gana Santa Amélia Ltda.
Ltda.
W 608.100 - Abillo Garcia tios
Exig4ncias
N 9 747.963 - Confecções Lika 'Li1V 215.257 - Original Modo de
Untos Júnior.
mitada.
Moultura
para
quadros
MetalurDeveres S. A. SoN° 612.491
Cumpra exigências técnicas:
luções Parenterais e Oftalmológicas.
1V 748.025 - Editora Zodiaco Li- gica Clax Ltda.
149
153.804 - Belilux Móvais Liat,
mltada.
N9 620.540 - Comercial o Importa- mitada.
Privilégio de Invenção Indeferido
149 153.903 - São Paulo Alpargaas
dora M. M. de Couros e Afins LiN° 748.062 - Mag azine Confiemitada.
obes Ltda.
N Y 139.198 - Complemento de Re- Ias S. A.
Na 622.109 - Mirvaine Importação
NO 155.990 - Metalúrgica Wallig•
N 9 748.065 - M. Emundo Ro- vistas ou Álbuns - Represntações
Ltda.
Ltda.
Pégasus
•
S. A.
drigues Produções Artitsticas.
N 9 629.596 - Yabieu - Materiais
N a 149.475 - Poivilhadeira
NO 158.238 - Manoel Martins da
N° 748.099 -Eximpo Impcztaçau
de Construções Ltda.
uso alterado para pó e para Gr/nu- Silva.
e Comércio S. A.
N 9 638.731 - DIF-X - Distribui149 748.184 - Hotel Resende Li- lo Hatsuta Industrial Co. Limiied.
N o 160.815 - Rexall Drug and
Na 153.438 - Aperfeiçoamentos Indora Importadora e Exportadora Li- mitada.
troduzidos em Fechos de Malotes Chemical Company.
mitada.
249 748.185 - Fabrica de Bijoute- Postais - Expresso Aéreo S.A.
NO 167i959 - Ancora Indústria e
al° 640.650 - O Leão dai? Tintas rias Florença Ltda.
N' 156.213 - NovO Circuito Ele- Comércio Ltda.
Ind. e Com. Ltda.
1V 748.218 - Alimentana Real Litrónico Transistortzado - Produtos
NO 168.706 - Shigueru 131e-01N9 644.973 -•ErRSUS - Importa- !saltada.
Eletrónicos Metalex Ltda.
dora Ltda.
N Q 169.211 - Metaaárgica Osiria
N° 748.262 - Alencar & 311va. LiN 9 161.934 - Aperfeiçoamentos em Ltda.
N9 649.626 - SARNAC -- Peças mitada.
ou Relativos a Lampiões do Gás e Acessórios Ltda.
149 183.414 - Heitor José Pasma..
andústrias allmen- WalkIr Vergani.
N9 748.266
N 9 652.004 - Koichi Ando.
nelli.
tielas de Alogoinhas Ltda.
149 182.349 - Trava de Segurança
/V 656.668 - Seralherla Carlos
14 9 748.'267 - Indústrias Alimen149 183.427- Luiz Rea i s Kaufmart
para Bicicletas e Similares - MeComes Ltda.
ticias de Atagoinhas fada.
talúrgica
Pacri
1nd
e
Com
Ltda.
A.
S.
Rivo
NO 183.433
Confecções Magaaer
N° G64.061 - Lojas
149 748.514 - Walter Silva Branda°
N° 183.954 - Disposi t ivo de Fi- Lida.
e
João
Coelho.
Aparelhos
N° 664.313 - Veículos e
149 113.479 - Margot Lobenstem.
N° 748.563 - Indústria e Comercio xação para Protetor de Para-ChoDomésticos Dakar Ltda.
ques de Veículos - Asniel Strit;e1.
de Azulejos Inox Ltda.
149 183.484 - Roberto Weinstem.
N° 654.883 - Cotnincor Comércio
149 7.48,823 - Confeitaria e Bonn NO 183.498 - alfaia" Sawa.
Modelo
Indeferido
industrial
e IraLstitria de Tintas Ltda.
boniere Jirte Ltda.
• Na 183.506 - Takeshi Tauta.
N 9 669.394 - Comercio e Indústria 14? 748.771 - Rádio Musibraa 149 183.510 - Jo g o
?V 163.935 - Original alodélo de
RodriaueS
Ernorasa
Brasileira
de
alaram
'LiRache Limitada.
Calendário Suporte de Masa - Ar- Marin.
mitada. 1
tur Eberhards S. A. Inchas Reuni149 183.512 - Manila.? Quinencro.
N° 670.315 - Construtora ltarnal
N o 183.517 - Grey Eletricidade
al° 748.208 - - Pedreira Primanos das.
Ltda.
Na 167.823 - Nova Confiauraasa S. A. Indústria e Carnérmo.
Limitada.'
N' 672.755 - Conservadora Ben:
Ventilador Centrifugo Tipo Ma149 123.518- Teqmex S. A. Ina
11 9 748.352 - Gralica Gaarani S/A em
Ltda.
dústria Técnica e QuIznica de papel
N9 802.902 - J. k P. Conte Lt- leta - Produtos Contes a ;A.
N" 672.757 - Casa Vilar Calça- inited.
X° 168.838 - Novo e Ortairal
N 9 183.319 - Prirnus Radio e te.
dos Ltda.
1V 807884 - Pan i ficadora. Doze dato de Ba rraca Hepreeentatavo tIe levisão
Ltda. - •
Soldado em Combate - PLastlem
Ni673.400 -.Germano Confecções de Outubro Lida.
N9 183.528 - Armanou Carlos Ata
Arquivem-se
os
procassos.
Veyla Ltcla Ind. e Com.
•
Ltda.
res da Silva.
Careca Baky Roupas
N" 683.378
Na 163.310 - NONO e Oi a glaal MoNo 163.534 - °atavio ke.retni
LI da.
dal° de Hone.co P.epresitta t i.-0 de Gonçalses.
DIVISÃO
DE
PATENTES
soldado em Combate - Plásticos
1V 686.207 - Organizaçõee Stinae
149 183.356 - Cariariam Suzano
Veyka Ltda. kid. e Coas.
Ltda. • •
18
setembro
de
1970
Em
Ltda.
IV 686.213 - Lourival Abadia 'de
IV 172.11C0 - Uma Palstira • com
Almeida.
N9 182.567 - Indústria de Maquia
Lasores Sinuoso; -Imp. GoldNotificação
atoUr Artefatos de
686.399
na3 Paeumaticas Maffon Ltda
zweig Ltda.
Madeira e Metal Ltda.
149 183.569 - Si1vn
erina Date
Ficam notificados os requerentes
N' 176.970 - Novo Modelo de Bo1V 690.198 - Posto e Garage Cru- abaixo moicionados para comparecer neca - inda. Reunidas Balila S. A. le Molle.
NO
183.571 - Induziria de Maquia
zada Ltda.
a êste Departamento. a fira de efear 181.128 - Um novo EntreteN 7 692.152 - Macilessa Indústria tuar o pagamento da Taxa Pinai e nimento Infaltil - Tobial apode?. nas Pneumáticas Maffon Ltda.
Ltda. de. Primeira Anuidade dentro do
Comércio e Rearesentações
N 9 133.574 - Eagin Fabrica de
N° 173.999 - Novo Modal° de
N' 747.054 - Barbearia Cidade prazo de 60 dias:
Fralda para Bebês - Iherwanha Máquinas de Costura S. A.
Nova Ltda.
149 183.576 - aracao titibinstem. 1
Beatriz Alves de Andrade Zorovacn.
N o 183.621 -• Nacarr Daje Tanen,
Privilégio de Invenção Deferido
149 175.864 - Nova e calzmal conN9 747.059 - latbra.rna Dastribuitio
figuração aplicada a paineta amasra laraeelira de Madeira Ltda.
149 183.640 - Ubá lndustria e Co:
14 9 140.838 - Aperfeiçoamento tia sadora - Alfredo Depaaquali.
mércio de Tabacos Ltda.
N 9 747.094 - Indiletria e Comárcio um procesat para a Fabricação de
NO 183.645 - Adaaan rama Ilern.
N 9 176.037 - Nõvo formato de
de Sorvetes Prediletos Ltda.
Azotato de Boro Cúbico Elètricamen1V 747.096 - Murillo Bilra & te Condutor - General Electne rnes-as alartan ta cia3. macarlo e esNO 183.646 - Alaõr Caro Rargun.
paguete ' - Produtos Aliruentclos
Cia. Ltda.
company.
5t9 183.648 - Estevão Martms •
Adria S. A.
IV 747.097 - CEDEP Comercial
N 9 176.972 - Miro modeio de ra- Garcia.
de Estivas e Derivados de Petróleo 14° 162.350 Procasso para preNo 183.649 - Kenji l'anaka.
paração de Fõlhas ele Tabaco - dio reeeptor - Intertron 3. A. InLtda.
dústria E:etrónica.
Tamag Basel AG.
149 183.650 - Masabide Bana.
N9 747.098 - Mamata) Silva & Cia.
N o 177.651 - Coafunao de engre1V 164.979 - Processo para a' II'
Ltda.
N9 183.653 - Walter Barbosa de
nilugação e a alidroiiiaaraa dos 'aca- nagem cónica para rnataarias e re.: Souza.
N° 747.097 - SEDF.P - Comercial teis Etablissements Kuhimann.
dutorcs Formate Ia dustria Nacional
1*9 183.655
José Henrique
de Estivas e Derivados da Petralea - N° 165.293 - Proceaso para a Pra,- de Coroas e Pinhia.s Ltda
Parta.
i ri a.
pança° de Copolimeros de Vaco -NO 179.863 - Original decoração
149 183.670 do Brasil
747.008 - CEDEP - Comer- Doia Cornina, Corp.
em abotoaduras e semell-antes - S. A. industria eSintaryc
Comer elo.
cial de tastIvas e Derivadca de Pe
Roberto Apulée.
N'
147.630
Esatania
de
Liaaçao
N
O
183.679
Sidney ae
a
• leo Ltda.
Irestalações ae TelecnomnicaN9 180.713 - Douglas Ferro.
No 181.431 - lJm ain ,A decoratiN° 7 0 7.181
Ce fé e Bar Anjo dr, para
ções,
particularmente
Inatalacõee
vo para a utornove
ei •- Sportil Fas-' NI 183.722 - Paulo Mario MaLe.
ae irro Ltda.
aeguladoras, Estruturada.; a modo brca de Acess0:
para aunamosaea..
TV 747.381
SOra"),EL - Some de Cempo Ratice olo -• alarmes
a° 182.31 - Peralaao - Roberto 149 183.738 - Vulean Material
t'r de Braeileira 'e Reirresentaçõas. AkLiengese.11echaft.
Plastic° S. A.
FO !fArea da. Carvalha
N9 747.407 - Nelson lienoganuaa
N 9 154.1)63 -Aaaiellio de FrenaN O 133.768 - eira' S. A:.
N o 183.035 - Nu,n e aradma moN9 747.421 - Abrasite Cana:tricas gem com carga Variável - Westin- delo de serinaa - innustria c •
oN 9 183.824
Ryuko S. A. Incitas J
e Represeutaçõea Ltda.
housea Air Brake Companja
mercio de Plásticos Ola,sul Ltda.
Iria Comércio e im portuca.).
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n
•
Oskar
Harald
1
119
195.001
Consatces)rp.
NO 196.390
N" 184.181 - Cia. Industrial •ie
Lundqvist.
Porrachaa Casini.
PetroletOn
N9 196.408
The Dow Chemical
NO 195.002
Nv 184.182 - Cia. f e.dtig'.rtul de Compang
Company.
Dorrachas
N9 115.236
Bohm^. Chance
Geo. A. Hormel &
NO 195.003
GMBH.
1 149 184.209 - Lineu Maacso.
Company.
119 184.221- Peruk Industrio r
NO 136.7e -. V. Phi •ips' Udu-1nérc10 Ltda.
Metalúrgica Cofega
N" 195.004
iampenfabriek en.
Ltda.
N0 184.222 - Peruk liatud . ria e CoInduatnas Piesujaa
N9 170.21e
Clareio Ltda.
NY 195.006
- Renato Alves de
Pabrasa Um.
Lima.
No 184.223 - Peruk Inoustra cnN" 162.863 - Adia Lavai Au
, r:i cio187d
o 1.it23a1. .....
NY 195.007 - Enrique Lewis e John
N" 171.476 - Robert Bonov . Miner
Luiz Jose Mi.
Chl
Lloyd
Bustt.
Con rin-nt.t1
N" 176.399
r N" 184.238 - Ricardo Abrinzon. Company.
N" 195.008
Siphar 8. A.
' N•• 184.23f - Chozabu •.) ShibuNo 199.012
Diatron Eletrônica
Nn 183.319 - Dynaanit
MUI"
.
ika a a
S. A.
engesellschaft.
N. 184.463 - Cartt
N" 195.014 - N. V. Philips'GloeiN" 183.343 - ritmlop Rtnya . tr nanlampentabrieken.
i pany Limited.
No 195.015 - Sonoco Products
No 184.488 -• 1 raies• it ) I "MV( tS
Chen.neat Coinpany.
N 9 183.631 - Mobay
.4(ia
N" 184.630 - Araguaia Incite-tril, Company.
N.. 195.017 - li. H. Scott. Inc.
e Comércio Ltda
d.: 1. comRoluts
14° 185.889
N" 195.018 H. Scott, Incr:
pany
N • 184.635 - 1)wittia Ros:,
NY
195.019
Continental
Can
Euro.
NY 185 900 - Rohnt L Boa., com-.
Company, Inc.
pany.
i N • 184.638 - Antonio Zat.car.a
N" 195.020 - J. R. Geigy S. A.
' N • 184.644 - Afor.,:o Domine ues I IV 180.285 - Cia. internaciowal
TV'
195.021 - Geraldo Souza BarEll . eira Ribeiro
de Turismo e Propaganda.
• boa.
N •• 184.649 - \t imo N1*-'1,:'.'1 oc•. , 1,1" 138.303 - Barre »item.
N" 195.022 -- E. I. Du Pont De Netho e Adilson Alves Savl
I NO 138.638
Engineering Deve- mours and Company".
loPm e nts Limitar).
N9 195.023 - Shell Internationale
I /4- 184.651 - Amido Btlam r it z.
1 N" 184.004 - Gi • do Zoc^a
N'• 151.423 - Aktlengesellschatt R.eesarch Maatschappij N. V.
N° 195(124 Eastman Kodak Com• N 1e4.u.14 - Clemente Scomoarl t. Brown, Boveri & Cie.
pany.
I N- 184.039 - Aaab Azor .1. FreiN9 161.839 - migas tolustlia NaN" 195.025 -- American Cyanamid
.
tas.
cional de Isqueiros Ltda.
Company.
N" 184.041 .- Atroais( Orlem) mu/.
No 165.286 - Bassani B. r'. A.
149 195.026 - F. Hoffmann - La
1.4" 184.048 - Rosa •Sfascietti.
N° 167.876 - Gunther Buchheis- Rocha & Cie. Société Anonyme.
119 184.049 - Hort 31asciotrà.
N" 195.027 - F. Hoffniann La Roter.
149 184.050 - Wladyslau Wojas.
cha & Cie. Société Anonyme.
No 170.329 - Gerha r tu OrceN" 184.052 - Wiadyslau Wojas.
No 195.028 - Anchor Coupling Co.
. N" 184.168 - Igor Galvão Ettieno ninga.
f.re itmvsky.
VentNo 171.029 - Regulado
NO 195.029 - The National Cash
Registar Company.
1 N" 184.110 - Fossati 1. Cri. Ltcta. culosHt..ty Ltda.
149 195.030 - Eurico de Carvalho.
! N° 174.171 - Italma S. A. IndusN9 171.622 - Manoel dc. NasciUi:. 0-) Mobiliário.
mento S. Cunha.
N9 195.031 - Rui Armando de Sã
1 N" 184.177 - Nig:olmo Torze l la Jr.
N9 172.164 - Campana 8. A. In- Lopes Barbosa.
? N9 183.788 - Polengid S. A. In- ciastrias de trtetatc.s :ott Borracha No 19a.032
Toyoboseki Kabushiki
itüstria. Brasileira de Produtos Ali- e Calçados.
Kaislia.
*nen t feios.
N9 182.316 - Rudolí trilecierwaid. NO 195.033 - Macios Pest Control
Limited.
11' 183.793 - Jose '..'ra icisco CorN9 185.719 - Artefatos de Metal
N9 195.034 - Andaimes Suspensos
1.
Deca S. A.
Asa S. A.
' No 183.825 - Ryu:o S. A In149 19:3.035 - Décio Pereira BittenNo 185.970 - Marcelino José dos court.
Comérclo e fo.nortaçito
Santos.
N9 195.036 - The Carborundum
N" 183.826 - Ectur.ruo Alui)
N9 185.136 - José N. Fonseca.
Company.
' N" 183.842 - Sociedad. Bramava
N° 196.412 - Uniroyal. Inc.
NO 195.038 - Dr. Jakob Dichter.
Ee Bilhares Ltda.
119 195.039 - Henkel 8: Cie. GMBH.
N" 196.480 - C. II. BoehrInger
N" 163.843 - Lineu Mortos°.
Sohn.
N° 19.041 - International BusiN9 .183.945 - Otto alepoig.
N9 196.597 Prank , !ouch Luketa. ness Machines Corp. •
N" 183.875 - Ryuko S. A. Farás119 195.042 - Unternational BusiN9 197.580 - G. D. &orle & CO.
&ria, Comé:cio e Importnçã.t.
N" 201.588 - Union Carblde Corp. ness Machines Corp.
N 183.903 - Olidef-C2 1ndús
NO 195.043 - International Busitrio e Comércio de Apa ,e1ha9 HosN'.' 204.508 - Aereon Corp.
klialar Ltda.
Machines Corp.
N9 213.716 - A. C. I, Operations ness
N9 194.945 - Ugine Kuhimann.
N" 183.905 - Milton Nocoletti.
Pty Limited.
NO 195.044 - Ortho Pharmaceutical
N" 183.907 - José Pioneiro de AnN O 218.185 - Philiips Petroleum
Corp.
Oracle Neto e Ralo Suassuna.
Company.
N" 183.968 - Buffa itt Perez.
119 195.049 - Jorge António. •
N- 183.977 - Leonel P.,"iitti Lati- N9 219.863 - Laporte Industries
N.
195.050 - Zzolt Gyorgy Berctew.
Limited.
zes, e Attila Barcas.
119
220.593
UM
Corp.
N. 183.983 - Antonio .apta.
119 195.052 - Puller Company.
No 183.199 - Gebruder Buhler.
N9 184.002 - Wallta S. A. Matam
1
tndústria.
N9 172.952 - Viriatus Equipamen- Inc.9 195.053 - EatOn Yale & Towne
tos Para LubrIficaelio Ltda.
N9 171.899 - Bons 1 :eter.
N° 195.054 - Ex-Cal Industries,
N9 172.968 - Salvador anehaa.
N9 194.319 - Chugai SeiyakU Inc.
NO 184.491 - Reliam titasuca and Kubushiki Kaisha e Klows Hakko.
149 195.055 - E. I. Du Pont De
Rubber Industry - N. and M. Pet- 149 194.348 - Remolo Palerma.
Nemours and Company.
'
tetakis Societé Anonytne
N9 194.425 - Hovercraft Devefop- 119 195.056 - Montecatini Edison
N' 194.404 - Toray IncluZtrieS mente Limited.
S. p. A.
195.057 - Girling Limited.
N9 194.983 - Commissarial A 119
119 195.038 - Commissariat A
N" 194.671 - Svenaka Cellulosa L'Energie Atomique.
L'Energle Atomique.
•
Pitiebolaget.
119 194.984 - The Norwich PharN9
195.059
Unilever
N.
V.
N" 194.839 - Francisco Bazan Coll macal Company.
N9 195.060 - Girling United.
-INI° 195.900 - Lido itaboratorie8 N9 194.985 - Kaiser
Industries
N9 195.061 - Glauco Cardoso BerO.
Corp
gamaschl.
N9 196.086 .- Rohm and Efaas 119 194.998 - Malharia. ii mãos
N° 195 062 - (imito Santo Dtiarie
Vompany.
Daher Daud S. A.

,i

Setembro de lf.,0

___ •

N9 195.065 - Ind. de Refrigerantm
Oroa Ltda..
N9 195.066 - Metalúrgica Stalge)
S. A.
119 195.088
TJnited &ates Stee/
Corp.
N9 195..069 - Westinghouse Air
Brake Co.•
NO 195.070 - John Labat Limited.
N9 195.071 -- Rolim and Rasa Company.
N9 195.072 - Laminação Nacional
de Metais S. A.
N9 195.073 - Atilho João Fumo.
N9 195.074 - Larninação Nacional
de Metais S. A.
N9 195.075 - Frtrbwerke Hoechst
Aictiengesellschaft Vormals Meister
Lucius & Bruning.
- Spezialchliemie
N9 195.076
G kfB11 & Co. A mel mit tel fabrik
N9 195.077 - Olinkraft. Inc.
N9 195.146 - Mead Johnson &
Company.
149 195.147 -- Farbenfabriken Bayer
Aktiengeselischait.
N9 195.151 - Clifford C. Merrill
e Cari E. Ctrornbeck.
N9 195.152 - Bernard André Lucas.
No 195.153 - Universal 011 Products Company.
NO 195.154 - Unilever N. V.
149 212.920 - Marcelo Prado Ribeiro.
NO 217.777 - Connell Energy Corp.
149 220.479 - Stamicarbon N. V.
149 221.159 - Rhone Poulenc S. A.
119 221.980 - Sumitonso Chemical
Company Limited.
Oposiçõe.
Filtros Fiam do Brasil S. A
(opoente da pat. PI térrno 139.233)
Controles Automáticos Serman Li
mitada (opoente da pat. PI térny
n" 163.342).
RCN Unds. Metalúrgicos S. A. I
Colmeia S. A. Ind. Paulista de Ra
dladores (opoente da pat. PI têrmt
n9 163.3961.
Daimler Benz Aktiengesellschaft
(opoente da pot. PI térmo 163.417).
Inducon do Brasil, Capacitores S.A
e El-Coa Ind. e doai. de Material,
Elétricos S. A. (opoentes da pat. P1
térnio 185.857).
Dana Corp. (opoente da pat PI
térmo 170.504..
Daimler Benz AktiengeseUschaft
(opoente da pot. PI fértil() 181.231).
Divcrws
N O 125.585 - Rotel A. G. - Arquivado.
N9 185.133 - Reinoldo Thomaz Miranda. - Arquivado.
N9 190.893 - Compagnie Chimique
Merck Sharp k Dolune S. A. - Arquivado.

Republicaçdo: Diretor Geral - Divisões - Serviços e Seções
D. O. de 15, 16 e 17-9-70
Em 18 de setembro de 1970
o

Reconsideração de despacho

Eduardo Espinosa de Los Monteros
y Dato (no pedido de reconsideração
do despacho que indeferiu a pot. PI
' NO upe.effi a %Ne RIIrtiltOte GI M- 119 193.000 - Joaquim Pelota de N` 195.063 - Alberto EurIpedes térmo 92.872 . . - Nego acolhimento
garra.
Niertdc COLItin1),-à.
IgrWe
ao pedido de reconsideração e man-
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tenho o despacho de indeferimento
publicado no D. O. (Seçtio I1I) de
*5-5-62.
Irlemp Purolator S. A. Ind. ,it
itros (no pedido de reconsideração
do despacho que deferiu a pai. PI
trino 104.016J - Reconsidero o despacho publicado no D. O. 'Seção
de 22-8-62 • que deferiu a patente.
para o fim de denegá-la.
Notiliençao

Depoi 4 de decorrido o prazo de cai
dias. a partir da presente data.
para recurso, e se nenhum interessado cl o Mesmo sé raler,
ficam notifá ados os requetentes
abaixo mencionados para comparecer a este Denartamento. a
um de efetuar o pagament
da taxa final. det p ro do praao
de CO di ia. contado da data em
• axa final. dentro do prazr
de reeuiao:
• .olvdayiu a.•

r.‘tue aefertcln

N 144.339 - Nt . L 1 . t o •nehai elatrica
- Hélio Tottimaso.
N9 117.2a9 - Anerteaoamentoa
IU relacionados cola mostruários para
•xposiçáo de artiaos de dimen-oes relalletas - lhe Cillet t e Company.

lauaini notificados ua requerente
abaixo meacionacio a para cotnparecer a éate 'Departamento a
fim de afewar o paaawanto da
taxa final e (I, primeira anuidade dertio do prazo de CO
. . dias:
Pe 1.giu ae i

eefe.alo

N9 145.00C - Proresso para a remoção de dicioado de carbono de gases
que estejam ian-i t oa ou substancialmente isentos de gás sulfichieo •
Shell Interna t ional Receai-c-h ataatschappij N. X'.
NI' 154.573 - Processo para obter
extrato de quemacho e produto :9,-nitente - No t inaer-Leix,t : t S. A.
Forestat Ind. y Cariadera.
N? 156.539 - retinia) ou Cemaer,or
Basculante. proprio para a reduçao
de ferro gusa - Vere i nig te ()aterreiehische Fisen - Und Stahlwerke Altnengesellschafr.
•
N9 138.187 - Aperfeiçoamentos em
centifuga para decompor continuamente mistura.; eia materiais solido
e líquidos. partieularrnente em centrinta.' de açúcar - Hein. Lehmann
ti Co. Ag.
N- 124.066 - Ea t ratura de Tunel
de P.ainpa de Carga Telescopante e
r'n•ci o e \parelho para R FlhriCa) - Stataay Corn
m
- Ap. ileçoaniento
1,1* 161.f
e relativos a circuito: de desvio linear UM: caan recipiente de televisão - N.V. PhilipsTlooi l a aapenfabrieken.
N . 73 311 - Motor a Jato. Turbina
a Gaz Caldelia ("? teimando Óleo. ou
Instala es analogaa. com tanieão elétrica - Stni t svonk N.V
N° 133.250 - P:oce*.ao e 1,e.relia.
-ara a•ms:. • e enformai s . p.ttes r: . ( 01) Siai( r Kamborian.
N°
csa. - Usina para triladatão dr man tal (ir Petfreá a - F. L.
Smidth
Co. A S.
N9 111.345 - Válvula de Distribuieáo - Time New York Ate Brat:e Company.

N9 143.733 - Eribalaaens Attieula- Rolf R. Lehmann.
N° 131:343 - Guarda poupa PorN9 135.870 - Novos aperfeiçoamentos em estatuetas .- Bruno Balsimeili tátil - Clofford XV. Uraer.
Neto.
Tro,mlerencias e alterações de nome
N.* 144.178 - Aperfeiçoamentoa emi
drntitWar de prgeessos
d apositiros de corda atuados por im-,
avo
Silveira
PeOi
palso inicial -7
Foaafn mandadas anotar nos proreira. .
cesaos abaixo mencionados as
zdintes transferenclas e alceN- 144.738 - Novo brinauedo aurprea - ar,nuel Alamino Medina.
taeoes de nome do titular do
.
pro,
N" 14., 690 - Uni tahiaue compo.a0
mie el emento desmontávei s mochilares
Cratella k Cia. Ltaa ,transferencia paar seu +Lan e da pat. MU nu- Jacobo Gianier.
N- 177.8a3 - InIterno para tolari- mero 11.130..
caulisaa - Tecidos Gere S.A.
ttlin
Tile Falis 'trans! para seu
• 142.4h1 - Ap-ertelcoanuntos em nome da tu. PI V 67.344 - PI tai
ai, u'efezeumle i. ci .., pretabricadas
70.213 - PI n" 71.742*- PI n 9 72.520
Ekon A. ta
- PI n 14.382 - PI n" 73.354 n9 76.718 - PI n° 77.410 - PI
N- 111.507 - Disposintu eletionico 11PI
0 78.448 - PI n 79.306 - PI termo
de iarn, ao. cralatitaido por d:Spositivos. 118.298
- PI termo 139.168 eletrón:i o• couveraorea da tensão de termo 140.568 - * PI termo 140.569 alimeiva,..o paia a ignição das aelas PI teimo 10.410..
do , inutoicade explosao e para qualPedro Societe Pour Le Developpequer a parelb• que possa requerer seu ment et Ia Vente de Specialites
uso - Vai-a aman 7iaria Applica
migues talt de nome do titular na
tronicha 1Ioldine. S.A
pai. PI termo 217 653 .
N* 148.781 - Ap, rfelvoameritos em
Diverso:
estojo para bacon - Cia. Memora
Irebiattial mil. de Perf o tnes e Artigos
mie Toacarlor.
Rei ri .e la iiea Matas Gerais S.A.
, lituair da nat. MI n 5.394 , - ProrN- 154.0°2 - Aperfeiroamento na' rogue
•e.
fata:c.,-(a) c'e e ciavas. varredores. pin•
eais, e zia:Iugur. de material plástico
Efigéneia,
- Ater Irra e Com. I tda.
W 14a.419 - Noao brinquedo Cumpra exigél-icias te( na 43.
Ind di Bo t oe- ri. dotar Ltda.
N" 149.36t; - H)lanct Case Flint.
N* 153.:02 Fecho de segurança
N.' 194.719 - G. D. Societa In
tiara aurafaa e outros recipientes - Accutnanclita 'Settinliee Di Enzo SeStecm Kri-t : an Fraela
ra-gr:01i e Ar;osto Seragnoli.
• açues
N ? 1c1.43
- alui as dispo
N . 194.740 - Danfoss A.S.
co• etrativas aulica.reis em enihrlacen°
N9 194.742 - Terrapin (Overseas
cie batons; - Clemente Scomp. rin.
Limited.
/
N9 194.783 - Kaimann Ghia t.ao
Indeutritd lhaefelld0
Brasil Ind. g Com. de Carroçarias Li• NI ? 151.723 - Um 'desenho de renda mil hda
Com. e Ind. S.A.
N9 194,788 -- Máquinas Cerâmicas
N • 161.0na - Nova (ar-iriam:Ação de 5f, raiai° S.A.
frasco para perfume, - Bozisno S.A.
Draaan Snagic.
N . 14.7ba
Inci,istraal e Imp.
N° 190 .441 - C. F. Boehringer
N' - Novo modelo de armário para barbeiro - Buonaeorso Soeline
fa'' 194.5"R - Bala-atra S.p.A.
& C i a. Ltda.
NI?
la4.6I1 - Safety Systems Inc.
N" 1CR.7:21 - Nula, oriainal modelo de tapete - Filex S.A. União NI" 112.637 - Joae Roberto Costa.
Na 191.66 - Clark Equipment
Sia Ameticana de Produtos Elásticos.
Company.
N- 16(3.722 - Nóvo e ori-inal modele de tapete - Fllex S.A União N9 194.71(8 - Time Upjehn CompaSul Americana de Produto ° Elasti- ny.
N9 194.753 - Continental Can
00s.
Company. Inc.
N 149.8M - Original alodelo de N° 194.627 - Telefoaktlebolaget
sandália. infantil - Sabap S.A. Bra- M. Eries,con.
sileira de Artefatos Plásticos.
E rigéne;as
CU ...p
NI" 168.839 - Novo e original modelo de boneco representativo de soldado
Amated Industries Inc. (no pedido
eia combate - Plásticos Veyka Ltda.
de transf. na pat. PI térmo n9 191.015
e Com.
N9 169.791 .- Um novo modelo de - 152.498 - 192.608 - 192.618 192.720 • .
avo modelo de
N? 169.791
Aeg Telefunken do Brasil §,.A. (no
maillot - Ind. Pralasport S.A.
N? 172 861 - Nova configuração em pedido de alt. de nome na pat. PI
solado de calcados - Ancora Ind. e termo n a 210.400.
Boehringer Mannlielm GMBH (no
Com. Ltda.
pedido de ala de nome na pat.
N" 176.042 - Návo • e original mo- termo 195.5521.
délo de cerimica para pisos em geral
•
- Cerain t ea Chiamo Ltda.
Oposições
Pritidégio de 11~u:do lndeferitin

Modelo de Utilidade Indeferido

d
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- Arquive-se o pedido da anotação do
contrato de exploração por falta de
cumprimento de exigência.
Agua Sanitária Super Globo Ltda.
'junto à pat. MI tèrzno 198.055 $Arquive-se o pedido de anotaçao de
transf. por falta de cumprimento de
A rquica ,nento de Proeessoe

Foram mandados afeleia/ti os processo abaixo por falta d e pagarnento da taxa final:
N- 130.0m
Metalúrgica La Fonte
S.A.
Nu 143 273 - Sekideu Kagaiu Koeyo Co. Limited.
N9 153.526 - Ernst Jacoot & Co.
Konunanclitgesellsclia ft - Arguiremse os processo°, .
Fotain mandados arquisar os mos ces,os abaixo inencionadoa:
Na 130.504 Silveatre
Neto e Jorge de SOU7R. •
N. 190.895 - Gilberto Atilai() (Arquivem-se os processos*.
Retilica..an de Prna.
-

N9 15(3.256 - Uni caao de ejeçao
para uni di:poaitivo de pulverizaçáo
de pó --• Kyoritsu Noki Co.. Iimited
- Ponto,- publicados em 9-9-70. Em Japão.
.N" 159.562 - Apcifeiçoameatos em
ou relativos a tampadas de descarga
eietro gasosas ue alta pressão - N.V.
Pilai lt`..G loe i lannie nt abr i aken - Pontos publicadw em 9-9 70 - Depositado em 29-5 64.
N'• 192.999 - Apaielhu para secagem de flores, impedi n do sua descolo
raesio - Htroalii Ito - Parvos pabliciclos ein 15.9-70.
N- 1a0.953 - Processo de fabricacaa , de produto para limiar, com posica.. ° para dito produto e eigarru. do.
Lados de noota com o d i to produt‘i arn,ileoi Charles
,x:ids
p
ern lg
- Pontos
Al,e,
NI" 152.860 - Novo; Aperfeiçoanimtus introduaidos em tlánailas - Rolf
Cano'- aft(eke - Ponto , publa ailas
em 13-9-76.
N9 154.592 - Aperfeiçoamento:- em
saaos de papel - aoseen 11r ,c11 Vineberg - Poatos publ icados em 15 de
se t embro de. 1.70.
N- A5.569 - Arranjo para elevacão de matetiala a cantei - Sveire
Manek - Pontos publicados em 6 de
et ,-Ini,ro de 1q 7 n . - Depositado em
20-12-63.
N° la8.87a - Oucioladore- de cabelo - The Gillelte Company - Pontos
publicados em 16-9-70.
N9 154.822 - Aperfeik,ownemos em
recipiente inteiramente moldado -Keyes Fibre Company - Pontos publ icados em 16-9 70.
N° 157.062 - Permutadoret dos
pdt it os interinedUstios para ligaçoes
elétricas - Hitachi. I United - pontos
I, iblie:. dos em 10-9-70. - Em Japao.
N 131.564 - Aperfeiçoatnento introduzido em cadeira ocicr.m/ógiva Jupiter Dental Itild. e Com S.A. Pontos publicados em t7-9-70 - Depositado em 8 de agekdo mie 1981.
N ? 132.542 - Processo para fuer
capsula. composição de misturr, preliminar para fabricação d o ccpslitas
e processo para fazer composicao de
mistura pielimlnar para fabricaçáo de
capsulas -- The Nations] Cash Regiater Company - Pontos publicados ent
1 72-9p-07n0 t08
-. Apresentado um total de

Ind. de Metais Vulchnia S.A. capoente da pat. MI tétano n9 190.9221.
• 131.915 - Aperfeiçoamento em
Aluminio Ful gor S.A. (opoente (Ia
alasanca para macaco Iddránlico .- pai. MI termo 188.911).
Domenico Bestetti.
Direiso,
NI- 134.949 - Uni novo tipo de t alça
para homem ou nallher - Desiré
N : 1ata302 a- Ciba dociete Ananyr.te
Herm,. Derso.
- Torno sem efeito o despacho publi142.033
Nciau
porta.
cigarros
'N
!
cado
em 8 de setembro de 1970. Que
Aloaélu Ihrt y sliitil Deferido
e porta fóaforos para automóveis - por um eagano saiu indeferido.
N9 154.730 -- Aperfeiçoamentos em
Alberto Nigro.
N.V. Ainsterdainsche LikeUrstokeral ou relativos a capacetes - Walter
N9 154.250 - Novo modelo de frasa, para perfume - Valery Perfumes W 143.763 - Barco tecrcativo com T. Loot aie der Erven Lucas Bois (jun- Daffre - Pontos publioados esa 11 de
-én 119 4.483) setembro de 1970.
dois flutuantes - Fabio Venturini. to à pal. MI n° 5.568
lo Brasil S.A.
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PONTOS CARACTEF?ISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO
•

11nnn••••••••••n 11n•n•••

de vou mecanismo, caracterizado pelo fato de o corp. do roej.
el o to sor tornado do uma sO poça que encerra de maneira
es.-

TERNO NO 197.916 de e6 do marco do 1968
Requerente: CLÁUDIO MAZZOT1

aio PAULO

Nodilo Industrial: *MODELO DE ViiVULA PUA VEDAÇXO 1 PASSA.

GEN Dl Liguibo-snino

ternas

grrivencAcorg

Pinaluents a requerente reivindica ia aeOrdo a

• mo p tLo DE VÁLVULA PÁRA VEDIOLO E 2ASEÁ3IM D& /

LIQUIDO-BEBIDA, feita de plástico, caracterizada em

tanque • Irremovivel, sem o auxilie de peças auxiliares, o
corpo do •hturador-idt;lhuidor, e, se houver, as divido* in-

fallin •

eia por se constituir de uma peça Unica, inteiriça, formada

¡Piou

dado dos oftreepomdentes pedidos depositados na Trança sob es
n oo.. 917.039, de 29 de novembro de 1962
Ponto no 1 do total de 8 pontos opresentedoo.

Por um corpo tubular (à) disposto om vertical no centro de
uma aba (h) cir.).ular; corpo isso que sobressai ligeirarente

ta

aba formando rosca (1) • se prolonga inferiormente i mei

Ia com uma parede 42) de corta altura, asta por sua vos dia

posta com . triss prolongamentos I.?) inferiores ligando um tua
do cón100 (4) fichado, de certa profundidade, ie modo a na'
mansoar entro a dita parede • ;st* fundo cinte° uma abertura circular (5) de menor altura do lue a altura das duas /
eenciceadae partes ocaplemantaroa
Ponto o2 1 do total de 2 pontos aoresontaclos.

filIMO No 154.404 Ge 7 de novemu.o do 1963
requerentes BUREDY CORPORATION . E.U.
Privilegio de Invençío "CORRETOR !TÉTRICO SEPAR17M.,'
OLLIDURICAOn

g • Conetor •étrico separsival, caracterizado •or uma /
base, tendo um par de alotas de aperto, dianteiras • traseira*
cada par sendo formado integralmente na dita b ase, IS extremidade livres de cada alota ao mesmo lado do conetor sendo lutá
gralmoAts ligadas entre mi por uma faixa fina de metal, cada /
de ditas alotas ao mesmo lado funcionando independentemente /
das demais alotas dentro doe limites
?Ma y N e

154.937 de Zb de Novembro de 1963

Nequerontos NNONE.POCIENC S.A. . FRÁNÇ.
Priviligio de lavenço "NOVOS RECIPIENTES PÁRA PLUID08 uomrD1
NID0t, NOVII ILLTULÁS ÁLÁPTIVE15 A Mil lirEPTIMTER r panem.

ao os PfflitIOÀÇIO D05 MESMOS'
AJITINDIélna
1 . ftecipiento 48 meteria téraopliatice para.fluidoa
sob areado compreandeneo ao monos voa amare e em obturador.
4Istrihuldor vis permita • onchiments do recipiente atrav:e.

lapoatoa

a elaa Pe la, 13

tegralmante ligada, faixa fina de metal.
• Pohto n 2 1 do total de 4 pontos aprezentados.

o
Tizr
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D;ÁF:;0‘0F.CAL (Sf..o .: o 111)

153.6c6 de 11 de Outrubro de 1963

.

Requerente: PICOU MUZAVIC • OiORGE RENRY REBOAI . OUARÁ R ÁRA •

ff8M0 N a 153.936 de 21. de 'Outubro d- 1063
P e lu , rente: CrLSO PACIEILO

VÁS, PARA SE7 ADAPTADO IS MLQUINAS . CAAMADAS "ESFE.
:AS"' 1:ADOZ Cl LADORAINIO DE 6TICA".

AriV1NDICACCira .

-

rEaRANJJI TA, DE AmARRAR VERGALhOES Dl CONSTRUÇãO, TIPO AS/

TOMÁPICO, PROV1SA Dr; CATRACA, caracterizada pelo fato de ser conj
tituíde de um ci11.1.aro ou carcassa, no interior do qual se athA
una Leste Lelicoldal que termina por UM gancho, sob tensão de uva
mula, do forma tal que movirentad0-re em sentido de recuo a ferwj
senta, lato é, puzandO-se, um cursor faz o gancho girar rotativa.
•c.te at•, terminado o percurso, pela m e2 n dl mola voltara PrIl
Ç.10 primitiva,
Ponto a 2 1 do total de 2 ponto? apresentados.

o

/

"7"rAPARp

Primilglo de Inven0o * V070 ORIGINAL APARELHO GtRAOOP DE CVS

erivii;gio de Invenção FERRAMENTA DE AMARRAR VERCALRCE3 DE CONS.
thi,j0 TIPO AutoMilicO, fROVIDA DE CAtRACA.

Sete,:;bro do 1970 2359

jr-roicAcMo
1

P 1070 E OPI(IINI,. A DARTIE0 GFRADOR DE CURVAS, PARÁ.

ur„n AD...PTADO ÀS )AQUINAS CIIAMADAS 'ESFFRICAS" USADOS FM LA86.

RATbIO2 D 6TTCA", caraet e rlado pelo fato de sPr constitufd0
por urel peça ret/n:ulaa prov1 ,1 a, e m ula fuce, de um sulco em •
todo u cOrnrim'mto sendo as suas paredes laterais internas obll
no fundo; ra face externa enoontr a. m-se parafusos de reter
em uza parede lerral ezt e rhaYcorw.l.cando com o interior
ori f f .Ao provir° do TO2CaC.
P rnto L o 1 do tota.'.. de 7 pontos strerer:r-,pos

•41

• tis

'•-sP
1.
f' I . //
j
nt
.
'...•e ''''''
'..4 . 1•••• t 1
"1"."'"'" (....."'" \" "'
•
15
W.
.
'si
''•
-4 i . • ••••-.1.-•••••
»t- \ -I t ) •.
.-___
.\,-....
•
.....,-'
,4 ,. ,... ,.6 ** -• -...már.21=1=-,;„,,

TEMO N O 155.282 de 3.) de DA:em,.re ue 1:,:k3 • :
Ireveronte: ALUSAN0:10 QUE1CL7TI =
frlv"ígio de Invenção: "MISSEL LS BRITÇUCT
AlialaDICII ÇO°C •
1 - Um brinfuodo La forma ue uai missil do tipo pretend'..Je
a s e r Lr ‘me:rado por um estilinoe oa cat4ptete • para efe.u .Ar uniu operac,aoasJent.da aproximada~Lte ao :leen:ar o tOpJ do
Lua trajetoria ou após disso, earact e rlz:lo por um 11:posItivo de
ret.raamento que faz o míssil se a.r1r tias posijko preleterminnda,
ajtatával se de-ojaJo, da ia:e ae 411eVa livre g az . -doente • corwecuç .j o do tOp .) de trajetória,
rafe7ido ;roo.o ute a..Ittar. renal
Cindo o escape • a soltura da pelo new's um objeto, tal rn2J um p5
'a-qiedas, conaao no e calwega.ao pelo
.
A requerente rel y ,ndtca a prlor,oade ao correspor.ente pedido depositado na flep.-.rti(!..o de Patentes na ltiIit. em 15 de JInel
?o de 1963, roo tis 1059 • Verbal n o 19.141,
Ponto n P .1 do Lota) de 13 pontos apresentado*.

1

de 13 de Novf=tro do 19(.4

Lequo: ate: t'aUIPAUY CORPL.ÁTION - Z.U.A.
%..r..,11.'jlo de l . .vel.:5-, - PORTA ROLANTE"

-*1720,r'Ar4
n uma porta rolante compreenoencto uma série de paineii
t o o:o 10'..tt.ws que

se e.,tendeo longitLdinalmente em

suas partes do borda:, caracterizada por uma barra alongada a.r.
t1,u1ada e elLtica tendo partes complementares de rebordos es.

ter !oadn-so loGgItundinalaente e recebidos nos rebalzos dos /
pats, tal turra articuleua sendo dotada de uma virola de ve.
do que p oi ez,tcnis longitudinalmonte entro as partes dos re.

bordosdela, que ; engren‘ivel em deslizamento entre as

partes •

oP c•btas daw bordas dos painiiis dm porta,
i tevindice-se de ac2rdo a prioridade do pedido correspom
Jer.te depositado na Repartição de Patente dos Ratados nnidos,
da Átarica, em 31 de dezembro de 1962 sob n g 248.471. • •
a ik 1 do total de 5 :natos apresentados.

.S"c

Fip.1

..s

.
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/ERMO N 9 ....Z.Ime? de 29 de novembro de 1963
Requerentes MUFINA S.A. - ZUICA_
mino pe. 44ita410 ode ~OPINOU du anidrido dn um acido Otite

frivildgio de invenção 'MAQUINA DR COS7DRA"

~bom:ílio°, aminoantraquinonae, que cont.
ã um substituints ag

il1Yig1çO41§
A - uma màquina do costura capaz da coser pontos armai.

colhido entre um grupo earbexi-bensoilamino, um grupo carboxim

os s8bre um eixo de acionamento, um tateador oscilante sueco.

naftoilamino e um grupo carboxi-tenollamino, ou (d) ligar-se /
Me conjunto, por condensação com um composto heterocfclico 80.

tfvel de corre paralelamente ao dito eixo pare ser posto em /

11 -halogenado, tal gomo holOg eno-triaaina, aminoantraquinonas,

cohtato co. am ou outros dos distos ceemos com • auxílio de um

que cont8m um sobstituinte ericolhido entre um grupo carbomibensollemino, um grupo carboxi-naftoilamino • um grupo Carbént

mentais, compreendendo uma sírio de canos de comando justapos-

dispositivo op

3.1.00, o dito tateador estando solidirlo ada

•tenoilamin•.

gularzente de uma corrediça oscilante contra a qual se apoia /

Pinalnent•- s depositante reivindica de acida

Um dado transmitindo se zovimentos da dita corrodica a um bei

dado dos correspondentes pedidos. dopositedos ne Repartição de
Patentes de luiça, os 12 de Junho de 1961. 21 de Junho do 1961

go oscilante no qual corre a barra-agulha, caracterizada pele

Pato do dispositivo de seleção compresindor uma peça de aciona-

• 15 de maio de 1962, sob os nilmerod 6494/61,7269/61 • 5532/62

mento do tateador guiada paralelamento ao dito eixo, apresentai

teepeetivamente.

Ao por um ledo, uma projeção atuando contra o perfil de um calo solidário de um rodos,* do seleção rotativo

sob

Preto n e 1 do total de 6 pontos apresentado

o comando Ma

URRO Ne 155.211 de 09 de Outubro de 196!

nual e, por outro lido, uma cabeça de guia do tateador lhe pai.

Requerentes JOSt THOMAZ FILHO - J10 PAULQ
Privil:gio de Invenção"NOVI TRAVA DE .SEGURANÇÀ APLICAVEL IN CAI

eitindo toda a liberdade de oscilação.
.

A requorente revindica de seOrde a prioridade do *meã

ROS DE MOTOR TRAZEIRO".

pondente podido depositou° na Repartição de Patentes da Suiça

lEIVINDICACOM
•
1 . "NOVA TRAVA DE SSOURANÇA APLICAM EH CARROS DM

sim h de Março de 1963 sob n 1 2.704.
Ponto

•

nP 1 do total de 7 pontos apresentados.

7OR TRAZEIRO", destinada a impedir o toubo ou uso indevido

de

velCulo, caractorisado por um cilindro de aço -1. de pequemo /
tamanho, dotado de dilatação -2- do maior damotro configuram.
do um outro cilindrou com uma diferença • externe diametral /
qui configura retem ou batente -3-, vacados interna e . central.
mento por meio de furo de diãmetro zadusido onda passa piau
do aço -4., cuja extremniadde interna se prolánga suficiente.
mente para se introduzir em furo adrods preparado no corpo da

alavanca de interligado entre alavanca manual de comando •

,e

as

engrenagens de cambio pelo fato do referido pistío todado
Lin() N D 139.9h6 de 12 de Junno de 1962

cabeça externa recartilhada -7-, ter em distancias ideais doi,

vquerente: C1BA SOCItTE ANDRIC- S01.Ça

rebaixos circundantts ou golas que correspondem em seu diim*,.
tro a furo secante praticado em ponto conveniente do corpo ol

1-Ivil;mio de 'I nvenção -PROCESSO PARA A FABRICAÇIO DE NOVOS CJQ

lindrico de maior diimetro, podendo ser o referido pista() ri
zado eu uma das duas posiOis deterainadas pelas golas por mo

NANTES DE CUBA".
RLIVIND1CAÇOES

lo de argolas de cadeado usual possante pelo furo do cilindro

' 1 - Processo para a fatricação de novos corantes de cu-

ca, que contem ao menos

ui+

Ponto n o 1 do total de 2 pontos aore•ent.dos.

substituinte escolhido entre um cru

fb carboxi-benzollamino, um gruo carboxi-naftoilamino e

um

4

grupo corboxi-tenollamino, caracterizado pelo fato de (a) mono
" fácilar-se no gruno omino um corante de cuba, que cont:m ao
Ws

erit

um grupo omino deil:vel e ao monos 5 *ais fundidos juntos

th ao menos dois resíduos 9:10-diodo-antraceno,.con um anidrito de &ide benseno-, naftaleno- ou tiofeno-dicarboafilico ou
gm um halogenitb de icido beneeno .. , nattaleno-parboxilico,cou
riide tfle grupo de Acido carboxflicn, ou (5) dubmilwr-se O hl
Oélise pa corante de cuba, que eonth ao menos 5 muks fundihil J uN t m 9 . 0u, at Ilifn-os, dois resídUos 9310:-dioxo-antraceno e,
pélo mino& un.gTupo bentoil. , naftoll.ou te
noilamino, ao ma
II 411 erUpo flmelonalmente aonvertido de &ido carboxfiico, o
1 oOnversivel, por hidrólise, em um grupo de ácido carboti hil ~A Mlipxis k ~ Cif seus grupos a-

L4ã

FIG. 1
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/67.741 de No. de março ao mo,.
Requerente: GERARD PRITSCH 9ão Paulo
Privil;gio de Invenção: li APERFZIÇOAUNTOS tH CONEXCU

Setembro de 1970 2361

WRHO N a

I1ARA TUBOS LE ALTA PRESSÃO ".
REIVINDICAOES
1 - Aperfeiçoamentos em conexóes para tubos chil
alta preso, caracterizados por um corpo de conexão mu-

nido de rCisca externa, para parafuzamento da peça sem&
lhante a porca, munida de rOzca interna e em corrsspon
(Lancia com a rcisca do corpo ia conoxão, sendo

prensado

um anel de circubvanção, iriterissO,'preVieto'entre o coz
po da conexão e a porca de aparto, tenao ¡ase anel uma
de suas extremidades em fOrma . cOnica, enca2xada dentro o.
uma abertura afurillEida, feita no corpo da conexão, non'
do a outra eXtremidade do anel em contacto com uma outca
superfície cânIca e3tabelopida no fundo da peça a sait4
lhança de porca, encaixando-se o tunO a constar por del,

tro do furo do anel
Ponto n Q 1 do total de 4 pontos apresentados.

TEN;40 No 167.989 che IP de une'ai V.3h,
Requerente: CHARLES JORDAN DAVI& 2 2 E.U.A.
irivil;gto de Invenção: 'AUPLAMENTO REVERSIVEL
FURAÇÃO SEPARAM, POR TOZPO':

mit?
•

,RE U IND I CACQM.
.
í
1 - Um &cá/S.:á:bento reversível para áao de pafftinait seppl
rável por torço caracterizado por uma caixa f;mea alongada ou mole
oro de aco,,liaento tona° UJI faro longitudinal, um. parte do qual an
iire;ulNino feitio cie :eqào transversal, e uma paz te comunioant, A
co 2xtres.ilade ao qual e circular no seção transversal, um pino mW
Ch0 LUOuli: donguao comcinante com o mom pro de acoplam,nto, cujo
tamanno externo e confijuração secional transversal ficam rompia .)
ment .,r rom o tamanho o configuração dp seção tr.nsvenal do furo /i
na calca, pua penetrar deslizadamente mat não iiiratOrlamente • aLl
sent,r dentro de amou as partes mencionadas de furo Ja caixa quas)
parte ae furo dl caixa com seção transver .;
ao inserido da
atruv;s
irregui •ar, uma rarilyan oe manutenção anular extund circundan.)
co o puna erv.re as -UdS extremidades; ums a p ertura estendendo-se /1
tran:vcr.alm-nte atravás da parede da caixa numa localização ocra 1
alin.r-.e com a rannura guano() o pino e calme comoinam, e um man.;
tenedot removível inserfvel centro cia a p ertura e para dentro de uma ptrte alinnada dl rann.ra de manutenção quando o pino e a peixe
cor:Pin:a, ^a-a travar o paio e a caixa contra uma separação tonel-.
tuatLal.
sat
O requerente reivinada a priorloaae ae identicia
posttaao na Repartição' cle P.t p a r ac nn”te-kmericanu es 22 da Julho •
c . 1 ,,64 soo no J84.460.
Donto n o l ' uo total dl 5 p ontos apresantactos.

•

'94 /
t4
nW"r
Sinn a 11~
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fig1111~
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rÈRMO N o lo8.150 de 25 as Março de 1965
Requerente: THE NOLTZ OfICANISATION UNITED = 1NGLATERR,
Privilegio de Inverno: 'APERFEIÇOAMENTOS EM OUnELATIVO À ?ABRI.
CgIO DE CIGARROS COM BOQUILHA"
REIyINBIGAC04%

•
1 Processo para fabricar cigarros co. angina, ~actarimado por compreender os estágios de formar ua grupo consilitindo/
MI dois pedaços de cigarro tendo entre eles ume ponta de dupto coa
primento e no acamo alinhamento, cortar a ponta de comprimento duplo produzindo auas pontas de comprimento normal, separar se duat/
pontas normals no sentido do comprimento • mante-laa ao amo tempo alinhadas com os pedaços ae cigarro, inserir uma outra ponta de
Comprimento duplo entre as duas pontas nOrmalt, encostar tOdas as
pontas e 06 pedaços de cigarro no sentido longitudinal, encerrar /
as pontes dentro de ima tira de una° envolvente, a qual parcial
mente sobrepae-se aos pedaços de cigarros, • coranr a outra porta/
de comprimento duplo afia de produzir dois cigarros aos boquilha,/
cada qual consistindo de tia pedaço de cigarro cot duas contas uni..
4u longitudinalmente por meio de uma Unica tira, .
A requerente reivindica a prioridade do ,orrospoodente pe.
atilo depositado na Repartaçáo de Patentes de Inglaterra, em 36 de
Março do 1964, soo n 0 12881.
# Ponto n o 1 co total cia 5 contos alleasonzsdnj.

e
1-

Ds/

)

)

TÈR.:0 . No 167734 de 11 de Março da 1965
Requerente: THERMIGUIDES e PIERRE, CHARLES SPPFNDAM = = PRANÇA
Privilegio de Invenção: "VÁLVULA PNEUMÁTICA DC COMANDO MAGNÉ11000,
REIVINDICACDElã

1 - Uma válvula pneumática de comando •agnático não ele n
trico, mais particularmente para máquinas azuis • especialmente
para assegurar a de preagem de uma bobina de enrolamento, caracter.
sacia pelo fato de sua chapeleta ser constituída ou ser levada por/
um pistão em aço chiai unido a um ímã, ou constituindo ele mesmo um
ími, e colocado livremente em um alojamento alvsolar de um corpo /
feito de material amagnático, 'Obre este corpo estando articulado.

em t6rn0 de um eixo paralelo ao eixo ao precitaao pistio, um oraç4
pivotante, portaaor, do órgão detetor ao Loviaento e no qual ea.
caixado um fai de polaridade semelhante a ao pistão, de tal maneira
que quando o Orgio detetor 4 libertado, o braço pivotante apresentt
seu lai acima do {ai ao oistio.. o QUe atrai iaUltimo e sore a /

chapeleta.
Os requerentes reivindicam a priorluale . do corresponnentel
pedido depositado na Repartição de Patentes da Franca. ao 29 de As.
oril dm 1964, Sou n o 1.4.751.
Ponto n o 1 ao total ae 5 pontos apresentados.

D'ér" Cr:.(r
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LUXO NO 156.008 de 13 de Janeiro de 190
Requarente: SATOSEI ?ADUO
ffISIIIHURA - Nio Paulo
Privilágio de Invençiet
SORYZ7117ti°

tturotercOng

?LEMOS 0 0 154.401 do / de Novembro de 19G5

N.quersontb. /CITAM 61.W.NLS

SIQ NULO

Privilegio de Invençib'NOYD YA/Aci PARA SECAGEM DE PAIPAS"

11ZIMMLUSUI
1 -lovo varal p are secatem derDupsl, caracter...4,3o'
por

compreeudor inicialmente uma tadte central retilfr.oa,

CDS

• •atroai:1M superior formando vem gar.eno torviral de suspen •

• e inferior compondo um peveno anel, ortornol ;s.e dl

ração, anel i3t4.411 terno do qual natio...lã-sã uma s,éria

da

1 - nova sorveteira, prevista para sor &copiada à base de
um aparelho liquidificador, aaraetarisada por compreender
adot* &Ws peça ~porta, provida taterloromato de aucsixes adequados para aplicaçio ; base de um aparelho liquidificador, suporte /
:ate que encerra internamente um mecanismo redutor de velecidadoo,
coa eixo inferior 4A airada acopl4rial ao eixo do motor do liquidl

ficaior, dito suporte sendo ainda provido de um pescoço central sy
•*rios. ~atoado externement*, • atravsasallo pelo eixo de saias
do dlio redutor& valsoldadm.
Ponto a t 1 do total de ' ,pontos apresentados.

nal

radiais, raiz rasto aprisimando, dRie sua •xtramidads llvri
lua diapositivo prendsdor de roupa, de tipo ounlquer.

tt il f

Poeto n 9. 1 do

total da 3 ponto, aprasentadol.

zs?

rIG 1

dtmo go 175.97g . de 27 e* Dez*Woro ao 065
.R.qcerentee GERURD SW1NZIDMR • BERURDO SCRIC:IVANX.M- .5j1 Pc*.t

'TERRJ ti g 16/.716
10 .de mam de .4.965
Risquirenta: AMP IhZIARP1.4U,IED - E.U.A.
PrIv11.3 1 0
'AfAaildie f;.RAAIB CA FIO E MANAS Um :11
:LFIN:NDO UM CkNAL sàal. o

I

XEJKO, E P11,:CSC FAL SEU U...0*

Aparaln: s.r. . p à:ar 1 110 e cravar um ronvtor ele-/
i trIto.defànlnro um z.nal sScre o cesmo.compreenocnoo uai matriz /
) p ravactora, as ast de 8; j 2n no craiàçáo e e.mmantos par* mover e
matriz e a ta te rtlitil.acàn:a
na direçào oa outra, caracteriza
e o por La elemento cortaaor azDvival com rala,ão es aatri a Dile
• cooporanoc coa a ~triz durante o movimento relativo entra aá /
mesmas . para cort.r o :1D quanao ;ate se arra posicionaDo entre
atmatr1z e a pose, áliDAS âovendo-se ralstiJaaemte suosequentemante
oseração oe corte D.) sontloo g * raiar aoídor a ponta aparada do fio
As direçio de um canal ao conactor e de cravar O amism:tor s4brep
o
I

Jlio.

A raquerenta r•ivinolcS a prioridado do corrospondente pe-

td1dO depositado na lap.rtiçio de Patentes. das laudo& Unidos da A-

. Privibigio de lnvençío "DI.:103ITLV0

lleounoa PARA CINTOS DE

.RAÇA USADO.1 /M VLICULOS"
.2.14,1TaC01.0:4
.1 - tispemitivo earataaor perra etntet 4e moyarmnIa usados

*a vefoulos, aplicado aproximadamente 1 Zoem central de cada uma
das duas partes que con2tituem um cinto, co t. ..eterizado por um cl
liadro provido

MIA

bmwla de maio pare , pran1e-lo transversal-.

Met* mo cintem itemarrand* uma sola helicoidal carrega, que 4

coa ema *xtrilaidade solida:ria ao cilindro e coa a outra

a as

en

tmatamento que gizamos extremidade do elliwiro, noudo este til

bastareate solidirla amam param de noa bragadaire ova estribo *e
cuja outra perna 4racffin o cilindro e entre emja ~68 . e:entrei •
• cilindro passa o cinto, quo,

liberado, ao enrola sabre si 'au

moo cilindro*
Ponto n*1 de total d* pontoe aproecontadoe.

_parr. ca. em 11 de março de 196 4 , soo 110 35102i
.
Ponto n o .1 ao total da 9 poatoa apresentados.
•

.$0

I

•

••

0

' ‘17
,Ç

Fig.1
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•
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2E~ Ne 150.977 de 2f de julho dm 196$'
Ropqmmroster TILtYLLI INCORMRATID a g a K.U.A.

Mm 159.1,41 dl II 61 Nielp O& 1945
Ilesmeramte) TN* CARBORUNDUM COMPANY a a Lu. A•
baoilágido do Infletiu . w Analun Da IfflalIMAAM
TOONO

Privilégio de Invençio: °N.:ONDUTOS "Intuas DZ AL4A RUIS 1

II VII1tCS3

5tRCIA*

• • Um apareiko de esmerilhar caracterizado pelo:ato mo cog
• ~Mei Uma cabeça esmorilhsdora tendo uma superfície abrasiva
elOmada; u i& mapa do tira/ralhar mmossçada por balam da citada cabeça
esneri1hadora, para suportar as peças de trabalhe a sarem submetidas ao tratamento pela citada superfície abrasiva; un necanisao ela
viador para alustar az posiça.s verticais relativas entre a mema de
trabalho e a mencionada superfície abrasiva; um Orgio destinado&
sent/v a posiçio vertical da superfície superior de uma peça de tra
halho colocada na r•forld• amem de trabalho; • órgios de contrOIe
que respondem ao dito Orgio sentidoc para atuarem o :mecanismo elevador • fia de ajustar a distencía vertical entre citada mesa •
• mencionada superfície abrasivm.
requerente reivindica a psioridade docorrespondantopcdido depositado na aapartiçio de Patentes nos Catados Unido, da Aaerice, em 13 di Março de 2964, sob n o 351.692.
Ponto nO 1 do total dm 11 pontos apressntador.

•

ftlIVTIMLAtar22

1 - Um conduto Motivei, caracterizado por ca,crean

der um interno membro tubular plistiCo, uma pluralidade de
elementos de fios •etilicos colocados *Obre o referido esa.i!
bro tubular em um encabo comprido, uma primeira camada de A
lamentos de fio envolta &Obre os roferidos elemento, de chtua
bo comprido, una segunda canada de elementos da fio envoltm
'Obre a referida peixeira camada do elémentoe, as referida,
• primeira e segunda canadaz do elinantos de fios •oa/leoa /.S
sendo enrolados em enunbos o p ostos, e um ravestimento plíamt
tico comua formado firmemente meabre os referidas ehmentmm
de fio neUlico.
A requerente reivindiC^ a pridridedo de corraspoam

• dente pedido depositado na Rapartiçio do %tontas doo Esto
dos Unidos da America em 2 do agOitm do 1962 ? sob no
214.398.
Ponte. na 1 do total de

8 p g -tos

apresentados

2 ---r°

TERND N. 154.550 de 13 de Novebro.. 196.5
Requarentet •MI D LAID- RO.SS CGD2CRACZOW Privilegio de

1nven4ouF.IFTEIÇoA . mnrcs

Et TRUÇUEj''

rtan me 134.43 3 de

17I77WMCwr5,2
1- 1. calça dm frieçlo para uma tru:ue oztrada de ry,
to comprondendo um par de paredes coláerge p tes e paredes lateraia ligando as paredes convergo.t•, caracterizado peIofato /
da qp* uaa das parednu laterais aessumm abertura de reeep;lb 1
de pino amam lado dm :soprano
-dividindo aproximadamente o Zn.
guloontre as parefes convet..gonteca
A roquerrnte reifindica.de aeo- rdo a prioridade db corre
pondento pedido da¡ositadonn Repartiçlo do Putentes nos Estado* Caldéia da America, em 15 da novembro de 196? slab- no 237.016
rantma o duototaI de 10 p ontos aprezentados

1

de novembro 'de

Pave:rente: DIUTSC112 TAFELGLAS AKIIENGESELLSCHAFI DETA3 •
ma ; • kLEMANIIA •

Privilegio de InvonsZot PROCESSO PARA PRUMO DE PERFILA
DOs 8cos

DE MATERIAL SIXIITICO *
• Peleindlcacaetsm

•

co, produzi 1 - Processo para a produç:o de corpos Z

.

cls q; • partir de tabos fl.:doeis de material aintetico, com
reforços constitdidos por fiaras, em espacial por fibras de
vidro, no qual o mataria/. do refórso iMpregmado de rezina oi
aplicado sàore o tubo floXível de mataria/ sintettco, e coberto por um inválucro constiuldo por fólhas.do resguardo •
alargando-se o corpo assim formado dentro de ~molde,

por/

moo de una s.00repressZo Interna; caricteriZad0 pala faté
de d corpo que cmstitui mais tarde o corpo 0c0, Ser produzido' primeiro em forma de falias, aplicando-se material de
refOrio em ambos as Lados um tubo flazIvel de material sintí
tico",. em °atado dobrado em sentido loultudinal e formando
asn,s

12à

raiz* plana, de se impregnar o zaterial de refor-

ço co M ;-V.na, d materiaF sinatico , de :i cobrir :ste por

2364. Quarta-feira
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libelo de folhas de resguardO, e de

sOleentoo

4- Setembro de 1970

(Seção III)

~bis est. corpo

411 forno de faixa, assim resultante, alr formado dentro de
MOlde ACP

interna,,pate constituir o corpoi,

vários troncos da canalisaçOe& percorridos por Quantidade,/

Soá/
olindditanto reivinai0a a prioridadvdo

~moi

Ownuenza pedido, depositado na Repartiçio de Patente•
oblemanhap em, 21 de novembro de 1960, sob o núm.!~
O 34

cos que diste fluido emite, caracterizado ptálo fato de que
de fluidos de diferentes provenlincias, estio colocados
de um detetor de neutronsi e de que a diaposiçéo doo
citados troncos, suas dirensaso e sua alirontaçao de fluido
tOrno

respectivas, sio determinadas para ou* a resposta do citado

$16 X/39a.-.
POntO A le 1 do total de 15 pontos apr•sentados./

s una concentraçio dada de produtos de finai°, em
detetor, a
qualquer das canalizações, seja sensIvelmente a mesma, qual

4(';

quer ou* seja a canalizaçio considerada. •a•

requarente reivindica a prioridade do corroeremdente pedido dopositado na Repartiçio de Patente* na /ramos

I1

*e 7 de tovereiro de 1964 sob no 963.o9z.

7 I. il .
;

•••

q.

t

LL4L7=1

Ponto n o 1 do total de

4

pontos apresentados.
_

$

112X0 Ne 166.E62 de 22 de outubro de 196à

ileouerente: NICROTEX INDOSTRIA DE GALVANOPLASTIA LTDA. *
CIO PAULC
tiriviliglo do

Invenção: "RODA PARA POLITRIZ'
REIVINDICACOES

1 . Roda para politriz, caracterizada pelo fato doá
'discos de pano ou as cerdos formadoreas de sua banda operaÁora-friccionadora, serem dispostos abre dois tubos ou iuVos tubulares, dispondo-si estes tubos um no interior do.ca
'tro de modo justo • sem folgas, • de cada lado do conjunto/
los discos de pano, um disco metálico resistente, co. sua /
parte central ajustada :Obre o tubo-luva-central-extsrno, e
no interior do t ubo-luva-centra-interno, uma luva ou bucha/
'oie madeira

ou do outro material adequado, que ali 4 introda
'ilida com prosai°,
oonto n o 1 de total de 3 pontos apromintadow.

•

I TWO

No 166.632 de 2 do fevereirb 'de 1965

bylerente: CCWMIESARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

FRANÇA

Lfrar1ligio do Invonçéo: "DISPOSITIVO RIRA MEDIR A CONCENTRA

165.962 da ,1 oe aozembro de /964
Requerente: PAULO ARIBONI s• SIO-PAULO
Privilhlr. do Invençío: "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS A JON.
ÇOES ARTICULADAS PARA FIOS ELLTRICOS"

URRO N o

REIVINDICACDES

1 . Áperfeiçoamontos relativos a junções articuladas para fios elétricos, do tipo que compreendo um corpo e;
terno isolante, de configuragio pseudo-elítica, subdividido
tranaversalmante ao meio, co. cada uma de suas metades pra-vida de um orifício extremo, de entrada para as pontas 11
frei do fio de ligaçio, caracterizados pelo fato que é pre.
visto um eixo metálico longitudinal, provido, ao nfvel dio de sua estonais:), de una luva metálica •nvolteria, dele/
separada por tubo isolante intercalado; e em terno do reter:
do eixo sendo aplicados livremente dois blocos priseíticoar
livres mas amovíveis longitudinalmente, cada qual inserido/
numa das metades de dito corpo, por4e cruzados ortogonalmen
te entre si, cada suporte estando encaixado em duas canal*.
tas guias, diametralmente opostas da capa externa, co. peal
cionamento estável dado pelo encaixe de duas saliéticias laterais • opostas, em correspondentes rebaixos previstos nas
citadas canaletar.
Ponto no 1 do total om
pontos apresentados.

QI0 DE PRODUTOS DE tI§Si° EN SUSPEI

'$IO EM UM FLUIDO,

sgrimicçozp,
1 Dispositivo para medir a conCentrição de proda
42_111g2

RD nal" Par . 4,14019 de Matrona retarda
o

MARIO ONCIAL , (Seção 111).
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wur

IMMOI i 165.43b is 17 de tossem/kr* as 1,41t

IMMO IR 162.857 de 23 de ',teatro da 1961,

Requerentes WitRIULNY mucloo-moupoimun

Maquetente: TITO LIVIO FERhal PERRONI * SÃO PAULO

CliEREOI METALLUROII IM./.P.BARDINA e GOSUDAESTV1NYT ik

Frivilo de invençÃo; "EMAS usrosiçOts EM ESPELHO )(MU

Jum TYSTITUTE PROLITIEOVARIJA METiLLUROICESECIE ZAYODO

WWWWWW

• • VISOR PARA VEICULO
RIVLNDIcAcus

Privilégio de ley.nçí. g im Hour

1 . Ea;.e/to tetroviaor rara velcutos, cerketerlia: dn

poic;

k

fato da ra ouporticie do espelho retrovisor, ter e-

o

flEIVIRICIANS

1 - em -molde para máquina; de fUndiqío contistas, ' folu

(1.4ptmet foto-c:lula, que, atravét dep transistor, rol; ou /

vé/tulas, aciona um sistro ima, par.sfvel de atrair

UMA MÁQUIN1 DE FUNDI

çlo CONTNIU":

coa paredes desmontável' e Provido de canele Lutemo. Para

esmo

lho retrovisor, fazendo-o deslocar-se angularmente, assim 1

fornecer um líquido de resfriamento, caracterizado pele ta,

que haja 'incidincia luminosa na fotovilula; pelo . fato de •

to que as paredes que formam os lados curtos do moldo fica*

dito espelho rstrorissor, cessada a incidiincia luminosa, vol

deslocàvelmente montados entre as paredes que

tar posiçio anterior, sob aço de molas atuantes centra /

dos comprido' do molde; dito moldo fica provido de meios de

os bordos do momo; pelo tao de o conjunto ligar-se em . )

alisentaçao de dito 1(quide dé resfriamento. .

qualquer parte do veículo, de preferincia nas lanterna, trA

torasa

os

Ponto m g 1 do total de 6 pontos apresentados.

moiras.
'

Ponto n g 1 do total de 3 pontos'apresentaeoa.
Pia Els, I

TLRMU A G 167.171 46 15 de fevereiro de 165.
Requerente: JOÁO

HORTENCIO - Dt MELEIROS = PARANÁ

Privilegio'de InvençÃot "APERFEIÇOAMENTOS INTI. ODUZIDOS EM .
.COMPREJSOR DE AR P ARÁ EQUITO DERTI.

n:oe
RMINDICArRS

tramo Oe 144.435 de 19 do agOsto de 1964
Re querente: ARLIEDO ALVIS DA COSTA x * SIO PAULO
Privilégio de Invencio: "NOVO E ORIGINAL MODELO DE ASMA
PARÁ TILEVISIO"

1 . APERFEIÇOAYEMTOS INTRODUZIDOS I..? COMPPEESOR Dl
LB PAPÁ EQUIPO

DWTÁRIO, compreenderdo um coL;unto comPres-

sor as àr caracterizado por. incluir uma válvIJa selou-161o.

I

para descompressio do cabeçote, operada ;ela corree de ali
•
mentaçaio do compressor, operando-se a descomire'ssio lerre./
que o compressor parar p or dualwer ctrcunstencls
Ponto n 2 1 do total d. 4 pontos arresentadom.

• ,."

RETVINQICkCOES

1

"NONO L ORIZINAL MODELO DE WIEN). PARA TILIVI•
SXO*, que; se caracteriza
essencialmente por ser constitulde
por um suo° central (1) ao qual se fixam discos (2), regi; —
lamente distribuídos, sendo •s cada disco W, fixas duas/
hastes metilicas (3) diametralmente opostas, ficando cada /
neste descolada de um certo ingulP eme rolagio 'a inferior, /.
formando as suas extremidades, um a linha espiral ficando /
os conjuntos de neste hastes em planot parplelos.
Ponto n e 1 do total de 2 pontos apresentados.

•

2: :6 (

•

".r‘

1

?IMO N e 173.341 de 21 de aetembro . de 1965.,

Setembro de 1970

(Sen:..0 III)

Riquerentet SELAMA KACOWICZ •'ÁTADO Dá GUANABARA
Privilegio do Invençie g t COLORI° TNRAPIUTICO

aIRMO NI 150.028 de 20 de jOnhO de 1963./
%quarenta: USTÁLT raa DIZ ENTWICKLUNG VON gemem
CHEN ANWEMUXGEN ZNEDGA • Lieshtenstein •
Privilegio de Invençíos *N OMEADA Dg ESPINGARDA •

jOivindleadest.

311~121144/. : '

Colchao terapeutico medicinal, caracterizado por/
ser constituldo do fibras de ceco, previamente desfiadas ,
assisadas em camadas superpw. tas • costuradas em mantas, 12.
t -

Irando internamente duas armações de tinias/atas harrinhas de
aço cruzadas.

1MeR
5114

•

1 - Granada de espingarda dotada dum prosai-vir de •rraaque O'
rorpreendendo usa cauda tubular porta.eapenagee, caracterizada porqmg
• dita cauda, 4 feita duaa . sá peça, dividida interiormente em dois
compartimentos, por uma perta coaprialds na qual est; inserido tas O I
bloco porta-tubeira, cuja tubeira ; constituída por ui Orífiolo aZtaR
de Ui:tetro ' constante em toda a sua altura.P
À Squerente reivindica de 'cardo coa a Contentares Interagi
ciona1 e o krt 21 do Decreto-Lei ns 7903 de 27 de agasto de 194%
40
a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartitio
Patenteada Suiça, em, 9 de Julho de 1962 Sob tic 8261..

Ponto 10 1 do total de 2 pontoe apresentadee./
_—

Ponto n g 1 do total de 6 pontos apresentados.,

TERMO Ne 166.74 de 29 de . janeiro de 196Ç
Reauerente: LUIZ

LER?

ALVES * 310 PAULO

PriVilegf.o de Inven;ãof "VÁLVULA AUTOMÁTICA PARA FAZIOS DZ
vecuLas ax

GERAL"

REIVINDICAÇNS
1 . Válvula automática para freios de vetcu,os em

e

geral, para ser intercalada entre o burrinho

maitre

• cada/

uma das rodas do veículo, caracterizada por ser constituída
por um cor po premido internamente de dois alojamentos

cilia

dricos, paralelos, sen#5 um para a acomodaçio de um pistão/

TERMO Ne 169.552 de 10 de maio de 1965

transmissor-Isolador, apolawa em mola helicoidal cônica, e

Requerentes TOICHI TAMARIX' . SIO PAULO

o outro para uma válvula direcional, apoiada em mola holt .

Privilegio de Invenção "NOVO

coidal cilíndrica, sendo os referidos alojamentos interliga

MUNO CAPi

dos em suas'extremidades por condutos, um deles com derivação aplicada ie tubulação proveniente do burrinhci, • o outro
co. duas

derivaçUs, nua

delas aplicadas 1 tubulação ligada

MODELO DE APARÉLHO MANUAL PARA

EM COCO"

P11 VI
1 - NOVO MOD21.0 DE APARELHO MANUAL PARÁ ABANAR

CLFIt

CUO, caracterizado por se formar de duas armações (1 e

1 panela das rodas, a outra co. um curto pescoço com ori-

2), montadas em um suporte (8), a primeira sendo fixa e

fícios laterais, do nua: se salienta una haste ligada

1 vá/

vindo de gula para a segunda, co. rodas, dotadas de uma pe.

vula direcional acima mencionada, haste esta provida de um

neira fina (3) que separa a terra do cate eme caco, • de una

orifício em sua extremidade livre que, ao ser concordado /
com ' os di.t .os orifícios laterais do dito meaeoee. poderá re-

p eneira menor, de malhas mais grossas (4) 'traves das quais

ceber um grampo

posito (6).

'onto n o 1 do total de 7 ~tos apresentados.

e

.

eu

passam os grãos de caro; limpo, recolhidos em um saco ou dePonto n 0 1 do total de 5 pontos apres.o,....,-

DiARIO OFICI 4,L
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•

TÁRNO 18 146.631 de 1 de f
iro de 1963.,
Requerente: I Xicolino Guimaráes Moreira" - Sio Paulo •
Privilegio de Invençio: " Novo Torrador ou Secador

pa de madlira absorvers te, a referida almofada tendo pares /
de lados o de arestas terminais opostos, tendo o tecido uma
resiste:1cl* em uma direçZo maior do que sua resist:ncia nu-

111,1dAnyiiclic6al •

1 - Novo Torradour ou Secador, caracterizado por constitui:

ma direçrto transversal a esta primeira direçío • sendo dia.

OS de um cilindro metálico em cujo interior giram pás em alta ro:
tsç:o, para manter em suspenso no vaçor super-aquecido os produtos a secar ou torrar, sendo tal cilindro colocado num canal de
fogo para o seu aquecimento..

posto com relaçZo almofada de tal modo que a linha de resitÂncia do tecido se astenia transversalmente is arestas /
terminais da almofada, caracterizado pelo fato da por„lio da

Ponto n g 1 do total de 4 pontos apresentados,/

referida almofada inclusa localizada adjacente a cada uma /

O 00 ®0O

das suas arestas laterais sor dobrada para dsntro,
de volta sobre si

()

mesma

•

entZo,

para formar uma prega tendo uma prl

moira dobra sobrepondo-se a uma porçU no' dobrada da alma.

*111~~1~,

fada • uma segindit dobra sobrepondo-se 1 primeira dobra * /

(o

guies para fixar a primeira dobra, mas nZo a segunda dobra*

°

de cada uma dam referida pregas ; porçolo no dobrada da /

• N"%\n•

•

e

• almofada que fica sob a mesma; de maneira a manter a primei

riGURA.1

ra dobra numa condiçZo achatada, enquanto a segunda dobra /

TC340 N§ 1 4 9.060 de 10 de maio os 1763./
Praça •
Reqaercnte: CONPAGNIE DE SAINT-GOBAIN,
Prl y llegto de Inven;:o: PRO:ESSO DE PREPARNIO De ADUBO FUMADO
GRANJLADO ), BASE DE SUPERFOSFATO TRIPLO.

.$1 deixada moldar-se ao corpo da criança, as pregas dessa /
Maneira prJporc1onando velasuntos de aresta na érea na qual
4

a fralda envolve as pernas do usuério da fralda, as pre‘ae/
sondo substancialmente mais estreitas na largura do crio a /

ZAJ.EITURZA.QUI t 1 - Um processo de preparaçáo de um adabo granalado, a ba.
se de superfosfato triplo, caracterizado pelo fato de consistir er
Pr . p.tr.Lr, de um lado, superfosfato triplo, 'do forma eszoncialmentb
p.lveralenta, por ataque d p minário de fosfato, tritare'do ate finura
conv•ni . nto,por ácido fosfórico de roncontraç:o elevada, preparar /
por oiro lado, um caldo resaltante do ataqam do mineral de fosfato

almofada • sendo espaçadas entre si do modo a prover uma, /
érea absorvente relativamente grande na porçZo centra/ ia
almofada Intermediéria das pregas, as.porçé. ea da almofada
dobradas para formar as pregas sendo de menor espessura do

p,r icilo fosforico , misturar intimamente e granular numa/
apar • Ilioum mistur..lor-granalanor o superfosfato trinlo, sob forma
Plav . rilenta, o prodato seco, rec1rculado,, e o caldo resultante Ao

que a porçZo central ao dobrada da almofada./

o
aulur por ácido fotfOrico da,lto, a seguir , secar e peneirar
de
ilibo grdnalado, a ba:e doo sap • rfosfato triplo, assim obtido,
nolo a efetuar a separac:o do aduzo granulado de dimensáo comerciá-

pondente pedido * depositado na RopartiçZo de Patentes doa
Estados Unidos da América do Norte, em, 17 de ag:sto de /

.A depositante reivindica a prioridade do corres

1964, sob o
re4aersnte relvandlea de acOrdo com a Convemç:o Int0,1
nacional e o Art 21 do Decreto-Lei 7.903 de 27 de agósto de 194 , 5, a
prioridale do corresponlente pedido, depositai° na Ripartigio de
Pàt o nten dà Prança, em 10 de maio dm 1962 e 1 4 de maio de 1962

no

389.931./

Ponto M e l do total do 2 pontos apresentados./

soo nQs.397.1i8 e 8)7M), respectivamente..
Ponto II° 1 4n total de 6 pontos apresentados./
1

ta

1

\I .' t
U---

". ‘ P1
--

ZAt'24:3

.' I 4-1
2

H-44—^:--j
, *
.,
a
1.
,c

TERMO Na l68.338 do *30 de Março de 1965.
Requerinste: RIM TOSSI MOI er Yrialnik
Privillígio de Invenção: "DISPOSITIVO DE GUINDAM! RIpvna pà
RA ACOPLAR IMPLEMENTOG A UM 7iATOR0
PIVIIDICACOM

Lii
T£R.40 NO 172.134 de 17 de agÁto de 1965./ .

1 . Um dispositivo

Re.tuenntot CANniAN 1UERNAI1ONAL PAP:R COMPANY la CANADÁ
.
.

Privilegio de InvençZoe APERiEIÇOAXENTO EM MIAU

TWARMBOW

çlvw,

1 - Aperfei;o.lmento em fralda destabara;ivel, que cc!
prurido uma almofada, geral:vnta rezangalar , formada de pol

do Fundagem rípida

pera aio. /

piar um implemento a *a trator, emproe:1~de soa amasio
principalmente e* forma de forquilha trainersal, .4,1411 pop
nas do destinam a saras ligadas 4411 atiço' do traça° do dig
positivo da suspenso d• tr;* pontos do trator, em dita. PS
aas sendo providas nas imas extremidades sem olesestos do 1
eoplaunto para conexio aos pontos do suepensio inftrior ÕD
implemento, consistindo de 'agem t
YolliodDP

una
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Ur'

os, a dite armaçao 1ncletodo uma porção vartje41 auoarlem /
para como:Lio ao braço atuador do dito dl'ro3itivo alevndnr/
• sendo provida com um *lamento acoplador para conluio can/
O ponto de suspensio superior do implemento, caracterizado/
pelo fato das pernas da armação disporwa-a. anTtf y .i. tran.1 I
v•rsalmente para permitir variaçio dos inguloa eaxtensões/ :
laterais do triingulo formado entre os ditos •lesantos d. a •
aoplamente.
O requerint. reivindica 4 prioridade doserrasosn.
mentes pedidos depositados na Repartição do Pat.nrs da rin
landis, ime 1 do all?11 de 19611, 2 A
-4 A..112edOrd de 1964 • 19 /
de janeiro de 1965, sob a li o. 674. 2534 • 115, raspactiv..‘aa
Ponto n e 1 do total da 10 poti:os aorasearado..

Scitna)ro de 1970

tdeçto 111

6 de abril . de 1965
DE
RECHERC:4ES
DE PONT-A 7 1CUSSON
Reverentat c?2:-flls
APE4FEIÇOADA
PARA ELEMENTO DE
rrIvIláglO de Invenção: "JÚTA
TUBULA.Q.0*

TÉrtm0

No 168.61.8 de

puna

REIVIND1CAÇ(NES

1 - Junta aperfeiçoada para elereni.o che tubulação
con.stituldi, por um lado, de ua extremidade-macho • p or asi
tro, de um encaixa provido dg a...a coroa.ccterna, junta essa
nue, do tipo dn contraflangt, a p resenta una secção radial sé
forma geral do "U" e Q ue com p orta, regularmante distribui
diz sabre o se, contórno, um certo ntímero de bossas dotadas

de c:ificios .1.trav“ dos quais passar cavilhas de conjuga çZo da junta, caracterizada pelo tato deque, de uma parte,
a face interna do ramal exterior do contraflange constitui,
pelo manos er Farte, uma suçerfície cilindrica de diàmetro/
tal nue os prolongamentos dos eixos dos orifícios das cavi-

2 1
fiQ9

9o

/I

• .0

!ç

'Sk
•\

6

lhas estão situados quase sObre essa superfície e, de ou- /
tra part., -cada caiiltut cce p orta na direção da sua extremidade de a p ef‘o sare, a coroa externa de encaixe duas sallika
cias laterais dispostas de uma face i outra de uma sall;n
eia de wicósto e em ti' m p)ano nuase diametrarit cavilha, de
maneira que assa cavilha se apoia por essas duas sallãnclas
latera:s contra a referida superlície cilíndrica do ramal /
exterior do contraflange
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição da Patentes da Franca
um 14 de maio de

1964 soo n o

974.477.

-

Ponto n Q 1 do total de h pontos apresentados:

ORNO N g'

169.579 . do 12 de maio de 1965

tRaquerentee AXONTME ANDRE CITRONE

FRANÇA

Privilígio do Invongia USSENTO-BANCO ESPIWILINEKTE PARA
PULO 4USONOvEL"
HEIVINDICAQUES,

.• Assento-banco, caracterizado pelo Fato da o
sento propriamente dito 4/ou o espaldar compreenderem umm
armaçio obre a qual sio esticadas corroiam elásticas no .
mIntldo do comprimento do banco ou do espaldar, sendo intet

poeta, uma travessa de material flaxiVel entre a arenito
48,correias,,ainsivelmente a meio-comprimento destas.
Reivindica-se de acardo a prioridade do padtdo aosrospondente ddpositado na Repartiçio de Patente, da Frange,
ea 15

44

•ai* de 196h 201, n p 5.128(S,&.0).

ponto

no

1 do total de 2 p ontos 4Dreà.....e...".0

TERMO Nd 168.667 do
de abril de .196,
Rmqu•rente: N.', PHILIPS' OLOEILAMPENFAHRILKEN a HOLANDa
Poketl‘gio de Invençao: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS à
ARRANJOS Dl TRANSMISSIO DESTINADOS/
1 TRANSMITIR OSCIIAÇOS8 MODULADAS*
4
OIYJNDICACOEâ
1 . Aperfeiçoamentos sm ou relativos a arranjos de
transmitia° para transmitir/oscilações moduladas, no qual o
contettdo dle informação está substancialmionts concentrado /
aUONtanolalmente em uma faixa lateral, compreendendo o arrua

jo transmissor um primoiro modulador de amplitude alimente.
do pelos sinais a seroe transmitidos • um orcilador de onda
portadora associado, a Oaollaqjo da portadQra • MU
. 419.10

f

rrn Or:lii)

.

ama :at.rala •staLmo derivada, do acrultdor do am plitude, /
cnjos p inais ao a:licados a um limitador da amplitude, ser
vindo os sinais de amplitude cohntante orlginárioe do limitmdor ee amplitude para produ:iros. a oscilação da portadora
para um modulador de salda tambám alimentado - como modulação - com os sinas a rirem tramem/tidos, caracteriradoa pg
lo fato de oue se coloca um dup/ieador de froquãnela entre/
o limitaorr e o modulador de saída, seguido da um filtro de
safda aue deixa passar arenas a faixa de sinal ccm o dUre/
da oscilação da'portadora dos ninais aplicados ao limitador
de amplitude.
A requorente reivindica a priorioade ao correSpon.
manter fedido depositado na Repartição de Patentes da Rolam
dr em 9 de abri) de 1964 sob n o 6.403.783.
Ponto n o 1 do total de 6 pontoo apreammtados.
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TERMO N o 1r9.81 de 24 de Maio d. 1965
*Fsequarehte: RADIO CuRFOHATION OY AMERICA - 11.ü.lhot
'CIRCUIf0 CONVERSOB DE SINAIS".

Privil4gio de

kjaVINDICAÇO&L.

l'- Circuito conversosr de sinais tendo prãmedib é Ir
....gunoo transistores, os quais tkp •letrodo& amideores, de fr'
base e coletor, c.ra i terisado por uma impedi/tola de sargagets!
slemonto de conexão entre os coletores dos ditos whist,• n
segundo trawisturas para excitação da dita impedineia em Ni,
laço 'onsL - pull s , uma primeira impedíncia ligada entre o 41,
missor do dito prime:To transistór e um ponto de refihrincle
de potencial, intik segunda impedincia ligada entre o

CM1880é

do dito negundo tranSistor e a mesma referencia-de potencia:
um de circuito de polarização ligado á base do dito segunde
transistor para estabelecer o ponto de oparação do dito 51t.

gundo transistor, um circuito de entrada acoplado À 1mm d,
dito primeiro transistor, e um elemento de acoplamento do 6è

rei ligado entr a os ditos emissores dos ditos troseietoree
WILKHo Me 169.58e de

12

de mais de 1965

Whoerouter PFD110 RIZZO - SIO PAULO

1

para bloquear o fluao de e prover eficiente acoplamento neg..

freou:nelas de sina)
requerente reivindica de &cerdo a prioridade

orickliglo me InvençãOAPERFSIÇOAMtiTOS kr),,Inanoxim

Jelvinienpg
1 - Aperfeiçommentos em retentores, earacterieddo P4
le fato de • ratentor prOpriaaantob dito ser formado a parillr
de um anel feito em material floalvel, e com decsao tramém
sal em V, o qual aplicado rigidamanto ao elmo do Motor ehe
por elo acionado, anel

isto

Mi

cerreapondente pedido depositado na Nepartiçâo de Patentes e/
dos

181/4011

Un-lOoa da Jueírice em 4 de dezembro de 1964, sok..

o , . et 41&.954
Ponto rt 3

do

total de 8 poittce mpredenttdoa.
IY

que gira, solidiriamonte ao mek

rido eixo, no Interior de um ootro anel, porá. *etílico, de
aseçio

transversal em U, inteiriço om composto por doia iso

copiados, dito anel mot;lico soado fia* À oarcaÇa da Pega 01%
se o conjunto •st; aplicado.
Ponto rt ,? 1 do total J.. • ~toa apresamtades.

.( 45141 71 /

digliffirmirefflè

.....„0".72,~~/
11.111

( WIMM7
4 . 4 ~Mb=

L.:

thei0 No 1,0.143 4. 28 de Junho de apb3./ . .
Requerentes " PARBESFABRIIEN BAUR ANT1ENOLSILLSCHarT o . - Alemanha /
Privilágio de Invenção: " LACAS AWDEAS PIXADAS EM ESTUFA ".- •

b3/14d1214111 1..

1•
Witn0 e* 167.788 de 12 de Marco de 1965
••
•
Reçuerante: DINAV-DISTRIBUIDORA NACIONAL DE YE/CUI.00 LTDAM,Orcort&
irlvilegio de Invsnção1 'MOVO PLANO PARA DISTRIBUIÇ10
stsic0L0S
NONRIZADOS"
SLIYINDICALOZA

1 - Novo plano para distribuição • venda de veículos Coto. .
rizados caracterizado pelo fato.de permitir a compra do veículo ea
prestaçóes, sem juros, dentro de uma seleção pred-teraitteckli
Ponto no 1 do total da 2 pontos apreitIltadoa..,

1 - Lacas aquosas, fixadas em estufa, á base d. soluçóea t
aquosas de resinas alquídicas contando sais de radicais de ácidos
trecos, com &minas orgánicas, soluça.. estas as quais conta solva.
tia orgán1coa, ampla ou totalment• miscíveis co. água, caracteriza
Oba pelo tato de eonteram as lacas, 'Jon° &manas organicas, alquil •
&minas terciárias contendo ao todo atá nove átomos de carbono,
mentos básicos./
dépositante rsivindica, de acórdo com a Concerni° Intm
nacional e de conformidade co. o artigo 21 do COdigo da Propriedade
Industrial, a prisridade do correspondente pedido; nepositado na Ri..
partiçin de Patentes da A
* lemanha, em 18 de agósto de 1962, sob
r 37.62t 11/0/22g.Ponto no 1 do total de 7 Pontos apresentados./j

Setembro ds 1970
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tlemo N2 149.717 de 7 de junho de 1963./
Requerente: IHS OIL SHALE

CORPORATION -

EUA -

Privil;gio de LavenqZot PP:GESSO PARA PINOLISAS MATERIAIS CARBON'.
CZOS SOLIDOS 0..

Tn140 Ne 167.373 de 22 de fevereiro de 1965.1
Requerente, 1. HOPYMANN-LA ROCRE CIE. .SOCIETI AN0RYX3

2.112.11111.G:.oux1;1 . Um pro:esso par% produzir um va por efluente de um mateessa cartoníceo Sólido, deixando, após pirolito, um reside.° do sóit
Los gastos, caracterizado pelos astigios de: p irolisar o citado ~torta' Sólido n,ma zona de pirJlise, por c.ntacto com corp...: transportadores de calt i, mais quentes, para obtençio de va por flue-.„4/
• sólidos gastos quentes, remover o citado vapor efluente da citada
zona de pirólise; separar os sólt,:os citados gastos quentes das citados corpos transportadoras de valor; ' traosterir os citados corpos
transportadoras de calor pira uma zona de aluecimento de corpos /
transportadores de color ; arrastar, pela &mos, uma parte dos o't!
dos saldos gastos quentes, numa tona de el. váç:o de eis, numa et loCidade de gis que impede a formaçZo do am leito flailificada, relativamente estaclonirio; queimar os citados solldos gastos arra..• tachas 'na citada tona 44 elevinZo da gis, para formar pralatos de
combustio quantas que consistam da cinza gasta e gases de combustalC
aquecer os citados corpos transportadoNs de calor, na c.t.la zona/
de agmecimonto de %rode transportadores de calor, por melo dos citados produtos de costa:st:o quantas, e re-enviar os citados corpos/
transportadoras de calor para a citada zona de pirólise, para efe toar a elrolise de mova carga da material carbonate* sólido nela /
introduzido./
leivindica-se de acg rdo com a Gonvenqio Internacional
o &A 21 do Cg digo ia Propriedale Insatrial, a prioridade do pando
corresponiente depositado na ReparticSo de Patentes dos Estados Uni
dos da America, em 12 de junho Je 1962, soà ne 201.994./

CUIÇÀ •
Privil4gio d• Invencao:PROOSSuo PARA A

OEXPANAÇÃO DS enTO

NAS poutnicAs

a31I2AUG1ZOI:4

1 - Processo para a preparagio de polieno-cetonas,
raeterizado pelo fato de que se faz reagir um Álcool seduzi-.
dário de propargilo na presença de o* catalizador eido coa
um enol-íter de alcollo ou um dialcoflo-cetal de uma cotona a1.iis :A.1mi ou oiclo-alifítioa, de que se aquece o cotai /
resultante a fim de formar una aleno-eletona e, se neoes,s1
rio fOr, de que se submete a isonerisaçío a Ultima a fim de
convertâ-la na correspondente 4.4-k: g-ou a.k.-6.€.- -catou* no
saturada./
Reivindica-se de &wird° com a Convenço Internacional
• nos târmos do Codigo da Propriedade Industrial, a prioridade do peldo . correspondente, depositado em 25 de reverei*
ro de 1964 sob o ns 2290/64, na Rapartioío da Patent.. da

Ponto n2 1 do total de 20 pontos apresentados./

Ponto no 1 do total de 5 pantoa apresenta:mu.,

TÉRMO se 143.932 da 18 da outubro de 196t4..
arquerentet UNITENSAL OhL PRODUCTS COMPANY a
Privi gigio de InvençZo: PROCESSO DE ESTABILIZAR GASOLINA COM.

TERMO Ne 16i.270 de 30 de Julho de 1964

OEURIORAÇãO DOBÁXi g O ARMAZSNANSNTO*

Requerente: AMERICAN CAN COMPANY - E.U.A.

ralualtrajapi
'

Privilígio de Invençio "PROCESSO PÁRA

• um processo de estabilizar gasolina contra deterlo
!agito durante o armazenamento, caracterizado pelo fato de con
slstir em incorporar 1 g asolina uma concentraçio estabilisan:
te de um inibidor compreendendo P-fen11-V-secalquil-orto-fe.
ailenodlamlnad

METAL DE POCCO PÉSO"
REIVISDICACEPSI

1

Um processo para produzir una espuma os •etal,'"

que una massa de substíncia metílica fusível e de um tubstía

A requerente reivindica de acorda com a Convenço
•
Internacional e o Art 21 do Decreto-Li A2 7903 de 27 de avos
to de 1945, a prioridade do correspondente pedido depositado/
na Repartiçio de Patentes dos Estados Unidos da Am4rica. em.
18 de outubro de 1961, sob ni 145.980./

eia produtora de um gía quando aquecida pelo menos 1 tomperA
tura de fulo da dita substância *etílica sío aquecidas juntas a uma temperatura predeterminada, para produzir um fundi

Ponto n2 1 do total de t pontos apresentados./

tIRMO Ns 136.052 de 29 de janeiro de 1962./
Requerente: POLNER CORPORATION LIMITED v CANADA( el
trivilígio de InvençUt PROCESSO DE PRODUZIR UM POLI:CIRO
DE BUTADIENO PARA PREPARAR UM COMPLEXO CATALIZADOR APLI
IIYEL NUE& POLLMERIC40

PRODUZIR UMA ESPUMA Dl

do da referida substância motíliea e produzir bílhas da gís
dentro do fundido, e em que o fundido •ntío resfriado

para

solidificar a substíncia *etílica, enquanto as Alheie aio ri
/

SLILIRUCLOW
./ - Processo de produzir um polimaro de butadieno em
que pelo menos 75% das unidades mono:a:ricas sío do centigum.
raçto ols-1,4, caracterizado por compreender a polimeriza çío de butadieno, na presença da um oatalisalor contendo /
litio, formando pela misturagio de um composto de litio fira
dutor • tetra-d.odeto de titânico oa tricloro-monoiodeto á

tidas dentro delas caracterizado por compreender a faze de a
dicionar particulas de um agregado eilieozo nío 'etílico. à
dita nassa de embati:nela •etílica • dispersar completamente:soe agregado dentro do fundido, com o que • fluidez do

alu

timo reduzida, a temperatura predeterminada sendo tuia temperatura superior I temperatura de Solidificação da substân-

cia *etílica, mas inferior à sua temperatura de liquefaça°.
A

requerente reivindica de acOrd0 a prioridade do

COrrespondonts pedido, depositado na Repartiçío do Patentes

A request:to reivindica a prioridade do correm.
'abdome* pedido depositado na Repartigio de Patentes do Canadí, em, 31 de janeiro de 1961, sob nes. 815.880 • 8158d1.
\ Ponto ne 1 do total do 15 ponto. apreelentadoe./

dos Estados Unidos da Amirica em 31 de Julho de 1963
O n 2 2 99 071.
Ponto n g 1 do total do 10 ~too apresentados,

ob
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(ERMO

.

Setembro de 1970 2371

$0 160.435 de 26 de junho de 1904

Requerente: SZEA5TII0 SILVEIRA SIO PAULO •

TUNO O 136.372 dó 12

Priviligio de Invenção: °NOVO PROCESSO Dt PINTURA OU REVZS.
TIMENTOS DE PAREDES INTERNAS DE TE.

de-tê/011TO

de 19624;

Requerentes SULL INTEINATIOXLIZ RESSARCE NAMOUPP1J

1:42

aipi SOLOU •

TOS DE RESIDUCIAS, ESCRItóRIOS,

. .
Privilligio de Invenção; PROCISSO.PARA A DZSIDROCILIÇXO OTI•

LDES, COMODOS, VI/CULOS. ARMÁRIOS I

DOTE DE ALOANOS Dl C4 a O4 a

_

•

CORRZLATOS*
pRIVIXDICACOR:
Um processo para a deeldrogenação oxidaste de al.

-

1 .'NOVO PROCESSO DE PINTURA ar RVEZTIMENTO DE PI
RIDES INTERNAS DL ISTO& DE RESIDENCIAIS, ESCRITÓRIOS, SALDES.
CCMODOS, VE1CULOS, ARMÁRIOS E CCRRELATOS*, caracterizado /
por compreender as eeguintes omraçbes •Obre as puperfi- /
cies a revestir: a) passagem de una quantidade de cola adequada, como •malte sintético ou outra, sóbre a superfície,
de modo a formar, 'Obro •sta, uma camada hemo(:noa, fina e
igual; h) lançar *Obre a superfície, beneficiado em o adesivo, por meio de pistola ou outra fOrCa, o pó •scolhido,
na eór desejada, enquanto a cola ainda •até freie* • Mini .
da; c) ap6s a s•cagoa, retirar o excesso, mediante escova o

canos de C4

diretamente aos correspondentes 1,3 alcadienos, caracteri
tido pelo fato de consistir em contactar o alcano • um gois/
contendo oxigénio, numa zona de reação a uma teiperatura en
tre 4-00 • 6500C, e um .teapo de contacto entre 1/2 e 4 segui)
dos, com um catalisador empreendendo um molibdato de, pelo
menos, um dos metais alcalinos lttio • :Rádio, para desidrow.
tonar, oxidantamente, o alcano nos correspondentes alcadie.
nos e alcanoi, junto com a formação de água como um 1mb-oro
&Ui, e separar • remover • alcadieno e os alcenos do pro

41, requirenre rwa yznasca a pr.wrictaa.

-Ponto n e 1 do total de 3 pontos apresentados
152.144 da

21

do

adstO

;•. •

duto de reação./

aspiração, rocuperando-si ;soa •ac•so°.

TPRMO K g

C6 , tendo uma cadeia de 4 ;tomos de carbono/

do 1963

GO

corres

•

pondente pedido depositado na Repartição de Patentes doe /
ES.UU. da Amárica, em, 13 do fevereiro de 1961 sob ae
88.655,/

Requerente: BLATTMAXN & CO • a UIÇA
Privilégio de Iovençãot "PROCESSO PARA PRODUZIR PRODUTOS Hg
()MUDOS DE OALACTOMANANAS, ÁCIDOS
POLIVICO/COS E SUBSTINCIle NATURAIS
SIMILARES DE ALTO PESO NOItCOLAB"

RITVIEDICACM

Ponto no 1 do total da
• /UNO

Nb

146.422 do

.iurónicos • galactanas e misturas contendo . qualouer uma doi
as subotincias, caractorizado polo fato de compreender as
.tapas de dosidratar sob vácuo, a temperaturas gradualmente
roocentes inouficientoo para empastar a massa, usa mapa& e'

InCjamte dividida das ditas substIncias conteádo umidade
ivre, atl que a massa reja tão desidratada que nenhuma tud
:de se evapore da mosma 'no tratamento seguinto: aquecer, /

25 do janeiro de 1963.i

Pririligio de Invenção* PROCESSO DE YABRICÀÇIO De PASTILHA

DISPiRSÁVEIS

. .lonada do grupo consistindo de galactomananas, Ácidos po .

pontos apreaentados./

Requerente: X. V. ORGOOX HOLAND4 a

- um praceei° para produzir produtos de modifica
Bei di uma suosténcia natural de alto piso molecular zele-

9

áG141, a
,

1

Um processo para fabricar pastilhas • outros oba

tos moldados no qual um pá contendo tua ligante emPrimido
e as pastilhas obtidas, se desejado, aio revestidas,
terizado em oua o ligante 4 IncorpOrad• no

aum.

pá a ler trans .

formado em pastilhas, mediante mescla Intim cOm pele menos
um dos componentes deste pá e tal quantidade dam ltquido no
qual o ligante se dissolve ou encha, que; por uma parte, •
ligante fica distribuído homogéneamente sobre suporficie/
das particular individuais, mas que por outra parte, não/

cie exclusão de oxigénio da massa, a uma tempirm:ura efoti-

ocorre nenhuma coerencia do massa quo, depois disso, o pra,

*a para modificar dita substincia l até que um desejado traiu

dato obtido

le •odificaçao seja atingido; • resfriar a massa continuam.

troo constituintes do pá e ser comprimida./

secado, se necessário, • mesclado com ool.ou.

lo a excluir , oxigénio da mesma.
A requerente reivindica do *dardo com a Convenço /
reluorente reivindica as prioriaaaes
aos corres.

Internacional e com o artigo 21 do Cádigo da Propriedade /

m/:dentas pedidos depositados na Bipartição de Patentes da
Industrial, a prioridade do correspondente pedido deposita.
atiça em 21 de avisto de 1962 sob n g 3347

•

29 de maio de

t963

co na Repartiçéo de Patentes de olauda
esra5 de janeiro de 1962./

sob

nUmere

273.962/ I

•

Ponto n2 1 do total de 10 pontos apresentados.

Ponto n g 1 00 total de 9 pontos aPrialintaDORd.

•

2372 Ozinri?-fei;a

O' P.

•. C1

e

!Ill
tramo Ni 155.601 de 2$ de

5110 HG 165.308 de 14 de Dezembro d• 1964
Laquerentet DOM CORNING CORPORANON E.U.A

bro da 196,

Requerente: BUAM CORPORATION s. m LILA.

privuggio da Invanc g o: m ArEaniçOiNg aTOC AR eigitaMillAS Dl CONPItilálli;

Privilegio de Invei I* ção "kia. 0CE5SO PARA LIGAa0 DE RESINAS TER

lRIVINDICACOla

KOPLUTICAS A MATERIAIS 1NORGÁNICOS"

terra...nus 4, coaprosslo, caracterlie
Jos po. compreender: um par de garras ccespressoras pivotalmente ligadas
• operliveis para comprimir uma p eça de obra, tendo cada garra um braço/
AperIelioaaentot

REIVINDICAÇOiS 4

4 n Processo p ara Ilgac:to de

(1) uma resina termoplestica

Setembro de 1970

nnnnnnnnnnn•••nnnnnnn.......~.1.1~~

em

de alavanca; una guarniçio pivotalmente ligada ao braço de alavanca *do

t

(a) um material escolhido entre o grupu lua consiste

uma das ditas garras com p ressoras; um braço atuante pivotaimante ligado

de

ao braço de alavanca da outra da* ditas garras ccapressoras; um par de .

• riais silicosos sólidos, metais e óxidos metílicos, caras

peças de articulaçio, cada qual pivotalmente ligada
guarniçio •
ao dito traço atuante para constranger o dito braço atuante para aovian

tiritado por consistir de:
(a) aplicar i superfície de p elo mdnos um dos substratos um
material orgAnico, polimé;rico, compat(vei com a resina

to nua cursu p redeterminado relativamente 1 dita guarniçio para operar
as ditas garras.

`Armoplística, tendo a ale ligada, por melo de ligas esti

requerente reivindica a p rioridade do correspondente peuidn

reis, uma media de pelo monos um grupo silila, no qual pl

depositado na Repartiçio de Patente* dos Estados Unidos da Mirtoa se'

lo menos um ítoso de silício e liga' - a radicais escolht.

n e .m A .364 me 31 de dasembro de 196Z
Oonto n.

los entre o grupo que consiste de oxig;nfo, grupo hidroll

1 do total de 6 p ontos apresentados.

sáveis, grupos hidrozila • radicais de hidrocarbonetos •
talógeno-hidrocarbonetos de menos de 10 ítomos de carbono
havendo una média de um total de pelo menos 3 radicais 11
os*

gados a silício por molecula organica polimerica,

quais sio escolhidos entre O grupo que consiste do grupos hldrolisíveis • grupos hidroxila o roferldo material
orgenloo polimerie n tendo um ciso molecular de pelo menos
' 2000;
:E) par (1) e V/ em cOnts:to um cor o Outro, $oo cOndiçoes em
•

que pelo menos um deles esta numa condiçio plística,
(3)

A

seguir deixar o material plístico solidificar, obtendo.

PD dessa maneira una liga melhorada.
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do
6Orrespondente pedido,-depositado na Repartiçío de Patentes .
dos Estados Unidos da America do Norte, em 27 do abril

de..

TIMO O 161.196 de

26 da julho ao 196%.
/*quarenta:. BATILLE-INSTITUT
AUXANBA.

1964, sob n o 362.923
Ponto 11 12

L

do Lotai de 12 ponto ,' apernntedna

SEâNO 119 154.862 de 26 de Noveabro do 1961
&quarenta: SOCIETE RH0DIACETA Gagá.
Privilegio de Invenção "NOVOS CABOS OU AMIGOS SIRILARES E PRQ
CESSO PARA A SUA FABRICAÇ10"
•

REIVINOICACCES

1 • Um !Avo cabo ou artigo Similar caracterizado pelo
de comportar ao menos um elementos filiforme substancial tente axial de natureza rio datil •n/olvido por ama estruture
toudaite constituída de fios textels sensiveLmente pararelos
r ato

elemento Social e por ao menos ui envoltório externo ligado
eSSO fios, o elementos filiforme substancialmente orlai pol.
;lindo caraoteriebilles dinamoaetricas diferentes das da cetrolea

Sara aoapdaara.
'
Finalmente a requerente reivindica d• acordo a prlorida
•
in do corre:pendente pediria depositado na ;trance seis o n9
ag 90,019, em 29 de Janeiro de 1963.
,Ponto nO 1 do total de 4 pontos apragentados.

PrIvil n glo de Invençio; I PROC/S30 Dg PBODUZIR atile BIS/1.1'1CW1

mAri
atira n2 TdCIDCW A PARTIX Od mau aIrrgrIcAa

4

FSIVIND/CACOss
-

Processo para • produçio de papíis sintíticos.ou materiais nie
tecidos a partir de fibra, *Int:Coas, reapectivamsnu, de celulose ri
amarada era má quinse de fazer papel convencionais por aelo de ummaterg
41 com:Imitável ou polimerisível ou •terificível, como cole, • ui Nati
rIal cie resina natural ou sintítica, ou comi g o, como agente de dentai.mento, que tem.ponto de fug ia inrerior ao da cola, sendo ambos os compp
•
mentes, com . adiçio de calor, em estado líquido cio miscíveis entre si,
depois, a exposiçio das fibras n temperatura de 50 at; 120 Q C • endureog
mento do componente condensivel ou p olimerisí.vel ou 'nitri:Ui:rol pos
maior aumento da temperatura, adicionando-lie a cola ma mingau de fibra
DO tanque de material em forma de fibras compridas segundo o
podido de
patente armo 14 4 :297, caracterizado pelo fato do rio de cola consistis

Co ume mistura homog n noa de cola • agente de deslizamento.
Reivindica a prtoridad, do correspondente pedido depontado

Os

tepartiçio de Patentes da A 1eman4a. ma 27 de agosto de 196R:
onh o $0

5-73.276-Vib/55f.
Ponto A• 1 do total de 6 pontos apredantados.

PREÇO DO NÚMERO DE Hun,: er.o,30

