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•

OEPAFiTANIL-NTO NACIONAL '
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

N9 652.455 -- Bandeira/it.,.
REVISTA DA PROPRIFD A DO P:iterativa
Agrícola Bandeltem s e Classe 19.
PORTARIA
31
INDUSTRIAL
NO 652.695 -. Café Crato
nos Lima Costa •,
de setembro
N9 712.205 - Anatrex
No 652.709
Qumio No 616.9:37 - ATNIA - • A'L'MA Glória - -.'arstataela
• - Pr ocI utos Quimicos Comercio
c Paulista S. A. Indústria e
Glória
Ltda,
Classe
41
O Diretor Geral do Departamento • Indústria S. A. - Classe 3.
No

DE. 17

Class : 41.

de ..1970.

cio -- Classe 20.
N9 652.715 - Santo Antônio do
Nacional da Propriedach Industrial,
Pádua - Cerealista Santo António
NO 544.379 -- Copa de Munclo
No 821.635
no uso das suas atribuições resolve • Vemag
Clyfer
de Pactua Ltda. -• Classe, 41.
S. A. ,Velculos e Máquinas nhia Lithogeaphica Yoiranga
tornar insubsistente; a partir desta
N9 652.875 - Ibicui
- C a,S,áe 21.
Cia. Uru-lasse 38.
trata, a Portaria, n" 7 de 31 de março ia.' _O
sileira de Mate Solúvel -- 1.71asse 41.
No 573.559 - Rossi -- Aniadeo
de 1970, p ublicada no Diário ()nuca
NO
622.882
Engesol
Engesol
No 653.667 - Cotia - Bar À Ucade 9 de abril de 1970. - Toma;; Rossi & Cia. Engenharia de Fundições e Solos taurante
Cotia Ltda. - Classe 41.
7' 122d int Lobo, Diretor Crera'.
• a
_. )0,
,-.• -M3O1Cà Ltda- • - -lasse 50.
NO 653.869
Café Avare
NO
626.775
T0111010
Ltda.
Classe
b.
Santa
Lucra
•
bi & Faria Ltda. - Cl iase 41.
Fauth Schtveitzer & Cia
NO 591.592 - 'Variem--.
•- Classe
NO 56.516 -- California -- Apiáno 41.
.E x pediente do Di're'to' Cor-20 }faina - Classe e.
rios California Lida. -- Classe .19.
NO
629.042
Germina
utenteNo 137.601
Primor •-• DiaNda tu: na - Comércio e Reresentações
NQ 657.070 - Jussar De 30 de setembro de 1970
Cia. Ltda. -. Classe .18
Classe 20.
Tenório Raposo -- Classe 42.
•
No 408.411 • - Mabel •Quer
NO 657.220 - Café Chantecier -N9 629.816 • - Mordia
Fábrica
Diversos
roz & Pereira - Classe 41.
1
Café Chantecler Ltda. • - Classe 41.
Sacos de Pael Marilict Ltda.
No 516.446 -- Sarti • G .B. Pez n de
NO 658.494 -- Santo Antônio
Classe 38.
,
•
Tendo' sido com p rovado o paga- ziol 8. P. A. -- Classe 42.
N9 631.639 - Iiranga - Engana- Cerâmica Santo Antonio 'Ltda. mento temp estivo das anuidades torNo 533.847 -- Perdigão -- Peca - sadora.
Classe
15.
de Bebidas Tirting ,i. fitda
no sem efeito a p ublieaçâo do dia gãO S. A, comercio e Indústria
Classe 42.
NO
658.846
- San Miguel -• Fonti-ro-sôniente quanto 4 pa- fiasse 41.
S. A. - Classe 41.
NO 832.680 -- Santo Amaro - toil
tente n' 53.747 lrenublicacto ror ter
N9 658.863 -.-- Mirabel •
No 542.489 - Loto - Lord b. A . Auto Pintura Santo Amaro Ltda.
saldo com incorreção no Dzari,3 1,12- Transportes
Produtos Alimenticins S. A. - ClasComércio Representaçoe O' Classe 36. .
ei o 1 de 19-9-70.
se
41
Importação - Classe 50.
NO 633.280 - 'piranga .- ItestauNo 547.254
Borboteur
ueni, rante Rodoviária Inircylga Ltda. NO 659.545 - Sul- . C1S/3
João Basso
Classe 44,
Classe 41.
'Industrial Sulbrasileira de Bebidas
Divisão de Marcas
,N9 563.975 - Café Palmeira --- Ma
- Classe 42..
N-•
633.041 -- Caçador
noel Botelho Alvarenga -- classe 41
Moacir
No 859.610
Tapera - DistribuiDe 29 de setembro de 1970
Dias
Siqueira
Classe
41.
•
dora de.
NO 586.416
QK
OK
No 637.398 - Nova Adamastor - Classe 41. Frutas Tapera Ltda.
Macedo
S.
A.
Classe
41.
Ag arcas Vadeie/Idas
Noa Adantaator Ltda.
No 586.580 - Moenda Velna - • Panificadora
No 659.730 - Page - - U2diO Ca- Classe 41.
nisio Kunrath - Classe 41.
Bruno & Prado •- Classe 42.
N" 885.213 - 885.213 - Opala No 594.692 - Café Moeda de Outo
N • 617.555 - Santo Wuardo N9 659.969 - Pic-Pic
Mirabet
Jose 'Francisco Parma Cia, Ltda. - Maria
Guedes Araulo -- Classe Comercial Santo Eduardo de Secos Produtos •Aliinenticlos S.
-- Cia-- Classe 40.
se 41.
no 41.
e Molhados Ltda. - Classe 41.
NO 597.997 - Duas Pá trias • .•
NO 660.324 - Bom Sabor --- Minas
N" 009.581 - •e1A
Ediçoe.s
NO 637.948 - Conserve-A- -- Co- 'Cores
Açougue Duas Pátrias Ltda. -- clas- mercio
Indústria e Comércio Ltda.
Ltda. -• Classe 50.e
Indústria
de
Nefrigeraçao
- Classe 41.
se 41.
Conserve-Ar
Ltda.
Classe
50.
No 617.903 - Caxambu - Aguas
NO 600.949 - Luccazone
N9 68.0.562 - Limeirense - ProMinerais de Minas Gerais S. A. - Indústria e Comercie de Bebidas
N9 638.222 - Minhoto -- Lanches dutos, Alimentícios
Iiidrominas - j Classe 3.
Llineirense Ltda.
Minhoto Ltda. - Classe 41.
Ltda.
Classe
42.
-- Classe 41.
No 026.032 - • Atc angli
No
RottS•
644.727
Gêmeos
Eclison
No 660.812 - Nutribern
N O 601.072 - Mirante sei UCiaf - Classe 3.
NutriCardosos - Classe 38.
tos Alh oentícios Miran te. 1.,tria. - Marques
bem S. A. Indústrias AlinienticiaS
NO
644.809
Souvènir
Bar
e
- Classe 41.
. 149 637.470 - Mabel - Maórel
Classe 41,
Lanches - Sortvenir Ltda. -- Classe
NO 661.008 -- Café-Docc , - Dr.
NO 605.082 - Nossa Senhora dos n9
CaMara Martins - Classe 48.
41
Mauricio Zi g mvski e Sr. Crispim
N" 638.686 - Maricana -- Saboa- Anjos - Panificadora' Confeitteria
FerNo 644.841 -- Metrópole
ria iNiaracanir Ltda. - Classe 2.
Nossa Senhoei dos An loa Ltoa. Lu- nandes -dos 'Santos - Classe 41.
ches IVItrópole Ltda.
Classe 41.
NO 661.881 -• Atmos
;lasse 41.
Armes NO 645.006 -- Frutacê
N . 646.321 - Surui .- Anibal •dústria e Comércio de Iiitoripatneni,
Labor806.739 - - 3 Caravelas So.•
teene .Ltda. - Classe 3.
•F
rancisco da Costa - Classe 41,
tos Metereológicos Ltda. --- Classe
ciedade ComerCial e Industrial Ca. No 845.957 Bra- "aveia
Ltda. - Classe 41
No 847.449 - Lux - Cia. impe- nO 20.
:iniciar de Segueos Ltda. -- Classe
NO 668.695 --- Paulistr - IndúsNO 610.014 Café Cometo •-n9 2.
Comércio e Indústria - Clas- tria
de- Pregos
'1.'orretaição e Moagem de Café Co- rial.
-- Classe 38.
se 41.
r.
N .••• 64'r.323
Clotln
Laborte- neta Ltda. - Classe 41.
No
669.160
Holanda
vaiaria,
No 610.106 -- °suco
NO 647.452 .- De Luxe - Cia. Impe- Andrade Ponte -- Cias 42. Jecvro
Super
• Bristol 8 .A. inditstria
Quinilea e Il'arm aeautica - Ciasse
deecaclo Osasco Ltda. - Classe 41. rial • Comércio e Indústria
e .
No 671:141
ModeloReeau-.
6h5.505 - Fulminex L- Cia. t NP 610.421 - Duas N4ões -- Canchutadora Modelo Ltda.
Classe
No
647.455
De
Luxe
Cia.
Impen
Ma
Duas
Nacões
Ltda
Polav
•
Cresse
e S. 4,
ia .2•9
38.
O 41.
nal Comércio e Indust Pl a
N" 684.0817 - Ge1 = Vitai
-- ClasNO
671.160
-.InstiDia da Dona de Casa
se 41.
,tutri vital :Brasil S. A. - Cla..asa 3.
-- nino Al cyr Buss - C lasse 50.
NO 610.580 -- Matilha Suerclieck
NO 647.513 - Lua.•Antinli
de
-- A. Charutos e Cirzarrllhos
NO 671.433 - Boasinha -- FábriN9 690..180 - Q-Tôni co
Souza Padaria - Classe 41.
Labeca de Bebidas Bsp eraneN Ltda,
ratorio Sanam -Ltda.
No 650.509 - Duplo 'Peito - Classe
Classe 3. • lesse 44
42.
No 699.183 -- Arrilg uinha
N9
610.737
Rosana
-ÇoinérfhompRon
Cor
p
oration
do
Brasil
InRel!
a
.
1\79 672.41
1(.11.41ada
.zsio de Carnes Rosana•Ltia. :Uiet5 - 1 dústria e Comércio Avicola
Amendálin ~ClaSkie 25,
e 41.
Bom - Joie' Ramos de Almeida
Classe 4.1.
C 1

C1,%sse 41.

•
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1) • O expediente das repartições
Abdicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção de Comus
nica ções até as 17 horas. O aten-:
dimento do público pela Seção de,
nedaçdo será de .12 às 18 horas.
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3) As reclamações pertinentes
à matéria retribuída, nos casos de
tfrro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redaqdinto dia útil subss.-são até opublicaçao.
qiierd e
dd: As assinaturas serão toma
das no D.Z.N. O transporte 71.02'
via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Emprêsd Drasile:ra de Correios e Velégsdfos em arasilia. Esta poderá
33 encarregar também de encansinha... o pedido de assinatura ao
D .i.NN. Reste caso, o assinante disigisii ao o pedido de assinatdra e o pagamento do valor
co; respondente, na forma do item
segvinte.
5) A. remessa de vatdres para
asti2,i;taía, rate será acompanhadc&

tie esclarerdmentos quanto à sua
aoher,-çao, será feira somente por

ao Tesoures' it do 1.2ePart'stineii.+b
impredse „Ng.,tenade :Qu'anto,, 'ao),

o cre .901.3 . ciéréo, c nt ígosr , ,
DEP fQTAIVÊNTO . DE ÉtV:PRE#.1'4SA . NAC1ONAL ,,,, ,r',. conVat
da, Deleg e.reich Regional dasgnipresa
n ,', :

.A

8.

(. ; ; :,

.
•
:. .. , , ...,
•. OIRETOI-GEReas . sd: :..
:
el•
. -F.
kg.,BERTO DE 3RITTO-PEREIR'i4
4 V

:

•_ .! 1 '

'_,

23 ps ovigiiiais para Irublicacdo,
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em CHER d. od) COR VIÇO OE PUEILIOAÇa ED
CHEFE 06, 0E00 ou ouottoÂo
espaço dois, em papel acetinado
FLORIANn GUIMARAES
ou apergaminhado, medindo 22x33 ; .6,DE 1-LM:EIDA CARNEIRO
centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua com10 CifICIAL
preensão, em especial, quando contiverem tabelas.
SESEÇ.Âo
Serão admitidas cópias em tinta
preta e indelével, a critério do
D .1 .N

Brasileira -d'e Correios
.;
n ent 13tyl91.1k..; •

e Telégrafos
,

•

0) No caso de porie ilemo para
1 t- ocai:idade da:o servida por êsse
meio de f:'(;,nsporte, a Delegacia
Ein2irésu igrasilcira de
!Correios e ;72elégsaf os em nrasilia,
sc obriga a completar o eneaminLGMenio ,do destinatário por
e.fmte de
outras vias, MdepencleWnv
derè,srímo ao preço,

7) Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
direito de 7ecoustar os seus preo
do
Departamento
do
iiripmnsa
Nacional
( 5 O nas oficinas
ços, no caso de elevação de tarifas
EIRAS/LIA
comerciais aéreas, mediante aniso.
prévio. aos assinantes.
--'
ASSINATURAS
assidatusa e
é:
8) Os rrzos
Fuwczoidnos
do porte 9&71/430 poderão ser semesREPART2C5ES E PARTICULARES
tral ou anual e se iniciarão sempre
22,0
no
primeiro dia útil do mês subseCr;
1
emestre
...„.......
S
Ch9
301.;0
Semestre fot0000O4040
qee"te. O ?vero das assinaturas8
05,00
07
Aldus *OG00000000000000 Ore. ' 60,00 Ano 0000000.00p_0.00owoo
para o Essterios 4 silmente anual e
ftE0 ''..Tcnsporto ''!":7 via
aterias'
Reterior
e,érea.
Ano o o_s o_o_a_o , 1 o o o_ o c] o.o,o_o Cr$ 05,00! Ano 00000000• o,9 e on e o_eL Cr8 50,00
9) A rUCC..0 ,0 delX111'0, ser ,50antecedência de 33licitado,
PORTE AÉREO
dias de veizeLrnirio da asdaatura
e do poste cséseo. 'Vencidos, serão
0 b'do o -do olí'd o o cre E94,00 suspensos i:::)-/ide)32-77±271t-P
Crk 202,001 Ano
Semestre .00.0"0.140
.
•
p
TilIERO
AVULSO
sn
- O preço do número avulso figura na última página de cada
10) l'ue - ‘"..`ji1+37Cill, os suplemantos ds edições dos órgãos ofiexemplar.
ciais. os ase,:;zaddes deverão sodieiO preço do exemplar atrasado será acrescido de C759 0,01,,
td-7os do atoa assinatura,
cc do mesmo ano. e de Cr$ 0,01 por ano, se -de anos anteriores.
Ooç g c). de publicidade do o:troe:nome ed DePaPtEgildOW
Nacional etto Propriodado Induotrial do (dinlotõrto
InsdEstrIn co do Connõrelo

o 000

Café ',Suave - Elio Sinal de Propaganda Indeferida,
N 9 675.030
N , ri'12.424 - Super iViercacios
Torraca Filho L.; Cia. Ude. * :- Cias- N 9 585.967 - Arnendoclik - lnA .citi Ltda. -- Classe 41.
Self se 41
Self Service
dústria de Doces Kumagal Ltda. N9 672.471
a - Disti- Classe 41.
N9 676.340 -. Coimbr
áérvice Restaurante Ltda - Ciaslana
Itaoe6
Ltda.
Classe
--ClasTendo em vista o Disposto no Art.
se 41.
di 2.498 - -- Cometa -- Ronso se 41.
73, do Decreto-lei 11 9 1005, de 21 de
N 9 676.420 -. Sadio - Produtos outubro de 1969, Prove, a RequerenCorporation - Classe 44.
Alimentícios Sadio Ltda. - Clas- te com documento habil, que indusN9 G72.910 - - Stud Automóveis
50 -2- Seu Carro.. se 41.
trializa e comercializa com os artigos
ml
N9 692.405 - Nacional - Edite:a reivindicados.
• 87'? 9J1 -- Sopa Cai:toé:a tdU1 ite r30:»1 Ca:loca Ltda. - Nacional do Couro Ltda. - Classe
N9 579.598 - Supermercados PEC:1n9 38.
Cli '' 41.
PAG
S.A.
N 9 692.73'i - Mercz.,.dex - Auto N9 603.263 - Benedito Leancto.
Finura - - Finura Peças Mercedex Ltda. - Classe 38.
C72.9d4
•
-- 11 as Industrializadas do Nor
N'? 604.745 - joanice & Lima LiN9 692.739 -- Paulista - Coope- mitada.
Classe 41
Á. •
Oesie
Ltda.
EtabitaÇÕes
Fint.in • -- Finura rativa Paulista de
W35
1. 1 9
N9 608.215 -- Augusto José Za- I 1 iiits •!1- iluslrializadas da Nor- - Classe 50.
nini.
Su692.849
Subaquática
N9
- Classe
N9 609.283 - J. Junkes & Cia.
baquatica Serviços Submarinos Ltda. Comércio
e Indústria.
Á•l •• ;;75.134 - Casas do Doce _ •Classe 20.
Fazi-• ,icil união Indústria Alimentí611.491
- Comércio e Indústria
N9 692.871 -- Cheque Cruzado - deN9
Doces Bairradas Ltda.
A. - uiasse .41. • r Philastop
cia, t•:Incore.
ho de Almeida - Classe
N9 611.688 - • Ariamiro Gomes da
.
50.
.4 . AS. 821 - On Te. Itocks
Silveira.
3
13rasileiA.
Organiza0:
O hiad. 5.
N9 646.329 - Bar Café RestauranN9 696.414 -- Calculacedo -- Coruismo mercial
zie II" éis
rn
Importadora e Exportadora te Farfalla -Ltda.
•
•
de Máquinas .e Equipamentos Para
N9 647.928 - Mercearia Javaes Liworrt- Escritorios e Contabilidade Calcula- mitada.
. 027 N 9 651.804 - Comerciai Catarinentacão Caravela . Ltda. -.Classe 41. certo Limitada . Classe 50.
N9 697.085 - Bauruense - Cerea- se S. A.
•••74.070 -- Nosso 4.çOilgUE
lista Baurense Ltda. - Classe 50.
N9 669.415 - MB Indústria MeClasse
AÇOU gl le Ltda.
•
talurgica, S. A.
N 9 o4.155 -- Ameixa do Sitio Titulo ele Estabelecimento Indeferido
IlIdUStridi Agro •Pdcubria
ccl-r,
N9 673.64C - Imobiliária Harmot,- • • '• •'
ClaSSe '41. •
618.945 - Edifício Presidente nia Limitada.
712.212 - . Agnaldo ' Fernandes
N u 4.i6 - Toky o '---.1„..Manu1'a.4 Kenedy - Alcides de Toledo e Sil-• •
Barbosa.
tiari Sol Ameiniana de Tabaeos S. A. va - Classe 3.
N9 917.830 - Somos - Analise -NP 873.297 - Opala Sociedade de
‘14.
Opala Soci dade de Planejamento Promoções e Represen"••1 •7, l 164 - Cruzeiro -- Mania- Despachos
Sul Ame,ticana . de Tabacos Despacbos Ltda. - Ciasse
tações Ltda.
ta,
N9 917.839 . - Somos - Analises - Classe 44:
S.
62.489
Opala
Automatiza8
T"
Cate
Planejamento Promoções. e RepreNç 674 .09 - Caie PraMm -ção
de
Aparelhes
Eletronictia
Salpiasse 41,
sentações Ltda.
rrahir Ltdê..
vador ,Anreti Robert - Classe ff.
Tenda era, vista o disposto no
074 .S51 • • Come 2m .
Frase de Propaganda 1 nde prida
Art. 73, do Decreto-Lei 11.° 1.005, de
•
, ifercarlo Come Bane
21,10.1969, Prove, a requerente c.m1
dt:
•
•
41.
Nq 731.042 - .Prospa pinta Bem documento hábil, que industriailz,a
675.242. --,--Restaurante:
•
Melhor,
-;-.,Tintas
I?rospa
cio
-e
ps
e comercializa com os artigos reiticos - Jairo Alves de .ftarr
Edgar Ribeiro Moraes - Classe 41 .S. A. - Classe
t.

) ..

vindicados e
piares.
N -120.58:1 -

r:nento novos citemieta SAlzinger.

i4pres2nte Nonos
L'• '0-rivglareS

E. , ir.i• nu i v:,,

aZ7.483 - • ;na-Cit.:iria Eletro-MetalurRica Jopis; Ltda.
N :328.517 - - Eiervoil S. A. Transe Representações.
poltes
Pl; st InN^ 531.47: -- i1qonarli
clfr,ti. la e Comércio Ltda.
334.212 -. • Comp,anliiii. Nacional
talicos Almac.
de h.rtefatos
- innústrin
• 539.08ii • -13ra:11i:hz. dr-1:::wlalag ens S. A.
N-. 539.203 •--- :MESA --- Indústria
•:.'iii;,lartens S. A.
Biasikira d
N 342.035 ---- :e 1ardhal Manufaturini•
•

542 . 03'i -- Eardnai
'OrpOratiOn

11-lardhaI ManufactuN •ka.315
rin Corpora tire,
33ayettal ManufaetuN.
Corporatio.4i.
c..af1i do i'onto Ili• 41:3.482
di:is+ ria O Comi".r.i) Ltda.()Icor
N- 521.995 Inoldesa.
9,•inuric1a
N
rja•Irli Sociedade InN bl:L;s:) ,+
Coe. , ;.• • i til de Bebidas
dust rial
1•;

,, - -

N
1 ,ritis
cio
mitada.
N" 071.630 de Anonima.

r-

:ciro
'r,t,aminas Lua.

indiistrias e Comer-atar, Tocaria') LiclaCias Sucl')

**itta-letra
saweeeemeesesa~es....,-.

OF1 CIAL

(Secão

1970 2 5U3
N° 487.889
Pibigas do -BrasilS, N9 665.946 Metalurajca
A.
';(' • 047.862 - Serralheria' e ' ConLimitada.
N° 489.353 serradora Pontual Ltda,
Brinquedos
N9 671.658 -- Dornus Gas Secieda
946.71s
N9 652.809 -- *
tàatatiéo Par- Nacionais B. A. I
_
de Anoniina.
uitico Lt4,`
C omércio Ltda. Piramicle Indúsi. •:ict 4
N9 513.287 - Comerciai ExportaN9 680.396- - Ferva' S. A. Impori 11CP
N9 656.353 - Le,TiSer
Lationatorlo Saniitr dora e Importadora, Zttpansão Broa-, tação Comércio e Indústria.
Li.lUffitthada.
inita da ..
sineira Ltda.
,
N9 774.758
• 2(9 057.230 ‘ arà Laboratório : Rabelo N9 536.093 - Jayme Gomes Corrêa.
Fernando Rodrigues • N9 856.354' - jo5o Beniiro'
SobriCordeiro e Raul Suplicy-de• Lacerda..
•
'
N9 537.194 Cestol IndusN9 ,774.799
Centimport ExporN° 857.520 - Pedro Bravos & Oitt. trial de óleos Ve Cia.
N9 706.295 - • Lutia Qui: yr:ca.
getais.
•
Li219 857.878 - Raraidcla Nacional N° 556.980 - Thornas Pearoe Pi- tação e Representações Limitada.
mitada.
de Homeopatia Ltda.
lho."
N9 811.888 - Ceccato .& Cia. Li.N9 752.436 - Guie-Car Administra919 687.340 - Laboratório de Dto- N 9 587.536 - A
ção de C onsorclos de Bens PatrimoSensação Modas mitada.
icgta Clinica 8. A.
S. A.
-1(9 811.389 - CeCcato & Cia. Li- niais Limitada.
N9 687.341 - Lab qrabido de DM- N° 694.852 -mitada.
Nelson do Carmo.
logia Clinica 8. A.
N9 453.451 - Badische Anilin & SERVIÇO DE RELfzie
N' 694.870
Nelson do Carmo.
ÇÃO , INFORs
N9 894.872 - Nelson do Carmo.
N 9 667.342 - Laboratório de
Soda Fabrik Aktiendesellschaft,
MAÇA° E EXP.EDICAO
N9 497:368 - Cabal Cia. de AdmiBio- N° 809.060 - Nilo Santos Pinto.
• loilia Clinica á. A.
niatração de , Bens: e -Ações Ltda.
2(9 067.343 - Laboratório de RioEm 29 de setembro de 1970 •
N9 569.438 - Monte Paz S. A.
logia Clinica. S. A. •
Exigências Diversas
R estaure-Se e Exp
N9 596.231 - Comércio e IndusN9 687.344
eça-se a Carla
Laboratório de BioPatente
149 712.519 Boehringer Mannheim tria Oleogazas S. A.,
logia Clinica S. A.
GMBH. •
N9 087.347 - Laboratório de Bio•
N9 - 139.656
149 639.323 - Johnson
General Electric:
Ar, Johnson." Company.
N9 109.416 - Warner (Internatiologia Clinica 8. A.
•
N9
648.369
Bebidas
Lorusso
LiN9 687.348 a-- Laboratório de Elo- nal Corporation). •
N 9 137.299
General Electric
N9 648.987 - P. Nascimento & mitada.
logia Clinica 8. A.
N9 651.859
Ciba Soctete Anony- Company.
Cia.
Ltda.
N9
149.720
N9 681.103 - ilaieotec - Talco TécGeneral Eiect ri c
N9 657.478 - Cia. Quimica Poisar me.
Company. •
1I9 653.288 - kellogg Company.
nico Ltda.
S.A.
N9
152.208
General Electric
N9 682.249 - Laboratório Londri• N9 687.198 - Manufactura ProN9 658.835 - Elmer Candy- Co Inc. Company.
Irma-S. A.
duits Pharmaceutiques A. ChristiN9 662.506 - ()atavio Clemente de
N9
152.603 - Albertino Duarte.
N9 683.815 - Lafi s. A. Produtos
aens.
Sousa.
Ne 174.777 - Raciomac Comércio
Quimicos e Farniabêtiticos. •
N9 662.507 - Octavio Clemente de e Indústria de Máquinas Ltda.
N9 678.243, - Lafi S. A. Produtos
Sousa.
N9 683.864 - Laboratório Cicero Quimicos e Farmacêuticas.
N9 684.309 - Mallinckrodt ChemiN9 662.509 - Octavio Clemente da
Canta S. A.
Restaure-se e Exp eça-se o
Soma.
N° 685.939
Produtos,
Farmacêu- cal Works.
Certificado
N9
ticos Astra do Brasil Ltda.
.662.510 - Octavio Clemente de
N° 684.760 -- • Anaseo Arznei - Sousa.
N9 690.736 - Laboratório Laboles- UND
N9
479.712
Gesun dheitspflegemittel 1S4.
S. A. Fábric:4
N9 669.479 - Carreras Limited.
sei S. A.
13 H.
Tecidos Santa Helena,
N9 590.045 - Produtos . Roche QuiAnton Justan (AmsN9 633.000 - Bolsas Azevedo LiN9 685.120 - American Horne Pro- . N 9 673.064
tardam & London) Limited.
micos e Parmaceuticos S. A.
mitada.
ducts- Corporation.
N9 673.098 - Indústria. e Comércio
N9 623.697 - Societa" Farmacéutici
N9 685.416 - American Cyanamid
Italia.
Bembras Ltda.
Notificação
•
Company.
N9 630.915 - Laboratórios AndroN9 685.972
N 9 674.162 -- La Republicana S.
1JCB
(Union
ChániFicam
n
rnaco S. A. .
otificados os i'equerentes
q ue-Chemische Bedrijven) S. A.
A.'
abaixo mencionados a comp arecer a
N9 633.880 - Produtos Farmacêuti-N9 594.535 - Joseph Bancroft &
N9 674.470 -.David de- Soma Dan- êste
Depar
cos Lexfarme.'Ltda.
no prazo de 00
Sons Co.
tas, "Manuel Dantas de Sousa- e João dias, a fim tamento
N9 645.005 - Labortecne Ltda.
de efetuarem o p agamenN9 607.868 - E I Du Pont de Ne- Martinho Pereira Reis.
to
da
staxa
final para que sejam ea.N9 674.481 - Carreras Limited.
N9. 645.019 --• Laboratório Neomed moura And Company.
pedidos os certificados:
N9 595.227 .,- Masi & Cia.' Ltda.
Limitada.
N9
No
472.975
- La boratórios Hosbon
675.948 - Manuel José de SouN9 630.492 - Olin Mathieson CheN9 645.020 - Opofarrn S. A. inS. A. Produtos- Químicos piar rn acêusa.•
mical
Corporation.
dústrias 'Farmacêuticas.
• •
• N9 679.949'- Manuel José de Sou- tico.
N? 630.850
N9 645.951 - Guioniar de Mello
F M C Corporation.
eeleueira.
Diversos
N9 642.213 - Bracco Indústria ChiN9 '75.950 -' Manuel José de Soumica
SpA.
sa.
647.000 - Laboratórios Branova
1VI atadouros .Frigoriiicos S. A. Ma8. A. Indústria Quimica e Fana- • N9 645.031 - Incofar,ma
Indús- .N 9 690.900 -- Kangol Helmets Li- frisa - No pedido de restauração do
cêutica.
tria e Comércio de Produtos' Farma- Mited.• •
têrmo n" 686.124, marca (Mafrisa) --céu ticos Ltda..
N9 055.469 - Oscar Lourenço.
N° 695.537 - Brasipesca,.
Arquive-se a petição de restauração.
N9 655.676 - Julio Lazzarotti.
N9 647.678 - Balenciaga.
Samoc S. A. Indústria de Móveis
N9 656.138 - Laboratório FarinaDiversos'
N9 656.111
Casa Licher ES.9e11- No pedido de restauração do ter!..er S. A.
ciais
S.
A.
mo
n9 -700.218, marca (Samov)
N9 656.468 - Helbra S. A. IndúsN9 530.275 -7. Alotosima S. A. Co- 'Arquive-se
N 9 •656.280 - Bracco Indústria, Chipetiçãa de restaura'ria; Farma cêutica.
mércio
e
Importaçãe
Apresente
mica SpA:
ção.
procuração
para
o
assinante
de
féN9 656.382 - indústria FarmaN 9 681.293
Usafarma 8, A. Inlhas 9. , ustria Farmacêutica.
t
cêutica Nando Ltda. •
N9 747.000 - • Antonio - Henrique Arquivados por falta de Pagante
N9 656.383 - Indústria FarmaN9 682.069
Societe 'cies Usines
da 2'axa Final
Marques
- Torno sem efeito a exicêutica Nando Ltda.
chtmicittes Rhône-Poulenc.
-1(9 656.384 - Indústria Fuma- • gência supra.
INT9
175.504 -- Irmãos Canetti
N9 682.233 - Laboratório Senteti- cêutica Nando Ltda.
N 9 748.040 - .Atlantica Conserva-. Cia. Limitada,
•
,•0 Ltda.
N9 •656.385 - Indtlatria Farma- dora de .Elevadores Liinitada - TorN9
233.938 - União Vi nícola, AmeN9 682.247 - Produtos Químicos e cêutica .
Narido- Ltda.
ricana S. A.
no sem efeito a exigência supra.
orm?.cêáticos EMS Ltda.
N9 656.386
N9 233.941 - União Vinícola Ame" Indústria. FarmaN° 748.452 - A. de Mora Feria
S. A.
Ni 090.155 - Societe Des Usines cêutica Nando Ltda.
•
- Tintas de Impressão Litograficas ricana
N9 239.848 - S. A. Superha •- n
Rhône-Pouienc.
N9 658.419 -• Professor Doutor em - Torno sem efeito a exigência su019 693.078 - Produtos Roche QuiGrande Fábrica de Artefatos de Bora
pra. •
Medicina Paul Niehans.
racha.
,ilicos e Farmacêuticos S. A.
N9 682.179 - -The Upfolin Com019 655.399Expansão
N9 251.146 - Isaac Sinkeltadva.
Scientifica pany.
ti quivados
S. A. • Indústria Farmacêutica.
.N9 253.708 - Indústria de Conser.
N9 690.039 - Societa ,Farmaoeutici
N9 709.421 - Societt
vas Alimentícias Simões Ltda.
entali- Italia.
•
•Arquivem-Se \ os processos:
•'Lues rtharta-Poulenc.
•
Nu
N9 690.182 - Dr. • Karl Thome a
314.371 - Paulo Antonio da
Andrade Stefanini. •
M B H.
.
N9
292.391
Francisco
Xraneo
N.? 327.900
Cumpra o Art. 73: ••
N9 692:135 - Roberto Schlftan. - Sonsa & Falhos- Ltda.
Irmãos Antnues LiN9 458.342 - Keelavite Hydre.ulics
aT9 648.507 - Christia.n
N" 492.513 - Rizoleo S. A. In- mitada.
.N9
Limited.
328.087
Alfredo
Con.sato.
a:éticos Ltda.
dústria Comércio Agricultura.
•
N9• 657.713
N9• 559.045 Bymac 'Máquinas e,
249. 355.523 - Crisa Comércio a
Imunizadora Saturno
N9 537.834 - Minosota Manufazu-•
imitada. • •
EquipamentoS Pará Escritório Limi- Repr esentaçõe8 Induàrials S. A.
Mercantil Ltda.
Ni 9 W7.559 -- Maria va • Gulmarães reira•e
- N9 418.980 - Sociedade Cerealie.1.4
.
.
l
N9 539.214
- IBESA - Indústria tada.
N" 585.469
Netinha Confeccões Icarai Ltda.
de Embalagens '3.: A. .
er,Kibon S. A. (Indus- Brasileira.
• •
N9 '479.292 N9 543.312 - J. K. Sina & Sons' Limitada.
Zatee
alimentícias):
International Limited.
1n19 640.919 - Esh.gne & Lopes Li- Limitada.
N9
479.657
eIndustrial Dist,rinui4
(;,;:.1( • 7- Espiraes Coroado Li- mitada.
N" 575.458 - Blael:=Clawerseas.
de Borracha Paulista Ltda.
./itinat. • •
N9 644.960 .a.-• Altalurgia :Transfer- dora
• .
•
.
.
N9
479.771
Edmundo Kati 4a
N'.- C46,: 910 - Karibc 8.-.,A.. 'I ndús- • • Ltd.
"
. N9 581.489- e- E. Leybold's Nsch- maçã.° de Metais S. A.
Odemar Alves Cenceição.
.:e a Comércio.
N9
845.458
.1)eCompanhia
•.-cle
.
folgar
•
K. Ci.
N9. 480.892 . -- Plásticos ,sandei p,Án.• I'z i4t.'.509 •-- Chrisili Cirte: CosenvOlvimento Econômica do Farana
S
, N 9 • 489 - E.Leykoid's Naciites Indústria, e Comércio Ltda. •
"- ":::• n 5 Ltda. .
C:odepar.
folgar
1C.
G.
N? 482:755 -- indintria
1,-, • „CT6.350 -- Blernco Importadora
• N9 640.373
N9 683:204 -. . bletalargiaa Menu
Stiro
Phs Inclis- ca Stens, Ltda.
e Laoortadora • Ltd&
tria
e
'
C
omércio
Ltda.
Ltda.
N9 182'.:701
inolús•„ria .kfe•:alicrecza
i\T 640.557 -- Arialarld "S
•
an"tadies, S.ella 1.,ttte

1(i
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z

Thmas. de- ta -Int
N9' '669:030
614.368 .:.-:- -Xlap -Intiústria de 41 ' *-149' 644 :-626 ---.. PcleCt • 1:, . -A.S. A. indústrias °Micte.
- N9 imperiõ cos Car- •Auto
N . 4811132
Peças Ltda..!. tos de Borracha.
N 9 663-.871 - Coveine,-ProdtitoB,
. ' li: "Artó -ris Ltda.
5 `. A. InclUs- r-1, 644-. 63'3 -'=. 'Pilar .5
(411fir ,os-e Metais Ltda.
DiCkens Editora S. " IV 615.561 - Inelca - ...
k4.
490.072
.
•
efltps
de
.
ftetrrapcha:
•• , , . .
,83.992 Forme'. Modas awg,
t tria.s. Eletrônic:.,,,,, , •
-. ! -,IC 044.821 -•.-- 'Indilstria' ier 'Comer- Homens Ltda.
AH
N`f 61'7:477'- S 'eaeo a:---. Begs.il'os Ad J
413.932 - Bar 'Café .Araxixit -ministração
as
Ghtnsev
Ltda.
rio
e
ou
e Consultoria S. C.
N9 667.278 - Decorações de SlâtNe'
sfecçõ6s Polyote
644:b4-6
Lisal;tacia.
vais
Brianza
6áriaUes
cloiz
a•• 1 414.466 - S. A. White MarLiTnitada •„,,
N9 632 648 -- Rubens 11N9 687.503 - Biagtoni- & Biagon4,
Bar e Lanches- Bi
tias
Santos.„„
D".1u°
W 668.711 - IrpaSa
N•49 67 - S. Ai White . Margorrilho Ltda.
N9. 624.800 - 3. Gomes ftew•esenReunidas Paranaensea S. A.
N9 645.150 - Construtora Panatins.
ta,ções.
N9 669.151 - indústria e Cora60,,
iN • 495.321 - Cipal - Companhia
N9 628.841 - Marmoraria Vlattel- mericana S. A. Copasa.
cio
de Móveis Orlando' Peles"; tilinto'
de Lubrificantes.
Limitada
13 ,3,1
N9 645 371 - Fábrica de Rações tada.
Comércio e Indústria
N9 630.152 - Égide Sociedade Co- Roller Ltda.
g': 498.498
N*, 669.234 - Artur Bernstei.J.-..
dt Bebidas Buri Ltda.
marcial e Editorial Ltda. ,
N`'
645.403
-Indústria
de
CalçoElido de Assis.
N9 669.597 - Indústria e COMékee
N . 520.929
N9 630.475 - Olinda Lopes idri- dos Klifor Ltda.
de
Móveis Estofados- ILf-Linro
Abed
chado.
Inclos
Crisbú Comércio InN', C45.415 - Tecidos
N9 504.929
tada.
N9 632.100 - Realrna Represen- S. A.
1\1 : 327.900 - Irmãos Antunes Limi- tações
N9 671.925 - Simpral Socictazáo
Ltda..
N9 646.685 - Filu - Prasadora In- dustrial de Metais , e Plásticos
tad., .
632.458
Jayrne
Rodrigues
N9
101.701 - Indústria e Comércio Costa.dustrial Universal Ltda.
mitada.
artefato.3 de Couro e Naylon Fi632.798 - Bergarnasco Publici- 1 1,49 646.842 - Indústria Nacional
N9 673.651 - ImOblfláXlZ. 13:a21719;
N9
dade
Ltda.Ulicar de Rolamentos Ltda.
l .Ltda.
Me,
Limitada.
-Propag•anda
I
N9 649.800 - Midas.
-afeitaPf f 516.295 - Indústria Santo AgosN9 673.652 - imübiliârin JrarraC-N9 633.327 - Padaria e Co
tinho Limitada.
S.
A.
nia- Ltda.
ria São Felix Ltda.
Adolpho Rachel.
N. 520.518 - Alamo Importação
o Ltrio Verde
N9 650.125
N9 674.449 - Mario de AssiE..
N9 633.40h - Relêtr
Cc....és-cio e Indústria Ltda.
674.516 - Echaporit Coméreie
650.392
Indústria
'de
CarN9
Limitada.
N9
N 520.770 - Metalúrgica S. J.
e Representaçõ es Ltda.
rosarias "18" Ltda.
633.813
Litoral
Empreendi, N9
N9 674.800 - Contabilida.dic InLtda.
N9 650.533 - Meigomes Automó- dústria
S\, 521.307 - Editõra Paulo de mentos Comercia is-Ceci
e Comércio Contin S. A.
Comercial
e
veis
Ltda.
N9 633.836
Azevedo Ltda.
675.061 - Cia. Fabio Bastób
r
651.850
Auto
Rádio
Supsom
N9
Ik
Administradora Ltda.
• 5.%.1.657 - .Alceu Wanderley.
Comércio e Indústria.
N9 634.073 - Ralalmac Represen- Ltda. 653.344 - Irmãos liflotta LiN 521.972 - Alceu Wanderley.
N9 675.512 - Fernando de 1.lrát0.
N9
tações de Máquinas Operatrises LiN , 521.688 - Alceu Wanderley.
mitada.
N9 '675.181 - Anglo Can-11110
Pacheli & Caparica. mitada.
N . 521.013
655.264
Gonçalves
&
Proa.
S.
A.
C:^_.
Ltda.
.
N9
634.827
bantambaia
N9
N 523.558 - Saad Sport ComérN9 675.628 - Enzzani e Rodrigueb..
N9 655.324 - Milton Pernas, SiEdições e Publicidade.
675.637
- Cedilhe, tr,teriÉS
cio c Representações.
mão Seichet é Helio Gomes Cruz.
N9
N9 634.850 - Lingra,f, Indút3tria.
N 72,031 - Nelson Araújo.
Para Escritório Ltda.
655.398
Cia.
de
RepresenN9
Gráfica Ltda.
675.691 - Moto Mec Irldúsr,
• 524.956 -- Nelson Araújo.
tações e Negócios PrOMOCIOnaiS.
1q9
N9 635.087 - Everaido Represen525.605 - Gráfica Cavalheiro
657.060 - Instalma Instr,lacUs tria Brasileira de Manutenção Ws
N9
tações Ltda.
mitada.
- Artefatos da
ada
N9 636.232 - Artigos Ikaiésticos de Madeira Ltda.
527.612 - Jungar Indústria e
N9 676.171 - Ripoy
661.942 - Manoel Khkalakian
Maria
S.
A.
N9
Metais Ltda.
enraiado de Materiais Para ConstruN9 636.289 -- Nacex Indústria e S. A. Indústria e Comércio de CalN9 676.695 - Mario Pereira &.; Cie.
ei'..o Limitada.
Comércio
S.
A.
çados.
Limitada.
1: 528.108 - Parval Sociedade Pa637.407
Abel
da
Câmara
Mar662.342
Super
Mancho
Li,
N9
N°
Cartel,
..c.1.•11sc. de Valores Ltda.
N9 676.743 - Lubrilicazrtes
mitada.
N 321.578 - Editõra Dicionários tins.
662.856
Indústria
de
Móveis
lub
Limitada.
i N9
N9 638.108 - Mui& Fenoncks.
Alle:..ne_ro Ltda.
Pustsigno- Continente Ltda.
N9 678.404 - Auto Posto Jordano
N9 641.859 - Ilturibertor
Nt 530.547 - Cladi Companhia LaLimitada.
Casa
de
Móveis
Meca
ne. 641.931 - Gelar Refrigeração
tino Arnavicana de Iluminação.
N9 662.882
N9 678.567 - Dinalube Lardoline
N9
Limitada.
S. A. Indústria Comércio.
N 531.720 - Casa Vermelha Fer- Limitada.
g ma Ltda .
N9 679.918 - Proquirnol Produtos
Eletro Metalúrgica,
Quimicos e Ferrosos Ltda.
N , 532.023
Tonolpa, Ltda.
N9 680.105.- Duplex S. A. Indústria e Comércio.
N , .,34.1.0 -- Paulo Anze e Masão
Roduks
N. ' al...
N9 680.625 - Leonardo
• 558.316 - Comércio e IndúsNogueira Filho.
- Lino .Avilia.
la • '.. 1..lantiquetra S.. A...
N9 680.700
de
• 557.0".2 - Auto Mecânica Tfrai
N9 680.815 - Casa Peni,liel
.
Pneus
Ltda.
1 'd...
Indúãtria
Ibesa
• 5.í:;.930
N9 681.025 - tojos Rivo S. A.
Ira .da ..Es:abalagens S. A..
681.054 - Lojas- ftivo E. A.
N9683.150
r.
gi- Indústria, Comércio o
11.634
Indústria
Mctalúr
N' 5.
N9
Representaçõts
rneopporações Limi(,• Osli Lida.
• 541.805 - Hansatverke, iairman
tada.
•
SehU I tC ás Co.
N9 684.066 - Xea - Indústria
Camas
Automáticas Ltda.
N 550.832 - Norca Industrial e
Li2 E
C nu.rcial Ltda.
tOtese e Ligas NorN9 684.325 - li
555.112 -- Ricama Industrial
deste Ltda.
149 690.981 - Indústria e ComérIÁNIVULGAÇÃO N a LOW
N . 567.251 - Sociedade
cio
CasoY S..A.
Ltda.
s
Conatauçõe
N9 692.557 - Marcenaria e Car579.294 - Luiz Severino
0../NÇan
pintaria Sapoperaba Ltda.
Agpar Agenciadora
N.? 692.906 - Indústria de Aóveis
.).1.
1:Carpi
Limitada.
3
9iária,
Paranaense
Ltda.
51;s1.
693.647 - GerP afre Marcentría
A
Sensação
Modas
N9
PREÇOs
Ce$
L2é
a!- 587.518
e Carpintaria Limitada.
694.185 - Produtos de Petróleo
s. ....
Auto Pecas VernidselN9
PromaC
Ltda.
• .L.saiiiada..
694.276
- Risflain Móveis LiniiA VENDA
N' 591.727 - Auto Posto São Vi-`
N9
s.- Ltda.
ta.da.
G. M. Decorações LiGuarsebafg
M.
F.
. : 9F3 .732 -N9 696.12 4
mitada.
.:_deie- •
•
5C,.1.070 - Indústria de .
N9 696.38a - Nautica
SeçGt!) è.n- Vendas: Av. Redriguen Alves. t
e Industrial Limitada.
•
Ci. 1 da France Ltda. • 690.425 - Indústria de Arte
• 519.284 - Fábrica de.. 131aNcoa
N9
•
.
atos
de
Borrachas Aricanduva, Lb711.
,luos
Ltda.
Mnistér(
die
Fezeuda
Se .
Agêncit
N' 105.079 - Joã.o Quin . ...efs .• . '
da. 697.077 - Veldort IVióçcis Mo
Gotécnica Const'aa2
N9
k)O-s69
demos698.350
Ltda. - Marcenaria Fezapa
Atende-seie pedidos todio Serviço de Reenibiálto Page;
+ura Ineaastaia e Comércio , Ltda.
•
N7
N' 006.971 - .Talmete Modas
Limitada.'
698.608 - Vibradores VibreiNon
Braalio
N9
IV 607.360 - Safe - Cheque Inma,g
Limitada.
Re Sede do DN
N9.699.318 - A Primavera Indústria
etas'.•_ria de Máquinas Ltda.
•
de Sombrinhas Ltda.
N9 609.556 - Jubervas Comércio
de Peças Máquinas e Caminhões Lie Comércio
702.488 - Gome Oeubalia.
N9
mitada.
•J.
N9 912.716 - Metelisrgica S.
e.

•
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CAR

A C TERIé -r- icos DOS PEDIDOS
DE 'PRINnAILGIO

TtRMO NO 150 4 272 de 28 de junho de. 1963./
Requerente: 4MP INCORPORAM - E.U.A. 'arivilágio de InvençZot CARTOCHO.EXPLOSIVO PROPELENTE PARA/
R RP:RAMENTAS INDUSTRIAIS -.

de Agasto de 1945, .as prioridades dos correspngdéntas pedidos . dIepositados na RepartieZo de Patentes dos Estados Uni .
dos da Amórica em 2 de Julho de 1962'e 23 de Novembro cvs
1962 , sqb

NOs. 206.768 e 239.618 respectivamente,/
Ponto no 1 do total de

4

pontos apresentados.,

1 - Um cartucho explosivo propelente para uso numa /
ferramenta industrial, o cartucho compreendido um estojo de
cartucho tendo uma extremidade aberta e a e2tremidede oposta fechada, e um tampo no interior do estojo em contato pe
rlfrico com o estojo o retendo tuna carga explosiva prope lente entre o tampo e a extremidade fechada do estajo, o
tampo tendo uma cápsula (fulminante)- de percuss go capaz de'
ser percutida por um percussor se deslocando ao longo de es
tojo de sua extremidade aberta para disparar a carga, caras
terizado por dispositivos no tampZo , desiocáveis entre uma /.
posiç5o . de segurança na qual o percussor á impedido de percutir a cápsulá de percussZO e uma posiç go de' disparo pernil
tindo que a capsule de percuss go seja percutida pelo percus .
sor./
A requerente reivindica de acó‘ rdo Com a Convençao
Internacional e o 71rt 21 do Decreto-Lei na 7903 de 27 de
agUto de 1945, a Prioridade do correspondente pedido depositado na Repantiçgo de Patentes dos-Estados ' Unidos.da Amárica em 2 de Julho de 1962¡ sob Nó. 206.767./
•
Ponto :IQ 1 do total de 6 POntos apresentados./

Tãt40 * 0 152.120 de 21 de AgOsto de 1963
Requerente: CASA . BIDIJ - SP.
Privilágio de Invençãou "NOVA :BOLSA PAAA. SENHORAS"
REIVIND/Q210ãâ

1 - mova oolsa para senhoras, compreendendo inicialmente
o corpo principal feito com duas falhas jtataposta de tecido,
costuradas Pelas bordas, e com costuras embutidas, caracterizada pelo fato de as faces interna e externa do referido coL
po serem providas de uma decoração qualquer, feita com borde

dos,.contas, párolaa ou similares, e p reforentemento uma das
faces apresentando decoração caracter{stica de bolsa "esporte",
e a outra, de bolsa."toilette".
Pasto no 1 do total de 3 pontos ";:presentados.

Nu 150.267 de 28 de junho de' 1963./
Requerente: AMP . INCORPOPATED =
=
Privilgio de Invencâ'ol . ESTOJO PAPA CARTUCHO EXPLOSIVO

AR:40

P.eivindica;gest-

1 - Um estojo de cartucho para um cartucho explosivo
?lente para uma ferramenta indtistri;1, o es 'tojo compreer
lendo um corpo cilíndrico Oco de material plásticos estru lável e . de di;metro,interno uniformo, o corpo sendo aberto/
-alma extremidade e sendo fechado na extremidade oposta, caracterizado pio fato da superfície externa do corpo ser /
decrescente da extremidade fechada para a extremidade aber,ta./
A rp,H;er:,7::-: 1 . !..:ea.d. e-aciirdo com a ConvenLáternácioual e o Art . 21.do Dedreto,Lel'nr?'7903 , d, 27 /
•

tG, 1
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Z.1.EMO Ne 154:088'de -29'1eOUtuiro.de
i:querentes ANTON/O'PRANCtUO DA SILVA: - RJ.
Inliedçãos "UM DISPOSITTVO LIEáRTADOR . DE BOLAS DE
tfixAlat
MIVINDICACOES

1 - UM dispositivo libertador de bolas se pienar, carace
erizado por Consistir numa longarina que atravessa uma caixa
,ando que na porção extrema da longarina adapta-se uma antepare
dovível, retentor e das bolas na gaveta da mesa de bilhar; em
eive a caixa está conectada por meio de um conduto, disposto ia
J linadamente e conjugado a uma chapa, esta fixada na mesa de

)11har; em qa esta chapa e proprovida de uma abertura circular
e una chapa perpendicular, aquela para o acesso de uma bola e.
esta para ceencaixe da fenda da bola.
Ponto nP 1 do total de 3 )ontee apresentadoe.

Seça.o

_

-

:Outubro de 497.0_

,...SAA•V,•
ranjaaa ,Para danniNdniaie'gunda eitiVdat q p Lá Com a 4Ita :11D1:çá,
gunda nreglgêVèhata.ndiartâ 1..êgt5obfiJ)dfik.ú e sendO-Capazr ao.
injetdt'T portddoted miAdtatioana dflater'esira 'regâ,Z0;,É4.
ditas regiaes semicondUtoraside ambose- bs.primeiros a'seginao•
da elementos de comutaç g o estando incorporados no interiOr/.
de uma Unica pastilha semicondutora unitaria com a segunde/
regi go do primeiro elemento de comutaç ga e a segunda reglgO
do segundo elemento de comutae g oeformando uma regi go comUW/
no interior da dita pastilha, e cada um dos ditos eleMentes
incluindo um primeiro-eletrodcreM contacto de no retificam)
0:o com a sua primeira regiSo, e um terceiro eletrodo eis
contacto de n g o retificaç go com. a sua quarta reglgo./
A requerente reivindica de acôrdo com a Convene
•
ç g o Internacional e o Art 21 do . Decreto-Lei nQ 7903 de 27
de agGsto de 1945, a prioridade do correspondente pedido d•
positado na Repareiç go de Patentes dos Estados Unidos da. i
America, em 7 de novembro de 1962 sob ne 2350986d
Tonto ne 1 do total de 6 pontos apresentados.)
TERMO Ne 156:504. do 22

de Janeiro de .1964

Requerente: PARBWERKE HOECHST AKTIEN=GESELLSCRAFT-vorm. MEISTER LUME)
ERUNING ALAMANHA
'PRIVILÉGIO DE, INVENÇÃO "PROCESSO PARA MELHORAR A CAPACIDADe DE AR14A220

NAmENTO DE REMIS PEDMILICOS!'
REIVINDICAÇRES

Processo pára melhorar a estabilidoc ao armazenar:ente O'
para diminuir a viscosidade 'de rosas fencllicos, caracterizado por fie. •
,adicionar ais resOis fenOlicos . trioxano ,em quantidades tala, que I0GpAR,
tes em peso da mistura do re g a fenOlico e trioxano contenham le 2 5 PI

tes em p eso de triOssalo,
9ena1meete, a depositante reivindice de acordo a prioridede ea
e
correspondendo pedido depositado na Repertição de Patenten d
a AIOwarft
TIRMO . N R 15k.424de 7 de novembro de 1963./
Requerente: WESIINGEOUSE EiECTRIC CORPORATION
Privilegio de.Invene go t N . DISPOSITIVO 0z comuna° SEMICON.
• •
DOTOR =

em '22 de Janeiro de 1963 sob no F38.819 1Vc/39b,
Ponto n 01 do totál de á pontos apresentados,

Zeivindicaçaee:,

, 1 Um dispositivo de comutaç go semicondutor, caraeN
Jerizada por compreender prileiro e segundo elementos de ceo
eutag go semicondutores de quatro camadas arranjadoe para
afeito de operaç g o de comutaç g o em AC; cada elemento de coo,
mutaç go de quatro camadas incitando uma primeira regilo 30.41
mieondatere de um tipo de semicondutividade, uma segunda T.2,
gi go de tipo de ' semicondutividade oposta arranjada para de.te
finir uma junç g o P-n com a dita primeira.eegi go, Uma taro
deecandutividade aro:
ea regao .semicondutra do dito um tio
,•

1566695 de 6 de fevereiro de 1964../Requerente; INTLIMMIONAP DIRINBSS mAgg is CORPORATION

ARMO Nè

:$exte.-teira z
!

OIÁRIO. OFICIAL (Seção III);

'

Privilàgio de InvençZos APARELHO PARA TRANSFERIR 31,0003 Da
ZNP0R4AÇXO,DS . WRIINE10 DE CARATER nIfARIÁVEL,.DE :UM MEIO DE-:,
APEAZENAMENTO-PARA UM DISPOSITIVO DE sAIDAss comBI¥A0ro
QUE IUCLUI ApARCLUO DS IMPRESSZO E ME/0 PARA DESLOCAR DITO.
APARELEO,IMPRESSO3 DS.LINUA A .LINHA:m•

1.~.1.4n5F0:"
1 - Um aparelho para transferir blócos de inrormu-.-

ç:e dd c::tenso de carater variava', de um.melo de armaze-_
na;aento para um dispositivo. de salda, Caracterizado pelo /
' fato

de*compraander; meio para ler sequencialmente um primeiro bloco de informação a ser transferido carater por
carater adito dispositivo de salda, um contador,
melo,pars

.adicionar uma contagem a dito' contador cada vez que-um ca rater de dito primeiro bloco de inforMaçU à lido,'meio
armazenamento primeiro meio para a transfe gncia*de ditos
I
earacteres ' de dito primeiro bloco de informaçZo de dito

meio

.de

leitura pra dito meio de armazenamento, segundo maio pa
rá transferir ditos caracteres de dito primeiro blóeo de
lu
fO rmago . de ' di.::o meio, de para .
armazenamento paru dito disp2

altivo de saia, carater por carater, meio para subtrair um'
contagem de dito contador cada vez que um carater de dito /
primeiro bloco de infOrMaçZo tenha's
ido.transferidoae meio/
responsibb à uma cOndiçZo-de . contagem "O" de dito contador/
para capaoidale dito aparelho de transfe g
ncia para transta
rir um Segundo bloco ' de infOrmaçáe
o adito dispositivo de /
salda.
Relvindica-se de acardo Cega a Convenço Interna
cional e o Art 21 do Codigo da Propriedade Industrial, a
p rioridade do pedido correspondente depositado na
RepartiçZo
da Patentes dea Estados Unidos da America, em, li de setembro de 1963 sob ne 308.312.1
Ponto ne 1 do total

mm 157.235

TEam0

de 11 pontos

apresentados./

a.

CO. INC;

P rivil‘gio . de Inven
ção"DISPOSITIVOS

REIVIND/CACN
rl

a/ * um engrenagem acionadora adaptada para girar a dita 1'2
da-dentada, atraves

de um mecanismó

de acionamento intermi..-

tente, de modo que o dito exca'ntrico ative 02
circuito* indj.
viduais do regulador.
A requerente reivindica a prioridade do p edido de pi

tentes depositado na RepartiOlo de Patentes
doi Estados Unidoa da aseàrica,.sob

n5 267.153

de 22 da março de 1963

Ponto no 1 do total Os 11 pontos aprssentadoa•

4340 Ne 157.409 da 9 de r março de 1964./
Requerentes MICH' AMEMIYA,. TALIZASM AMEMIYA E AKIRA-AMEmiYA
=;= Sn PAULO =
Privilgto de. Invençá.o: VálLVULA PARA ÇONPOS OCOS INPLAMAVEU
COM AR =
Reivtndf.,cmiãw
1 - Válvula para corpos Ocos inflamáveis com ar, ca-

racterizada por um disco cOrrugado ou ondulado circularmente, , fixado com sua periferia sObre a abertura cio corpo, pro
jetando-se de dentro do mesmo, para fóra, um pescoço. a ser/
fechado por uma hasta:-tampa tendo uma cabeça ligada por uma
tira radial ?1 periferia do disco, sendo a cabeça mantida por
uma tira diallietral "com suas ex tremidades fixadas' sObre a pe
rifaria do • disco ou por um disco superiro , fixado por
sua pe
rifaria a dito disco ondulado ou corrugado , e tendo a tira

ou o disco suparioro um rasgo alongado
chada com o

ELÉTRICOS REGULADORES DE

D ia p oaitivos eletriCos reguladorea

dos Oitos

*Lamento* interruptora/.
sendo um do, excàntricoe montado fixamente
sObr• o
dito eixo, um outro dos ditos excEIntricos sendo
rotetive'ecem
re s p eito 9.0
dito primeiro •xe;ntrico, una roda dentada parel

cuias margens

ou descorrugado danAo para de!
sendo as margens de dito rasgo mlon

gado sucativeis de serem afastadas uma . da outra
passagem à cabeça da haste-tampa, esta áltima,e
para renchimento do corpOSCO ' cOm ar. •

para . dar /
ao pescoço,

Ponto ne 1 do total de 2 pontos apresenLados./

de ciclos, pa

Uffla pl
uralidade

de circuitos eletricos o p
erativos, tendok
ue elemento interruptor lsvel para: cada, um dos ditos
oircul."
tos, caracteriudo por compreender Um' eixo, uma
p luralidadede excÊntricos individuais, montado prelde
terminadamente as
lonzo do
dito eixo, sendo cada um dos ditos excentricoa
adai

se

disco desondulado

tro do corpo 8co, mas,

LU..

CICLOS"

' 1 -

tado* para agir aobra um

m5vels . ,

apoiam sObra'a cebça da haste tampa mante:Jdo a válvula fe

de 2 de Março de 1964

R o q uerentet . P.R. MAiLORY

• Outubro- cie-1970 2$07

At I3

II

0.t.ibro de 19 O
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vtssno Ri g 157,798 de 23 de Março de 19 6 4 fflannovente 8 É.V.PHILIPS I GLOEILAMPENFABRIEKEN Holanda
Palve140.0 do InveneZe: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU-RELATIVUS A PRO'

CESSOS DE REVESTIMENTO DE COMPONENTES/
ELÉTRICOS PROVIDOS DE FIOS DE LICAÇA0,
COM UMA CAMADA . DE MATERIAL. SIeT1TIe0 E
RELATIVOS A CR1PONENTES ReVESTIDOS POR
ESSES PROCESSOS',

RAIVINDISAÇOES

Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos ae . reVestimento de componentes elétricos providos de fios de ligação/
•
Com uma camada de material sintático caracterizedos pelo fato /
dos componentes serem revestido por uneliquido que encolhe ao/
ar no sentido . do componente . e que envolve os fios de ligaçSo por
uma pequena distância, com o que os componentes sSo revestidos /por um pó de substãncia sintética e aquecidos at jque o llquieo/
se haja evapOrado e o pó do material sintático haja agletinado e,
ee assim desejado, endurecido completamente.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado ha Repartição de Patentes da Holanda, em 26 de
',fuço de 1963, sob n5290699.
Ponto n e 1 á total de 5 pontos eeresentecos.

3

•
re per . em curte.cieteeto a resistencle . aesOcieeee
e depositante reivindico e prioridade do correspondem'
te pedeco, depositado na Repartição de eatentes do JapãO. em 29,
de março de 1e963, sob ele 16015/1963.
POnto ne 1 . do , totel de 3 pontos apreeentedoe.

tteRlee N o 157.996 de 31 de Março de 1964
Re4nerentc: OBORG NEIDL Principado de Liechtenstein
Privile,ein de Invenção:. °PeOCEeS0 Peee TRANWORTAR FLUIDOS. Peek
eIeDeAfe•leeefe MASSAJ VISCOSAS, PASTOSAS
o PeGee0SAU, e5EM eeM0 DISPOSIeIVO Peel
FRIO Phee Le2OUTAR 2STE PROCesene

' 1 - Peeeeeso paro teeneeowter fluidos, partecelarmee
te materiais viecosoe, denevo dc. wee tubulaçila de presebo mediam
te inteece1e0o interultente Ge almofades de gás ou ele a, carág
eterizado pelo feto de que o gás ou o er comprimido se eeea ejus'-tedo de tal forme que, peoveneente, cio i1ccofada de ar co-premído
existente por baixo de, poee'eo de meeeviel a ser transportada na
tubuleçãO, enhee penetrem até corte profundidade do eito mate rial, sem, entretento, eteeeuseee cuepletemenee esta porco.
Ponto ne 1: do totei do 6 pontos apeeeentedoe,

Ficx. 1

FIGA
TERMO Ne 157.954 de 30 de março de 1964
Requerente: TOKYO SHIBAURA EBECTRIC CO, LTD. . Jogo

Prlvilegio- de Invenctos "DISpOSITIVO BC RESISTÊNCIA PARA PARTIDA"
ILIXIADJaWa
1 - Um dispositivo de resistencia oe arranque ou oe paL
tida, caracterliado por compreender Cima resistencia.princiPal,ume
pluralidade de circuitos . de ramal, cada um dos ditos circuitos de
ramal.incluindo certo número de resipteneies ligadas em terie e
Irm elemento retificador:eantrolado, adaptado a conectar ao alteai
resisteocias ligadas em serie em paralelo com a . dita resistencig/
incipa1,.tendo cada Uma da g ditas'resistenclas em cada um doo/
, ditos:O:reditos de ramal'e a dita resistencia principal, o mesmo
valor do resistZncia e pelo menos - alguma-e das resisteneias.
/

SCR,

Ir
ri

e

g -e

SCR,
SCR.

e:- Y

rn 4190-41W"SC°1'.
circuito
de-ramal, snantaca por um. elemento.
das em série, em cada
retificador controlado e meios para ligar em-sequencia owditos 2, .
lémentos retificadores controlaeomenclonados em' eximeere Usar..
.noe respectivos eircuitOsele ramalÁoricerrent~ Com aligaçU e
do dita elemento retificador controlado. Wenclonado vier áltimo,PA .

4

5'

TERMO N e 150.329 de 10 de Abre]. de 1964
Reqeetente: CATERPILLAR TRAÇICR CO. - ZE.UU.
Privilegio de Invenção; "CIRCUITO HIDRUBICO PARA RA3PADEIRÀS
AUTO-CARREGeNTESte
bRIVIPDIcaJA4P

1 - Uma raspadeira auto-carregente .carecterizeee pelo
rato. que ela inclue una caçamba de raspadeira verticalmente njue

t‘vel tendo uni fundo nuivel, uma chapa ejetora na traseira de dia caçampa e um transportador na ' frente de dita caçamba; pritàá,'
ro, segando e terceiro macacos e um motor para clamar easpectiee
mente dita caçamba, fundo e chapa ejetora, e trans p ortador; Um
eiseeme hidráulico para , ativar ditos macacos e motor incluindo
uma primeira válvála ligada com dito primeiro macaco e seletivaMente acionível para suprir fluido para cada extremidade de dito
macecoe'tema segunda . válvula ligada et sério com dito segundoo
terceiro macacos e seletivamente operável Pare suprir fluido para cada extremidade • de dito segundo e terceiro macacos, uma ter.
coiro velvula ligada com dito meter e. seletivamente operável pa.
ra acionar 'dito motor em cada sentido,. e meios para suPrir fluido gnh p eensão para ditas v41vules.
4 requerente reivindica a erioridade de identeco
cicio depositado na ReptrticNo de Patentes norte-americana em
zemove de abril de 163, sob ne 274.2:09.
Ponto sie 1 do total de 8 pontos apresentados,

DIARIO OFICIAL (4eç.ão III)

Sexta-feira 2

Outubro . . de 9,. /Q . .200W

passeYptroima da sallancia da ontre'parta 04; 011( 4 Wilfaií
encale na reentr;oéia.
*
Raiirindioa
•
um owrespo~,petta41È
sitado ' na Repartição de .patentes dos Zsta4o9 ITnidee'da"Wri60
1 -2 0/ Maio 4e , 1963, sob o AP 281261N
Ponto no 1 do total de 10 pontos epresentadOe.

In7c5,.l.
•
TERMO NQ .1158.87i--de 30 de Abril de 1964 .
Requerente: OPALLUSTRES LTDA. - SP.
4odo5'1O Industrial: "ORIGINAL MODPIO DE VASO"
REI VINDICAOES

1 - "Original mod;16 de vaso", que se caracteriza essencl
almente por ser constituido por um gargalo cOnico (1) . suavezma
te curvo, cOncavo, que após formar um pescoço (2) te alarga az
avemente formando uma parte mais bojuda(3) que vai.afunilando
se ligeiramente ate a sua base, onde entío se alarga Um pouco/
formando uma aba circular (#) cie se constitui na saa base uri
priamente'dita.
Ponto n o 1 do total de

3

T2RMO NQ 159.850 de 9 de junho de 1964./
ReqUeente: AUTO UNION G.M.8.11. = .ALEMANHA =
PriVilegio de Invenç go: ARRANJO PARA O AqUECIMENTO 2 A VONTILAÇXO O2 AUTOMÓVEIS =
Reivinca,çZta:-

ponta apresentados.

- Arranjo para o aquecimento e a ventilaçdo de atVtomOvels bem como contra o embaciamento ou congelaçZo dee
vidraças, onde o ar e retirado de uma caixa rdisturadora e,
depois ', distribuido controlavelmente ..uusaterizado pelo f8
to de que a cOnduç go do ar ó feita de maneira eM si conheq,
, da através de manáueiras dispostas,' ocultas, preferivelmep
te,atr g s de revestimentos , as quais, porem, se estendem pft
lo menos ate a zona dianteiras das portos, servindo as obrw.
tas com as sues ombreiras como su portes dos acoplamentos /
.dez mangueiras./

4 depositante reivindica, de acO 'rd0 com a Cenven4o/
Internacional e de conformidade com . o . artigo 21 ' do cóálgo /da Propriedade Industrial, a p rioridedo . do. , corresPondente I
pedido, depositado na Répartiç go de' Patentes 'cia Alemanha
em 12 de junho de 1963, sob o minero A 43.317'1I/63c./
Ponto

:',1",-ZMi_j • E0

• de t q Mal& 1141 190
Requerente: WESTINGROUSE KLECTRIO'CORPORATION. U.8.A.
Pritiligio de lave:140i "DISPOStTIVO PÁRA LIC410 DE V}. HASTE j
MOTRIZ AO ' CABO . DE UM UTENSÍLIO" •
1 -; Dispositivo para ligaçíe de una baste motriz -roa- ela°.
41.0 um utenáílie compreendendo a oombinaçíO do Um Punho com una
hastee um, dispoeitivo encerrado no,punho . para fazer vibrar a
haste, tendo pelo menos uma peça,rempylvel Pára prender na-hat
te. • com ela vibrar,- e cooperando tamben com um cabo, cagacta
.
.
rizede por ter uma-das partes da.hastó'e . do cabo protuberenci- TUMO N o 160.016 de 15 de Junho de 1964
as C6'ftioas'feitas para encaixar - justas , dentr0 de recesso' . cot. Requerentes kmgaickm. CAM OOMPANY
TÈRMO N

.

wl 1, do totel-do 9 pontos apresentados./

e

158477

tespondentes existentes na ' outra-parte, tendo as
de encaixe da Parte cOnica e da parte

COM

superfícies

/

M.IVIS-0CAOU2

recesso •

reentr;liciaS que colaboram para prender em posição a peça rema

P.,aá REMPI~PR"

Privilioglo de invençâc:

1 - Tagpa de ms.tál para reipiente, compreendendo

1179

para ,Jey liiçado pela sua periferia c. pa

vível durante o funcionaáento-do ' dispositivo motriz, sondo as

nel ' oentral t.i ptada

partes cSnices e em recesso fabricadas.de

extremo do dito recipiente e tendo ume. Área de painel removí
amento, e-ume 01Á4
vel envolvida pOr Uma linha :eá-fim de

material suficiente-

mente elstico'pars. .perolitir qUe-e. parte•dOtaa-de-reentr;ncin.

2510 S.ta-fera 2

'

jacentes réferida . área jemOvIvel e AO longo:de duas- partes g
vastas da linha de asgamento, para voltar as arestas ásperas
C* metal da tinha de rasgamentoi quando a dita ares removivel

0:ii.t1),"o

1:11k.,

•

.!

vagca rXgidA ligada I' dito 'irem remO:ável, caracterizada por
um par. do /dietas *tarados 4/apostos no painel,'Intimamentsratl

;

1,J)

DIARiO,OF:CIAL

•
• - rmadoxne camada isolante.* adjacentes -a referida zona
au
n erficiald,

requerente reivindica a prioridade do coriespo)
dant* pedido depositado na Peparti4o de Patentee ' da.. %linda ; se, .17 de junho de 1963, sob n e 294.168./
Ponto n o 1 do total de 8 pOntes apresentados.!

removida-do referido painel.
Ponto

no ido

anresentados.

total d,

FIG

NQ 160.043 da 17 dR junho de 1964.!
Re-!quermte: DANCAR Sa INDUSTDIA DL AUTO PEÇAS 30
= PAULO/
Privilio de invenço: APERniçOÀMWTOS 0.4 W. ..Pr.AS
DiRE
Ç.0 PAI.A VACULOS
WsRAL " =
Tni-

Ti,-ivirk(rÀjsz,a;;52s:-

Aperfiço-imentas Llm caixas de dir.Jção par.. yelcu
comurondendo o usual eixo, rosqueado em •ums
c. a.k de rolamentos, caracterl:udos pelo fato de a revers;c
dO:; . ditos rolusentos . ser feita . por um único tubo externo
disosto diadonalm3nt:: sabre a caixa,de'rolamentos./
-

2ft4

Ponto nç 3. do tot,.1 de 4 .ontos anreentados./
-

ThM0 Na 160.022 de 15 de Junho de 196./
Requerentes W. V. PHILIPS ; GLOEILAMPENEABRIE(EN 2 ?".OUNIM /
Privilígio de Invençaos APERPEIÇAOMENTOS :SM OU R4LAWI7OS á

F1C.

)ISPOSITIVOS SEMICONDUTORES COMPOSTOS 'A A PROCESSOS PARA SUA
PAR9IC440 *

MILW1a5ZãO.:1 - Aperfeiçoamentos em ou r4lativos a dispositivos /

aeeicondutores compostos compreendendo nm corpo de stworte/
semicondutor recoberto, ao men'os em um dos lados, de uma e§
mada isolante feita,.por smemplo, de mido de sillcio, lado
4swe em que o corpo iguâtments dotado de um conjunto de /
elementos de circuito, tais coáo ' traosistores, diodos, 'reali
toras, e equivalentes, havendo tawbga condutores coloot41,*
Ea ?

s?

s?

FIG. 1
'Ise.1.0 N

.)

160.075 de 17 de Junho d. 1964

' Bequerente: MoNSJUTO COMPANY Privilágio(ie Invenção "PRO02SSO APERFEIÇOADO PAnA conWleAp. OdIENTAÇãO
MOLWULAR A FILAMETOS FORMADCS DE POLUASTERP.s"
"RPIVIUICACOES
1. -

Processo aperfeiçoado para comunicar orientação Aolecular

filamentos formados de poliásteres,caracterizado pelas fases de

ija

.preguRr os referidos filamentos com uma emulsão aquosa compreendendo um composto de amOnio quaternário, tenso L ativo, catiOnico, e, imediata
e-nte a seguir:, estirar od filamentos assim impregnados. •
Finalmente, a depositante reivindica,de acórdo Cém a prioridà,
de de correspondente pedido, depositado na Repartição de .Patentes dos
Estados Unidos

da Amárica do Norte, em 17 de Junho de ' 1965,sob o mime.

ro 288.522.
%nto n o 1 do, total de . 6 -pontos apresentadoa.

FIGA

ta laxado isolante visando A formar conex;e4 ~dataram, sa
2...eterizados pelo tato de haver pele menos um cruzamento de
conex;es condutoras, do gral uma das conexUe oomireende
20 cruzamento, um Condutor formado na Camada isolante, ao
mesmo tempo que o corpo de suporta apresenta, no cruzamento,
smia zona-eUperficial difusa localizada por baixo da camada/
isolante e circundada por umi geogunda . sona difusa com tipo/
ds obndutividade oposto aa da zona superficial e ao da por9Zio subácsnte do corpo de a u p mrte,,comp2oondsndo a outra /
WiniodOi er;ãzamento a sons Superficial e os g ondatorea-

Tr.REO N O 160.114 de 18 Ge junho de,1964./
ReqUerente: NouTun EAPPERT, MASCHINENFADRIK "PHONin"
G.m.b.11 = ALEMANHA - =
Privilgio de Invençtos MAQUIA O ' PROC2SSO PARA A coNpiwOo
tVCRIMENTO DE RECIPIENTES u
RelvInd1c)az102:-

1 • Úáquina e processo para a confecgao e enchimento
de recipiente, com a forma de parelepipodo, enchidos de material eZeoável, a partir de uma. manveíra-continua, sem
prá-formaç;o niatlo das e=treM1dad.le ( fundo e cabeça )/
das emabalágens asereM fdtMadas, - ciuc ccntcm o material de
enchim nto eao041 , ats; ,um certourvel bem determitiadoiso

'

Sexta-feira 2

•

MÁRIO OFICIAL (Seção III)

àu„,
Ar .
ai‘ diversas embalagens sZo
formadas por cempresseo /
loca/ /atsral das. pareges , °poetas, da . mangueira
, em lnterva los 'CW. resPenáentes ao tam a nho , de sej ado ,
,
:•
:
das : embalagens,

"

do qüe

a prioridade do pedido de prà
RepartiçZo de Patentes da Alemanha aos
sob na 549 746
VIIb/dIa./

A requerente reivindica

tente. depositado na
18 de julho de 1963,
Ponto

na - 1

do total de 19

pontos apresentados./

t

4 I..

,

•

mie , Patentes ,dafi Itolmiakal ',eia
21 'Ibt-jtaabcf410
1963 9 ,e -226 de- setembro de 1
96'3 , 9 : $0
-b ritas: -2914.43t 2984-61fIrOsPot
ti v am emte.n ' .
' , à s., à
'
••

'Ponto lie

à

do total da.6.PonteiiSPrasentadei.'

TÂRNO No 160.145 de 18 'de junho , de 1964./
Requerente: N. V. PRILIP3IGLOBILAMPENFABRIEKENe HOLANDA e
Privilegio de InVençgorAPRIMORAMENTOS REZAWIVOS A '
PROCESSOS DE 'POR
MA00 DE ÂNODOS PARA CAPAUITORES ELETROLITICOS
lEa vindi Clakle, 1 - Um p roCeSso de fabricaqiio de um enodo para um capaot
tor eletrolltioo por sin
terizega'o do pe comprimido de um metal formam
dor de pellcula que adiciona-se uma substencia auxiliar que desapare
ce durante a o p ez:açá'o, decorrendo dal um aumento de
poro sidade, e a /
oxidaçZo anedica do corpo sinterizado, caracterizado porque a •
subst7m:fg
auxiliar usadafe naftalina./
Ponto 21 12 .1 do total de 3 pontos apresentados./
TERMO Na 160.196 de 19 de junho de 1964./. •
Requerente: PNOTOCIRCUITS CORPORATION E.U.A. r.
Privilegio de InvençZo: PROCESSO PARA PgIwuRA Da

IMPRESSOS ft./

CIRCUITOS/

Re.4-.Y1111.24,0às:1 - UM p
rocesso para feitura de circuitos impressos/
em um elemento isolante, ca
racterizado por compreender a ao
viso de aberturas no mesmo; a sens
ibilizaçeo das paredes
tereis do dito elemento em terno das citadas aberturas para
recepçee de cobre depositado no ele
tricamente, seguida -dg !
referida depoSiçZo sare as ditas paredes laterais, da

abar

turas Per meio de iffiersZo em um banho de plaqueaMento 4e 02
bre no eletrico consistindo es
sencialmente de água, sal de
cobre sollivel em ãgua na p re p
orqZO de cerca de 0,002 a 0,15
de 'mole per;
litro;-um agente comp/exador do nobre para os /
•lons ckricos com cerca de 0,5 a 2,5 lAzos os moles do sal/
.de cobre, um hidróxido metálico aldalinó, slificiente para /
dar um p1 entre cerca de 10,5 e 14; formaldeldo dentre /
cerca de 0,06 e 3,4 moles por litro; e uM agente compleúdot
para ós lons C4ricos dente cerca de 0,00002 a 0,06
de mo .p
193 por /itro./

, senno eu

100.132 de lb ao Janb.o de 1964 •
Requerentes N.t PHILIPS,GWEILAMPENFABRIEWM
0 gumpA.
Privilígio do Invenção
aAPERFSIÇOAMENTO8 SWOU RBLAWIYOff
A ALTO,PALANTEP

A requerente reivindica de acera° com a Conven-

IIEUM4A0A.

ço

erfeiçoamentos em °a relativos 'a alta wfslantes, mos
quais • porção mima reunida a Um
tiagadutor com e rinalidade
de
p
raduzis
uni
potencial
,
correspondente a . soolereg
qa, Ap

g

I g

o

rg

ferido moviientO, earaoter4m4sida,P$10Pateí-Wçeft
preso aa * tia s de uma PaS/m
0444,oujelbaSotionelpaitar
USpositivo que miona aparteaSvadolaltaUfallOstéW'
'-'\ ,$0404400

141044040 40

dikg§g~~

•

Outubro de 1970 2811ji
( ,

./ • ç

taacy, nat -RepartiOb

t
racterizados pelo fatolue a mangueira serpresalwriatrito
em todo o seu conterno com a formageo
si multenea de uma /
sone° t ransversa/ retangular é Co
mMoviMento de avanço coa
tinuo 9 sendo que durante a formaçeo
das

embalagens em forma exata de pa
ra/elepipedo, bem como durante o fechamento
-/
das ex tremidades, o limite de aderencia
no é ultrapassado/
durante O movimento-de avanço./

t

•

Int ernacional a' o Art 21
do Decreto-Lei na

7.903 de 2?
de agasto de 1945, a prioridade do correspondente pedido
dg
positado na RepartiçZo ae Patentes dos Estados Unidosda /
America em 21 do junho de 1963, sob na
289.633.1
Ponto na ,1 do teta/ de 15 eontos.ápresentados./

'prAW5SnAK;dt,W

.t

:Ç
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TIRMO IP 160.204 do 19 da juhho do 164
lasirs

Requentes -PAULO MAGALSIU'COSTA. - GUANABARA.
Prl.vilé g io de Invaaçiot "APERFEICOAMENTOS EM FILTROS 211RA Can,

orif{rios m.docr_ados * nacassÁrloa

s. anreaataA.os.
?to ri 1 Ao total do 2 ponl::,

- dos Dor um
porque compreendem fazer ditos artefat citu I

a

.

.

:.al cantrel os soweencion e l s

1 - Aperfeiçoamentos ia- filtro para _afe, caract.eri:Mos

receptéCulo-suporte para o café MoÍdo, tendo

como yosauir chaPeu coiiO, engala na m .4.42 direita lo 4

, de possuir em linha vorti2 aricatures'eo sorriso; e pelo tett

AsigNucicus

uma dipola

Outubro cie 1970

DIARIO ÕF;e1,!1/41_ (teça° 01)

5ext.a-Tetra A
---------,

forMa geral do

alargada • ovéÁ.do, cujo fundo em forma de gorja e

provido de orifícios de ovacuaçio

e leva ap licado O pausa

de

filtro que sobro ao longo . das borda.s do recipiente ate o
desta,
Ponto

AR

1 do total ds 5 p(tos :4_rezientaaos.

070.!

4

'24:1 /401i

161.237

de

29 de

.ulho de 1964

1 R a 4ueranto: CONTIUNTAL CAN COMPANY & CIA. 13.8.1
1-T1 111.1:aio de Irwaaçãot "ALÇA PLÁSTICA INTEGRAL PLUWE D2 ITÃ
"AÇA° E ARRANJO DE 1:ONTAGFM DOS Mj
MOS NO PAINEL FINAL DeJ UM RECIPISNE
NETÁLICO OU LATA"
1 - Uma alça iatragral • plugUe do fixação, caracta-riza
;os por comproander uoi

P16.1
Td1MQ .N w 160.558 de 1 Q de Julhe de 19C41
Xequernntc; ÃOBERTO PINHO e M12TA S/A INDUSWEIA E COM-JAC:10 =dthaelAaaft:

Pr1e1110 de Invaação ; ',OtRF TUÇOAM 2 i rTOS NA FA3B1C,WX0 DE SABOES E4ABo.

corpo de plugu. tendo uma parede fina]

p2rif;rica depedente, esta terminando ara uma bora,
periférica de fixaçâo, a dita borda tendo primeira • segunda •
paridas perifátioas *xtoknao, uma ranhura de fixaçio periferà
a uma aba

ca formada palas ditAs paredes e UM4 alça integral liga ao dl

NRTr5 S6L/DOS,

"t4 corpo • situando-e. A0Dak1mante adi U 11110 Dmral.ln

!sEIVINUcAMs

1 - àperfeiçoamented na fabricaç'i .. de .-b3es e sabonetes sáiicaracterizados polo fato de quA A WR89.8 do sabão ou flaboaehe,
,a g tAdo líquido ou pastoso 4 vazada diretamente para to,receptíCuXo
fechamento, solialfIcan do - so no Unterior de dita elsoeste e
illAid0 a conformação do IMMO.
-Ponto ne 1 do total de 3 ponto. Apresentados.
411a"
T;;RMO So 161.093 do 23 de Julho de 1964

OPr e d e final.
requerant• railtindice a prioridade do cOrreapOndeft.

2..; de se aaaatitair no molde e no Invólucro acondictonador do produto,
4p5.5 Jen

dita

811

i$P.
Requerente* METALÚRGICA PRIOR LTDA.
modéio Industr i al' 'I NOVA . APRE8ENTAÇO EM ESPUMO DE INTEit~TORE8 ELÉTRICOS SM PAREM

MPIN4C" .
1 - "Nova apriontaçãO as *apelam de idherra p toras 'Isfroatal do ospolha
trlco3 do parede", oaraoterisado por á taco

apr*seatar suave reliivo • origiroal Dolorido-a voprèsentáçio de
UI boneco; • por ;st* boneco possuir y eatWonta 0am:to:lati°$
de palbaqo ooaltacioio-1afladoe ba)›adoe,aae ninas è oolarinbo.

te. Pwdido . depocitasio na Upartiç g o de Patentes nos 3stadoa ta:
doa ta am;ríoa *a 15 de ~rubro da 1963, aob o 10133947•
Pouto O 1 do total a. • u pontos apresentados.

Sexta-fd,

;

1.11111,n••••••n•

•
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TORMO N o 161.371. de 18 de A gato de 1964
Requerente N. V. PHILIPS1GLOB ILAMPENFABRIEKEN. -'HOLAiDA
Privilegio de —Invenção: " APE RFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS
s: •
•ELETRODOS ' PARA ' LÂMPADAS DE; DEIS:

-

•

'

---

"

"

c- ,
C,1
4

.-•

CARGA ELETRO-GASOSA"
REIVINDICAÇOES

•

1 - Uht eletrodo recebertd com material emissivo de eletrono para Impadas de descarga e letro-gasosa a cendidas por ia
termedio de uma descarga lum inescente, mais particularmente,pa
ra lempadas de descarga de vapor demercUrio de alta pressão,/
compreendendo uma bobina em espiral de fio de . tungstenio que e

p roporoionada em terno de e sustentada Por um fio de núcleo /

central, o fio do núcleo se projetando da bobina no lado da /
descarga., ca racterizado pelo fato do fio da bobina em espiral

TERMO N o 162.151 de 27 de Pgasto do
Requerente: MONSANTO COWANY - U.S.A.

1964

ser delgado com reSpeite ao fio do dicleo, pelo fato das espl
nas do primeiro enrolamento da bobina , em espiral não entrarem/ Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA ENROLAR PIO E EMBALAGEM
em contato entre si, e pelo fato do material emissivo de
EM FIO"
eletroas ser localizado su bstancielmonte no interior do primeiro/
REIVINDICAÇOES
enrolamento da bobina em espiral.
Reivindica a prioridade do cor respondente pedido da
positado no Repartição de P a tentes da Holanda em 21 de agasto
de 1963, sob n o 296.943.
Ponto n o 1 do total de 12 pontos at~entad00.

1 - Processo para enrolar fio, para formar embalagens de
fio livres de listas, compreendendo os estágios de: fornecer /
um fio a um valor de velocidade yreselecionado a uma bobino a
cionada, recolher o dito flo scibre-a bobina, acionar a dita 1)2
bina a um valor de velocidade , p rogressivamente decreacente a
partir dó um certo valor inicial de velocidade, para manter um
valor nonstântA da v elocidade pmriferica, avançar
transversal-

)))

FIG.1
ARMO

-

Re 160.432 de 25 de Junho,de.1964

Requerente: "INSTITUTO QUIMIOTERÃPICO.BRASIL
Modelo Industrials . " EMBALAGEM

T323

LTDA".

ESTOJO-ÁLBUM PARA PRODUTOS

img

'
1~4'
. •

1 "Embalagem estojo-aIbusrPdra- ,produtos infantis", corta
tituido de um álhum comum caraterliadoporier eatré a capa ela primeira falha uni 1)1oco de material:levey escavado com o fox
mato dos contornos doe. volumes de produtoí . iiinintie,. cujo ble
co perfurado numa das extremidadess'a fim do fazer parte do
ílbue.

•

Ponto no 1 do totazj*de 3 pontoo apreçontagoN.

mente o alto fio para tras e para frente
axialm ente.d6lado a
lado da dita bobina a um vdor meai° de v elocidade tralSvereal,
e variar constantemente o val . ,.e s v
elocidade t ransversalem /
tOrno do valor medi° da velooldade t

ransversal, caracterizado
pelo fato de váloraádio c't ,s. velocidade transversal ser
constante a um valor no qual seria formada uma lista p rimeria, e embt
lar o dito fio sabre a . dita
passado o ponto em epe a va
lealdade da bobina, e a Veloclaade t ransversal , media guardam IL
•na razão de 111.

'

Outubi-o de 197u
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noivingloa a prioridade d o ,c4rre3pw:dente

p12L3, -

rr,cha -ou -.eat-riala

posItedo na Repartição de Patentes.dos:2stadoe ';Unikkss da;k4;r1,
aa

, coa bordo. efdeea'os

do Norte, em ap de agOsto'do 1963,, mob o nQe305.315.
Ponto no 1 'dr) total - d. 4- pontos e.prn;eltados.

r.,;s

:

o aspeldar, e composto de pg

aa parede posterior vertical

riaos uuamiores doa (Iole; pás traseiros o

do aJsento

contorno

do

, gpaldar apr,,-senta-se em suave e harmonioso
moa as pontAos ec curvas bastante abertas a os

bordo »sup4 • inr du

. arco circular,

TEMO 11) 162.374 de 3 de setembro de 1964

oonganarea;

laterais de dito espaldar ap-re£entam-se inclinados para baixo

Requerente: FUJI IRON STEEL lOMPANY LIDITED JAPX0
?rivilágio de levedação "PROCESSO APEEFEL;OADO PARA A CO.:STRUÇXO E -elxA• ÇÃO DE COBERTAS DE AÇO PARA FOSSOS, COBEE DE AÇO,EEM GOE0

dos dois ramos do espalem hrxmoàiosa reentrncia; as pontas
d.er 'sÃo

A'AkeeAÇIÇO E FERRAMENTA DE APERe0 DOS PARAnSGS DA MESMA'?

guarnecidas de ponteiras.-

Ponto n Q 1

ZEJVII:DICACCIEE

de 2 . pontos apreentados.,

1 â Processo aperfeiçoado para a construçâo Ge cobertas de fis4

Fi0.1

,om vigas de aço de perfil em "H", : earat:terjzado pelo fato de (tomere
end , x varias vigas de perfii em "H" dotadas de um padrão em rel ;;vo antl
.derrepante na superffele externa de um de aous flanges, sendo as .v1
gas dispostas numa enfiada e ta . )arafusadas nas vigas mestras principais
de suporte (latim modo que a face dotala de padrão de rele-,vo aparece co
lado superior da coberta fornada.
Finalmente, a depositante reivindica de actirdo a prioiidade do:, correspondente pedidos, deeositados na Repartição d Patentes do :IA
pão en 4 de setembro de 1963, 23 de outubro de 1963, 23 de Outubro de

1963, 23 de outubro de 1963, e 23 de outubeo de 1963 sob os- nos....
38.47253, 38.79479, 38-7947 1 , 38.7947 2l e 38 . 79473, resPectmente.
p onto n o 1 do total de 5 pontos apresentamos.
eeRMO No 162.693 de 16 de setembro de 1964
íteeuerente: OWENS-ILLINOIS GLASS COMPANY Priviléeio de Invenção "PROCESSO PARA FA3ICAR UM MACHO CLU , Alt ?ASA
GONCRETO E PARA FABRICAR UMA UNIDADE ESTFUTI-2AL DE PISO EMPW:GAMDO O
RD 'IDO MACHO"

TRRMO O 166.359 de 6 do

Requerente: Wh:MAU :KARL PANNEK - GB

RSIVII:DICAES•
1 - Processo para fabricarum macho celular aia oca:ereto, ca-

Priv114gio de tay eaçio: "APERFÃIÇOA NZSTOS AM PASTAS PAU
PtIS

/-4,:tel'izado pelos estágios de: ancorar numa sueerficie plana uma bastou.
almofada inferior, tendoem

lateral vertical que define uma nanga-com eitrenidades-abertas; an

:orar a dita parede lateral em relação à citada superfície plana; refor
car o interior da manga; e fechar o extremidade sueerior da mesma
Ponto n cl l ' do total de

9 pontos apresentados.

TIMO AR 164.680 de 14 de Julho de 1961/2 Privilegio de

CADRTRA"
Invençãot "ORIGINAL CONFIGURACIO EM

ASIVINDIdka3O

ssus p4s dianteiros serem-Oompost oa de segmentos tubulares
-ancas e suas pa'rtes inferiores apresentam suave conicidadelp4s infletem

em insulo reto, formando laterais horizon

tais, suportes do assento e, a axtremidade do ramo horizontal
de cada pi vai afixar-se na parede da zona mediana
%rasoiro a, as

re/lOna_do_curv

a

::rcos suaves; os pems traseiros aio

1 - aperraiçoamen t os em pastas para papáis

do tipo que

de cada p4

p4s dianteiros, são em
formados tambim de sagmente
dos

. 4io guarnecidas de

pontsicaí da

respectiva

frente, sendo que um dos dois elementos de tOso 4 ausestivel do sa aobrispOr ao outro *lamento do tcipo. ; Is) pelo

fato

do elemento de tipo superior

-se projota uma tira-de comprimento maior ou menor, cuja a%

tremidade pror-rida de um *lamento de fecho, como lingueta,
rachadura ou outros -ou* coopera com outro elemento
.mentar de fecho fixado

AWR paredes

laterais estreitas da

opoionalments Completada
a
'sor .uma correia costurada siihro uma das fintes rígidas
pasta; • pelo fato de ser a pasta

que envolve soltamente a outra frente, o topo superior * o
fundo, correia essa prJ , 341

de fecha
inferior, oa quais sio ui pouco inclinados para dentro e as pi

documantow

por duaa paredes laterais *atreitas de material mais ou al
aos_rigido, caractorizadows a) polo fato de que as duas
'frentes rígidas Sio ligadas, cada uma, a um elomeito de tíj

suuvemente cOnicos nas duas •xtremidades auperior

tas isferioris dos quatro-p44

•

apresenta duas frentes rígidas e largas ligadas

de quo ambas as extremidades

1 - "Original configuração em cadeira-, caracterizadaYpor

os dois

DOMEMOS".

po, tamb4m rígido, formando um insulo reto com a

Requerette INDUSTRIA E COMRRWO DE MÓVEIS A CAMPONEZA LTDA. SI,.

Pà

unauntow

perimetro que corresebnde à configuração da

eecção d transversal do dito machom circunda a dita almofada com uma pik
r,de '

janeiro de 1965

Ponte. 4aica. -

fivie (o? °li t ro lelem•oto

I (

()
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OFIC IAL,

•, •
blitublí "de 14Id

(•:;;;C",(•_t)

281 6"'
—....:;rYCezeseeer

dó 'março dez 1965:/'

TERMO ND168.128 de
ReqUot. ente; J'ACOB

KAMBORIAS = • E.15/11?.'.=
)•;•
•
Privilegio ;de, Invção: . voc4so MEC-WIEMO . .PASA ARLIC4AR 004A, •A :UNA
ROECJX0 ESCOLHIDA . D.N VIRA., pE , Up t gORTE pE SAPATO RpROCES$0, E .141QUIII4 /
PARA APARAR UMA PORÇXO SHIECIONADA DA VIRA_ DE Ullt

;CORTE Dt.ciampo.,

R=~,s,,,a4";12&
*

porçgo escolhida da vira
aparar dita margem coa
erue palmilha do sapato, caracterizado /

Processo de aplicar cola a uma
de um corte da sapato, preparateriamente para
tra

a

porção correspondente de

pelo fato dc . compreender uma montagem de sapato que inclui uma ferina
com o corte nele monado; suporte de montagem do sapato com dita por.
ç,s7o de vira que ao estende em afastamento do fundo ,d0 conjunto

do $ á

pato; uSvimento de um aplicador contra dita porção cie ' ;ira; extrusão
da cola dito aplio".dor contra dita porção de margem; e movimento do /
n

aplicador .paralonge da montagem do sapato, ao longo de

dita porção dei

virai para espalhar e cola no longo de dita . porção de vira.

TP.R140

No 166.947 d e 5 " fevereiro de 1965
Requerente; JULIO BUSCO NAVALTA E FRANCISCO BONE'T GARCIA
SP. -

Reivindica-se as prioridades doa pedidos correspondentes /
depositados na Repartição

cie

Patentás dds,Estados Unidos • da America eu

2.de abril de 196 I r sob nD 35'6.900 e em 11 de maio de 1964 sob nD

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM CARREGADORES DP:
FLUIDOS PARA•ISQUIROS"
RáxvinxcAço4g

Ponto nD 1. do, total de 27 pontos apresentam./
A,

1 - Ap erreiçoamentOe em carregadores de flóidos-para
isqueiros, do tipo que compreende una caixa em cujo inter&
or et,provisto um recipiente Ou reservatório para
fleados,áz
te Ultimo sendo provido de uma calha que se salienta para . fora do conjunto, caracterizados pelo fato de ser aplicado
ao conjunto, um carregador do pedras, e um nOvo dispositivo
dosadOr 'de flUido, ambos formados . por UM corpo tubular horl
Montal no interior do qual á previsto um pist g o cuja haste
salienta-se para fora ae uma de' suas extremidades com tre
cho eterno envolvido por mola helicoidal, tendo , o referido
et:1'p° tubular ume abertUre ia extremidade oposta e um pra
longamente "tubular radial'; ' a referida haste do pisa() é pro
vida de' um cabeçote extremo Para acionamento, de um discc
intermediário o próximo a ;ate, de um recorte em V.
Ponto 0 12.l do total (IÁ,.'4 Pontos apresentados.

TERMO NO 171140de 09 . de juno de 1565
Requerente: STANDARD ELECTRICk S.A. - Guanabara
Privilegio de Invenção; ,".P.Dh:, 40 LINEARES"
•. REIVINIJIÇACõES

Rgd es'agb - lineares. , cracterizadas por incluir duma
mais..unidaes de circuite 7 , e." o liaeaes tendo_caracterise
doas de voltagem/corrente (1.: Ç:erentes, ligOes com suas saj
ias em paralelo, pelo mCY.::: p e.., das w
. ija;lo.9 comprek-Adendo
am'par d e'transistoree aco'plados numa dispoeleio de comutao de corrente..

OF!C!/11_

2616 Sexta-feira 2

A requerente reieindlca a prioridade de igUal
Inglaterra, sob m'e

depoeitado na RePartiçÃo de Patent'es da
29.335, em l y de julnu de 1964.

Ponto ne 1 do

total de 13 pontos apresentados.

(Seção

111)

Outubro de 1970

N2 i71.2W (3.15 de julho de 1965
• Requereate: HARk RRUENEERG - Seio Peelo
rnv,.açâss: "n.LTIn 0 D2 AL .1
CB2 2
. 0Ueiji

reee e.ero

YODUL.JLDk'

1le alta freo-Ae' ncia cara recep;3re3 de teierri so e fr,to-_
.previsto para •.1. 3. .slica1 0 entro
arl'.;ePe (inter. ou exte.7n) e Os re:Ceriaas ceracterieedo cor aer comp7)eto de vieloe cieeuitoe sintonizados,

cujos indutweJ » :apacitores, escolhidos adequadamonte, eo
mam em s4rie e p..ralelo i:ápedllcian (e) que por es 300J-L,
o que
à lÁcendància standard usual para televisão e frequn.:: ditos circuitos sendo formados,ca
da qual por LL, 3..)bind e um condeasador, e tendo ressoniincia
calculada da tal maneira que a 3,mu total resulante produze
um corte nal frequC. ncias abaixo de 50 MHz, rci daix.:xndo 7.13Sal" a3 fre).u;ncias acima de 50 MHz.
Pon i,e 'n 2 1 do total de 3 poneoe apresentaco3.
1

rrinVain
tA140 32 171.138 de 09 de julho de 1965
Requerente; STANDARD 2L3OeRiCe S.À. - Guanceara

o rivil.: reo

de

L 15i:
í O O 612-n-9

C

C

•i--

Tnewecão: "SISTIMe9 DE SELP01.0"
eSIVINDICACNES

1- Circuito de seleção, earacterieado por conter eomute
-orce multieeletores para interconectar 1inh2s chamadas sque
chamam os ditos comutados multiseletores grepadoa nume n11
ralidade de estágios deletores em eequ;ecia incluindo un ee
tio primário e um terminal; equipeeeato comum inceUledo ee
ice alimentadoree e meios registradores aseeciadoe cem os co.
mutadores multioeletores do dito eele;.gio primário, moioe pA
ao ditas linhas 'ás saídae . dos comutadores eultisole
dito estágio terminal; meios para lignr as eaídes
doe :omutadores mUltieeletore e de um se:.ágio de SequO'ncie Nu
terior ;46 entradas dos comutadores multieeletores de entio
de eequencia.aeguinte; cada UB doe ditos comutadores multeee

fic.1
aRm No 173.351

da 21 de eeteehro de 19.:,5./

/Reque rente .: MARLO SALL :fS JUN10á

ESTADO 04 GUANABAORÀ
Prie s 'i&glo - de InveneZo: PORTA-R±GUe CALENDÃRIO e

ra ligar
torso de

alguns
latores compreendendo esletoeeee e nívein ealetorea,
doe ditos níveis eeletores sendo divididoe, meioe buecedoree
registradores incluind o os dltoe nfeeeei de seleeão de eivie dos ditos Comutadores multiseletoree.primareos,pera
se'
*ao,
letivamente interconectar oe ditos meios alimentadoree e • oe
ditos meieks registradoree, e meios que incluem os ditos níveis de eeleçao de diviso xos cOmutadores multleeletores do
dito eetá.gio terminal para li g ar algumas das ditas Euddas a
0sente uma parte doe ditos sel2toreo.
À requerente reivindica a prioridade do igual pedido Is
positado a Repartiç;o de Patentes da ?rança sob 0 2 PV-981,

433
1964.

2Ae-eigelieeeerke:1 - "Porte-eAgua Celendá. e lo", ce e -cteeieaeo por

tendo na face anterior gravados literalmenme edle:eietod
em linha reta os dias de quatro seeenoe couoceutleao, ordenados pela distncia de 1 eu, enura ceee um de'lee./
Ponto n 5 1 do total de 2 pontoe apree2ntados./

À.. 9 10

13
C43)

PV-983.801, em 10 de julho de 1064 e 31 de julho de...

Ponto e le 1

um

pequono dispositivo , tebricado de nref2rnJie
pleete)/
que me adepta a qualquer r .;gue das normalwenee oncontradae,

14
II

do total de 14 pontes apresentados.

TIRMO N o 173;805 de 2e de Setembro de 19e5
Requorentet . IND15ST RIA ELETRO MeCÀNICA SeleANN leíDe. - 3P.
PrivilÁ gio de 1:ny e/lei:o: "NOVAS DISPOSIÇOeS ore CIeCUITO
CO DE IGNIÇÃO TRANSIGeO RADe PeRA •O
TOReS A eiPZOSAO".

1 -

"Neeee diepoeições em circuito sletreco de 1edie S0 /

Sexta-feira 2

.1)G010 OFWIAL (Seção 11)

trausistoritaaa.para motores a axplosao", c a eactatizadas

Outu,kro de 1979 2517

1

por t.

Circuito •látrico básico utilizar um transistor dó tipo IN-P-N,
.COM

ligações básicas constituídas por o "coletor" do transito

(1), atravás do nó (2), ligar-se ao polo do enrolamento prlmí
rio da bobina
se, atravás do

(3) de alta tenso, o "emissor" do mesmo ligarnó (4), à "massa" do veículos e a "ba g o" do /

transistor ligar-se, ateavas do

da um
diodo (6), cujo polo negativo liga-se ao platinado (7) do mon4 (5), 'ao polo positivo

3""

tor, tendo a outra ligaçio do referido platinado um borne para
cOntaCto com o Polo positivo da bateria; uma derivaç g o entra o
diodo (6) e o platinado ,(7), partindo do uó (8), passa atravás
d9 . 12M

resitor

(9) a liga-se ao outro polo (10) do

enrolamento
prusírio da bobina (3), na qual as ligações do enrolamento sg
cundárlo vão toe 4 %484ali , pelo n6 (11) * ao distribuidor da
motor.

T2R.t, i0 ?l o 126.009 de 19 de janeiro de 1961
,

Ponto

a°

1 do

total de A pontos apresentados:

Requerente: WIKA RESARCH CORPORATION, - U.S.A,

Privilágio de Invenç go; .0 pRocEsso PARA PRODUZIR NOVOS PRODUTOS DE REAÇÃO MúTUA DE POLIALCOILENOS

r—te

POLIURETANEAS . OU OS RESPECTIVOS COM
POSTOS INTERMEDIÁRIOS, BEM COMO NOVA

sa

APLICAÇÃO INDUSTRIAL DOS MESMOS
AS

COMPOSIÇOES DE REVESTIMENTO".

REIVINDICACOEq

1-

c.is o pnra produzir novos produtos de

reaçâo

mAtua

as polialcollenos e poliuretans, caracterizado pelo tato 44
Se

squccer o solialcoileno num no:aposto de ' Ácido

grup-)s hiároxila, 1iws,

a

graxo, tendo./

uma temperatura de, pelo menos,

3 0 C (2(2) e de prsfere:ncia, de pelo menos, 200 0 C atá o poll,
alcolleno ost . r substancial e completamente dissolvido, reste&
ar

ut

rJsult..In'cu a uma temperatura inferior a 100 Q C, am::. sma um isocianato reativo e se dese-

jadon ec-7-1

de diluiç go, a una temperatura entra

c;rea

de 40 o C e & . c.2 de 90 o C, a manter a dita tameeratura st; estar
XU:10 M e

complet aiorio de poliuret.na, sendo as faces da dita

de 1 de 4 ;:t ° du 19(
Raq uerentoi LAJES P ..ii
.PITALET'CI LTDA.- SP.
191,714

c.c) efecusas ramJ, atmosfera de gás inerte.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, d.

iiL Iudustrialt "NdV0 MODtL0 DE BLMO
1. ); sAaacy C.:JRATC0

ná Repartlo de Pa-;antes dos Estad,L Un1los da Ar1

PARA CONSTRU(rA0',

ca do Norte,

UÁLIND.TCAÇO3::..
1.- "N6vo mod;lo de bloro de barro cersmico para
:furos (2),

paralelos, que o a tri.7 .
do a lado, da secções transveraia uProximadamene

sam

19 da p.neiro do 1960, sob o no 3.250.

Ponto n n 1
es:13

truT4.o", com formato básico nara1l4pip4dico, caraetarízádo

por possuir dois

la

q'bladrad.4.2,

evatos ar rodondados, ficanào
o bloc, eo, ecç.o t're,n3yersal oo ntínua em forma de q
,Ixtro p9-rd-: .iisiaw,tas em rt
ti. n-Tulu, nom uma nervttra (3) central

total de 16 pontoa apresnntados.

N o 136.559 dó 20 de fe-:eretro de 1962.1
Requerente:"JOSE GOMEZ RODRIGUEZ E GERMAN GOMEZ RODRIGUEZ
ESTA0 DO . R10 DE jANEIPO
Inven4,0: APEP,FEIÇOA=OS EM REWLVER2S PORTA

CON

o

aula g rá:timas, tendo o referido bloco

31a

um t..,-,1xen;:e provida de ?ineoa (4-)
onvrtn 20 1 do total da. 2 pontos apto

raa

1 - lp-JrfaiçoemientOe em revolveres portatais, caracte
'rizados polo fato de compreender, em combinaçilo, um corpo
2rine:i .pul dotado de .5), namora de disparo, fechada por meio
uma ta:21çá eQrredioa, udu barra inferior que se estende /
À1);la da parte frontal do c;orjo . Principal, um gatilho artiou

.12

:ave' na dita barra inferiordo corpo, um eixo fixo que NIM
aatand, 4 ?a rtlr de. Q t?r 4.f#ç, frontal do (3,9rpo' al;W:

4

t
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&o de 1970

D:ARIO-ÓCIAL (Seej..0

interior, mí , tambor giratório n1,) dito eftcUi
" ülea Parade . corpè ' ou de cano montada na ' extremidade da 'dita
barra inferior e na ponta i do dito eito, ao qual t fixada /
,por maio de 110.di5pc5ítivo de alavanca e excentrico articw,

•••••••-•".°_rt"="-

,

'diditibarra

Porito ac;

é

•

•

,

TIO No 157417 do 9 de março de 1964
.
Requerente: It.,PHILIPS I ULOKILAMPÚFAPITPRRM • Beianda
PrivilUlo de Invenção: "APERFEIÇO,NMENTOS EM OU RELATIVOS A RN
CESSOS DE z FAMICASO DE APAREW03 YOTO

SENSITEI3 5 A APARELNOS 'ADRIÇADOS POIE/
2STES PROCBSSW

1 dó totaI do 9 pontos avrosentpdos./

RtIVINDIelKABG
1 - Aperfeiçoamentos em ou rolatiVes a proceSsos da ftw
bricaçao de aparelhos foto-sensíveis, compreendendo, &Obre UM
suporte, uma camada àe material foto..Jensivel constituidatprin.
rapa-menti:, de monOxido aé chumbo (1130), havendo dispositivoe I
destinados A promover o fornecimento do corrente oletrica ao ma
tonal fotd-sensivels apresentando este condutividtge tipo 3 44
área do suprimento de corrente necativa caracterizados polo
todo material foto-sensível, na área de alimontagUo de corram.
te negativa, ficar exposto a um bombardeio de °mie:mios em re
saltado do qual se introduz oxignio adicional no dito mataria
- • A requerente ' reivindica a prioridade ao correspondente'pedido na Repartição de Patentes da Holandu4 au 12 de Março de
2,963 sob n cl 290150.
Ponto no. 1 do total de 9 pontos apresentados.

4

de revereiro de 19624/
&quere:net M/NNESOTIL MINIG AND MANUFACTURING COMPAggia.U.Ad
Priviligio de Invengrot MÁSCARA FACIAL FILTRANTE á
RetvindigagSest1 - Uma mascara tecia tipo filtrante da espície descrita e adequada para Uso cirtirgicos hospitalar • indus
trials caracterizada por compreendex , um materdal fibroso s
leves em urna mi peças nicroporosos sem costuras ao tecidos
unificado e resistente 1 umidades em uma rema cOnica molda
da elístices servindo tanto como corpo quanto corno filtro s
que íflexivelmente resiliente a contornada de modo a adaph
tar-se e ficar retida contra qualquer rosto normal coa um 1 contacto marginal justo más de baixa pre g a°, que se estenda
sôbre o nariz a atreves das face e sob o queixos a m4scara.,
quanto ao meies ficando afastada do rosto a uma dietrxncia /
2lifin Na 156.642 de 22

substancial e proporcionando una grande A:rea funcionalmente
efetiva de membrana filtrantes etravís da qual o usuttrio pg
de respirar e falar confortavelmente, o material sendo suei
umidade para reter a sua
cientemente rígido e resistente
forma cOniCa durante o uso./
A requerente reivindica a Trioridado do correapoll
dente pedido depositado na RepartiçZo de Patentes dos Esta.
dos Unidoàda America, em, 21f de fevereiro de 19611 sob AR

91.367.1
ponto na 3 do total de 2 pontos apresentadOSil

INF'R"1
ANIVAINIF
\ \

4.4

43

.s

4 3

••• ........

• 4. fof

FIG.1
etnmo NQ 157.707 de 18 de Março de I96h
Requerente: TADAO YAMAOKA - Japão
Privi14gi0 de InvenOoeD ISP031TIVO

AUTOMáTIco"

NUID4 DE NIO COMPRESS/O

pppulpicAcus
1 ...Um dispOsitivo de partida cWs 0o-compressão automaàico para Um motor de combust,lo interna R caracterizado por COM.
pecador dispositivo para manter nomalmente o motor num estado
do no CompressÃo o dispositivá para autoàtleamente soltar o
estado no compressivo quando á rots40 do motor alcança um ng.
gel pre-determinado.
O requerente reivindica a prioridade do. correspondente/
pedido depositado na Ropartigh de P atentas de JapZoi cm 3.9 ,de

sargo de 1963, sob na 127530
Ponto n.12 1 do total do 3 contos apresentados.
•
.

Sexta-feira 2
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k-oz",,,Jctu

lis

Outt,bro de 1970

2519

15ó.177 de 7 do Abril de 196L
Requerente: ' INDUSTRIAS BRASILEIRAS ELETROMElALUAGICeS
- S.P.'
Privilóio de Invongiào:"APEREE40.1WTOS nmbii RELATIVOS A MROTRTORES PARA CIRCUITOS.ELZTRICOG°:
•
•
1
- EM OU RrILATIVOG A PNOWORES PÁ,
RA CIRCUIToS EL1STRICOS", compreendendo intercalada no circuito,rt•
Ttamo AQ

Isul

157.76o do 30 de g aiço de 1964

ReqUerentez • MCQUAY NODBIS MANUFACTURING'CONNA2: Sn.UU.
Priviasio do Inarengaot "CONJUNTO DE ANEL DE SEC2ENO coM O0Cdà.
,
.J
• TO ,DE APOIO Apiati;siçohietl
~MV

ázitteil,QU aterál
, 1 . Conjunto de anel de secmento caracterizado . por

doia trllhos cujas periferias externas encostam de quina numa/
parede do cilindros soparadoa axialmente por Lua espaçador-expan
sor que alg o toca no fundo ) tendo tete espsçador-exPansor uno sé
ria de protuberâncias orientadas em sentidos opostos ) algUmas /
doa cristas das quais tom o , diametro maior inferior ao dlimetro
externo dos trilhos e as outras um diâmetro menor que é inferior.
ao diamstro da borda periférica interna dos trilhon.situando-se/
a primeira das mencionadas protuberâncias entre od trilhos, para leparGloá, e polca monos algumas das outras protuberâncias /
citadas possuindo uma orelha arqueada orientada radialmente para o Interior'doa trilhos mantendo contacto miai de superposi00 com 41f periferia interna de um dos trilhos, ficando o local/
de contacto entre uma orelha e um trilho definido por uma mi perrtície arqueada reentrante da orelha que encosta no trilho, A.
bcangendo esta ' siiPerfície. arquoada reentrante ura raio menor do/
Wo O saio interno do trilho medido de um centro situado dentro
da p oldfaga interna do trilho.
Ponte no 1 do total de h pontos apresentaOos.

WLMO No 158.026 de 31 da março de 1964
Requerenta , Neli. PHILIPS " GLOEILAMPENFABRIEKEN Holanda
Privilio de Invenção: •APFÂ1FEIÇO1NTo2 EM OU RELATIVOS h DW,
POSITIVO:, OU EQUIPAMENTOS INCLUINDO UMA
VALVULA DE DESCARGA EM WS WoU EM Vts _

PoR"

'

.WWWIDIÇáOU
1 - Aperfeiçoamento::: em ou re lazIvos a dispositivos,
e q uipamentos incluindo uma v41Vula de descarga em gás e/ou vapor, destinados a ligag3o em fonte 4e energia alternada, coza £ra.
quencia da•ordem . de to a 60 c/a, válvula esta ligada em sério Com
um capacitor e UM .indutor e shuntada por um segundo capacitorsses
do a. impada:leia de capacito: sárie maior que a do indutor, oaraotorizados pelo fato da inpedancia do c&pacitor chuta ser 30 a 50
:vezes maior que a de vavula em funcionamento e a potericia aparea
te do indutor, ser de 0.9 a 1.15 AZO:1 dessa memma válvula,
em
f(Aheionamento.
A requerente ruivincioa a prioridade do correspondente podido depositado na RePartiç 7lo de Patentos . da Holanda
) em 5
arit do 1963, sob n c2 291218.
Ponte nA 1 do total de 2 pontos apreoentados,
OU

sista:leia elétrica e par de contatos fixos aos quais correspondei
outros tantos discostos em placa bimetálica ) caracterizados polOP
fato de que tstes elementos se encontram encerrados em recipiente.
Isolante, preferivelmente de porcelana provido de tampa de mesmo
material, situando-se a resisttncia preferivelmente na Parta ju,
porior a certa distância do elementos bimetálico.
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.

rA

FIG.1
TERNO

O , 158.97b

as

6

da ne..0 um 19611

Raquerentat OUNLOP RUBBER COMPANY LIMITED

INGI,ATERRA

Prlvilegia da Invenção • UM.PROCESSO P/PARRICNÇA0 DE UM MATI

RIAL ESTRUTURADO COM FILAMENTOS - E TRATADO COM BORRACHA .1110
TULCANIZADA"
REIVINDICADOE

1 • Um processo para fabricação do um material isti.m.

turado com filamcootoS e tratado com borracha não vulcaniza-da, caracterizado por compreender a compressão , longitudinalmenta de um filamento da textura ou de uma quantidade dou mesmos, os quais são lbcallzado lado a lado em relação substancialmente paralela entre sf, e a aplicação de borracha niío vulcanizada em contato de aderzIncia com os

03

tilíssfitut

antas ou após a dita comprosallo do ou dos filamentos.
s t requerot4 reivindica de acOrdó a prioridaloo do eoz.
respowientse pedido dePositado na Re 'pay tião de Pat'mtes da
inglatera eMA de maio de 1963, sob no 17.753.
Ponto n.o ido total de/9 pontos apresentados.

2520 Sexta-feira_2
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•r tt
'
IORMO . 1N l9.657 d2'

de 1964J

%quarenta: PAULO MARIO MATA = RIO DE

-ferença de fase entre os ditos sinais periódices, disposita

jaaraaa0 a

v-RsAa.

Privil4gtadejInvèn&WKODINA sPOMiTiL 'aARÀ

TRILIWS,

conaa&a:a aans4veis ;adita vakt.agam:de cont21!ef e lj

gaçcom

.paiditatSeaunaa,.aonte,deaaalaalaare3ládioóaillara

ik
'
.teraroynea4ma 4F1Worr eaa
• - 1 M4quiaa porUtil para rurar trilhoa, abrangeaabii'
UM&

estrutura reforçada . em forma de U estando

de perfUrage:o
da

pelo fato

instalado num dos

de

o

ramos desse lia

dispositivo

caracteriza-

que o referido dispositivo 4 constituído /

ramos; e pelo

tremidade interna livre do referido

fato de que a ex

parafuso se acha reves-

ainals•perládiacce da

alta seaaunda fentecnuma redug gío para,redualr a.dittaclgO.tt
gem .de ContrOle

substancialmente

à zero, caracterizado • por

dispositivos ligados com o dito par de circuitos detectores
para igualizar a resposta

:a frequencia

dos mesmos.

Reivindica At prioridade do correspondente pedido

por um parafuso reforçado, perpendieular ao eixo do U e que
atravessa um doa respectivos

dos diten.

sitado na

Rapartição

ètra

de Faténtes . nos Estados Unidos da

ams5

rica:, em-6 de junho de 1963, sob o mimar° 286075.
Ponto

tida de u'a manga cilíndrica em cujo interior trabalha, li-

nO 1 do total de 6 pontos

apresentadOwa,

vremente, um corpo de revoluçe'o, de extremidades cilindri -

CaS, uma

das quais atravessa um orifício axial na referida/

manga, ao passo que a outra coopera, por simples atrito- em
bora, com a interposiçU de uma arruela de

'bronze ou

mate-

rial, relativamente complacente semelhante - com um orifl elo axial previsto na extremidade . do referido parafuso./

171'
21,'L
"

Ponto no 1 do total do 4

pontos apreaentados./

r
`09

TRAMO N o 159.745 do 4 de 'junho . de
Requerentes

1964

UNITED ENOINEaRING AND FOUNDRY

Privilágiq de InvençãoPEMROBINADORA PARA

mear

MATERIAL

U.s.A-

EM FORMA

DE TIRA'
REIVINDICAÇOES.
1

-,Uma embobinadora para enrolar . material em forma do

tirej desviado' para um trajeto longitudinal de doelocameoto
compreende um mandril gírável afastado do dito trajeto de
leolOcamentO sabre o qual o material á

embobinadotearaeterl

tado por um arcabouço disposto do lado do mandril Mala afaz

TÈRMO Ns

159.742 de 4 de junho de 196';

Hequerentat RADIO CORPORATION OF AMERICA ESTADOS UNIDOS DA AMERICA,
.Ptivilegio de Inveg gos 0 00NTR6LE DE FRESUENCIA_AUTOMUICO"
REIVINDICAOORS
1

« circuito de contrOle de frequencia automatico

' compreendendo uma par de circuitos detíctoreti : nta primeira
fonte de sinais periódicos ocorrendo lnuma primeira frequem
eia e tendo uma salda ligada com o ditskPar ,

oireultoe.

todo

do trajeto de deslocamento de modo à proporcionar us.,A
entre

abertura

de minais periódicos ocortendnessencialmente,,Lditaprimel

deslocamento, pelo menos dois conjuntos guias de tira condm

tendo uma saldevaplicada ao ditópar decdr;

tidos por e desloc4veis . em relaçâo ao dito arcabouço C adaR

cultos detectores dispostos em,paralelo, o dito par de:cit

tados para serem colocados numa relação orientadora cem .dà

*unos detectores produzindo• voltagem de contrOle -que%

ferentes partes do mandril para levar o mwuerial 11 ser.enr9

:ao aplicados aOs =laes

lado ou embobinado tebre'o mesmo, os ditos conjuntos sendo,

ra freoancia

e

do anhos os ditos sinais periódicos
mos, Ruja voltagem

de ~rale una,:tutnifo-

o mandril a um

prolongamento dó trajeto de

tectores dispostos em oposiçío'de serie,:mmo.-segunda,fonte

montados de tal menedre . sóbre o dito arçabOuÇo (ano (sande

Sexta-fera
•_
)
r

—DIÁRIO. OFICíAL

;pode ar formada imediatamente

,

p.4!,04mesato entram flano* nart ina
i p ,rasetrantOs)da M

áartare.
Reivindica o prioridade do l oorrespondeate pedido

adjacoati.

'a Um p rolongamento do trajeto de' deslocamento

togi
,áidd na Repartiçio de iatantoe dos átadoi Unidos da âoà

Reivindica á prioridade do correspondente pedido dopo . •
lado na Reparticão de Patentes da Inglaterra, em 4 da j/

em d. de jonhó de 1963, sob a l) 2868906
.rento . 0 . 1 do total de 3 pontoe apreseatsoom6

ano de 1963, sob. o Ja 0 22143,

Tatua 3rè 15•9:801, de 8 de a4ho

Ponto no 1 do total de 6 pontos apresentados.

Pr4o11;1io da Involdoist DI8P08121y0 PM O 001120LX
03530 D g CORROIAS PUAS D3 28.08,.*

U.S.A.

guino;i
111~Wit

Privilegio ,ão Invencãiat *CONETOR RISTRICO•
DRIVINDICAÇORS
- UM conetor para completar conexão elétrica entre

noa correspondentes selecionados de dois cabos chato, ca
da um contendo uma multiplicidade da :condutores de arame p'

1 - Diapositivos para o controle do .pOrwards da iftwal
as . planaa de transmitias, qns . ‘ s rotativanontO
montado guaa
.0trutura, oaraoterizadoi por. oomprmendorem, es ionbinalgop:
UM NegUndo roleta montado rotativamente e pixotalnanto

raleias mutuamente Usolados em relação lado à lado espaçada,

do uma parte de apoio

a
de

zoilos um

elemento

denontacto

base e a capa ou tampa cada um

tela

cabo transversalmente eseateladao

abs.

estrutura o suportando a dita ooxr.ta, dispoaitivos do
allaaçao noceinina eenjugadoa aom o.sogondoroloto, para
olinare roleta 'os teirno , do sua montagem pintai a relativa
meate ao primeira rolate mencionado, tendo Use segundo est

o dito conetor se caracterizando pOr-compreefider uma base,
ima capa, um separador e , pelo

do 1964

nequorsato 21)018611188 SONDEIS, 'INC. m "d68.16

159.63 40 5 de Junho .ale - 1965
Re q uerete: MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPAN/
4.&RMO Nv

retidnpelio separador,

Outubro do 1970 • 2525
,

'os conjuntos sãontastados do dito mandrilnma bobina . pode
aer fortada de maneira desimpedida:ia dlta . abertura,
p40.4
que sluvpénZ iferia

(So á** III)

lata um par de aborturas na sua superfície da !suporte

o elemento de contato tendo braços dá contacto apontado em

se

cada braço consistindo' de um par de , meai
>roa demandibula opostos espaçados pontiagudos que tesm . su
p erficies de acoplamento eóm a obra, estreitas, as ditas
sa
direções opostas,

parfícies c omp reendendo partes de retonç go
substancialmente
paralelas • parte à aceitantes gradualmente divergentes c¡us

' formam uma abertura de-aooplamento com a obra, os membros

7 2á
/5 /3 .

.a. mindibulánendo interligados nas •xaremidades opostas
dita abertura

por

um'diepoeltivo de •nijeiçío flanava],

que

A

•1;sticamento resistente aos esforços ~tendem à separar
as ditas superdélési a base tendo flangea . marginale ' flegt
reis se estendendo para alma opostos coajas anperfielee 44
ternas aão.reentranteni a . eobertura tindo '

flanges marginais'
rlaiciveia Se:estendendo para baixo apostole' oujas aupertloies 1atirnaa'slio . reantrantea, o ' s separador sendo 'arredou

~rala,

adjacente*

a (sada extremidade ao ro.inte e aspaçadee

numa alatinai* l avemantomaior do que a largura

da

corroia,

Um

aistanado condutos dnar,,para suprir ar sob prdessão . norsalmanta aonatam'
a d ut i aberturaw, .';roluindo o dito

dado ao lOngO dá metade inferior de duas sUperdalealatera

sistema do-oondutos da ar meios cale respondem ; pressão, co,
nitados am . a. altas *torturas, para. datetar um ~santo na

ia npolitas . para se ajustar apartadamente entre os tlantos
marginaiS . roantranteS da base, • ao longo da
matado superi-

prossio.do ar ma- onda abertura, sendo os ditos maio. os* raapondam à p reasannonotaàos oca Os dispositivos do inçai

or de duas superfícies laterais opostas para se ajusta

mação, para voutrolar os dispoaltivos em inallna0o,para 11;

r

•
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2522 - ' Sèxta-feira 1É'

soendo roite nniaa reçgo em tOrno do seu eixo
ol;:ner O. Cl!
pitota3. montagem, ‘iut resposta a um au.sterkto:48 pressão re&
. na direção opost.a. em resposta a um ausientxX
me;:aberturaik
, de . pressão na outra abertura..
Ponto np 3.. 0 total de 7 pontos apresentados,
•

,

I

,drigo 15 ].59.82]. de 8 de. junho de 1964./
ia:inerentes N. T. PRILIpS I OLOEILAMPENPABBIEEENe HOLANDA I'
Privilegio de InVenç go: * APEUFEIÇOAMFTOS EM OU RELATIVOS/
à
.
PROCESSOS DE PARI:1104D "DE DISPOSITIVOS SEMI- CONtUTORES
, ?AIS OOMCv.TRANSISTORES E DIODOS, E RELATIVOS AOS DISPOSITI•
VOSSEMI-CONDUTORES
FABRICADOS COM AUXILIO OISSES PROCESSOS,
. .
.1••)
* iltisà~
1. Aperfeiçoamento em ou relativos a . processos de ra )Cleagge de dispositivos semicondutores, tais como transis-.
keret e diodos, partindo-se de um corpo semicondutor dota 10, ao menos lenimento, de uma camada superficial de Oxido
le,silicio que removida, ao menos localmente, apes o que/
há superficio do semicondutor que assim ficou vazia, 4 gera
da una canada de slifelo mediante ao/lenge de um g4s com tendo um composto de silicio capaz de precipitar safei* ./

23

29
20 21 22

32

.30
38'

33

Outubro de 1970

0
•
,Afri
A:requerente reivindica a Prioridade do correspoe,
4entpedi do bü itadó 'iiitketiertiW-'44( Piitentesdat. lan
da em-lOydojunho 6) , a:961$-sob o ho-,g93:863„/
%Pentome
dellpentóW,aprelientad04/' '
TARRO Na 160.184 de 19 de . áünhO de i964.
Requerente: ROBERTO ZANUTTO DESIDÉRIO. -... SP.
Privilegio de Invono g ot 'o CAIXA D'ÁGUA E VÁLVULA. DE DESCARGA
PARA BACIA SANITÁRIA*,
BEIVINDICACCES

1 Caixa d o ígua e válvula de descarga para bacia Sonitá
Ciai caracterizado pelo fato da caixa d'água - ser deSprOVida
bóia, sendo embutida na parede de modo a ficar ima a SUA patim
inferior em altura coincidente com a parte superior da 'UM.
sanitária, tendo uma entrada de'água na parte superior é lá
salda na parte inferior è frontal, onde ter4 entosoada
44

vula'que tem a sua extremidade oposta ligada g retam :ato Wiljt
eia sanitária. •
Pontolcil 1 do total de 5 pontos apresentados.

31

27
2,

25

Ja
12

3

4

36

FIG.1
s g bre a.superficie do semicondutor em.-degerréneia de rangei:
termioas resultantes do aquecimento dá Merpoaemicondutor $
caraterizado pelo fato da camada de . 4Xi6o - de sillcio ser/
removida, ao menos localmenteAi-a camada do enleio ser gorada em sucess go na mesma cámara dereag go e peiojato da,/
camada de Oxido deellIciesm removida, ao menos localmenma
te, tambem pela aplicaçgo de xiiS g4s . Contendo UM' COMpoiti de
sillcio capaz de precipitarosil l c io atraves de reates
termicas, sendo . a veloCidade , de ciroulag go do ges e a temi)! ratura do corpo semicondutor ajustadaa, a valores MOS,qUalS/
possa ser liberado o sillcio gis no se depositande pri'
ticamente nenhum silloioem CarOter pt/*Manentelt br e 'e daM# •
±:
'da de eíddo de sillciod

'TERMO No 1610171 .de 27 de julho de 1964
Requerente: ALADDIN INDUSTBIES i. INCORPORATED:-. MU0A.
Privilíaia d Xnvenço H 'MAPA DE VÁCUO DOTADA Dl CAMISA P1,104.
DE.PMOTBOXon,

lagyiNpiacon
.' carrara de v4cuo dotada de camisa pláetiea$ do Reg,
que compreende um onchedor isolado por vácuo dotado .414
rodeado receptícúlo interna e exteCnadmvidro caí= elpio
evacuado entre elas e um onvoltOrio de proteglo em tem' to'
lado externo do encbedorg caracterizada pelo fato de talle
ferida camisa e. feita de material plástico e corresponde
troltamente na'aua forma 1 Parede interna d3 reoeptículo
4
recebida ali estreitamente para proteger O referido enakedOlr
contra danos e impedir qualquer contacto-direto entro ó'geiodi

to.. enshito ç e contepto d g garrafa de vícuof •.de Mija it

DIÁRIO OFICIAL (Secio.111)

Outubro do

1970

.

2523

- •

•

parte anular superior som um bico.
• vasoxiiMto'fOrmado na ~MA que apl.:4.11*ga uma loperdola xL
,erior . alargada para cima e . para ' ora ,e de qum,são prevtatos.
moiow de entrofochatentutaia como fiOa de r000woli uma baiana
ta entito a referida camisa e o'referido orroltOrio del.protorio
abaixo do referido bico de vazamento. .
Reivindica a prioridade do corrospondente tioído da
positado na Repartição de 'Patentes dós Estados Unidos da Aaári.
do Norte, az 5 de agosto de 1963, sob ..o n0299.892:
• Ponto na do total do 9 pontos apresentados.
rio$ ,camisa e dOtadA CIA UMA

. d.;

que, se lado ui seda val mas moias de closSsots t êxiste ' 844
messe'Uma •stredta'ti,ra astálost-sproxiisídiáiAte
sola,* integral -cós, esta, sendo tlií; tira' gotí.1104 unkjtas# proximidades do trilho do oustontição. da Mole ' Com esta
e sondo afixada nas proximidades da.extromidad4 li7ro'sía.1016i
ao outro trilho. * -formando, juntamente com a molas VA talemeg
to de contacto dotado depolo monos UMA orelha de soldagmtot4.
ractorizado pelo fato da armação isolante ser composta do moi
as metades a %orem reunidas ma direção perpendicular à oupa4t
tície,do Cursor do limina, tendo polo menos uma das uetades,4'
ao ponto onde fica polo menosum dos dois ditos trilho*,
;nelas projetando-se na diroçãrf perpendicular já referida,
justando-se as referidas aalancias intimamente nos robaixoe
da outra metade, sendo caie cada'olemonto , do contacto possui 140
lo menos duas porções ajustadas em tOrno de uma extensão . eu legd
liencia o entro duas dessas extonsões ou saliminolas, sendo tat
arranjo do naturoza tal que o elemento de contacto fica ence
rad° outro duas metades da armação • impedido de se doslOcarel
Roivindioa a prioridade do correspondente pedido .44
poaitado na %partição de ~ pipos da Holanda em 7 do agOotO
de 1963, *oh o n a 296.393w.
Ponto ne 1 do total a* 3 Pontos sPretlóntadOsN
35 33 35 1 ' 3 5 2 3 33
.35

X
"t a "
7:
*9. ralll

IKI111111
1110
,
I 1•
Ár

W

03AW dr'

r54.5.

Ti C

51.INO j5 161.311 de 31, do Alho de 1964 •
dequarentit N. V. PHILIPS I GLOSILAMPUFABRIRKEN. HOLANDA.
1:,rivil:gio do Invauçãos iiiintRYBIÇOitgeaToS SM OU RSZATIVO1
A DISJUNTORM CORRHDIÇO30

.2t 39 41

39 21

F I G'. 2

MÁNPIC4C010
- Aperfeiçoamentos amou relativos a dispa:lavras corra

alços, oomportando um cursor de contacto em formada le'ainali
que ae doslooa na direção longitudinal, o qual provido, MI
11410 menos um de sous lados, de uma carreira de oontactoa,dia
poeta na superfície do cniaor e lie Se desloca no interior de
uma armaçío feita do material moldado isolante, oonstituida /.
•asenoialmentn spor dois trilhos, colocados ao longo do eomprá
monto das . bordes do Cursor, tilhos ;ates nos quais alo eoleeã
daanolas de contec*. ,a fixas, em,forma do fita, cooperando com
duas carreiras do contactes doslizantes • dispostas . maio
OU mono*-parne l ti-suiparfloie do &langor do lciáinage • /

3! rI.G.4
fIRNO N* 101.86e , ao . .13 de AgOsto de 1964.
.Roquerontot WOLURIN3 HO! AND TANNINO CÓRPORATION. - o.o.a.
invonçaos *Mola Ia anota.,
• .gaIVINDIÇAMK

Coa maquina de esfolar •ntrecosto* de porco tendo uma
lZmina osfoladora alongada,uxa superfioie guia do entreoostoa
de poroo.eatreitamente *apagada da líMina • dispositivo* de aa
IbinVand ioularuor à sn' a direcio longitutimals . aop meMee 011144 joiçãovomtadovaara 4e0:4oarea-a• perPandio rdiormente".à liaius:
-

•
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2524 Sexta-feira

Outubro de 1970

Seção III)

alongada para puxar um entecosto de porco ao longo da láminai
daracterlsado por compreender um mecanismo de sujeição compOL.

transferir o fio para. uma bobina vazia ao ser completado um

't0 de

tas componentes principais incluindo primeiras e sem

novelo anterior, compreendendo duas ou mais bobinas montadas

° dto mandíbulas de Sujeição deslocáveis para e de u2a relação./

paralelamente sObre um suporte, um dispositivo descarregador

de inter-acoplaMento entre si, e um elemento de ancoragem a 2,
l jetór adjacente I uma das mandíbulas e passível de ser aproxl,
modo e afastado das ditas mandíbulas, o dito elemento inclui
o uma Variedade de pinos espaçados de puncionamento do entr/

arranjado para fazer com que o novelo completado

seja movido

da posição de enrolamento e uma bobina vazia movida para a
dita posição, meios, de acionamento em contato com uma das
bobinas no inicio do enrolamento de um novelo sare a Mesma,

casto de porco, • a primeira mandíbula tendo uma variedade de
;ste sendo descarregado da bobina ao ser completada a ‘peráit
aberturas- vermutes alinhadas com os pinos para permitir a pas
sagem dos pinos com o deslocamento do elemento no sentido das
mandíbula, e a oxtração ou recuo dos pinos com o deslocamento/
e afastamento do dito elemento das mandíbulas, e dispositivos

7ão de enrolamento pelo deslocamento do novelo completadms
ditos meios de acionamento coMpreendendo um Unico dispositivo motor, meios de deslocamento do fio de modo que o mesmo

motrizes para produzirem o deslocamento recíproco das mandlbu-

4 levado a se deslavar para aléM da extremidade da bobina vA

bss e do elemento.

aia ao ser completado e novelo, onde o dito fio 4 retido por

Rmivindica a prioridade de correspondente pedido depo
'atado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amírico,
mx

4 de

um arranjo apropriado antes de ser levado a se enrolar Abro
uma bobina vazia apOs esta se ter movido para uma poeição de
enrolamento, e uma guia transversal do fio para cOmando do

março de 1964, sob o na 349254-.
lento n a 1 do total de 6 montes apresentados.

mesmo, caracterizado pelo fato de um mecanismo ou wecanismor

de tronarei:45a° serem providos no sentido de que o novelo .

en)ere- teta

g! (II

(

completado não se desenrole, pelo menos ate que o fio se paz

h

-

ta entre asse novelo e

4

bCbíná vazia, a qual etté vendo ab-

vida para a posição de enrolamento.
Á requerente reivindica de acOrdo com a prioriosot
70

do correspondente pedido depositado na

Repartição

de Pitem--

ter na Inglaterra, ma 16 de outubro de 1963, sob o ntimeró k0.786
ronto n e 1 00 total dé 12 pontos apresenta:loa.

TERMO N R 163.500 de 16 do Outubro de iyon
Requerente: BRITISH NYLON SPINNERS LIMITED - im,LATERRA
Privilegio de Invenção "LPARÉLHO E PROCESSO PARA ENROLAR
FIO OU FILAMENTO°

TERMO N a 163.809

de à9 de outubro de 1964

Requerente: ELETRO METALúRGIOA PRESDENTE LTDA.,- 5/0 PAULO
MIÇSNDIUCC;Es

Aparelho para enrolar um filamento ou

Privilégio de

rio

na 1....

de um ndvelo a partir de uma alimentação continua, e para.

COS°

Inven 'çío, "MÁQUINA .PARA CURVAR PERFILADOS METAL1

Sexta-feira 2

DIAR- í0 OFICIAL

nn•13eela.

-

REIVINDICAWES.
"MÁQUINA PARA CURVAR PERFILADOS METÁLICOS", caras
terizada pelo fato de que a matriz com canal correspondente a
pega desejada se apresentar fixa a peça giratOria, acionavel
preferivelmente por motor, a velocidade conveniente, sendo

in

tercalados no início do canal o perfilado associado a suporte
flexivel, tal como corrente, na qual são aplicadas placas ou
castanhas nas regiées correspondentes à curVatura do canal, castanhas essas ,que completa M o espaço domesmo em tais zonas
sendo que uma das extremidades do suporte flexível á retido firmemente por retentor disposto junto a uma das extremidades
da matriz, enquanto que

A

extremidade restante e conectada a

cabo flexível, intercalado dispositivo de extensão, estando o
cabo ligado

R

roldana acionada poT

Fonte me 1. dó total de

3

oontos apresentados

'Seção,

Outubro de 197 0 20/4

III)

TERMO

P. 1614.049 de i . 6 de Novembro,de,1964
Requerentes TOYO RAYON KABUSHIKI KAISHA JAPIQ
i

Privilágio

de Invenção "RóLO RETORCEDOR"
REIVINDIOACOES

1 - ROIA retoreddor do tipo tambor

com Um invóinerá

externo cilíndrico e. um cubo interno concÉntrído togo o us
•
lucro externo uma ranhwAs de gilia para o fio, e na sua part*
á

interna pinos de sustentação do fio colocados a urna deter4
nada profundidade e com afastamento e dispondo &rum apor.
feiçoamento caracterizado por apresentar a inclua° de ulddll.
1
só ranhura sem fim ou guia do fio, com intercesSIO, haeend!
meios no ponto de intercessão para fazer cruzar o fio da
ranhura por onde veio para a ranhura que continua na mesma.'
direção daqueia.atraves da qual havia passado antes, por.
situada no outro lado do ponto de

passando o .
fio por baixo do ponto de intercessão, das ranhuras, e meio*i
irtureessio,

para fazer o cruzamento do fio de uma ranhura que veio gulap
do o fio de uma direção oposta ; direção acima citada, pari
a ranhura que segue na mesma direção de onde

veio O

rio, pop

rem situada no outro lado do ponto de intercessão,.passan401,
ie

o fie por'aima do dito ponto de intercessão das . ranhuras.
A requerente reivindico de acOrdo a prioridade

12

TERMO No 163.52b os 19 de Outubro 0e 1964
Requerente] ALEXANDRE EDWARD ETOGRE - CANAD1

Ponto- no1, do total de 3 pontos apresentadas,

Privilígio de.Invenção"CHAPA DE BARREIRA LAMINAR"
nEivIldIcftOzs

-criarA DE BARREIRA

LAMINAR'', monti;-/el num espaçoe caracterizada por compreender, em combinação, pilo menos trás elementos de chapa definindo um corpo laminar st, .
1 -

vazio,

br.-posto, um de ditos elementos, pelo menos, sendo uma *atra.
tura enrijeeedora,, pelo menos outro.dos ditos elementos sendo
metílico, e ainda outro.dos ditos elementos sendo nío-metílico.
eonto n 2 1 do total de 9 pontos apresentados.
A

IO
17

re

F1G.1

ta

correspondente pedido depositado na Repartição de Patente/ 4
Japão em 8 de novembro de 1963, sob n o 59.565,

•

OMS - - Ssx-teiftira . St

DIAR O OF•:C1AL •

8.4r,..ã.a

11,1)

Outubro- cN 197u

f

tIEMO No 164.942 de 1 de dezsmbro de 1964

cadinho (sem

Requerente: STANDARD ELECTEIOAS/A.m,GUANABARA

co e ,dildatado em sua parte superior; uma cabeça, verticalmen-

PrivilIgio do Invenção: 'FACILIDADES PARA

RECEPÇXO DR edi,t4

fundo,. da dupla

parede, preferivelmente c11ind0--

te air;vel, • -eIlaixo do citado cadinho

e formando, juicialmentoo
a

ÇOES 03 DISCAGEM°

fundo

UULIEJUMP.

vertioalmente; dispositivos aquecedores

dele; diapositivos para

deslocar

citada cabeça ' mOvel-

formados por um

empregando facilida

não '41etr,:nico provido de dispositivos adequados para manter-

404 de racepção de sculsações de disaagee para receber pulsa

. um vícuo conve.niente e cujo feixe dirigido vibre a euperri-

-

1 - Uma disposição de circuito

ci do banho contido

çõea de discagem s em-frequincias de voz originadas : em astaçass

'positivos

da assinantes; junções conectaras, para ligar-as ditas esta

çõse de assinantes

no cadinho.o6 por um sistema

arco,dia

para fat o r circular um líquido refrigerante entre -

as duas paredeS do cadinho; e um sistema de

a linhas, por ' interm4dia das ditas facill

de

eletrodos

alimentação de

sy

consumi:vai.; de subst;nciae

dadae.de recepção de pulsações de discagem; as ditas facill

bstncia granular ou de

dadmide recepção de puisaçõas de discagem compreendendo /

a

meios híbridos

suba-anela granular ou de eletrodos consumivei6 de substãncia

tendo um lado de dois fios e dois lado* de /

quatro fios; meios

4

comutadores resrnedadoras ao inicio de /

uma 'chamada em um dos

fundir; caracterizado por ser o sistema de alimentação dl

runtiir.provido

de dispositivos reguladores de debitodoubme-

tidos a di p positivos • de

ditós'apacelhos de assiranes para aço

T e i nante

piar a dita junção conectara so lado de dois-fios do dito /

controlo sensíveis ao grau de

vícuo

na.camara em que fica e cadinho.

Reivindice de cOrdo a prioridade do pedido correu

nibrido; meios receptores de xam para receber as ditas pul.

pondente de p ositado na Repartição de Patentes

dna** de discagem ligadas a um primeiro dos ditos lados da

da

França,

- 9 de dezembro de 1963 .sob n o 956.UO.

luatro fios; meios de comporta ligados a um segundo dos

Ponto n o 1 do total de

teu lados de quatro fios; meios geradores de tom de dica -

4

pontos a':,resentados.

ees ligados aos ditos meios de comparta, para transmitir /
toa

de discagem à estação do assinante para iniciar a chama

la atrav4s dos ditos meios híbridos respondedor à operação/
dos ditos-meios conectores, e ffie109 de controle para operar
a dita comporta para bloquear o dito tom de discar respon-

dedor 1 recepção das ditas pulaações de discagem.
4 requerente reivindica a prioridade do correspon-

dente pedido depositado na Repartição de Patentee .l

sob ae ST 21.410, em

4 de

dezembro de

1963.

Ponto no 1 do total de 3 pontos apresentados.Ttr,

v.‘3
Le

TERMO ,

21

51 165.451 de 17 . do Dezembro de 1964

Requerente t EDOARD KUSTERS

MASCHINENFABRIK - AUMANRA

Privilegio . de Invenção "PROCESSO E APARELHO PARA A REMOO)

Fig.1

MEC1NICA DE PRESSIO Dl IGUA EM ESTEIRAS D/ CECLULOSE E Pá,

TERMO N o 164.959 de 2 de Dezembro de 1964

PUXO".

taquerentet COMMISSAIAT I I„'ENERGIE ATOMIQUE - FRANÇA
klvil4gio de Invenção"FeRNO PARA A FABRICAÇIO DE LINGOTES OU

1 - Processo - para mecInicamento remover água de ou

BARBAS DE URINIO"

teiras do-celulõse e papelão ou similares, no qual a este,t

-REIVINDICA036
1- ?Orno para a fabricação de - lingotes ou-barras
&rani.% cujo

r* de ' material conduzida entre rOloa tendo aberturas, oj
(14k 1

.

racterizado pelo-fato que a esteira fica comprimida antrs

fOrno-comporta, numa cãmara.provida.de - dispositif - ea rOlosnue-grau tal que-* J -esu efeito s do anão fica tampe
. _
.
.

tiVoe adequados Nes mmt grvnelg . ux yícuo convenlento;— 111-1

ro4hl-tiOcoil0/4óriTe1owna a qUe : ne ' lede de sei

la

f

Sexta,f eira 2

,

da diejunta de comp ress g o' .at 4 dirigido rehte,para a"seda'-'
de PresSíc de . uma Mateira conta tebrab
inteiro'bOMPri
mente db'. relo num Sentido Obste ao sentido db Moviáen•a
. .
da ()ateira Para Impedia- q ue a águe:de su p ertftle'séja
lbkí
da pela esteira:

1,14%

•I

•/•

hvg;
1-111919k..6-1
—

Á requerente reivindica. as Prioridades deiantic0-

1

o

pedido depositadas na Repartição de Patentes Alemãs ein
19.12:1965 e em 28.11961j arõ'o os n ost X 51.682 V/Tb/55d,C''
Ir S1.952 VIIb/554.-

FIGe II

Ponto n o / do total de 12 pentes'apresentados.
/9
TEMO -Na

166.959 de
de fevereiro de 1965
Requerente: OSCARnIBERG BUIÇA
3'4'11,114,0o de Invenção: "RECIPIENTE COM CABO

malva,'

. AMMUMWIE
- N olp iente com
-ato de

TERMO N o . 166.743' de 29
ãnelro dê 1965
Requerente: JULIO BLASCO NAVALTA a FRANCISCO BONET GRACIA /4
BAO PAULO
frivilegio de Invenção: o nsPontrvo AUTOMÁTICO PARACARU
'

DE FLUXDOS EM ISQUEIROS"
REIVINDICAÇUES

cabo amovível, caracterizado ging

p rovido de tua d isp
ositivo de fixaçãO de teri
rido cabo que compreende Uma
unito, por corrediças, ao ' quê
Uma das p artas
. . esta fixada rig idamente numa p
arede do mí.
gente ca catre no cabo, e um casão semi
- automátioo 40.44.
bilizento do Cabo na posição dm
utilizaçE:'
O requerent
exelVindica a p rioridade de i4nt104
pedido depositada na Rep artiç g o
de Patentes Suíça, .em 5 go
tevereiro de 1964-, sob .0 n o 1381/649
tolito mo 1 ci.; total de 2 pontoisprosentados..
ser

I . Dispositivo autOmátiCo para carga de fluidos

em isqueiros, previsto para utilização em bares, restaurang.
teS, charutarias, cinemas e outros estabelecimentos inibi!, 0
Coe, seja disposto sabre mesa onauperficie qualquer, ou
ainda pendurado em parede, Caracterizado Por compreender UM&
Caixa continente, em cujo interior 4 previsto um reservatLI
rio isoladC, constituinte de depOsito de coMbustivei, kesog
vatOrio este provido de abertura superior para carga, bem f
como dotado de Uma b61a ou flutuador interno, com haste a./
xial superior, disposta atravessando segmento tubular extae
no de guia, e_indicadora do nível interno de combustível,
ditoreservat6rio tendo ainda internamente uma caneca riga
drica l com abertura,lateral captadora de fluidos caneca eas:.
ta disposta, em condiçOes normais de repouso, prOxima do 'de
fundo do reservatOrio, e eendo,ainda solidária bem como co.
municante comum longo tubo ,tangencial ascendente, ligado di
pela extremidade superior a um eizo horizontal tubular, qUe
avança para fora do reservatrio, dito eixo tendo ainda .to
curto braço lateral tangencial, ligado por mola a uma Ore
lha fixa, e :
xt.ramidado,lvre . portadora de um bico de eia
das avançado, para
da,caixa_centinente.
;Ponto n 0 1 do total de 5 Doutos apresentado

TERMO

165.496 de 19 de bezembro de 1961t
Requereimentot,MONSAM COZPANZ
Priv1/4gle de Illvenolio "PROCESSO PARA P
RESERVAR O CRESPO Dk
MUS C01031TA3 DE AUTO..ENCRESPA1ENTO0
BRIWINDIcACCiS

1 Processo para p reservar c .
crespo em fibras compã
mese de auto.encrespiment% e ar acterizado por
(d) 'submeter f _
a fibra c o
mAita
de- auto
aç&. um amblenm
. te de r
elaxamento, para comunicar crespo a eia, (B) remover,
e ermo NT • s t iramentO-da fibra
sob CondlOes a ' quente 0,
,

"
4

.

3

!

2628 g exta-feira

?

2

t •

•

T

DIÁkk#

OF4C1,41._

ittÇÃO

0

,

111 .33; .

)d

t

9

1n

para rixa? A fibra na coei
(C) resfriar a fibra aOS-teneaóiuraqio adquirida pela rat•ride teneir.
te, a depositantesreivindica,'de-acírd*'e
Fínalmea
pedidól.depositado na iteparti-prieridad e do corrospondente
Árririce &o torta,
qio de Patentes dos !stado* Unidos dá

331.890.
19 de dezembro 44 . 1963, aoh n a
da• 10 pontos apreseetadoe.
Ponto 10-1 do total
?IRRA Ce.YONITA.

TãRMO N e 166.960 de 5

çevereir o de 1965

da

DE SOUZA. - RS
UqUereAtit N2STOR :JOS E
SZGURANW. PARA CALÇADO
Privi14g10 de Invençãoi • 31L3O At

FEMINING4
REIVINDICAÇO2.3

1 - Salto de segurança

para calçado- feminino oaracterl

zado. por oonsistir numa. peça

Unica que se fixa no solado

sendo sua parte superior arqueada,

de modo a acompanhar

r a 'planta, • sendo sua parta
curvatur a do pep , do calcanh a
projetada para traz, na
inferior, que assenta sObre o aolo,
direOl o do calcanhar • com ampla superfLcis de

apOlo.

N.Nnto n e 1 do total de 2 pontos apresentados.
FNLI.
janeiro de 1965
'dama N O 166.214 de 15 de
Xequerentet FSSIPO

InúsTau 3 CONMCIO DE UTILIDADNaDQ

!dança - SP:
Priviltgio a* InVençãos 0 0V0 Ca3ID32
ser feito em material 914
1 - NSvo cabide, que poder 4qualquer,
caraoterizado por

tico, madeira ou outro aclimad o

compreender um suporte para oalçae formado por uma

haat* PA

rizontal, tendo aplicada em seu lado superior uma tira d*
superficie ranharadashaats
aaterial aati-derrapante, oom
atia
alto em treoho arqueado, qu*
ta que se prolonga para o
comprimento da ' dlta haste ho,
ze aproximadamaate a matada do
que recebe som SUA extremidade livre,0
rizontal, trioho ;ate
' m ainda ao lado Ufa
usual ganoho d* suspens ão do conjUntoi
V io
prsvista uma 310V14 haste em
rio? da haste horizontal
v4rt4.
- adO s ela fixada pelo seu
vertido, bem aberto • arqu(
supote para blum.Ã ., pelatás e cang:naraem.
• a. *servind o de
2,pont0 a apresentados.
Ponto m a 1 do total d*

TERMO $ a 166.971 dó a d. rovereir u d. 1965
Reouerantes

WITSUUM - SP.

Privil4gio de lavenqios "NOVO

apuo,.

aormic400.
-

1-

*avo botio, caracterizado por compreender o boto

propriasionte

dito, com face

externa em formato e acabamonto

adequado qualquer, e na faca

interna sendo provido de um

rebaixo central circular, onde aloja-se um

pequeno rebite

tempo de um aaAcho
1rou1ar, rebite est* prendedor co Ma9M3
peticoidal,.* de uma pequana.Mol e espiral u;nica.

Ponta n1-1 do teta d. 2 pontoi apresentados. ,

Outubro de 197.0 ge49.
•

- •-0

:

2e

14W.

:2111:

•

2k.

: afr .

.4.4:4"• ;xfg."
•

gift,

FIGA

•

TPaMO ga. 167.795 de 12 de março 'de 1965
IlegOerentet OUAITIERO OIORI sato
Privilegio de In'vençã61 'DISPOSITIVO DE; SNRUGAMENTO PARA 4
QUINAS DE GRAVURA EM tala:amam%

CROMA OU POLICROYAm
RAILTINDICACOES

1 Dispositivo de enzugaMento para - máquinas de /
traVUra em talha-doce monocroáa ou policroma, caracterizado
polo fato de compreender separadamente ou em conjuntól
a) 'pelo menos um cilindro de enxugamento que entra em dontato com as placas ou o cilindro gravedos . e um digpo.
/Ativo de limpeza com fite4 do tipo utilizado na gravura em
:talha-doce monocroma, que esfrega a. superfície do cilindra-

do enxugamento por meio de uma fita*de material de limpeza,
a,qual:pode ter uni - mOvimento de avanço intermitente, podem.
do ser regulados o seu sentido) amplitude . e frequ gneia, ou
então um movimento continuo, cuja direção e 'iielOcidade podeM
ser reguladas.
b). um elemento de limpeza, suporte ou roleta, que

apoia a flÁst de material de limpeza contra o cilindrado 0,11
tendo Will
Julgamento, e efetua um movimento axial de
amplitude e frequencia que podem ser-reguladas;
. c) vários elementos; suporte ou rolete, que apoiam
a fita de material de limpeza dontra . o cilindro de enxuga s.
mento;
d) o arrefecimento do cilindro de enxugamento;
e) uma corrente de ar frio que assegura do extee
rior o arrefecimento, de 'cilindro de enxugamento, podendo ti
',S e o arrefecimento ser então'realizado I
te cilindro ter co
por um fluido que circula no interior do mesmo cilindro; •
antes do dispositivo de límf) uma . raspadisposta
• peza . cOmfita e:que,retira da superfície do cilindro de en, xugamento kumaior parte, da tinta que adere areferida super.
icie, , antes que esta seja limpa pelo material . de limpezas
O requerente' reivindica a prioridade do correspon-dente pedido depositado na Repartição de Patentes suiça em
20 de Jgalo: de, 1964 sob o n a 6545/64,
,j90O 40.9:os,acreeentado.

•

•
21
22
20
ORNO N p 169.3243 de 30 de abril de 1965
Requerente: PHILCO CORPORATION Privilegio de Invenção"AMPIIPICADOR A TRANSISTOR. DE GAgRO

VARILVEL"
REI VINDICACOES

1 - Amplificador de ganho variável caracteriztab por .
tomPreender um transistor com eletrodos de base, emissor s;

coletor, um circuito de sinal de. entrada ligado com a baSOte
Meie Para a- plicar-uma voltagem de controle de ganho referi
da base„, um circuito do emissor' incluindo, em paralelo, um g)
lemento de'impedándia fixa e uá elemento de impedncia cuja
Impedncia varia com a,alteraq gO da corrente que por ele pgi
sa, um circuito do coletor, e mels para derivar um sinal de
e g id g do citado circuito do coletor.
À requerente reivindica de actrdo com elOrieridgde.
dO correspondente pedido depositado na Repartição . de Patem
tes dos Estados Unidos de Amirica, eM 4de Maio de 196400
i

4

ar

o n o 364,635,

PontoM 1 do total de 6 pontos apreentadCs.

.w.t.2.24,419;
t

• g 530 Sexta-feili
,

_

ds iaaa

WRMO ee 169.449 de

Finalmente a requerente
'AU0

aaquerentel PEDRO ANTONIO MOaaIi -

relindjc Ie&aded4 & 210.@

ridade do correspondente pedido. depositadO
n o 974.549, ei

?rivilá gi o de Invençãa 70VC 1:IY0

UM ~19% 24N

14 de maio de 1964.

Cnico ponto apresentado.
1 - NOVO TIPO DE IC:r?a1A ;'12‘

TV, caraceriza c a, por

: de dia
Se formar de pares de antenas acorladaa, constituídas
g rreltaraulares-triangula
poios lineares (1), retwiJi Y.
rasaonância com os canais alaes (3 . (0 L. ), 0S primeiro s 2'Al
te a treze e, os sagundoa,tos,. praticamente numeradO. d
a
eW ressonância coo os canais baixo, numerados da dois
aeia.
Ponto n g 1 do total de

a

pontos apra3entados.

Tâamo N o 169.755 de 19 de maio de 1965
Uquarentet W.V.PHILIPS 1 GLOSILAMPENPABRIEKEM. ROLSXDA.
5rivi10 de incen4ot "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RBLATIVO3 A 1IO4 Ra
x1cLx0 PARA SOLDAGEM ntwaidA 14.AR00ÁfOLWAI000
10IgNOICACOW •

•

1 - lds4 •slatrodo para solda na base de ferro, na 'forma de na fia de
,mucleo, para solda •látrica por arco voltálco com o 5130
de m% gía protle
tor de obras - ma- base de ferro, O dito eletrodo contenda mangae4 eyd,
~ Coa um outro metal fortemente redut;or e/ou silicia t e bitole* de dia,
eletrodo aompaeendendo um compon'ata 'mineral contendo ~ide de titi

ele diozido de ailiato, caracterizado pelo fato da relaçio chie quanta,
dadas por pso de dioxido de tit;nio a de dioxido de cilicio presentes/
' no cona t' nuinta mineral do núcleo ser igual ;sou situar-se outra 101 1
• 1 s 1,5, a quantidade por piso de dioxido de titãnlo • aquósla da dia
xido do cilicio oonJúntsmente constituindo pelo monos 3.5% par p;so dn
eletrodo de soldagem.
Reivindica a prioridade . do correspondente pedido depoaitado Na
aapartiado sie Patentes da Melancia, em 22 de maio de 1964, :tob o n a 640£
698.'

Ponto na 1 do total de 13 pontoe apresentados.
TERMO N o 169.623 da 13 de maio de 1963

TRAMO N o 169.854 de 24 de Mala do 1965

Requerentet SOCIETE PAMSIENNE D'EXPUSION CRIMIQUE

Requerente: TRU NATIONAL CASR REGISTER COMPANY . Z.0.A.

-

Privil4gio d g Invenção "PELICULA PARA MICRO-IMAGEM"

FRANÇA

Privilágio de Invenção "INOVA CAIXA,DISTRIBUIDORA"

REDaNDICAPOES

-

Caixa distrabuidora, caracterizada pela presença dar
um óreacs distribuidor formada da um

pIVINDICAM

órgão deelizante entre á'

Película fotográfica laminada, caracterizaoa e--

lo fato de compreender uma película com uma base e uma emulsão 'Obre a qual

4 i'ormada, pelo manos, uma imagem da alta -

parede da Caixa e um diapositivo de guia, de uma eapesenra -

reaoluaía, uma camada transparente e disposta adjacent e a dl

ligeireMente 1nrerior i altura interna da caixa, POrtad or dó

ta emulsão, a um revestimento transparente disposto entra dl
ta camada e dita emulsão, de modo st fazer contato de agluti-

15

nagão Intima com ambos:, sendo que dito revestimento cooperacoa dita amulsio e dita camada de modo que sua aeparação fra•ã porOes de dita smulsio serem removidas da base de dita -

solfcala, arruinando dita imagem
aaivladaaa- 3 e de ac O
' rdo • prioa idade do oadido correwOndento depositado na aspartiaão de Patentes dos Estrado'
Unidos da Amérlpa, em 1 de junho da 19614 sob n o 371.302.
?atito n o 1 do total de 17 ---"- ---aeantadoa.

FIGI
ei9.2
na 11ojamento cujas fo ; ma

10#
4

___...*„......"....,.......a..7
/

1

paaição são tais que oa torna

possível alojar-se ali ua das obj a tns í-diatribulr, per ám ua
aá, acionklel do tas:tortoi d caixa, rodando amergir 1 1 caixa
para libertar o objeto 1 distribuir por ula eimturA qu g qua
41• olytura eia poingli or iiroNsuvi.
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OFICIAL (Seção 1:1)

Outubro

e 1970 2531L

k

n

TERMO t' N o l859 de 24 de mele de 1965

.

•
r Inalmente; ' a o er. p . 1
;
ositante reivindica ao acoreo aSlA
k!
-priorida do correspondente ' ped
ido'depoSitado na Repartigge;
de Patentes da AleMánha; em 27 de
' maid de loa:mob
691.263 VIIIc/Elg.

Requerente: P. R: MALLORY.& CO. INC. - E. U. A,
Privilgío de Invenção "CONDENSADOR CAPSULADO'"
. REIVINDICACOES

1 - "CONDENSADOR CAPSULADO", caracterizado pelos

•

•

t

•

mel

Ponto n.2 1 do toual ee . 5 pontos
ap resentadoí.
. .

o. acetados para o capsulamento do capacitor, compreendendo

um corpo de capacitor pré-impregnado para ser encerrado, dl

TERMO : Ny/ 170.260 de 9 de Junho de
19o5

to corpo de capacltor incorporando meios rígidos de • acomoda*,

Re querente,: FRANCISCO PADIAL URÉL SIO PAULO

.ção, dito corpo de capaeltor acomodado e centrado dentro ^do
uma cavidade de molde apropriada, dita, acomodação conseguida

1

Privilegio de Invénção"NOVOS APER
FEIÇOAMENTOS EM MAQUINAS RA'
RA BATER AMENDOI
aM'

pelo s supraditos meios de rígida acomodação, introduzindo-se
REIVINDICACOU .
em dite cavidade de molde um material derretido com caracte.
risticaa.de derretimento equivalentes às dos supraditos mej.
os de rígidos acomodação, devendo dito material derretido e,á
ter wt condição física tal que torne completa a .aderes naa n

\

com ditos- meios de acomodação rigida, produzindo-se assim

à,

ma cápsula unitária de capacitar .que adere aos• fios termina,is de dito corpo de capacito para formar uma'veda9g0
p4avel.
Ponto n o 1. do total de 19 pontos apresentados,

-

APERF EIÇOAMENTOS
EM MÁQUINAS PARA BATERiik
MENDOIM u r caracterizados pela eliminação do
, exanstár super4E.
or e pela inclusão , de dois v
entiladores sob &caixa osellaq
te, aCionados,pelo motor que anima .
as polias dos batedor:ta
NOVOS

na parede vertical da máquina, há abertura situada na

desta

eadurg da peneira o scilante para saída da
ramagem jteeparak
da do amendoim e, na extremidade da caixa r
eferida'', ha sal%
por onde saem o amendoim e algumas impressa,

estas ultima
expelidas por um primeiro ve ntilador situado
sob, dita cai'

ditas impurezas saindo por outra salda
frontal .guarnecda_0,
paredes inclinadas.

. Ti CO
ARRETEL PLAS

Ponto :IQ 1 do r i j ue

•

oorktos apresentados.;

ia

TERMO

ko

169.886

de 25 de Maio do L965 •

Requerente: SIEMENS AKTIEFGESELLSCHAFT - ALEMANHA
PrIvi14gio de Irivenção: "CONDENSADOR ELÉTRICO' 'BOBINADO"
REIVINDICAÇOES.
Condensador elétrico bobinado . , particularmente
concensader ' bobindO de material sintetico, 'enrolada

sare

um miolo-, ' prindipalMenee um . nácled filiforme, que permane,dO
dentro da hobiiia, CARACTBBIZADO pelo fato de que

,

a.

Superdstff,

do núcleo 4 ^ 6iOera, u fim de melhorar a aderencla dai fitar
wirPlgdas.

•

TERMO N o

171.948 de 9 de AgO.,:t.a. de 1965

Requerenten LEUCAD/O PEIXE/. -, OP.

Privilégio de Invenç g os "NOVO TIPO DE TURBINA À

REAÇãO".

REIVINDICAÇOES,
.! -movo tipo de turbina reaç
go", formado de um conj.('

'rabular (1), de-eiaust g o dos gases, com carcaça
(2)de refrigi
ração e vele de igniçao (3), comuns,
.porem caracterizado
ter, rosqueado na baca (+) do referido corpo tubular,

o cabeek
te da turbina, camblével • e internamente dotado de um
- disco:u
rueor (5) com orifícios circulares(10) na periferia
atravO
dom qua. igstura comburente é rigorosamente
homogenizada
distribuida para a alimentaç gó da turbina.
Ponto 110 1 do total cb 4 pontos ~Aflautados'.

2532 Sexta-fefral 2

U54E0 OF;CIAL ' (St7içÃo fij)

Outubi .o de 1970

da chapa uma borda mais pUxada, destinada a servir de ju.v.3
PRre a chapa Im ediatamente sobreposta, po s s ibilitando, deu.
a forma, o deslocamento das mesmas, sendo, por outro lado,
!fida borda provida de uma abertura radial, pr6ximo
à posi ;ã
. o dos eletrOdios axialments c orr espondentes, onde será

: roduzida, t e mp oràriamente,

uma ferramenta para deslocar

hapas vizinhas, r esultando numa regulagem do alcance da
ulispa da linha eentelhadora correspondentei
k requerente reivindica a p
rioridade uo correspondente pedido depositado na Sulca. sob n o 12.823/64 em 2 de
à

putubro

de 1964

Ponto no 1 do total de 6 pontos apresentados.
?COMO NO 173.563 de

T2RMO N o
29 G.

setembro de 1965

ReqUerentet AKTISO E SELLSCHAFT BROWN BOVERI
. CIE SUIÇA
Priv ilágJo de Invenção! ur
DISFOSITIVO CENTELHADOR PARA DESCAR

1734597

da 30 de setembro de 1965

Requerente: PANTELIS GEORGE SARGHOS = 310 PAULO
Privilégio de Invenção: "NOVA MÁQUINA APERFEIÇOADA PARA SE,
CAR ROUPAS E OUTROS'.

REGADOR DE SOBRE-TENSX0"

REIVINDICA DEI,

REIVINDICAÇORS

1 - NOVA-MAWINA APERFEIÇOADA PARA SECAR ROUPAS

2 . DISPOSITIVO CENTELHADOR PARA
DES CARREGADOR DE

SOB R E-TENSAO,
linha

com resistãncias de p endentes de

ce ntelhadOra *de

c onstituída

extinção é

por

mas Isolantes X; edendaa, empilhadas axialmente,
um e1etr6die em cada face, sendo que o
Pa, Junto com o eletrOdiO Ca chapa

centa lhadora,

t endão,

v árias cha

provida

e letródio

v izinha

cuja

da

de caia cha

forma uma Uniu,

Caracterizado pelo fato de ser p
revistl em ca.

OUTROS, formada de um recipiente (32) de qualquer forma e /
tamanho, com porta lateral (4) munida de

c a r acterizada por ter

visor

(33) por4,x ?

internamente, em posição Vertical, u:

ma coluna (13) axial movida por motor (7),

e nela, varai$017)

em forma serpeante ou em espiral (18), no C qual, o pende..'
rados, por meio de prendedores de varal ea p ectais (19), a.,

P e ça s a sere m

secas, pelo movimento de rotação dos reíserides

varais e uma corrente adcendente de ar quente ou frio.

Ponto no 1 do total de 3 P onto d RdrdRontRa09.
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