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No 195.548 - Manufatura de Brin
quedos Estrela 5, A.
N9 195.555 - Eduara.) de Lima
Castro Neto.
N 9 195.358 - Gilberto laib e Joart
DIVISÃO DE PATENTES
N9 195.488 - Lawrence R. SP er - Luiz Ferreira de Camargo.
Modelo industrial indeferido
N9 195.559 - The .tarawiell. Paira.
De 29 de setembro de 1970
berg.
Company.
N9 195.497 - Phillips Petroieum calN9
185.926 - Original -disposição
N9
195.560 - N. V. Philips' tilo.'
Notificação
em tapetes, colchas, cortinas, °leo; Company.
en.
dos e tôda classe de Produtos sim1- N 9 195.498 - The Bendix Corpo- eilampenfabriek
N9 195.564
Destilatia Menellin
Depois de decorrido o prazo de 60 lares - Helio de Arauia Goande. ration.
S. A.
dias, a partir da presente data para
N9 195.499 - F. Hoffmann-La
N9 195.568 - The National Cash
recurso ou impugnação e se nennum
Exigências teánicas
Rocha & Cie. Societe anonyme (F. Registar Corno any.
4nteresado do mesmo re valer ficam
Hoffmann-La Rocha & Cô. AktienN9 195.569 - Union Carbide Cotnotificados os requerer tes abaixo
N9 107.344 - Phillips Petroleum geselischaft).
mencionados para compar acer a aste Company.
N9 195.506 - Deutsche Ond poration.
NO 195:570 - Societé knonyma,
N9 148.310 - Institui Français au Silber Scheideanstalt Vormals RoDepartamento a fim de. efetaarem
dré Citroen.
o pagamento da taxa final, dentro Petrole, des Carburants et Lubri- essler.
N 9 195.571 E. R. SquiDb St
do prazo de 60 dias, Contados da fiants
N• 195.518 - Reckitt & Sons Ltd. Sons
Inc.
data em que tiver expirado aquele
N9 149.371 - Bejs I Vasteras Ab
No 195.572 - Einery I. Vaiyi.
N9 195.519 - Iliab Foco Aktieprazo de recurso.
e Nitroglycer in Aktieboiaget.
bolag.
N9 195.574 - Alberto Figueiredo
N9 175.460 - Dow Corning CorStandard Electrica Cunha.
Ne 195.521
Privilégio de invenção deferidos poration.
S.A.
N9 195.575 - José trevisan .. Jose
Ne 195.522 - Santiago Barroso Trevisan
N 9 176.527 - Johns Manville CorN9 112.783 Mecanismo e proFilho
Machado.
cesso para contrôle de sinterisação poration._
N9 195.579 - Robert HildeDrand.
195.523
Ab
AStra.
N9
Ne 149.416 Pullinan 1ncorpo- United States Steel Corporation.
No 195.582 - José 'de Almeida
N9 195.524 - The Norwich Ptiarin
rated.
Marques.
N9 129.137 - processo de tratacal Company.
NO 195.583 - Mario 3ragriani.
N9 186.335 - 5. A. Whitie Marmento térmico e extrnsão de ligas
N9 195.525 - Cerâmica Fiiippo
N9 195.584 - Ricaiirdo suler Netto
de alumínio - Kaiser Aluminum & Uns.
Marazzi S. p. A.
N9 186340 - Mario Ramos e Meyer
Chernical Corporation.
N9 196.707 - N. V. Philips
N9 195.526 - The Norwich ianarRosenfeld.
eilampenfabrie ken.
macei
Company.
N9 186.375 - Ford Motor ComNotificação
No 196.708 - Merck ta. Lø. liai.
N9 195.527 - American Cyanamid
pany.
Lambert
N9 222.215 - Warner
Company.
N9
186.393
Oscar
Sizenanclo
EIS'
Ficam notificados os requerentes
Pharmaceutica 1 Company.
195.528
-Eastman
Kodak
N9
abaixo mencionados, para •ompare•
Spenco, IneorpoN9 195.539
No 186.406 - Fusivawa Pharma- Company.
cer a ate Departamento, a fim de ceutical Co. Ltd.
rated.
195.529
Xerox
Corooration,
N9
efetuarem o pagamento da taxa fiN9 195.540 - Bruno Drauslo Suarei
N9 186.410 - Carlos Eduardo da
N9 195.530 - Xerox Corporation.
nal e da primeira anuidade dentro Camara Cox.
N9 195.557 - Vapor Oorporation.
Heppenstall
ComN9
195.531
do prazo de 60 dias.
N9 186.411 -- Carlos Eduardo da pany. U. 5. .Indústries
N9 195.561 Camara Cox,
N9 195.532 - Illinois Tool Works Inc.
Privilégio de ínventro indeferidos
N9 195.562 - N. V. Yahilips' GroN9 186.412
Buckman Laborato- Inc.
N9 195.533 - Carlos Arguello e eilampenfabrie ken.
.
N9 144.891 - Processo e aparelho ries Inc.
alo 195.563 - Nordisk Plaster InN9 186.424
Centralnw LaDora- Fundação de Amparo à F4r4uisa do
para a polimeri-ação • de etileno dustri A. S.
torium Przemyslu Koricentratow sPo- Estado de São Paulo.
lialcon International fc.
NO 195.576 Niapomel Resinas
zywczch.
N9 195.534 - Walter Rodrigues Sintéticas
N9 163.043 - Processo para a aliLtd a.
Rocha.
.
•
N9
186.438
Camilo
Soares
13armentação de órgãos de lusa° SNIA
N9 155.524 - International HarN 9 195.598 - Aktieselskabet Bro- Viscosa Societá Nazionale Indús- bosa.
vester
Company.
nn.
drene Hartrna
tria Applicazioni Viscosa'S. p. A.
N9 T86.442 - Ataduras Medicinais
N9 159.590 - Irmãos Piccin.
N9 195.599 - Asahl Kasei Kogyo
São José Ltda.
No
166.070
Axel
Lueoke.
N9 168.461
Cesta de Centrifuga
Kabushiki Ka isha,
N9 186.443 - Aktiebolaget Bofors,
No 170.534 - M. W. M. Mbr,,ares
- The Western States Machine ComXerox' Corporation.
NO 195.601 pany.
N9 186.444 - N. V. Koninklijke Diesel S. A.
No -195.602 - X-t'ox Corporation.
NT9 1'17.576 - Lonza S. A.
FaDrieken V. H.
N9 170.063 - Aperfeiçoamentos em Pharmaceutische
N9 195.604 - Santiago Baroso
No 183.786 - Federal Mogul Cor
Stheeman & Pharmacia.
ou relativos a máquinas de colher Brocadas
Machado.
poration.
N9
186.478
Pfizer
Corporation,
algodão - Deere & 'Company.
NO 195.606
Kelsey Hayes Coma
N . 183.883 - Monsanto ComPany
N9 186.485 - Agrima Equipamenpany.
N9 137.570 - Corkposiçáo refra- tos e Máquinas Agrícolas S. A.
N9 184.208 - Vyzkurany ”atav
Robertshaw Controla
No 195.607
tária - Ywata Iron & Steel Co. Ltd.
NO 186.487 - Agrima Equipamen- Bavinársky.
Company.
No 184.232 - Gyl Masst-s Sinteti
N9 160.418 - Ducha manual - tos e Máquinas Agrícolas S. A.
Phillips Petroleuro
N 9 195.608 Piazza Hnos. S. A. Industrial y CoNo 186.488 - Bristol Myers do cas ao Brasil Lt da.
merciai:
Brasil S. A. Cosméticos e Artigos N9 184.422 - Parks Cra.mer Com Company.
N9 195.609 - Interstruct Corpopany.
NO 163.009 - (,,anposiçÕes de ser- de Toucador.
ration.
184.656
Dunlop
Pazakw'
N9
viço pesado„ de cspumação controN9 186.502 - Anichem Products
Steel CorPera
pany Ltd.
Indiástria od
N9 195.586 lada de nesmancrrinento rápido de Inc.
7-ri•
195,537
Pirelli
Sociais
N9
NO 192.986 - Aktiebolaget Vbro
Plásticos S. A.
espuma - Colgate Palmolive ComAzioni.
Verlten.
pany.
Oposição
No 195.538 - Pierino de Pietro.
N9 195.232 - Danfoss A. S.
N O 176.285 - T.-..tergentes sintéti- NO 195.487 - Ciba Societé Ano195,541
Rinalcío
Bianchinl.
Hidromol
Encanamentos
Hidratili.
Nd
cos e processo para a p rodução dos nyme (em alemão Ciba AkttengeselNo 195.542 - PlastkUng Indústria cos Ltda. - Opoente ao tê/ano ma.
mesmos - Willia.n A. IresSier.
lischaft) (em inglês Ciba Ltd.).
I mero 195.589,
e Comércio Ltda.
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O expediente das repartições
destinado à puálicação,
recebiõ'o na Seção .de Comunicações até as 17 horas. O atertd. : mento do público pela Seção de
racão se y d d'e 12 0,s le horas.
?) Os originais para publicação,
devidamente autenticados, deverão
cr datilografados diretamente, em
espaço dois, em papel acetinado
apergaminhado, medindo 22x33
dentínzetros, sem emendae cru raxas que dificultem a sua coms:,eensão, em especial, quando MBN”erem tabelas.
Serão admitidas cópias em tinta

•:,;. • *cta a indelével, a critério do
20.1 Ar.
j) As reclamações pertinentes

e-Latéria retribuída, nos casos de
(•".:• ro ou omissão, serão encaminhapor escrito, à Seção de Redadc até o quinto dia aItil subset'.]:ente à publicação.
Au assinaturas serão tomadas no D.I.N. O transporte por
a7a aérea será contratado separa-.1:•aente com a Delegacia da Emard.sa Brasileira de CO;TeiOS e Teraios em Brasília. Esta poderá
ae encarregar também de encami-.afiar o pedido de asefnattsra a0
fte 1 1V Neste caso, o assinante dlwiçirá ao D.1 1V o pedido de assiatura e o pagamento do valor
aarrespondente, na fori:a a do item
st:gitinte.
51 A remessa de vaióres para
,Ninatura, que será acompanhada
cie esclarecimentos quanto à sue
olcação, será feita ~ente por

(P-,s.o In)
_
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cr.eque ou vale postal, cima favor
do Tesoureiro do Departamento de:
Imprensa Nacional. Quanto «ia
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprése
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília,

(0-BERTO DE BRITTO PEREIRA

.

6) No caso de porte aéreo pare
localidade não servida por êsse
co
meio de transporte, e Delegacda
Regional da Einpre'sa Brasileira de
8, DE ALMEIDA CARNEIRO
M-ORIAND euimARAF.7
"°°'' Correios e Telégrafos em Brasilie
se obriga a completar q encanai
nhamento ao destinatário por
CHÁ 10 OFICÜ'AL
outras vias, independentsmente de
SEÇÃO 6D
• acréscimo no preço.
-

, 00 C, Iii3Lteaçaso

CD C2P0 Q.6) 1 40.PV(Ç Z

credes ma ceçee

iSeç ao de pub lieldado de expediente ao61epartareent5
Neeione.1 de Propriedade induatrtal do tdiniaterie
dm indinstrla o do Cern Chrele

tenpresso nas oficinas 110 Departamento de Imprensa Naclone9
ERASRLie2
ASSINATURAS
REPARWOES E PART1C17LARES

7) A Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileím de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de rea§ustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante aviso-.
prévio aos assinantes.

8) Os prazos da assinatura e
do porte aéreo poderão ser semestral ou anual e se iniciarão sempre
Seineare 0001:104008400
Cri? 304 Semestre o o o
Cri? 22,50 no primeiro dia útil do mês subyse60,00 Ano
Cr$ 45,00 güente. O prazo das assinaturas
Ano 00.A0009080000e000 Cri?
para o Exterior é sõmente anual e
não haverá transporte por IMO
aterior
Exterio7
aérea.
Ano ...e...meei, eoeeete.e Cr? 65,00! Ano .00000110.Q0044-1000. Cri? 50,00j
renova çao deverá ser solicitada com antecedêncta 0,3 30
PORTE AÉREO
dias do vencimento da as.§inature
do porte aéreo Vencidos, serão
Semestre .000.040044o Cr$ 10Z,001 Ano ,..,..., ........ Cr$ 204,00 esuspensos
independentemente de
aviso-prévio.
NÚMERO AVULSO
- O preço do número avulso figura na última página de cada
10) Para receberem os supleexemplar.
mentos às edições dos eirados ofi- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr 0,01,
ciais, os assinantes deverão solies,se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
tá-los no ato da assinatura.
PoNctoNÁRIos

N9 867.097 - Emblemática, de Bar- •mitada - classe 41 - cliché publi' quinha & Filhos Ltda. - classe 42 !cedo em 14-1-69.
149 867.493 - Top-Pine, de HerN" 865.696 - The Stoogens de N9 866.112 - Pulvi - Po: de Pulei - clichê publicado em 10-1-69.
Cias- - Foi Indústria e Comercio de Fer- N9 867.300 -ABCC T, de As- manny Ind. e Com. Ric S. A. -.Americo Henrique da Motta
Clichê publicado em 24 de tilizantes Ltda. - Classe 2 - Cli- sociação Brasileira de Criadores de classe 46 - clichê publicado em 14 de
chê publicado em 24-9-70.
Cavalos de Trote - classe 50 -7- cli- janeiro de 1969.
•ceembro de 1970.
chê publicado em 13-1-69.
N9 867.494 - Top-Pine, de HerN. 835.894 - Diretec de Diretec
N9
866.1e6
Divugraf
d
Divu:
- Diretrizes Técnicas de Planeja-; graf Ltda. - Classe 50Clichê
manny Ind. e Com. }lie S. A. N9
867.313
Show
Fator,
de
So48 - clichê publicado em 14
mento S. C. - Classe 5C publicado e
ciedade Rádio e TV Alterosa Ltda. classe
de janeiro de 1969.
publicado em 24-9-78.
classe
32
clichê
publicado
em
866.156
Lenzo,
de
Michel
N9
N . 865.901 - Medaka e dedaira' Chaya Moghrabi - classe 36 - clichê 13-1-69.
149 867,496 - Waso-Cid, de HerIreestria de Artefatos ; letais Li-i publicado
149 867.323 - Canvita, de Labora- hrianny Ind. e Com. Me S. A. -em 24-9-70.
neteda -- Classe 11 - Clichê pu- N9 635.799
- Maniva, de Maniva tório Mercex Ltda. - classe 2 - cli- classe 48 - cliché publ icado (-In 24
blicado em 24-9-70.
de janeiro de 1969. .
- Raspa de Mandioca Ltda. - clas- chê publicado em 13-1-69.
Jeristec Con-e se 41 - clichê publicado em 31 de N9 867.337 - Porak, de Forak Co- N9 867,504 - Faisão Dourado, de
N" 865.919 Juristec Contabil Ltda. --• julho de 1964.
mercial Ltda. - classe 50 • - cliché Ind. e Com. de Plásticos Faisto Dou•
Cli .s i3 - Clichê publicado em 24 N9 690.671 - Inesquecível, de Avon publicado em 13-1-69.
rado Ltda. -- classe 28 - eliche puietembro de 1970.
blicado em 14-1-69.
ProduCts,
Inc.
classe
48
cliché
N9
867.333
Tracsyn,
de
The
N" 865.920 -- Sexqua re ce SugueN9 867.516 - Título de Estabelecipublicado
em
21-7-65.
Goodyear
Tire
&
Rubber
Company
le Aços Tretilados Ltda. - Classe
mento "Loja Cirúrgica", de Corherclasse
21
clichê
publicado
em
14
de
n" 5 -- Clichê publicado een 24-9-70. IV 690.673 - Habit, de Avon Pro- janeiro de 1969.
ciai são Lucas Ltda. - classe 10 -Ne, 965.922 - Hyba de Hyba - ducts, Inc. - classe 48 - clichê puclichê publicado em 14-1-69.
Industrial, Instrumentos de Mediçáo blicado em 21-7-65.
149 867.338 - Forak, de Forak Co- 149 867.619 -- Expressão de propalede. -- Classe 21 - Clichê publi- classe 8 - clichê ganda "Koratron Você pode lavar...
1e9 867.011 - Capela, de Dias Mar- mercial Ltda.
eacio em 24-9-70.
Não precisa passar", de Koratron do
em 14-1-69.
tins S. A. Mercantil e Industrial - publicado
S. ek. Ind. e Com. - classe
N9 835.927 -- Aucktor. Tecnico classe 41 - clichê publicado em 10 149 867.342 - Sanix, de Indústrias Brasil
Químicas Anhembi S. A. - classe 2 23 - clichê publicado em 17-1-69.
Fiscal de Ynel Alves de. Camargo de jeneiro de 1969.
N" 867,250 - Fingrup de Bundy
- clichê publicado em 14-1-69.
L. Cia. Ltda. -' Classe 59 - Clichê
119 867.008 - "FJ" Fig. de Cir- 149 867.353 - Sinal de Propaganda do Brasil Conectores Ltda. -- classe
71.u5fl.eado. em 2e-9-70.
N" 865.929 - Kiporta de Kiporta cunferência, de Expresso Fonseca Jú- "Promave", de Promoções de Admi- 8, clichê publicado em 14-1-69.
- Indústria e Comércio Ltda. --- nior Ltda. - classe 50 - clichê pu- nistração de Veículos-Ceance -- clas- N" 867.524 - Emblematica "Shell"
ses 21 e 33 - clichê publicado em de Shell Internationel Petroleurn
çiesee 16 --- Clichê publicado em 24 blicado em 10-1-69.
e setembro de 1970.
Company Liinited - Classe 33, cliN"
• 867.016 - Polisterol, de Or- 14 de janeiro de 1969.
/136.001 -- Caie Serrano de monoterapia Richter do Brasil S. A. N9 867.364 -- Ercamo, de Ercamo chê publicado em 14 de janeiro de
Djalma Maciel -- Classe el Cli- - classe 3 - clichê publicado em Ltda. - classe 50 - clichê publica- 1969.
• N" 867.530- -- Comptella de Shell
10-1-69.
do em 14-1j69.
elV publicado em 24-9-70.
Petroleum Company
Ne 886.009 - Morro das AnLes de 149 867.022 - Título de Estabele- 149 867.365 - Libra C/Desenho, de 'International
7.ndalstria e Comércio da Bebidas cimento "Plavin", de Plásticos Pia- Ercamo Ltda. - classe 8 - clichê Limited - Clase 47, clichê publicado me 14 de janeiro de 1969.
?arroupilha Ltda. - Classe 42 -- vinil S. 4. - classe 33 - clichê pu- publicado em 14 -1-69.
867.544 - O Frango Dom de
blicado em 10-1-09.
Clichê publicado em 24-9.70.'
149 867.435 - Zé Gás, de Heliogás -J.N9
da Costa e Silva & Filhos Ltda.,
Ind.
classe
34
A.
Com
S.
,
e
classe 41. clichê publicado em 14 de
W9' C36.010 Sekonele de Ele° N9 867.074 - Conidure, Ce ConidU.janeiro de 1969.
Cloks nRe Watches Ltd. - Classe 8 re - Chapas Perfuradas Ltda. - clichê publicado em 14-1-69.
-- Clichê publicado em 28-9-70.
classe 5 - clichê publicado em 10 de 149 867.452 - Zé Gás, de Neliogás \ N9 86,.557 - Ard de Edpco, Inc.
S. A. Com . e Ind. - classe 33 - - Classe 32, clichê, publicado em 14
N9 866.086 - Boite Tropicália de janeiro de 1969.
de janeiro de 1969.
Rimundo & Eurieo Ltda. - Clas147 887.075 - Caridure - Chapas clichê publicado em 14-1-69.
ses 3.5, 41 e 42 - cljghê pUbliessrld Perfuradas Ltda. - class, 11 - I 149 867.457 - Domo, de Indústria N" 867.563 - Pieue Waterhouse
em 24-9-70.
'de Copinhos Para Sorvete Damo Li- Peat Jir Co. de Inite Waterhome
chi; publicado em 10-1-69,
Retificação de clichê

Titulo de esiabelectmeWo
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Peat & Co. - Classe 50, clichê publicado em 14 de janeiro de 1969.
N9 867.568 - Rache de Produtos
Químicos e ' Farmacêuticos S.A. Classe 10, - clichê publicado em
14 de janeiro de 1969.
N9 867.577 - Sinal de Propaganda "Consorcio 'Nacional de Mudança,s e Transportes" de Transportadora, Manchester Ltda. - Classe 33,
clichê publicado em 14-1-69.
1n19 867.578 - Sinal de Propaganda "Conséxcio Nacional de Muclandas Interestaduais" de Transportadora Manchester Ltda., - Classe 33,
Limited - Classe 47, clichê publicaclichê publicado em 14 de janeiro de
1969.
N. 867.569 - "Vai de Vai-Vanguarda Ltda. - Classe • 50, clichê 'publicado em 16 de janeiro de 1989.
N9 867.612 - Minerva de S.A. Laninei° Minerva - Classe . 36, clichê
publicado em 16 . de janeiro de 1969.
N9 867.637 - Quem é quem na
política bra,sileira de Josemar Toscano Dantas - Classe 32, clichê publicado ern 17 de janeiro de 1969.
N9 867.639 - Café singular de Nilson Pereira de Novais - Clase 41,
clichê publicado em 17 de janeiro de
1969.
N° 867.654 - Gestalt de Gestalt
Assessor' a Publicitária Ltda., classe
32, clichê publicado em 17 de janeiro
de 1969.
N9 867.660 - Vibraton de Pauto
Ignácio de Almeida - Classe 10, clichê publicado em 17 de janeir ode
1969.
1\19 867.62 - Arlete de Atma Paulista S.A. Indústria e Comércio,
- Classe 49, clichê publicado em 17
de janeiro de 1969.
N9 867.667 - Titulo de Estabelecimento "Camisaria ra Habanera" de
Tabasaria ,La Habanera Ltda. classe
36 clic. publicado em 17-1-69.
I\V 867.669 Controller de Controller Ltda. classe 5 clic. publicado
em. 17-1-69.
N9 867.679 - Incoplasa de Encoplasa-Ind. e Com. de Plásticos S. A.
classe 28 clic. pub. em 17-1-69.
NQ 867.684 - Titulo de Estabelecimento "Loja dos -Enfeites" de Irmãos
Leite Ltda. classes 25, 38 e 41 clic. publicado em 17-1-69.
• N9 867.692 - Coroa Real de Coroa Real Administração de • Imóveis
Ltda. classe 50 clic. pub. em 17-1-69.
N° 867.694 - Nilcke de Paulista Sociedade Anônima Comercial Industrial
y Financeira classe 41 clic .. piib. em
17-1-69.
••,1\19 867.695 - Riaa"a de Caiul Rian
£.1 'Cia. Ltda. classe 28 clichê publicado em 17-1-69.
N9 867.699 - Festival do Whisky
de Decio Freire de Carvalho e Rubem
da Gama e Silva classe 50 clic. publicado em 17-1-69.
N9 867.707 - Delfim de Ind. e Comércio Irmãos Pereira Ltda, classe 41
clic. pub. em 17-1-69.
N9 867.730 - Titulo de Estabelecimento "Edifícios Beeth9ven, Brahms
e Bach de Condominios dos Edificios
Beethoven, Brahms e Bach classe 33
•
pub. em 20-1-69.
N9 867.748 - La -Franco de Drogueria Dei Atlantico S. A. classe 3
clic. pub. em 20-1-69.
N9 867.749 - La Franco de Drogueria Del 'Atlantico S. A. classe 48
dic. pub. em 20-1-69N.
N9 867.775 - jobpit de Christian
Holzapfel K. G. classe 40 clichê publicado em 20-1-69.

N° 867.776 - Off de Christian Hol.
zápfel K. G. classe 40 clic. publicado
em 20-1-69.
1\19 867:777 - Roseira Sociedade de
Desenvolvimento de Turismo £1 Comércio Ltda. classe 42 clic. pub. em
20-1-69.
NQ 867.778 - Roseira de Roseira
Sociedade de Desenvolvimento de Turismo Com. Ltda. classe 43 clic. publicado em 20-1-69.
. NQ 867. 779 - Curio de Casa Antonio Braga Importadora Ltda. classe
41 clic. pub. em 20-1-69. •
N9 867.795 - Cis de Companhia
Interestadual de Seguros' classe 50 clic.
pub. em 20-1-69.
1\19 867.910 - Cascata de Rollo Sociedade Anônima Hoteiá e Turismo
classe 50 clichê- pub. em 20-1-69
1\19 867.937 - Titulo de Estabelecimento "Elan-Imobiliária" da Elan Imobiliária Ltda. classe 33 clic. publicado em 21-1-69.
1\19 867. 949 - Titulo Hospedaria
Santa Clara de Hospedaria Santa Clara 'Ltda. classes 33 e 41 clic.. publicado em 21-1-69.
NQ 867.961 - Arapanés de Gráfica
Aranapanés Ltda. classe 38 clié. publicado em 21-1-69.
N9 867.970 - Barberatto de MárinOres Ltda. classe 4 clic. pub. em 21
de janeiro de 1969.
N9 868.840 - HMM de Hospital e
Maternidade Modélo Tamandaré S. A.
classe 50 chie. pub. em -0-2-69.
N9 869.843 - Maltesers de Mars
Limited ,classe 41 clichê publicado em
10-2-69.
N.° 868.849 - T-Bar de Mars Limited classe 41 clichê publicado em
10-2-69.

N'' 869.863 - Titulo de Estabelecimento "Cantinho dos Presentes" de
Bernadete Passeto Cardoso classes 8.
13 e 36 clichê publicado em 10-2-69.
N9 869.864 - Oleo lonas de Laboratório Jonas Ltda. classe 3 clichê publicado em .10-2-69.
1\19 869.866 - LItica de Utica Tool
Coinpany, Inc. classe 11 clichê publicado em 10-2-69.
Republicação: Diretor‘Geral - Divi4les
- Serviços e Seções
D.O. de 25 de setembro de 1979
Em 29 de setembro de 1970
•Notificação
•
- Depois de Corrido o prazo de 60
dias, a partir da presente data para
recurso e se nenhum interessado do
mesmo se valer ficam notificados os
requerentes abaixo mencionados para
comparecer à êste Departamento, afim
de efetuar o pagàmento da taxa final.
dentro do prazo de 60 dias, contados
da data em que tiver expirado aquéte
prazo de recurso:
. Previlégio de Invenção Deferido .
N9 145.784 - Processo de localizar
um órgão transferidos de movimento
perdido para trasmissão de movimento
de um elemento termostático de ação
de mola e uni suporte de mola e interruptor elétrico termostátIco assim' ohtido - Texas instrumets Inc.
Notificação
•
Ficam notificados os requerents3
abaixo mencionados para comparecer a
êste Departamento, a fita de efetuar
o pagamento da taxa e da primeira
anuidade dentro do prazo de 60 dias.
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Privilégio de Invenção Deferido
149 151.830 - Proceéso para a produção de fibras lineares sintéticas. de
fibra acrílica' retardante da chama e de
fibra acrílica composta de dois poli
rnetéos
Monsanto• Campany,
Privilégio de Invenção Indeferido
NQ 145.764 - Um processo de produzir câmaras de ar para bolas de futebol e matriz aperfeiçoada para realizá-lo Juscelino Aguiar Filhos 1,1.
untada,
NQ 164.669 • - Novo . tipo de placabornes para çuadros de instalações
elétricas Sociedade Elotromecânica Sisa Ltda.
N9 166.562 - Fechadura segurança
dotada de dispositivo de alarme emitia
arrombamentos - jair Amaral.
N9 180.911 - Articulação inetáiica
para janela projetante - Eugen Mermelstein e Francisco Xavier Novaes.
N9 184.165 - Novo barco - Stanislaw Kubacki e Josef Hellbrimege.
N9 185.784 - Nova disposição em
sifão de plástico flexível - Ind plástica Sinofuser Ltda. Ind. e Com. de
Sifão Plástico.
Modelo de Utilidade Indeferido ..
N9 185.678 - Nova disposição era
fechadura -- Oscar Mathion.
Diversos
Industrias de • Papel J. Costa e Ribeiro
S. A. (titutlar da pat. MU n° 6.089)
Prorrogue-se.
Exigenkias
Cumpra exigências técnicas:
NQ 97.415 •-• Alberto Grilli.
N9 133.596 - Glaxo Grottp Litnited,
M 195.923 - Ole Jeppe Fjord í..arsen.
N9 177.016 - Lauro Pulcineili.
1\19_ 184.977 - Steinhaus Gmbh.
1\19 184.998 - Tyuso Ouro
1\19 203230 - Antonio Dall"Aceua.
N9 195..094
Sacie Sul Americana
de Eletrificação S. A. •
1\19 195.095 - Sade Sul Americana
NQ 195.114 - The Goodyear Tire
de Eletrificação S. A.
Rubber Corà pany.
N°..194.86I - Ciba Sociéte Anonyme.
N9 147.738 - Geo. J. 1V1e'yer
nufacturing Co. Sanzanezi Caroa Sociedade Anônima Ind., Com. e 4epresentação (junto à pa . . PI têntio
mero 169.353).
N9 189.970
Borrachas Franca Li,
mitacla - Anoteoe a oposição
São
Paulo Alpargatas S. A.
N9 192:256 - Aiim Neuter Maikel
- Anote-se a oposição de Porcelana
Real S. A.
1\1* 194.379 - Otto Biernath
Anote-se as oposições de São Paulo
tAniltpad
aragatas S. A. e Saad
Cia. LiN9 194.819 - Otto Biernath Anote--se as oposições de São Paulo
AlpargaNas S. A. e Sant-1 Ti Cia. Limitada.
.
o
1\19 192.327 - Ornar Couttnho Silva
- Anote-se a oposição de Pinatel Soicicieadsa de Anônima
.
Manufaturas Metá.

1\19 192.097,- Stainey, Hcrbert Newman - Anote-se a oposição de Rodolfo Korali.
N9 193.134 - Tomokazu Imagawa
- Anote-se a oposição de 5. A. Tu.bos,Brasilit.

E.70C;AL

(Seç',.''..0 Cl)

N. 456.177 - Canarinho -- Brapira
N. 635.909
DNB Co/eaial
N. 652.615 ---•
Batatinaa
Comercio de Beh'das ,Ltda. -- Cl. 42 Cia. de
de Calçados DNB
CL 36.
- Salvador Santoro • (com a ind • ,.,a,ão exposta pela seN. 637.265 - Puppy Garabad
N. 352.116 - - Saraaerra Kr: • •
ção).
Haieblian e Nobar Asduriau a Clas- nificadora Surza
CI,
N. 520.07"i •-• Ecablem,:aca -- In- se 36, •
N. 454.871 --. Kamoca
Eduardo,
dustrias Granfine S.A. - Cl. 41.
N. 644.899 - Emblemática -- Puc- Pereira Camarço --- Cl. 41,
N. 520.463 -- Reportar Juvenil ,--'Maná: do Brasil S. A. EquIpamen. Emprêsa Jornalística Guarany Ltda. - ci S.A. Artefatos de Borracha
N. 559.162 -a Paulice.a - ind. C
Cl. 12.
1, a• l'arlúscias (opoente do pat, PI. Cl. 32 (com exclusão dos artigos inCom, Patiliceia Ltda., - Cl,
Vaarra nç 153.320).
N. 646.389
Decormetal - Aodicados pela seção).
N. 565.095 - S. Vicente -• Frara:
tônio Alberto Arra - Cl. 5,
Cl.
N. 525.956 - - Sete de Ouro Recursos Interpostos
N. 647.391 - Turf
Calçatos cisco Cavalcanti do Egito
Fábrica de Doze Cristal Ltda, Cl, Turf Ltda. - Cl. 36.
N. 604.381 -- Coimbra --a ComeraJransor &Johnson :no recurso inter- n? 41.
N. 655.221 - Rematite
Schilling cial e Imo, Brasileira Lida. Clas,
çoste act deferimento do gat. PI ter
N. 534.808
U - Umuarama - - Hillier S.A. Ind. e Comércio - se 38.
aa, ra 163.652).
Associação Umuarama de Campos do Cl. 31.
N. 606.063 - Benfica (Aparitive
Cl. 41 - (sem direito ao
Anselmo Falavilha & Cia. Ltda. (no Jordão
N. 655.358 - Cleide
Ind. de de Amendoim) - Com: e Ind. t.'3
recurso interposto ao deferimento da uso exclusivo da letra LI)
Bebidas Guani Ltda. - Cl. 42,
Arames Cleide S.A. - Cl. 31,
oat. MI termo n9 174.842).
N. '535.495 -- BC - Diário EcoN. 614.120 Boletim Fiscal e Faa
N. 657.107 - Ursus
Ursos frnp,
nômico e Financeiro - Emprêsa Jorzendár:o da Revista Fiscal Associada
Diversos
Ltda.
Cl.
31.
nalistica e Etlitõra Boletim Cambial Sodo Brasil - Jorge Martins 'e Ganti.5
ciedade Anónima - Cl. 32.
N. 657.540 - Arco-Flex
Ind. Raimundo Pires - Cl. 32..
IN') 122.032 - National Lead Com
e
Com.
das
-Calçados
Arco-Flex
S.
A.
N. 547.540 - Viuva Negra
DisEaro , --- Arquivado.
N.. 626.263 - ASA -. ASA Crina
- Cl. 2-3.
Cl. 42.
tilaria Cavacas Ltda.
ção de Publicidade Ltda. - Cl. 38s
Retificação de Pontos
N. 661.653 - Tergal-Os
Societe
.N. 551.923 - Mogy - Gráfica
N. 619.160 - Romance Jornal -:
Rhodiaceta
Cl. 23..
N3 158.789 - Aperfeiçoamentos in- /alogy Ltda. - Cl. 38.
Publicidade Eclética S.A. Radiodiftta
troduzidos em bombas a ar comprimido
N. 662.675 - Metropol Irea são Imprensa Com, e Ind. - Cl. 37c
N. 582.686 - Cabeça Branca Henrique Verpa e Luiz Izzo Scala Cabeça
Branca S.A. Produtos Alirnen Ind. de Roupas e 'Afins S. A. N. 687.552 - Moderna - Gráfica_
Pontos publicados em 10-9-70.
Cl. 36.
ticios - Cl. 41.
Editôra Publicações Especializadas So153384
Aperfeiçoamentos
em
N%
N. 663.241
Landõ
Confec- ciedade Anônima - Cl. 38.
N. 593.013 - Pavão - Usisal Usicabcçotes prendedores de pinças -- na de Sal S.A. - Cl. 41.
ções DMD Ltda. - Cl. 36,
N. 688.629 - Federa/
Cia. FeHidefurni Takahashi - Pontos aubliN. 664.599 - Lirba - Calçados deral de Publicidade -• Cl. 38,
N. 595.022 - Vermouth Quinado
eados em 18-9-70. .
Lirba
Ltda.
Cl.
36.
Cinzano Etablissement Marquint
N. 689.779 - Luzo-Brasileira a.a
No 154.838 - Aperfeiçoamentos em Grandes Marques Internatiouales N9 665.196 - Dubroynik
Ani- Organização Luzo Brasileira Ltda. ajanelas ou portas - Manuel Relvas - CI. A2.
cato Pereira - CI. 36.
CI. 25.
.Portos publicados em 18-9-70.
N.
653.736
Chernicon
ChemiN.
665.668
Edilon
ConfecN. 692.092 - LisboaN, 133.995 - Çamposição de tin- con Produtos Químicos Ltda. - Clasções Edilon Ltda. - Cl. 36.
Lisboa Ltda. -- Cl. 25.
tura para cabelo - Therachemie Che•- se
2.
mis..h Therapeutische Gaselischaft
N. 685.792 - Juê - Miniaturas
N. 696.134 -- Lisboa --- Paulo Maa
N. 469.947 - Astrid - Eltex
T. B. T. - Pontos publicados em 14 - Cl.
Jua S.A. Ind. e Com.
Q. 13. tropietro - Cl. 15.
24
(com
exclusão
dos
artifl. setembro de 1970.
gos indicados pela seção')
N. 697.660 - Valbert
Vallaert
N. 697.419 ---Lisboa
Paulo ikir.R9
N 9 157.601 - Dispositivo de raguCl. 36. tropietro
Cl. 15.
N. 541.635 - Osli
Ind, Meta- Artefatos de Couro Lida,
orlo de um vibra-r eletroniogn'tico
N. 650.424 - Jorna - Mercearia
N 697.419 - Lisboa - Pat7I0 Masa
( atairlagen, de amplitude por resisten- lúrgica Osli Ltda. - Cl. 5
tropietro - CL 15,
N. 635.222 - (Somebra
Comebra Jorna Ltda. •- Cl. 41.
cari) - - Preparation Industrielle des
aniabustibles - Pontos publicados em S.A. Cia. Metalúrgica Brasileira
N. 544.539 - Vic - Vic Gráfica
N. 699.4b2
Bonca'a Moderna
• Cl. 5.
70.
Editóra Com. e Ind. Ltda. - Cl. 38. Rei Yaruada
Cl. 25.
Ni
'
697.177
Ari
ano
Arjano
N9 158.336 - Aparelho rtsulador
- S. Manuel - AnaN. 628.308 - Er:fumador das 7
da raso sôbrc a ferramenta para a soa- Ind. e Com. de Metais Ltda. - Clas- rasN.de633.337
PaPel S . Manuel Ltda.
-- nats de Umbanda - Alheria Cap.cca
r' a.-rr submaria utilizando um tubo se 5.
- Cl. 2..
N. 652.469 •- Santosul Sacaria Cl. 38.
t vei com jõgo de hastes - Imaitut
Fraaçais du Petrole, des Carburants et Santosul Ltda. - Cl. 24 (com excluN. 633.399 - Mascai
Pastificio
N. 535.812 -- Bar -- Loa - Ind.- Pontos publicados In 9 são dos artigos indicados pela seção). Mascai Ltda. - Cl. 41.
e Com. dc Tecidos e C4lnfeas6a; 7'ka
aetk _rifara de 1970.
N. 653.915 - Autolan - Irmãos
N. 660.586 - Waikiki - Ind. e nomax Ltda. - Cl, 36.
Lantieri Ltda. - Cl. 24 (com exclu- Com. Waikiki _Ltda. - Cl. 24 (com
N. 58,5.073 - Da nua-j- PUBLICAÇÃO: DIRETOR GE- são dos artigos indicados pela seção). exclusão dos artigos indicados
pela
- DIVISÕES -- SERVIÇOS
facções
Do Barry Iaala. -- C. ia.
N. 660.288 •-- Trimfit Te::til seção).
E SEÇÕES
N.
664.312
Três
Coroas
-MeN. 615.251
Capri
Sapai.tri
Trimfit S.A. - Cl. 24 --a (com exClas- 'Rapida Caori LLIsa
Ci. 16.
clusão dos artigos indicados pela se- talúrgica Três Coroas S.A.
D.O. de 25-9-70
se 11.
ção).
N. 628.225 -- Sl eeo
Coal( ,,siea
Eia 29 de setembro de 1970
N. 660.378 Taleb 'Jorge TaN. 665.217 -- Garval
Garval Zé Beto Ltda. - - Cl. 36.
lai) f, Irmãos - Cl. 24 (com exclusão Representações Comerciais Lida. Manila
N. 646.155
aat!la
Pedidos de Preierjncia
dos artigos indicados pela scç,110).
lasse 36.
Con_iocçõas c Prasertes Finca fada.
N. 502.849 .- Jorna --- Creaaões
N. 665.969 -- Volcano
Cia. In-1 CN. 36.
Alhar:. ;. S.A. Com e Ind. (no Pe-- Jorna
Ltda. --- Cl. 36.
dustrial Brasileira de Calçados Vulcarrat o de preferência de s'nal
Raa
, 36 ,N. 699.266, - Greif --- G
N. 232.080 - Estrela - S. Paulo nizados Vulcabrás S.A. - Cl
Cotr.. e Ind. tarrno 806.984)
preseutações Ltda. - 36.
'Alpargatas S.A. - Cl. 12.
acado a preferência.
Marcas Indeferidas
N.
506.956
Cardar
FMarica
AViti,•a0o
N. 662.321 - Ameriçano -- Casa
E4Dtões Recorri Ltda. - Cl. 36.
Cumpre a:agiaacals:
dos Lampiões Americanos Ltda. -1\f: 549.236 - Durex - Auto As- Cl. 38.
:pos de decerrado o preac oe 60
dias, a partir da presente data bestos S.A. - Cl. 13.
Rieclel de Haen Aktiengeselischaft
N. 467.756 - Garbo -- Lojas Gar- ( junto ao raaistao :ata ina aia i,i CÁoaaa recurso ou impugnação e
N. 606.226 - Safra - Safra/S.A.
na-21mm ja..-ercssado ,do mas- Crédito Financiamento a Investimento bo Roupas S.A. - Cl. 28
mero 57.4551.
"n.o se valer fiaram notificados os
N. 583.503 - Espasmobiótico
Cl.
13.
N. 774.564 - Nehaaaal
requerentes abaixo mencionados
N. 617.097 - Calmar
Camar- Laboratorio Hosbon S.A. Produtos várenga.
pare comparecer a este DeParta- go i Silveira ---- Cl. 16.
Químico Farmacêuticos - Cl. 3.
meato, a fim de afetou o paN. 774.600 - Bazar 1-10Iya.aed 51,
N. 244.640 - Cosinha Copadrão . 't d- .
N. 628.196 -- MM - Moldmix Inpamento da taxa finai, dentro do
SamboIo da Perfeição - Padrão InCl. 5.
ptazo de 60 dias, contados da dústria e Com. Ltda.
N. 775.006 - Yri,nais Iaaa, Espaa
Metalúrgica e Comércio Lida
data .em oue 'aiver capinado açueN. 628.467 - Casa Ouro Verde - dústria
rança Ltda,
- CL 40,
1
;e rr aao de real":
e
S
A
Cl
UO
r
v
er
d
1Ple iclo O
as,N. 554.321 - Ipê - Imo. e Exp. • N. 775.0 I 3 -- Textii C.-ou utex )T,I.
se 36.
Marcas Deferidas
irritada.
ipê
Ltda. - Cl. 14.
r• N. 634.224 - Santa -- Fica - 1
1
N. 528. 7al -- Produtos Qtar:iaos t
goafalooa i Rodi 6 Wienenberger AktiengesellsN. 602.965 -- aeones
Leoa Ic1r 1
MO
Re&.,
i Farmaceuticos EMS Lae,.
,
ehaft
CI. 13.
liana Casnevalli --- Cl. 41.
- Ch
ak;eal S.A.
Cor. e Eld
rt,e r....1 9 -iicos Ltda. - Anote se-as coo,a;, 6es de Bozza.no S. A. Comc,cial.,
:fr7 t'arzrial. e imo. e Chesebrorob.?:‘r a ' s
Oposição
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bil, que industrializa e comercializa
Syntei Corp.
Cidar; Modas s Te.r os artigos reivindicados:
eidos Ltda.
N. 669.186 — Ortega Organb:ação
Confecções Plascolã Técnica de Contabilidade e AdministraN. 656.678
ção S/C.
Ltda.
N. 669.421 — hos Instituto TécniGoiana Imp. e Eip, co de Orientação e Seleção, pessoa juN. 661.403
S.A.
rídica.
Brasperola ind., o
N. 669.423 — ITA.P instituto féeN. 663.748
cnico de Aperfeiçoamentos Profissio.Coni. S.A.,
Malbaria Gibbon'S nal.,
N., 676.243
Robert , Raymond
N. 691.221
5 . A.
Kirsch.
N. 691,222 — Robert Rayanond
Colnate Palmolive
N. 737.793
Kirscb,
Company.:
Diversos
Tendo em vista o disposto no art. 73,
N. 479.456 — Com. e Ind. de Suldo decreto-lei n 9 1.005. de 21-10-69.
prove, a. requerente com doctunento ha- nos Estrela Ltda. — Torno sem efeito

N. 700.973
N. 602.327

N. 635.590 — Casa Masetti S.A.:
o desí,,mr.,-,:o supra, prol...y42o pgr engato. Após a publicação, deve o 1y:o. Ind. e Comércio.
ceáso ser encaminhado à Divisão JuríN. 650.546
Camisaria Aloadia
dica. com a proposta de arquivamento Lida,
N. 650.606
da impugnação def Is, 11, lios têrmos
Malharia Iguaria
da letra edn do art. 148, do código
mitada.
vigentP.
N. 652.519 — Pedreira Santa Lua
cia Ltda. •
Arquivamento de Processos
N. 653.876 — Ncstor Cone»Ivesi
Foram mancládos arquivar os pro- 1VIedeiro9 ô Cia. Ltda.
cessos abaixo mencionados por
N. 662.318 — sBr, Sociedade Bra.
-falta de pagamento da taxa h- sileira de Lubrificantes S.A.
W.:
N. 697.368 — Comércio de. Auto.
N. 602.307 — Denco Distribuidora móveis e Tratores Catnpagnâni Ling.]
de Materiais P/Engenheiros e Constvtores Ltda.
698.642 — Pianofabril Stuttgart
N. 614.508 — Cia. Petropolitana. Ltda. (Arquivem-se os procesSos).,

,~I.N.17••••n•••nnM
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DIVULGAÇÃO N.' 1.007

PRliWt Cr$ 0.50

A VRNDA.
Na Guanabara .
. Seção .de

Venda; Av. Rodrignes Alvm, E

Age-neje I: Ministério da Fazenda
Atende-et ta pedidos pelo Serviço cie Reembálso PosiA
Em Bramilla

Na Sede . do DIN

•

17

302 DE

n••nnMoimwserce.

DIVULGAÇÃO N° 1.009
Preço Cr$ 0,40
A Venda:

Na Guanabara
Agíncia 1: Ministério da Fazenda
Seção de Vendas: Av Rodrigues Alves,
Arei, le-se a pedidos peo Se oiço de Peetribiálso,
Em Brasília
Na c ede do DIN

Poste)

11
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PONTOS CAFRACTERISTICOS DOS PEDI OS
DE PRIVILÉGIO

TP,RMO Ne

166.934 de 4

de Fevereiro de 1965

uma mesa latert.1 cativa, retangular, disposta no vazio formado atras da

Re.uerente: ALLEM CHEMICAL CORPORATION . ES.UU.
Priilegio de Invenção; "PROCF.S30 E APARELHO PARA A SULFONAÇA0
DE COMPOSTOS ORGANICOS"

a

fir;A:v iNplU ÇÕE

S

poltrona que fica virada pa.a o lado oposto; sendo que a eetrutura de
suporte, formada-por peças alongadas de secção circular,compreende tr;S
barras longitudinais inferiores e uma barra longitudinal superior, fix'ada's por meio de pernas verticais, numa pluralidade de barras transversais inferiores e superiores onde as barras superiores formam os brA
ços das poltronas e servem de suporte para as mesas cativas; e sendo

1 - Um processo para sulfonar um composto orgânico, es.
pecial=te um alguil-benzeno contendo de

a

a 22 átona); de carbm

que as partes Uteis das poltronas tem suas extremidades enroladas em
voluta em tórno da barra longitudinal superior e das barras longitudi-

ao em ' cada grupo alquila, bal Como dodecil ou tridecil-benzeno,/

nais inferiores respectivas, entre as quais ficam dispostas com folga

pela reação do mesmo com trióxido de enx6fre, caracterizado por/

de modo a formar um arco ou "concha" entre as mesmas; tudo substancia/

proporcionar uma corrente líquida do composto orgSnico estenden-

mente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos.

do-se em volta de Cada a periferia de uma zona de reação, intro-

Ponto Unice,

duzir lateralmente a corrente na zona de reação em volta de tôda
a sua periferia, como ama camada liquida com uma espessura de /
0,005 a 0,076cm e sob uma velocidade não superior a 76 cm por/
segundo, quando admitida na zona de reação, para formar uma pela
cula uniforme do liquido estendendo-se inteiramente em volta ' da
zona e descendo em fluxo não durbulentó pela parede ou paredes /
da mesma, introduzir ama mistura gasosa de trióxido de enxófre
e um gás inerte, por exemplo, o ar, descendentemente . através da
zona- e eia: contato com a película, manter o contate ate que a reâ
ção entre ç trióxido de enxOfr e o líquido orgSnico esteja stX1,
tancialmente completa, e refrigerar a dita película substancial-

FIG.1

mente durante todo o referido contato
A , requerente reivindica a prioridade de identico pedido depositada na Repartição de Patentes norte-americana em 11 de
fevereiro de 1964 sob

11 Q

342.485,

conto t.a 1 do tot6: de 12 Pont.): apr2sentados

.T2RMO No 165.121 de 8 de dezembro de 1964
Requerente: RIDROMOL.ENCANAMENTOS HIDRÁULICOS LTDA.- SIO PAULO
Privilégio de Invenção "NOVO PROCESSO PARA SIFONIZAÇÃO DE TANQUES, PIAS

FiG

E SIMILARES'
'REIVINDIÇAÇÕES

1. . "Noliu PROCESSO PARA SIFONIZAÇÃO DE TANQUES, PIAS E SIMILA
RES", caracterizado pelo fato de se apresentar constituido por cilindrl
co de relativo diametro, executado em metal, pléstico ou outro material
conveniente e adequado qualquer, de Modo que o seu diametro externo

Ei

tal que permite o Justo encaixe na abertura do fundo do tanque, ficando
'etido no mesmo atraves de uma Plange perimetral de sua extremidade em
perior.
Ponto na 1 do total de 6 pontos apresentados.

.0

T2RMO N o 188264 de 4 de abri) de 196)
Reque?ente: SÉRGIO WLADIMIR BERNARDES =Guanabara=
Modéle Industria/: "NOVA DISPOSIÇÃO EM GRUPO MISTO PARA SALETAS E RECIN
TOS SIM/LARES"

REIVINDICAÇÕES

:~ Nova disposiçao em grupb misto para saletas e recintos eimila
ros, cdracterizad, e:g fato me compreender dwde or mais poltrona5,d4
Poeta, desencontrL.eas e . viradae aiternaaamente em bentldoe opostos, t•
parti: da lInha mediana . longitudInal de Una estrutura de . supo'rte que
t02 ,.a a todas as poltronas, sendo cag a uma desuas poltronas providas dr:

—

E". ,3-;rida-fo'tra 5

p g

.

Outubro de

DlIf,AR) °MIAI_ • (Se(). ".to RI)
a ocass.....mm tvá......e.m=mr-sacresd ceo

ao 1961e.
dR/40 N a 182.365 de 3 de " setembro
acquerentot EUCLIDES MEDEIROS. - S0 pnuLo
de Inveneags nAPERFEIÇOLMENaOS EM OU RaLaTIVOS 'I PURIFICADORES
Frivilóg i0
DE AR°.
RZIVINDICAÇOES

41u

1970

2539

-

c...re ea easrocrc ......c n

ao pressao, meros para vaporizar, \InstantaneaMente por tardo de

pressa°, o dito produto dentro do dito tanque de armazenamento o

SeLLM

dos meloe de refrigeraçao por compressaó de Vapor, associados com o
dito tanque para processar o efluente do produto gasoso vindo do mesmo,
mediante o que um produto líquido, refrigerado, ai:reduzido e devolvi.

1 . UPERFEIOAMENTOS EM OU :a:ILATIVOS a PURIFICADORES DE AR"e compra
endendo recipiente portador de bento de ele° e coberto por tampa conjugl

do ao dito tanque e a/ vaporizado por alívio de pressa°, sendo que u
.
_
dito seeundo sistema de refrigeraça e um sistema de dois ostglos./

da ao recipiente por alças laterais de pressa% mantido espaço livra en

A requerente reivindica a prioridade do corresponden-

tre 4s paredes . do recipiente e a tampa, caracterizados em aperfsiçoamene
ser determinado/
tos, inicialmente, polo fato de que c espaeo mencionado
por pacote filtrante formado por conjunto conformando tubo que encerra /

te pedido depositado na Repartieéo de Patentes dos Estados Unidos de
kmeriee. em 21 de junba de 1960, sob na 37.6734

-

Ponte rY 1 do total de 3 pontos apresentados.

em Seu interior camada de feltro ou similar envolto por ambas as faces / c
por tola enrolada sabre si mesma, senda tal pacote tubular encaixado coe
tra recesso em forma de corem disposto no faiado do recipiente, enquanto/
que a parte superior do pacote e externamente recoberto por tubo me-Vaicireu-/e° que supériormentoe a certa distancia do tapo, apresenta placa
lar fixa com abertura central dispas:ta no tope inferior de superfície cá'
:Coa prevista na referida placa.
Pont' c ci 1 do total de 5 p ontos eeresentadoe
22

CIRNO NW 158.539 de 20 de abril de 19e4
Requerente: ANTONIO FRANCISCO RODRIOUES DOS SANTOS eSao Paulem
PrIvilágio de Invençio: m ew ere renAMENTOS EM INTERRUPTORW
412/VINDICACEES

TERMO Na 129.380 de 23 de meio de 1901.1
Requerente: CHICAGO BRIDGE & IRON. COMPANY E.U.A.- .
• Privilegio de Invençao: APERFEIÇOPEINIO RELATIVO A ARMAZENAGEM DE GAS/
alQUEFEITO DE. PETRÓLEO.-Reivindicações:.
e
, 1 - Aperfeiçoamento relativo à armazenagem de gás liquefea
to de petreleo sob pressa° e a baixa temperatura, particulgrmente para

1- Aperfeiçoamentoe em interruptores, caracterizamos por comproenn
.em inicialmente time alavanca formada por lámina metálica dobrada em L,
cemlan,doe remou provido da um orifício, prOxima de sua extremidade la
arte &lie á encaixada interna e centralmente ao boto acionador, o sendo
ainda dotado de duas peque:e:lie orelhas laterais o opeateo, dita alavanca
¡tenda também, central e longleUdinalmente, uma lingueta recortada o reva
rala para fora, ora oposiçáo ao outro ramo da mesma, formando, juntamente
som ete, dote braços lateraie o °poetes, portadoroe do contetoo extraaos, voltados para os correspondente:o oontatoe fixoe, Drevaotoo na bloo0
ieolante do suporto.
Ponto n a 1,10 total de 4 portos apreeen,..,n..

o armazenamento de uma 'carga ou suprimento intermitentemente entregue,
de um produto liquefeto, normalmente gasoso, incluindo uma instalaçao

1°-

inicial receptora de produto, eeeacterizado pelo fato de compreender
em conjunto um recipiente de armazenamento, refrigerado, de superfície
o
adaptado para receber o suprimenac completo no dito produto e armaze-

na-lo sob condiçaos no substancialmente excedenteB à0 nondle&Ms

n

,

,4,

,;

It

d.4-- -<(61 ,/ ii

e
\ _.____'
,.._ .... ''.

• de /

d"

4,,

6

qm.ei

temperatura e pressao de entrega, um primeiro sistema de refrigeraego/
por compresso de vapor, cooperante com o dito recipiente de armazenapmnto e mantendo a desejada temperatura e [Assa° no dito recipiente,/
e ume instalaçao de armazenamento para reter o dit4 . ra6de to e ama-pree
e séo não superior a aproximadamente a atmos16ries e a uma temperatura /
subatmosfárica, compreendendo um tanque de armazenamento de baixa pres
se. ° meios de conduto para transferir-o dit.; peoduao, sob pressa° super
atmosferica, do dito recipiente inicial de armazenamento para 0,Oito /

TER/40 Na

171.808 de 4 do 1ig6sto Co

1965

.1equerento: JAHN N. CUTROMS.

Pa d vilO d ia de lav one iet "FFRRPlENI n AUTOMÁTICA, PORTATIL, PARA dBlire

RegAS".

tanque de armaZenamento, um recipiente intermediádo de vaporilaeao ins

1-- Ferramenta automaiica, portatil para abrir Wisaae, eu:meteu

tantanea por alívio eu relaxamento de pressa°, meios para conirblar o

zada por compreender uma ~dado am forma de T contendo um motor eletri,

fluxo do produto através dos ditos meios de conduto para o Olto'reci -

ed'oe uma das pernas, e UM conjunto para recepção da là.çe a

plente intermediário de vaporiz j çSo por alívio de oresZo , meios para

Miada na outra, um terno do bancaria em uma das extremidades de oodjuntoè:

reduzir instantaneamente a pressa° do produto ttetaseariao eeae dentro,'
do dito recipiente de vaporizaç g o por alívio de pressiio, condutos para

adaptado para prender uma peça a ser trabalhada, case se projeta atrav:NI

transferir o produto líquido do dito recipiente de vaporizaçao por 811

tremidade do conjunto, Uffi t ri.N9Pp909r

ser traba

do conjunto, um suporte de um transportador mie se projete de outra lia'

ételf

r.0009 C9 414 $4p4A
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Outubro de 1970
TERMO N o '7.169 de 15 de fevereiro de 1965

te, com a finalidade dt.. levar Jus elemento que trabalhara sobro a poça,

Requerente: NóRDON INDOSTRIAS METALdRGICAS S.A. •- SÃO PAULO

meios acionadores ligejulo o dito motor ao dito suporto com o fim de al

Privilegio de Invenção "NUO PROCESSO PARA OBTENÇÃO DE PRODUTOS QUfMI.

rar o transportador em ii, rno da peça, e meios no trantportador, para s2

COSO

letivawite obrigar a i'errementa de corte, levada pelo transportador, a
REIVINDICAÇUES

Ir de ~contra á peça prása pelo tarno, um interruptor automático, com

1 - NOvo processo para obtenção de produtos qurmicos, caracte-

finalidade de causar uma reverso • desligar o motor, ao tOrmino da op2

rizado por uma reação 'de ácido sulferico e do cloreto de cálcio em vá,

ração de desenroscamento da ferramenta de corte, do interior do tuboom
dispositivo iniciador, , destacável,

ume: bomba

nuo elevado, conseguindo-se, em temperatura ambiente, o ácido clorUrj,

de Oleo automática • um

co no estado'de vapOr e gesso cristalizado.

encaixe para uma ferramenta suplementar e respectivo elemento acionadon
Reivindica a prioridade do .correspondente pedido depositado na.
Roartieão de Patentes dos Estados Unidos da AMarica,

om

6 de agiisto de'

Ponto n 0 1. do total de 3 pontos apresentados
a

1961;, sob o no 387929.
Ponto no 1 do total de 20 pontos apresentados.

TARMO NO 169.032

de

19 e abril de 1965./

Requerentes .SPAMA SOCIEDADE PAULISTA DR MÁQUINAS E E-PIPA/RIMOS INDUS
TRIAIS LTDA SÃO PAULO./
Privilegio do Invençãos APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM SISTEMA ENROLA
DOR cooriNuo PARA FAS, CABOS R SIMILARES./

IteivindicooBes“
1 - Aperfeiçoamentos introduzidos em sistema enrolado: can
tinuo para fios, cabos o similares, caracterizado por compreenderem um
sito motriz horizontal, suportado numa das extremidades por sissna de
rolamentos e que projeta a outra extroMidadevonde se fixa o ,

Anelei; ,,

sendo que, tal nácleo permanece eztítico, ao movimentar-se o eixo, por
meio de uma engrenagem solidiria a si¡ • igual a outra engrenagem fixa
á base, e ambas conectadas por meio de uma ponte de engrenagens iguais,
csio sixo 4 impulsionado por meio da braço fixo ao eixo motriz,/

Ponto A g 1 do total de h pontos apresentados./

TERMO N O 157.988 de 31 de marco de 1964
Requerente: WILSON MARCONDES-INDUSTRIA E COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA.
- São Paulo
de Invenção: "NOVA POLIA MOTORA'
REIVINDICAÇOES
1- Nova polia motora, caracterizada por compreender inicialmente
Um eixo principal, envolvido por uma bucha móvel formada em doia trechos; de diâmetros diferentes e a 41e aplicada por chaveta longitudinal
extrema, bucha esta sôbre cujo extremo anterior e de maior diâmetro 4
aplicado frontalmente um flange sacador, fixado por parafusos, enquanto que; em tórno de seu trecho de menor diâmetro, é montada uma bucha
fixa, com intercalação de duas buchas de assento e maio um anel retentor, e tendo diâmetro externo anroximadament sau.1 ao do trecho anterior da buoha nevai.
Ponto n2 1 do total de 5 pontos apresentados.

,

2.1

21

• f•

TERNO ti f

165.555 da

22

de detaMbro de 19g4

Requorentet AMLA -REFRIGERA 1010,C0M1RCIO E INDdSTRIA 3/A.. NIUWARRIM\
Privilegio de

0utmpro de 1970 2 hl

DIARIO OFICIAL (5eyáo

Oeguncia-feka o
^

Inconel.°

"FILTRO DE VELA PARA INSENIO DIRCTA NA CAM1.14

IRAS() Ro 138r g

a de

da drPla da 196k.
- ALUMIA..

Requerente: GEORO FRITZMEIRR

Prtfilógio de Invonçao, 'USW(' MIMADO Ç; ARN fRIMLeao

010 PORTADORA DO LIquirn A FILTRAR"
REIVXRWCOQUI

REIVINDTC404$

I - Filtro de Tola pare inserção direta na cana-ritnisla poicatuoa
ri do líquido

a

filtrar, caracterizado por compreender essancialMente

um elemento bico,. portador da vela do filtro e provido do

di g posítiel '

do Intarrupglo e restabelecimento automáticos do fluxo liquido ea Wat
interior, que á inserido da modo permanente no canalizaele, a um

eleaeg

t6 removível, transparente, conformando uma cemara campaàler de ' t;nvoltório vedado para a /ela, através de cujo bordo, de encaixe se efetua=
o acionamento do diapositivo do Interruperlo e restabelecimento autoMatl,
co fluxo líquido.

1 i 'ASSENTO IIDLEJADO PARA VCCUIOS", próprio partleularmente ¡M. a

máquiaas de trabalho rolantes, oomo, por exemplo, tratóres, caracteriza.
do por time Varra de guia dispotta atrás do espaldar, e par 'Ma bAlanPalra
existente por baixo do assento, que se articula, de um lado, com a amtrt
midade dianteira

do

assento e, do outro lado, com o fundo do veiculo, e,

ainda, para . molejar o assento, por al' emontos elásticos, fixados, do um
lado, na barra de gula, e, de (nitro lado, no espaldar, sendo que a barra
de guia inclinada • para trás apresent a um peifil de "U", no qual- correm
rolos fixados no espaldar', e acontecendo, ainda, que os lugares de ataque, situados

Ponto n a ' l do total de 4 pontos anxnaantados.

O

do

lado

do

espaldar, dos elementos elásticos oa situam, na

assento desocupachi, mais ou menos i mesma altura ou ligeiramente mai;

4'.

baixo, do que os lugares de ataque na barra de gula.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na
R.E;partiçio da. Patentes da Alemanha

ON

26 de novembro do 1963,

%oh o,

al

7 41. '71 11/63c.
.ponto de n a 1 do total de 6 p ontos apresentados.

a

FIG.1
TâRMO N D 162.417 da 4

de

TÉRMO N a 130.712 de E de " jaho de l961;/

setembro de 1964.

Requerente: ESSO RE3SARCH AND ENGINEERING COMPANY - E.U.A..'

Requerente: THE GILLETTE COMPANY.

Privilegio de invenqiio: APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO D6 REVESTIR SOPSR.

Privilegio de Invenção:

FICUS. DO TIPO DE SILICATO.-

n COMPOSIÇXO PARA O'TRATAMENTO DR CABELO..

RSpiktíncolsUi

ReivindicaçOes.

1 - Uma composiçlo para o tratamento da cabelo, caracterizada por

. superfícies ;lb/
1. - Aperfeiçoamento em processo de revtstir

compreender um sulfito solúvel em água, um agente de eapaasameOto solá

tipo de sllicato, artificialmente produzidas, partionlarmente quais -

vel em água, e um agente de antumescimento. de cabelo a p lacai em água, e

quer espácies de superfícies de vidro com borracha natural ou sinteti.

ser capaz de formar uma solução , de tratamento de cabelo misturada com

ca ,

mal'a quantidade predeterminada de água, olor todos os ingrediente* este
iam 80 uma forma sOlida sca, quer o espIssador e quaisquer outros lg

revestidas,.sio práadadas com ' s:lanas oleflnicas tonom;ricas, corres
pood a ntes à formula geral N I SiX4-n, na qual:.

grediantes que podem ser submetidos a hidrólise aStajam em uma forma\sa
2a sOlida, e os ingredientes restantes eStejam ou na forma . .sàca sOlida
Ju

em soluço na dita quantidade de água,.. pelo fato de proporç g o e na

eureza do'agente de esposSamento serem tais nie a viscosidade aparente

Ia soluçZo seja menor do que 150 cantipoises durante o período de nm
ainuto seguinte 'a. mistura do espessador com a água, enquanto • a.isooa4
íade aparente final da:soluvio ser i pelo manos de 350 centipoisas.
Reivindicka prioridade do cOrreSpoudente pedido depositado Ni
Aepa' rtiçao de Patentes dos Estados Veados.da. America do brte,
aetembro de 1963, sob o n a 307..013.
%meto n o

da total'da 4 santa* asólossatadss.

104

4 40e.

Oaractizado pelo fato de que as superdeles, destinadas a seremd

R significa um radical olednico
\
X significa halogenío ou um grupo hidroxila ou grupo ster.
A. significa 1 ou 2 ou
;e desejado e apOs terem sido limpas ' ou rh .j o, slbsacperterente ao oito/
crataMento por silanas, tratadas, subssquentemente. com compostos Mano._

que uma dupla ligae;o olefínica e, apcle to.
e peró.
Ter Jido revestidas ce; borracha natural ou sint;t1 ,. a ' que cont.
xiue e sendo curiveia por parOxido, s;o submetidas m influe. ncla de te,

máricos que conta mais

do

Per-atura aumentada 5/ou pressZo levada./
Ponto n o 1 do total de 4 pontoe Aprep4otiffido5d

1. •

e.

%,

e ;;

!
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aço dó 1904

3

t

•

1J4á 96

Requerente: ROE8ANTO CtflUDY .R.U.A. e"
SPARA EMES,
;Itkekvftlegio de'InventZesi • VROCRESO aPARRIÁRO 'APERFEIÇOADO
VeR PIOR"
!
REIVINDICACU43

114 de fevóreira
. . de 1963
Requerentet CIA COMERCIAL DE VIDROS DO BRASIL C.VB. - 8k0.P411L§
PriV11410 de InveNtio "ESTEIRAS 7R AN S POR7P9R0 P AR A ZSPSLHAÇO
VOLVE':-

I- Praceese aperfeiçoado para oncrespar continuamente um fio movei,
se sentido de conferir-lhe um encrespamento tri - dimenalonal, ou enc or pe•ento, segundo o cleaI o material filamentar e submetido ao fluxo de um
'fluido aqueoido, encrespado, •; resfriado ràpidamente, caracterizado
pelc fato do que o fio eithmetido a um vertice de fluido quente, a ?ia
'de sofrer una deformação lateral • helicoidal, sendo o fio, imediatamente em seguida, enoreepado entro -um par ;insolo de rolos •ncrespedoreedea
' tadoe, enquanto ainda no estado deformado, • condo o fio finalmente a1 - re
tecido • relaxado.

A requerente reivindica á prioridade do cor:e:aponde:ume pedido,

Outubro de 1914j

0"ep9

Citado na Repartição de Patentes doe Betados Unidue da America do Noete,
em 25 demarço de 1953, sob ne 267.751.
Pasto na 1 do total de 5 pontos apresentados.

REIVIND/CACNN

1

."ESTEIRAS TR,ANSPORT OR S PR FSPC

o
2V0
CoPe$
terizado essencialmente per compreender um compartimento detadd de ouo
ustor para a sucção dos vaporar emanados•pela p ulveritaç g o e compUto •
da um conjunto de trãs cabinas distribuidas da seguinte
man eira* .
lett
cabine p arti . es p elhação (9), uma cabine para secagem (10) 0
uMe cabida .
pare pintura (11)g e por ser a p laca n sor espalhada trensportede
OW
sentido vertical (15) atreves de esteiras deslitentee peles cabines. •

Ponto n2 1 do teta/ de 2 pontos 'opresentn.doe.
a I
'
e
II

/-/G.

•

n
o

vr

o o0

07

(4\3)-e -co-o-ercYcp.) (-) @."5":6-&-6 w -,
3t5
_
.
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Tt,R1.;0 nt

148.688 de 5 de fevereiro de 1963./
Requerente: TEMOR INC„ e
privilegio de Invenção, LAMUALORA I MIO R SUAS PARTES I1TBORAN2U OU.
BILIARES./
R21.Elakliceçõeq./
1 - Uma leminedore a frio apoiada por viga paro 101~

N 2 190.735 da 26 de junho de 107
Requerente: GABRIEL SIMÃO & CIA, LTDA. =São Paulo,Modelo Industrial: "NOVA CONFIGURAÇÃO EM CAPA DE. PORCELANA DE IOLADOR
DE ALTA TENSÃO"
TUNO

REIVINDIOACUb

Nova configuração eis capa de' porcelana de isolador de alta tens, caracteriza d a por possuir, e partir de uma das extremidadet um pe.
queno trecho perifrico com diâmetro mais reduzido ! descreeendo, ,, a, Seguir, karmoniOsa e pro -ressiva curva, a qual continua em parede que se
inclina para fora em ângulo obtuso, resultando numa aba anelar inclinada, com borde periférica en arco do cirounferincia, e após esta borda a
parede da aba se inclina em ângulo levemente 'agudo, incidindo em direção à superficie da capa numa inclinaçãotal que desvia um pouco da
nha transversal hipotética da dita capa, para, em seguida, oontinu g r em
suave concavidade . que prossegue ate coincidir com a periferia generi*
sendo
ca da capa, que tem maior diãmetro, tanto externo como interno,
que da:( em diante dita capa apresenta em mia periferia mais quatro abas
equidistanciada s e com ' a.mesma secção, conservando paralelino entre sli
de modo que'a outra extremidade da capa se apresenta com o seu Lrecho
em
liso e com extensão relativa, c com diâmetro externo identico Zquef.a
capa
tem
menor
da
ditas
abas;
a
outra
abertura
que estao localizadas as
digmatro, com parede interna encurvada em certo trecho.
do total de 2_p_ontoe apresentados.
Ponto n 2

datem pianoe, caracterizado j:or compreender duas vigas s ep artived.d, Cede
aett tendo elementos internon g iráveis, apropriedoe'pard °palor um z'olt/
laminado do um extremo a 'outro do seu comprimento ti1, de dUK8 V4240/
tendo Partes de canto ou knlnres se estendendo pare olOm de co.mpricet.
.to átu dos ditos. ralos lad,intúeres dispesitivon interpostos entre as
partes de canto (les duas vigas num' lado doo ditar: ralos l aminado:to poro
manter as . ditas vigeu partes dó canto separadas por uma distItiola
niente,.os ditos dispositivos atuando como articoleçOes pere es dltee
gas, separadores ajustáveis interpoetos e entre es partes de cantodas /
duas vigas no lado oposto dos ditos' rolos laminadores e dispositivesda
preaaío pare compelir as datis vigas ama contra 41 outra com ulan UrÇU ANW
perle? 4 . farte

de separação Úe rolo encontrada

Ao redução de mia Obre./
_entre Oe ditos, rolos laminadores, pelo que os dispositivos intgtpoútaa/
entre os 'respectivos centos das ditas vigas pedem ser ~tidos *oh cimo,
p ressão dó:reate uma operação de laminação./

Pato as 1 do total de 18 pontoe eprecentedos./
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TERMO do 172:'.4/.41 de

Outubro de 1970 254.;.

1 de Julho de 190'

Requerente: BIAGIO GIUGNI

SX0 PAUL
•
Privil jgfo de . Invahçio "NOVAS DESPOSICDES EWIPARURO PARA 3ARBAnnivINDICAcps4 t
1 - -NOVAS DISPOSIÇOES EM APARÉLHO PIRA BARDEAR", caracteried.
doa por a peça ptincipal (1), retangular, de secção trans@arsal trap@i,
roidar, tendo quatro prolongàlittot (2) nas 'extremidades, laterais e g:
postos, dotados de pequeoó* Yk;ros, no ,s quais penetram pequehos eixo Q."'
(3) de doia rgetes (4) alongados o estreitos, oilíndricos, Situado::
prOximos a paralelamente ;s faces laterais da peça(1); possuindo ai:
da esta peça duas sall;nCias (5) oilindrícas e rases.na face inferior,i;
situadas na linha de _simet@l:. e adaptadas ao encaiXe de lUinas con@SZ
barbear, tendo ainda a peça (1) ut furo (6) central, dotado'
de ' dois prolongamentos (7) estreitos na direçU longitudinia, de
prg
cionals de

,
„.
e!L

fundidades a p roXimadamento iguais ; metade da aapesaura da referida Ni.
-4 -a (1), e estando esta MOS" peça dotada, na face superior, de tua

w.J.~-uvigu
l.

bertura (8), de

5d4NNO

No 164.705 -- me4
do rwocobrd-de-06(4
í59;:gurehtet NETOGUROIC4 HERDERT MULLER S/A, - R.G.de
Pffiteil4gio g e inmençío "P-dOMISSO DE REVESTIMENTO PARA P.'Ácff015 E ISTE.
'
tkOitU"

igual ao diime.tro do furo (6), alongado Lona.
tudinalmente'
e
deslócada
para uma das extra: pichada', tendo prefundidada
_
a p roximadamente igual ; metade da espessura d4 peça (1), foitando dolo
largura

dobaram' (9) na intercessão com o furo (6) e Um P rolteg ome ato (2) 'teto',
dásta.

•

Ponto n u. 1 4o . total de 5 pontcA sPresentadoi.

lijaNDICAÇOío),
. Progo,$(10 de revestimento pari faonaoaa c-interiorea cera..-

44.. •
torizsg o por nineis formados•po; : duas .chapis de ferro, 'Asia ou . nijo
esealtades-rittificedes • eolides e uoa chawisolante.Intermadií'rl n .
'oato n* 1 do total de 4 contos apresentados.
•
MIMO Na 146.127 0 L1 .do l aueLre de 1945.,
Raquerenta; 01¥08 .fltRNAKDE3 MARTIM12-511ANCO CLASS° it , Maociaao uuLa. 344
PAULO./
Invea5leor !PaRim1 0 4~ Tos . 241 " 44L4T"os 4 Ügt.OS

TERMO N o /72 .599 de 43 de agosto de 1965
.
àZquerent. A:URROU-DE FliErTe4 . 7-UNIOR-ssX0 PAULO.

AROANNO

PrLvjJgjo de Invenço -'ARERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS a SOUTIENS"

I . eparfe4oem?atoe. em ou relativo! a Oculo0 pote-prot. .

Tio 1adootClel, terectorloodoa pelo (ato . '0e. ao.adeloasà.e.00reolipoi.

REIVINDICAODU

•
•1 .' 'APERFEIÇOAMENTOS— EM OU REtATIVOS A—SOUTIENS
", carsteteri:a

de mIldurli 114atice, em f' orme d: suei utcouplete, dotede pelerec. jato
.54 . 0. °maletas e.lrenodantmo, e . s1412 tir.eraa Is r a.ria.4. erifiCdee 11.04/.
demais as elfereatea pro:and1dedet, costeie:oral dia herdou de'lwebe, Ws!'
/

,

/o que por-canil olrcandaat, erterce 1 peseedo anel metílieo remede /por ftt coatfnuo metálico quo et:a:orlem 401e eireul.a tatarligedel - per /
•'
.
rla correspendlat. ao cavalete de 4eVlea,'reveatidir protarimelmomMet/
por

oepm p1411:loe, proionamis.oe latoreimento pet hiataa ogi

: delis Curvas ipira •pitoegie

ysto a'

ce;le io
coil do 2 pastei

** ...

.os pelo fato- de Aomproendvra a-aplicaio de

-tira de material el.a.sti..
co e provida da llgaciies
costuras transversais que:re“O cOntra a face
•

externa faixa igualmente elástica, p referivelciente do menor largura,*.
ronformando-. se bolsa que se prestam par a. »al 'ojamento de
haat. sotidírl:
. as a fivelas

as •m tro midades /as abas literais do soutI.n.
- Ponto : n o 1 ,do teta)
2 poços apresantado's

DIÁRIO OFICIAL 1 ,(Seçãe Ili)

•,

2r14 Ssgunda-leira

'TERMO N a 166.107 de 8 de Janeiro de 1965

•
FRA/iÇA.
Requerente; REGIE NATIONALE DES USINES RENAULI
LIMITADOR DE PRESSIO PARA FREIOS HIDRA1JL/C06"
Priviláglo de InveLv..o " '
íMVINDI'JAÇO&..
- Limitador de pressão para freios hidráulicos no qual à in5 2
rido uma válvula entre o Orgío de alimentação e o circuito dos freios traseiros, a qual se fecha alem de uma dada oressão critica, e que podo
variar em função da carga sare .o dixo .:raseiro,-caracterizado.pelo
to do fechamento da válvula ser permanente além da dita pressão e por .
em órgão elásticamente deformável interposto entre a alimentação e amo
do liquido lsol&,:o Pelo fechamento da válvula. da maneira que alémo é transmitida ao circuido seu valor Critico, a pressio (S! alfntaçã
o segundo uma Lei dependento dos freios traseiros apenas parcialmen te
do das caracterisiicas dos Orgão.elásticamente deformável.
A.requerent e reivindica de acórdo a prioridade do corresPonaen.
te pedido depositado na Repartic7.r de tente d

P. ança, em 10 de Ta

neiro de 1964, sob n a 959.971.
apresentedw.
Ponto n a 1 do 'total de b p ontos

/-791

Outubro de 1970

1. .
TEM) HO 159.32 14 de 20 de

&ele

de 196à.
-

jequerentes OTIS, ELEVATOR COMPANY.
PrivilOgio de Invenção: "MECANISMO ACIONADOR DE PORTA PAPA 8LEVAD0RES".
Itsnl nm actor
Um mecanism o acionador de portam de elevador no
1

látrico de baixa rotação fornece a f;rça do acionamento para az portem
do carro e do andar straves uma conexão de transmissão redutora dm vela
ligeda Oelm a.
:idade, amplificadora de torque com uma alavanca pivotad a
da dita alavanca em poaçãen ecg
do carro e na qual o deslocamento
, orta
a e fechamento final das ditas portes
espondente s ás posiçás do abertur
pelo fato do
1 limitado por um controle de deslocamento, caracteriz ad o
estágios,
do
engrenagem,
corrento
(lie uma transmissão combinada, em dois
constitui a conoxio redutora de velocidade entro c dito
e roda dentad a
motor e a dita alavanca, esta áltima tom uma extremidade pivOtávelmeute/
do carro e sua extremidade oposta formad a como Lw se'g
ligada e(52 a port a
opostas do qual uma corrente transm1sso-,
mento arqueado, ás extremidade s
acionada pelo deslocamento da dita roda
ra flexível em acoplamento com e
a dite alavanca sendo pivotávolmente contude sUreum
dentada ; fixad a ,
pistão deslocável LUW Main./
eixo do dito Membro de controlo crie tem um
movimento rotetivo da
dro e ligado com o dito eixo de tal modo que o
movimento linear ao dito pietãO.
ta alavanca e eixo imprime
doqàitAdo mo
Reivindica a prioridade do correspondente pedido
.
em 92'
do
Porte
da AmOrica
Repartição de Patentes dos Eatadoe Unidos
maio de 1963, sob o número 262,758.Ponto n a, ido total de 12 pontos apreeontados,
'az

44

145
65

cÉRMO k2 161.130 de 24 ie julho de 1964
Requerente: LARDBODVWERVTUI GS D - ER MACHI)1EVAHRID E H. V1SORR9
Rolando.
OU StRnat WIOÈ914¡:0
PrivilOgio de I nvonção: °DISPOSITIVO PARA L3TIMÁR

GRANULAUS*

REIVINDICAÇõES.

1- "DISP0SITIY0 PARA ESPELHAR OU SEMEAR SUBSTÁRCIAS OR1ggh10.3",pc
o Ma4.
sido de um recipionte em forniste cacho, euetontado por uma ornaç g
avoaniomo
real o que tem no fundo uma caída, abaixo da qual 51 move CP
troneportador 614
palhador, caracteriza d o por, eer proviGt, na ligação do
, m o elemento &go
horizontal
inetalado
em
baixo;
no
recipiente,
op
oeidai
Qador de un ou mole elomentoe olásticoe, duo, dependendo da ndedned7,~
drÇa motriz, podes recebor o movimento do elemento moio/440Ra
ma Sapata
requerente ceivindica'a,prioridade do pedido, depOd gi& O
3,96 •
g
4
do
juIhe
6S
295.691;
em
p
Holanda
sob
n
da
s
tição de Potente
cob nSe 299.422 e 299.423 em 18 de outubro de 1963.
. Ponto 5 2 1 do total de 8 pontoe apreeentadoe.

/ARMO RO 160.192 de 19 de junho do 1964
Requerentes LUIs CARLOS BUTHODDO v Sa0 Paulo.=

írivil;mio de Invenção: 'NOVA DISPOSWO um noup ol
tr. PERROS DE 3ow12.
A (4BS

ginig oo JOIcionn

ISOLADOR TÉ1dMI00, APLIOAVI1 014 fDER00 Dl)
l v "NOVA DISPOSIÇie LM
~AH", conaieto do um inolador apliciável entro o cabo (I) O o dV;po
&O ferro de soldar, o caracterizado eamenCialmptrh e pelo a
(lusnte (2)
conetituído por um corpo anelar (3) de cataria toolante e
q.o de der
o (4) dietribuidao imt4
061rUtilr10, datado com g al g ueis:o ollíndrica
liglhèaMiíto em cada euperflolo *poeta, sendo que, cada deliOnola (6)
região central um crifloio (5) que Se prolon g a :st. ; o.lg
!MU ma sua
to oontavado (6),
10 %ulmo do anel (3) onde bá um rebaixamen
tee
ezreeowtadou.
bato At 1 do total do 2 oek
41,

rworommeeimowle.L.)
Ofi
§1; :45 wt-kg M

PERMO N i, 193.770 de . 11 de Outuhro de 1407
Oequerentec.BOZZANO S.A. COMERCIAL INDUSTRIAL E NWIIIDWA..S. na°
Sodecio Industrial VNOVA ,ORNAMENTAÇÃO EXTERNA PARA FRASCO PARA RERPUMEr,

Outubro de 1970 2545

neire==tig~:

•

9fiRMO-Ke 187.00 do 14 de 1-tenreiro de 190 .
?RICA DE TALHERES 4.0. do Ser
tequarente: ' HÉRCUIES
dedelo Industrial: "NOVO MODUO ORNAMENTAL PARA CABOS DE COIRCRES, OAB
' Os , PACAS E.WAISQUER OUTRAS PEÇAS DE FAQUEIRO"

RRIVINDICACOE

1 - "NOVA ORNAMENTAW EXTERNA PARA FRASCO PARA p

âruldr,

og

RETV1MDICAÇÔE

l acterianda pelo fato de ser constituida de ume nova formo or121noliell
los lados sâo arqueados simétrleamente e-na frente e atras a pre s ent e •
uma parte achatada que, partindb de uma corta altura de . bahe, tafmlna.
no topo e finalmente pelo fato do do gargalo ser provido Cf rotos e%
espiral, em alto relevo, tendo o oriffeio da Saída, estreltoa
' Ponto na l do total de 2 bonitos SIniántadOs.

Novo moudlo'ornamental para . cabos de colheres, garfos, facas e
quaisquer outras peças de faqueiro, caracterizado pelo fato de que o
cabo que e alargado de forma arredondada e algo pontudo na extremidade
livre, afila-se gradativamente, apês formar pequeno alargamento encurvado, na direç go da parte Util do utensílio ondo volta e alargar-se le
'emente, sendo que na extremidade livre há um baixo relevo configuram(o duas pequenas flOres, lembrando mioeetle, intercaladas por umaextro
cidade em voluta de um galho de acanto e que encimam duas .falhas de acanto defrontantes, encurvadas no mentido uma da outra, das quais partes dois galhos do adento que descrevem uma curva graciosa junto . è bos
da curvilínea do cabo: em continuaçáo a estes e contornando o alargamento encurvado do caba, ao previstas, de cada lado, duas pequenas /11
res com folhas, intercaladas por curtos galhos de acanto, coado que o
partir da segunda flor, tambem em baixo relevo, correm junto è bordado
cabo dois filetes, à guisa de ramos de acanto, apresentando prOxicno
verte Util do utensílio inflorescenciae defrontantes de três pontas.
Ponto no 1 do total de 3 pontoe apresentados.

19C,
TERNO No 164.116 de . 10 da novembro Te 1964
Requerente: IVANY DA SILVA PAIXIO • GUANABARA
Privilégio de Invençío "TRANCA PARA APARELHOS TELEFON/CDS"
QEWNDICACIlgs

I - A "TRANCA PARA APARELHOS TMLEFONICOS ", ' oaracterlaa- .se por
.per feita de barras chatas de metal e se compor de duas
se ee4 1 senda
Vá. 9 primeira peça, como já foi dito, falta ,
do barra chata de metal,r2
cabe uma torcedura a 900 . g raus no seu centro, a uma curvatura a 190ogrg
us formando um gancho, Isto na extremidade superior; na parte plana . ia
feno?, possui um rasgo central, que obedece à mesma largura em todo •
sua extensa°, sendc, que, no centro creste rasgo, há uma abertura arrodon

E1.9

dada que tem e f inalidade de receber o cadeado '
, a fim de não daixar Cák,

rer o haste. Esta peço descrita, á preso ti outra, por Intermédio de'
arrebite que se introduz no rasgo contrai,
oonto n o 1 do total do 3 p onto, apresentados

2.14

.ERMC Nc tic9,13:. de 14 de walo de 1961
Requerente: áNSANTO COMPANY

. E.U.A..

' UELATOS DE ZINCO,
PrivIlógio da Invenç g o: "PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE Q
REIVINDICACOES
1 . Processo para a preparação de quelatos de zinco,

caraeteráia

do pelo fato de se fazer reagir em , condiçOes substancialmente anidras, é
..'.rünneto de zinco com usa neto-dicetona, tendo a f6rnu1a geral,
OH
Ii . C

ç_‹

CM -

o
I

,%IvJe n e escolnido ao grupo, consistindo de radicals , a1coila, que

contem

de i i. átomos de carbono e ['anila, a uma temperatura, qUe d o ponto
n-•-• c

Oe

ebulição do componente de mais baixo ponto de ebulição da misture, dura.

te 50 minutos .

ho.Faa, e isolar o resultante quelatO do zinco.
4 requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido 41a

cos.:lado na Repartição de Patentes dos Estados Vaidos em 17
r:1GURZ

1962 sob n o 195.431.
.foste na 1

do,tot,q/ ee a pontos oreeentados

de ceio de e,

2546 Segunda-feira 5

'

Outubro de 1914

DIÁRIO OFICIAL (Seção, III)
•

Al"° ia 1 59,1 40 de 13 'UR saio de 1944,
&equerantee . COMMISSARIAT À L'MáRUIlt ATONIQU. 'huoçá.,
i .
2riviligio de Invonçáof "AP?RinIOAMESTOS
• AsIvràálaçUg

i a '9.C; 1 de 11

de

maio de 1964.

Leyr. xt, r/À - INdsTRIÀ DO nCwLiáBro,

•

SÃO PAIGffi',„

PriT114-10 's Sovo: fidrWRIÇOI.UNTOS 11:4 canbao.

1 - Iperfeiçoamentos eu válvulas, comportando um :irgio

ARIVINDJC490,54

ta daslocivel no interior de um conduto, desda uma posição lcogitiltall
atí uma posiçkla transversal, para asseguar, 71 . 72ntààâ, 0 inChknent0 dee
onduto, qualquer que seja o sentido das :02Ç99 qUOR 0 flUidO , V. ocu-

1 - ip,rfolycim ,.ntos em berços, carac:rizados por compreendera A
niciiimen'.e um es`..ado ao cana para solteiro, tendo de preferencia * coa
primento igual ao d5bro da largura, • assentado sUrasáho lateriorea 49

pa o citado conduto =orce sobre a, irzeterisado polo fato de qae a

apeio, a.trado elte Abre O ¡dal sio ,aplicados • convenientemente Mei
dor, abr4ag2:do a metade de sua extenso longitudinal, dois armáriO. -A

râleule compreende ta corpo de valluls que aprespnte duas sedes anularei
ooaxials dispostas: sim;stricamante u-uma d 1icie axial determinada uma

priamíticoe retangulares ou roupalros, dispostos longitmdinelmemte, jnatapostos antro si palas faces posteriores OU da faiado, ditOe armirloa
tendo as faces istrals • opostas providas de portal articulada. ou ai

da outra, uma limito de 1'4db-emento Unias 901,108.7/4 axialmento . de P2(10 111
tenqUes zebre uma ou. Outra das duas sadaa • diapositivos de guta • de ca
mando da lâmina qUe ' peraltem deslocar esta ' entra uma posiçía 41 que ela,

correr, bem como tendo as faces superiores rebaixadas, rotunda 44110,04ta
ui. da apelo ou mesa para a troei de roupa do bebe.
Ponto n 'O 1 de.bital do 4 pontoe apressntadoe.

paralelo ao alio daa duas s*des a uma das pósiçies em qie ele vem
aplicar contra uma sedes e p elo fato da ue 1190_31tiVOi am'impõe 4.1eal
um dislOcamento seguro um.aowimeato do translaçko sansi;almante..p.ri
pondicular ás aoden, se manos quando de sua mplicaçko contra uses aeda m
1. 'Nu dssoolagem desta.
Reivindlia a prioridade do currespeadadt. eadido depositado r.
departicío de Paientee da Franca est3 e:maio de i963, sob o a° 934.621.
Ponto no 1 do !;:s te de 7 anotes earolootadas

. 4 de O sde agOsto de. 1965 TRMO N 4 171.9 0
E.U.A.
1t:,!.4uei-snt4; DoW cofurvid- CORPORATION
priejUgio d'Ihe'ençã'a ..oneRsso pkiit ÀalLaíit DosRetik . ae ULICOOE 4 PLÃe
riços"

rIG.1
A:v:0 dO 147:936 de

súlçA

?ri/lie:ao ' de InvonçiO: '' PRo CESBO PARA A Fl3stentto pe Novos moNalvio.o0
EtAN-tso

-;grupc-cdnalatenta de radicais . divalentes de hidrOcarboneto de 1 a 10,12:
. causi ve, ittOMOs de carbono, e'radicais di.vál2ntia de ate àtamos de caz
bano, comPottni'de carbono, hidrogenio e oxig g nie, na forma de liga,;óes

• •

tielTINDráçOes
- Processo Para a. Csbricaçâo de novos .ao-oorai)tee da C6rI'V118:.

44 éber', as referidos radicai; sendo ligados ao iilfelo atrav4a de' uma
ligeçie aWcio-carbono, R à á um i'- ad,ical monovalnte de . hidrocarbonetoda atá 7 átomos de carnono, X; um radicn1 alcoxi eâ e , X :tem valore,:
com águo, pelo quo'os grupos ii no silielo sao-aubs'de 0 "a 1 inclUsive,
_
tituAdos por eubatituintes selecionados do grupo cbnsistente de gr .updae'(2) a SCCAM do ta '
: ma' e eddabihntfee de grdpna OH a ligaçOas

ria 1'14 R re presenta um radical ds um ácido naftaiono daui
los, Y À •
L, :udu um, representa UM átom o 'de hid ro dento eu "1""*1cro1l.e11
xl do piso molecular : baldo e ' fC rapraainta *-%-5,44C-1 the isata L:3:5-te-arAnt
esnobalogenada
CarActeilMalb-^pal:fa.to'de.)
Sá

---..
RqypIDIActnÉS
./
1 -óce4so pára aderir borrocha . de silic sone a um'substrató de

.p/asticos difOoliaMidá - ou poliíster, earaCterir.edo por Compreender: .(t.1
: bnedectmento do referido plástico com ima'solução aquosa preparada mis- o,
.turando Um'si/ano da fórmOla Clia clin xsiX3..a , -na qual R 4 'escolhido do

ó.la oarcc . is 1.9.5J

Requerente: CIBA ÁlceikslANONYME

•

eandaisor um cOrrenpóndento diamin creanoaacéorante-cot Uma.113:5'-trlecC,
dibaloganada.
_
A reqúerente reltnnialca.:prl ar.1 41- n .d or~oad anta-P841 4 1- 4 4 ,-

P) 3 1-tado na ReèmrtLção.dra : PatanCâs da
awar4 de on.rç-i-da
4171,'-'3593/6
,
Pente 0:1,45-e4.41,44-1.1*~sorseentadoe.,-

cido-tretad .o e em sffigUida a aplicação 90 tecido tratado de um r.v?euti dento de material de.:borrachi de siri-cone, seoldae pela cura do reter
to'regeatimentO,
•

' s ;F inalment e a d 'apositante.r e. iv3:nlica de acSrao a prioridade,
do :s:nd,5o
correao-ditderte pedido, depositado aa Repartiçito de rat,--.1
o :I Q -:::95,057.
GR
Calda& da .,Amériondd Norte, ,em 8 de
Poço? t!.e 1 ak,tptIds-4 pontos apresentajos.

.

r•

-

Segunda-leira 5

DIÁRIO OFICIAL (SeçzTio

THRMO Ne 158.877 de 04 60,zedo de 1964,
Requerente: ?RUFIAM,' coRioíiTios
. "F2CHO DR ' PO'RT4; JA1I-RACK' UNA E880088 8 tt'44
PrtvilOgie de Inventinr
MARTES"REIVINDICACUR
Fâcho de porta . "anti-raok", para reboques e semelhantee, do tipo
dotado de porta artionlada.montada em uma armação, e de uma haste manual
mento operâvel montada em mancais oapeçados: carregadoa pela porta e dist
postou adjacentes a o paralelos com a borda oecilento da porta, estendes
do-se as extremidades do dita haste alâm da porta e tendo suas poros
projetadas linguetas de travaçâo engatáveie atraio do retentores montados
na aenaço da porta para prender a porta fechada, caracterizada pelo fato de os membroa "anti-rack" serem tarabem carregados pela porta e fixos
a ela e-estenderem-se a partir,dela ao longo das mencionadas poeiçOee de
dita haste, tendo ditos membros "anti-rack" primeiras ouparficiao do acs
nhamento e alinhamento que cortam o plano definido por dita armaao de
porta na mOna do ditos retentores, tendo ditos retentores &segunda& impes
ficies aomp/ementares de acunhamonto e de alinhamento com ditas primeiras enperfícies de âcnnhamento e de alinhamento, se qunio se eobren'Oemzu
neel4o fechada da porta.
A requerente reivindica e- prioridade de correspondente pedido dopocitado na Repartição de Patentes Coe Estadoe Unidos da Amârica'em 16 do
Jur:bole 1963, eob n e 288.765.
Ponto r1,9 1 do total de 10 pontoe apresentadoer.

Outubro. de 197Q 2547,

T2010 Ne 168.165, de 1 do dezembro de 1964.1
BENDIX • Aitt: MITOS LTDA./820 PAULO."
Requerentec DAIGON- 1NDU8T11/A
de
ItriençãOt
APERFRIÇORWATOS
INTRO DUIDOS SN DISPOSITIVO N
Privilázic
RA A PARTIDA AUTOMÃTICA DE NOTOR DE CO MBU8TIO INTERNA./
Opivindica0m1 ./
<-.
pamentos
introduzidos. nu dispositivo: para
1 - Aperfei ,
partida automática de motor de combustão , inter ne 9 caracterizado pelo fie
to da caixa cilindrica da catraca ter
a co
suaadjacente
fa
1 engrenagem
is partida, aberta e suas bOrdas interna proVidas de uma ranhura eu /
reentrância circular eu que 'se .25 1)5(51 Una Mbla semi circular do prescãO
por expansão./
Ponto na, 1 do total de:2 pontos apresentados./
FIG.

TERMO ti cí 155938 de 9 do Janeiro de 1964
Requerentet JORGE KAJIV4RA
PARAN,
Privilégio de Invenção " PROTETOR PARA CALÇAS mAscrtrus CONTRA ~A'
piviNoicActies
1 - Protetor para calças masculinas contra chuva, a ser usado ag
mo compremento das capas de chuva comuns, caracterizado por compreender
em sua essância uma capa ou cartucho tronco-cOnico, -feito em material
,,mpermeável, de preferânCia plástico transparente, de estonam apromit.
madamente igual ; parte da perna da calça masculina que l vse deode o jog
T2ÁND N e 151.552 de 8 de adieto de 1963..

Requerentes mo19saNT0 cOMPANY.

.

U.S,k

•Ériallógio de InvegiOt s' APERFEIÇOAMENTO 80. PROUS80
TRE35-W181CA DR PIOS DE MON".
REIVINDIWON8

Aperreiçoamento no processo do ligação conjunta do una plurall-'
fios
de Iflosí contiguoo ars correlaçin paralela, no Raál os -fiou
-dade. do
mo ~imitidos com um agente de ligação quis/ao • depoia, se aqUecerog

lho ate, a barra, cartucho ;ate feChado lateralmente por solda eletrâni.
ca, e com as bordas superior e inferior revirSdAs para dentro u tamh4w..
fixadas por salda eletrOnfca ou processo,equi ;ialanto. a superior o dO
maior diâmetro sondo portadora de um pequeno alfinete de ganche, ai
Ilicado e fixado convenientonente, para o-seu aprisionamento ; perna da.
calça

masculina.

Ponto n e 1 do total de 2.pontOs apresontodos..

ra efetuar a união tnrmo.quimion doo mesmoo, carecterliad0 por 40nprenador O revestimento dos ditos fica com colação a1cem:611.0a interior de UA
balogedato de metal alcalino terroso anterior soaqueOinont01,.."
Roi:Vindica a prioridade do correspondente pedido alopeÁtado na
Repartição do Patenteia dos Estadas Unidoo . de amo;m1.04 do ~te *O . 6 é'
gato de 1962; sob o AG 215.632
n a 1 do total de 3 pontos apresentados;

dl" Xe 161.005 de 2i de julho de .1964,
',Ray:crente: DR. IDALIO SOARES PINTO .Sâo 'Paulo»
PriVilígio:(1À InVenção: 'MOVO TRATAMENÉS 'REI:6 '2168R, DirialligH18811W81,
•ORAIS E AR33IPICIÁJ'8, LEITE E REPRIdE8a
PRIVINDICACOE0

FIGA,

•
1- Novo tratamento, pelo t;4or, das 4gatie minernio, naturaie e airs,t
11cleie,_1ekto e refrigerantee,, caracteriaado em adicionar-se uma conoen
1raçío de flor ou seus conpoatoe, por exemplo, na. proporção de 10.00
titroa, nos- tanquee ataetecedoren doe vaeilhamee de .Ogua mineral, nateaal, artificial, leite ou retrigerantee, dotando coneequentemente cadete,
&inane destes produtoe de certa concentraeio de flor ou-eaue evq2025.
Pe040 ae 1 de total de 2 pontoo anreeentadoe.

DMÕ OFIC AL (Seção 111)

2340 Uogunda-faira

2RRAO de 158:.151 4o

dg abCfS: a* IS44",

Roludentos FLUi° ki4ROSS MAY . DUMBARA.
Ta111;00 de I.AVODsão: 0 4PSRPEICO4HEttO6 SR QUADROS EXPOSITIVOS,

'1RMO M. 1534349 da /4 de outubro da 1963
Requerente: COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN r = FRANÇA
Privilégio de InvenÇãoa . "PROC E S SO E DISPOSITIVO PARA GUIAR E INTRODUZIR A
ARMADURA METÁLICA NA,MASSA DE VIDRO WIRJSX0 Duma

glaINDICAOUS

TE A FABRICAÇÁO DE VIDRO ARMADO°

APERPE/MHENTOS ZR QUADROS "EXPOSIT/VOS, comp 'reandondo roa.

Id0tnosas ocultas 02 haitaa opacas, dispostas paralelamente l'es mar
(gond da uma placa aspasaa crist,slina:, de vidro, matorial plástico ou ou.
Uo Material de ldelltlea$ propriedades áticas; : caracteritados por tareei,

Outubro de 170

REIVINDICAEORS
.

Um processo para introdução de uma armadura meta r lica em uma

¡uses de vidto em fusão diaratite a fabricação de u% fita de vidra armado,

as zargons da plata lapidadas para firmar uma pluralidade de facetai 04
ase a retas, dispoatAS reclprocamenta em relação angular, e ainda por

segundo o processo de laminação, caracterizado por consistir em maneei a

Sor a elude rodebered dd Uma pOlícUla ou lamina translúcida, dO ca p as da
eator etemont9a repadO$ Literais, numarala ou figurativos, os meios de r$

perfIcie superior da fita de vidro tndependentemente da deformação do ctd

tenção audó Antalheu, sUlcoe ou sedas, ou mesmo p ro p riedades O ades1b1

lagom da posição da dita armadura no espaço compreendido entre os dois c..t

lidada de tintas rousvivals.

lindros de leminação 'ao longo de tOda a respectiva largura em função 60 /
deslocamento radial da parte correspondente do cilindro laminador supe- e

POUCO

A o 1 d4 total do 2 pontos acrasentadoo.

tessitura metálica da .armadura em uma distânCia constante com ralação dez
lindro landnador e do dispositivo de guia da armação metSlica, pela rsgu.

rior,
á requerente reividIdica a prioridade do correspondente pedido da
positado na RepartiçãO de Patentes da França em 5 do Oxitu b ra de 1962 teobÁla

py 911443.
"ont0 n o 1 do total de 3 pontos apresentados.

FIG.
01400. X o 3i9A42 da 24 de marco de 1964
Gá/uareatst VIM IRD#112$111 I COMERCIO 93 LIMPADO IEDA -Sio isu/o.
'.viTtl;giO de Itlfençío4 "XOYA3 D13.20131023 INTRODUZID43 EM 8OQURT33 PAU
LÂMPADAS TUBULASDO°
33/VINDIC4CUS
"NOUS DI$200.104 INTRODUZIDO RH ROCIUSTE3 -1,1RA LitiPADO TURMA
-d„,
:010S 4 , oftrAoterisado por possuir abre una base elíptia (1) un corpo foz
',salo por thim paredes earticais (2), sendo uma Anterior e uma poeterior,
Medo esta uma altura maior que a primeira o uma corutiguraçio superior
.strftear para o ezitUto 40 uma tampa do sootate.
ata as 1 do Ittg de 5 ~toe aprsaantadoe.

'f7d -

TERM° IP? 15d.945 de 5 de maio de 1964
Requerantet IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES IIMITED -InglaterraPrivilégio de In =nanção: "COMPOSIÇÁO DE TRIOLOROETILENO '9'CUILIZADO"
REIVINDIOAOES
1- Uma composição de trioloroetileno estabilizado, caracterizado
por compreender tricloroetileno juntamente com pequenas proporções do
um éter de um glicol alqui1Enic0 linear, uma base nitrodenoaa heterad
cíclica a um ep6xido.
' A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido do
Peaitado na Repartição de Patentes da Inglaterra em 6 da maio de 1963
sob ai 17880 o do pedido completo em 13 de abril do 1964.
Ponto n a 1 do:total de 10 pontoe apreaentadou,
•

dtge t o

If02.515 6 30 da jimbo de 1964.

WIQUausAtal smaApo JO DS LIMA PILHO. - SUA AURA,
'*5?414fLI..:,,d 0 de IATAAe , "PROCESBO : E 4PLIC4t ÇÂO DS ESPONJA OU , SOMA PLIdd
. R/CA OU 010 12 OU 4 OBTENÇXO URUS COA POÃO4
5
C4APOS OU 4BEETOS SÔBRE TECIDOS OU WELA.S",_
REIVINDIGAÇOSi

NWÃS0 g APLIC4t0 DE LSPONJÀ OU Ralkim*. PZISTIcA oU aA0 À OS'
klat 01) NUM 02N. Pons F4CHAQQ$ OU 133 OS S386 TrAJDOs OU TEIAS",
oaraatariaaaOs aaaaaatalmo ut o pol.& mXstUra dl um sal massa plÁstica ou
aspoula plÂstica ou aio, d. fol-I
A4es Mb:alado a tonn a * 4a **puma ou
eara malivalloyel a lavagem do produto at; . a retirada do sal,- apÂo
fid
calor ou outro 14.1
et3 da, o moaao ' sUbmattdo sit g uracimoutO,: a 4dissati

pop) de 4$1 1 do Wpg- de

3 poro. *propsibutados..

TERMO Na 170.911 de 30 de junho da 1965./
Requerente: HELIO BARROAESTAD5$A GUANABARA./
Privi.legio' de Invençg b: UM Y/TODO DE IDENTIFICAR AUTOMdVEIS PARA /
61/TTAR FURTO, ATRAS DE GRAVAÇXO DE NúMEROS NOS VIDROS DOS MESMOS.
ndiej
1 - Um metodo de identificar-automOvels para evitar.f6rto, atraves'do gravaç g o de nUmeroà nos vidros do:: mesmos, caracter:1
tadc peIo . fato dê me apor um filme de parafino sôbra os vidros que
se desejar identificar desenhando-se em seguida o tdmero de ide:V:1
Ucação desejado ;a seguir passar um algodão embebido em . solução /'

aquosa do 50n4 de cido fluor£drico Abre o tulmero desenhado no
d3 parafina, deixando - se o tepo neoess;rio dera
do - se dopo:
a parafina./

sacar. zemoveN- •

'remi° mQ 1 do total de E pontos aPreseatados..
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5 de abril de 1965

RoquerNante: PEDRO ALVES DA COSTA a LUIZ CARVALHO

GUANABARA

Privilégio de invenção: "JANELA ME GUILHOTINA PARA VE/CULOS"'
TERMO Ia 155.161 te 5 te tseambro da 1963./

BEIViNDICA

1 - JANELA DE GUILHOTINA PARA VE/CULOS caracterizad trbr consistir em uma moldura de calha com o respectivo canal voltado gera dentro
limitando o curso superior a contendo e placa de vidro que fecha a aorta,

Requerente,. NAURICR AISTON INGLATEaR.A.:

Privilegio de Invançãos APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS A ESTRUTURAS DE
71010 DO WILtIneS ANDARES./

sendo esta provida de una poça fixada na margeá horizontal: tendo um tri

. n4itindiCac3es./

lho no qual penetra um roleta transversal existente na extremidade da uma alavanca snspensra, que é unida e so-lidérla com c; setor dentodo fi-

1 - Edifício da máltiplos . anderei, caracterizado pele tate,
de compreender uma astrutura da orla carregadora de ASO que suporta mal
poço aberto n4 parte superior a que se estende verticalmente dentre dol

xado por eixo

uma placa soldada na moldura, dito setor dentado angra .
mando-se em uma roda dentada ou pinhão lateral, cujo eixo prolonga-se PA
ra fora unindo-se a uma manivela ou outro meio do imprimir movimento giratório ao dito eixo e portanto a roda e ao setor dentado, arrastando a
a

alavanca suspensóra.

"cinto n 5 1 do total da 4 pontos apresentados.

edifício, ama ou mais sáries de colunas espaçadas •xteriormente • * Sten
tora de orla e nircundando-e, em piso helicoidal suportado siihre riglaa/i
transversais caregadas pela estrutura de orla e colunas, e que SI ustet,i
de para cima a partir de perto da base da construção • girando
SM tUeld
As poça em várias convoluções, sendo . o piso helicoidal de largura Insfl:
cient. pare prop0SelOrlaS um piso 4. duas pista para entrada e **ide do.
'lacaios do lado interno do piso helicoidal • proporcionar UMA íroe doi
Parqueamento helicoidal

periferia

pista do veicules para veículo.
ela sem obatruíla, e axe estrutura inolUídi
que provi uma pluralidade de andares superiores de espaço habitível
/
//argua/d//c radialmente

A4

de

a

acima da convoluçÃo Mais Cata do piso helicoidal e em tara, do poço, sendo os pisos da estrutura incluída suportado' em transversais oerregl.
tas pala estrutura da orla e colunas, e sendo o poço aberto por Whe
tlincia suficiente, para baixo, O partir de sUil parte superior aberta
para admitir lua e ar para os andares da estrutura incluída./
Reivindicava* a prioridade) do pedido correspondente de
Positado na Repartição de Patente de Inglaterra, em 15 de 4,10:dllra de- 1
1962 sob A la 47.127/62./
Ponto nO 1 0,

de 19 pontovapreaentadosd

7

Pla110 N Q

14.2.622 de 3

de

setembro de 1962.

Roeuarente: PRILLIPS PEIROLEUM COMPANY. .

V.S.A.
Privil;gto d.ó Invençãot "PROCESSO PARA POLIMERIZAR 1,3-BUTADIEN4
PARA
OBTCR UM POLIAU0 COM UMA ALTA PERCENTAGEM Di
ADIÇÃO D C/S 1,4",
• ..
REIVINDICAÇOES

1 - Processo para pollnorisar 1,3-butadiene para obtar um polimera
com uma alta percentagem da ediçón de mis 1,4- caracterizado por entrar
em contacto 1,3-butadiena . sob condições da .polimerisaçóo com um si:stens catalisador resultante da intermistura (1) do um hidrato de organomotal de fórmula R", onde a ; um radical de uma alquila, cicloalquile, acua, ciclo-alquilalquila, aralluila, alqullcicloalquila,arilcic12
al4uila, alcarila ou cicloalcullsrila, sendo' que cada radical R contém
kt; e inclui 20 átomos dé carbono, M um metal tomado do grupo consta
tindo de alumínio, gálio; Indlo,et4lio,enemsão inteiros, sendo /
oade um 1 ou 2, inclusivo, com a soma de nfto igual a 3: a(2) UM COMpomán
ta tomado grilpo consistindo da (a) totraloclato da tité‘nio, (b) t,tralodaM1 da titánio ' e tetracloreto àatitnio , . s (C) iodo a Um halog~o de

ciaria°, cdrrespondenta e fórmula 'Il. Im, onde X. ó Cloro ou oromo a m é
Um -inteiro de 2 a 4, inclusive.'
Reivindica. a priOrii:ide ' do correspondonta pedido depositado na
Repartiçi. o . de Patentes dos Estados Unidos de A mérica do horta, em 15 de setembro the 1961, sob o n 5 153.263

Conto n 0 1 40 t041 de 10 pontos spresantados.

TtiV40 MC

148.535 de 19 de abril, de 1963
Requerente: WAH CHANG CgRPORATION =
Privilégio de I nvenção: "PROCESSO PARA REMOÇÃO DE FÓSFORO E ENX 0D7RE RE
XII
NÉRIOS CONTENDO COLCMDIO E TANTAL04
REIVINDICACOES

1 . Um processo para remoção de enxofro e fósforo
de minerWa
9u concentrados contendo*tintalo a/ou colámbio como Minerais da . a ó ri.0 die
, p 1 r oCloro-microiit5, Caracterizado por compreender a m
isturação do dito.'
mlnerio com uma solução de lixiviação de hidróxido de metal alcalino, 30A
do dito . minério deixido permanecer em Contacto cria dita
solução de liALviaçeic se condlç5em de lixivIçá:m aprmprieciaS ibM'rel 4ÇãO ao tempo e
temeNt
peratura, para tornar o fósforo e o ere ' rOrm o 'nAOrra eolUVO1 0/0 . íitte.

raçuerenta reivindica

a

prioridade do corfaspondenta ()adido 041 .

pOeitado na R epertiçilo d. Pstantas dos Ratados Unidos da 4a4r1ce
. em 4 - de],
eetesibro cie 1962 sob n 5 21.322.
Ponto 111) 1

do

total . de Li

oed,Pf***1*-34,2*-

.rfer•

I

•

1,;1

1

•• .

1 't
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2fEI4O CO 129:894 do 9 do jUnbe
'•
(2.
1 E!U,A,
Zoouorontem COMERCIAI., SOLVENTS CORPORÁTIOR
oLumfus WitfficAbita
Rrivilégio do Invonção: "PROCESSO DE pei p utAgb :ob. p
POR

amue ÁLCOOL"

REIVINDICACDES

1'm Processo para a preparação de polímero modificados do nylom

t

;
62cR-C-ewm',
se' dirige para a parede disateira do cofres (2) UM soguado
a pare dirigir a película desde o PAdidirO'Org ã o de guia poro adianto de
dito cofie é em rilaqão inclinada com o plano de rotação do dito bobine/
de películ a ; a (3) um terceiro órgão de guia, localizada no porto Info..

earacteiisado por compreender a intor-etuação de uma poliamida escolhida.

rior posterior do dito cofre, em tOrno do qual dita polloule, depois do

Q)o crupe consistindo em pollamidas Aa seguinte férméla geral:

sair da abertura de exposição, se dobra sabre ni moama o se dirige noVz.

o
19

MI2

O

o

o

R . Na . (C R' - C . Na - R - SH)n

Mente para a fronte do dito cofre o a dita alma do tomada.

Reivindica a prioridade do correspondente podido do:pontada

O

O

_ R' . c - OH

em que A 6 um membro escolhido do grupo consistindo em um radical alcol.

I la tcndo 6 átémoS de carbono e um radical fenilona contendo a partir de'
fórmula geral:
4 G, 9 átomos do carbono, com um animo 61.cool da seguinte

Repartição, de Patentes dos Estados Unidos da Américo do Eorte ou 38
doísmhro de 1963, sob o n v 334.207.
Ponto 21 0 1 do total do 1¥ pontoo apróSontedOs.

Ca

R2

ROCHz

- CRzOR
SR,

em que s- e em memoro oscolhido do grupo consistindo em hidroxialcolla,
alcoi1a e hidrogenio om proporçUe molares, da poliamida para o amino ál
coei, do aproximadamento a partir de 200 para 1 até cãrca de 10 para 1 e
e temperatura acima de 170 0 C, porém abaixo de temperaturae que Causam /
qualquer substancial decomposição do produto da reação e d \os reagentes.
Ponto no 1 do total de 7 pontos apresentados.
SE
' am0 N O 158.974 de 6 do maio do 1964.
- U.S.A.
UcZgorontot EASTMAN KODAK COMPANY.
EM OU RELATIVO A CARTUCHO
, Pr1vil6gio do Invenção: "APERFEIÇOAMENTO
DE PELÍCULA CINEMATOGRÁFICA".
IEIVINDIOaÇOEt

1 . Aperfeiçoamento em ou relativo a um cartucho da película cinema
tográfica, mia inclui um cofre que tem uma parede dianteira provida do,
um á abertura de exposição cãibra a qual uma polícula ostá adaptada para
mover-se intermitentom onte a fim de sor exposta; uma parede traseira; um
tabique localizado dentro de dito cofre ., substancialment e perpendicular/
ao plano de cada uma das ditas paredes dianteira e traseira, para dividir o 'interior do dito cofre em uma cámara da alimentaç ão e uca cámara /
de tomada; órgãos localizados na dita . cámara do alimentação para sustentar, de modo giratório, uma bobina de película Pare que Possa ser tirada
ou desenrolada da mosma o guiada em frento . da dita abarbara de exposição;
Orgios destinados a manter. giratériamento uma bobina de teimada ou remira
lamento na dita cámara de tomada, em rolação substancialmente: . apaZial . /
com ume bobina de película localizada na dita cãmara de alimentação,para
enrolar a película dentro da dita eitaara de tomada, caracterizado polo
fato do dito cartucho compreendero uma . pluralidade_de elementos de gaia,
a película dentro do qual a pa
dentro do co f' ro, definido um trajeto Para o lado /
lículs se estende de maneira . substancialmeate tangencial, desde
sabre
e/
superior da dita bobina até atrás cç dito sofre, onde te dobra
para
ncsma o se dirigo ao longo da parte superior do dito Cofre e para a
dianteira, em uma trajetória inclinada em relação ao plano de rOtaçãa
de

OOM O
da dita bobina e atravessa . sObre weitada oeparação em a3ltihao0
. baixo e;bre"
plano de/ rotação da dita bobina de tomada e, a seguir, para
do
dito
cofre, per
retaguarda:
abertura de exposição e, então, para-abaixo da dita bobina de tomada, até um ponto do eixo da dita bobina
de /
;
/
•
dirigido
8188MR
•
dobra
vibre
si
8*
tomada, onde a película novamente
pluralidade
do
dite
b
para a frente do cofre o dentro \daaláa ile trutaela
_ao
Orgaos de guia incluindo* (1) um prineiró Origt de guiai - adjacente
alimetIR
da
dita
bebiai
de
canto superior traseiro do dito cofre • atrét
se dppea 'Obre si MeS** *
kÇãO de película, em redor do qual a pmlfpula

TtRMO N P 148.223 de

4 de abril de 103'

SUÍÇA
Requerente: J.R. GEIGY S/A r;
Priv114gio de Invenção: "PROCESSO PARA A PRODDgA0 DE UM ADITIVO PARA U:)1
BANHO DE ESTANHO"
REIVINOICACtES

1 Procesto para produção de um aditivo para um banho de estaaDo
caracterizado por constar da sulfonagão de Um feno/ e/ou um estuai cá 6..
leum contendo de 60% a 66 por pão do trieneido de enxófre, e aquecendo
ent5O, o'produto sulfonado resultante durante, polo menos, uma hora, stR,/
adição posterior , de fenol, numa pressão inferior' ctmostér¡ce, o a uno
. 19000,
temperatura numa faixa entre 1200
4. requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dn
positado na Repartição - de Patentes da Inglaterra em 5 do Abril do IWZ á
sol: n a 13.075/62.
Ponto n a 1 do total do 4 pontos apresentados.
TÈRMO Y R 131745 de 17 de agUto de 19b1

Requerente: HERCULES POWDER COMPANY eLU.A,o
Priyilágio de Invenção: "PROCESSO PARA PREPARAR ESTRUTURAS MOLDADAS,
TAIS COMO PEI4CULAS OU FIBRAS, COM POLIPROPI
UNO ESTÉREO-REOULAR"

REIVINDICIOES

1- Um processo para preparar estruturas moldadas, tnis como polo
las ou fiVrae, com polIpropileno eetáreo-regular, por ostrusao de uma
HOlução de polipropileno eetereo-Xegular que ó . pelo menoo 95% inpolUnci
em n-heptano a- 21C, e romoção do solvente por evaporação, careoterloado porque a solução para a extrusic é obtida aquecendo-a pelo monos ...
ropileno do acOrdo com
130 5 C uma lama resultante da polimeriiaçao de p '
os processos oonheoidoe, com um catalizador do metal do translçRo, on u;
solvtéte orjelnioo inerte em que o polímero solUvel na proporção de pa
20 o efflonoialme n to ia
lo . menos 15% em pãeo em temperatUrse acima de 130
a entalizad or foi
qi1e1
'
splUvel na teMPeratura de . polimerizamãm. /ama na
in&tivado ou removido.
A requerente reivindico a prioridade do corrospondento pedido dep2
'
eUtado na Repartição do Patentes nos Estados Unidos da AMOrà08. em 17 de
•
'
agg sto de 1960, sob n v 50.097.
postos
aPreppntados.
H
Ponto n v 1 do total de

"."~wirr~wistiomostegwma

! :•
NEW 8* 152.4$1 da 2 48. 41itgitCe do 1963.1 . •
"ioildntoodt'oi ddlii0E'PATRUTS Ltdo • Cadp‘d
;r1,111:614 011 LaYeaççffil U4 P.ROCE020 0* 7ABdIi8- 0 DX OORMOI-M 1611"11
.
.
sugmesoOviata

'

.

hz

11)

• 5

t

8•

11~.10•}Me
.

G

14

1411

7

z.preaenti o radical

de ma coma*

eacterxando

•veatoolMea n 1

grupos h1dremo1ablalsoateo, do ?color:n*10 do aro corista loot
• to do meta)., mota1184vul ou actoliforo da . o4r1e nieda-oadheo /
•
. IP 41888410, do um cordato antta q uia4aiceiou ftalooLionteó,
* toprootanta da átomo de taldrogInie ou um Prupo ale441doo
ta41.
farda oreataoleoate oubetItuierou

.

1

()

t

,PlyINPICACUS

•

cetonteo réarttoa *irei,

-

51

lamp 1,0 137.502 de 27 de março de 1962
.
doquerento: ISHIKAWIM-RARIMA JUKOGY9 4UnIX1 X&ISH.4
11/44.?&141, 0 da invençZo: "iço DUCTIL COM BAIXO TEOR RM•N/QUI?1,"

1=

doà

,7w

•

_,..211£0.9kted
11,21.71,/

1.
¡rivais* do totorIno0o
oolítvoio que.re8 20114,11 • torag104

Ntubrn ,de 1970
.

~~"049ren.;"~zuw&r

L -' 04 aço, dito de bailo teor em níquel, e contendo menos do C:di
de carbOnio; menos do que 0,60% de silício;. menos do que 300/- d
a88 888 o menos do que 0,30%.de Pastora; menos do que 0,30% de enz::-x
• 1,00 a 4,00% de níquel, sendo caracterizado por uma proporçao
ato; 0,12% de- nitrato de alumínio P recipitado e monos do que 0,15% de a
metzalcO em soluçai° de •011dos, e cujo tamanho de gra° unpJrior ao namero 9, expresso em termos doe minerou referentes à grunu: )mettrla da ferrita,-entabelecidns pela ASTM (Americhn 2ts.hdarde for
0.25%

ing Materiais),
I requerente reivindica a priori,oioo do correepondnce pealu,
• itado ne Re partiçaio de Patentaa do isnao em 16 de maio de 1961, A on H9
17.369/61-

•

tonto na - 1 do total de 3 pontoe apreeentadoe.
-

Ar' 9:50
cgf 950 'C 1hr orre",10 en, op,a
6S0
S hrs arfroo=.

"

topremente adt olealato , ao poate . ketero pfeldee oubetita144 é*
_
odrie 1.3.4loaloolco 04 43.5etr188£81844

I sopro:Gata Uma ditei* alititice 44taied* com Is li ¡amam'
41
218rbilaicuo,'
4O"'
a 80 o•taler• 1 *o 2,
.
_
484 si OrDODDrite por so taaae . rdieglr aolical* de mi eow444to seão44$
'1'14

tolopkto*

(10
ao, ,ao,
" ". ruier
o/urr

P/

'ast ;mal A representa . * redimi **.** eloroato anederéanid ~44~4/
:grupes hiafoàaolm4111***tà. ou da um c-mipoirto ..saplus éi
tras a' tormar cea aaMal coraate, atendo qac é radieel

•vod

0 ,0 •

C

co..» 5 erb 000 oam

4
•

"

tia que on*orror pela lonas a „grupe* oultOnicee • 'além diito. pelo 44094
1 gr , IpO s hi 'drce101UblZint9, Ça4AU4 Á repte -mater . : redli41. de

aa.eeroato,.
r. ai pay.a mano* a anl4euidoo ai 4:1 campowto re>pandanac 1"f4maale .
-

(MO
D IO2

re por ao tranatoraør, i otogair, em e)4Ote, o predate da ree71m,.e.emWtm„
• representar O radical-Ide:Mie cnaccte c&pox 'de 94 trodetenmar *a aeram
to, -per-coadenee04, de , p:411".*!:14 p.ar..tapnla414 *laica./
-

„tonto 101 1 de tatcl 1,
?dai% 1 , 107.031 do 1 ao Àorombre *de

.

p.1"..% opr000atotteo...

19~ .

MaLCWINTSBNIC1OZW., IUG. 41 .,11; n .. • '
frtvilaile de ravotaçoiet• 5 211002dd 1. 4.Oto & . 01C141ÇIO Dl laiii4.4~0`

RalCareate:

•!

1- Da precoaoe para * sre?an-vvi.).4141 is,prano, caracterlz pc'r cai .
ar•aad•-r 'ai conjunta ai tanee , de ;ielim4:riaa;;O'Có propilam.) alara prOai-.•
etr - 2aoti1-poateae-1, lsoarlstçià do dit .o . 2 --oeti1-pen'tepo-1 a 2-nettlp oeteao-2,,doenctiaièaç;e
• r.cun'4ro44-deti.,_
.
• 7,r4.0O aeoia.foraade.- .
,
A regeoronte . rolviodica a
Itt*** . aa Depar'.45.4.4o,441 Patc2t:a,Acc *.Patac ? 4. 1.409 . 4.....à44.5aa 141,2 11, •
lea.m:cea ie , 1?57, S0k-0,699.943.
• Mate O 1 do.total , do 11'?"2,:ao op:reoomiaa4e:-

T2P1M0 N' 167.4454. 24 de faccreiro de 15
R equerente: MÁSSIY-PIMUSON INC.
Y/1.'4 11410 de i nvent;970: ."kPARELHO
RSGULáDOR DA POSISIO",
_
.•

ft1:17INDI0AÇUS •-

1- &parelho r .agUlador.da posikao, incluinde UA menporte • um diepoeitiVO •enado no referido suporta -com movimefito,
ralaicr:a
:
ra clivarem, poeiçOas d' s trabalho em relega() da uma superfície de tr n ba1no, °anote:lie...do por dispor de um dfspdeltivo mecZnico 4.41P controle a
movImento daqutilt dhaliositivo em . relaçao ao suport. , • uM
do c
' io' .
trine que funolona . autom:álcamente para acionar o diapoaitivo-mcoa.nian
• ~atar o . diapocitivO citado numa Powiçíío de traMilfic'ar:-ieleciomadavç:
& rctjUarents reivindita • pritiriaads do ooriespondómte pedido doPg.•
citado na Rapartiçao do Patentes. dos s 4tadois Unidos A. 4941104 4D 24 de
teve , viro d• 1964, sob-n 4 546.608.
- Ponto no 1 -do tota] ' d". 15 pontos a- prcaentadom. ,

DIÁRIO OFICIAL

2652 Segunda-feira b
'pine o 159 .924
.

de 11 de junho

Seção

VULUIJM 1.4u, t é .o

de 1964

¡Oçuerente: LEESONA CORPORATION !,,E.D.A.m
XXPAlegio de Invenção:."PROCESSO E APARELHO PARA APLICAR UM FE/ZE.EXTREMO SEPARADO DE UMA PLURALIDADE DE RSPTRAR

ISE FIO EM UMA

BOBINA"

REIVIRDICACft,

1- Processo para aplicar um feiXe'extremo separado de uma pluralidude de espiras de fio em uma bobina dotada de um enrolamento principal
Ge fio nela enrolado proveniente de Um fio de alimentação, carácteriza,
do pelo fato de compreender as etapas de:
mover o referido fio de alimentação proveniente da ponta externado
referido enrolamento principal de fio axialmente da referida bobina ate
um local para a colocação do referido feixe extremo,
enrolar um feixe extremo no referido local, mover uma parte de uma
espiro interna de fio do referido feixe extremo ascendentemente da peri
feria do feixe extremo, e
deelocar a referida parte de espire interna atraves do referido fej
no extremo para sobrepor-se a pelo.menos uma parte da espire final enrs
leda no referido feixe extremo para fixar cedivelmente o referido feixe
extremo na poeição sObre-a referida bobina.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dein
eitado na Repartição de P atentes dos Estados " - ren s da America do Norte

,ÉRMO

N

161.129à 22 de revereire de 17u2.

Requerente: ADRIANUS WILLEM VOGELAIR m RIO GRANDE DO GUAid,
Privilágio de Invenção: CABIAT TRANSPORTÁVEL UNIVERSAL. PARA MUTIUK p
EM CAMIONETAS DO TIPO "PICK-UP"./
.t

ReivirlacCOCO./

1 - Cabine transportÁvel universal, para montagem z4bre

a

caçamba de veículo automável de tipo "pick-upo , caracterizada por ser

de Construção monobloco, tendo nm corpo principal e uma projeção-na par
te antero-superior deste, que se coloca sebre_a bo ga do motOeista i o dl
to corpo principal sondo mais estreito, ao lodgo de certa extensão, na/
' parte inferior, para encaixe na caçamba, ficando as partes laterais em
condiçães de assentarem sebre as bordas da 'caçamba, ultrapassando-4s, e
a parte trazeira correspondente à aba rebaixada da dite de caçamba./
Ponto nO 1 do total de 5 pontoe apreaciatedos./

em 25 de julho de 1963, sob n9 297.594.
Ponto n 9 1 do total de 40 nontoe

1W40 No 172.525 de 25 de agOsto de 1965
Requerente: COHMISSAHIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE .
TERMO N 9 166.760 de 29 de janeiro de 1965
Requerente: AKTIEBOLAGET KAMYR #Suecia.
Privilegio de Invenção: "PROCESSO DE EFETUAR HIDRÓLISE E DIGESTIO ALCALI
NA DE MATERIAL CELULÓSICO EM FIBRAS EM UM E MER
MO VASO
REIVINDICAOES

1- Um processo de efetuar nidráliee e uma aubsequente digestio alcalina de material fibroso celulásico em um Unico vaso no qual o materi
al e continuamente introduzido, procosso no qual o hidrolizado e o 11ccx d digestão já usado sio ' separados do material fibroso e descarrega
digeetio
eu juntos, caracterizado pelo fato de uma porção do licor de
novo ser fornecida nas vizinhanças do local ondo o hidrolizado e o li.
cor já usado são misturados.
.t requerente reivindica a priorlua.0 do correspondente pedido depg
de Patentes na Suácia . e.. . no ae janeiro de 1964',aob
eited ., no

ut 1e60

Ponto n 9 1 dn total de 8 p ontos apresentados.

FRANÇA

Privilegio de Invenção: "REATOR NUCLEAR COM MODERADOR LIQUIDO
. aMilliaçaM..

1 - Reator nuclear com moderador liqUidO Caracterinado porque
e resfriado por circulação de um gás refrigerante em tubos-calandras veg
ticais recebendo os elementos combustíveis e . atravessando uma Cuba de
recepção do moderador disposta num recipiente geral resistente

à

A

pressão

do gás refrigerante, comportando o reator um circuito de equilíbrio en.
tre a Pressão mínima do gás refrigerante e a pressão máxima do

líquido/

moderador em seus respectivos circuitos.
A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes pedidet
depositados na Repartição de Patentes da França, em 28 de agasto de ...
1964.

sob n o s. 986.578 e 986.579,
Ponto, ar? 1 do total de 7 pontos apresentados
4

DIÁRIO ,O1F.1011:

Segunda-feira 5

714B0 Na 168.070 de 24 de março de 1965.(
Poquerente: Jpss MANOEL ABLUI& RA/SER a RIO GRANDB.
v Viviláglo de Inven0o: ORIGINAL mÁquINA DAgueirm

rartaããp

Ile;ivindiço~
1 . Original máquina_ datiloBrática maS1(19.¡;-ektioataWde
rolo fato de ter conotituida da anexaçÃo de am dispoeltivo !Gopró e CO,

$e ão 1. 11,

' Ponto na 1 do total de 4 pontos opresente'slossj

MJ

~1-118Weinp-dVilda rFb- mi
'Alowesenteg =ATO PAULO laRRIITTA LILIoTTO. ep 820 ~mgr
.0,18golo dmInvonçíoe DOVO DISPOSITIVO PARA P88046D

leivindicasBes./

pAquina de escrever comum, entrosando tocolcamente o dlepoeialwa 6Wigfr

com o teclado da máquino./

Outubró de 1970

1 . Roço dispooitivo por& pesca, earietiilffid p08 ser ag

modo par &ao/soles alongados tendo uma do sane extremidades afiladas p
bolso estos teiteo e qualquer tuttaxial, dispostas Paralelamente e Watt
ligadas por does bestas, S' endo uma extremo e entre disposta ', aproXIMO tf.
damente, na altere da torça parto do comprimento doe mesmas e a CAD pá
disete extremo sendo portotore do ume pequena argola onda ele oaarredemi:
14nhas poro um ou meie anzOis.,
Ponto na 1 do total de 3 pontos opresestados;)
.5"

00 00 000000
000 00 000 0000
00000000~
.Q.aos190000007

JNJ)3I ao 152..189

os •

ramo .ma 172.575 de 26 de agOsto de 1965

22 do agOato do 1963,

haquesomtot RAYONIER INCORPORAM. - U.S.Ã.

-

ftivtlágio de Invonios • PROCESSO PARA t PORMA00 DE DISPRRSDES 8ele-

Requerentet IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS ANTONIO DEDINI LTDA.. RO UOLO,

PrivilOgio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATTV08 A ARADOS*
mEjvimoioACOES

LBARTF3 Á UH GEL, GE FIBRILAS DE Eus es

• 1 - "aPERFEiçoamENTos EM OU RELATIVOS A ARADOS" compreende:ido 4-N

/11-CELUL0SE ". .
BEIVIRDICAOSS

1 -

Um procesao para a rorràação do dispoh8os somolhantea a un gel,

Em fibrilas de áter de etoxil-colulose, caracterizado por se submeter 11
hda pasta aquoaa do fibras do ater de etoxilceluloae subdi.vilpio seomies o separação das fibrila em fibrilaa que dispersam no meio aquoso formai
um produto orem/siso semelhante a um Roi que pernanece estável durante cse
longo poriodo de tempo.
• 4
Reivindica a prioridade do correspondante pedido deposi
Rwartição do Patentes dos Estados Unidos de AmOrioa do Rorto em
feveroiro . do 1963, sob o na 260462.
Ponto de na 1 do total do 2 pontos apresentados.

.porte

para discos e roda posterior de profundidade de subo, suportem

0211
esse com pinos laterais e triangulo com terceiro pino para aeoplamenten
usual a trator, caracterizados pelo fato de consistirem no eplieeçao CIO
corrente ou cabo de aço tracionexel pelo trator, cabo esse possante po'h
carretilha situada Junto ao mencionado triângulo, estando Sua extremfdÀ
de fixada ao longo de barra perfurada e pivotada inferiormente à estrUp°',

.aura rígida do arado, sendo tal bwra ligada a uma outra similar por
travessa ajustável pelas extremidades as mencionados barras, conforltda'
do pantógrafo variador do arco escrito pela extremidade superior da si

barra, ondo se encontra fixado cabo possante por carretilhas sill:
adas posteriormente, sendo o cabo - 41" )eu terminal prema ; Oat.bUtufa
arado..
gundn

, Ponto n a , 1 do total de 4 pontos apresentados.

2-364

0.01:166 R equ

legilfid-fe'ren. 5

-

199.20) de 2Q de Xale de 194

¥04.* Indus tri alt

"NO VO

MODUO D 7R AS CO COM T A mP & OU '

X2~t li Ote likine 4*de baixo parra
, .
ereasio, ~vais, * acopladas a ditei ha044 $ .

iiiàiaiXadr..0

erantst 091. UAT PALMOL rt pOMP ANY - U. S. A,
—
Ire GO

IM I LAR4

1

!beto n* 1 'da total da 7 !Mos ninheaantadaa›

UI VI u2,0*.QP.W.

novo modeio da frasco 'C!"44 ):ampa ou Iv.vtlo

-

>remedando o aspecto geral
•

sWostancieleants orneÁneatal do /

re5podtiv0 cOaduleto de objato,.caraoarlzado pelo :rato da- rei
;pecti,va ~crio de corpo do eo+..;lo deSenvolver-se Cilindricameo,

te da "reanectiva base circular e tareinando

algo troncOnica,

ma poço integral da corpo troncOnico.encilsàndo e complemon-/

tand2

coaxialmonte, com rela0O uma pequena borda perie'rica

circular da dita Iparc gOinforior de.corpo, o respectivo aspe*,
te da rasou artigo similar.
~vindica a prioridada de correspondente pedido dept
p' itado

na

lo Norte

aspartigin da - Paten)Les dos Zatados Unidoe:da Am;riea
*a 21 da novembro 4..1967, sob o n ct D-9493.-

Ponto n* 1 do total de

1;-

•R~ *o

181.350 de 13 &e julhã . de 1965

.Requ ar mete : FRANCISCO SICA JUNIOR - 3P.
o »naus trial: ,$ )143io MODItO De PISO IX3111vulta.'

pontne ap resentado*. •

AgyINOLC4000
1 -Nove siod41* de piso industrial, de tipo torne,
• oeor siaste° tos Ott grelhas d .secço tr shs vero al. *ar 17 lei-earAra,
de• aloa ftado tendo tell 341i laterais, orifícios:a* . fixe/Jane

grelha-a' grelha adjalents, earaotarksado pelo l'afrp,m
da cadm . alononto apresentar MIÉ. .3 SM ramo horizontal_ e" por ti
. da ia axtensio, aberturas traria-versai. paralelas, 'da farm
no losancular, ' nom ;in-dules estremas arredondado., aher ttereg
e* tas a oatozb nadas • por abas voltadas. pari - baixe; -Elido amber,
tancialmantk como. dawcrito e ilustrado aos deseahos:'emembs.
4mtoe.poato-s4resentsol*.

FIGA
Off

1"33?

.d. 24 do taitoor•

.dO 196'

SUCON=LTD4. -- AO.
0.avisran•ee
O Ai FLUOROOKNT%
do:riV11410.6 da- inVangíos "010-00NJUNT
,
IkalYINDI404-2 •
4,1
1 - "Nova- o OW-.1 litkt 4 da /luar 1 C I: et , compréandedo.um
roam: ent•ilace, ..aa indiapeittaívais 1;ckpad.as fluorescentes e solo
"oocovatoo oupo.r. too, oa voam' de 11.ta- ç Z.0j o reator, 'fia0o

do L'iXagi.e . 41J,,;citÀ NAU,' • o aracterizad* pelo
prj
to- da saixo- externo . *g o conat, -art. - da 1.4a;.. leandeji.
. -i.3a
ia a çaokoroboonto.. ao , , .to e--ana ..0 4eJi e .- do, loa torial. 3crilico

trita;41,

4111 11101109

, t7 I G 1

;

2

.;

4.1-11 •-• 3,4 41.4 44 4. 44.

1
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r

‘eçao

ui)

Outubro de l'970' . " 2888
•••

4.

'da Nrte frem.21 de i novembro de 1967, sob o,na1D4I91.

Ponto 'nffi'l do total de 4 pontowmprementadoRe
•

• -

;

TÉREO N Q l99 603' de

5,

de Junho de 1968

Haqkierente: MAURO COCUZZEI.-SP.
calo Industrial: "NOVA CONFIGURAÇA0 EM

ESOJO

DE APARELHO

.DE BARBEAR, PINCEL E URINAS RESPECTIVAS".
REIVINDICACOES
1 - "Nova conilguração em estalo de aparelho de barbeai°,
pincel e, leminat respectivas", caracterizado por o

seu,

corpo

pràpriamente dito ter feitio generico paralelepipedice,

com

abertura na região superior de maior extensão e largiara;

em

,engo da borda de um dos laterais da abertura superior,

4á

quencia de dois receptáculos, um mais alongado e com parede

f

de fundo mais elevada e, o . outro,'ocupa o restante terço dek
se lateral, cuja face externa do suaparede e mais comprida,/
mo aentidO vertical, no fundo interno do corpo principal ao

•stíijo, 114 área retangular, limitada por duaí paredes em 14.

FIG.1

ie-relevo, conectadas em engulo reto.
TmdMO na 199.335 de 24 . de Maio de' 1968
Ponto na 1 do total de 2 pontos apresenteeOe.
Requerente, ANGELO ARCRIBUSACCI. - GB.
Modelo Industrial, "RUO MODELO DE CONJUNTO TORNEiMeNTATUROOB

4

ikS

I

11‘
444r

R REGISTROS PARE ÃGUA.".
io4

,!

e :1

igIEL=210.41
/ - Um novoModilo de conjunto torn eira-mistaredOr Ott

."- 3

gistros (Pegue, caracterizado . pelo fato de ter o formato de Mn
peixe estilizado, recurvado, como se estivesse saltando para;

—n

fora a l íguo l, e possuindo ao longo do corpo, Ião .6 emeamat, ea

\Si
/
...,
.....
./....-

mo pequenas barbatanas e nadadeiras, em formado leqUeaberiOsk

tendo algumas - dessas nadadeiras tentáculos enroscadOe . ma eapà,
rei e num deles aparecem.sels ou mais pequenas bolinhaamm fM1A
Xá de cacho de UVa, enquanto a canela ou rehO . 11e 1'MN(115 CM
dois tentáculos terminando em pontas bom finas..

ORM° N D 199.207 de '20 de ' Maio de 1968

Ponto O 1 do total de. 2 pontos apresentedoe, .

Requerente: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY.; - U.S.A.
Modelo Industrial: "AVO

MODELO

DE FRASCO COM TAMPA OU ARTIGO.

SIMILAR".
WIVINDICAQ0k.
1 - Nevo modelo de tampa e frasco ou artigo similar oco
preendendo o aspecto geral e substancialmente ornamental

do

respectivo conjunto de objeto, caracterizado por cempreender
aa porção geral de corpo cilindricamente alongada mostrando ia
ma Dorção inferior hl , )nguda. dc desenho ornamental em relvo
de:7envo1vida t1;:.

aVd.•

eriferia extern& e uma porção,superior

IML

paçada da menor extensão igualmente ornamentada.
Reivinaica a prioridade do correspondente pedido aepg,
-fitado ta Repartição de Patentes dos Estados Unidos de kmOrica

-

•
2556 Segunda-feira

IM

ti)

'.

,

Outubro de 197()

(.3ecao til)

1.)!AH!U

N.

,
I:
.1'1 ,1

A
-,.

;:

LEI n.° 5.443, DE 28 DE MAIO DE 1968
•

Desenho da Bandeira National, em cores

•

Desenho modular da Bandeira Nacional

•

— Tabela de Correspondência das Estrêlas e F,star1n3
Nino Nacional

•

— Parte para piano
-- Partitura para orquestra, em Si 1-4 Maior
— Partitura para orquestre e cantó, rii.1-'á Maior
— Música para Banda
— Poema
' Desenho

•
ta

das Armas Nacionais, em cõres

Desenho das Convenções Heraldicds cias Anilas Nacionais

1.)esenho
.
do Sêlo Nacional

DIVULGAÇÃO N.° 1.050

PREÇO: Cr$ 4,Igt)

A VENDA
Na Gueneibaca
geçAo de vendas: Av. Rodrigues Alves.
Agência 1: Ministério da Pazend,=
Atente-se a pedidos pelo Serviço de Reembolso Postal
Erm Bras
Na

PRECO

Sede 11 ,¡!. DiN

DO Ntr iNIERO DE

HOJE

Cr$ 0,39•

-

