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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO DIRETOR
GERAL
Emn 2 de outubro de 1970
Relação de patentes que coiram em
domínio público
NA 53.711 - Aperfeiçoamentos nas
máquinas à:arnicas tais como reatores e
ince:ores de turbinas a gás - Sociéte
Nationaie DEtudes Et de Construem
de Moteurs D'Aviat:on.

•

a

NA 53.712 - Máquina para mistura e a extrusã'o de substâncias viscosas tais corno as substâncias termoplásticas - Ernesto Gabriel.
No 53.713 - Aperfeiçoamentos em
bombas para água
Antônio Na,selli
N9 53.715 - Processo de síntese do
cl:alziedo do ácido malte ° - Montreal
Trost Company.
N A 53.717 - Aperfe.çoamentos em
ou relativos a mater:al têrmo-plástico
em lâminas - Rotaflex (Great Britain)
Limíted.
NA 53.718 - Nâvo processo para
restaurar a forma e a côr dos fios e
tecidos e respectivo produto idenaf,cavei - Manuel Verçosa de Gusmão
e Da.nise Jeanne Bagés.
No 53.719 - Suporte espremedor
para fubos e outros recipientes Werner Federico Hintae.
N A 53.720 - Máquinas de afiar
serras, especialmente serras verticais
Para engenhos - Heinrich Vollmer.
N 9 53.721 - Processo de pre-tracionar uma peça estrutural com fio
metálico - The Preload Company
Inc.
N o 53.722 - Conjunto sifão clesentupidor vedador hidráulico Anastassiu Dimitrios e Teoclor Lohrer.
NA 53.723 - Dispositivo perwitindo
a imobilização das agulhas de máquinas de costura nos respecavos pontos
mortos superior ou inferior - Auguse
te Henri Gerbaud.
N A 53.725 - Processo para a preparação de seções delgadas de material
de ester de celulose em estado fundido
Hercules Powder Co.
N° 53.727 - Aperfeiçoarnçntos em
ou relativos a um processo de separação de extratos bruto contendo alcalóide - S. B. Penick 6 Company.
N9 53.728 - Processo para fabricar fticlos di renólicos - S. C. Johnson ei Scn Inc.
No 53.729 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a processo para fabrica-

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
ção de corpos semi condutores tendo
zonas adjacentes de diferentes propaedacles de conclutivalade - N. V.
Philips' Gloeilampenfabrieken.
N 9 53.730 - Processo de redução
de óxido de ferro - Freernan Corporation.
N9 53.732 Aparelho -economizador deeobetruiclor e regulador de gaSeificadores a querosene - Alfredo SMlio Dreisch.

N 9 56.657 - Diseositivo cortador
de barbatanas de material plástico .em
geral - P. Mori. El Irmãos Ltda.
N o 56.660 - Uns mio° processo de
labricaçeo de fechos correcukos Herbert Aiberts e Ernst Walter Bernt.
No 56.662 - Processo de amarraçâo e dispoeitivo arnarrauor obtido por
ate proceseo - Evence Lecron.
N A 56.663 - Motor compressor Werner P. Falk,
N o 56.664 - Aperfaçoainentos nos
N 9 53.733 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a um processo para pro- fornos para fabricação de vidro dução de um imã an . sotropico perma- Compagnie de Saint Goba:n.
nente e ao imã permanente assim proNA 56.665 - Aperfe : çoameraos em
duzido - N. V. PhiVps Gloeilam- fogões a gás de querosene - Dante
penfabrieken.
• Martiri.
No 53.734 - Mecanismo para a
N o 56.666 - Um efemtn to para
gravação em fio e fita e aparelho de gewadores de vapor com circuanao
reprodução - V-M Corporation.
unedireconal de água - Ing . GioN A 53.735 - Aperfeiçoamentos nas vanni Rossi.
propriedades físicas de metais e outros
Ni? 56.667 - Aperfeiçoamentos em
materiais plásticos em peças estrutura :s ou relativo.; a aparelhos para filtrar --e
....... Tadeusz W. Wlodek.
Rauma Repola Oy.
N° 53.736 - Aperfeiçoamentos em
N A 56.668 -- Aperfeiçoamentos em
ou relação a uma montagem para um e relaavos 'à produção de elementos de
injetor de infeção hipodérmica - 12. atrito - Smal f3 .Parkes Linated.
P. Scherer Corporation.
N o. 56.670 - Bomba rotativa para
NA 53.737 - Um dispositivo para suhetâncias liqu:das ou gasosas o enchimento continuo de embalagens Lapp El Co. A .G.
com um liquido durante a sua fabrica56.671 - Aperfeiçoamentos em
ção - Herrnorion Ltd,
regulador termostático Robertsshaw
No 53.738 - Material tromboplásti- Fulton Controls Company.
co e processo de sua fabricaçãoN A 56.672 - Combinação de resisOrtho Phamaceut:cal Corporatfon.
tência .variável e interruptor - ChicaN9 56.645 - Aperfeiçoamentos in- go ,Telephone Supply Corooration.
56.674 - Aperfeiçoamentos cai
troduzidos em máqualas de fazer café
ou relativos a reprodução liectogn,ifica
.- Irmãos Viterite.
56.646 - Um regulador auto- e material fotográf:co para isso - Gemático para turbinas hidráulicas - H. vaert Photo Producten N .V.
NA 56.675 - Processo e aparelho
Wirz ei Cia.
NA 56.647 - Uma composição co- para produzir recipientes fechados com
tampas - Ab Akerlund 6 Slausing.
piativa - Papelaria Modelo S.A.
N9 56.676 - Aperfeiçoamentos em
N.9 56.648 - Nova Serneadeira ou relativos a pneumáticos sem câmara
Comercial Auto Agr cola S.A.
de ar e respectivos aros de montagem
N° 56.650 - Aparelho e 'processo
Dunloo Aubber Company Limited.
para controlar e Inspecionar peças ou
No 56.679 Refratômetro ocular
partes mecânicas - Adolph, Razdow.
No 56.652 - Coberturas para pneu- baseado na localização da 'cnageirt ne:
inat'cos para rodas de veículos de t:niana, mediante sua observação atraqualquer gênero - Pirelli Societá Per vés de um vidro translacido - Osório
Augusto Alves.
A.zione.
No 56.68a - Fixador para trilha
N° 56.653 - Um processo de preparação de um produto à base de guia de elevador a- Otis Elevator Co.
N° 56.681 - Processo para pur*fi.
compostos oxilados de aluminio e as
composições que o contém Forano ^ar áciel e olutamico - Kycova Hakko
..egyo kr:S=11 41:i Kaisha.
Mezzini,
No 56.656 - Dispositivo aperfe•NA 56.682 - Aperf-açoamentos reeine ° de segurança para an"..quirial coei l et:vos e inaeoloeacs de foenecirnentrolos g •rentes e cooperamee -o Com- ke energia c'étr-ca T. Stoine 6
pagnie Françzase Thomson Houston,.
Company (Deptoforcl) Lini•ted.

N° 56.686 - Motor elétrico assira.
crônico trifásico Off:cine Elettroa
Meceaniche Costante
No 56.688 - Dispositivo para
obtenção de radiografias - N. V. Phi,
lips Gloelampenfabrieken
N° 56.690 - Nova máqu'rta desde
nada a fabricação de artigos de ponto
de maIas entrelaçadas - Salvador
Turull Fornells.
N° 56.691 - Aperfeiçoamentos era
fusos de dupla tor ;ão Soe ate D.o;
Mêcanique.s Verdol.
No• 56.692 - Procksso para eliminação de elementos pirogenicos de yi eparaçóes biolõgicameme ativas
V. Oro a 11021 .
NA 56.694 - Bolso com mola i'ecs.
seguran ça -..Demeoao Marerali e emea.,.:o Modesto de A br,tn
NA 56.69J --- C.:Graleneador de eaá.
mica de dupla ¡amima. - Coroei, 1,,L.
bilier Eietr c Corparatam •
N' 56.699 - Processo de imrlhcoar
a estabilidade de peeó3ede> cir hidrogênio concentrado cm comoto (um aça
inoxidável e ligas 'de aluaorao - Po ei
Machinery And Che mica/ Lei-peia:aura,

N' 56.702 - Processa e meios para
empacotar laias Mead Packao ug
Inc.
N A 56.703 -- Aparelho para carpa.
cotar artigos - L'orad Packaging
N' 56.704 - Parcesso e apor ANO
para recoz mera cor, ;alado de v;d,*
Pittsburgh Piare Glass 'Company.
No 56.707 -- Conjunto laminado e
processo de tabecação do mesmo
Pittsburgh Plata Glaes Company.
No 56.708 - Preparação de agentes antimicrobieeses
Chas Pfizer
Co. Inc.
No 56.709 - Processo de incubar
ovos - The Buckey Incubator Com.
pany.
.N° 56.710 - Processo para a ore.
paração do ácido 2 ceto 1 gulônico -•
Cisas Pfizer 6 CO.
NA 56.711 - Processo de prepao
ração de ftalato misto -de caprila e H
heptila e. sua aplicação como glaetitia
cante - Société Anonyme D'te: Corsa
sorti= de Produits ChMiques Et de
ya, ene •
N A 58.963 - Aparelho lim : tador de
velocidade para veículos automotores
- Domingos Otolini.

No 58.964 - Cobrador telefônico
-oceânico de comunicações - Alfredo
Dreiech,
N° 58.965 - Elevador Iddrautco
oera veculos a motor - Pietro Da.
No 58.967 - Nôvo compressor portaal -- Claudio Lazazzara e Adolfo
Eduardo Longo Bustos,

,•
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2) O expediente das repartiOps
públicas, destinado à publicação,
ocra recebido na Seção de Coma-Mcações até as 17 horas. O atendimento do público pela Seção de
2edação será de 12 às 18 horas.
2) Os originais para plbtietzção,
devidamente autenticados, deverão
Der datilografados diretamente, em
espaço dois, em papel acetinado
026 apergaminhado, medindo 22x33
centímetros, sem emendas ou raauras que dificultem a sua com.
preensão, em especial, quando C011giverena tabelas.
Serão admitidas cópias em tinta
gorete e indelével, a critério do
2J .N.
3) As reclamações pertinentes
matéria retribuída, nos casos de
erro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redagão até o quinto dia útil subseqüente 12 publicação.
4) As assinaturas serão tomadas no D.1 .N . O transporte por
via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Emprêsa Brasileira de Correios e Te.
Mgrafos em Brasília. Esta poderá
se encarregai' também de encaminhar o pedido de assinatura ao
E).1 .NN. Neste caso, o assinante dirigirá ao DIN o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspondente, na forma do item
aeguinte.
5) A remessa de valõres para
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
ablicação, será feita sómente por

(Tcr, ~ o In)

Utètubro co 17O

!cheque ou vale postal, em lav&i:
do Tesoureiro do Departamento do
Imprensa Nacional. Quanto ao
Da- PA.RTAMENTO DE OWPRENSA NACIONAL contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Ernprésu
Brasileira de Correios e Telégrafos
CHF e TOR-GERA6
em Brasília.
ALBERTO DE BRIT TO PEREIRA
O) No caso de porte aéreo para'
localidade não servida por êsse
CW0ViÇO
PUOLICAÇ8E9
abe
22G3ACZCi
g
PC
,
oø
ao
CliEF,13
thn
caçÂo
CH
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Emprêsa Brasileira do
B„ Db, ALMEIDA .CARTE IRO
FLORIANO GIJIMANÃES ¡Correios
e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
DIÁRIO WICIAL
outras vias, independentsmente de
es
SEÇÃO
( acréscimo no preço.
i
COç a o do pubdctdado do expedionto Cio Cloptietlarn~
I 9) A Delegacia Regional da
Nacional do Propriedade, Induotrld . do Idirdothri0
,Emprêsa Brasileira de Correios e
do Indústrio • do Comércio
;Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preim p rceev nab oticinao de Depertsalento de imprensa Narlens9
ços, no caso de elevação de tarifas
GRASILIA
----icomerciais aéreas, mediante aviso.,
---". prévio aos assinantes.
ASSINATURAS
8) os prazos da assinatura
REPARTIÇÕES 2 NaTICISLARES
t
FtYNCIONÁRIOB
do porte aéreo poderão ser semestral ou anual e se iniciarão sempre
Seme..tre o.
30,'C Semestre ... o .0
Cr$ 22,50 no primeiro dia útil do mês subseMU? (1911000•Deo••0•••0 Cr$ 60,00 Ano ****** .0000000M Cr$ d5,00 qüente. O prazo das assinaturas
para o Exterior é semente "anual e
não haverá transporte por via
axtertor
Exterior
aérea.
,•
Ano
Cr$ 65.00 Ano
o. Cr$ 50,00
9) A renovação devera ser solicitada com antecedência de 36
POR7'E AÉREO
dias do vencimento da assinatura
e do porte aéreo. Vencidos, serão
Semestre
Crê 102,00i Ano
Cr$ 304,00 suspensos independentemente do
aviso-prévio.
NUMERO AVULSO
- o pr,30 co numero avulso figura na última página de cada
10) Para receberem os supleexemplar
mentos às adições dos órgãos ofi- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr5 0,01,
ciais, os assinantes deverão solicse do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
tá-los no ato da aesinatura.
EX PE

N9 58.9 8. 5 =- Processo e aparêlho paNo 58.968 - Aperfeiçoamentos na
çabricação de acordeons Acorcieons ra mistura de matei iais Impelia]
Chemical Industries Limited.
Universal SUA.
N9 58.986 - Mecanismo de estiraN9 58.970 - Uma máquina de torgem por correia para máquinas de
rar e esfriar café e outros grãos ser- fiação
- SKP Kugellagerfabriken Gevindo também para fabricação d . farinha de mandioca - Godofrede Bel- sellschaft Mit Beschrankter Haftung.
N9 58.987 - Escova de dentes du10 Campos.
pla - Pastor Antônio Mora.
N9 58.971 - Vela de ignição para
N9 68.043 - Um processo para facontrolar setores télmicos - Cobra- bricação de agentes de colagem de pape Companhia Brasileira de . Auto Pe- pel - Becker & Company. Limitecl
ças.
N9 68.044 - Dispositivo para a ligaN9 58.972 - Materiais protetores ção de partes de guias de andaimes
metálicos
- Otto Weinmann.
contra radiação ionizante Vladimir
N9 68.047 - Nôvo modelo de caçaLach, Jaroslav Slaba e Vlaclimir Porola - Alexandre Elsaesser.
tucek.
N9 58.973 - Processo para a ativaN 9 68.043 - Dispositivo de ciclone
ção do poder oxidativo de gloritos al- para o tratamento de misturas de
calinos e alcalino Terrosos - Hu- grande densidade destinadas a fabribert Grunow e Berti/.Mellbin.
cação de papel e materiais similares.
N9 58.376 - Arranjos de circuitos - J. M. Voith
N9 68.050 - um novo processo de
telefônicos destinados a fazer a conexão operativa de unidades de uma revestimento de moldagem bem como
série de registradores com um trans- objetos chapas e revestimentos exelada,dor - AUtomatic Telephone & cutados por éste processo - Werner
W. Siek G . b
Electric Company Limited.
N9 68.051 • Aperfeiçoamentos inN9 58.977 - Conjunto conti gotas - Flexcel Container Company, troduzidos em aparelhos destinados ao
N9 58.979 - Nova bomba para pro- arquivo e seleção automática de fiduzir vácuo - Barionkar Indústria chas Pastas e similares - Mário Conde Carriga,
Mecânica Ltda.
N9 68.054 - Dispositivo asplrauor
N9 58.980 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a acumuladores elétricos elde fragmentos de fios pana máqui- Leonard Fuller e Edmund William as texteis, especialmente para filai:6dd., - Ernst Jacobi & Co KG.
Sucliow.
N9 68.057 - Processo de preparaN9 58.981 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a redes de abastecimen- ção de 19 n.or esteroides - Rousse!
to elétrico - J. Stone & Company Uclat.
N9 68.058 - Comando automático
(Deptford) Limited.
N 9 58.982 - Protetor guia para uso para máquinas de acabamento, prinescolar e outros fins - Paulo de Maio. cipalmente para máquinas operatrizes - Licentia Patent Verwal Tungs
Nq 58.983 - Aperfeiçoamentos em G.m.b.H.
e referentes a maquinismos Textil .- N9 68.059 - Proceseo de disti's.çao
Jarnes Mackie & Sons Limited.
de formaldeicio a partir cio eenees
• N 9 58.984 - Aperfeiçoamentos em condeosaclas aquosas so p.eseão 'guarda sol portátil - Alberto Moro. 1Vleissnera

N

N9. 68.060 - Nova saboneteira Victorino Ferreira da Costa Júnior.
N9 68.061 - Um carro suporte tubular para televisões e análogos - Reu-.
ben Sapira.
P19 68.065 - Suporte de aparelho cie
iluminação e estante - Valdenôra
Moura Pôrto.
N9 68.067 - Processo de extraçao e
reconstituição de hamamelis (hamamells Virginiana) - Ilumphreys Medicine Company Inc.
N9 68.068 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a válvulas para contrôle
de fluídos Liquid Controls Corporatio9 n.6
N9
Aperfeiçoamentos em
ou relativos a processo para O preparo
de amido não pulverulento - Com
Products Company.
N9 68.072 - Máquina e processo para a produção de laminados - Montecatini Società Generale Per LInclustria Mineraria e Chimica.
N9 68.073 - Processo e aparelho
para a separação de negro de fumo Columbian Carbon Company.
N9 68.074 - Processo para preparar
uni sal de cromo de Um ácido salicilico alcoilado é composições contendo
um tal composto - N. V. de Bataafsche PetrOleum Maatschappij.
N9 68.075 - Tinta de impressalto Montecatini Società Generale Per
L'Industria Mineraria e ChIMICa.
N9 68.076 - Composições de Poliaxi-metileno contendo metais finamente divididos - E. I. Du Pont de
Nemours and Company.
N9 68.078 - Processo para aperfeiçoar as características mecânicas
de artigos feitos à base de polímeros de alga-olefinas lineares cristalizáveis e de alto pêso mo l ecular - Mentecatini Società Generale Per LIndusi•ria 1\dineraria e Chimica e Karl Zieaver.

N9 68.030 - Aperfeiçoamentos era
ou relativos a polimerização de éteres
de vinila Montecatini, Società
Generale per L'Industria Mineraria
e Chimica.
N 9 68,081 - Mecanismo de Mudai,ça de Potência - Clerk Equipament
Company.
N9 (58.088 - Dispositivos para la
impressão , de desenhos com raias po.?
licromicas - Etabbssements Victor
Simon.
N9 68.090 - Películas e artigos fabricados à base de polimeros alfa 01e4
finícos impermeáveis a gases, vapores, gorduras e similares - Montecatini, Società Generale Per L'Industria, Mineraria e Chimica e Karl Ziegler.
N 9 68.097 - Composições de Pololefina Estabilizadas - Hercules Powder Company.
N9 68.098 - Oomposicão aperfeiçoeda de tinta de Imprimir e processo
para sua preparação - Montecatmi,
Società Generale per L'Industria Mineraria e Chimica.
N9 68.099 - Aperfeiçoamento era
u_.relativos a fusão continua de metal '- Aluminius Laboratories Limi-

toed

N9 68.101 - Processo para a obteria
ção de compostos cobalamino -peptídicos - The Distillers Company Li.
mitcd.
1n1q 68.102 - Polialdeidos cristalinos - E. I. du Pont de Nemours and
Company.
159 68.103 - Reator nuclear produtor de Calor, Esfriado por gás de
combustível cerâmico, moderador Só-,
lido, de alta temperatura - Winnett
Boyd Linnted.
N9 68.105 - Aperfeiçúanientos em
processo e aparelho para misturar
borracha com material sólido em pet-
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Emílio SchlaN9 68.250 - Processo para a f(o;
N9 68.208 - Processo para a faticulas - Dunlop Rubber Company mentação submersa
bricação e novos oxázios Gaba So- bricação de quicncridones de 6:13.
epfer.
Libited.
Dihidroquinacridonas •- cibo Socié.
I 68.159 - Dispositivo fixador de ciéte Anonyme.
N9 68,106 - A lubrifica-'ao de mancais em maquinrtrio Sujeito a (-arre- pêndulo de relógio - Cia. Tagus D19 68.209 - Agenees emulsificion- té Anonyme.
tes para biocidas orgeticos - Fiargamenao cíclico - The Glacie: Metei Mole Pimenta de Relógios.
N9 68.252 - Processo para a fa.
N9 68.1r0 .Aperfeleoatnentoe em benfabriken Bayer Aktiengeseilscieatt. bricação
Company Limited.
de novos cicloesteróides -N9 68.210 - Processo aperfeiçoado Ciba Société
N9 68.108 - Aperfeiçoamentos re- freios hicirá,ulicos - Antonio RomeAnonyme.
para a preparação de copolímeros de
lativcs a cetalisadores Monteai-- ro Herraez.
N9 63.253 - Processo para. -a "abritini Scciete, Generale Per ',Industrio le° ef3.162 - Processo para a pre- oletinas de alto peso molecu l ar - caçoo
de esteróicies 18-oxigenados
paração de benzoxazinodionas U. Montecatini, Societe Generale Per
D./revelaria e Chienica.
Société •Anonyme.
N9 CO. 109 - Distribuidor de (agar- S. Vitamin & Pharmaceutical . Cor- L'Indústria Minerári.a e Chimica e Ciba
bricação de compostos 16 alfa-metil.
Karl Ziegler.
res cem dispcsitivo acendedor elétrico poration.
•
N9 68.255 - Processo para a 1'..
- Seheeller & Co. Elektrcitechnische
199 68.163 - Uma válvula regula- N9 68.213 - Processe para elimi- 17 alta-hidroxilicos cia =série da iP aFabrik.
nação de negro . de fumo de suspen- gregnana - Ciba Société Anonyme.
N9 63.111 - Macaco hidráulico ap'i- dora de gases comprimidos •- Ru- sões
aquosas do mesmo - N.V. de, N9 68.256 - Registrador de ave
cedo ti etamente em veículos em geral bens Lana e -Vlacliniir. Henrique. Bataafsche
petroleum Maatechaopij. I velocidade •;--- Molhes Machine ComScheid.
- Otavio Fagicai.
N, 63.164. - Processo de extrusao
N9 68.112 - Um n(ivo dispositivo e cura
N9
68.214
químico Pa- pany Limited.
contínua de composições po- ra introduzir- -Processo
N9 68.253 - Fabricação de unidaeollano a corda de relógios Cristoum
grupo
de hirlroCabot Corporation.
liméricas
vam Martins.
carboneto em compostos orgrinices, des elétricas - Philco Corporttion.
N9 68.259 - Filtro ativa de miraN9 63.113 - Processo para a febraN9 68.166 - Aperfeiçoamentos eis - Abbo i t Laboratories.
caçãe e recuperação de um anidrido compostos pohmericos de estrutura N9 63.1117 - Processo aperfeiçoado m - Telefunken Aktiengesellschafte
•Carde:cinco Contendo Cloro - Hooker cruzada e carregados. - Caeot Cor- de purificação de gases N9 68.260 - "Um aparelho pira
Chern i cal .Corporation.
Hrewing Company.
poration.
cegos escreverem em alinhamento,
Is1 9 63.119 - Une registrador •pa:a
N? 68.218 - Processo de produzir alfabeto latino - Francisco de San.
N9 68. 167 -• Processo para prepacear; e documentos em geral Adoi- rar novas substâncias terapêuticas -, ésteres tio-fosfóricos - Farbenfabria tana Moura.
pho Elerschel.
Bayer Aktiengesellschafr.
Bristol Myers Company.
179 68.223 -.Nova embalagem pa1 ken
N9 68.120 - Obturador Mcesanto
N9 68.219 - Processo para . produ- 1 ra líquidos em geral Elle Israel.
N9 68.168 - Aperfeiçoamentos no ção
Chemical Ccmpany. •
de misturas gasozas ricas eed me-1 N° 63.266 - Dispositivo para conN e 63.121 - Ap erfeiçoamentos em processo de fabricação de membranas sana - IN . .
'sio
•
• t. e, , c- ter produtos isolados uns dos outros
emba'agem mostruário - Haeca In- porosas - Commissariat a L'Energie um. Maatschappij.
até o _momento de rerein misturados
At '
cliJ et r:e, e r.!.,mérr.'n de. P'est"ces
N9 63.221 - Processo para a fabri-, rara a sua uti l ização Imediata - D.
N° 68.172 - Proceseo para proN9 63.122 - Processo para a fabricação de composições endureci- curar selecionar e estabelecer traje- cação de novos' moiloaeo-corare es Luís Juste Buil.
N9 68.267 - Arranjo de placa de
vais, compreendendo compostos de tos de ligação livres em um campo metalíferos - Ciba Sociétre Anonyoroteção e troque de combustível raepóxido e éteres ciclicoe ou Ureteres de duas etapas de pontos de aro-. me.
1
1 ,4 9 63.222 - Nematocidas
elemento . - Siemens AktiengesellsSche- ra veículos de rastro único e simi- Ciba Société Anonvnie.
ring A.G.
N9 68.123 - Rôlo tenser para trens chaft.
1 lares - Závody D. Frvetna. náradni
de estiragem cone corclinha inferior, N9 68.175 - Aparelho para a se- 1 N9 68.223 - Dispositivo (sistema) poclnik.
em máquinas de filatório Wurtt. ' paração de líquidos ou de sólidos de e processo de ignição aperfeiçoados • N9 62.268 - Processo de preparar
Th Econonay
.
JOngína
Spindclfabrik G.m.b.1"I.
discereoes bem esnelhe neis de nolium líquido - Rex Chainbelt Inc.
N 5 68.224 - Processo para a fabriN9 03.126 - Processo para envasa• ilicos FarN9 68.176 - Processo para metali- cação de carbonatos de pentanol ter- merizerlos rit: ésteres1\ vi
bwerke Hoechst kteen ge - ellecertit •
mento de objetos oor exemplo de zação por vaporização especialmente
tabletes, em envólucros - Wilhelm no váculo de feilhas de material iso- cierio substituídos comalcolla infe- Vorms Iereister Luelos & Bruirig.
Aktiebolagt Kabi.
Fett e Prazisions-Weutrzeugfabria.
lante - Siemens Aktiengesellschaft. rior19 -63.2
N° 88.272 - Anerfelçcamentos einp
Processo para
. - Instalação de luz paeia
N9 68.177 - Aperfeiçoamentos in- coração de compostos contendo uma ou relativos a piele-ups para uso
ra. verculos, em particular para veítoca-discos - N.V. Philips i Gloelculos metorizados - Robert Bosch troduzidos cru colposcópios -- M.E. I pluralidade de •arliciais viniPacetar leeerenfabrieken.
I.R.A. Materiais de Engenharia e cíclicos e composições contendo os
G.m.b.H.
Nq 6'1 .275 - Gee-eric:r de gás ace
N9 68.135 - Processo para o apro- 1 Instrumentos, Reproduções e Am- mesmos - E. I. Do. Pont de Nen o a tereecão constante - Fran.-tile
misture and Company.
veitamento de gases não reagidos.' pliações S.A.
aesro Pesem'.
NY 68.179 - Anti oxidantes para
contendo olefinas. os quais são obtiN9 63.228 n - Processo e caispositiov ap ós (f t.. alça para imarelhos eletro.
dos na exhiação de olefinas mtra al- borracha não vulcanizada - The' para a modulação da luz -- Agfa
N9 tio 276 • - Anerfeieoamentos em
deído-, cetonas e ácidos - Farbwer- Goodyear Tire & Rubber co.
Akti.egesellschaft.
- Ano S.A. Indústria e
ke Hoechst Aktien gese.11schaft Vorm N9 68.180 - Dispositivo de discos
N9 68.230 - Processo de fabrica"-, Comercio.
MeNtor Lucius Bruning.
contactores para coluna contactora ção de ésteres do ácido tiofostórico
N9 68•279 - Adenta-4n nara cor.
N9 €8.136 - Produto para o trata- - Walter Kittel.
1- Farbenfabriken Bayer Aktienge- T01/olor r.nrent, en Inc.
mento do solo - Parbenfabriken
N9 68.181 - Investigações, por sellschaft.
- A fi ç' ,'"I• m e emel auto.
7‘1.9
Bayer Aktiengesellschaft.
meio de sondagem elétrica através 1 N9 63.2:41 - Dispositivos transpor- rOti cci e pare. fe ras e lâminas moto.
N° 63.140 - Dienositivo misturader de uni furo praticado na crosta ter- tadores eletro- acuse:ecos - Ronert risede
s - Gettas
para o preparo de. concreto e seme- restre acêrca da natureza ou das ca- Gamzon e Dr. Ephraim , Hcinrich
lhantes - Internation ale Baums e racterísticas das forme ções geológi- Frei.
N9 CO 281 - Aeerfeinoarnentos em/
i - e- releri k Afetieogeeellechaft.
-ch
N° 68.232 - Camadas copiadoras ou rel etives a iy1 5(minn q pstinp,irg a
cas - Dresser Industries Inc.
N9 68.144 - Motor de combustão
para a produção de imagens pela arlican g n r1 e enneertoe nnens ror
com refrigeração nor linuide - Mas- N9 68.183 - Pino de contato para ação do calor - Kalle & Co. Aktien- voi ce r l eenao local - Irmãos Bornia.
cru
chinenfabrik Augsburg Nurnberg AG ligações prensadas - Siemens & gesellschaft.
N9 P R
.N9 68.146 - Processo de produzir rIalske Aktiengesellechaft
rel' i vr" e eeei o chee rara
N° 68.233 - Processo • a a faN9 68.188 - Processo para a pre-1 bricação de novas temidas de azo- 'e. A. InAd etrias Metaliáreicas Crê.
aglutinantes de éster tixotrópicos Farbenfabriken Bayer Aktiengesells- paração de cobalarninas .- F. Iroff-. corantes pigmentares •- Ciba SoNe mapa
.r.Tôvn tine de lanterna
mann La Roche 8.1 Cie. Société Ano- ciété Anonyme.
chaft.
/c. el-e ret o - 7 el cen Brusatti.
e
N9 68.147 - Disoositivo paira fa- nyme.
N 5 ( 19 "S - Má-n i na eseinedeira
N9 68.234 - Processo de fabricaN9 68.189 - Máquina para fabribricação de tubos de fita de aço tor- Dr. We lter Peiners.
cida de forma helicoidal, por meio cação de palhões para embalagem de çãea de éteres alcoll-esteroidals - N9 08.2P6 - ererfelenemeritne
Se/Tering A.G.
de soldagem pelo arco voltámo - frutas - Brixi Anton..
N9 68.235 -. Processo para a fa- ou relativos e. esca o emento s elétri
Hoesch Aktiengeseilschaft.
N9 68.190 - Oxidação em fase líeVerios - Eng. Dimas de-cosrem
N9 69.149 - Processo de trabalho quida de hidrocarboneto naftenico bricação e composições endurecíveis Melo Pi"-""ta.
para motores a cornbuste:e interna na presença de um dessecante quí- compreendendo compostos de epóxiN9 68.287 - Arierfeicoamentos em
com pistão rotativo - NSU Werke mico - Monsanto Chemical Compa- dos e trifluoretos de bo eo Ciba Sodeté Anonyme.
iii relativos a dienneitivos para veda.
Aktl engesellschaft e Wankel G.M. ny.
68.236
Processo
para
a
obtenN9
(
f
el
_e nn nodir. - ci - Monrne Limited.
S.H.
N9 68.192 - Novo processo de pre199 68.2a9 - Ae?)e •r ie eiie de Direcão
N9 68.150 - Revestimento a vá- paração de derivados da fenoxazina ção continua de fios ou fibras encrespados a .frartir da epsilon-ceero- --ara tra teees do tleo de rodas - Cacuo - National Research Corpora- - Roussel-Uclaf.
lactama polímero Farbwerke Ho- "erri lle r m /• "ctor Co.
tion
N"? 6^.290 - Tariee-Soleil RetractH
N9 68.151 - Procesãba de polime- N9 68.195 - Tratamento de ponde echst Aktiengesellschaft Vorm. Meister Lucius & Bruning.
e Móvel por sis'ema pantográfico rização aperfeiçoado - FMC Corpo- - FMC Corporation.
• N9 68.196 Disposição de lâmina N9 68.237 - Processo para a fa- Nochirnes Felmanas.
ration.
N9 68.152 - Processo para produ- de serra com faces de guia em ala- bricação de novos compostos de epóN9 63. 292 - Proc esso e aparelho
zir uma costura de duplo nesnonto i bos os lados para serras circulares -- xido nitrogenoso Cita Soldet* l e ra moldar artie-os dilat 4 veis - The
Alfred
Kreidler.
executar o processo -- Otto JeoreAncnyme.
Goodeeer Tire els Rubb er Comnany.
e mãe-mina de costura nrópria rara . N9 62.197 - Prensa de extrúsão - N9 68.238 - Corpo êcc de material N9 mann - Dise neitivo nara meHugo
Stinnes
Verwaltung
B.m.b.H.
ner senhor e Otne deprerer Junior.
rermoplá,stico, bem como processo e dir uma dimensão linear de artigos
N9 68.154 - Processo de prepara- 1 N9 68.199 - Cinta de levantanaen- dispoeitivo para fabric4-10 - Rei- "ai mov i mento - United States Steel
ção rte monopersulfatos FMC Cor- ,• to consistindo de cabos de arame - nold Hagen.
Corporation.
poration.
!Hans Meieen.
N
68.240
Processo
de
produzir
N9 68.25,4 - stsrema de condução
N9 68.155 - Processo de ernxida-]
N9 63.205 - Proteção para artigos careoxil-amidas basicamente sulesta• ee :métrico da eletriel d e de, principal.
çã n 'con tín ua - FiMdf Correu tion
N9 68.151 - Processo ne seebe- de borracha - :Dunlop Rubber Cor- tuidas - Deutsche • Gold Und Silber "'ente reti fi cadores feitos de charlas
Vorreale Roessler. "êC2S - Allgemeine Elektricitats-Gemento de folheado - FMC Corpo- pany Limitcd,
N9 68.243 - Alimentar superier sellechs
N° • 63.203 - Meio de ber.•r- eis:eration.
N9 63.296 - Aperfeiçoamento na
N9 68.158 - Arerfeleoementos em mento - Parbenfabrike, nBayer Ak- rara fõihes de fumo - Molhes Mafabricação e colocação de arcos de
chine Company Limitei";
processo e aparelhamento de fer-i tiengesellschaft.
•
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Válvulas de bóia para No 68.469 - Hangar Para aviões a:.
Concreto armado pretendido para es- cationes e do fluxo de aniones de um I N9 68.411
truturas de grande vão livre e em fluido e'crolidco cm movimento -; tuao cie furar - Baker Oil Tools, Inc janies Edwards Wheeler.
N9 68.414 - Sistema de freios -elementos de concreto armado pré- Ernesto Emanuele Enrico Geigei.
No 68.471 - Nova composiçãa
Wagner Electric Corporation.
fundido - Rolf Hering.
epoxipolibutadieno - FMC CorpoNi' 63.364 - Prccess.o para preparar;
N9 68.297 - Trava para alavancas novos compostos reei saturados da
N9 68.418 -- Processo para a papa- ration.
de câmbio central - Edmundo José serie da p:^segnana - Merck & Co., raçao de um dicarbamato - Produtos
Na 68.474 - Processo e aparelho
da Rocha.
Farmacêuticos Simes do Brasil S. A. para fazer confeLo de chocosIte Inc.
N9 68.298 - Aperfeiçoamentos em
63.419
Processo
de
fabricação
N9
Paul F. Beich Company.
N9 68.366 - Processo para fabricafechaduras de mola - Virgílio Dante ção, por fermentrçao conjunta, de, do estimulante micro-biológico da
NO 68.482 - Cabo para: lraecoS
Tocchetto.
nutrição
dos
animais
Indústria
e
uma prepa.ração de agricultura com-1
Moysses Lopez.
Comercio
Bacta-Mon
S.
A.
N° 68.310 - Processo e aparelho binada - Eduard Bebia Milos Heroid
No 68.484 - Aparelho Univaisiti de
N9 68.420 - Máquinas de empacotapara termo-enformação a vácuo - e Rad-1. Jiri Doskoeil.
testes visuais -- Adaga S. A. N9 63.367 - Quebra cabeça tipo mento - The Pillsbury Company.
E. I. Du Pont de Nemours and ComComércio e Importação.
cruz - Manuel Brandão Pôrto
pany.
Ni' 68.421 - N-Inletil-Carbamato de No 68.485 - Aperfeiçoamentos cai
N9 68.370 - Um processo para f' a- M-Isopropil-Fenila -- Hércules PoveN9 68.311 - Nôvo tipo de arado com
ou relativos a clips ou presilhas para
amortecedor de choques -- Ariyoshi bricação de linhas e fibras artificiais dar Company.
de viscosa - N. V. Onderzoekingsins- -N9 68.423 -- Dispositivo Pulveriza- capas de caneta tinteiro e similares
Takagi.
- Pilot Pen do Brasil S. A. Indústituut Reaearch.
móvel - H. D. Hudson Manufactu- tria
e Comércio.
N9 68.314 - Nivelador para suspen
ring
Company.
N9 63:375 - Aperfeiçoamentos em
são pneumática, com órgão de co68.425
Produção
de
fermento
N
9
No
68.487 - Trava automática para
mando de camo frontal destinado, em apetrêcho para a limaeza - Aristo- - The Distillers Company Limited.
relógios de ponto - Real-Bel S. A,
particular, a veículos - Fábrica Ita- telas Gomes dos Sentes.
N9 68.376 - Aperfeiçormento em
N9 68.428 - Processo de proapzir Indústria e Comércio.
liana Magneti Marelli S.p.A.
NO 68.488 - Nova dIsposiçãa em
sistema hidráulico regu l aciar de velo- novos derivados teonlirucos - Sanuoz
N9 68.315 - Processa e aparelhagen. cidade com relé de re e osição - Ga- Sociedade Anônima.
válvula de bola para caixas e reserpara descascar e beneficiar feijão soja neral Electric Company.
vatórios - Antônio Esteinle.
N9 68-.429 - Processo para secas
sem emnrêgo de pilodutos químicos
No 63.490 - Panela elérrica térmi- Erzsébet Kovásznay e Eszter Ko- N9 63.377 - lau'am i na p ara fabricar substâncias orgânicas - Standard
ca - Emílio Martinez Bla.sce.
oapel - The Black-Clawson Com- Brands Incoroorated.
vásznay.
No 68.493 - Novas disposições e
pa.ny.
N9 69.434 - Processo de foi mar
N9 68.317 - Carro euinda.ste com
N9 68.378 -- Aaerfeiçoementos em uma estaca de cravação com revesti- aparelhamento em réde para pesca
duas rodas de tração e uma roda de fornos rara produçao de ferro espon- mento de concreto - reudwas Mula -.Casto de Souza.
comando - Decinská Strojírna, na- ja -- Nicoliro Guimarães Moreira.
ler
No 68.495 - Processo para confeciodni podnik.
N9 68.379 - Novos agentes de alva.
NO 68.435 -- Trava de retenção - ciona,- fibras de massas v i scosas e
N9 68.323 -- Dis positivo para tra- lamento ótico e processo de sua pie- Harsco Corporation.
aparelhagem para a realização do
ma visível uma pluralidade de itens naração - Cominar:ia Française das
informativos, gravados em forma b i alatiares Colorantes.
N9 68.437 - Instalação frigoilfica processo - Grunzweig & Hartmann
A. G.
positivo de armaze--náriaemuds
- Karl Kristian Kobs Kryer,
Aneafeiroamentos em/e
Nr 68.380
namento - British Telecommunira
No 68.442 - Processo para fabriNO 68.497 - Processo para vedar
para
a
I
relacionados com recipi entes :
dons Research Limitei..
Farben- as perfurações das câmaaas de ar de
de Levai).- Sacarase
Sher- I cação
descarga rápida de liauidos
Aktienge.sallschaft.
fabriken
Bayer
automóveis e de quaisquer veículos,
N9 68.326 - Processo e aparelho man R. Barnett.
NO 68.445 - Base foisaquirnica
para a valorização de lícuidos - BaN" 68.281 -- Weitines de lavar, matriz "Stencil", e processo para sua evitar o resecamento das mesmas,
taí fse Petroleum Maatschappij N. V. couta
1 fabricação - A. B. Dick Company. caracterizada pelo emprago da fórHoover Limited.
mula definitiva - Olga Dimitrievitch
N9 63.328 - Processo e aparelha
W 68.382 - altivo processo de faacm de =dição do pêso do conteúdo bricara° de rôlos nara impressão e
No 68.446 - Meios para transporte e Jaceb Kopstein.
líquido de grandes recipientes - Hugc outros - armê n io Soares Estréia.
e armazenagem de gás hidrocarbôniNO 68.499 - Fôrno paea caevar viPinto de Morais Sarmento.
N9 68.384 - leôvn torraclor de cale co liquefeito com baixo palia; de ebu- dro plano - Pittsburgh Plata Gla-sS
N9 68.332 - Aperfeicoamentos
'leão
Constock
In
ernational
Me-- Paulo Ferro Paul.
Company.
pontais para máquina de plantar ce
N9 68.386 - Proresso mecanizado thane Limited.
No 68.501 -2 Aperfeiçoamento errt
reais - Egmidio Caratti.
o
banana
e
outros
68.448
Processo
e
instalação
No
t
de descas.csmen
torneira válvul a - Volumétrica N9 68.338 - Processo e equipamento frutos •rom caç. c.a destacável - Valdis para fabricar elementos de constru- Automática
- Hermogênio Rod ri gues
ção -- Nikolaus Wilhelm Knauf.
para a extração continua de mate- Jankauskis e Arturs Jankaukis.
NO 68.450 - Processo de acaba- Peixoto.
riais - Acme Process Equipmem
N9 68.389 - Dis posição de lenees mento
de polipropileno ele baixa presCompany.
No 68.503 - Aperfeiçoamentos em
para um telescópio binocular - D são - Chemische
Werke Huls Aktien- aparelhos para remoldageni ou reN9 68.341 - Pôltrona - Cama Me- an Comrany, Inc.
geselischaft.
cânica - Indústrias e Comércio
cautchutagem de pneus para veículos
N9 68.395 - Aperfeiçoamentos em
Luís XV S. A.
ou relativos a contadorea de temoo No 88.451 - Veículos para trans- - Escritório Técnico Comercial AstóN9 68.342 - Aperfeiçoamentos em eletro magnéticos - Companhia Ta- portar material a granel, em parti- s'a S. A.
No 68.508 - Acoplamento de aciocular, caminhão de lixo - Keller
ou relacionados com a produção de eus de Relógios.
namento - Philco Corpora tion •
GmbH.
suplementos vitaminosos para alimenN9 68.396 - an etelaeão filtradota Knappich
NO 68.454 - Esquema d.e circuitos
tação de animais - Adolf Rosenberg com câmara de flor:aliaria.° e de sediNo 68.509 - Processo e equipamenN9 68.343 - Una dispositivo para mentação e armada filtrante Sar- para instalações de teletipo destina- to para extrair o suco de suhstánciaa
das
à
transmissão
automática
c:e
nocortar calos - Enrique Gambardella das S. A.
sólidas e semisólidas. ex-orodutos vetícias telegráficas - Slemen.s & Hals- aetais tais como uvas, poIrra da frue Rodolfo Costa.
N9 68.397 - Aperfeiçoamantos em ke
Aktiengesellschaft.
ta.s e substâncias similaras
M. A.
N9 68.344 - Aperfeicoamentos em , ./rocesso de melhorar as propriedades
Machinery Co.
No 68.459 - Processo para a obten- C. Winearess
dispositivo para obtenção de aero-fo- adesivas de su perfícies de aro e com
posição para aquale fim - FMC Cor- ção de cloretos de ácidos nitao-aiil- (PTY1 Limited.
tografias - Mílton Sampaio Dahyr.
poration.
amido-fosfóricos - Farbanfabliken
No 68.512 - Processo para prepaN9 68.346 - Prensa de quatro
N9 68.198 - Dispositivo eletro-me.- Bayer Aktiengesellschaft.
rar uma composição sêca C ativa de
formas para discos sonoros - Teldee Telefunken-De.cca Schallplatten eànico de alarme para veículos auto- No 68.460 - Processo para extra- fermento - Standard Brands Incormóveis ou semelhantes - AlOysio ção continua de furfurai de maté- aorated.
G.m.b.H.
Hammerli.
rias primas, sólidas que contém PenN9 68.348 - um adaptador de deeN9 68.399 - Dispositivo mecânico tosan. e Pentase além de disposição N9 08.513 - Processo para obtenção
tribuidor de eletricidade moderno, de engate para a mudança da direçai para
D-2-FeM1 -3-Metil-Te tra -Md ro - 1.4execução do processo -- Carl de
Oxazina-Soofa, sdruzení podnikú pro
aplicável em automóveis e caminhões dos 'fflicro-tractores de enxadas rota- Gunnar Carlsson Skogh.
zdra vnt i rkou vyrobu .
antigos - Darci Martos Hofstatter
tivas - Kubota Tekko do Brasi l InNo 68.514 - Aperfeiçoamentos em
N O 68.462 - Compôsto de resina
N5 68.349 - Perfilados mistos de dústria e Comércio Ltda.
anca, e processo para aperfeiçoar arado para colheita de batatas metal e matérias plásticas e processo
N9 68.400 - Forno especial para as condições do seu sazonamento e iiiroshi Okawa.
para obtê-los - Willy Gossiaux.
fabricação de membranas com poros
N' 68.351 - Comando Hidráulico ultrafinos para difusão, obtidas por suas propriedades quando sazonado No 68.515 - Processo de redução
para bate-estacas e outros - Maurice vaporização a quente, no vácuo, de FMC Corporation.
de óxidos metálicos - Eleatrokemisk
Au b ereer e Jean Muret.
um componente volátil de uma liga No 68.463 - Processo de preparaNO 68.518 Nôvo berao - - Luiz
Commissariat a L'Energie Atomr- ção de uma pregnatrieno-diora subsNe 68.354 - Dispositivo elétrico de
Wallage Nigro e Rodrigo Rodrigues
tituída - Roussel segurança para acender charutos e que.
de Morais.
N9 68.401 - Instalação de freiagem
cigarros com indicador de execução NO 68.522 - Cartucho de sxplosivo
pneumática, de secção múltipla, parti- No 68.464- Dispositivo para traLuigi Pramaggiore.
para veículos - Fabbrica balhar fitas de aço - Hoesch Aktien- - E. I. Du Pont de Nemours And
N9 68.357 - Instalação de Armaae- cularmente
gesellschaft.
Cc mpany
namento de objetos ou produtos di- Italiana Magneti Marelli S.p A.
No 68.465 - Composições de acaversos, particularmente de motoveíNo 68.523 - Coroas dantárias cld
N9 68.405 - Nôvo Terminal de
bamento de têxteis e processos para revestimento e ao -processo de fazer
eidos - Ebstein Simon.
Cabo - Alexandre Sklar.
prepará-las
Monsanto
Chernical
N9 68.407 - Acondicionamento de
restaurações den'árias, e mais aspeN9 68.359 - Máquina empoadeira,
Company. *
cia i menta a uma corôa dentaria .de
especialmente para plantações - Ce- Discos de fôlhas abrasivas - The
Carborundum Company.
N9 6.8467 - Aparelho para e.steri- revesti m-nta do tipo suatau t ada por
cílio Ugarte.
N9 68.408 - Aperfeiçoamentos em lizar sucos - Hans Johann Frieciricb armacão -faie Dentists' Supply
N9 68.361 - Aperfeiçoamentos em máquinas
plantadeiras-semeade iras -- Wacker.
Camparry of New York.
medidores de eletricidade a Indução Antônio Carneiro
de Albuquerque.
Compagnie de Construction ElectriNO 68.524 Nôvo interiaptos de
N9 68.409 - Processo de preparar No 68.468 - Processo de ondula- aivaao
que.
repido - Henrique 'lavares
ção permanente, respectieamente. alicompostos
asteróides
Olin
Mathie2,r.' 68.362 - Sistema e processo para
samento do cabelo - Wel:a A. G. • da Silva.
Chemical
Cetporation.
son
aa-separação magnética do fluxo de

..nAt-uu urn.w.u.

Quarta-feira
^
NO 68.527 - Persiana regulavei tipo
Nochirnas F P .- . anas.
basculante
NO 68.532 - Um nôvo modelo de
enceradeira portatil Epel S. A.
Indústria e Comércio de Aparelhos
Blétrices.
N9 68.533 - Ferramenta d . Core e
porta ferramenta para tornos, frezas
e plainas - Gianfranco °nele. Molie,
Cezar Ré e Antônio Coratolo,
NO 68.534 - Um painel visor ou
vidraça, tal como um para-brisas, e
processo para produzir o mesmo Rittsburgh Plate Glass Cornpany.
NO 68.535 - Aperfeiçoamentos em
estantes de aço - Acido do Brasil
Máquinas de Escritório S. A.
No 68.537 - Dispositivo luminoso
para espelhos - Karl Heinrich Hetichert.
NO 68.538 - Máquina de calcular
Zuse K. G.
NO 68.540 - Composição de matéria e corpos e revestimentos formados com ela - Union Carbide Corporation.
N9 68.546 - Molejo para mancais
de eixos e semelhantes - Helmut
Platscheck.
No 68.553 - Composição refractária é artigo feito da mesma - Harbison-Walker Refractatorias Company,
NO 68.554 - Circuito de desvio A. B. Dick Company.
NO 68.556.- Máquina para rechear
carn e do ttfro de movimento contínuo - Ray T. Townsend.
NO 68.557 - Pilha galvânica, para
alta cargas elétricas e processo para
fabricá-la Verta Gesellschaft Mit
Beschrãnkter Haftung
No 68.559 - Aperfeiçoamentos na
seção da resfriamento de um lôrno
de tune' - William Lee Hanley.
NO 68.560 - Processos e recipientes para fermentarão - The Distillers Company Limited.
No 68.561 - Processo cie produzir
novos produtos de condensajão de
ecnnoostos aromáticos e sua aplicação
como herbicidas - Farbenian-lken
Bayer Aktiengesellschaft.
No 68.562 - Fabricacão de negro
de fumo - Columbian Carbon Company ,
NO 68,565 - Ciclone gêmeo com
eclusa pneumática e meeâ.nica Altenburger Maschinen Kg Jãekering
À; Co.
NY 68.567 - Formulações insetici.•
das - Monsanto Chemicar company.
N9 68.568 - Aperfeiçoamentos em
e relacionados com cortinas venezianas ou persianas - Hunter Douglas
International Corporation.
N 9(38.569 - Aparelho para eletrotera.nie - Kazuiça Varna,sita.
NO 68.570 - FÔrros falsos - Georg
1ohannes Goyer.
NO 68.575 - Agentes reguladores
do crescimento ve't• etal - Faybenfabriken 13aver Aktiengeseilsenat:
N9 68.577 - Nôvo oroc ossa nora
preparação de palha sintético para
O tisO de empa l hamento do móveis e
outros objetos - Álvaro Campo.
NO 68.579 - Processo e instalarão
orara fabricar margarina Schrëder
At Co.
119 68.580 - Processo ee litoicãe
-ealzacla de comoosto.s nolimérinos 'Z.a)ot Corporat'ein
N9 (38.581 - Aperf ,lroarriente.s em
(eixes da molas nora veicinbs ~ardo Sabino da Oliveira.
•
N9 68.582 - Tiran t e conector para
bloco de concreto - Na tiona1 Castngs
•
N9 68.586 - Aperfelcoarnentos
aláqu i na impressora la teeidos André Francos Conchou e Enge11, at Robert Maspero.

NO 68.587 Aperfeiçoamentos em
ou relativos a p.ocesso e dispositivo
para conectar e desconectar funcionalmente partes móveis adjacentes.Société Anonyrne des Ateliers de
Construction Schwar.z-Hautrnont.
N° 68.588 - Processo de tingitr fito
de massas orgânicas, capazes de ,tk'rem
fiadas, com corantes orgânicos - eolúveis em água - Ciba Société .P "tonyme.
N° 68.589 - Dispositivo Automático
de Controle de Fluxo Constante de Liquido - American Radiator 6 Standard
.
Sanitary Corporation.

koecat.
'

iiij

N° 68.644 - j)ispe‘sitivo Flutuante para Open,ç's!ts de Pinzura em Geral
- João Emenét;.o Pinto
N 9 68.646 - Aperfeiçoamento em
Secadores de Cereais • - Agrauto S/A
- Indústria e Comércio.

Uutubro de 1970 2565
N° 68.689 - Sustentação para solda
e processo de aplicação - Caterpillar
Tractor Co.
N° 68.690 - Dispositivos enrolador

de mangueira - Manufatura de Brinquedos Mercúrio de Josef Stumpf.
N '68.648 - Dispositivo para OnduN9 68.692 - Bomba alterantiva

lação Permanente - Indústrias Reunidas cipalmente para injeção de combustível
Balila S/A.
em tua motor - Société Anonmy poue
N° f.650 - Dispositivo de Medição l'Exploitation de'; Procedes Chimiques
- Solvay
Cie. •
et Physiques.
No 68.656 - Dispositivo para a ProN° 68.694 - Mecanismo de Monta,
dução de Canos - Guido Stock.
gem para Acloplamento de Impletnento
N° 68.657 - Nova Forma para Fa- Agrícola a um Trator - Massey Fer.
bricação de Queijos - Jawelter Tribst guson Services N. V.
Coelho.

N° 68.5, 90 - Aperfeiçoamentos em
Dispositivos para Fixação de Tampas
1\1 68.660 - Termômetro a Tensão
Sanitárias - Indústria de Artefatos de de Vapor - Nicolino Guimarães MoreiMadeira Astra Ltda.
ra.
N9 68.594 - Processo de Fabricação
N°. 68.661 . - Processo e Aparelhade Cabos Telefônicos Interurbanos con- mento para Extrair Umidade e óleo de
tendo quadras Dieselhorst-Martin com Materiais Frêsc,,s, secar ia tliatamente
condutores isolados em matéria plástica e preparar o material extraído como
e produtos assim obtidos - Pirelli So- Proteína ou semelhantes para fins alicietá Per Azioni.
mentícios - Coproducts Corporation.
N° 68.595 - Original disposição em
N9 68.662 - Aparelho para o Cozibocal e tampa para jarra ou garrafa mento de Alimentos, principalmente inditérmica - Termovacuo S/A.
cado para Massa Alimentícia de qualN9 68.599 - Processo para produção quer . formato Societá Esmccatoi Fade Coreto de' Vinilo Lonza Usinas va.
Electriques et' Chimiques Société AnoN° 68.663 - Máquinas para Sorvete
nyme.
de Creme mole Jersey Creme HolN° 68.600 - Processo para a obten- dings 1?ty Limited.
ção de pedra para arco de violino e
N° 68.664 - Nova composição de
produto resultante - Tranquillo Gianniargamassa - Indústria de :Irisas Préni S/A Indústria de Instrumentos de Fabricada Incap Ltda.
Corda.
N° 68.667 - Silo de Concreto Ar-

N 9 68.695 - Aperfeiçoamentos relativos a uma unidade de corte flexível -.t

Fruit Production and Storage (Lingfieltij
Limited.
N 5 68.698 - Máquina para conformar
feno e produtos agrícolas fibrosos similares etn grânulos - Massey Ferguson

Inc.
N9 68.701 - Aperfeiçoamentos em
ou realtivos à pertences para a fixação
de utensílios a Tratores - Bomford
Evershed Limited.
N° 68.711 - Dispositivo de estica.
mento de correia para tornos cle polia
escalonada - Máquinas Agrícolas Ro.
mi S/A.
N° 68.714 -- Processo de produzir
esteres do ácido fosfonico Farben.
Fahrikmi Bayer Aktiengesellschaft.

Embrulhos - Stefario Rivetti.

N" 68.717 - Porta-Malas - Norton
Indústria de Capotas e Estofainentos
mado pretendido e processo de sua cons- para Veitulos Ltda.
trução - Erik Johan Von Heidenstam.
N° 68.719 - Aperfeiçoamentos em
N° 68.672 - Arca-Soldagem
Air Auto-Faltuiles - Helio Toques Bitten..
Reduction Company, Incorporated.
cuort.
N° 68.673 - Uma máquina de cortar
N°' 68.721 - Aperfeiçoamentos em
tubos - Pio Cinini.
Persianas reguláveis - Franklin da
N° 68.674 - Fonte de Luz de Alta va Teixeira.
Intensidade - Union . Carblde CorporaN" 68.722 -- Procecso e equipamento
tion.
N' 68.675 - Dispositivo de Contan- para a preparação de areia para coo -.
do para Motor de Indução aplicado ao creto, de módulo de pinoca comp.ecndido
acionamento de Bombas Flutuantes - entre 2,1 e 3,0, a partir de areia obtida
de depósitos- naturais apropriados Mario Whitaker.
N° 68.676 - Nôvo Intercomunicador Stamicarbon N. V.
- Outa, Kawano 6 Cia. Ltda.
Processo de produzir
N9 68.724
N9 68.677 - Preservativo para Ma- novos derivados do Imino-Dibenzilo
deira - Prema ,- Preservação de Ma- J. R. Geigy S/A:
deiras S/A.
•
N° 68.726 - Processo para a obtenN° 68.679 - Dispositivo com Alavanele
Agentes
Praguicidas
- Fariam.
ção
cas de Ação de Joelho destinado à trans.
formação de movimentos de acionamento Fabriken 13ayer Aldiengesellschaft.
lentos em movimentos rápidos de ligação
N° 68..727 - Disposição de ligações
- Erich Otto.
para sistemas telefônicos, tendo nas eta-

N° 68.619 - Aperfeiçoamentos elo
ou relativos a processos de- produzir Policloro-Benzonitrilas - N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken.
N° 68.621 - Unidade Motriz para
deslocar encanamentos - Arthur E,mil
jense
•
N° 68.622 - Processo para obter um
Hidrolisado de Proteínas de Peixe Prolux Société Anonyme.

zido peol dito processo - United States
ubber Company.
N' 68.682 - Detector de diferenças
de liquido por tomadas manortétricas de
ação dupla Société des Forges et Atetiers du Creusot.
1\1° 68.683 - Processo para precipitação. de substâncias cercas, tal como

N° 68.728 -- Aparelho para proteçãO
elétrica . contra sobrecargas e alimenta.
ção de monofase - Société Gram-Elec*
trice.

No 68.685 - Processo para preparar
Processo , para Purificar compostos esterSdes - R thardson
N° 68.633
Açúcar - Rohm m 1-ku- Company.
Merrell Inc.
N° 68.686 - Um processo para clorár
N" 68.635 - -Cornotytição de Ração
diretamente metano - Diamond Alkali
Animal Estimulante do Crescimento Company..
Chz;s: Pfizer ó Co., Inc.
No 68.687 - Aperfeiçoamentos em ou
N' 68.636 - Combinação de Acondicionamento para Germinação e Venda relativos a procesx do vedar tubos de
de Sementes - Northrup, King e Co descarga de rec i nientes nos miais prevaleça excesso de pressão não sendo o
No 68.642 - Máquinas de Emissão tubo de exaustão dotado de contração
de Bilhetes e Form
ulários - Burroughs apreciável ou porção capilar - N. V.
Corporation.
PhilipsCloeilampenfabroelem,

gler Gustave Robert.
• N° 68.733 - Processo de produzir
Ácido Sulfarnínico Fabrikationse
selskabt Quebracho S/A.
N9 68.735 - Processo para â prepa•
ração de 1, 3, 17 - Triacetoxiestra 1.
3, 5 (10), 16 - Tetraeno - G. D.
Searle i Co.
N9 68.736 - Anel Articulado destinado ao fechamento de fôrmas para re4

N9 68.601 - Gaze Elástica para Bandagens - Indústrias Sinimbu S/A.

N° 68.602 - Novo processo de produção de concentrados de Café Solúveis em Água - Ramon Perech.
N° 68 . .604 - Processo para preparar
produtos Elastoméricos Aperfeiçoados Montecatini, Societá Generale per Lindustria Mineraria e Chimica.

N° 68.607 - Suporte para Lente de
Contato - The Plasmatic, Inc.
N9 68.608 - Fusível Elétrico Automático - Indústrias Pias Mec Ltda.
N° 68.609 - Aparelho Indutivo utillzado Dielétrico Gasoso - Westinghouse Electric Corporation.
N'' 68.610 - Aperfeiçoamentos em
um Separador de Placas para Bateriais
de Acumuladores --,,. W. R. ,Grace
CO,

No 68.616 - Nôvo Equipamento Alternado de Fárça - Rentaro Takahashi.
N9 68.617 - Uma Fita para Atar

N° 68.681 - Aperfeiçoamentos no pas seletivas de números, dispositivos.
processo para fazer Prepolimeros de seletores comandados por jogos ajusta,.
Poliuretano e fio de Poliureteno produ- dores - Siemens Aktiengesellschaft.

1\1" 6,8.729 - Processo de produzir
um dispositivo semi-condutor de silício
- Siemens-Schuckertwerke Aletiensells•
chaft.
parafina;
sôbre
substâncias
fibrosas
N9 68.624 - Aperfeiçoamentos em SCan-Vax Fabrikations-Forsknings-och
.
1\1 5. 68.731 - Original processo de
Máquinas de Corrente Alternada - Naprover, mecanicamente, de papel maquia
tional Research Development Corpora- Forsaljinings AB.
tion.
• N"-68.684 - Processo de fabricação nas de escrever, de calcular e análogas
de
Cloro por Oxidação do Acido 'Clo- - Mário Dini .z de Araújo Júnior.
N° 68.625 ---. Aparelho Condensador
N° 68.732 - lah5vo processo de em.
de Amalgama para fins Odontológicos rídrico - Institut Français du Petrole,
des Carburants et Lubrifiants.
balagem ou de acondicionamento - Augusto Fraissat .de Almeida.

cauchutagem de Pneus - João Macfr

gion.

If! et§adgehPe
Peecessos:
'ã 9 60.740 - Processo cie preparar
um Elastrômetro Sólido - The Goodyear Tire & Rubber Company.
N 7 68.743 - Composição Gerrnicida
'compreendendo iodo e um sal N-Acil
Colerrino Formei Metil de Amônio
uaterrário - Ruson Labopidories,
'ene.
N' 68.744 - Processo para preparar
'ema composição de revestimentos
aperfeiçoados transparentes e brineetes Rohm & Haae Company.
lee 63.745 - Processo para a prepararão de um composto antipatogeno
e composição . fungicida contendo o
mesmo -• Chas. Meei. & Co. Inc.
N" 63.146 - Telescópio Binocular 1.3 and D Company, Inc.
.iN. 9 (38.747 -' Processo pera a rrreeiaraeão de derivados e acetofenonas
e- Hoffm(inn-La Roche & Cie.
(S'ocieté Anonyme.
No 68.748 - Tijolos • -- Teoppers
'Voinapny, Inc.
V : 68.749 Processo para preparar
eiompostos de Cloreto de Hicirozinio
eacielicos - W. R. Grau & Co.
No 68.751 - Mecanismo propulsor
e J n e carregamento de máquina manieuladora de latas - Aluminium In-',ertietional Inc.
N' 68.757 - Aperfeiçoamentos em
uu relativos a dispositivos comportanelo um tubo de raios catódicos, dotados ria canhão eletrônico com curva
rie reodu i ação de declividade aumenlede - N. V. Phillips'Gloellampeneabrieken.
• N" 68.758 -- Aperfeiçoamento em
o 11:"CiatiVOS a dispositivos comeortanele um tubo de raios catódicos, dotados de canhão eletrônico com curva
de modulação de declividade aumeneada - N. V. PhilipsiGloeilarripenfal
'erieken.
NP 68.762 - Aperfeiçoamento em ou
e letivos a lâmpadas elétricas de des.
carga de um gás compreendendo uma
camada luminescente - leT. V. PhilipsiGloellampenfabrieken.
No 68.764 - Aperfeiçoamentos de
eil stiositivos alimentadores de energia
eletrica Autoneatic Telephone Os
eslentric Company Limited.
Nç 68.765 - Aperfeiçoamentos em
Robertshaw-Fulton Controls Comdispositivos de controle termostátleo
pany.
No 68.773 - Processo para fazer po1imeros vi nil - Arilicos expansíveis
utep-aplicáveis e polímeros vinil-arlSaco santo-apagáveis - leoppers 'Company, Inc.
N9 68..774 Processo para a prepasracão de derivados de dimetil -Benzohidroquinoria (1,4) - E. F. Hofeenann-La Itoche & Cie. Sociétê Ano-

"e.
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DeRFTOR GERAL
Em 1 de oulubro de 1970
Pedido dé preferênc:a
Leide Manuela Barrueco (no pedido
de preferência do termo 215,945 P,I.) .
Coicedo a preferencia.
Recons:deractio de despacho

(5.;e9:.=_o In)

• The Electric Storage Bactery Company (na reconsideeação tio despacho que indeferiu o termo ri9 111.005
- P.I.) - Em face do paeecer tia
Divisáa de Paeeni:es, nego acoUlimento ao pedido de reconsideraçeo e
man:Lenho o despacho de indeferimeeto, publicado no D.O. rio 31-7-65.
The Bendix Corporalion (na reconsideraçã.o do despacho que rieferiu o termo n9 111.030 - P.I.). Em face cio parecer da Derisão de
Paeentes, nego acolhimento ao eedido de reconsideração e netatenao
o despacho concessivo, puolicado
D.O. de 17-6-63.

PPG Induseries, Inc. (na reconsideração do despacho que indeferiu o
termo: 131.553 - P.I.) em lace. do
parecer da Di.eão de leaten res, nego
acolhimento ao podido de 'ecensideAncora Companhia de Industrie e
ração e mantenho o despacho-de indeferimento, publieado no .D. O. de le Come-ido (na reconsiderea° do despacho que indeferiu o termo numero
de junho de 1670.
Super Test S.A. Ind. e Coro. (az 120.726- M.I.). - Em tece, do eereconsideração do desvelei que de- dido de reconsideração, reconsidero
feriu o termo 123.402 - P.I. - em o despacho de lndeferimeate, publiface do parecer da Divi sãe de Pe tele cado no D.O. de 21-8-62, para o
-tes, nego acolhimento eu pedido . de Dm de conceder a patente.
reconsideração e mantenho o despaLonza S.A. (na reconsideraçáo
cho de deferimento, publicado em 22
despacho que indeferiu o terine núde fevereiro de 1967.
mero 157.204 - P.I.). - Em fa ce
Anstalt For Die Entwitcelung vou: do parecer da Divisão de ?atentes,
Erfindungen und Gewerblichen An- nego acolhimento ao pedido de rewendungen Energa (na reconsiderae mantenho • despacho
ção do desnacho que indeferiu o 15':- consideração
de
indefeeme.nto,
publicado no D.O.
mo; 108.993 - P. .)..- Em face de de 16-1-70.
parece": da Div:seo de Patentes. reconsidteo o despacho publicado no D
Exigência
O. de 4-10-66, que indeferiu o pedido,
pare o fim de conceder- a patente.
N9 488.955 - Adams S.A. - Ao
American Smelting Refining Company (na reconsideracão do despache interessado para provar que na inique dec l aro ua caducidade da paten- cial de fls. 2 - Adams S. A. é a
te P.I, n9 59.0511. - Em face do pa mesma firma de que trata o regisrecer da Divisão de Pa tentes, nego tro no 262.993 - Aclaras S.A. - Calacol himento ao pedido de reconside- çados e couros, Indústria e Comerrarão e mantenho o desincho, publi- cio.
cado no D. O. de 28-4-67, elle decl aDiversos
rou a eadecidede da presente patent
de no 59.051).
Osvaldo Cruz de Paiva Oliveira
Bravia S.A. Ind. e Com. de Ma- (no pedido de cancelamento de anoteriais Plásti cos ((na reconsiderar-5' tação de transferência). - Arquimero 135.603). Em face do parecer ve-se o pedido.
do desyarho que deferiu o termo tolN9 388.229 - Instituto Quirnioteda Divisão d e Patentes, mien acolhimento ao pedido de eeconsideração e. rápico Brasil Ltda. - Arquive-se.
mantenho o decnacho concessivo, pubuicado no D. O. de 12-8.66.
Divisão
de Marcas
Armaccies de Aço Probel S.A. ((na
eeconsideracão do despacho que de
Em 1 de outubro de 1970
feriu o termo: 86.015 - P.I.) - Em
face do parecer da 'Di visão de Potentes, reconsidero o d espacho; publicado,
Notificação
no D. O. de 27- 0 -52, nue coimam e
paterte, para o fim de denegá-la.
Depois de decorrido op razo de 60
Indústrias e Comércio Luiz XV S.A. dias, a partir da presente data para
(na reconsi deração do despacha que recurso ou impugnação e se nenhum
deferiu o termo no 86.210 - M.U.) interessado do mesmo se valer ficam
- Em face do parecer da Divisão de notificados os requerentes abaixo
Patentes, reeo ecolhirne.nte ao pedida mencionados para comparecer a êste
de reconsideracão e mantenho o des- Departamento, a fim de efetuarem
pache cenressivo, publicado no D.O. o pagamento da taxa final, dentro
do prazo de 60 dias, contados da
de 25-4-1963.
data em que tiver expirado aquele
Vicente ?emendes ((na veconside• prazo de recurso:
-anão c1 deenacho aue deferiu o terra() n9 91.315 - P.I.). - Em face
Marcas Deferida°
re 68.775 -- Produção de Alcod-Pe- do naeeeer de, r'aviseo de Patentes
R-iic' l inas Alfa-substituidas e seus sais reconsidero o despacho publi cado no
493.235
VE Formaaa S.A.
N9
D. O. de 25-5-82, me concedeu o
- Chas. Pfizer & Co., Inc.
Ind. e Com. - Classe 3. - Registente.
para
o
fim
de
denegá-la.
No 68.778 - Peocesso para a nrepatre-se com exclusão de anéis detuA S. A. Tubos Brasilit (na recor- redores, antidetonantes para motoeanão de alcoois não saturados e de
seus esteres - F. Hoffman-La RO- ei derarãe do despyae.he (Me &feriu o res de explosão, bandagem de roda,
termo no 109.181 - P.I.). - Fm fa- acenicos e Considerando subscituido
che & Ce. Société Anonyme.
ne do nerener da bis/sã,' de atentee
N9 68.779 - Processo para a prepa- nego a eol himento ao ned irle de recon- linotipos (n de terceiro) por máquina
eaeão de alcooi s não saturados e de si de ra e ãe e inantenh (e) desincho men- de impressão). •
sci ,s, esteres -P. Hoffmann-La Rache
nebeicedo no D.O. de 21-12
Conrado
N9 566.992 - Águia
Si; Cie, Seciété Anonyme.
Wagner - Classe26.
Indústria e Comercio Arttonin N i - Guilherme
No 68.780 - Processo para a prepa- eueira S.A. reconsiAerafien do N9 606.103 - Jacal - Auto Peças
es e ão de e l ccois nãe 'aturado e de eieeeneho Cl.P (+Inferiu n teme remero Jacal Ltda. - Classe 21.
seus esteres - E. Hoffmann-La RO- 1e9.5'd - - Em face cie vise
N9 608.774 - Socam.] - Sodima
abe & Cie. Société Anonyme.
eeeer da nivisSe de 1? ate/1 1.ns. renen - Sociedade Distribuidora de lelaq'senas
No 68.781 - 'Um aro de peças miei- eidern n desrecho. ~veado no .n.n Agrícolas Ltda. - Classe 2L
' tini as para -receber um pneumático - de 96.11-6R, nue ecrn ee,l eie a patente
Gerdal
N9 653.697 - Der-Dal
The Goodyear Tire & Rubber Com- -mei o fi in dederaee.-1e.
Gonçalves Roma - Classe 21.
pane.
N9 660.243 - Tabajara - J. Nery
Fios e Cabos Plásticos do Brasil
No 63.782 - Nôvo dispositise' para S.A. (na reconsidereeão de' cle een- - Classe 26.
Ni 371.959 - Sotreq Sotreq Soraspar cana de açúcar - Ra.mundo cho mie deferi u o termo n9 109.,e54
- P.I.) - Em face do oerecer cie ciedade Anôn i ma de Uratores e EquiMeie de Oliveira.
Eio 68.785 - Um evieporador apei- nivis'e o de. Pater iees, neeo eil h i reen- pamentos - Classe 6.
fe' • .eodo do tipo continuo, que traba- te pi, rd4o r r eene - Pie eerio e
Ne 489.354 - Ban'ai's Play FáÂha por meio de película - Oswaldo mantenho o despache r " ---,uv), pu- brica de Brinquedos Bambi Lida,. g'cl relra da Roct
Classe 26.
blicado no D.O. de 15-7-63.

Oatubro de 1970
N9 489.356 - Little-Bamei eee.
brica de Brinquedos Bernbi Lecla.. -Classe 26.
N9 657.794 Ird.
Auto-e,e.ças eiellenica Lide. te 6.
6.
eraato
IN ,' 633.425 - Soceinieio
Peças -- Prees para Carniurdies e
Traiu:as Ltda. - Cla.e.::e 21 I
tre-ie com exclusão de rno'nhos
venios).
IV 630.492 - Idaço - lilaço Importado:a de Avie Ltda. - Cies..
se 5.
N-' 653.794 --- Savil Szwil EseruLidas Ca. Aço Seo Vicente Ltda. . Classe 16.
N" 6e0.312 Eeeco - e:teco Empresa técnica Auxiliar de Constoueão Ltda. - Classe 16.
N9 636.176 -- Bom oia - Empre(elasae 37.
sa Ince. Garcia S.A.
N9 653.545 - Marandino - Esquadrias 1Vlaranclino Leda,. - CeieSe . 16.
N" 659.235 - Central - i'entral
Engeaharia Com. Ltda. - Classe
16.
NO 6e0.125 rofex •- Ind. ne
Calçados Tofex Ltda. - Classe ete
N9 660.452 - Camaco - Casa Camaco de Maeerlais le Cons: e ycão Limitada - Clriase W.
Eie
N9 661.069
Gania S.A. - Classe 23.
MobiN9 656.107 - Mobilinea
lieea S.A. Ind. a Com. de Máve:s
- Classe 4.
leib3o RuTa.col
69/.1o0
drigues - Cla cse 4.
N9 492.789 - Cedellyba, --• eea.
Classe 22.
Indl. Rio alahyba
N 534.18e --- ENSI Engenivela
J
Elétrica e Ind. Enei tclj. -• Claase 16.
N9 586.099 -- Jundia - Ind. ee
Elásticos Jundia Ltda. - Clasee 24.
lamoio
N'' 606.073 -. Taniolo
Clasee 11.
Molas Espirais Ltda.
N9 612.756 - Peugeiot - ieutornobiles Peugeot, - Classe
N5 619.852 -- Fonte dos Retainos
- Fernando Atheyde Gue rra -- Classe 23.
N9 624.446 --- Luar -- Tuselil Paulista S.A. - Classe 37.
dera,1 Sole 9 626.030 -- • earalfix
ciedade Anônima Fábrica de Tintas,
ClasEsmaltes, Lacas e V":133!Z30
se 16.
N9 637.589 - Glacie - Olacie
teriais de Construção Ltded - Messe 16.
N9 638.269 -- Maembi - Maembl
Ind. de Roupas Ltda. . - Classe 33,
N9 638.779 --. Velur --• Etain
--. Modas Etam S A. - Classe 25.
CalçaN9 640.720 - Poupette
dos Poupette Ltda. - Classe 36.
N9 '648.177 - São Judas Tadeu Manufatura de Bordados São Judas
Tadeu Ltda. - Classe 37.
N 9 617.262 - Sancho - Sancho
Lanches Bar Ltda. - Classe 41.
N9 631.183 -- a Pluma - Plaina
Agua Mineral Radioativa Ltda. Classe 43.
N9 635.100 -• Loureiro - Bar O
Lanches Loureiro Ltda. - Classe ee.
149 638.908 -- Cueupá •-• Panifieee
dora Curupá Ltda. - Classe 41.
N9 639.677 - ChavesIrmãos
Chaves Ltda. - Classe 41.
N9 641.133 - Papagaio -- Distribuidora e Produtora de Alimentos
S.A. - Classe 41.
N9 649.665 - Aruama -- Supermercados Aruama Ltda. - Classe
41). - Registre-se com exclusão de
ca).
Penafiel
N9 649.68e -- Penafiei
Transporte e Com. de Carnes Ltda.
- Classe 41.
Ne 651.811 -- Noites Cariocas Checolate à, Sultana S.A.
se 41.
41,

tàuarta-te;ra

N9 654.913 - Mawo - Indústrias
131rigul cleo
N 5 652.552 - Giol
Reunidas Max. Wolfson S. A. Biol S.A. - Classe 41.
N9 653.225 - Sinhasinlia -'1rniaas Classe 11.
aa. 655.724 - Alucap - MetalarSantiago & Cia. Ltda. - Classe 42.
N 9 653.531 - Algadres - Panifi- gica Heleny S. A. Indústria e Cocação Algodres Ltda. - Classe 41. mércio - Classe 31.
N9 656.784 -- Americana - Casa
Montesscri -- LanN 9 654.629
Classa 16.
ches Montesaori Ltda. - Classe 41. Americana Ltda.
N9 , 657.906 -- Camping - Cam- N 9 655.383 - Sibarita - Bar e
Lanches Sibarita Ltda. - Classe 41. ping Indústria e ComÉrc10 de BarraN9 655.384 - A Carroça - Chur- cas Ltda. - Classe 31.
N9 658.159 - Malta - Paulo Malrascaria A Carroça Ltda. - Classe
ta Importadora S. A..- Classe 11.
41.
N9 659.974 - Martlnique - S. • A.
N 9 658.448 União - Damo S.A.
Ind. e Com. Exportação e Impor- Comercial- de Miudezas -- Classe 36.
N9 660.077 - Madezati - -• Comertação - Classe 41.
N 9 655.450 - União - Damo S.A. cial Madeeatti Ltda. - Classe 4.
N 9 660.178 - Hotwool - Marcos
Ind. e Com. Exportação . e ImporKeutemedjia.n - Classe 23.
tação - Classe 41.
N e 661.601 - Impala Indústria
N 9 655.523 - Brocil - Brod &
de Calçados Impala Ltda. -- ClasLtda. --a Classe 41.
se 36.
N 9 055.643 - Agtal - A. Guedes
Alwan InN9 663.850 - Alwan
Torrefação de Amendoim Ltda. Clasdústria e Comércio Ltda.
•
Classe 41.
N 5 655.646 - Agtal - A. Guedes se 11.
N9 664.734 . ••- Semana •-;-• Semana
Torrefação de Amendoim Ltda. - Serraria de Mármores Nacionais
Classe • 41.
N9 655.791Braga - 'Panifica- Ltda. - Classe 4.
N 9 664.763 - A Gaivota - Ana. - Classe 41.
dora Braga Ltd
N9 656,214 - Dos Trilhas --a Bar gelina Ginotti - Classe 4.
N
9 676.226 - Persala - Indústrias
e Lanches dos Trilhos Ltda. -- ClasParamouzit S. A. - .Classe 36. •
se 41.
N 9 681.370 - Reeord -• U. A.
N9 656.242 - Pedrinhas -- Pastificio Pedrinhas Ltda. - - Classe 41. Dorneles - Classe 4.
EmprêaT9 691.954
RochedoN 9 658.022 -•Celgar -- Mercearia
e Laticínios Celgar Ltda. - Classe sa de Mineração Rochedo Ltda. Classe 4.
41.
1" 699.592 - CaSa das Coirentas
N 5 658.025 - Ocian .- Com. de
Produtos Alimentícios Celan • Ltda. - - Casa das Correntes Imanfaaçae
e Comércio Ltda. -- Classe 11,
Classe 41.
laa? 699.717 - ltec MItee -- Cons.N 9 659.594 - Araribóla -- Frigotruções Elétricas Eltec S. A. - Cles-.
rifico Sparta S.A. - Clawe 41.
N 9 662.344 - Antomar - Meraan-• se 11..
N 9 279.827 -- Talisma
ti/ Antomar Ltda. - Classe 42.
N 9 684.354 - Venus - Cerealista Scavone S. A. •- Classe a36.
EngeN9 373.787 - U1tra-11a
Venus Ltda. --a Classe 41.
lhard indusrties Inc. - Classe 11.
Emprésa
N 9 684.513 - Lacta --- Indústria
N9 423.929 -- Pontal
de Cc'nocolate Lacta S. A. - clas- Fornecedora de Madeira Pontal Ltda.
se 41.
E
- Classe 4.
N 9 686.665 - Uchaa, •-- Bar e efaf'ê
. Uchda Ltda. - Classe 41.
N 9 690.626 - Pão de Açúcar Pão de , Açúcar S. A. Indústria e
Comércio - Classe 42.
N 9 690.849 - Ye-ye-ye Bozzano
S. A. Comercial, Industrial e Importadora - Classe 48.
N9 695.387 - ICAR •-- ICAR Indústria e Comércio de Adubos e
Rações Ltda. - Classe 2.
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N9 528.547 - Confecções Amaral
- Enxovais Amaral Lida - Clalai
n 9 36.
N 9 428.545 - titllidane Domésticas
Amaral - Enxovais Amaral Ltda.
- Claase 30.
N 9 446.82a - Aurea - Comercial
e importadora Ourea Ltda. - Classe 5.
N9 453.619 - Imaerial Eastman Corporation - Classe
•
n9 11.
N 9 454.262 - Cometa -- Indústria
de Moldes Mecanica P stamparia
Cometa Ltda. - Classe 11.
N 9 474.375 - AMA •- Matteucei
Amadio Ltda. - Classe 11.
DIVISÃO DE- PATENTES
Em 1 de outubro de 1970
Notificação

.N9 500.223 - Climax - Labora
t:rio Clána.x S. A. - Classe 6.
Ne 528.801 - Barnbi - Fergo S. A.
Indústria Mobiliaria - Casse 26.
Bort°
N9 556.279 --a Rex Metal
Federica S. p. A. - Classe. 6,
N 9 597.275 - Mira - mira Auto Peças Ltda. - Classe 21.
N9 596.177 - Bonfim - Garage
e Oficinas Boafini Ltda. - Classe 6.
Ford
Monterrey
N 9 600.111
Motor Company - Classe 21 .
Ne 600.853 ---• Mitstioischi - Mitsubishi Brasileira de industria Pesada ^ Ltda. - Classe 6.
N9 601.705 - • Ottofuso - Otto/uso
Máquinas Texteis e Parafusos Ltda.
- Classe 6.
N e 601.791 -- Chani e ion lnunstria e Comércio de Fluidos e Lubrificantes Champion Ltda. -- Classe
n 9 47.
N. 601.248 -- Eldrfaac • -- ifictrotec
Ltda. - Classe 6.
N e 453.9a6 - Crucible Rex •- Cru..
cible &cal Company oe America Classe 6.
CEBRA
N 9 58/.667 --• • GEBR•A
Conenliçaes Elet,oinecatacas firaclasse 17.
tii • eiras Ltda. •
sfAM
aia-Lab.:a
N9 t6a.40:f
Jane te. na
a-idaart
Socieuaae •
....enarias
'rena Lada. se 2.1..

1970 2567

Notificaçao
Ficam notifacados os requerenteg
abaixo mencionaaos, para compare*
cerem a éste DepartaMento, a tina
de efetuarem o pagamento da taxa
final e da primeira anuidade dentrg
do prazo de 60 dias.
Privilégio de invençao de.] erulos
N9 147.665
Processo continua
para a manufatura filamentos,
Películas, tiras e objetos configurados similares - British Nylon 5P111 a
-nersLtca
N° 152.304 - Processo para separar
uma mistura de gás de carga,.contendoi
moléculas capazes de ser, in n.eiratnente,
absorvidas, dentro de um leito de penei.
ra molecular zeolitica, de outras molé,
cuias citadas que não são, internamente
absorvidas dentro do citado leito e pro4
cesso, para separar parafinas normais de
uma corrente de carga de vapores de
hidrocarbonetos cont endo parafinas
normais e hidrocarbonetos não :normais
e tendo um ponto final de distilação de
at'é crerca de 371C - Union Carbide
Corporation.
*

Deuois de decorrido o prazo de
60 dias, a partir da presente data
para reJurso ou impugnação. e se nenhum interessado do mesmo se valer ficam notificadas os requeaentes
abaixo mencionados para comparecer
N° 1630.200 - Aperfeiçoamentos em
a aste Departamento, a fim de. eletuarem o pagamento da taxa final, máquinas agrícolas - Texas Industries
dentro do prazo de 60 dias, conta- Inc.
N° 163.464 - CoMpressor mecânico
dos da data em que tiver . expirado
para Pnsilagern automática de forragem
aquale prazo de. recurso.
Desenho 'ou modelo .industrial
deferidos
a
N9 168.166 - Original configuração em bota protetora de calçados
de senhoras - Kenji
N 9 170.,82 - Nava aentiguraçau
para caixas d:á g iat - Permatex
Cimento Amianto S. A.
N0 183.218 - Original modelo de
calça com vivo - Jovem Guarda Administração e Participações. Ltda.

LM DE IMPRENSA

Marcas ind e er atas

de

Regulamenta e liberdade
de manifestação do penlamento e itle informaçãos

ruvULGAÇA0 N' 991

Preço: Cr$ 0.28

A VENDA
Na Guanabara
Seção de Vendas . Av. Rodriguea Áives, I
Agência I: Ministério da Fazenda

1

- Odoarclo Cariani.
• 173.130 - Aperfeiçoamento era
arados cle disco a tracão animal - Implementos Agrícolas Rogcoiski Ltda.
173.220 - Estrutura modulada
•
Para silos - Avitec Ind. Aeronáutica
S.A.

Privilégio de Invenção Indeferidos
N o 143.199 - Aperfeiçoamentos etrt
ou relativos à máquinas para pre paro de
forragens - Irmãos Nicola S.A. Me.e
cânica para Ind. e Lavoura.
1\1 9 145.154 - AperfeiçoranenoÉs em
Toucas para banho - Magdalena Maria
Vianello.
No 145.289 - Método de Materiais
lam:nados de reforços para sapatos
Cia .1Inited Shoe Machinerk do Brasil.
.N" 145.499 - Nôvo processo de ornamentação de copos .e produtos resultante - Altemio Sp'nelli.
N° 145.828 - Aperfeiçoamentos eui
ou relativos a mecanismos de acionamen,
to e de direção para veículos infantis
Cavtia mal e Com. Ltda.
No 151.488 - Novos aperfeiçoamen•
tos em embalagens para choco'-. tes e ou-e
tros - Chocolate Dukora S.A.
N° 172.235 - Niivo tipo de suporte
para ramos de árvo-es artificiais - An.
sano Falavinha Ei Ca, Ltda,
N° 218.152 . - Dispositivo basculante
porta-cabides •-• Indústria de Móveis
Bela Vista Ltda.

Desenho ou 114 odêlo I n6:fria'
indeferidos
N° 184.624 . - Nova e original esc15.411"
va para limpeza - Ernesto Hidromiti

Okamura
1\1 9 1'0.033 - Original configuração'
em centro de roda para automóveis --a
Rodabrás Ind. Brasileira de Rodas 41
Auto Peças.
No 151.917 - Néevo modêlo de volane
de renda - Fábrica de Filó S.A.

Atende-se a pedidos pelo reembôlso postas

N° 156.689 - Um nevo moddo
batedeira ou inisturadora de pequeno

Em II rasais

porte - Isauro Dominguez. .
N° 162.705 - Nôvo tipo de cuba
para lavatórios - Christalflex Ind.
Com. de Plásticos Ltda.
N° 164.250 - N8vo modê/o dc pe.
destal de mesa giratória
Emílio BoR

Na Sede do OIN

•

Quarte.feke

DIÁRIO OFICIAL (Se.n •x o III)

\
Copyrnatie S. A. Ind. e Comércio
N° 164.281 - Nôvo e original moDivisão Jurídi...m •
(tranf. para seu nome da pai. PI têrlêlo de canopla para válvulas de descarmo n° 170.128 ---'13I tênno n° 175.103)gr - Artefatos de'Metal Deca S.A.
Em 1 de outubro de 1970
I João macio de 'Lima (transf. para
N 9 164.327 - Nôvo tipo de embalaseu nome da pai. MU têrmo número
gem de palitos de fósforos de seguranExpediente do Diretor
180.445). - 1) Anote-se a transfeea --- Carlos Mala de Souza.
, rência dos direitos pertencentes a José
EXIGÊNCIAS
N° 164.330 Nôvo modêlo de fecho
Francisco Coutinho para João bacio
- Cia. Fábrica de Botões e Artefatos
de Lima - 2) Arquive-se o pedida
teumpra Exigências.:
de Metal.
tie f13. 23, por falta de cumprimento de
N° 165.118 - Nôvo modêlo de disNewton Silveira (procurador ou CO- exigência.
pasit:vo para aspergir liquido - Pra- cesso G. 120-70).
bile: Ind. e Com. de Plásticos Ltda.
North American Rockwell Corp.
(ali. de nome do titular na pai. PI
N° 165.313 - Nôvo modêlo de
têrrna n° 182.469 - PI tétano número
Seção de TransferMcias
3olado - São Paulo Alpargatas S.A.
187.050 - PI termo n° 190.301 - P1
167.767 - Nôvo modêio- de
e Licença .
tênis° n° 190.395 - PI têrmo número
trava de direção para automóveis 190.393 - Pi têrmo n° 190.561 - PI
Artur Eberhardt S.A. Indústrias ReuTransferências e Alterações de nome tênno 191.153 - Pi têrmo n° 191.270
nidas.
do Titular de Processos:
•,--- PI têrmo n° 192.552 - PI tèrmo
N'• 170.471 - Nôvo e original mo, Foram mandadas anotar nos pro- ne 193.910) . - Anote-se a transferêmde boneco representativo de vaguei5'0 - Plástico Veyká Ltda. Ind. e cess,ns abaixo mencionados as seostin- cia, e a alteração de nome.'
Kumiai Chemical Industry Co., Limitas transferências e alterações de nome
Com.
ted (mit. de nome do titular na par.
do Titular de Processos:
IN 170.746 - Nova e original conPI têrtno 187.250 - PI termo 195.44P
Ford-Willys do Brasil S. A. (alt. - PI têrmo 195.661). - Anotem-se
figuração para Sabões e Sabonetes Dei-Mar S. A. Ind. Brasileira de Sa- de nome da titular na pat. MI número a transferência, a' alteração de nome
5.693 P1 n° 61.301).
bões e Sabonetes.
e de sede.
Talos S. A. Equipamentos e SisteN° 172.955 - Novo Modêlo de Cho- mas (transf. para seu nome da pai.
Usinas Brasileiras de Açúcar S. A.
peira - Olympio Aun.
(a/t. de nome do titular na pat. PI
P/ e" 71.487).
N' 176.980 - Nova e original zoaAlveuius Equipamentos Tubulares termo n° 204.598).
figuração ornamental aplicada a Seca- S. A. (transf, para seu nome da pat.
`._ ray industries, Inc. (alt. de nome
dores para cabelos-Mario José Ales- PI térmo n" 162.632).
do titular na pai. PI remo n" 205.972)
sandro.
Anote-2e a alt. de nome da co-deposiSia internacienal Inc. (tranf. para
N' 183.220 - Original disposição seu nome da pai. P1 têxtil() n o 166.026). tante Toyo Rayon Coinpany Limited
para Toray Industries, Inc.
decorativa em calças - Jovem Guarda
Ind Brasileira de Filtros Mamo SoLitewate Transport Equipment Corp.
(Administração e Participações) Ltda. ciedade Anónima (transf. para seu no(transf, para seu nome da pai. PI têrme da par. MI termo a" 173.176).
MozItila de Utilidade Indefe.rido
mo n° 217.446).
Vian & Cia. .(transf. para seu nome
Copymatic S. A. Ind.' e Comércio
N, 137.129 - Nova configuração da pat. MI termo n" 191.555).
(transf. para seu nome da pat. PI terem modelador para seios - Aldo Ris'Ws-trinas Varga S. A. (iransf. para mo o' 148.657).
tori.
seu nome da pai. PI térmo numero
Ne 150.530 - Novo sistema de uti- /92.815).
EMGÊNCIAS
Eduardo Ribeiro Bastos (transf. para
Lização de vidro trazeiros dos atiteuite
veia Wolkswagen - Rogerio da Neves seu nome da pai. P1 têrmo n° 193.010).
Cumpra Exigências:
Anete-se a transf. dsts direitos parPinto.
Maria Regina Mathieu (junto à pai.
tancentes a José de Araujo Bastos para
Eximmcias Técnicas:
PI n° 57.540).
Eduerdo Ribeiro Bastos.
Maschinenfabrik Memmingen KGN° 158.950 - Rolam & Haas ComAnclerson Clayton S. A. Ind e Co- INTG. Theodor Otto (junto à pai. P1
pany.
mércio (alt. de nome do titular na n° 79.369).
Wladyslaw Diamand. pat. PI têrmo n° 193.218).
N' /64.672
Hercules Insc. (junto à pat. MU núN" 176.244 - Quingley Company
Boehringer Mannheim GMBH (alt. de mero ,81.335) .
Inc.
nome do titular na pai. PI tênno nuN° 176.453 Office National Indue- mera 194.026).
Walfrido Rincon Keminer (junto • a
triz de L' Azote.
• Thales Fernandes (transf, para seu pai. MU n° 5.581).
Borg-Warner Corp. (junto ã pai.
N° 177.396 - Crucible Steel Com- nome da pat. PI têrmo n° 196.570):
PI n° 58.846 - PI n° 59.534 - PI
pany Of Ame rica.
Antonio Sanches (transf. para seu n9 64.070 - PI n° 71.000 - PI núN9 177.431 - Caterpillar Tractor nome da pat. PI ermo no 204.595).
mero 75.361).
Co.
Tetra Pak /nternational Alctiebolag
N° 009.032 - Lutado Paula Ribei
Phitco Corp. (junto à pai. PI núme.it. de -some da titular na pai. PI
ro 70.291).
têrmo
205.050).
Ivo Galliazzi (junto à pat. MU núKunnai Chemical Industry Co., LiN" 179.721 - Meehanite Metal Cormited (alie de nome do titular na pat. mero 6.781).
poration.
Cerâmica Saliente Ltda. (junto à
Ne 179.718 - Anstalt Für Technis- PI têrrno n° 165.223).
pai. MU n° 7.165).
the Entwicklung Und Verwertung.
Anotem-se: 1) Transf. da co-requeN 180.861 - Eastman Kodak Com- r-nte
Irmãos Pugliese S. A. Instalações
pany.
lhana Chemicals Co. Limited - Para Com. e Ind. (junto à pai. PI número
N° 181.049 - Dresser Industries Toa Moyaku Kabushiki Kaisha - 2) 73.437).
Inc.
Cia, Ferro Brasileiro (junto à pai.
alt. de nome da última para Kuraiai
N9 183.292 - Henkel & Cie. Chetnical Industry Co.,. Limited - 3) PI 11 9 53.895) .
Jayme Jose Barros Lisboa (junto à
alt. de sede desta para 8, 2-Chome,
G. ia. b. H.
N° 183.727 - J . P. Stevens & Co. ohte-machi. Chiyoda-ku, Tóquio Japão. pai. PI n° 70.269).
Inc.
Borg-tVarner Corp. (junto à pat.
Cia. Taperu= de Estofamentos
N 183.928 - J. Berenato Metal (transf, para seu nome da pai. PI PI n° 76.674 - PI n° 78.546).
YI40nithing Company Inc. e Francis EdPhotocircuits Corp. (junto à pai. P1
tétano n° 131.497 - PI têrmo número
ward Costelb.
131.981 - PI termo ti.° 135.579 - P1 têrmo n° 162.223 - PI termo número
têrmo 149.030 - PI têrmo número 162.235 - PI n° 79.659).
N' 183.950 - Glohe-Union Inc.
Inter)fint Impressora S.A. (junto à
149.035) Anotem-se: 1) transf de RoN 9 184.749 - Novacel S. A.
N" 185.415 - Ioshikado Okenishi. chvg._:1-Standard Corp., org. sob as leis pat. PI têrmo 190.269) Voeth AmeriN° 155.957 - The Natural Rubber da Est. de Delaware para North Ame- can Rockwel/ Corp.
rican Aviation, Inc. - 2) alt, de nome
Preducers'Research Association.
Interprint Impressora S.A. (junto à
desta para North American Rockwell
155.985 - Miguel Sampol Al- Corp. - 3) transf. da ültima para pat. PI te:rmo n° 139.479 - PI têrmo
o' 140.353 - PI r•rmo n° 158.541 7barrán e José 13enigno Huerno Sánchez. Cia. Teperman da Estofamentos.
P1 e2rino n° 166.339 - PI termo miN° 153.430 - Caterpillar Trator
Sandvil ílo Ere-il S. A. Ind. e Co- mero 169.529).
Co.
•
mércio (transf. para seu nome da pai.
Metaleráfira Rojek S. A. (junta ao
:Arquivamento de Processa
PI tèrmo n° 15.410).
têrrna'n9 1 4. 5. 1 70 nat. PI).
Arco-' S. A. iecl. riatro D./et-arre.
N' 193.695 - Dr. Alvaro de Ar
D? nnem-tu, S4 ern-en, Bitrier & loa
-•,,ta Malta e Toão Antonio F. de Mel g ira (alt. da rot a - •-l a titular na pat.
(junto à int. PI tèrneo
P/ têrmo n° 19,Ca3)„
flo (Arquivem-se o processo).

Outubro de 1970
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Moacyr A. Maffei & Cia. Ltda. (junto à pat. Pi têm() n o 194.388).
Alem Researeh and Davelopment
Limited (junto à pat. P/ Urino número 195.988).
Sol Caie MFG. Corp.. (junto à na..
tente PI térmo n9 202.389).
Montecatini Edison- S.p.A. (junto
à pat. PI térmo n o 160.621).
Charles Begard tjunto à pat. PI
tèrrno rio 150.133).
Pirelli S.A, Cia. Industrial Brasileira (junto à pai. PI têm° n 0 176.141;
- P1 -ermo a° 122.586) .
Shering Aktieng,esellschaft (junto a
pat. PI térmo no 194.546) - PI têrmo n9 194.517).
Ce.nron Litnited
Canron Limitee
(junto à pat. PI têrmo n° 196.107).
Smithpac Corp. (junto à pat. PI
fênico n° 194.418) .
Diversos

Cam Gears Limited (junto à pat.
PI tênno no 197.860). Arquive-se o
iisdido de anotação de transferência,
em face do parágrafo único, do artigo 151, do dec.-lei 11 9 1005, de _1-9-70.
Usinas Siderúrgicas de Mrnas Gerais S.A. (junto à pat. PI n o 62.507)
- Arquive-se o pedido de anotação de
contrato por falta de cumpri- mto de
exigência.
João Nunes Duarte (junto a patente MU térmico n9 183.155). Arquive-se
o pedido de anotação de transferên.,
eia nOr falta de cumprimento de exigência.
Transferências e Alterações de Nome
• do Titular de Processos
Foram mant'.adas anotar nos processos abaixo mencionados as
seguintes transferências e alterações de nome do titular do
processos:
Reimassas S.A. Produtos Alimentícios (alt, de nome do titular na marca Reimassas - têrmo n9 206.152)
Ford-Willys do Brasil S.A. (alt. de
nome do titular na marca Sae y -têrmo no 234.922 - Saci - Urrar))
n9 235.727).
Siemens Aktiengesellschaft (alt. de
nome do titular na marca SI-I têr-mo n9 254.128).
Striuli - S.A. Industrial de Carrocenas (alt, de nome do titular na
marca Carroceria Striuli - têrmo
mero 277.405).
Henrique Sehlichting & Cia. (transferência para seu nome da marca
Euali - têrmo n9 292.805 - N. S. Caravagio no 309.766).
Penni') - Irmãos Cia. Indústria Textil S.A. (alt. de nome do titular na
merca TF - têrmo no 380.462).
Etca, - Auditores e Consultores S.C.
Ltda.. (alt. de nome do titular na
marca Etca
têrmo no 204.205) 1) Retifique-se, mediante apostila,
que a titular é uma sociedade civil.
2) Anote-se a alteração de nome.
Pabreu Cia. Industrial de Tecidos
Finos (alt, de nome do titular na
merca Pabreu - têrmo n9 213.197).
Produtos Industriais e Lavoura Pil
S.A. (alt. de nome do titular na
marca Fecupil - têrmo no 219.413).
Kartro - Ceteeo Imp. e Distribuidora S.A. (ale de nome do titular
na marca Kartrowax - têrmo número 222.847).
Procienx S.A. Instituto Farmacêutico de Produtos Científicos Xavier
(alt, de nome do titular na marca
Sedavier - tênrio n9 227.607).
rontana S.A. Ind. e Com. (alteração de nome do titular na marca
Montana - têrmo n 9 229.761).
Laboratório Isa S.A. (alt. de nome
têrdo titular na marca Détergex
têrGastrocalm
mo ng 243.50'I
mo ng 246.607).
llffontana S.A. Ind. e' Com. (alt. de
nome do titular na maree, Montano,
- termo no 249.212).
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Eriez Produtos Magnéticos e Metalúrgicos Ltda. (alt. de nome do tituular na marca Altollux — termo
n 9 259.224).
Londrifarma Ostam Inds. Farmacêuticas S.A. (alt. de nome cio titular na marca. Ferrogarbem termo
ri9 261.157).
Riaiva - Roupas Ltda. ( alt. de nome tio titular na marca Rialva — termo n9 280.570 — Rialva Confecções
têtrino n9 283.216).
Reiinassas S.A. Produtos Alimentícs (alt. de nome do titular na mar
co Reimassas .— termo n 9 289 856 n
iJuel Skeff & Filho Ltda. (transfermcia para seu nome da, Marca
Sice,ff — termo n9 30).891).
Helomar S.A. Ind. de Alimentaçi)
(alt, de nome do titular na marca
Dunas — termo n 9 321.508 — Halomar n" 321.509).
Cel Construções Elétricas S.A. (alteração de nome do titular na marca
C.E.L. — tèrmo n 9 324.775).
Helomar S.A. Ind. de Alimentação
(alt. de nome do titular na marca
Retomar — termo n9 329.175).
Barros Amorim 8: Cia. L tda. (alt. de
nome do titular na marca Mundial
— termo n9 331.688).
Londrifarma Ostarn Inds, Farmacêuticas S.A. (alt. de nome do titular na marca Londricilina — termo
n9 342.920).
Barros Amorim Si Cia. Ltda. (alt. de
nome do titular na marca Condimento Culinário Mundial — termo número 345.766).
Aluminio . Marmicoc S.A. (alt. de
nome do titular na marca Marrnicuc
-- termo n9 352.386).
Eriez Produtos Magnéticos e Metalúrgicos Ltda. (a,lt. de nome do titular na marca Altoflux termo número 352.407).
Cerâmica Santa Gertrudes S.A.
(ah,, de nome do titular na marca
Santa. Gertrudes — termo n 9 353.4361 .
Henrique Carvalho & Irmão Ltda.
(alt. de nome do titular na marca
São Domingos n 9 357.810).
Concre.tex Engenharia de Concreto
S.A. (transf. para seu nome da marca Concretex — termo n 9 368.007).
— Anotem-se: 1) alt, de nome da titular para Centrais de Concreto do
Brasil Ltda. — 2) transf. desta para
Concretex - Engenharia Ind. e Comércio S.A. — 3) transf. da última
para Concretex Engenharia de Concreto S.A.
R,ialva Roupas Ltda. (alt. de nome
do titular na frase Rialva a Roupa .
Que Conquista — termo n 9 377.948).
Laboratório Luar S.A. (alt. de nome do titular na marca Luer termo
11 9 390.802) .
Reimassas S.A. Produtos Alimentlcios (alt. de nome do titular no titulo Pastificio ,Reimassas — termo número 402.019).
Kartro - Ceteco Imp. e Distribuidora S.A. (alt. de nome do titular na
marca Celestial — termo n9 402.652 .—
Kartrobon — termo n 9 402.653 -Gelofix — termo ri9 402.831. — Feltrol — termo n9 402.832).
Maritimac Ind. e Com. de Máquinas Ltda. (alt. de nome do titular
na marca Marithnac — termo número 732.846).
Intral S.A. Ind. de Materiais Ele-tricos (alt, de nome do titular na
marca Acamar — termo n9 767.542) .
Estalurn S.A. Consultoria Industrial (alt. de nome do titular na marca -Estalum termo n 9 813.592). —
II .Retifique-se o nome da depositante para Estalem Consultoria Industrial Ltda. — 2) Ano t e-se a alteração de nome para Estalum S.A
Consultoria Industrial.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Exigências

Parreiras, Borghetti & Cia. Ltda.
junto ao registro 322.715).
Istag A. G. Suhr A. G. (junto ao
registro 350.639).
José Caetano Branco Furtado (junto ao registro 358.188),
Stella S. A. (junto ao registro reli lero 379.797 — 363.891) .
Real Vinícola de Andradas S. A.
(junto ao têrmo 346.588). Arquivese o pedido de fls. 8, por falta de
cumprimento de exigência.
Vinícola Nau sem Rumo S. A. e
Vinícula Nau sem Rumo S. A. (junto ao registro 249.072). Nada há que
deferir quanto aos pedidos de fia. 15,

Cumpra Exigências:
Tubrasil S.A. Ind. e Com. (junto
ao registro n9 200.135).
Memphis S.A. Industrial (junto ao
registro n9 214.591).
Rigaud (junto ao registro número
256.490).
Ison S.A. Ind. Farmacêutica (junto ao registro n9 263.707).
Moinho Progresso S.A. (junto ao
.registro n9 265.796).
Darex Produtos Químicos e Plástico
Ltda. (junto ao registro n 9 325.072).
Laboratório Sanitas S.A. (junto ao
10Heelo3 m
l' ar S. A., Ind. de Alimentaregistro n9 353.985).
ção (junto ao registro 226.782).
Winco S.A. Ind., Com., Financiara
Inmobiliaria y Agropecuaria (junto Rosi, Simões & Cia, -Ltda. (junto
ao registro 228.253).
ao registro ri 9 394.459).
Aristoteles Cordeiro Bahiense '(jun- Le Cárbone-Lorraine (junto ao registro 267.987).
to ao termo n9 327.126).
Helomar S. A., Ind. de AlimentaNailotex S.A. Tecelagem e Confec- ção (junto ao registro 297..004).
ções (junto ao têrmo n9 497.114 —
497.115 — Registros n 9s 204.062 — Milton Ferreira Gomes (procurador
223.566 — 250.778 — 271.503 e 336.366). do registro 305.985).
Amo Nilson & Cia. Ltda. (junto ao Leybold Heraeus Gmbh & Co.
Komma.nditgesellschaft (junto ao retermo n9 533.927).
Seitec Planejamentos Agro Industriais gistro 383.408 — 383.377),
S.C. (junto ao termo n9 614.459).
Ison S. A.,
Ind. Farmacêutica
Viatur - Viagens, Turismo e Câmbio (junto ao registro 235.603).
Ltda. (tjunto ao termo n 9 634.347).
Laboran Farmacêutica S. A. (jur..Pierre Paul Placide Astier (junto to ao registro 239.124).
ao termo n9 730.742).
• C:afeara Paulista Ltda. (junto ao
Farbwerke Hoechst Aktiengesells- registro 285.550).
cha,ft Vorm. Meister Lucius & Brun- Leonardo Basile Cimino (junto ao
íng (junto ao registro n9 53.253). . registro 402.842),
Cuareta S.A. Volcán, Industrial, North American Rockwell Corp.
Comercial y Forestal (junto ao regis- (junto ao registro 214.228 — 214.229
tro n9 222.572).
— 215.892 — 222.489 — 376.198).

ENERGIA NUCLEAR
PESSOAL TÉCNICO
1311CRETO N • 62.661 — DE 7-5-196&

DIVULGAÇÃO NI 1.057,
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Avenida Rodrigues Alves a'
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Jorge Vassiliades (junto ao registro 374.416). Arçoive-se o pedido de
fls. 13.
Artigos Elétricos Elètricalor Ltda.
(junto ao registro 403.901),
Saboaria Chaves Ind. e COM. Limitada (junto ao registro 204.396).
J. Vasco & Filhos Ltda. (junto ao
registro 216.519).
Rigoud (junto ao registro 239.032).
Rigaud (junto ao registro 243.990).
Cia. Imp. de Materiais para Ind.
e Com. CIMIC
unto ao registro
244.906) .
The Dunlop Compa.ny .Limited
(junto ao registro 247.887).
IDISA, Instituto Dietético Infantil
Sociedade Anônima ( j unto ao regis
-tro249.183)•
Bagageiro Sud-Express Transportes
Ltda. (junto ao registro 274.536).
Cia. Industrial e Comercial Brasi•
leira e Produtos Alimentares (junto
ao registro 285.012).
Dr, Ernst Kraft — Vorm Boxbergers Hofapotheks (junto ao registro
299.024).
Société Commerciale des Potassas
et de L'Azote (junto ao registto
346.235).
Kartro Ceteco Imp. e Distribuidora
Sociedade Anônima (junto ao registro 402.654).
Diversos

Merck Co. Inc. (junto ao registsro
195.539). Nada há que deferir quanto ao pedido por não ter sido prorrogado o presente,
Cia. Vale do Rio Doce S. A. (junto ao registro 227.634). Tratando-se
de regkstro de Nome Comercial, indefiro o pedido de anotação de alteração de nome.
Donaldson Textiles Lirnited .(junto
ao registro 230.512). Arquive-se O
pedido de fls. 11, em face do parágrafo único do art. 161, do DecretoLei n.9 1.005, de 21-10-69.
Donaldson Textiles Limited (junto
ao registro 230.511). Arquive-se o
pedido de fls. 11, em face do parágrafo único do art. 161, do DecretoLei n." 1.005, de 21-10-69.
Divina Dama Ind. e Com. Ltda.,
(junto ao registr^ 233.379). Arquivese o pedido de lis. 19, em face do
parágrafo único, do art. 161, do Decreto-Lei n." 1.005-69.
Brada S. A.. Ind. e Com. de Auto
Peças (junto ao registro 274.508).
krquive-se o pedido de anotação de
(Is, 14, por falts. de cumprimento de
exigência.
, Purolator Inc. (junto ao registro
't15.6221. Nada há que deferir.
Helomar S. A., Ind. de Alimentai:ão (junto ao registro 219.284). Arquive-se o pedido de anotação de
P.R. de nome riur falta cie cumpri.
mento de . exigência.
Flanai S. A., Ind. e Com, (junto
ao registro 277.012). Arquive-se o pedido de anotação de transf. por falta de cumprimento de exigência.
Irmãos Araújr Com, e Ind. Ltda.
(junto ao registro 276.519). Arquivese o pedido de anotação de transferência por 'falta de cumprimento de
exigência.
Foram Mandados arquivar os pedidos constantes- dos processos abaixo
mencionados, em face do parágrafo
único, do Ar): i81, do Decreto-Lei
n." 1.005-69.
Irmãos Cury & Cia, (junto ao registro 295.920).
Cia. Carioca de Cimento Portland
Traja (junto ao registro 296.097
296.098 e 334 0.63),
Irmãos C,'ury
Cia. (junto ao registro 387.975 — 384.463 — 384.N4
'1 84.033 — 384.032).
Bemoreira. Cia. Nacional ele
dadas (junto ao registro 371.017)
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ONTOS CARACTERDSTiCOS DO d PEOrHOOS
DE P OVOLÉ'GO
TSRMO Ne 157.215 de á de fevereiro de 1964./
equerente; RADIO CORPORATION OF AMÉRICA
Privilágio de Ipveng tSus CIRCUITO RI PROTeÇãO DE TRANSISTOrnee./
NivindicagSeed

1 - Um arranjo de circuito caracterizado por compreender /
mm transistor com circuitos de entrada e de saida, conemães para 411 .
ser potenciais de operação ao transistor para'mante-lo em condição cone
activa; diapositivo acopladv ao referido circuito de entrada para perií
dicanente tornar a transistor .mo condutivo; wn.circuito de carga caneta
do ao referido circuito de salda e rcsponsivo Is condiçSee condative e
Mão-condutiva do transistor para produzir primeiros impulsos de volte .
gem re1acionado4 aer perfe;d14 condutivo aneeondotivo do transistor

uavador e e retido em Sue posição de repouso ou posição neutra por meiç

de um ret4m que pode ser liberado pelo eletrc::.man eu relá, sendo o ro .
ferido elemento ainda ligado a uma das extremidades da u'a mjla, cuia
outra extremidade, para seu tensionamento, fica efetivamente ligada com
uma componente estrutural que í movimentada contrariando e aço do mÉle
pela tecle, quando esta 4 operada./
A requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes da Austrálle. em 13 de mar.
ço de 1963, sob na A 1.981/6301
Ponto as 1 do total de 4 pontos apresentados./

o circuito de carga-sendo sujeito a fortuitamente ocorridos segundos ia
pulsos tendo uma amplitude maior do que os referidos primeiros impulsos
de voltagem; ' dispositivo dectetot conetado ao circuito de sarda do tran
sister para produzir uma voltagem substancialmente estabelizada dos re-,
feridos primeiros impulsos de voltagem; e dispositivos de circuito protetor conotado em circuito com o dispositivo dectetor e operativo em e'
resposta aos referidos segundos impulsos de voltagem para impedir que
fastea afetem acteereemente o transistor ou o referido dispoeitivo'dates.
aos./
A requerenre reivindiá e prioridade do correspondente
pedido k ..sositado na Repartição de Potentes dos Estedos Unidos de Amí
cicia, em 8 de março de 1963, eob o no 263.842./
TERMO IN 157.894. de 25 do março ao 1964.

Ponto m a 1 do total de ià pontoe apresentados./

Requerentes COMPAONIE D8 SAINT-OOSAIU.
Privile,elo de lavonção: ',DISPOSITIVO DE ?PENDA POR COTtee.
SEM DEFORMAPOn.
luguNDWAÇOÃs.

1 - Um diapositivo do tampora, sem deformação o por oontato D co
na falha do vidro, antro dois p1at5s, coractorizado polo foto do plat3
inferior ser dotado de passagens transversaio para um fluido sob proa
aEo que permito criar um colchão a peou; sob a fOlhO do vidro £o nonozto
44 51116l traísfer&mia para cima do dito plat; inforicr

ee 10 de.marge de 196a./
Requerente.; n. V. PRILIPS I GIOEILAMPENFABRIEEEN n HOLANDA,/
PrivilOgio de Invenção; APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A
PARA APARELHOS DE GRAVAÇÃO E/OU REPRODUÇÃO./

Relvindioa a prioridade do corrospoadento podido depositado na
Repartição do Patentes da França cm 29.do março do 1963, sob o no 92D.
817.

NO

COMUTADOR23/

Ponto no 1 do total de 10 pontoo apr000ntadoo.

a

Aperreeeoementos em ou relativos a comutadores para /
de
gravação
c/on reproeução, que permitam o desligamento auto
OPereab Oe
Inítico do pelo menos ama das condiçOes „operacionais dos referidos apara

1-10

epos, uos quaeo 0 para ligação da' dita condiçÃo existe pelo menos ama /
Gene e, para oon5ar52• r.pavio compac:ames cn. sq7.40 ligadas pela /
dite tecla em suei condição operaolonal existe um dispositivo de trava .
sento que podo sor destravado por pçÃo de um eletroimen ou role, cujo /
Circuito a 1imentador fechado por meio de mercas colocadas sobre o per
%atter dee graveeles, coract .)risedos peo f4tr- com a finalidade de/
doot rln .0en t .r4V IR(10 1', existir am elemento operante que coopera com o /

11 2

ar
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Sacão III)

TOEMO Ha 149.003

ma AZIONI se ITIL23.1

e

1.1.1.11

de

9

de maio de 1963.1

' Requerentes 'MON SOMMER RIO GRANDE DO SUL./

privilegio da Invenção' APERFEIÇOAM8 /108 SUPORTES PIRA EMEUTIMITOS./

Privil;g io dg Inveuçaoe UMA PRENSA PARA ADEMIR

OU FECHAR MAS PARak

_ ToAfiga08 De PROTESE.DRWRIA./

RètlzintlicAdaad
1 • Aperfeiçoamentos um suportes para estofamentas, tenda

eletvIndicaeliaa./

tormAto de membrana conatituida de borracha natural e/ou sinatice 0/0ta

1 - Ume prensa para abrir elon fechar muflae pare trabalho/

de Mataria pleatica de dureza uniforma, caracterizados pelo fato que (15

le prótese dantíria, caracterizada polo fato do compreender uma estruturo

ta membrana dotada de reforços externos • de espeasamentos ou nervUraa/

rigida conotituida por uma base circular de uma borda da qual se estende/

Conforma as linhas de maior solicit440./

para cima, em semi-circulo, uma coluna de secção circular que se ramifica

A requerente reivindico a prioridade

dó

pedido de pa

na sua metade superior ma dois braços superpostos e espaçadoo verticalmem

tente depositado na Repartiçio da Patentes da Ití114 ao), Affl 3.034/63ve!

te, meios de acionamento articulados excentricamente na ponta do braço e!

bali 31.885 depositado em

perior e atuantes sabre ama haste dvadlizível verticalmente prevista num*/
manga fixada no segundo braço da coluna e meios de suporte para a muna /

Ponto A° 1 do total de 5 pontoo apresentados.)

fixaveis regultivelmente na referida base circular da estrutura de prensa°
Ponto nO 1 do ..total de, 5 pontos apresentados./
h

FIO

TERMO NO 165.806 de 30 de dezembro de 1964.1 •
Requerente ARMADO ROSSI m $E0 PAULO./

_

Privilózin dr Invençlos BOMBA MANUAL PARA TRANSFERLICIA De LIQUIDOSe
./talvindicaçãead

1 Bomba manual para transfertanola de liquidos, Garotariaf
da por compreender um corpo principal, formado em duas partes aproxima .

5 2 165.469 de 18 te dezembro de 1964
Requerente: UNITED STATES STEEL coRPORàTION
Privi1ígio de' Invenção:"APARELE0 PARA FuNDIÇIO CONTINUA DE METAL POR
MEIO DE BARRA DE PARTIDA R1PIDAMENTE DE3LI0191410
TSHMO

demente iguais, providos ambas de flanges extremos, diretamente Justa '.
postos . * fixados entre ai por parafusos 4 intervalos, a‘parte Ulterior /
sendo provida de uma abertura central de fundo, onde se fixa um bocal in

kEIVINDIcACOES

tenor e tubular do entrada, receptor da tubulageo condutora de liquido,
proveniente de um reservatório depósito, dito bocal sendo ainda dotado /'
de um degrau interno anelar, constituinte de síde para uma vólvula de es
fera, bem como de um pino diametral de retençlo para 4 mesma, disposto /
em nivel imediatamente superior./ *
Ponto na 1 do total de

3

Rf?

pontos apresentados./

• 1 — aparelho para a fundiçâo contínua de metal, por meio de uma

de partida fechando inicialmente a extremidade de uma descarga de

bus
UO

molde e deellgável da extremidade solidificada da fundição de . metal que
avança, caracterizado por compreender uma placa pra g a ao tapo da barra
Se partida por um: diepoeitivo capaz de desengate rápido durante o avara.
p0 inicial da fundição continua, dita placa tendo as características de
resfriar e solidificar o metal fundiláo e de formar uma porção de extra.
cidade elida integral com o metal solidificado.
A requerente reivindica a prioridade do pedido correspondente dem
p itado na Reparti 'çao de Patentes doe Estados Unidos da América em 26 de
tezembro de 1963, sob n 2 333.449.
Ponto )2 2 1 do total da Y pontos aprementaaos.

di

Orar

410,

4,77.0~intiritif •
123
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PERMO NA 168.730 de 7 de abril de 3.965
Requerentes DBOOMIL-DECORAÇORS COMÉRCIO E IND4STRIA LTDA.Privilegio de Invenção "NOVO SOFI-CAMA"

'PÉRMO . Ng 193.213 de 26 de setembro de 1967

LRequerente: CIA. INDUSTRIAL BRASILEIRA DE CALÇADOS VULCANIZADOS VUICABRÁS S.A. e•Seo Paulo.
(Modelo Industrial; "NOVA CONFIGURACIO ORNAMENTAI APLICADA A SOLADO"
°

MINAS

acua

WAN-Piga-em/
/ Novo sofe-cama, caracterizado por compreender inicialmente.
uma estrutura suporte, formada a p artir de armação p rismática e borla%

mIÀ

tal para o assento, provida da pes fixo inferiores, e que tem solides%
a ao lenge, do lateral p osterior, uma placa retangular vertical,. de Ime
deira decorativa, je cenatituinte do encesto, ou então um suporte sim-.
pies de apelo Para as almofadas componentes destes Ultimo, dita armação
sendo provida, prOximos de seus laterais menores, de doia rasgos retil£
neoi e transversais de guias, que se continuam em trechos paralelos ao .
lateral posterior, porem eirtendid'ols a penas p or um comprimento mãe; maior

1- "NOVA CONPIOURAÇÃO ORNAMiSNTAL APLI2DA A SOLADO", tendo por ohpeto sola prOpriamente dita, comum, carac . . , rizada e reivindicada portes'
a ponta da asila e a metade traseira do salto, superfície crepada, proporcionando efeito anti-derrapante.
Ponto n g 1 do total de 3 pontos aprasenteu.s.

que a largura do assento, rasgo. editas aos q uais correspondem hastes tu
Imlaree • retilíneas da guia, dispostas sob 4 mesma armação, sendo duas
transversal. e extremas, • uma longiàudinal, entendida por todo o com primento do soai
Ponto n g 1 do tótal de 4 pontos apresentados.

II

TÉRRO N g 166.289 de 19 de janeiro de 1965.1
Requerentes ORM CORK & SEAI. , COMPANY, INC.
Privilegio de Invenção* TAMPA PARA LATAS./
§aivindicacBes.,

I - Tampa pare latas do tipo para extremidade que incluis/
um disco elido provido de uma Área central plana circundada por um pai
mel anular de refOrço lie largura radial desejada, caracterizada pelo fa
to de compreender uma indicação que tem uma altura menor que a referida
largura e de que e formada no referido painel em vez de na referida 4re
plana central pelo que a referida área deixada livre para Outros
TERMO N g 147.295 de 01 de março de 1963
Requerente: JOHN iNT){ONY SEELTOM 0 ANNA COM ELTROP Wgeo,Paulo.
Privile gio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS V, MARTELOS COM PONTAS
PUS/1CW

arca.:
depositante reivindica a prioridade do correspondente,/
DE

NEIVINDICACE3

I- Aperfeiçoamentos em martelos com pontas de plástico, caracteri.
— .os inicialmente pelo fato de a cabeça do martelo ser formada a par
tir de um trecho central ou miolo, constituído por uma peça cilíndrica,
metálica e maciça, tendo um orifício circular atravessando-o central
diametralmente, no qual CSO 40.104 4 eXtre121.14448 atilada do usual cabo
peça esta ainda provida, em suas bases opostas, de uma delgada ieentrám
Mie. Circular, bem como de orifício central longitudinal, iosqueado izIsernamentop.
nato a g 1 d4 total da 3 Pont o g agrggentadgge

1

pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unido,' da
rico do Yorts, em 23 de janeiro de 1964, sob A O 339.650.1

"-mto ng 1 do total de 7 Y gmtgg apreeentados.,

Ama-
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TARNO NO

TERMO Ni 193.403 de 28 de setembro do 1967
Requerente: JOSÉ SPRNGACINBRE & ILHO LTDA. Otio Paulo.
CONPIGURA40 EM CRAVE'
"
Molelo Induotrials NOV*

1970 2573

167.879 de 17 de Março de 1965.1

Requerentes 1RWIN OSKAR DICHTL E FRIEDRICH NIRL(UT Gb3R3 Nfitifdaii ALIKU
NHA./
Privilegio. de' Invenglos UM PROCESSO PARA PA8RICAÇA0 UR ARTIGOS RN RUA.

4EIVINDICACONR,

VO 1 PRODUTOS R1SULTANT24./
aeci

1• "UMA NOVA CONPIOURAÇÃO EM CHAVE". caracterizada por e sua extr9
midade correopondente ao cabo ter abertura delimitada por borda MI for- me aproximada de triangulo, com uma das paredee retae 2, em eentidotranm
rereal, cujoe Sole extremos apresentam verticee em amoø do pequeno raio
a, o terceiro vertiat e* apresente na forma do amplo amo, a borda lute/
na desta parte do cabe da OhAVC possui tree bordas., em arooe de oiroun4
remoia.
Ponto ne 1 do total de 2 ponton epreeenxados

1 -

rac7101./

Um processo para fabricaglo de artigos em relve e pri

datas resultantes, quais cartões postais • placas decorativas, caracte.i
rizado pelo fato que uma falha de base de meteria plestica e inicialmee

te impressa com aa correspondentes córes, sendo em seguida estampado
relevo desejado unindo-se com cimento 1 falha de base./
Os requerentes reivindicam a prioridade do pedido de
patentes depositado na Repálica l tddral Alma, sob no D 43.934 de 19
de março de 1964./
Ponto no 1 do total de 13 pontos apresentados./

TARMO Na 192.832 de 11 de cetemoro cr. I967
Requerente, GAMBONT & DIA. LTDA ..Sao Paulo,
Modólo Industrial, "NOVO 1 ORIGINAL RODADO D1 OINZBIROI

aErvirmx~

('NOVO R ORIGINAL MODELO DR crnzsiao . , que ee paraoterlza-es oe.
eencialmente por eer constituído de uma buo (1) de formato hiperbólico
dividido em ameis toroidaie (2) regularmente distribuidor: eendo.encaisa
de ee tal base um tubo (2) limo 4 comprido •ncaixando-se na parto empe.
rio? um prato (3) Provido de anil e ocnoictrioor (4) em alto .relvo e, à
mediatamente acima diieee prato, fixo ao tubo (2) en se eitua porta-ol
garros conetituido por um corpo oemi-eafórior (5) com a aba voltada na.
ra fora em perfeita concordincia é provido neeee aba de reentránoiae(6)
regularmente d!etribuidas • neeee meemo porta-cigarroe se fixe ums'alça
circular (7).
Pontn ee 1 AC total de 2 pontoe apresentados.

111140 19 156.571 de 31 do janeiro de 1964J
Requerente; RADIO CORPORATION or AMERICA .
Privilegio do InvençAot CIRCUITO ELÉTRICO./
84.13dallicát4iÁad
. oscilador caracterizado por compreender ma
transistor com entrada isolada e com efeito de campo tendo eletrodos de'
fonte, de saida e da entrada; um circuito para intemligar os menciane..,
doe eletrodos da fonte, de saida e de entrada para fazer funcionas 4))
transistor como o elemento ativo do citado circuito oscilados'; e um cif
culto de polarizaçAo incluindo uma ligeçlo de corrente continua entre /.
os mencionados eletrodos da fonte e de entrada, para aplicar um poten eN
dal de polerizagto entre os eletrodos da fonte e de entrada afim de,
istabelecer ume amplitude de osciçaçao desejada no referido circuito

oe,

silador./

a requerente reivindica a prioridade do corresponeent,
pedido, depositado na Repartisio de Patentes dos Batedor, Unidos de Ames
rica. em 25 de fevereiro de 1963, sob o na

260.451.1

Ponto nv 1 do total de 16 pontos epresentados./
22

2 .14
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Giesartaoielra
-

'4REO Ne 157.092 de 26 de fevereiro de 1964./
Requeremos ARNOLD FINFEL . S20 PAUL0a/
Peiviléalo de Invenção: APWEIÇOAMENTOS EM elaCHADURAS./

1 e Aperfeiçoamentos em fechaduras, do tipo que compreende
ema armnção formada por duas placas paralelas ineaaeagadee for uma lata
cal com abertura de passagem da lingueta de trave, caracterizados pelo/
feto de a dita lingueta ter o seu comprimento maior que o das. usuais e
provida em ta de seus laterais maiores, de uma sárie de recortes confi
gerando dentes, sendo ainda provaste em seu lado interno e ortogonal ao
lateral citado, de um recorte central lotltudinal e passante com canaletes laterais de guia para os pinos previstos em uma placa articula
da ea um de seus cantos, através de um prolongamento em orelha provido/
de oreficao alongado, onde ao encaixa um pino previsto na armação do /
eanjunto, placa esta dotada ainda, de um recorte longitudinal formandel
dentes onde se encaixa um pino previsto na dita lingueta de trave e
epoess48 . 4bre mola em S, fixada, tambem , na armação do conjunto./
Ponto na 1 do total de 3 pontoe apresentados./

TERMO Na 156.042 de 14 de janeiro de 1904.e
Requerentes THE NAT1ONAL CASH REGISTER COMPANy = E.U.A./
Privilegio de Invenção: UNIDADE DE MICRO-ARMAZENAMENTO DE ImAGRNS E DE RE
CUPERACAO.e
finiunalca4rata./
1 - Uma unidade de armazenamento e de recuperação caracterizado por um meio de registro circular que apresenta Uma área da face de
registro capaz de receber e reter uma pluralidade do imagens de tal forma
gE imen.!, retidas possam eee reemperadae da mesma por melo de tecnicas de'projeção, ditas imagens sendo retidas em uma pluralidade de trilhas
concentricas de registro, cada trilha tendo o mesmo rulmero do imagens, /
.com as imagens .correspondentes de cada trilha ficando situada dentro do
mem 32tez. da :t ane de regiatee, am'sistema sitio), um dispositivo capaz/
de colocar dito meio de registro no trajeto da luz emitida pelo referido/
sistema Oticc4 um dispositivo capaz de imprimir um movimento de rotaçãO /
ao referido meio de registro, de mede e trazer qualquer setor do mesmo a
ficar em ceincidencia com O referido sistema ético, um dispositivo capaz/
de deslocar dito meio de- registro numa direção perfeitamente radial, para
poder trazer, qualquer trilha de registro do mesmo em coincidencia com o
mencionado sistema ético, circuitos elétricos capazes de selecionar o setor o a- trilha que deverão ser postos em coincidencia com o dito sistema/
ético, um dispositivo indicador de setor que funciona por ação dos referi
dos circuitos eiáricos e que è capaz de colocar em setor selecionado do
dito meio de registro em coincidencia com o referido sistema stico, e
um dispositivo indicador de trilha, que funciona sob a ação dos referidos
circuitos elátricos, sendo capaz de trazer uma trilha selecionada de ref.a
rido meio de registro a ficar em coincidencia com o mencionado sistema /

FIG.1
TERMO VO.165.971 de 31 de dezembro de 1964.P
Bequereatet BENEDITO CARDOSO GOMES E FLAVIO CARDOSO COMES aeSX0 PAULO,/
Privilégio de invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM-VÁLVULAS PARA LANÇA-PERFUME.
&Reivindicações./
1 . Aperfeiçoamentos em válvulao para lança-perfume, do /

Alce./
Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente dep .? .
sitade na Repartição de PaaWates dos Estados Unidos de Ames:axe. em 8 de
fevereiro de 1963 sob na 257.165.1
Ponto ne 1 do-total de 11 pontos apresentednea

tipo. já objeto do T. 157055, e que compreendo um corpo eubstancialmen.
te cilíndrico, encaixével no interior do gargalo do tubo lança-perfume,
aí sendo fixado por aba recravada, ceracterezados pelo fato de o refo.
rido corpo cilíndrico ser provido de um aleeamento longitudinal excele .
ewaco, que não atinge a extrenidade superior, mas á comunicente com um/
N reze evençado pare O interior do nabeçote de lacra, o no qual se encale.
ata e tacho cilindrico com vezemento exialesenico, delime'vance Iene aadigth
de aiMaN1 superior, onde so instala um disco abaulado o aeltoemvidoi
de taro eentrn1 orientador o calibrador de jato.,
Pente eo 1 e total a o 4

pontos apresontOdos.,

TÉRNO Ne 186.190 et 10 de eaneiro da 1967
Requerente] SÉRGIO ULADIMIR BERRARDES eGuanaeae.e
Modelo Industrial: "NOVO MULO DE POLTRONA*

SIVIWOACSER

1- Novo modelo de poltrona, caracterizado pelo fato de apresentar
ama estrutura de euporte formada por uma pluralidade de peças ollíndee
Gee, por exemplo, do medelre torneadas ou similar, onde &o deu pelaste
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traficaras aio maio altas que as duas pernas dianteiras o catão =lidarimadas com estas mediante duas travessas laterais, ao quais ficam sobrepostas a uma travessa horizontal traseira, que amarra as do= pernas traaoiras, e a uma travessa horizontal dianteira, que amarra 00
duos, pernas dianteiras; pendo que os braços da poltrona, tambám formadoo por Peças cilíndricas, estão montados sàbre 08 extremos das pernas
dianteiras e são trespasoados diametralmente pela pernas traseira:Noa
tendendo-se estas acima dos braços da poltrona e suportando, tos extu
moa superiores o por encaixo, uma barra de espaldar; e de que a referl
da estrutura de poltrona suporta convenientemento dispoota entro a referida barra de espaldar e a travossa horizontal dianteira o neles fixada, uma esteira flexível, formada por uma pluralidade de ráguas ebaz
ris redondas, intercaladao altornadamento e fixadas articuladamente uMOS nas outrao, constituindo easa . esteira flexível à parte áitil da poli
trona, que inclui o assento e o espaldar da referida poltrona.
. Ponto nít 1 do total de 2 pontoo apreeentados.

Outubro de 1970 2575

TUMO NO 1660270 do 18 de lana:lio do 1968./
-fteçacroatog RICEARD REDIES WALT014-00
Privildel0 de Invengeos MAQUINA PARA TRATAMENTO G FUMO ou"-Cioiíst
PL2lainal8MMIGRAWOLONGITTAY41.„/
Reivindicacees./
Mequine ¡ara tratamento de ti:Ilhas ou caord8es, fleaí
g alo em cagraçÂo longitudinal, compreendendo une membro propulsor aível,
um melo compresoor o wa meio retardador, tendo o membro propulsor uma /
sup)rfície ogarranto, o tendo proforivolaento o forma do net, r810, ou do
ou esteira disponto débre wa rale, enquanto e moio compres.

ata corroia

ao: compreende um membro para estabelecer contOto com a :Olha, adaptado
paro convergir com a dita suparfício agarrante, e incluindo tambám me
membro compressor , diapootu paro premir o membro contactar na diroçÃO/
da superfície egarrante, a fim do fator avançar 4 %Olho, ootando o dito
meio rotardador localizado a jusante do membro comproosor, o sondo adak
todo paro aplicar à dite falha um efotio de retardamento, caracterizada
a máquina pelo fato do memairo.comireasor aer disposto paro cooperar coa
o membro contactos', fazendo-o subcte n' ciolmente no ponto de oonveresicis
máxima, mos sem cooperar com ele

no Arco oituada retaguarda on e montaste do dito ponto, e pelo fato do Membro compressor ser construido e/
disposto para premir de um modo elástica:lente romniente o membro cotar
te: me direOlo do superfície ogorrante./

Tt2M0 No 169.799 do 20 de maio do- 19e.
Roquorentei KAISER INDUSTRIES CORPORATION.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO E APAR:LHO PARA FUNDIÇIO CONTÍNUA DE
CORPOS APERFEIÇOADO DE METAL OXIDÁVEL". °

° depositante reivindica a prioridade do correspondem
pedido, depositado na Repartição de PI:tanto:: dos Rstadoo Unidos da MIÁ.
rico do Norte, em 23 da janeiro do 1964, sob no 342.589./
Ponto no 1 do total do 15 mantos juoaaentad00./

PIVINDICACOEN

.1- Processo para produzir metal oxidável fundido, caracterizado por
compreendera a introdução do dito metal numa cimara mantida em tempera
tura superiOr ao ponto de fusão do metal; a adição de desoxidante, ao
metal, na primeira oelmara; a separação do material insolúvel do metal
fundente dozoxidedo; transfer;nola do metal, da parte inferior à 'og
partíeis do metal na primeira càmara, para uma segunda °amara e:g:úmida,
ctImara essa, forrada com material rofratário :voe não reage com o dito
metal o com o dito desoxidante: a passagem do gás inerte polo Interior
da segunda camara, para manter 14 dentro, uma atmosfera substancialmente inerte; a traneferencia do metal da zona inferior à eus superficie,/
na oegunda cásara, a um moido, atravole de uma passagem em que ele não
fique espOsto a oxigelnio útil; e a aolidificação do dito metal, asa
expor a oxigánio átil
Roivindica aprioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America do Norte, em 20 de
maio do 1964, sob o n* 368.822.
Ponto no 1 do total do 12 pontos oirozentadoo

Usmo Na 166.974 de 8 de fevereiro de 1965./

iequerentel CLOVIS DE CARVALHO MACHADO, VALDEMAR RAMAL E FRANCESCO PAO.
LO DONTEMPO,/ MIO PAULO.,
Prlyllég10 do InvençâOt NOVA 2ORNEIRA,/
Ceivindicaçóes./
1 . Nova torneira, prevista para ser feita inteiramente de
material plástico, caracter], oda por compreender inicialmente um corpo/
tubular e horizontal de entrada de água, que é acoplávol, com inter:41!
-çâo de guarniçãoa, à tubulação alimentadora do liquido, embutida em po.
rede ou similar, corpo acto que forma, 0M sua extremidade livro, ,om ea.
.00çotedargado cou atektur ol-ctlar voltada. para Imixo e equipada /
00m rosquoamento interno igualmente provido de g
uarnição elástica no /
qual 0 aplicado o terminal su p erior, do diâmetro reduzido, ao um corpo/
éco, roaqueodo externamente, alto corpo formaSac ainda um

• r•

I

2576 eaad....

-

c

(o

aitubro de 1973

trecho extremo inferior tronco-cCnico, atravessado por quatro ou outra
námaro qualquer de furos longitudinais, de passagem para o 1£quidej
Rigida dotado de um prolongamento axial inferior c= um rebaixo /anelar /

TEMO Na 156.809 de 13 de fevereiro de 1964./

eentornante o de aplicação para uma arruela de trave.'

Requerentes AS TETRA = SUgGIAoi

Ponto no 1 lo toeeal da 4 pontos apresen'edoed.

Privilegio de Invenção: UM PROCESSO PARA FABRICAC10 DE EMBALAGENS DE UMA/
TIRA 'C0NTIN1,.3 DR MATERIALor
'Caie; eel,aengs ,

1 - Um processo para a fabricação de embalagens de ame tira/
continua de material pelo ponformar-se a tira continua como um tubo tendo
uma junta de sobreposição longitudinal, cujo tubo ã vedado por vedaçõele /
transversais ao longo de zonas estreitas espaçadas entre si e seccionando
o tubo, e é a seguir destacada de modo a formar unidades de embalagens /
individuais por intermedio de cortes nas ditas zonas de vedação, caracterizado pelo fato da tira continua ao longo de uma dás margens sobrepostas
na junta longitudinal ser pelo menos parcialmente reduzida em espessura /
nas partes onde a zona de sobreposição da junta longitudinal e a zona de
vedação transversal se sobrepõem./
A requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido , cbro eeitado na Repartição de Patentes da Sucia o em 14 de Peva
reiro ' de 1963, ,sob 0 no 1.601./
Ponto na 1 do total de 6 pontoe apresentados./

TCR110 Na 172.124 de 16 de agOsto de 1965
Requerentes MARIO LLVES DE OLIVEIRA

SIO PAULO

PrivilOgio de Invencão "DISPOSITIVO PARA FIXAÇIO DOS CABELOS EM BONECAS
PL1CTICAB°
AEIVINDICACOES
I - Dlepoeitive para fixação dos cabelos em bonecas plásticas,
earacterizado per compreender um fio de arame que á encaixado em orifl
cios laterais previstos na parte antero-superior da cabeça da .boneca,
tio de aram* iiete que se prolonga inferior . e suavemente para trile, PS
Condo ser ou não encaixado em pequenos orificioe previstos na* °reliam
da boneca, aonde que os cabelos pripriamente ditos sio aplicados no rs
ferido fio de arome, • voltados para cima, podendo-se obter um mod4lew
qualquer de penteado; e . ainda, na parte frontal superior da cabeça da
boneca, 4 previsto

ou*

VAMO No '163.663 de 23 de Outubro de 15'64
Ri puekentot "FELINO BARBOSA . SIO PAULO
Privil4gio de Invenção "NOVO DISPOSITIVO PARA VEDAÇXO DE BUJI0 DE Gesso.
LINA°

segundo fio de arame encaixado nos mesmos orifi-

'elos em que 4 encaixado o primeiro fio de arame, geado que o segundo fio de arame está disposto transversalmente, e recebe a aplicação dos
emboles que formarão o topete ou a franja de boneca.
Ponto n a 1 do total de 3 pontoe apresentados.

gILIINDICAGGEC
. °NOVO DISPOSITIVO PARA VEDACX0 DE_BUJI.0 DE WOLIRA", ceras

terizado essencialmente por um anel (1) de borracha ou almilar, cuja g
hertura central (2) observa formato que se ajusta perfeitamente ao inte
rior dos' tampões doe bujões de gasolina, e por ser dotado muna de suassuperficies aom uma sequencia de protuberincies dispostas equidistante.

mente nas bordas internas (h) e externa (3), rds P ectiv emente , do anel,
apresentando estas protuberincias formatos diversos adequados Pare esta
rinalidade.
vento n a 1 do total de 2 pontos apreeentedow
Fla #

1

4
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Seção III)

TERMO M o 165.507 da 25 0 maio de 1565

Requerentel . HITAC HI, LTD. e JAPIO./

Requerenteo TER •SINGER COMPANY ... E.U.A.

Privilégio de Invenção& MECANISMO DE AÇONAMENIO 'INTERMITENTE De PERMUTA.
bons ros PONTOS 1NTERMEDIXRIOS PARA jacAçoEs nehICAS./

Privilégio de Invenção* "PRENDLDOR DE EM" S l pounfig
inivIND;CACOB4

FelvírdirnçAp.,,
10.-

Um

1 - Um dispositivo prendedor de agulha caracterizado por Compra

permutador dos pontos intermediários para iigaçoes /

eletricas, caracterizado pelo fato que ele tem um mecanismo de acionamento intermitente compreendendo um eixo de contrOle 5, um eixo de mudança /
dos pontos intermediários, 1 um disco de acionamento intermitente 2 monto
do fixo no dito eixo de mudança dos pontos intermediários,. uma pluralidade da ralos de acionamento intermitente j, dispostos em dito discos 2 cir
curiferencialmente para

COM O
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mesmo por meio de pinos de sustentação 4, /

tendo cada um uma extremidade que se projeta alCm da face de dito disco

ender uma haste de agulha tendo uma integralmente formada seção terei.
na/ de formato cilíndrico, a seção terminal incluindo uma fenda recepta
ra de haste de agulha, uma bucha prendedora de tormato cilindrico monta
da para movimento giratório na seção terminal, a superfície interna da
bucha definindo um furo receptar do haste de agulha disposto excentrica
mente do eixo longitudinal da bucha, a superfície interna tendo uma ra
nhura longitUdinal, ume mela tendo uma ponta enganchada a haste do

aiguà

lha, e a outra coneteda a luva para com isso inclinar a bucha para

MOVI

um dedo acionador de acionamento intermitente 6, levado pelo dito eixo de

mento giratério em. relação 1 tmdedore de agulha coe a seção terminal,ur

contróle 5 °numa relação de oposição para com ditos Aios para contato com

pino seguro a bucha e adaptado pera encaixar dentro duma fenda separada

os mesmos, e um excentrico de freio 7 tambám levado pelo ditO eixo de coo

se, uma 'aba de apoio da pino formado dentro da fenda separadora e adap-

tróle 5 e tendo uma face de freiagem 8 disposta numa relação de oposição/

tado para receber o pino

pare com as extremidades' que se projetem de ditos pinos de sustentação /

ção

doa rGloS 4.A

afastada da

e

segurar desengetavelmente e bucha numa dire-

relação prendedora de agulha com a seção

terminal, com

o que; uma-ou daaa agulhas podem ser desengatívelmente . presas pelo girovida, ~ta apresentado./

de becha a 'sua, posição aberta, introduzindo as agulhas dentro da fendareceptora de, haste deagulha e depois permitindo que a mola exerce suai
inclinação sâtre a bucha para girar e bucha levando o pine

em

engata -

mento prendedor com as agulhas.
t requerente reivindica de acérdo a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da Amerl
ca. em 10 de setembro de 1964, sob n* 395.380

P onto n 2 1 do total de 14 pontos apresentados.

TtRmo Ne 153.426 de 7 de outubro de 1963

Requerente; PIERRE AUZOLS = = FRANÇA
Privilégio de Invenção: o: °APERFEIÇOAMENTOS EM NADADEIRAS"
4EIVINDICAÇOEg.

1 APERFEIÇOAMENTOS EM NADADEIRAS, compreende n do uma parte caj...
çvel adaptével ao pé do nadador e prolongada por uma nadadeira flex/veli
munida delimitadores que limitam a amplitude das batidas da dita nadadel
ra flexível, caracterizados pelo fato de ditos limitado r es serem de pos i

-çãoregulév
O Requerente reivindica a prioridade o.correspondente pedido cig
positado na Repartição de Patentes da República Francesa sob n* 912.85L,
de

le

de outubro de 1962.
Ponto n* 1 do total de

T2R80 N 2 159.024 de 08 de maio de 1964
Requerente: UNIROYAL INC.
Privilegio do Invenção: "PROCESSO PARA APERFEIÇOAR Á TINGIBIL1DÁD8 DE PR
LIMEROU DE HIDROCARIONET03°

Li pontos apresentados.

REIVINDICAÇOE3

-• ....

r--

7
I

é? 5

-

1- Um processo para aperfeiçoar a tingibilidade de polímeros de hl
dr6carbonetoe moldados, caracteti,..ado . por compreender s'incorporação a
uh polímero superior de hidrocarLoneto de uma pequena quantidade de UM&
amida polimerizada; transformar em seguida a mietura resultante *munira
tigo moldado; e difundir dentro do artigo um reagente receptor de elétron, capaz de formar um produto (, e adição com a dita amida
da.
A requerente reivindica a prioridade de idéntico pedido depositada .
na Repartição de Patentee norte-americana em 25 de junho de 1963, •ck
n e 290.291.
Ponto n 2 1 do total de 17 pontoe apresettadoe.
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172.313 de 10 de Junho de 1965

Requerente: FILEX S.A. UNIU SUL AMERICANA

PRODUTOS ELÁSTICOh

SX0 PAULO

Privilígio de Invenção "PROCESSO Db . FAHRICAÇXO DE SOLADOS PARA CALÇA

TERMO 0 2 193.339 do 27 de setembro de, 1967
Requerente: ZULMÉIA DE ALMEIDA PELLBGRINI e tfILLIAM PABRI =São Paulo.
Modelo Induntrialt "EXPOSITOR PARA OBJETOS /I ARTIGOS EM GERAL"

DOS"
REIVINDICACOES

1 - " PROCESSO DE FABRICAÇXO DE SOLADO PÁRA CALÇADOS", caracte-

REIVINDICAÇOFS

rizado pela colocação de mantas de borracha ou borracha e plástico sg
bro um molde que, submetido ao vácuo, dá a forma ao solado, após o que
Slo levado a uma auto-clave para sofrer a necessária vulcanização.
Ponto n e 1 total do 2 pontos apresentados

1- "EXPOSITOR PARA OBJETOS E ARTIGOS UM GERAL", caracteriza-se por
mor constituído por várias sequencias de alojamentos traA4versais, montados oscalonadamente e horizontalmente em dois laterais paralelos e ig
clínados; cada alojamento ; formado por uma pluralidade de arames miau
relatos, os "1", com ao ramos aproximadamente vorticaie, bastante extea
mos, estando ae extremidades dos ramos inferiores conectadas nas partes
traseiras da outra fileira de aramos ou correlato° om "1", de modo que
esta conexo dá formação ao citado alojamento; ao extremidades vorticg
is 'cão guarnecideq com up arame horizontal.
Ponto U s 1 do total de 5 pontoo aproeontadoe.

TÊRMO Ne 190.736 de 26 de junho de 1967
Roquerente: GABRIEL SIMZO & CIA. LTDA. .São Paulo.
Modelo Industrial: "OUGINAL CONPIGURAÇEO .273 CAPA DE PORCELANA DE ISOLA
DOR DE ALTA TENSO"

ludinnicumEs

1- Original configuração em capa de porcelana de isolador de alta
tensão, aaracterizada por possuir, a partir de uma das extremiciadee,tra
cho periferia° com relativo comprimento e com diemetro um pouco reduzido, descrevendo , a seguir, uma harmoniosa a pro3reeelVe curva, a qual
continua om pa;ade que et; inclina para fora em ãngulo obtuso, com certa
extensão, resurtando numa eaba anelar inclinada, com borda periferias em
ardo de circunferencia, e apes esta borda a parede da aba se inclina em
angulo levemente agudo, incidindo em direção . à parede da capa, numa inclinação tal que desvia um pouco da linha transversal hipotetica da dita capa, para, em PeEa_ide, continuarem su — e concavidade, que pre g oesue at; coincidir com a periferia generica da capa que tem maior diãme-

TERMO Ne 167.502 de 25 de foveroiro de 1965
Requerente: E, I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY aB.U.A..
Privilegio de I nvenção: "FIBRA TÊXTIL REVESTIDA COM UMA COMPOSIÇIO ANUS
TÁTICA E PROCESSO PARA FAZER ESSA COMPOSIÇãO
TISTÁTIOA"

REIVINDICAÇ810

tro externo como interno, eendo que daí em diante dita capa se aP r.R.en
ai-taemsuprifacom qutrabs,come çã ntro
equidistantes, de modo que a outra extremidade de dita capa finaliza imediatamente apOe o início da curva °encava da parede em engulo agudo
da Ultima aba: a o-,tra aaertura da capa tam menor diemetro, com parede
Interna encurvada em certo trecho.
P ohto ne ' do total de 2 pontoo aprooentados.

1- Uma fibra textil, revestida com uma compooiçao ancastatica, caracterizada pelo fato da dita compoeição conter um .polímero de aóição,
preparado mediante polimerização de uma mistura de cerca do 2 ate 20%,
por pSeo, de um monómero etilenlcamente inaaturado, contendo um radical
escolhido de grupos epoxi, em que o oxig;nio doe ditos grupos liga, cem
forma do ponte, dois átomoe de carbono interligados, adjacentes, o grupos motilol, e coroa do 98 ate 804, por peco, de um estar- monOmoro copa
limerizável, tendo a fermula:
O R'

11 I

RA- (OCH CH ) 110C-OR
C=
a
,
2 2
na qual
a um nximere inteiro de 1-ate 2,
ft e um nUmoro inteiro de 4 até, 40,
R e um radical alquila que contem do 6 at; 20 átomo o de
carbono
A e um radical fenilono, o
R' á escolhido do grupo que consiste de tadrogenio o ma
tila, tendo o dito polímero uM peso molecular de cor
oa do 10000 ate 200000 o uma eolubilidade om água, a 25 2 0, de menoe do
que 10 partes por milhão.
Ponto n e 1 do total de 6 pontoe apresentados
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TERMO No 161.306 de 31 de Julho da 1964
TÉRRO tio 193.402 do 28 de sotombro de 1967

Requerente: SCHWEIZERISCHE ALOMINIUM /,G. (ALUMINIUM SUISSE S.A.), (A/

Requerente: JOSÉ DPREG4tCINER8 & PUROS LIDA. =sumo
rmluntrial: °EWA commucto RM CROW

Paul.

4UMINIO SVIZZERO S.A.); (SWISS ALUMINV4 LTD.) - SNIÇA•
Privllágio de Invenção "APERFEIÇOAMENU AO PROCESSO DE FABRICAM DE A.
LUMINA iNIDR# E INSTALAÇÃO PARA A EXECUa0 D2STE PROCESSO
•

REIVINDICAÇOE%

•

RBIV/NDICACOEn

i . Aperfeiçoamento ao p rocesso de fabricação de alumino andire

t- "NOVA uusriGURAÇIO EM CHAVE", caracterizada por a sua extremida
de correspondente ao cabo ter uma abertura delimitada por borda na . forta de semicircunferãncia, e a parede diametral respectiva eitaa-eetrazig
vereal, de modo que a extremidade em.forma de se gmento de coroa possui
parede com relativa Largura.
%ui() ne 1 do total de 2 pontoo ..,eaentadoa

o' Partir de hidrato de alumina úmida, caracterizado p elo fato de

'QUO

.antes du ce1Jinaçâo p5prlamente dita no forno rotatório, se efetua

m

decagem previa do hidrato tímido num secador de corrente 12s:inibia, no
qual se introduzem, pela mesma extremidade ou nas vizinhanças da ?soamo..
extremidade, o hidrato amido e os grises residuais quentes que escapam
do torna rotatório, sendo que o hidrato é, no decorrer de sua passagens
no secador, continuamente p rojetado p ara cima, na corrente gasosa, por
uma arvore-agitadora rotatória, munida de palhetas e Situada na parte .
Inferior do secador, e o hidrato aco, saindo Pela outra extremidade da
aeCaddr, é, em seguida, por-meloa conhecidos de per ai, separado do AIO
e, de p ois, transferido, ainda quente, .para o torno de caloina010.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.

/ERMO Na 156.865 de 17 de fevereiro dm

1964./

.

Requerentes EDOUARD Louis And WENDLINO E LUIZ CARLOS 110D1 ----n11
VRIRA o SIO PAULOJ

Privilegio de Invengãos NOVA VILVULA DISTRIBUIDORA D8 AR./
Be vi n1 rAcgasj

1 - Nove vilvula distribuidora. de ar, funcionando a ar com •
primido e aplicável enipistão . para acionar móquirias para qualquer fina.
lidado, caracterizada por compreender inicialmente um bloco prismítioo,
metal ou material equivalente, com orifício possante no sentido loa.

de

gitudinal, onde sio . alojados dois pequenos tubos separados

por mola hei
licoldal que os mantém ;testados, sendo cada um deles provido de uma /

reentrância anelar onde aa0 previstas duas aberturas diametralmente .?
opostas e ambos os tubos atravessados por uma haste moduladora provida/ •
do dolo trechos alargados, correspàdente Ia aberturas dos referidos tu
boa, haste esta cujos extremidades avançam para fora de deis terminais/
de regulagem de pressão do ar, rosqueados em sali:ncias tubulares P ra vistas no dito bloco em prolongamento ao seu orifício possante; e final

aig •

pente sendo o bloco citado, dotado de tres orifCloa, sendo um central /'

-disposto AO direçâo do espaço formado pela mola holicoldal di s p osta alo.
tre os mencionados tubos, e dois laterais voltados . para as reentrância°
anelares dos mesmos tubos./
r1 :1 1 An

TORRO N e 166.116 de 08 de janeiro ao i9oo
Requerente: E. 1. OU PONT DE NEMOURS AND ' COMPANY =E.U.A..
Qr ivilf;gto de invenao: "COMPOSIÇÃO ADESIVA BASEADA EM POL/MERO DE 010.
ROPRENO"

de

3 pontos apresentados:.

REIVINDICACOES

A- Uma composição adesiva, baseada em poiimero de elorOprenc, oaraa
teri gada por compreender (I) uma solução, em aolvente orgânico, de ump2
limoro de oloroprono que á (a) um copollmero do cloropreno e um monOmede, que contám um grupo carbralla e em que a dupla ligação do
carbono a carbono 4 ativada por um grupo nitrila, grupo ceto-carbonila.
ou grupo cardmxila adjacente, o copolimero contendo de 0,02 a 0,7% em
pão° do grupos oarboxila, ou (b) uma mistura do um tal copolímero, eme
contendo atá 1% em póeo de grupoe carboxila, com outro polimoro de polí
mor n da cloropreno, a mistura contendo de 0,02 a 0,4% em póeo de grupos
carboxila, (II) ' uma resina do. fenol-e'..reido fiel:Ivo]. em Oleio, em uocquase
%idade em póeo de 10 a 100 partos pur 100 partos de polímero do oloropreno, e . (III) Oxido de magnésio, Oxido de cálcio, sulfeto de cálcio e/
OU Oxido/do chumbo pelo monos equivalente a 2 partes em pe g o de Oxido
de magnesio por 100 partes de polímero de oloropreno.
t 7equerente reiVindioa a prioridato doo correepondentoo pedidos,
depoeitadoo na Repartição do Patentes doe Retadua Unidos da America em
8 de janeiro de 1964 e 17 de novembro de 1984, sob n g e 336.349 (1
411.705, respectivamente.
Ponto no 1 do total de 7. pontoe apreeentaaos.
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12RN0 No 149.958 de 26 de maio e 1965.,
Re q uerente, IMPERIAL CREMICAL IADUSIRIES LIMITED INGLATURA./
Privilegio de Invenção: COMPOSIÇZO POLIXERICA E PROCESSO PARA FABRICA...
Là./
Reivkdicacties./

Sen^4o In

I'MRM M 2

)

168.067 de 2/1 de março

um índice de escoamento .ára fusão (como definido anteriormente) de 0,01
a 1.000 e contendo dispersados atreves da composição at; 5% em páso de
Unidades poliméricas de um segundo componente que 4 uma I-olefina ali.
fétida, o nomopolimero da qual funde acima de 275 0 C, as ditas unidades
polimericaa estendo presentes ma uma quantidade tez que a com posição /
polimerica tenha um tamanho de esfarulite médio, quando moldada por /
compressão e resfriada bruscamente. de 265 a 2800C 1 não superior a 5
mic.rons./
..uorette reivindica as prie rPiodes doa correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da Inglqterra, mt
27 de maio de 1964, 4 de agasto de 1964, sob nos 21.958 e 31.604. • 15
o.
de 1.05, sob ne 16.271 e completo em 18 de maio de 1965.1
p onto ne 1 do total de 32 pontoe apresentados./

HOWSKY o ENGe ANTONIO GERALDO PROENÇA HILS7

310 PAULO
.
Privilegio de Invenção "NOVO PROCESSO CATALflICO PARA AGLOMERAM) DE MI
NÉRI03 DE FERRO*
REIVI2DICe,ÇOE3

1. - Neve processo catalitico para aglomeração do mlnerios a.
Perro, compreendendo uma nove formulação para produção de aglomerado de
minério de ferro, caracterizado pela inclusão de um determinado teor de
magnésio, fornecido pela adição de dolomita, em quantidade dependente do teor de ferro do minério, magnésio este que, atuando einergeticamente com ao demais componentes da fórmula, e tendo por função precf pua e
catalise da reação de recristalização do sesquióxido de ferro presenteno minério fino, produz uma rede estrutural extremamente resistente,cop
ferindo caracterfaticas peculiares ao material aglomerado. orincipalmej
te quanto as propriedades mecinicas
Conto na 1 do total de 2 pontos apresentados.
Ittmo Ne 170.896 a. 30 de junho a. 1965.,
Requerentee.E.I. DO polir DR NEMOURS AND COMPANY de
Privilegio de

TERMO N o 168.341 de 30

de março de 19b5
Requerente: UNIROYAL INC - E.U.A.

REISLINDICAÇ8ES
1 - Um processo de interpolimerização, em seluçee, de etileno.
e.propileno, com ou sem um dieno não conjugado polimerizevel, por meie
de um catalizador ' solUvel daPaz de homopolimerizar o etileno Mas incapaz de homopolimerizar o propileno, catalisador que compreende um sei
quicloreto de alquil-alumínio e oxitricloreto de vanádio, caracteriza.
do . por compreender a realização de interpolimerização are presença de
um N-Oxido de amina, para regular o peso molecular do interpolfmero.
A requerente reivindica de acerdo a Prioridade do correspondes
te pedido depositado na Repartiçáo de Patentes norte-americana em 08 -

de abril de 1964 sob co n e 358.371.
Ponto n 2 1 do total de 4 pontos apresentados.
TRAMO IN 172.737 de 31 de agOsto de 1965

IWIOACÃO, APERFEIÇOA/MIOS

Reivindioaçães,

1 - Aperfeiçoamentos em oU relativos e fibras tipo apenuea

em que pelo menos 85% em pás° do material poilm j rico formador de 'fibra/
um poliaretcoo segmentado de cadeia longa, em que as moleculaa de
littera consistem essencialemte de

50 a 85% em peso ao segmentos moles

repetidos e 5 a 50% em pa g o de segmentos dures repetidos, os ditos des.
mentos moles e duros sendo unidos entre si atreves de ligaçães de aretl
no, os ditos segmentos moles sendo o resíduo que reste apela a remoção /
dos grupos funcionais terminais de um polímero amorfo que tem um ponto/
de fu gido abaixo de 602 0. e um peso molecular acima de 6002C.o os ditos/
segmentos duros compreendendo o restante das moleoulae do polímero que/.
se situam entre as ligeOes de aretano e contendo pelo menos uma unida.
de repetida de polímero contendo nitrogenio ges t ma sita faixa de pesO /
molecular de formação de fibra, tem um ponto de fusão acima de 2002 00 .
ejutamfarlzodaa porque pelo menos 10% em peso doe segmentos duros teteia
nas Utile moleçales de polímero são radicela divelenwee aa fórmulas.

Requerente; DEUTSCRE 001D- UND BILBER-SCREIDEANSTAM VOR3UL8 ROSNAM.
Priviléglo de Inveneão "PROCESSO DE PRODUZIR DISPERSEM RarlerIa DE 812
DOS FINAREM SUBDIVIDIDOS,, OBTIDOS PIROORNICAUNTS, PADA O 551EP101.1

EM OU RELATIVOS A PISARAS TIPO/

SPANDEZ4

Privilégio de Invenção "PROCESSO INTERPOLIMERIZACX0 EM SOLUCIO. um I.
TILENO E PROPILENO"

de /965

Requerentoa COMPAN41A SIDERNGICA PATRISiA - COSIPA, ENG° SOLES

1 - Uma composição po)imerica caracterizada por. ser feita
predominantemente de unidades_ monoméricas de 4-.me til ponteno-1, tendo/

Outubro de 197U

ri 4.
á.
Mi O*

MENTO DE SUPERPlCIES DE PURAS DE HIDRATO Dl =UM*

warinacsoui
A • Processe de produzir épepersbes Cativei, Os Saldoe flama.

Es, para o trata:tente da superfícies de falhas de-hidrato de celulose •
carecterisedo pelo fato de que a uma solucio aquosa de pollettlenololoe
contando 1 ate 3%, preferivelmente I até 1,5% de polletllenoloina,
tes da incorporação e dispersa° do aerogel de Soldo aio adicionado. 'kl

es ditos nuileali divelentee são, eada, asados a IR, m i um radl
oal . elquila laterlor *Guinde da Classe que constate se media. atilai

a.propliel
1 é um radical escolhido dentre a classe Que o posists ase
(a) p-reolleso,
b)

p.ximena,

dos, especialmente icid -a ereenicos, es p ecialmente indo fOrmico, acétl

1e4 1.4palele-ba4lao

subsequentemente, o aeragel de daldo 8 incorporado a

lor •,1taulleao,

CO OU lítiC0 41,

dispersado.

finalmente, e depositante reivindica, de merda prioridade do
correspondente pildo, den-eitado na RedartiçÃo de P*0044 da 11~
em £5 do setembro de 1964, sob 0 n t D 45 507 114/14.
Ponte na 1 do total de 1 Omiti* aPreaentedese

(a) 19 4. ~tilam@
C1)-14,..aaftlleee,
jegé.aattgalkaa

•.*

Outubro de /IA 2581

DIÁRIO OFICIAL (Seção tio

Quarta-feira 7

dentre te classe que consiste de

-OR2 -,

?R3
.9. ,
ça.3

rOpregente o reato de um componente copuledor fent:ale° ou culállco,

e.,

Ao

qual .0. co •chn em posição vicinal relativamente 40 grupo 4E0, 4 44 /
qual A, e El do contam grupamento, da tármule

• -802-,
(1) radicais como definidos em (a), (b)g (e), (4), h). kr)
<C) e (U), tendo eubatituídO co eaíl, pelo Samna', uni Subo.
gitclate de,olassó que consiste de metile,,MitOxi etiled
o Vequerent• reivindica a prioridade dd correspondente
pedido depositado ne . Repert4fRO de Patentes nom Estados Unidas de ám(14,
es, lia 34 de Malte da'a964..êob • ÇA 379.358./

58)45

0.

(°3".

•

E representa hldrogõn1o " ou um radical Aniquiles iafeelor • 4 e 4 repreeee
tom os algarismos O ou I, são remida com componentos reativos polgAil
aos bliuncionals parav a formação de corutos que, com* ioldoe 11vreiR )
correapondem
férrea
_

Poeto ea 1 de o tateanke , 15 pontos apresentada./
4

(ÉRMO N o 1/A4.478 de 8 cle novembro de 1961
ReetterenteA Sera VISCOSA SOCIETh:NAZIONALE INDUSTRIA APPLICAZINIO VISCOSA
e ' ITALI1
.
A RECUPERAÇXeRE CATALIZADOR A.BA.
"
;PARA
Invenção,
*PROCESSO
de
Privilegio

(0 - (00 -.C)F---..-814

(CO) O
Im

SE DE COBALTO'
.

(O,03102

REIVINDICACOES

-'....>.."'
. . erocesso.ere e recupscaçío :te catalizadOR*e'bese de cobalto;
em particular empregado na oxidação do 4agRo1 dtk,,4c16 benzóico,..:Caracteizado por qu4 se parte das íguas madreiktibaix.4 oncentraçio 40 cobalto/
Lob a forma de benzoate ' dercobalto, tratando-se" 4' .:' ,Ailiae gua •P. ' tnacires com
una resina cetiótica, sulfónice ou carboxílicaf-titemperature'eubstancial
tente compreendida entre. 100 e 90 0 90,preferlveimente entre:Y(1 a,, 800C, /
rimando-se o cobalto na resina, que se regera a resina exaurida com uma
tolução do ácido forte por exemplo ácido clorfdrico, • por que se 'freei°.
ia .o soluto em frações diversas, compreendendo fraçõeg , extremas que•na!r!
:ontem eubstancialmente cobaltoiSraçõep,intermedias g ,baixa concentraço
de cobalto e frações interm&diaS g, baixe:eoncentraçãOde cobalto e fra- /
ções centraib e' concentrações relativamente alta da cobalto eob a . féra /
de ;loreto de cobalto, de que se recuperará o.cobalto:.
. requerente reivindica a prioridade do)eorrespondente pedido dl
eositado ne*Repartição de Patentes da Itália um Ode novembro de .1961 abb
n O 20.185/61.

Ponto n o 1 do total de 9 pontoe asmenentadoe.
i.ezt
daam rie 170.1j2 de 5 , de junho de 1965.1
iequerentet MABENFABRIKEN ruxuCtitaxammaaLL*aury .ALEmAnim.,
PriVileglo de invenção: PROCESSO DE PREPARAÇZO DE ARO CORANTES DE COM ...
PIAMO CROMO./
Reivindicatóes,/

I • Processo de preparei/NO de corantes reativos de tomeis
,
•
se de cromo, caracterisede pelo feto de, qué comtaexos de cromo 122 que
sorreepondem. somo ácidos livres, 1:iormot.

ad iu0X A ,A2, 0, .1, si.". g tain o significado indiceee • • representa
ni radicel orgla1ce rim Pelo menos um grupo reettvo./
t depositante reivindica 4 prioridade . dos Correspendentea/
%adida , depositado na Repartição M.Petentes de. Alemanha, ma .3 de 1m*
dto 44 '1964 • 18 de netembro'de 1944, •ob o g nane-rói r 43 456 I VO/224 4
44 010 190/22.4. reepativemente./
Unileo ponto epreseataáo.i
Ne 150.999 de e3 de 'julho de 1965
lequerentek SORTON COMPANY e e E.U.A
'Privilégio 4. Invencão g !APERFEIÇOADA cuMPOSICEo SATURANTE PARA AUMENTAD
Iam.

A RESISTÊNCIA DE UMA TELA FIBROSA E SUPORTE PAR/
aBRASIVOS REVESTIDOS COMPREENDENDO ESTA TELA°
REIVINDICACOES
I . A perfeiçoada composição satnekrante para aumentar a resieten.
tia ao dilaceramento de telas fibrosas, caracterizada alo fato de comnreendert uma mistura de um nylon soléve/ em elcool e uma resina de fenol
.formaldeldo, catalisada em ílcall, termo-endurecível, a razão do %dou
' para a resina fendlica variando de 6,3511 até lt
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de
cogitado na Repartição de Patentes dos rstados,Unidoe da América do Norte
em 13 de evisto de 196Eieob ze 216.347.

Ponto u0 1 do total de 5 pontoe apresentados.
TIRMO 40 125.149 do 21 de dezembro de 1960'
Requerentes ~DM cámocidmiQuE accIÉTÉ A.NONYME *Belg1ca.
Privilegio do Invenção; 'PROCESSO DE PREPARACIO DE NOVCC COMEM:0'8CW/
MIDADOW

•

gavj)makOst

(CD ,f
getne•ek___

1- . Proogego de prepereao de nova oorentee monoazoicog , earaoterl
Lado ¡elo fato deste copular • &ming diazotizada, Levando &Obre o carbono orto um grupo susceptível do eep treneuraedo eis grupo meta1izáve2
tal como um gru po alcoxl em:mm:Iffluit de hologeneo, com um oomponente 0sete° oo pulando e. poelçad-vieinho de um eruP0 hidroxile ou ominado, de
maneigg a -chegar a um oorenteCt.,que comporta uma ou duas funções guita"(
die66 dse duais Pelo menos ui,a'4 uma fUnçies •ulfamídiee teroUrieeorna
pondenie à fOreeile
aniontle
40

ao qual 'AI• á, eepr!ser, °.ee : radttcale de serie heezfInice, ende .0- raspes
avezem:te, ..Ckn o30- 8440 es edelçáO eFte relativamente ao grupo *go,

2

-

0 98. • ON

á naeuerenta relctmeica • prioridade do oorrapoàleate pedido dolí
Citado co Repertiçio de Patenteie da 14181eame 22 de desembro de 1999,
Sob nto 464.848,

Ponto a0 1 da total ke ; g.erte *PcmateSom,

Outubro de '159/v
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asewasemegawai

TEfflO NO a14.381 de 19 du nevembref de 1_965
Requerentes JACOBO EPELMAN = te ARGENTINA

el.,411.1,1

memu•a.133.,,sy me lo He outubro me 1963.

do Invenção: "PURIFICADOR DE GASES RESIDUA/8 E SILENCIADOR ADA.
a
FIÁVEL E MOTORES DE COMBUSTIO INTERNO

/*quarenta: FRUERAUF DO BRASIL 8/A INDÚSTRIA DE VIATURAS. •
erivillisim de inVengãot 0x8vo SUPORTE VERTICAL RETRÁTIL PARA

gEIVINDICAÇORa

PAUL(i)
BEMI

- Eig.',

BOQUEN.

PUR/PICADOR DE GASES RESIDUAIS E SILENCIADOR ADAPTÁVEL

A

MO

MALUNDXCAGOES

tORRE DE COMUTA° INTERNA, caracterizado por Compreender, em combinação
ema carcaça substancialmen t e rota e comprida, Um par de tampas ada p tadas /
. we cada extremidade da dita carcaça, urna abertura de entrada e uma aberta.
ra de saída para os ditos cases, um jOgo de parafusos ada p tados p ara combl
lias' com orifícios adequados nas ditas tampas, um jOgo de porcas aparafusadas nos ditos parafusos el ' adaptadas para pressiona? as ditIs tampas cada

1 . lave

suporte vertical retrátil semi-roboque, caracterizado per

ser formado por tubos paralelos e afastados, localizados transversalmel
te ao semi-reboque; de secção quadrada ou outra conveniente, ligados
tre aí por perfiladoz o artiouladoss superiormente a bases e pinoa que ‘f
formam dobradiça.
'

Ponto n et 1 da total da

4 pontos

apresentados.

ria contra uma das extremidades opostas da dita carcaça; e meios fixos ao*/
lite,* parafusos e adaptadós para purificar os ditos gases de escape emitiu

to fluem no interior da dita carcaça.
P

onto pgt 1 do total de U. pontos apresentados.

9

c

•

TERMO No 150.727 de 5

TERMO N O 163.740 da 27 de outubro de 1964

de lbril de 1963

Requerente: ANGEL BARREDO . SA0 PAULO

Requerentes JOSE DANIEL MARTIN BARRAU

Privilégio de Invenção: ;'MANDRIL FIXADOR DE FERRAMENTAS PERFURATRIZES"

Privilégio

PAULt

asma

trap,

RErVINDICAÇOES

A • Mandril fixador de ferramentas perfuratrizes, caracteriz~
por sor. constituído de um conjunto de tres luvas, uma adaptada no

BIO

de Invenção "APARELHO PARA PRODUZIR SIFÃO Em QUALQUER

into.

REI VINDICACES
Aparelho para produzir sifão em qualquer recipiente, utill.

rior da outra e livres entre si,. sendo a exterior de extremidade inferior

zável preferentemente para a evacuação do líquido residual em bacias .

tronco-cónica 0 portadora dos mordentes ou castanhas fixadoras, sendo a /

sanitárlaã e outros, caracterizado por compreender inicialmente um recl

primeira interna provida de canal tronco - cónico de Daca externa maior que

plante cilindrico ou de outra configuração qualquer, provido do tampa .

a interna e munida, sob a mesma, de um receptáculo cce rasca Interna em

superior, fixevel estávelmente por encaixe baioneta ou similar, e dota

que se rosqueia um parafuso em ,wija extremidade inferior é provido

dos /

mordentes fixadores.da ferramenta montados num disco ali fixo e neste

eu

do, próximo de sua borda livre superior, de uma série circunferencial
de pequenos orifícios laterais, de entrada de ar, recipiente este ainda
provido, próximo à sua base, de um par de bicos laterais e diametralmea

cediços.
Ponto

ad

1

da totax de 3 pontos apresentaoos.

2

te opostos, respectivamente de entrada o saída de líquido; e aos refeél
doi bicos laterais infariores, sendo aplicadas correspondentes tubula
ções de entrada .e evacuação, esta ultima estando equipada com um dispa

altivo de válvula, tornado por esfera SóltEw de diámetro maior que o do
bico de sarda do recipiente, dita esfera tendo porem deslocamento limitado por uma lámlx . transversal retentora, dobrada em L ou 0, e, com o
ramo Inferior Inclinado.
Ponto 11 2

1

do total de 4 pontos apresentados.

Guarta-íz:ra •,/

01AR/0 OFiCipt (Seção III)

?CR= fla 161.251 do 50 ao julho do

Outubro de 1970 2583

1964 s

Roquercnto:
Privilesio de 'avenca*: "NOVA APRESENTAÇU DE ROUPAS A RESPEOffik WRBAI4
' CEM
fulneo LEM0 SCRKIDT PENES = SIO PAUL.

163.662 dó 23 da eutabto dó 194
%quarenta: LIS YU YUAN d. .. SA0 PAULO
Privilégio do invonoiõ: onová ORIGINAIS DI8P08.1çew
0 tid

.

REILINDICACOrl,

RRIV IPIGAORN

Nova apresentação de roupas o respectiva embalagem, saraste.
rizaaoa polo tato de as partes cortadas do acOrdo cai o manequim desejado e determinado modâlo, partos estas embaladas juhtamente com os avia tontos aecesaerioe para a confocçao, bom emace um catálogo explicativo et/
bre a sequOnciside montagem da poça do vostuerio.
Ponto n O 1 do total de 3 pontos apresentadoe.,

cor,e~

VHSTULRIOSI

NO/A8 E ORIonais DISPOSIÇDXSAN EdIeftelt$ PARA VRSTURUASI
caracterizado esnoncialmente por uma peça-femea (1) eenatituída por Une
lamina de perfil abaulado e com supor! Ceia dotada eom oontórnos formadoe
por conjunto de configurações variadas, , poeguindo extremidades dotadas 49;
1 .

com aberturas (3) por onde a peça é presa ao vestuário, e por ser seta Agi
corpo dotado com una série de cortes em "C° sujas partes eorrespoftdentee
so voltadas para baixo em forma O* abas 04), • formando nesta* regibeei.
aberturas (5).
Poato Pe 1 da total de 3 pontos; SPremented01,

F/C. ./

TERMO N a 165.392 do 16 da dezembro de 1964
Requorente: JAIME ZBAR - ARGENTINA
Na 46. 745 de 5 de maio de 1948
Requerente: FOLKE ROLAND WERNER WERNESKO. Privilágio de Invenção "PROCESSO DE PRODUÇãO

Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS

TERMO

SUPORTADOR DE CARGA E APARÉLNO PARA

A

1 . Processo de produção de um elemento construtivo suportauue

de Carga, destinado a pisos, paredes e partes semelhantes de uma construção, compreendendo placas de cobertura, espaçadas e substancialmente rigidas e uma fiada intermediária de material em palha substancialmente, paralelo, situado com a sua direção longitudinal perpendicular
as placas, caracterizado pelo fato de que o material em palha, num ea
tado de compressão reciproca - com as palhas individuais paralelas ou,
substancialmente, paralelas umas s' outras, = e colocado dentro de 'Ma
caixa de maneira a descansarem sabre O fundo da caixa as pontes das pa
o pelo rato de

o material e cortado em comprimentos que cor
respondem ao espaço desejado por entre as placas de cobertura, para sa
rem as palhas, finalmente, coladas a essas placas de cobertura:
1 rdquerente reivindica de acrdo a prioridade do corresponden.
lhas;

DE MdVEIS PARA

REIVINDICACOES

DE UM ELEMENTO CONSTRUTIVO

PRÁTICA DO PROCESCO*

BEIVINDICAÇUES,
.

NA REALIZAÇãO

ESCRITÓRIO"

que

te pedido depositado na Repartição de Patentes da Suácia, em 24 de mais)
sob o n a 4.598.
Pant. flo 1 ds totn1 de 5 pontos apresentados.

1 . Aperfeiçoamentos nas realização de móvoís para eacritório
do tipo constituído por uma mesa de escrever que fica sustentada abre
elementos de sustentação de maneira que esta mesa de eaciever se oaten.'\
to latoralmente e saliente, eco relação a estes elementos de sustentação0.
taracterizadoe pelo fato que por baixo da extensão saliente há uma 911
:essa° de gavetas cuja superfície lateral constitui a superfície apa;eill
ke do móvel, e as bordas longitudinais superiores dostas gavetqs tóm
1

formadas correspondentes guias em U onde se alojam as

asas

horizontail

do correspondentes perfis em L curul asas verticais ficam sustentadas .1
entro um par de barras horizontais e coplanares que por sua vez, e por
uma das suas extremidades, ficam encravadas nos elementos de sustenta
ção; es‘ tas barras de sustentação .ficam alojadas dentro de uma cobertS
que constitua a tampa superior dr meta e a borda lateral desta cobexl
ta, que fica coplanar com a superfície lateral da gaveta

ó

constitui a ,

superfície aparente to móvel.
Ponto n a

1

do total de 6 pontos apreatuatadoa.

de 101,7,

•

2584 . Quarta-feira 7

D ! AH!°

Vp A L

O

(S .3,-; o III)

122t10 . N 9

Oz.:aeoro de 1970

166.061 de 7 de janeiro de-19S,

Requerente: LUCIA XAVIER DA SILVEIRA LUCCI - SWO PAULO. .
Temo Nd 162.787 de 21 da setembro de 1964

Privilégio de Invenção: "NOVA. BARRACâ PARA PRAIA"

Requerente: JUAN JESUS SANE DAZA *GUILAR - aA0 NULO
Privilegio de Invenção "UM WO MODELO DE

BOIA PARA

RCIVINDICACOES

CONTRÔLE DE ÁGUA EM
1 - Nova barraca para praia, caracterizada poa compreender uma ga

FILTROS"

trutura "suporte, formada a partir de uma serie de 'armações tubulares ca
EEIVINDICACUES

U invertido, dispostas em leque e com as extremidades livres .de seus ra

• NOVO MODELO DE ROIA PARA CONTROLE DE

ÁGUA

EM FILTROS, caras
aos laterais articuladas eia um par de suportes prismáticos retangulares

ter izada por ter uma bola com grampo e arruela do borracha, dependurada
na referida vela e passando pelo seu bico, onde se assenta a arruela ol
turando-0 por terça do empuxo da água filtrada que enche o depOsito

ia

ferior.

a: do outra configuração qualquer, cada um deles sendo alotado de Un ara
;o externo articulado, para cravação no solo, armações estas interliga.
las por dois p ares de tirantes internos laterais, cada par sendo articu
Lado, intermedleriamente, a um cotovelo p osicionador, • pelas extremida

Ponto n 5 1 do total de 2 pontos apresentadas.

dos livres, aos ramos laterais da primeira e Ultima armação em U do L.

que, dita estrutura recebendo cobertura de lona ou similar, feita em 1)1
;a única ou em gomos, • tendo ainda uma armação externa • transversaldá

:pelo,

Lambem em O, articulada p osteriormente ao Ultimo elemento forma-

dor 'I n leque

Ponto 0 5 1 do total de 2 pontos apresentados.

Wrg33:333N.V.853.

•

s33333,..AN-3-33:z

TERNO NI 163.582 de 21 de outubro de 1961
Requerente: ANTONIO MERLI . SA0 PAULO'
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM FECHADURAS DE SEGURANÇA"
rEIVINDICAÇOES

1 -

"APERFEIÇOAMENTOS EM FECHADURAS DE SEGURANÇA", caracteriza-

dos por uma carcaça, em cuja face interna de sua parede há trilho,

no

qual cursável, em valsem, uma Clapa dotada num dos lados de dois ou mais pinos ou travas, passfvels de se encaixarem em olhais de chapa em
"L" afixada no batente; na carcaça há parede com várias fendas transveL

TERMO N 5 165.553 de 22 de dezembro de 1964
Requerente; SERRALHERIA INDUSTRIA E COMERCIO SIC $10 PAULO
Privilégio de Invenção "NOVAS DISPOSIÇOES INTRODUZIDAS EM MESA, PA.RA
GOS DE PASSATEMPOS"

REIVINDICACCES

sais nas quais sio passantes e ficam a descoberto os Pinos ou travas da

"y0VAS DIbeOSIÇOES INTRODUZIDAS

chapa.
Ponto n 5 1 do total de 7 pontos apresentados.

EM

MESA PARA JOGOS DE P.1$31

TEMPO4".caracterizado p or p ossuir dois pares de pernas (1), articulada*
em o p osição, as Laterais da parte inferior (3) do suporto da 2,3,51 Prá

FIC7 .1
22

9

13 20

Criamento dita
I 4

oonto n 5 1 do total de

••

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CO 0,30

4

pontos apresentadoa,

•

