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DEPAR'l AUNT° NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
DIRETOR GERAL

Em 5 de outubro de 1970.

•

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 9 DE OUTUBRO

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N 9 501.709 -- N. S. das Graças! Registre-se com exclusão feita
- David C. da Silva Cronômetros' pela' seção.
Reconsideração de Despacho
Inds. Limitada
classe 8..
N 9 682.733 - Impala Arthur
Rigesa - Celulose, Papel e EmbaN 9 524,819 - Fenix Fenix Má- Eberhardt S.A. lnds. Reunidas lagens Ltda. (no pedido reconsideração
classe 17 - Registre se com exclusão
do despacho que deefriti a pat. PI quinas e Implementos Avicolas Limi- feita pela seção.
tada - classe 6.
têrmo 133.504) Reconsidero o c'espaN 9 568.656 M - Metalúrgica
N 9 687.938 - Neutron
Fab. de
cho, publicado no D.O. (Seção III) Iguaçu- S.A. - classe 17 - RegistreVidros Neutron Ltda. - classe 15.
de 12/4/66, que concedeu a patente. se sem direito, portanto ao uso exclusiN 5 688.028 - Gemini Gemini
para o fim de denegá-la.
vo da letra M isoladamente.
Galerias Reunidas de Arte Limitada Cerâmica Sanitária Porcelite S/A
N 9 571.804 - Reflux - Remex So- classe 25.
N 9 689.282 - Acquila - Brasiling
(no recurso interposto ao indeferimen- ciedade Anônima - classe 6.
to da pat. MI têm° 161.547) •Nego
N 9 601.622 - L.V. - L.V. S.A. Fundição Brasileira de Metais S.A.
acolhimento ao pedido de reconsidera- Consultores de Empreendimentos - - classe 15.
ção e mantenho o despacho de indeferi- classe 25.
N 9 690.799 - Pertividro - Inds.
mento, publicado no D.O. (Seção III)
N 9 602.581 - Ipel Ipel Ind. de Reunidas Viclrobrás Limitada - dasde 26 de junho de 1970.
Produtos Eletroquimicos Ltda. •- clas- se 15.
N° 690.803 Muroluz Inds.
se 1.
Diversos
N 9 607.686 - Stankcil - Cia. Quí- Reunidas Vidrobrás Ltda. - classe
n 9 15.
Farbenfabriken Bayer A.C. (no pe- mica Ind. Cil - classe 28.
•
N 9 691.299 - Gramacho - Cia.
N° 631.538 - Titan-Lar Químidido de caducidade da marca Bauer
n 9 292.608) Indefiro o pedido de ca- ca Titanic Ind. e Com. Limitada -- Imobiliária Gratnacho - classe 25.
- Registre-se com èxclurío de geducidade.
classe 1 - Registre-se com exclusão
neralização arquitetura.
feita pela seção.
N 9 69.6 . 090 - Bete r- Construtora
N 9 631.539 - Titan-Solve - Qui- Beter Limitada - classe 25.
Grupo de Trabalho
mica Titanic Ind. e Com. Ltda. - . N 9 696.314 - Merkaclão 13 -- Baclasse 1 - Registre-se, sem direito ao zar 13 Ltda. - classe 15.
Em 5 de outubro de 1970
uso exclusivo da expressão Solve, e
N 9 698.031 - Brasitex
Polimer
Notificação
com exclusão feita pela . seção) .
Brasitex Poliiner Ind. Químicas SoN
9
632.897
Amiga
Com.
e
Depois de decorrido o prazo de 60
ciedade Anônima - classe 25.
dias, a partir da presente data para Ind. Triângulo Limitada • classe 46.
N 9 698.116 - Cedrelex - Ind. MaN 9 633.043 - Pérola .- Plásticos
recurso ou impugnação e se nenhum
deireira Cedrela S.A. - classe 25.
Pérola
Ltda.
classe
28
Registreinteressado do mesmo se valer ficam
N 9 699.824 - Temperex
notificados os requerentes abaixo rica- se com exclusão de toalhas.
Reunidas Vicirobrás Ltda. - classe
danados para
para comparecer aé.ste DeN 9 644.386 - Preina-Oleo - Pre- n 9 15.
partamento, a fim de efetuarem o pa- ma Preservação de Madeiras S.A. Marcas Indeferidas
gamento da taxa final, dentro do p ra- classe 28.- Registre-se sem direito ao
zo de 60 dias, contados da data em gue uso exclusivo da expressão óleo.
N 9 226.031 - Brekin Dower - Ind.
tiver expirado aquêle prazo de recurN 9 644.655 - Zarcolar
Corelux Brekin Dower Ltda. - classe 1.
so:
Ind. e Com. de Tintas Ltda. - clasN 9 399.797 - Civ - Coma e Ind.
se 1
Registre-se com . exclusão feita de Visores Civ Limitada •- classe 8.
Marcas Deferidas
pela seção.
.
N 9 565.842 - Cacipra - George
NI Q 581.142 - Oxylastic -• Oxylin
N 9 647.902 - Neutrin - . Johnson Ei Netto - Cine Produções Limitada S.A. Ind. de Tintas Técnicas Clas- Johnson do Brasil Procls. Cirúrgicos classe 8.
se: 28.
Limitada - classe 1.
N 9 568.364 N 9 483.840 - Grafibar - Inds.
T.V. Rápido N 9 650.800 - Fornemac - FomeBrasileiras de Artigos Refratários S.A. mac Fornecedora de Materiais de Cons- T.V. Rápido - classe 8.
9
N
569:670 - Classe 28.
M . - .";sesojznoe
trução S.A. - classe 28.
N 9 652.033 - Promovéx - PromoN 9 652.953 - Detekrol - Clorgui- Exportino .- 'Impotno e objedinenije
Dmnexport - classe 10.
véx Promoção de Vendas e Exportação mica Ind. Limitada - classe. 46.
N 9 584.541 - Argus - Argus EleLimitada - classe 15.
N 9 655.481 - Quick - João Mas- Irônica Ltda. - classe 8 .
1\1 9 403.610 - Babyork Inds.
N 9 586.408 - Plastifoto - PlastiYork S.A. - rodtitos Cirúrgicos - ck .Ct Cia. - classe 29.
N 9 655.701. Royal - União' Fa- foto Allmns e Cartonagens Limitada classe 8.
N 9 414.571 - Meisteritack - Mout- bril Exportadora S.A. (LIFE) - clas- classe28.
N 9 587.511 - Ciainesa - Cia:nesa
blanc Simpol
- classe 17. se 46.
N 9 671.018 Plaslite -- Cerâmica
Mercantil de Santos -- classe 40.
N 9 495.827 - R. - Alumínio do Sanitária Porcelite S.A. - classe 15.!
N 9 611 . 337 - Extintex - Rivinil
Brasil S.A. - classe 40.
N° 682.208 - Galaxia - Artur Ind. e Com. Limitada - classe 28.
N 9 496.830 - Rochedo - Alcan Eberhardt S.A. Incls. Reunidas das: N 9 650.854 - Cotiplás - Tinias
Alumínio do Brasil S.A. - classe 40. se 17.
Uniã'o Limitada - classe 1.

DE 1970

N 9 650.856 - Cotilux - Tinias
União Limitada - classe 1.
N 9 691.163 - Triunfo - Química
Catarinense Limitada - classe 46.

Tendo em vista o disposro
Art. 73, do Decreto-lei n 9 1.005, de
21.10.1969, Prove a, requerente com
documento hábil, que industrializa e
comercializa ,eom os artigos reivindicados:
N9 542.667 - Premier S. A. Comércio e Indústria de Máquinas.
N9 197.685 - Indústrias
mitada.
N9 399.574 - Elio Pinto Tavares.
367.733 - Nilo Santos Pinto.
N9 354.574 - Indústria e Comércio de Materiais Plásticos Pesornatic
Limitada.
N9 198.104 - Angelo P,?..erci me cle
A breu.
N9 653.589 - Cia. Comarcial e Industrial Katra.
N9 496.225 - Suprelar S. A. Comercial e Administradora.
N 9 433.169 - Bicicletas 1VIonark
S. A.
N9 437.524 - Marcenaria Catalana Limitada,
N 9 463.007 - indústria de Peças

Para Tratores e Automóveis Ipeaul
Limitada.
N° 465.357 - Metalurgica Waltig
S. A.
N9 465.538 - Indústrias Reunidas
Max Wolfson S. A.
•N9 467.753 - Lojas Garbo Roupas
S. A.
N9 489.684 - Idmsa Inclüstrta Eletro-Mecânicas S. A.
N9 499.322 - Loja Santista
Utilidades Domésticas Ltda.
N9 513.342 - Superfine Merano
Peças Indústria Geral Ltda.
N9 553.607 - Kazuto lkesaki.
N9 564.226 - Almeno Alvarez Fernandez.
N9 564.903 - Astecor Assistência
Técnica- Coretron Ltda.
N° 571.190 - Radioarte.
N9 586.378 - Petroquimica Industrio. e Comércio de Produtos Farmacêuticos Ltda.
N9 596.153 - Jorge de Seriza.
N 9 604.659 - Lojas Rivo S. A.
N9 614.326 - Roberto Gilek.
N9 628.965 - Victõria Indústria 1!)
CorrVr.:cio Ltda.
W9 632.607 - Distribuidora de Materiais Para Construções e Artigos
Sanitários Dimaco Ltda.
N9 638.858 - Alain Jaccout
N9 644.146 - Linhas Varicor S. A..
N° 645.212 - Hélio de Sá Leobo,

2'2W Senta-felire
_

2) O expediente das repa,rtiçõeo
públicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção de Comunicações até as 17 horas. O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.

-

Outubro de 1970

(E3'ec:10

1)::s11:o

'

N

-

T

E

$A N'ACCONAL

CLIEPARTAUNEKTO Ç
DIRETOD-GERAt

ALBERTO DE BRIT TO PEREIRA
2) Os originais para publicação,
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em CHUPO DO D5DVIO0 013 PUOLMÃÇÕED
omEpa. On DEDÃO DO QEDAOÃO
espaço dois, em papel acetinado
ou apergaminhado, medindo 22x33 J. B. DE AL MEÍDA CARNEIRO
FLORIA NO GUIMARÃES
fsentimetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua compreensão, em especial, quando con90.
tiverem tabelas.
SEÇÃO m

Serão admitidas cópias em tinta
preta e indelével, a critério do
D .1 .N
3) As reclamações pertinentes

Doç.50 do publicidade. do empoo:11er~ do CoportelmaDtO
Nacional do Propriodcades Inducerird do ~loteria.
do Indústria o do Comercio

Im p reaao naa oficinas Co Peparlamento de Imprenua Nademo,

d matéria retribuída, nos casos de

erro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseqilente à 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 Telégrafos em Brasília'. Esta poderá
se encarregar também de encaminhar o - pedido de assinatura ao
D .I.NN. Neste caso, o assinante dirigirá ao D .1.NN. o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspondente, na forma do item
seguinte.
5) A remessa de valores para
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, será feita semente por

BR AsfLtA

6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Emprêsa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independem, emente de
acréscimo no preço.
7) A Delegacia Regional aí&
Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifae
comerciais aéreas, mediante avison
prévio aos assinantes.

ASSINATURAS

8) Os prazos tia assinatura e
do porte aéreo poderão ser seme.s.t
trai ou anual e se iniciarão Sempre
Cr$ 38,GC Semestre e o • 9. o_l_e [LR Cr$ 32,50 no primeiro dia útil do mês subse-;
Semetre oot000te.e. .
qüente. O prazo das assinaturas
60,00 iAno •
Ano .0.0OBJ,D40.0.4.,..0
o o:cio 0 - 0 e o e • s "oo
para o Exterior é sõmente anual e
não haverá transporte por via
Exterior
exterior
aérea.
Ano......
Cr$ &O0: Ano
g0,00
"
A renovação deverá ser solicitada com • antecedência de 30
PORTE AÉREO
dias do vencimento da assinatura
do porte aéreo. Vencidos, ser40
Cr$ 1,04,00 esuspensos
Semestre os"' .... ' ..... , Cr$ 102,001 Ano •oeceoic - oso,
independentemente dd
aviso-prévio.
NÚMERO AVULSO
- O preo do número avulso figura na última págtna ele cada
10) Para receberem os suple-,
exemp7ar.
mentos às edições dos Órgãos oficiais, os assinantes deverão solid- O preço do exemplar atrasado será acres çido de Cr$ 0,01,
td-los no ato da assinatura.
se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
FUNoiONARIOB

REPARTIO: ES PARTSMARES

•n •••

N 9 657.812 - Cátaara de VaiLres
Imobiliários do Estado do Paraná.
N 9 658.028 - Hena Borges Lima
Rangel.
N 9 658.047 - Vemag S. A. Veículos e Máquinas Agrícolas.
N 9 58.094 - Nilo Pereira da Si)va.
N 9 58.126 - Arthur José dos- Santos e Otávio Leite Goursand Filho.
N 9 658.377 - Jorge José Lopes
Machado Ramos.
aar 9 690.544 - Erich Jan Glass.
N 9 690.547 - Eriah Jan Gless,
N 9 620.622 - Pão 'de Açucar S. A.
Indústria e Comércio.
N 9 690.629 - Pão de Açucar S. A.
Indústria e Comércio.
N9 694.286 - -Antonio Placado Pereira Junior.
N9 657.864 - Solorrico S. A. Indústria e Comércio - E apresente
novos exemplares.
N9 659.012 - Cia. Brasileira de
Adubos C.B.A. - E apresente novos exemplares.
N9 656.291 - Cia. Industrial de
Perfilados Jafet - E apresente novos exemplares.
Ceteco ImN9 488.762 - Kartro
portadora e Distribuidora S. A. E apreesnte novos exemplares.
N9 579.949 - Cia. de Máquinas
Robert Dayton do Brasil - E apresente novos exemplares.
N9 632.528 - Igasa S. A. Importação e Comércio - E apreesnte novas exemplares.
DNB.
N 9 642.743 - Valmaque 5. A. VálN 9 657,669 - Leon Silva Crespo.
vulas e Acessórios Para Indústria N 9 657.699 - Refinações de 1141- E apreesnte novos exemplares.
lho Brasil.
N9 646.904 - Ka,ribê S. A. ..:ndúsN" 57.811 - Cámara de ,Valores tria e Comércio - E apresente noImobiliários do Estado do Paraná.
vos examplares .

W 645.215 - Jayme Gonzaga JayKne.
N ç 645.271 - Dr. Modesto Farina.
N 9 646.923 - Karibê S. A. Indústria e Comércio.
N9 647.061 - Tecnogeral S. A.
Comércio e Indústria.
N 9 653.145 - Super Lojas Arapuã
S. A.
N 9 653.548 - Abiah Lopea.
N9 653.776 - Antonio Aguillar.
N9 653835 - Vestan indústria de
Tecidos Elásticos e Confecções Limitada.
N 9 654.024 - Eduardo de Mendonça.
N 654.035 - Walter Arrola.
N ? 655.214 - Schilling - Hiller
S. A. Industrial e Comercial.
N 9 656.995 - José Camilo Penha
Silva Elyseu.
N 9 657.031 - Persianas Columbia
S. A.
N9 657.108 - Ursus Importadora
Limitada.
N9 657.265 - Odacir de Mattos,
N 9 657.451 - Cia. de Saneamente
do Paraná Sanepar,
N 9 657.467 - Ari Olguin da Silva
N" 657.533 - Francisco Felix Pereira da Silva.
N" 657.538 - Indústria e Coinércidt
de Calçados Arco-Flex S. A.
N° 657.569 - Carsilva Diversões
Limita da.
N" 657.593 - João Delia Torres
Filho.
Ni 60.606 - Cia. de Calçados

\cheque ou vale postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
,Brasileira de Correios e Telégrafos
\em Brasília

•
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N 9 648.712 Yoda Representações
Ltda. - E apresente novos exemplares.
N 9 650.045 - Socima Sociedade
Industrial de Mineração Ltda. - E
a,preesnte novos exemplares.
N9 650.370 - Porto Grande Balnearia e Hotel Ltda. - E apresente novos exemplares.
N" 50.462 - Cia. Riograndense de
Negócios S. A. E apresente novos exemplares.
l\P 650.478 - Cia. Riograndense
de Negócios S. A. - E apresente
novos exemplares.
N° 652.130 - José Dantas Pereira
- E apresente novos exemplares.
N9 652.133 - José Dantas Pereira
- E apresa-lite novos exemplares.
N 9 652.881 - Arttur Malloy
apresente novos exemplares.
N 9 653.816 - Comercial Importadora e Exportadora Liege Ltda. E apresente novos exemplares.
N9 654.903 - Industrias Reunidas
Max Wolfson S. A. - E apresente
novos exemplares.
N 9 654.931 - Industrias Reunidas
Max Wolfson S. A. - E apresente
novos exemplares.
N 9 654.946 - Industrias Reunidas
Max Wolfson S. A. ,- E apresente
novos exemplares.
N 9 655.396 - Industrias Fibralene
do Brasil Ltda. - E apresente novos exemplares.
657.180 - Yata Comércio e
Indústria Ltda. - E apresente novos exemplares.
N" 657.657 - Nebrimpex Importação e Exportação Ltda. - E apresente novos exemplares.
N 9 658.664 - Darita, Comércio e
Representações Ltda. - E apresente novos exemplares.

N9 658.934 - Indústria de Pincele
Pavão S. A. - E apresente novc9
exemplarea.
N 9 659.006 - Cia. Brasileira do
Adubos C.B.A. - E apresente no-,
vos exemplares.
N 9 659.206 - Intermédia Comercial e Industrial Ltda. - E apresente novos exemplares.
N9 659.355 - Cia. Rio Grandense
de Adubos, CRA - E apresente
vos exemplares.
exemplares.
N9 659.585 - Casa Zurita, Louças
e Ferragens Ltda. - E apreseme novos exemplares.
N 9 669.523 - Bella Centar S. A.
Emprendimentos imobiliários, Rua
Maria Paula 122, conjunto 506„ Cap.
do Estado de São Paulo).
N9 675.033 -- Cia. Nacional de veludos (Santo Amaro - São Paulo),
149 676.954 - -Mauro Eciedhofea
(São Paulo).
149 688.462 - São Panin Mpargatas S. A. (Cap. do .dat,ado de São
Paulo).
N 9 88.463 - São Paulo Alpargatas S. A. (Cap. do Estado de São
Paulo).
N9 689.521 - Itatiaia S. A. Veículos Motores e Peças (São Paulo),
N9 689.526 - Itatiaia S. A. Veículos Motores e Peças (São Paulo).
N9 692.399 - Cultas de Je.sutt Ferreira (Cap. do Estado de São Paulo).
N° 698.429 .- Carfepe S. A. Administradora e Participadora (1Jberde Negócios e Vendas Ltda. (Cidade
N9 698.864 - Clarer Mafra dos
Santos (Cap. do Estado de São Paulo),
N9 698.863 Ornevel Organização
de Negocios e Vendas Ltda. (Cidade
de Bauru, Estado de São Paulo).
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-N9 699.484 - Rei Yamada (Estado
N9 • 634.651 - Produtos Quimicos
N9 152.885 - José da a a újo Ba- •' taxa final
de São Paulo).
Fontoura
Ltda.
e
da
p
rimeira anuidade
•
N9 699.487 - Rey Yamada (EstaN9 635.367 - Montecatini Societa tos e José Roberto Ribeiro Bastos .' dentro do prazo de 60 dias:
do de São Paulo).
Gherini.
Generale
Per
L'Indústria
Mineira
e
N9 699.533 - José Modesto da Sil- Chimica.
N9 164.324 - Hubert() de March ..Privilégio de Invenção Deferidos.a
N9 113.942 - Indicador Remoto
va (Cap. do Estado de São Paulo).
N9 166.167 - Meridional S. A.
N9 637.498 - Keithley Instruments Com
para nível de óleo em motores e si..
e
Ind.
Inc.
Apresente Novos Exemplarás
milares - José Navarro Cruz.
N9 637.961 - Laboratoires taba].
N9 155.941 - A plicador • de adesiN9 169.939 - Veb ElektrochemisN9 655.708 - Carlos Pereira InN9 639.499 - F M C Coraoration, ches Kombinat Bitterfeld.
vo - The National Cash Registar
dústrias Químicas S. A.
N9* 640.437 -- British Industrial
N9 169.995 - Gelobrás S.A. Re- Company.
N9 656.435 - Indústria ParanaenN9 156.132 •-.; Aperfeiçoamentos
Plasticos Ltda.
frigeração.
se de Alvejante Ltda.
em retor elétrico em derivação N9
N9 657.791
N9
644.999
Sherwin
Williams
do
173.733 - Tsentralny Nauchno General Electric Company.
Sobral Solventes do
Brasil Ltda.
Brasil S. A. Tintas e Vernizes.
- Issledovatelsky Institut, Tela/inaloN9 645.867 - _Regalmuto S. A. igi I Mashinostroenia.
N9 156.167 - Copiador em imagem
N9 659.035 - Cerámica Passafina
Artes Gráficas.
N9 173.948 - Mikio Shlraishi.
Limitada.
eletrostático - A. E. Dick Compae
ny..
N9 647.640 - Badische Anilin &
N9 660.780 - Cia. Industrial de
N 9182.033
Carlos Borghi.
Plásticos Cipla.
Soda Fabrik Aktlengesellschaft.
N 9 156.3187 - Dispositivo para
N9 650.056 - •Borg Warner CorN9 184.944 - Borg-Warner Corp.
N9 662.011 - Super Cia. Indus- poration.
compensar a distorção na transmistrial de Tintas Vernizes e Resmas.
são de sinais de.. comunicação N9 650.255 - Dr. Babor & Co.
Notificação
* N9 462.987 - Indústria de Peças
Gustav Guanella.
N9 653.124 . - Baclische Anilin &
xão de tubo flexível
Para Tratores e Automóveis Ipesul Soda Fabrik Aktiegesellschaft.
Bendix WesFicam notificados os requerentes
N9 162.812 - Cobertura
Limitada.
de coneN9 655.618
abaixo mencionados a comparecer a tinghouse
N9 573.294 - Duglagem e PlastifiReiChold Chemicals êste
Air Braje Company.
De p artamento no prazo. de 60
Inc.
, cação Duplast S. A.
N9 162.831 - AperfeiçoamentoS
N9 657.697 - Celanese Mexicana dias, a fim de efetuar o pagamento
N9 591.964. - Plast-Life Comércio
da taxa final e da p rimeira anui- em/ou relativos a arranjos para coS. A. •
e Indústria Ltda.
N9 659.799 -' Hooker Chemica,1 dade, para que sejam expedidas as mutar circuitos • elétricos pelo tocarN9 603.059 - Cia. Quimica Indusse temp orariamente um contacto
cartas-patentes:
Corporation.
a trial Cil.
N. V. Philip 'sgloeilarr ji Enfabrieken.
N9 876.386 - Plasticos Tupiniquim
N9 620.765 - Cia. Brasileira de
N9 129.540 - Ind. ' de Artefatos
Ltda.
N9 162.858 - Lubrificação do mePetróleo Petronosso.
de Borracha Plumex Ltda.
N9 831.581 - Sociedade Industrial
canismo motriz de máquinas de com
N9 690.937 - Estabelecimentos FriN9
134.275 - Algide Moreto.
de . Produtos Sanitarios Ltda,
bustão interna, p articularmente de
goríficos Del Cerro S. A.
N9 832.029 - Kimplast Indústria
N9 149.240 - Amo S.A. ind. e
ores a dois tempos - Auto UniN9 698.187 - Galeria Oswaldo Gode Plasticos Ltda.
on G. M.B.H.
Com.
eldi Ltda.
N9 633.454 - Indusquima S. A.
N9 158.748 - Henry A. Holzworth, N9
163.107 - Aperfeiçoamento em
Diversos
Indústria e Comércio.
John D. Wark e Peter Schlader- braçadeira de suporte de luminária
N9 644.060 - Meta Metais e ArtiN9 195.796 - Eltipa S. Aa. Eletro mundt.
- General Electric Company.
gos Sanitários Ltda.
Técnica Industrial Pan Americana N9 163.671 - Máquina para soldar
Diversos
N9 48.715 - Tipaque do Brasil Ag uarde-se. •
tubos com ponta - Biraghi (Societe
1Produtos Quimicos Ltda.
N9 494.308 - Volovi S. A. InInd. Brasileira de Instrumentos Anonyme).
.N9 49.235 - 'Dinaquim Comércio e
dústria
e
Comércio
Aguarde-se.
Musicais
Weril Ltda.' • - (titular da N9 163.824 - Bombinado sujeito
Distribuidora de Produtos Químicos
N9 566.993 - Conrado Guilherme pat. MI n 9 5.069). -- Prorrogue-se
Ltda.
a tensões mecanicas nas suas extrepara os segundo e terceiro períodos. midades - C o nunissarit a L'Energie
N9 652.523 - Duravim S. A. Resi- Wagner - Aguarde-se.
•
nas e Tintas.
Atomique.
N9 596.774 - Laboratórios OrgaMetalúrgica Colibri Ltda. (titular
N9 653.118 - Comércio e Indústria non do Brasil Ltda. - Aguarde- da pat. MI n9 5.148). - Arquive-se'
N9 163.871 - Retificadora aperfeiIretama S. A.
a, p etição 43.242-70.
se.
çoada de eixos de comando de válN° 653.365 - Indústria e ComérN9 650.008 - Ideal S. A. Tintas e
Super Test S.A. Ind. e Com. (ti- vulas - Incomatol -- Indústria C
cio de Artefatos de Metais e Plá,sti- Vernizes - Aguarde-se.
tular da pat. MU n 9 6.765). - Con- Comércio de Máquinas e Motores
aos Novarte Ltda.
N9
Ltda,
653.268 - Cinetel S. A. Cinema cedo a restauração
N9 653.442 - Quimica Industrial
N9 164.194 - Processo e máquinas
e Televisão - Aguarde-se.
Barra do Pirai S. A.
N9 653.557 - S. A. Diário- de Noe acabamento de uma peça e caixa
Diversos para Marcas
N9 658.325 - Zambeil Laboratórios
tícias - Aguarde-se.
ara ditas máquinas
Roto-Finish
Farmacêuticos S. A.
N9 653.558 - S. A. Diário de NoN9 439.509 - Cia. de Crédito, Fi-,1g ompany.
N9 696.541 - Paraná Equipamentícias
Aguarde-se.
nanciamento e Investimento Cominai' N9
tos S. A.
164.334 - Telemanipulador
N9 653.784 - Touring Club do - Restaure-se e ex p eça-se c certifi- mestre-servo de braços articulados
Exigências Diversas:
C omrnissariat a L'Energie AtomiBrasil Sociedade Brasileira de Turis- cado.
N9 603.958 - Andes Comercial e mo - Aguarde-se.
N9 640.416 - Química Farmacêu- ue.
Construtora S. A.
N9 681.691 - 'Frip'S Turismoa Se- tica Maurício
Villela, S.A. - Rasa' d N9 164.516 - Processo para conguros Ltda. - Aguarde-se.
impcdáncia loearitrnica usai-mo
N9 662.408 - Perstop AB.
taure-se e expeça-se o certificado.
d uzir
o técnicas sismográficas a- ContiN9 662.411 - • Skanska AttikafaN9 684.808 - Edithra e PublicidaN9 644.329 - S.A. Brasileira de ' n ental
Oil Company.
bilken ABde Rivoli S. A. - Aguarde-se.
Tabacos in dustrializado:, Saarati
N9
164.719 - Dispositivo de enxuN9 321.790 - Cuban Plasticos
N9 697.946 - Sete Serviços Técni- Restaure-se e expeça-se o certifica- e
o.
mtalha-doce - Gualtiero Giorgi.
Record Corpora tion.
cos de Engenharia Ltda. - Aguargamento para máquinas de gravura
N9 356.885
Aktiebolaget Ativi- de-se.
Notificação
d,aberg - Faci t.
N9 699.520 - Impermen Publicada-.
- Aperfeiçoamentos
e m bombas submersas - Dipl. Ing.
de Ltda. - Aguarde-se.
N9 416.447 - Pye Ltd.
Ficam notificados os requerente a G
eorg
Neidl.
"abaixo mencionados a nomparecer a
N9 472.642 -- Johns Manville CorArquivad
êste Dep artamento no prazo de 60
poration.
N) 165.176 - Unia ,rnada condias, • fim de efetuar. o pagamen- guria Para ci nematuarafia e tele.
N9 483.764 - Norbrasit,e Comércio
N9 575.647 -. Indústria e Comércio to da a,
taxa final para -que sejam ex- são - Robert R. Ferbar, Warren
e Importação S. A.
Antonio Nogueira S. A.
pedidos os certificados
• Smith e Donald -A. Trimmer.
N9 495.131 - apeed - O - Print
N9 688.237 - Geselschaft Fur Te•
N9 293.921 - Aço Torsima S.A. 14. N9 165.399 - Ap erfeiçoamentos in.
Business Machines Corporation.
chnischen Fortschritt M.B.H. - ArN9 367.375 - Zerbel S.A. Ind. e `.1. oduzidcs em válvula reguladora
quivem-se os processos acima relaN9 500.620 - ileath Company.
Com.
, ria ra, cilindros de exi , io ou para
•
1I9 512.642 - The Singe.r Compa- cionados).
'finalidades -- Dr. Kentaro
N9 448.652 - Prima Eletro Domés-' :ou
ny.
Ta ti-as
kaoka.
ticos S.A.
N9 516.863 - Ernst Kratz.
1
N9 165.423 - Nova bomba para
DIVISÃO DE PATENTES
N9 497.056 - José Chiavotie.
.N9 519.232 - Clinomcibil - Werk
;rotaitiva
para líquidos -- Alpino ToN9
Gesellschaft iVlit Beschranktcr Haf563.925 - Unilever Lirnited. I mas de Araújo..
tung.
Serviço de Recepção„
N9 610.266 - The L. D. Cibulk
N9 165.490 - Esquema de ligação
Exigência
Informação e Expedição
Company.
1?a ra. transmitir a energia por imN9 576.379
pui soa p róprio p articularmente para
Cumpra exigência:
The Singer CompaEm 5 de outubro de 1970
ny.
sis temas de comunicação multiplex
t N9 651.681 - Glaxo
Laboratories de tempo - Cl. Siemens Aktienge•Limited.
N 9 576.774 - Union Cartece CorDiversos
. sellschaft.
i. ora ti on •
N9 586.398 - Fall Corporation.
Foram mandados restaurar e exN 9 165. .497 - Aperfeiçoamentos
.Em 5 de outubro de 1970
N9 594.471 - Dura Business Ma-. pedir as c artas-patentes dos procesem bomba de fluido aci a5tabla para
sos
abaixo
mencionado5•
chinas Inc.
lusa ." COM um q ueimador de óleo
Notificação
ou
N9 619.585 - Agfa Gevaret AktiN9 138.943 - Eduardo Alvares Malogo - Duo-Matm of Canada Liengesellschat.
Ficam notificados os requeren- mi . ed.
chado.
l‘P 633.289 - Societe Fives
N9 151.166 - Wagner Saldanha ptes abaixo mencionados, p ara com-1 N 9
arecerem/ a êste Dep artamento, a em/ 165.527 - Aperfeiçoamentos •
Faria.. rim de a'ea e- an o *1.w
ou relativos a dispositivos semi-sarnento cia con dutores
e p rocesso de fabricá-las

2512 Sexta-felpa

DIÁR!O OFIVAL

(Enco 111)

Outubro de 1970

Exigências Técnicas:
N9 160.519 - Nova bateria de
168.466 - Sistema perceptor
Na- -N. V. Philips'gloeilam peinfabrie- ,! N9
acumuladores do tipo chumbo aciao
ibidor
comum
equilibrado
Inler-'
Na 162.805 - Sohei Nichishita.
m
eu.
national Business Machines Corpo- - Russel Antonio Perez.
I N9 163.193 - E. A. 'White Martins.
N" 160.689 - Suporte para fe- , Na 164.373 - Motorola Inc.
ico de re- ration.
N9 165.581 - Sistema ót
chos
e
novo
fecho
para
ser
emereI
conhecimento de caracteres - 'lhe
Sn, 169.320 - Aperfeiçoamentos
National Cash Register Company. n em/ou relativos a dtspositii ies ter- gado com o mesmo -- Rexall Drug ' Na 154.466 - Pirelli Societa per
Azioni.
tricos - The Plesseey Cornpamy and Chemical Company.
N9 193.215 - Pireli Societa per
N9 165.675 - Aparelho para ope- moelé
N9 160.696 - Dispositiao ele diver- Azioni.
'ração de sistema eletrônico gerador Limit ed.
sistema de acionamento e base
de carcteres - A. B. Dick
N9 163.791 - Xerox Corporation.
D Campa- .Ne 169.885 - ispositivo de cari- , são
indicador para o mesmo - Ma- N 9 191.265 - M. & T. Chemicls Inc.
Dy.
ceia ara desvio e msistema ao tri- de
nuel Grau e Aniceto Vasouez MenN 165.75 2 - Ap arelho para atra- Borgs Fabriks Aktiebolag.
N9,194.C92 - Monsanto Company.
des.
ção em transferência de um fluído ihc's
N9 184.924 --- Util S. A. Indúsde
de uma embarcação - Fale Corpo- N° 168.904 - Redes cle contato
Bocal
de
injeção
de
160.711
-9
N
A.
trias Meeâru°cas e Mcta'úrgicas.
Standard Electrica
voz-:ration.
- Vernon Davis Rema.
1
e elétrico combustível
Na 19A .925 - W. R. Gra.ce / Co.
N9 162.490 - Aparelho telefônico
Ni 165.815 - Nova vi -doula .de ao-a N9 170.034 - Componeni
N9 195.173 - Philco Rádio e Telelemoide - Controles Automáticos - - Cts Corporation.
para assinante - Siemens Aktienge170.147 - Elemento de acople- sellsch a t
visão
Ltda.
1
N9
.
.•
Senna': i tida
S
piezo-elétrico - onos Cor195.251 - Foremost-Mckesson
N9
N9 165.867 - Chapa de impressão Imentoon .
N9
162.543
Camadas
foto•-sen.
litográfica - Eastman Kodzík Com- porati
síveis especialmente para a revelação Inc.
N9 195.321 - Strojesvit, Na.didni
pany.
1 N9 170.295 - Método de a i)lica - ' a seco - Kalle Aktiemsesellsclaaft.
Podnik.
166.065
Suporte
principal
ção
de
marcações
em
forma
de
anéis
162.644
Novo
instrumento
esN9
N9
Na 195.600 - The-Pa,k Inc.
de corrente elétrica I teroscópio - Adrian Zecchi.
simples
I..eguindastes - Ishika- em condutores
Standard
Electrica
S.A.
iNa 195.631 - Philips Petroleum
wajima-Harima Jukogyo .Kaisha.
162.675
iSstema
de
fluido
e
N9
N9 166.093 - Máquina para fabri- I N 9 170,316 - Um apor:eflui trans- partes para o mesmo ou semelhan- Company.
car esteiras para • construçoes por portador - David Randall CarupNo 195.634 - UW6011 Caabide Cormeio de várias barras ou arames de bell. tes - Robertshaw Contrcls Compa- poration.
aço dispostos em cruz - -- Ferrotest N 9 170.506 - Transistor de 'Orça 1 nY•
N9 '195.635 - Time Upjohn Company.
isolante de
ixa
Ca
N9
162.733
t
G..B.H.
M
195.636 - Continental Oil Com-1.72.031 - Aperfeiçoamentos
N9
Instrurnent junção para -condutores Elétricos - N9
pany.
Fairchild Camera- 8zCorporation.
N9 166.102 - Máquilia colhedeira
Burndy
N9 195.637 - Continental 011 Comde arroz - Emílio F. Gunther.
Cor poration.
N9 166.119 - Processo de forma- lem/ou relativos a máquinas lavado- N 9 162.761 - Mecanismo de sus- pany.195.638 - Office National Iridusi‘.T 9
ção de imagens fotolcrônicas termo- ras automáticas dotadas de progra- 1 pensão para veículos - Kharjkovsestáveis - The National Cash Regis- ma de enxaguamento composto de • ky Ordena Lenina 1 Ordena Trudo- tries de L'Azote.
uni ciclo de ações suce:ssivas -- N. ' vogo Kra.snogo Znameni . Traktorny
ter Company.
.
N9 195.639 - Otto Worr KG.
rieken.Zavod Imeni Ordshonikidse.
Na 195.640 - América Barroso
N9 166.120 - Processo e aparelho V. Philips'gloeilampenfab
I
para hd- Garcia.
para orientar artigos -- American N 9 127.283 - Bloco de empuxo N 9 163.186 - Dispositivo
Na 195.664 - Girling Limited.
Flange & Manufacturing Co., Inc. para escarificador montado em tia- ciar uma onda sísmica - na superfície
da terra - Sinclair.. Receareis Inc.
Tractor Co.
N° 195.709 - Alfa Romeo S. p. A.
166.288
Aparelho
de
agitação
tor
Caterpillar
N9
N9 195.710 - Alfa Romeo S.p.A.
mecânica para separar por gravida- N 9 138.157 - Processo para iden- N 9 '163.279 a- Aperfeiçoamentos
de material composto por misturas tificação de símbolos de informes e em/ou relativos ao comando dos moN° 195.751 - Eduardo de Arruda
de partículas sólidas -- Olda Moto- aparelhagem para a execução do vimentos auxiliares de veículos inmesmo
Sperry
Rand
Corporation.
dustrais
Lansing
Bagnall
imited.
Levy.
si
No 195.758 - Francisco Ortiz IsN9 166.299 - Conjunto regulador
N9 163.315 - Corporde Reboque guiei do .
N9
140.324
Mecanismo
posiciopara viaturas elétricas - Tokyo Shi- nador de eixos rotativas - Philo° para transporte de material -- CaN9 195.760 - Linneu Filipe oledo.
baura Electric Co. Ltda.
terpillar Tractor Co.
Corporation.
N9 195.764 - Miguel Pereira.
N9 166 397 - Disposto de comeuN9 163.442 - Processo de fabrica- N9 195.766 - Coralio de Castro PeLigação elástica pado para viaturas elelsric,as - Tokyo N9 140.987 -trilhos
- Ressorts Du ção de dispositivos semi-condutores reiro.
ra
fixação
de
N9 195.767 - SWF-Spezialfabrik
Electric Co. Ltd.
- Radio Corporation of America.
Nord S.A.
Für Autozubehor Gustav Rau GMBH.
N9 166.957 - Processo de pros163.598
--Grampo
para
cabo
N9
pecção sismeca - Continental Oil N9 142.241 - Aperfeiçoamento em metálico particularmente para seN9 195.768 -Zallio Pietro.
evacuador de água de vapor - Ge- gurar um cabo metálico a um sapaCom pany.
N9 195.769 - Za l io Pietro.
Company.neral
Electric
Na 195.770 - Ancora Indústria e
tilho - A/S Malodan International
N9 166.996 - Aperfeiçoamentos
N9 143.521 - Aperfeiçoamefitos Ltd.
Comércio Ltda.
em/ou relativos a sistemas de coNa 195,771 - Ihdústrias de Crocomunicações destinados a transmissão dispositivo de encoragern para • fios • N9 163.658 - Dispositivo de aciolate Lacta S. A.
de sinais por meio de cabo trans- cabos ou feixes pré-te,nsionados
namento
do
tipo
de
eixo
flexível
de
missão - N.V. Philips'gloeilanme n Societe Technique pour U'utilisation suspensão de rôlo para veículos ferN9 195.773 e- Indústria de Móveis
-fabriken. de la precontrainte (S.T.U.P.) - rovikrios - Hitachi Ltd.
Francisco Bergamo Sobrinho S. A.
(Procedes Freyssinet).
Na 195.774 - Fernando L Bellandi.
N9 167.122 - Sistema de acionaN'9 163.908 - Aperfeiçoament os reNa 195.777 - J. R. Geygi S. A.
N9 146.880 - Sintonisador de ha-, lativos
mento elétrico - Harnischfeger Cora
motores
elétricos
de
cortão único - Standard Kollsmari Inporation.
N9 195.778 - The Dow Chemical
rente alternada - HooVer Limited.
dustries Inc.
Company.
N9 167.229 - Expasição Fotocró166.278
Dispositivo
portátil
N9 195.779 - Metallgesellscraft
N9
nica usando tubo de raio catódico - N9 148.545 - Estabilizador de fre- para
observação de fotografias em Aktiengesesellschaft.
The National Cash R,egister Compa- qüência - Luiz Valente Boffi e Au- relêvo
Maios
Publicidade
LimitaNo 195.780 - Eastman Kodak Comgusto Benchimol.
pany.
da.
pany.
Deere N9 148.689 - Aperfeiçoamentos erri
N9 167.700 - Escavadeira
Esso Research And
N9 1'70.647 Aperfeiçoamentos
Na 195.781
bombas de engrenagens sob em seus
& Company.
mancais - Borg-Wagner Corpora- em transformadores de distribuição Engineering Company.
vedados hermeticamente - General
N9 195.782 - Sumitomo Chemical
N9 168.142 - Stalsiard Electric
S.A. - Sistema transmissor de di- tion.
Electric CompanY.
Company
Ltda.
N° 148.838 - Dispositivo de proversidade de freqüência.
- Jean N9 195.783 - Science Union & Cie
p
171.703
-Pick-U
N9
teção contra a implosão em ap,areSociete Française de Recherche MediN9 168.144 - Ferramenta para lhos de televisão - Heinricn Frie- FOUtOUYIIS.
gravar fitas a espaços variáveis - drich Schrõder.
171.999 -'Máquina para Impres- cale.
NoDymo Industries Inc.
são offset com comando unificado - NP 195.784 - Distitut Français du
N9 1559.204 - Distribuidor de
Petrole, des Carburants et LubrifiN9 168.360 - Veiculo trator e im- ignição para velas de motores de A. B. Dick• Company.
ants.
pulsor combinado, destinado a utili- combustão interna - General Moem
os
N9 172.991 - Aperfeiçoament
Na 195.785 - Joaquim de Oliveira.
zação em estradas pavimentadas ou tors Corporation.
bomba de calefação - General Slecfora delas - Lifferth Corporation.
trio
Company,
Na 195.786 - Keneth.C. Allison.
N9 155.399 - Sistema de correções
Na 195.787 - Columbia Gas System
N9 168.415 - Configuração de 'en- de erros por retransmissão de dados
invenção
indeferidos
Privilégio
de
rolamento de matriz de núcleo - errôneos - International Business
Serviçe Corporation.
•
Intenational Business Machines Cor- Machines Corporation.
Na 139.796 - Aparelhagem de roda Na 195.788 - Continental Oil Comporation.
pany.
N 9 156.445 - Aparelho gerador de dentada e peça com pinos providos de
N9 195.789 - Kiowa Hakko Kogyo
dentes para amortecedores forças A. B. Dick Company.
N9 168.416 - Memória de diodo
a
Co Ltd.
túnel - The National Cash Regis- N9 156.532 - Novo esquema de re- ,Kurt Thalacker.
, ter Company.
Na 195.790 - Time PUrap Company.
\ le voltimétrico - Oswaldo CamenDesenho ou modelo industrial
Na 195.791 - E. R. Squibb / Sons
Ne 168.417 - Dispositivo de con- zind.
indeferido
trole d.e computador -- The Natio- ( N9 160:447 - Dispositivo de transInc.
nal Cash Register Cbmoany.
Na 195.792 - Kelsey-Ha yer Comferência do tipo de relutância - The
Na 156.688 - Um nôvo modelo. de
National Cash Register Company. materia ou misturadora de médio por- pany.
i
138.122
Aparelho
de
fita
soN9
Na 195.793 - Ford Motor Company.
protetor te - Isauhro Dominguez.
nora portátil - Akustisehe sim. Kino- N 9 160.488 - Circuito
para aparelhos elétricos indutivos
Coreia C4esellschaft rnbh.
N9 195.795. - Pirelli Societes essa
N9 186.349 - Nóvo modelo de boneN' 168.426 - Imã de travação - dotados • de enrolamentos - Wes- co. - Idalino Viena.
Azioni.
tinghouse
Electric
Corporation.
Ceilikon-Büh rl e SloiclinQ AG.
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• OtAtubt'& de 1970' 2613
NQ .. 195.796 5ociert per N9 195.912 -- R. & L. Molecular NO 195.833 - Moho
lo Tiane.
N9 690.671 - inesquecive1 de Avorn
,ionL.•
Resea,reh Ltd.
• Nv 195.797
Inc. 1-- Classe 48 clichê pu Pirelli i:,,oci.éta Per
, No 195.836
Teglies
Com. é Ind ..[Products,
bil„do
em 21.1.65.
N9
195.913
Te xaâ laárurnents, e Engenharia i Ltaá,
"Azidni.' •
,
ineorporated.'
' N9 '195.798 -.- °ciclone ci-4- 11.
N9 196.760 •- Comp anhia 'fajuta , N 9 195.839 :-- National Steel Corp., ' N9.
._ 690.673 - Habit cie Avon Fmduns, Inc. - Classe 48 clichê oubli'No 195.799 - Agrauto S. A.
de Máquinas e Veículos. •
No
195.840
2-Blohin - Voas A. G. 'cario em 21.7.65,
•dii3tria e Comérc.do.
No 195.800 -- Buckinan Labora cc- •1 N9 196.908 - Svenska AktlebolaNo 195.843 - Cire Vadalá GniN9 867.011 - Capela de Dias Mu reiet
Bromsregulato
innrães
r.
ries Inc.
t"ns S.A. Mercantil e Industrial N9 199.802
Borg Warnee Cor : N9 196.910 - Henri Bernard B(ler.
N O 195.848
ché p ublicado em 10.1.69.
porution.
Jofre Bueno de Ca- Classe 41 Cli
No 196.688
The Welleoine Foun- margo.
,
NO
•
dation
Limited.
867,008
"FJ" Fi. de CirN0 195.803
lkori Aktien-j
N9 1.96.694 -- Fuad Kanan tvlatta. N9 195.856 - eluarclo de Paula cunferência de Expresso Fonseca Júgesellsehaft.
L'
nior Ltda, -- Classe 50 eliche publi195.809
General Electric
'
No 210.305
•''
Sandoz Patents L1cado em 10 .1 69
:N9 195.857 - JaL Muniz Silva.
Copany,
inited
.N9 195.810
NO 867.016 - Polisterol de OromoCIen:aal Electric
No 196.626 -- Tokyo Shibaura N O 195.858 - Fernando Malhe,
Company. •
noterapla . Richter do Brasil S.A. • ' Electric Co. Ltd
No
I N9 196.639 --:- Samuel Vincent era- rito. 195.860, -- Eduardo Canipofio- Classe 3 clichê p ublicado em 10.1.69.
NO 195.811 - W alter 'biktuer_e •
Uax I vens.
No 867.022 - Titulo de Estaueleeiey Wanderle;r.
1
iN9 195.863 -- Universal 011 Pro- mento
N9 19 5.812 - N. V. •P hilips' t.t/0-: N9 196.640 - Pirelli Societá per
"Pia viu" de Plásticos Plavinil
•
dects
Comp
any. ,
m
" eilapenfabriken.
S.A. - Classe 33 clichê . pul.ri.leacin
i Aziorn.
N9 195.813 • - N. V. • .hillps' Ulo,, N9 196.545 - ishionog i & co.
NO 195.864
Westinghouse Electric em 10.1.69.
etiampeniabriken,
•
N9 867.074 - C,flhdUIC de "Con/ dure
i N9 196.586 - •Sumitouio Nauga- Corp.
• :N9 195.815 •- Great Lares CarPon tuck Co. Ltd.
-- Chapas Perfura das Ltda." Chia.N9 i95.385
Cclanese.
Corp.
Coriioration.
se 5 clichê p ublicado ora 10:1,80..
N9 196;610 - Ciba Sacie té AnoNO 195..867 - Soeleta FarmaceutiN9 195.810 -- Rádio Corporation nyme.
N9 867.015 Coniclure de Conidure
ci
Itslia.
of America.
- Chapas Perfuradas Ltda. -- ClasN 9 195.817 - IV. R. Grace 8r. Cc. N 9 170.143 - UniroYal.. Inc; •
1
NO 195.869 - 11on José Mattner. se 11 clichê
p ublicadô eia 10.1.6,-).
N9 176.340 - Juan Enrique ReN" 195.819 --- F
Hotimann -La . quena.
NO 195.871
'noralio
de
Castro
"
867.097
- Ableinatica cie Ea c.
Roche & Cie Soeie té Anon in e
X) 176.934 - Shigueo Koketsu..
Pereiro. •
qainha á Filhos Ltda. - Classe 42
•
• N9 193.825
Christ
olzaprel N9 177.228 - Arated . Industries NO 195.872. - Afrocliizo Ortega Or- clichê publicado em 10.1.69.
Inc.
hz.
.
N' 867.300 - 4 E C G 'I' de /Is: oNo 195.820 - Chas Pi izer & Col No 177.316 -• Imperial Chemical
Ns. 195.873
:Inc.
195.87-1. --. 195.878 = , ci a:Cão Brasileira de Criadores de OaIndustries Litnited.
aiO5
de. Trote - Classe 50 clichê
N9 195.821 ..-National Lead L;011•1 - N9 • 177.389 - Atneriean Zinc, Com- 195.879 - Afrodizio 0rteg Ortiz.
p ubileado enz 13.1.69.
NO
195.935
pany.
KPrl. Thonme
1panY
N9 867.313 -- Show Fatos de SoN9 195.824 redrlc L.iib c 1
N9 177.324 - Monsanto Company. IUMBH.
ciedade Rádio • e TV Alterosa Ltda.
Santos.
Oposições
- Classe 32 clichê publ icocio era
N9 195.826 - &bei% U. Canal" No 177.41.1 -- Pisoas Pest Control
13.1.69.
Limited.
N9 195.827 - Heinrich Benzing. • N9 179 . 878 _
Gema
S. A. E q uip amentos :fadosN9 867.323 - Cal K.
M.
Knitting
..triais
(o
de i;aboiaNo 195.888
Mattel Inc.
p oente da pat. PI [(rmo nú- tório Mereex Ltda. tvita
Mills, Inc.
- Classe . 2-eliNo 195.870 - Atheu Carretta. mero
154.671)..
.
ehé
p
N. 182.438,
ublicado
em
13.1
89.
Heldio
Loas
Cesar.
•
Nç 195.875 - Afreditilo or1•88.1
•
N9 067.337 - Foral: (1 ‘,0
Lastri S. A. Ind. de -Artes GraNO 183.557 - Hélio Guerrini, SaRui3.
•
2 Foral/. Cone r rcial Ltda . um Breim, José Abrahão Cheda e ficas (opoente da pat. PI ternio••atie te .
N9 195.876
.Afrcid is to
mero 156.768).
blicado em 18.1.69. •
OrteRa 'Natal José NIailad.
No
867.333
Uraesyn
de
The
c•o•195.877 - Afroctisio Urtega I -No 183.586 -- Siderpatents S. A.
Diversos
odyear Tire &• Rubber Company No
183.940
Samuel
Stefano.
e
Ruiz.
•i
Classe 21 clichê publicade
•
I Oswaldo Lopes de Faria. '•
Kalienbach & Vnigt (tittlar én pai*.
r. 195.R80
AP rocti-Ate; Ortepia.
N" 867. - Foral: de . Feral:: cotêrino 124.470) . Reconsidero
N9 185.375- - Ford, Motor com
o despacho "de fls. retro para que a merciai Ltda. - Classe 8 enc.b(t... pu•
193.881.
Afeoclis' io O rteg pany.
blicado em 14.1.60.
NO 185.639 - • Ciba Société Ano oposição possa ser publicada.
No 867.312 -Sa,abi ae InciusLias
nyme.
N9195.889 Químicas Anhembi S.A. - fiilasce
Attoch:-,lo Ortee,a,•
equivaineuto , de processos
clichê ' p ublicado em 14.1.69..
R.uiz.
N9 185.655 - Fo.rbwerke Hoechst
N9 195.883 Afrochslo Ortega' Aktiengesellschaft Vorá]. 1V1eister
..Foram mandadrs 'arquivar os pro
N' 867.353 Propa;•:;ancia
Lucius 8; Bruning.
Rui•
cessos abaixo mencionados:
"Prornave" de F.COM00.0 e MinerisNO
185.663Rhone-Poulene
S.
A.
N9 195.884 - Primas Rádio e
-N o 193.049 - Acsa Applicazioni traeão de Veículos - Ceance
:lesN9
es 21 e 33 clichê p ublicado em ..
le- iso Ltda. 185.704
Asahi Kasei Kogyo Chin/lel-1e S. p. A. •
4.1.69.Kabushiki Kaisha.
Nr! 195.888 - - Michinobru 'rakata.
NO 159.650 - Paulo de Castro CorN' 897.364 - .P rcarno de kl-varia.
No 185.814 - Dualop Rubber Com- rêa..
No 195.889
Paulo Miaiakl.
Lida. - Classe 50 c lic he ruhlrjnj
• 195.890 - Johannes Frits E0e-, pany Limited.
N9
170.094
Enik
ind.
em
14.1.69.
N9 185.990 - IVionsanto Company:
e Com.
th ara Kuntze.
de Artigos Eletrônicos Ltda.
N
N°
867.063
• T.39 193.892 •*.-. E. 1. do Pont de
O 181.240 - Barcos Levefort S.A.
i3O1/3
No 170.500 - Albertina. da Concei- de Ereamo' Ltda
ind. e Cem.
•/Nemours and Company.
i4asse
eliGh(çáo
Vidinha..
NO
193.933 -= Usinor.
Publicado em 14 1 (9)
N" • 193.895Metal
-C losures Li
,
N
9
NO
1.9t.248
Uniberto Laguazi.
1 ...c!.
.867.435 - Zé-iG•á,. d 11t.lioga..;
NQ 171.072
.Usabra ind. e Cota.
195.893 -- Fine Corporation.
S.A. Comércio e 1/Mus:ria .S. A.
N9 194.250 - União Meelianica
34
clichê
p ublicacle co i1.1 . .
NO. 171.075
Ura Ind. e Cão.
193.896
.A111 erica ri Velero me.
N9 867.452 -- Zé Gás de .f.--iellogas
.
N9 194.542 - .0ctavio Ferreira S. A.,
S.A.
C
omércio e In dústria: Classc
No 195.897 •-- N. V, • Philms' t
Gonçalves. •
N 9 171.861. "4-=; • Branco Peura.ea . • • 33 Cliché p ublicado
•.n..'enf a brien.
em 14.1.69.
NO 194.543 - Euelides Medeiros.
No .172.355 - - Ind. Metalúrgica RaN9 867.457 - .
N9 195.804 -- Schilde Ag-.
No 195,898
General .Antlira,
Domo
de luriustria de
.
ej Corporn tion.
NO 199.805 - Farbeniabriken Sa.yer berto, Ltda.:
Cepinhos Para Sorvete Danio Ltda.
•ktiengcsellschart
.
Classe
41
eilichr.
eubiíeacki
79-' '95.899 - The G acide. o Com
NO 174..078 •
Iiiroshi Fitijimoto1 14.1.60.
N9 :195.688.-- Nestié S.. A..
N9 :17,4.492 - - Beinietal Ind. e Caiu. A .' 857.498
NO 1.95.907 - Hrnld Tillem
1 95.901 • - ThLtda.. . nv in dústria e• C omércioiarailvi
1LcN° • 19,.sea - Alan Albert Allen e
la •
cfli-i
sse 46
• N 9 174.495 cre
'lane/ Z. "Marc,
Barros Niecleis,9;3.9(r: ;31 lin i4a- N9 195.811 - Great Lakes Carbon berg.
1\1 : ' airt .10a -cze licitadur„, de Rocio-, ia,4
;orp.
NO 175.192 - S. A. lnds. Reunidas ni, indústria e -Co mercie Mc S.A. 195.906 ..- Norton ..Jcinpan-s-. 1
Classe 48 clichê putillead•.•eir 14 . 1.6e.
N: 195.818 - --- -Bes.rien -19.1anufacto- F. Matarazzo.
NO 8(17,4% -Waac,j 195 ; •
.
K ..er
hi
lnei • Company. -,
Cid de Uni-N9
193.744
arianas'
.Bife)
Ind.
de
Enrial
Ind. e COM . Ilie
Kaiasha
SIVIA Viscosa No 1.95.828 -2- ("Jiha Société AnoS A. lagoas
L.tcia.
(Arquivem-se
os
pro
Classe
48
Clichê
So,,ieta
zion le Indústria .
p ablicado em 14
yme.
cesso):
de janeiro de 1969.
VjSC'0,O S. P. .A
NO 867.504 - Paisilo Dourado de
No 195.029 -- Universal Oil ProRetificaçãi; de
^‘T" 195.905 --- C. '14. Boehringer : f eicts Company.. •
indústria . e, Comércio de Plásticos
N9 866.156
N O 195.830 -- Universal Oir ProLer.›,3
Ár.iche Faisão Dourado Ltda..' - Classe 28
195.990 -- Mobay Clierincni ''.ets Company .
Chaya Moghrabl • cnassA 1111
t-ublieado cc.. 14 1.69.
Coumany.
ni2blicado em 24.9
N.' 867.516 - lituio de Estabeleci195.91i) -- 5.kiirai.. ,o c ompany N9 1 95.833 -' Sandoz Patents Linited
119 635.799 - Ma.niva de Mania
mento "Loja Cirurgica" de Comercial
.• " 103.011 - Bristol Meye ts
),11
No 195 . .834 - Isaki Mitául Má-qui-. Raspa 'de Mandioca Ltda. -- Class, São Lucas Ltda. - Classe 10 clicoê
I n as Agricilos S. A.
41 clichê publicado em 31.7.84 .
pubJicdo em 14.1.09.
•

•
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Outubro

de 19-0j

•
RepublicaçãO
da primeira anuidade dentro
Llelffin ce Ld.r nel
i 867:707
N9*ÉxPieSsfl'o- de
.
.•
•
prazo de 60 dias :
fancle, "Koratron voce pode lavar .,.. e ,Comére'm "eree.eos ..1-)epeira
.
Diretor Geral - Divisões -o ISeeVleou
,
NI, o p recisa passar" • de oratren cie Ciasse 41 clici3O eieelica
e Seções
Friè;,: o pe de Invenção. Deferido
Biesil S.A. Indústria e %rimercá INT"' 867.730 - Titulo de -bista¡ieleeiei,-ssu 23 clichê publicou MB 17.1.69 mento "Edificees leeeil,oven; Brameis
D.O. de 30.9.70
Ne 1,33 421 Processo para a fae" 86'7.520 -a-- Fingrep 'de Burnd-;;
O
.- dos letlifice'r
-n ...
,, -.
Bech" de CO'''1."
briceçâo de enono-eximetil-ciclo-oe•
at) Brasil Conectores Ltda. --- ClasseEl ee,thoven, Brene..) e ieacie
Em 5 de outubro de 10ey
eiano -- Inventa AG. Fut Forschung
B clichê publicado em 14.1.69.
I ee 33 clic he pabl: -ee o em 20 J .e9.
lend Patentverwerlung Zurich,
Notificação
Kr" 867.52e - Emblemática. "Shell -. 867.748 - La <eanco
D-oeuede Shell International Petroleum ria Del Atlantica S A - Ciesse 48
elod,:Oo Indus!,rial Indeferido
Campany Limited -- Classe 33 - Cli- cliceê publi(e e• • ela 20.1.62.
Depois de decorrido o prazo de
elle publicado em 14-1-69.
N 162.971 - Nova e origMal coa- 60 dias, a partir da presente data
Ne 867.749 -- La Franco de Deo;e:et 5, A - Cia sse fiei:a:e:eu de perfilado -- Ana The- para recur.so ou impugnação e se neN9 86i.530 --Cot-notei:a de Shall gueria Dei
Silv a' e Adolfo de nhum interessado do mesmo se vareee Yiazzoni
Ir ernational Peteo1eum Cone-ane Li . 43 - Cliché pie: 'ciado elo 2e-l-fee
ler, ficam notificados os requerentes
Caemos
Lima.
Classe 47 clicnè poblierela
n 2á
Crletian
e
jobpit
N
' 667.77t abaixo mencionados para compareee, 14.1.69,
j;e1ié
0
C1•2:.'l
reenfel K.O.
de teieidede indeferido
cer a 'este Departamento, a fine de
J :tiel;:eado m :".J• 1.69.
N 867.544 - O Frango Bom
efetuar o pagamento da taxa final,
de Costa e Silva & Filhos Ltda. - •
N• 14L606 - Novo tipo de arado dentro do prazo de 60 dias, contadOe
N"867 776 . OFF de
) .69.
Cla'oo 41 clichê publicado em
Espi
Primo.
da data em que tiver expirado aque•L de;mentavel - José
Holzepfei
1-0
N' 867.557 - A R D de Edpco.
1 11.
6
le prazo de recurso:
publicado
N 1e5.1455 - Nova e orieinat
Classe 32 clichê publie nde em ....
ra pareN'o
vante)
trazeiro
berw
-e- Yeed'a d
867.777
Marcas Deferidas
CaITOS - Walter Francisco Di Berseilliento
N 867.563 - Price Waterhouse Sociedade de ro-ovo'
P 1, a Co. de Price Waterheuse Peet -imo & Com. Ltdie - Classe 42 cli- ; nardo
N` 329.983 - Calo -- Cia. Amerit- Co. - Classe 50 clichê eubheado eilê publicado ern 20.1.69.
Nova. e orig i nal m- cana industeial de ónibus - cl.
N185.152
e, ; 14.1.69.
b
N5 546,096 - Dumafor -- DumaN 9 867.773 - Roesira de Roeeira eemere para peixes e similares ie ' 867.568 - Boche de Produto, Sociedade de De sonvo:yimento de Tu- Erre:em:ir ind. e Com., Imp. e Exp. for Ind. e Com, Ltda. - Cl. 110,
R- elle Químicos e Farmacêuticos S.A. 'riem° & Com. Ltc'a. - Classe 43
de Pescados Ltda.
eT5' 651.243'
Mareisa
Ma.reise.
Classe 10 clichê publicadc
lehe publicado em 20 1.59. •
N' 135.524 - ten novo tipo de Sociedade de Reves'imentos Ltda.14.1.69.
N9 867.779 - Curiu de Casa Antô- máquina para fabricação de etique- - el. .15.
N°867.577 - Sinal de Propagaiela
aio Braga Importadora Ltda. - das- tas, letras, números' e outros em alto
N9 653.174 - Soergue - Soergui(
'Consórcio Nacional de Mudanças e se 41 cliché publicado em 20.1.'9.
Saburo Kainate.
relÉe o ou nfio
Transportadora
Sociedade Editora Rio Cietanabara
Transportes" de
S.A. - Utilidades Escolares Com..
Manchester Ltda. - Classe 33 elichá N 9 867.795 - Cia de Companhia laDiversos
terestadual de Seguros -- Classe 50
e Ind. - cl• 32.
publicado em 14.1.69.
N9 867.578 - Sinal de Propaga,n- clichê publicado em 20.1.6e.
Ot fi eine Morando S. p. A . titular • N9 653.251 - Belmcnt Editôn.
1.19 887.910 - Cascata ee Rolei da pet PI n9 71.704). -- Concedo de Livros e Gráfica Belmont R'rode "Consórcio Nacional de Mudançrs ' e Transportes Interestaduais" de S.A. Hotéis e Turismo -- Classe 50 a restauração.
duções S.A. - ci. 32 - (com exclu• •
Transportadora Manchester Ltda. - clichê publicado em. 20-1-69.
são de. publicações cru gerai,.
Sbure
Brothers,
Inc.
(titular
da
Classe 33 - Clichê publicado em 14
N9 867.92e - Nichibo de Incidstria Pat . MI n° 3.357). - Prorroeue-se.
N9 665.420 - Hidrofil PM .--.
de janeiro de 1969:
Laboratórios Plosbon S.A. (titular Ind. e Com. de Produtos Química
N i 867.589 - Vai de Val-Vanguer- e Comércio Têxtil Nichibo Ltda. da Ltda. - Classe 50 clichê publica-1Classe 36 clichê publicado em 20.1.69. da pat. MU n" 6.276). -- Prorrogue- Ltda. el. 1 (com exclusão doe
artigos indicados pela seção),
do em 16.1.69.
lee 1167.937 - Titulo de Es1-abeleci- se.
N° 897.612 - Minerva de S.A. La- mento "Elan - Imobiliária" de Elan
Exigências
665.989 •!-.. Fulgor --- Cio V.•'etLtda. -- Classe 33 clinifício Minerva - Classe 36 cliciié zel Industrial - cl. 46.
publicado em 16.1.69.
chê publicado em 21.1.69.
Cumpra exi gências técnicas:
l'er 185.560 Studenik Studenie
N" 867.637 - Quem E Quem Na
N9 857.949 - Titteo Hospedaria
S.A.
Ind. de Serras, Facas e Ferre-Oolitice. Brasileira de Jo.semar Tosca- Santa
Boy Chair mentes
Z
N- ;7.86 4- La
-Clara de Hospedaria Santa
-- ci. 6.
no Dantas - Classe 32 clichê publiClasses 33 e 41 clichê Company.
eliart,
Ltda.
eadi, em 17.1.69.
N" 417.639 - Fazendeiro - Nudez
N9 193.327 - Science-Union et Cie.
21.1.69.
publicado
em
N" 867.639 - Café Singular de NilSoeiete Française de Rechetche Me- Jeep Corp. - cl, 6.
eon Pereira de Novais - C l asse 41
N 9 867.961 - Arareanés de Gráfica dicale.
N" 553.298 - Emblennetica
CaArapanée Ltda. - Claese 38 clichê
«;lichG publicado em 17.1.69.
sa da Borracha S.A. - c l.
le9 193.334 - International Paper
publicado
em
21.1.69.
N" 867.654 - Gestalt de Gestalt
N9 585 118 - Amiguinha -Company.
Assessoria Publicitária Ltda. - CiesN9 867.970 - Barberatto de MárNove Mundo Ind. e Com, 'fiettle.
N9 195.349 - Unoson Distribuiclo- ticos Nove
se 32 clichê publicado em 17.1.69
mares Barberatto Ltda. - Classe 4 ra de Música Ambiente Ltda
- el. 39 (com exclusee doe :e-ligo:indicados pela seção).
Paulo clichê publicado em 21.1.69.
Vibraton
114'867..660
N° 195.350 - Leon John oeseh e
I:-enácio de Almeida - Clas s e 10 cliN!' 598.475 - Tecno-Flex . • 'Secç.N9 869.84C . HMM de Hospital e Claude Eldred Loesch.
chê publicado em 17.1,69.
Maternidade Modelo Tamandaré S.A.
N9 195.087 - Ciba Societe Anony- no-Flex Ind. e Com. Leda. --; el.
21 (co mexcluso dos aielgos
N9 867.662 - Arlete de Atma Pau- - Classe 50 clichê publicado em . . me.
dos pela seção).
10.2.69.
m
lista S.A. Indústria e Coercio
195.219 - Vandereell Products
N9
- Classe 49 clichê publicado em .„
620.109 - Cape;. -.
N5 869.843 - Maltesers de Mais lei- Limited.
17.1.69.
mited - Classe 41 clichê publicado
cio Brasil S.A. - . ei. 6 Hoyoboeeld
Kabeehi195.178
N9
867.007
Titule
de
EstabeleciN2
(cer mexclusão dos artieos
em 10.2.69.
ki Kaisha.
mento "Camisaria La Habancra" de
pela seção).
N9 869.849 - T-Bar de Mars LiTabacaria La Habanera Ltda. . Diverdos
N'' 638.582 - DM - Décio Deér,eClasse 33 - Clichê publicado em 17 mited - Classe 41 clichê publicado
zes & Cie, Ltda. - el. 8.
em 10.2.69.
de :lanche de 1969.
N 9 164.875 - Worthington
N° 869.863 - Título de Estabeleci- (Máquinas). - Arquivado.
INT, 649.796 - Elsanco
Oeetron;N^ 867.669 - Controller de Canca Elsaneo Ltda. - el. 8.
trol l ei Ltda. - Classe 5 clichê publi- mento "Cantinho dos Presentes" de
Retificação
de
Pontos
Bernadete Passeto Cardoso --- Classes
cado em 17.1.69.
N .' 652.470
Eletroze.
3, 13 e 36 clichê publicado em 10-2-69.
N9 198.150 - Aperfeiçoamentos de Materiais Elétricos Eletroee
N9 867.679 - Incopiasa Ineop,
fabeicação
de
cimitacia
cl.
era/
ou.
relativos
N9 869.864 - óleo Jonas d3 Laboplasa - Indústria e Comercio de
corri boquilha - The Molins
Plásticos S.A. - Classe 28 clichê ratório Jonas Ltda. - Classe 3 clichê garros
Organisation Limited - Pontos pu- N 9 653.828 - Margutta ---•
-aublicado em 10.2.69.
publicado em 17.1.69.
Eletrônica Syller Ltda. - el. b.
b-Itcados em 23.9.70.
N? 867.684 - Titulo de Estabeleci,
N2 653.860 - Orca N9 869.866 - Utica de Utica Tool
mento "Loja dos Enfeites" de Irmãos Company,
167.789
=
Acoplamento
reves-N9
Inc - Classe 11 clichê pttOrga Ltda. - cl. 10.
Leite Ltda. - Classes 25. 38 e 41 ch- blicado em 10.2.69.
sivel para canos de perfuração, seN ? 664.805 Belcar-Rio Veefie publicado em 17.1 69.
parável por torção - Charles Jordan DaVis - Pontos publicados em mag S.A. Veículos e Máquinas AgríN9 867.692 - Corda Real de Corôo DIRETOR GERAL DIVISÕES
colas - ci. 21 - (com exclusec doe
23.9.70.
SERVIÇOS E SEÇÕES
Real Administração de Imóveis Ltda.
artigos indicados pela seção).
- Classe 50 clichê publicado em ..
199 165.458 - 17mb :Tolde para uma
Republica-00
N° 667.163 - Simperol Socitmáquina de fUndlçao contínua 17.1.69.
IV 867.694 - Nikke Paulista SoThentralny Nenchne-Issledovatelsky dade Imp. de Peças e Rolem:entoe
D. O. de 30.9.76
ciedade Anônima Comercial Indus.-Institute Cheanoi Metallurggii Im. Ltda. - ci. 21
trial y Financeira - Classe 41 clichê
N" 658.705 - Montiel jJejitt:
Bardina e Gosudarstvnny SoEm 5 de outubro de 19'ie
publicado em 17.1.69.
juzny Institute Proektirovanija Me- Montiel Eletro Domésticos tele. -86e.695 Rian's de Calil Rian
tallurgicheskikh Zavodov - Pontos cl. 8.
& Cia. Ltda. - Classe 28 clichê paNotificação
smblicados em 23.9.70. , •
N' 671.706 - Oeste-Gás elicado em 17.1.69.
N5 150.243 - Lacas Aquosas fixa- Prudentina de Gás - cl, e7.
Ficam notificados os requerenN9 867.699 - Festival do Whisky ele
Decio Freire de Carvalho e Rubem da tes abaixo mencionados para com- das em estufa - Farbenfabriken N 653.034 - Ferbraça - Farbrea êste Departamento, a fim Bayer Aktiengesellschaft - Pontos ça Ind. e Com de Artef4tbs ç1 v
Gama e Silva - Classe 50 clichê pu- parecer
Mis S.A. -- cl. 11,.
'
•
de
efetuar
o pagamento da taxa ti- [publicados em 23.9.70.
blicado em 17.1.69:
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N9 687.704 - Nova flora - Nova Gualter Mala de Almeida (titular
N9 611.450 - Comercia! .Seda' Ta N" 610.803, L- .:thústitis de' Vassbu- •
?lora Oliveira Ltda. -- el. 45.
do registro 242.165).
inovo Ltda
nas Imperial Ltda. • • •
/•
N9 674.935"- Solupred QuímioSylvania` Electric Products Inc.
N 9 613-.931 - Mealasi Com. e InNo 650.600 - Lanches Nôt ro CinePtodutos Químicos, Com. e Ind. S. (titular do registro 245.737).
dãtria'
de
.
Metais
Ltda
.
mar Limitada.
A. - el. 3.
N9 538.681 - E7nprêsa Nacional de
N'; 6.13.979 -- Cardados Juriti, LiN9 652.017 - Hera Beer Ryten N° 674.936 - Sofradex Químio Autocamiones S.A.
mitada.
band.
Produtos Quimicos, Com. e Ind. S.
N° 649.399
Lee
Wilson
EngineeN9 654.407 - Produtos de Beleza
A. - cl. 3.
• No 614.376
Rondon Agro Pecuáring Company, Inc.
Dirda Ltda.
ria Ind. e Com. Ltda.
N9 726.461
Deazin - Instituto N9 687.488 - United Stcel FabriN° 654.731 - Felix Guardiola Pasde Angell do Brasil Produtos Tera- eatrs, Inc. NO 614.388 - Navajas
•
Arte Protor.
Outicos S.A. - cl. 3.
mocional Ltda .
N9 776.078
Dalpeças
Tratores
N
9 664 . .273
Darjan Cia. IndusNO 667.151 -• Louçalandta - Lou- Ltda.
N9 616.557 N9 644.400 = àktiebolaget Bo- trias Eletrônic as. Inelca S.A. Inclus- trial de Perfumes.
caltindla Ltda. - cl. 15.
fors.
N9 664.715 - Zanin Pasqual Dai'
N° 659.979 - Delito - Cipa S.A.
N9 615.570
N9 680.804 - Laboratórios LepeSociedade Rádio Pizzol Cia. Ltda.
Industrial de Produtos Alimentares tlt S.A.
Marconi Ltda.
NO 670.178 - Paulo ' Roberto de
- el. 41.
NO 615.598 Sociedade Rádio Medeiros e Albuquerque.
N9
688.672
Instituto
Vital
Bra1,19 687.585 - Atlante
Marconi Ltda,
Atlante sil S.A.
NO 678.337 - Argaplast Indústria
S.A. Balas e Caramelos - cl. 41.
Ltda.
N° 615.596
Sociedade Rádio e Comércio
N° 689.736 - Instituto MedicaNO 689.572 - Cia. Teperrnan de
NO 636.427 - Spurnacet
Marconi Ltda.
Spurnat' menta Fontoura S.A.
Estofarnentos.
3:muma de Nylon S.A. Ind. e Com. N° 700.406 - Abbott Laboratories.
N9 615.599 Saciedade Rádio
- cl. 23.
NO 691.683 CBE Cia. Brasileira
em vista o disposto no 1Vlarconi Ltda.
de Extrusão (Ar q uivem-se os proN9 522.269 - Palha :1\13d -- José art. Tendo
73,
do
Decreto-lei
n°
1.005,
de
N°816.294 - Confecções Ajzemberg cessos).
gine' & Cia. Ltda. - cl. 36
21.10.69, prove, a requerente
Limitada.
N° 652.858 - T - Trivellato S.A. documento hábil, que industrializa:
Divenos
NO 618.293
Sngenharia Ind. e Com. - c/. 31. lia e comercializava com os artigos
• - José Peres Paclilha •
reivindicados:
NO 597.918 - Marnito ,- SociedaN9 620.234 - Produtos Vegetais do
Veterfarmg 'S.A. Ind. e Comércio
de Marnito S.A. - cl. 10.
N9 638.201 - Severloo João Ba- Piauí Ltda.
(titular do térino 779.554) - ArquiN9 721.292
N9 621.742 - Olavo de Alencar ve-se o presente p edido por' ter sido
Velasquez Montesar- tista Zornitta e Júlio Odoni Zornitp rorrogado no R. 238.495, de acôrdo
o Y Casttihe,
Pimentel.
Polibrás Comercial ta e Affonso Zornitta.
com a legislação em vigor.
Brasileira Ltda. - cl. 9 .
N° 667.238 - Pelnificadora. Vila CaNO 627.054 Meneai-ia Ma ¡lin)
Foram mandados ..arquivar
NO 592.406 - Ana Metalúrgica lifórnia Ltda.
Limitada.
p rocessos abaixo mencionados:
N9 667.258 - Limpadora. e Raspaãrja S.A. Ind. e Com. - cl. 6
N9 632.811 Mercearia Campo
(com a indicação exposta Pe l a se- dora Paraíso Ltda.
rP 753.276 - Reinaldo de Oliveira:N9 667.264 - Mercadinho Conde Limpo Ltda.
Matlicus
de :Gaseio e Juraci Cardoso,
No 632.934 - Arlette de Almeida
N9 674.1.89 - Emblemática - Bra- S. Joaquim Ltda.
N9 753.274 - Irmãos Carotini. Exp., .
Abdelnur.
3hica S.A. Perramentaria, CarroceNo 667.414 - Itatiaia. Crédito FiRe p
N9 633.449 - Vinícola Gra.mont Li- mitada. resentações e Comércio Lirias e Veículos cl. • 21 (com ex- nanciamento e investimentos S .A.
mitada.
clusão dos artigos indicados pela se- 'No 667.474 - Carlos Frias.
•
N 9 753..216 - Pr ciaria e ConfeitaAo).
Panainar Ltda
N9 667.179
Inter-Americana de
.N o 635.145 -- _Ra !decai . Instalações ,ria
.
N9 625.883 - Trio Marinheiro --/ Publicidade S. A:
e Decorações Ltda.
N' .751.647 --- Roney de Almeida
.3ráullo -Drígo, Antonio Tridloo; José'
.
N 9 647.381 - Magazine Modas Garcia.
.
.
Diversos
Batista - cl. 50.
NO
751.507 - - Zumak , ,Materiais
.21bex Ltda .
para Escritório Ll,da.
.
N9 522.37 - Tulsa Indústrias Ge•xp ressdo de Propaganda Deferida
N 9 647.430 - Calçados Luza mar
No 751.505 - Stop-Chopp Restaurais Alimentícias S.A. Aguar- Limitada .
vante Ltda.
N° 609.697 - Cipetrol
Cia. Imp. de-se.
N O 648.047 - Jorge Ricardo nothi- . N9 751.459
Confecções Sicran Lide Petróleo - eis. 1, 32, 33, 46. 47,
Arquivamento de processos •
mitada .
birsch 'Niels els .
38.
•
No 751.411 .- Central iluminação
Foram mandados arquivar o's p NO 649.268 - Klinpers Com. e FeMarcas Indeferidas
processos abaixo mencionados por

falta de p agamento da. taxa final:
N9 591.534 - Emblemática, Industrial S.A. Ind. e Com./ N9
400.212 - Cervejaria IVIogiana
de. Máquinas para Escritórios - ci./ Limitada.
15..
N 9 467.530 - Adalcinda 1Vlartins da
No 647 . .528 .Luso Brasileira - Fonseca. • ,
ind. e Com. de Adornos Luso BraN° 497.045 - Itladil Máquinas e
Aleira Ltda. - cl.. 26.
Artigos Diversos Ltda.
N9 661.602 - Vokslándia
VolksN9
-- Copar S.A. Indúslándia Peças e Acessórios Ltda. - tria de539.598
Resinas Estruturadas.
1. 21.
NO 542.487 - Química Ind. e CoNO 662.71.2 -- Modelo - Ressoa- mércio
Ltda.
• em IVIodélo Ltda. - •cl. 39.
N9 551.583 - Calselú Indústria -e
NO 666.009 - Campo Limpo - Comércio ,61e Calçados. Ltda..,
Viação Campo Limo tela. -- cl. 21.
N9 553.14 6 - Elton Rodrigues de
No 681.765 ---- Móveis Lima.
N9 555.447 - Irmãos Leal.
.2cicar Ltda. - eu. 28.
No 500.500 - Associação dos Mo,No 692.412 --- •io-serum - Lio,,eruan
Ind: e Coto. de Equipai toristas Amadores do Estado dó , Rio.
mentos' e Produtos para •• Laborató- • N9 562.096 -7-- Rossetto
•Puccinelrios tela.
cl. 10..
Ltda..
N 9 538.957
Sisocilin -• Alcon, N o 562.928. - Cinfund Fundição
l •ilmratórion
do Brasil Ltila

cumpra

.

P RÓP NSA o

DE
RELAÇÕES
PUBLICAS
Ri(;LILANIENTO
.

D11 11141 0.3 • 1 .

•
ítlUÇO;

•

èor•!•..

-

,x1

5'79

rl .

1(
•

•

N.? 598.93:1
Ltda .
N `,.' 00.1C9 •

:1205-a.
610-259

-- Sociedade Sutil ce
- 'Dr. Yulelahigue Ta• Quirniest Va!mey

0,33

A VENDA
N,N • Gianni, " GR
Seçái., de Veadas

.:s-Igéric•i•els:

N9 563.639
Copiadora Pernam•
bucana Ltda. Copal.
N" 647.55» - 3quidade ComerN9 566.774 ,-i •Md ,elefos Ingrid Ltda.
e• Indur.t. *L.1 Lus . ° Ltda.
No 571 555 - . Indústrias Santa
693..3;i2
Vivcallo. ..loter Ltda.. c;. :.:a • Ltda
N. , ' 541.015 •
•"Nlanufa.c.lu l N9 598.540
- Antônio Custódio
•>7 - 542 . í• '50

1

Industriai Ltda. •

149 562.938- 7- Criações Rasentil

Limitada .

reentações Ltda

Avezii,cla Radrigues Alv as , 1
õinca i Nitaisteria•cilw.
Atead

a polido.:; pelo Serviço
:Xe Reeztai .51so Posts0
Rau .84.1.isai.a
se:.ie do L) N

NO 751.221 - Yo riz-Calçados Limitada. . .
N9 751.229 - Auto Carroceria Nossd, Senhora sia Conceição Ltda. •
N''' 750.973 •-- Luiz Felipe Negri de
( )1i,,::•i:• • 'Ferreira da Gama.
I
7.;).41:7 - Einbatag(AS Saburo
! Aluiu .
N 9 749.423
• - Emercos Einprés,
I Mercantil de Comosticos Ltda
N o 746.932 - Construtora. Consto -

1

ções uru .Tora Ltda.
N 9 749.650
Social EsnOrl iva Li inunda. Socie I
N O 745.640
Social
portiva LI da Socr!1.
746.-n5
iz:.(1c) NA
de
fé :Brumna,; Ltdi.
N 9 745.19(1
d.)
Brasil Ltd- . ard • e n r e.11
r Perriihidra.
•
N , 145.11,0
N o 1743.481

Pra telb Modi‘ s Lida •
- Sor.' cdi-ul- Industrial

N 'i43.208

iria. de
N o 742 . 8C5

-

.

.

:./.).•

r.

.N 0 742 . aos -- 1:ar e Lm re;11.,:::;
do :Pôrto L1 da
N o ' 742.831
haeci: Re . ré.seni
o e Comércio ítdn.
'i45.21:90 -- Cita aJ 'Incl
Terra p lenagert , e ksfe1S o.

I

14" 595.056 -- Shin-Tso-chiu ,fhp
77c.*.k.s cio •Rrasil : •

N° 562.332 - Areibio Pinto.

•
No 553.507
Malharia joulete>Z.
Lida (Arquivem-se w: processos).
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PONTOS CARACTE 1.9-11COS •OS PEE.MDOS
DE PFRIVL.é.,GtO

'ARTA) N 2 171.60'; de 27 do julho de 1965
Requerez.te: KAWEY-PEROUSON IINITED - Canada -•
Priti3 j gio de Invenção: "COMBINADA COM APARELEO PARA 1,1N2E2A. E SEPARA40 DE GRÃOS, APARLE0 E RESPECTIVO CONjUNIO.D0

Planilha flelica em "S" para interligação ds fios eletri.coss caracerizado por

se

constituir dc ama láminn metálica (1) do-

brada na forma de um "S" $ de maneira a permitir a introduçSo dos cabos
elátricos '(2 e 3) nas referidas dobras, posterormante apertadft e

• VENTOINRAS",

tor

ides f,un-camente com os fios internos ras we:au.'sd.

RUVINDXÇAC..0:ffi.

1- Ocabinada com aparelho para limpeza eoepareço de grãos, ceras

;? onto n o 1 do total dc 2 pon te- caresontsdos-/

terize.da por um dispositivo filtrador e uma ventoinha de fluxo tranever
cal que inclui uma carcaça tendo entrada e salda perifericae, um rotor
de fIvme transversal na dita carango, e uma passagem difusora estendendo-se desde a dita calda na diregeo do dispositivo filtrador de maneira
. r da dita ventoinha é diri g ido airavee do dito filtro para sepaque o a
rar, as palhas dos grãos.
A requerente reivindica

a prioridade do correspondente pedido depo
sitado na Repartição de Patentes dor Estados Unidos da America em 27 de
julho de 1964, sob n 2 385412.
-,..esenzmos.
"cri. ° n v 1 do total de 11

TORO 24 136.165 de 02-de fevereiro de 1962
Requerente: MONSANTO COMPANY

Privilág ie de invenerto: "PROCESSO

AIA A ERLPARAÇÃO DE UMA POLIAMIDA LIMEAR S/NTÉTICA. E CMPOSIOX0 nR lx/TÉRIA
DO A.
A MESMA"

ttnn I .45 193.7r? de 10 de outubro de 157./
Requerente; YOICRI FURADA SIO PAULO m

REIVINDICAOES

Modelo Industrielt ENFEITES DE DESENHOS ANIMADOS DE ANIMAIS, AVES 1 PlOP2E E OUTROS APLICADOS NO CABO DE'VALREREU
yelvÁrldlgaç5est1 - Enfeites de desenhos animados de animais, aves flore:
e outros aplicados no cabo de talheres, formado de . um talher.qualquer,
agora caracterizado por ter, no extremo livre, do cabo (1), mm enfeite/
(2) ánsoirado em motivos dos filmes de desenhes animadoS em geral.)
Ponto n 2 1 do total de 2 portes .6,.asente,Ao5./

.

1--Processo para a preparação de. uma poliamida linear sinteitice,e)
tabilizada contra modificações causadas por exposição ao calor, luz,nmf%
dado e origenio, caracterizado pelo fato de co condensar uma diamine,
contendo, pelo menos, um átomo de hidrogenio ligado diretamente a cadL
átomo de nitrogenio com um ácido dicarboxllico, sendo a dita condensação efetuada na presença de uma cursariam substituída por alcoilaBina,ea
ue.„2 crasorção não excedendo 2% do peso da cumarina.
A requerente reivindica a prioridade do corresPOndente pedido tepositado na Repartição de Patentes doe Estados Unidos da AmOrtce do £er
te em 03 de fevereiro de 1961, sob n2 86.847.
Ponto ne 1 do total de 19 pontos apreseata/doe.
TÉRMO N o 137.449 do 26 (de março ;de 1962
Requerente: JOSE MENA Y VIEYRA DE ABREDa
Pr1v 41 410 de

G

spAN.Es,

Invedçio: "PROCESSO PARA PROVOCAR 2XPLOSOES SOB A

h011t,'

REIVINDICACDES

1 - Processo para provocar explosbec Sob a âgua, caracterist,
do por uma carcaça cuja parte superior é formada por uma cabeça, senavelmente eiroulsr, que se prolonga exteriormente em um ap gndico; cilgr.
;crico, à moda de manga, que circunda um segundo apêndice, tamb ge cil(n.
dna°, em cujo interior alojam-se os elementos de segurança e disparo,
ficando entre gboo os ap gndices uma cimare para expansão do ar que e,
encerra por meio de um obturador, formado por duas arruelas circulares/
que coMprimem entre si um disco ou membrana de material adequado, sendo

Amo w g 193.726 do 10 de oUtubro 190t/
ffisquerontes Mal MEADA

m SIO

PAULO e

&ale Madustral MAMA AggLIÇA EM qP3 Una IMESIZIGAÇÃ O
gb$0400 e •

DE 1108

o dito obturador retido em

ette

cilÈldrica alargada dotada

de

posição de fecho por meio de ume tampa /

um ressalte interior no qual se apoia, pai

rifZwicamente, o obturador; a dita tampa tem igual diSmetro ao do gp&z..
dic.) exterior, ao qual. ne,Une p or Meie de ume relece. ,proporciens

Sexta-feira
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Viemo perfeito por agaste entre a tanPa .ciandritia

C O'apénáitè

rAuerente reivindica a prioridade .do correspondente

wtoràCin

peba°

depoaltad0 na Repart2gE0 de atentes da Espanha er3 25 CO MAXO de 1961/

Outubro de 1970 261

TER.WO VÊ 147,599 de 211 do Onlgo Ae 19g
Ilegmerentee SAJDO2 PATENT6 MÁ a 8 compA
,ZOTOD00: . MOC2680 DE PABRIOAÇEO DE commuluiükürn AZ

POYA04

sob n e 266.066,,

DR08601dVEIE DA SERIE IPTALOCIANICAD

Wonto n o 1 do total de 12 pontos apreSentados.,
4RMO Ne 120.340 de 17 do junho de 196W
Requerente: EDWARD A. MORRE
rrivilegio de Invengâo: WMA BARREIRA '231120.112141 ELRA CONJURf06 Al6ORm

puIVIEDIGARDEq
.

Processo de febriongâo do eorante0 rentiVos badrosoláv'els
de sdne Stalociânica de fOrmule

TERES"
00.n)
h
111.4.

autuaumáza
1.- UCA VARRD/RA TOIPORLRIA. PARA . 00NJUNTO9 ABOORVENTEB, constituam, 1
de um filme de, material repelente a iludoss orgânicos inicialmente e cs, 1
racterizada porque, quando em contacto com os mesmos por pdlodos mais

O
.W)n.1
ÁR

, prolongadoe se transforma em uma substância gelatinosa com capacidadedel.

CO -W-arilDs,c.o...n__a

.absorver os referidos fluidos, fazendo o referido filme parte do 'amou»
junto formado de 2 camadas de material absorvente, tendo entre as nos
entro ao duas
nut o citado £ilme, o qual atua como barreira temportlria
camadas absorventes, guando um fluido orgânico 4 colocado :Abre uma de
las, tornando-se gelatinoso.s absorvente quando em contacto meta prolon

na gual arilepo ropresenta um radical

gado.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dego
citado na Repartiçâo de Patentes da América do Norte, sob no 621,20,de

fenilénico, naftaléniS0 oU ditou

lênico eventualmente substituido,
Alrepresenta um átomo de hidrogênio ou um radiSal de hl.

16 de junho de 1959.
Ponto Do 1 do total de 14 pontos spresenvenza.

drocarboneto eventualmente substituldo,
representa ' o radical de uma componente de effn l
agâo da

rei .1.

sêrio benzénioa, naftalenica, pirazolánica ou acilacetilaminada, que pode , conter ainda grupos askeos
representa um grupo animado eventualmente nono ou dl./

sabatituido,
representa um
vontualkonte

4tomo do caigâio ou um grupo iminedc
rubstituido,.

representa um radical hologeno.pirimidilico
39 0

representa o radical de unia ftalocianina isenta de 114).

ou metalffera,
ma qual m g am, cada um, um valor de pelo monos J. e no mA?(imo 4. e a
sue UM& + Importa em pelo menos $ o no mUimo 5, e UI qual os eQ

rantes de !émula (1) encerram o namoro Co grupos hidrosolutiliaantevi"
nocessário â mia volubilidade, caracterizado pelo fato do se tazor roogir 1 molécula (k Corantn do tOrwu:t
(ecjE)..,

PrI')

00,- W) ,
..e.

n

Fie. r

A
na

cjapi. arJucno,

R,

W,

das, com 1 molécula de uma

Ye, o; o n VOA sS significaOes acima sitia,
p oll-halogeno.pirimidina, ou de 80 fazer re,

çir j. molécula to compto auuciles ao

UCA amimo de f(Srmulr

(60 R) .
PC

(m)

(602-W)n.1
60r1-arileno-NA
A1

tz.\ qual ru=ilenc

W, PC, m e) . n tÁSIA a ealgnificagZes AOIU eitAsse,)

com ume molécula de um .Á componente :4o co p ulaçâo do fêrmule

(IV) '
qua:1

R tez

Y

:52.g.aif1caçãO

mencionada

reprevA 3 rAO1-.. w(og eno.p itividilice ligado por
átów.o de catiçnin QU por um grupo imined0 event417)

pante substi i;14do,'

•

O iitatko-o e I 9 itr

245111 tfenta-Veira

aa do 44 Cotor romir 1-molécu1a de um di-, tr. / oa

tatra-wuiCoe!V-V,,

IÁWdfc.ssayenciónal (1), 4 prSio ao i'lX430r, : xxxa - 8,410d iticLiamgot
•at4:r(O conil ..t1 (5) coo a Xoron ain. ,:xina gle, do uo 5V, com aloWs c4qW0._

ie ftalootamtea anui 1 molécula de um composto da fcirmula

k

40 áffler0 2. 00 ut 0 oji xor roailtincla, o tatuo abanai* (5) uã taro (r) da_..
de 4 colocado un oito (8) roequoado, com U34 imitida (9) na Osiradaduo.

1

84 qui arileno, R, X a 7. tem
do

par a

a..3 A.grAficaçoes ' acima MoriC1ono144, 4

reagir com água, amorlaco, uma amima primária ou uma aleira se.

,.,andária; os grupos de sulfocloreto evèntualmente ainda presentes..

~Gaitado

.1 4

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedijp
ma 'elsartig5.0 da Patentes Suíça em 16 de marco de 1962 1P,N

3.179/62,

?onto tinico apreaentado.
72N1WW0 Ws 151.351 de 1 dm agasto dó 1463./
Requerentes SOUG . WWWW CORi•OUTION
;Irivi/4g1J de invengiot WISTSMa D8 IWRIGERAÇIO 7,50KOWUTRLG3.,
AGivindiceraed.1 -3a sisteao de retrigornio termoalátrico tendo umo

ela

ralidade do ostágioa . de retrigeragio e uma pluralidade de elementos' /
:emoolátrictoo do refrigornio ou bragas aa

cada dostágio e tom/ g amem- .

• ligados com wa sumidouro de calor e adaptados para
leda ezigancia de bombom...ato de calor
.trica, oaaoteritado,
;.1.u% 340040.790

#J4 cada

satisfamer uma /

para uma dada entrada de ív:Nat.

por uma combineç'áo de uma pluralidade dá est;

ia refrigoracZo nos uate a temperatura do j1t;kè4

sit4gt2)•

de omtorior e na ozteçailado ~ta de reter140 •/Z4 (a) RN eameat (1.*

P0demãoo oito (8) girar Z4144 mancai (10) sal Alo'pOdt dON1OONTi . 90 Go
ntatolouto o ã4 extranidado do alio a0d4 Oltir 4 ~kcal (10) 4 tinadk dd
Nixo to /11.* 14:51144,. '41) cudo ao aop•Ca o produto a mor docea goado ft o /
nO mancai (10) aio articuladas duta . alay anCat (12) 4 ar.ticulcia, W1.414
~ao (12) no chateio (5) utra*45 do paratut0 (13); uai extromtdadO0
do . chawola (3) hi nula Mancais (14) un ou cada ox4rolidodoá 0444 80 40
dOla 41,04 15) fixos os *ixo* aoa auportel (16) doe cortadoroo R Ia
porta* (16) (11cs qui too mdk rdr0 (17) numa das oxtrônidadoa ? ai outog
midad0 oposta doia ~0414 ( 16) 4 ( 19), *90d0 0. * 40081 ( 19 ) Iffirbog wi
alavanca (20), alavanca moo* que têm, oa utramidtõe on do ola 4 CM"
irada ao oUporte (16), uma aalancia (21) ou* ltLtci o menwanto da ata,ofteca (20)o 4 rororido ala v anca (20) conatantomanta preialonada pema
a0.41 (a2) (t 004 no a
' lavanca (20). UI oxtromidad* °poleia ãquolo oüdo
a
(22)
•atA fixada usa Umbu (23) pito ir4 deaCeOCO
004 0010coda * mu l
o produto, SUMA por aoló do . pararmao ou outro mito qualquar; artted4
aç; 20 Nra (17) 40 In p ort. (16). o ta alavanca (12) utrav4a (IN Wora g
(24) mit: wm orago (25) ede comprimantoVer14¥41 ntraAa ia pnzaCaso (R4)

feita para satisfazer as seguintes relaq3441-.

w,nt) kx4 1 14 tOt41 di

3 .noatb, 201~11,a4,24.

_a

--------

(a)

t

e
tad, r oa a ~OratUr* de june g o fria do estágio A, A e e n6oro
estágio, Ta ; a diferença de temperatura atrave do estágio A, th 4

A

omperaCura do sumidouro de calor, T a ;a temperatura da JUOgto fria

ae sistema, T t-th-t a o 21 á o nánero total de ostágioa,

40hch wu *iate

• ofloi;nole de fuotolousiento do eistema ; posta no iziO e e Partir

,b qual aa capacidadow do bombeasento, voltavam
444

As

bravo, diferem -

temmeratera doo ostágioi o;o-ostabelecidea./
2meto 12 1 do total de 5 pontos aproaentadoa.,'

2

,21
0+—
25'
54-7344*

4* 452.010 ato 1 9 de agUts•-11. 196Y
loquorontot JOA0 ANAWAL.Oodes , o a SIO PAULO
4* tnawageot • ORIGINAL AMURO Pa4. INISCANde 44dWal,
00, ~IS 1 8INILARINR*

IIMUJULIWRit
1 - ORIa/NaL APAREM PáNA 018000119 Lianas, 1IA10(0, ~AN
n 4"001" *,0* ao Mb110%951m ****O0 4a 1lOst o sor cor oonotiOntio ia

ele0

49dA91

dm 20 de agasto da 1963

WoltoroutOR austomuall XLCUIC coanaarIoN Poi~4gio 14 ZOWS104: 4511CO0k Dit Um&
itialaWad=
aa apacalno nadador do ca4ola d",:ftendonde diapooitivis

utfr,:.0040tON • 44 or, *** oltrotura da aarcaça aloja .odo os diapaaluvas
*.*1* 4440** 4* ar a 1000 uma aborWura do ~carga da a oaada nos moo.
ded, d dís904#0/1(04 traaa p ortadoro* do ar paro conalsir UNS' corrente do
er pr4pa1Id4 pelos Otto; OlopositloWeiruuladoroa ao ar iucluiado
MOA" 44 parOdoi i*Lixi*de ux* paasakas ao *atendo:não dai ditos 01A
poakbLvdo otroalalora* á* at para a dita aUar!;ura da disenrja, O . Um dode ,dal._sone
tiís para lIgar a dita aloartura da descarga para usà
or
canal%
moa iLt0a
24111%lat Ia *AU 1 %L*, ~009+10 040 çftt*
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DIÁRIO OFICIAL (Seçi- ,o NI)

•
dis positivos. úlanspertadores de , ariuma abertura (para reeober 10E01,0° •
mantedispoedtives aromatizadarez tendo uma parte do sujelç g o para maní,
pular.pa;dispasitivoa aromatizadores, e uma parte transferidora de age?..

ma apropriada para alojar ou reter. um veículo aromático, o arranjo sendo tal que oalditos dispositivos aromatizadores, quando recebidos na Ai
ta abertura, tem a parte transferidora de aroma dos mesmos se estendendo
para o interior da dita corrento'de , ar, e tem a parto de sujeisio dos /

Outubro de 1970 261.9

.. .

tendo os frisos da carcaça na sux condiçro toroida/ sabre o par de 0M-

brAira0 , 1ocalizadoras dos frisos axialmente internas./
A requerente reivindica a prioridade do corres/fendente,
, pedido depositado na RepartiçZo de Patentes da Ingleterra. 8 070 14 de de
ZeMbre de . 1962 sob n o 47.209./
Ponto no 1 do total de 20 pontos apreSentadoed

meemos livremente exposta para fácil, acesso à mesma.
A requerente reivindica a prioridade ao correspondente pedido,
depositado na Repartiç g o de Patentes dos. Estados Unidos da America UI /
e e AgOeto de 1962 ' sob n o 218.274.
ele 1

de total de 6 pontos apresentado,.

TERMO No 153.231 do 1 de outubro de 1965
Requerente: F.N.I. FABRICA NACIONAL DE IMPLEMENTOS

..G

Fig. 2.

S/A=SÃO

POLO

Mrivileglo da Invenção: "ESTABILIZADOR PARA IMPLEMENTO DE TRATORES POn
MEIO DE CORRENTES E BARRA"

REI VINDICACOES

1 -

ESTABILIZADOR PARA IMPLEMENTO DE TRATORES POR MEIO DE COR.

RENTE E BARRA, caracterizado pelo fato de cada barra,achar-co alojada /

Fig.4. 22 iøi

Fig.3.

no interior de um guia relativamente deslizável e que pode fixar as

.1

tas barras no seu interior, apenas pelo atrito de braçadeiras constituí
das por flanges e parafusos.

lid
u-'

Ponto nO 1 do total de 3 pontos apresentados,
TERMO no 120314 do 28 de agGsto

de

1963.1

Requerentes D.7 ° Du. PONT DE ãEMOURS AND COMPANt.
Privilegio de lnvenç gos PROCESSO RARA PREPARAR • DlMEROS DE 2,4,5-TRIPS.
N U... M=0/1U E COM POSIOES FOTOTRÓPICAE q0NTENDO-AB

-o

• jleivindicaçges.-

1 . Processo para preparar dImeros de 2,4,5 t rifenil-imidaaolila, oaract'erizado por compreender a ' oxidaç go de um 2,5-Ttrifenil.”

i midazolp-tendo pelo menos um substituintelivre de um etomo de oxigo5.

-o

fio capaz do. reagir com iodeto de metil-aagnesio, pelo menos Um tal /
substituinte estando na posiç go orto'do grupo fenila na posiç go 2 do
?adiçai

o

Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados/

9

TERMO Na 15.389 de 12 de dezembro de 1963./

Fl4mo NO 1 55.'t83 de 17 de dezembro de i963./

Nequerente;! DUELO? WEBER COMPANY LIMITED INGLATERRA..
Privilegio de invenç go: PROCESSO E APtiRELHO PARA FABEICAOW DE PNEU.-

P' equerentee CATERPILLAR TRÀCTOR è0., Frivil‘gio de Invençgo: APERFS1Q0ÁM-aná stísisTaks DE suep aido PÁRA
VEfcmoso-

.

..

Ltyja44,22 Ç IS
:SL
S

1 - Um processo para fabricaç go de pneus sabre um formador/'
estruturador inflável do pneu incorporando dois pares de ombreiras 10calizadoras de frisos radialmente expansivas, um par axia.2mente 'externo e outro par axialMente interno, caracterizada por compreender'n'nap tagem da carcaça do pneu em uma condiç go substancialáMnte
06bre uma euperftcie ci1ndrica do formador estruturador do geetiedef'
OS frisos da carcaça suportador sabre o par de ombreiras localizada
rOe dos frises axialmente externas, a separaç ge dos frisos 'das ' ditas /
GMbreir'aa, a inflagem da carcaça atE;uma cond140 toroldal ao mesmo/

tempo' ;Q onda oc , frisos '4U carcaça direcionalmente'entra'sl, e Super

likáik-A41c405m.1 . Aperfeiçoamentos . em sistemas de escora de suspenn go da/
mo2J: de ar para velculos do tipiino qual um pistilo de sustentaçZo talei

copa dentro de uma caixa para comprimir as numa oà.mara te gila num aumento da carga, caracterizada pelo tatá que ela tem meios proVidenclaf.
do um grau de mola diminuido com cargad acima de um dado tamanho e cos
PreendonWnina priMeira ã ( s‘gUndii . áiara de . go:40 ;na escora precarregadas
COM diferente press gec mom a prÉc'arga ia segunda c g maraL1la alta do
que na primeira, dito pist2e de suatentaçU zelado eficiente para com
priMiÉ' o g4c na p rimelru canara na retraao do platZo dentro da 0a1Xe0

aidaUfit")

AMO .3e gta4elufa w
am stataa Mutuante
uSsfa a0 Mut,.
,i)C044Z0 2a

Dando um aálor limitado de ma/imanto dam gteltilt,

apestO para ocaprimir o WS na

priduira aalara exceder * *

m•l/nada eaffiara ap&I

preaaRo On prtia carga . na eagULtda

exlMara e uma pungem enchia cós fluido

hidgulice

da primotra Saraana

Vara a 1040 atttuwate para transmitir pressa :O entre alMe0
A readorente reivindica a priaridade 40 . idant/00 pedida)
-26.1a,ja aata
êspealtade aa 1epart140 d* ?atento noatal,..amealeaaa,
3 W1

a44.999e
7att› mQ 1 do total do -

5

(504,0991)

OlitUbr4)

1970)

diatribuidor de umkluxo iiuldo formadoo0o um funil na parto inforÁ
or da cámara de reaçáo, o carregamento oontínua do dito reator oca ema
material oarboa4oeo a partir do lado do mesmo, alimentando almalt4nea. menté a cámara de reaçao comua gáa do ativaçio atraves do diotribuidcal
'do fiara fluído na parte Inferior da câmara o atrair'ea'do tomadas dsgáa
providas na parada lateral allíndrioa da mesma ()amara em dir983ou rola
tivamente tangenciais, no sentido de ativar o dito aaterial oarboaáoaa
descarregando o oarve.o ativado oontlnuamente a partir do tapo do dito
reator, ao Menâ2 tempo removendo aa'impurezan contida a no material oor
1.,onáoeo ou formadas durante a ativa4o do material atrair;a ao uma abar
.tura de exausta° provida ne 4",nn49 d p reator.
ponte, 20 1. do total do 6 pontoa apresentado'.

mantea aproaantadeani

1 •

TÉRMO No 161.037 de 22 de julho de 1964
Requerontes MILTON SCHULTZ' LOBATO 0 0p13415(
.
1TOS 4 AQII-0300daa DR lakDO
Privilágio de Invonçao: 0 APRRFIIIÇO53422
RRIVINDICACURP

CUM() n a 156.050 do 14 da janeiro de 1964
Requarentot MUCO RUB13R CONPaNT &IMMO - Inglaterra I4rivil4gia de IavaaoRee 0 028RYBIÇOWNTOM aM OU 231,01 1/05

1 a aporfsiçoamontos em aquácedores * de água, utiliaaado-ae a
atas como resistencia a passagem da corrente- elátrica e caracteriram.aat
18140

MUNO"

por o aquecedor, para temperatura Unica, ser constituído do várias placas fixas, diatanciadaa entre aí, umas com arga poaitiva, interealadam

31gSliUgàçtà,

rOlo da

trieo para um pneumático oaraeteriaado per
ler uma variedade de convolnçOee da Vegi metálicas ou aramo oa40 uma
laa oonvolaçOeo sondo separada de e ligada com ao oonvOlutqUa allattea
aor um agente do ligaçio euhetanolalmente inextenaível.
A roquerente reivindica a prioridade do correopondante pedida (lapa
aitado na Repartich de Patentes da Inglatorra *a 18 da liai:Letra aa 1245
1- UM

entre placas ocm carga negativa, passando e aquecendo . a áaua, entre as
mamas; nestas placas, a temperatura pode ser varitme1, e neste caso
ligação é feita a maneira de reostato, em que 17, boto move usai lâaiaa
' uma das lOrlea de ala
corrediça, fá-la percorrer os pontos conectados a
caa aumentando ou diminuindo a resistáncia, aumentando ou diminuinda a
temperatura,

.aoh a @ 2251.
?anta a g 1 4o total de 13 ponaoa aproaontadoo.

da 4gua Circulante.

Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados

;jv
--.---;;;"----:'
-=',...9.1
--5-.:.--9)

a."00

TO VO 161.148 de 27 de julho do 1964
Requerente: =UI> 5/4 INDCSTRIA MECANIdA

5110

Pravil4gio de Invenção: "NOVO MIM:CR-CADEIRA"

REIVINDIegnES

FIG. I.
tRRNO

Nd ij6.069

1- Novo andacier-caleira, caracterizado por ec..,.rater -

do 15 de janeiro de 19b4

- Jio ftekaaraa . , Tallraa OUNICAL INDU3TBIN3
Crtwi14qto /a Inveançaot 1,211008320 . Pala PRODUÇÃO DI calleão /rema
IBLYTÃDW,1:08a
carváo utivo, oaraeteritado par aaa1- Da prooaaaa pal.a
praoaAo: a my.9rnçao de um reator noaaietindo de um -lama tuaalar ly.ru
vi4u intmurtaormeo.te uem 1122 cambar, de rojão da atp, aa at91,,m, e ema usi,

mente o andador, formado a partir de duas armaçNeJ tubuiLreo amU inc?:
tido, com os ramos laterais leveTenie divergentes equiPmdos com rodícios extreaos,•arr&Oes e2tas paralein entre i, a ilit.-1
cres, bem ermo pw
gadas por duás . travsas nupe:q

1:Q

c1;.C7,'o

;27..
í'w,s zr.21aen.
inferior, ta,nb,: p. tbuJ
1s. de um cu mli13 orifícios laterrA3, abertos
res providos. um

„ . .5extls-Nra

Nos

.DIARIO (VICkA1 4 (bçtoHi,

de iode intorno, * outro,
,

4#

Juttibro

- 1 : 1(47 °

2'52•

tas obtMale *Pr e 4 diambtraio ItasÁao-

- 08 8 C0808d0E4 41~990iO4 por pinos rosqueados, com,porcso
• ma emOremiap Internamente ao ccnjunto descrito lendo prevista Usa nu-

( . bre tuba coluna cm Adsos oriontadoo , .na vertioal o 4m,oujao extremidadoe

de tios e g 9t0 pOndonto

Articula uma bisagra vertical preea nuta.elemento g er levantado, entoa
do a_coluna montada com rotaçãO livre em tórnO'de um . eixo de comando oa
do prende uma alavanca ligada a-um dos braços do paralelogramo articula
do, A lura tem tombem um bico ou dedo 'que ,ode ajtrar em contato com um
ponto de apSio preso na coluna para girá-la em volta do eixo de comando

para a enluto, doe o ~assírio par do abertUras infaiort+s, de s*Usi
para ao pernas.

ficando o dedo afastado do ponto do'apeio quando o elemento a aor leve
tudo eetiver no seu lugar de sorte que a rotação .
do eixo de comando pr2
voem primeiro a deformação do p aralelogramo e por conseguinte o desloca

. wo qUadra hm/Mutat, d'uSponso doa dAlta laterais su p ericrea por pecave 'aos segmentos de ()areenta,
• obre cujos prOprion laterais apites/-d* /
4.ft

alma Ontremad, tixndaa por botes ou similares,

P diV". g IA

mento vertical do referido elemento at4 que o ' bico ou dedo da alavanoe
entre em contacto com o citado ponto de apeio, e as seguida a rntaçãO
do conjunto da coluna, doe braçoe du bieagra e do elemento a levantar
om terno do eixo do comando..
•
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dopa

1 ir) total de 5 ponteé apresentados.

1

suado ma Ropartiçãó de Patentoo da França *o 01 de outubro d* 1963,sob
I

•••

-t.ktbit

•

•L e 349.226.
•

11
at.„

O

'

•

?to n 2 I, do total

de

3 pontos epreoentados.

li

s.: 1 I

ti
'

si

iG.i
AfflOt 162,791 cid 18 ae . seteabro de .
1964-.
Requerentot . N.V. Ini rlaIWG1,010IUMPFIN2A.W.M2x Rolanda
9r>1.144:0 al l ay en4o: UPiRP3IÇO1UNT053 OU RUAMO* T.lee.i)is^
LUZ INSTANTINge,

F1G1

W2.--VJUZlágil/54
ampala d g luz inatanteuea comensionda um bulbo .

trana

emaiwa feohAdo, tendo uma substánoía 06l1da, um - gás otam Mecanismo -dm
ltd/INO: a dita l qmpartt PrOpOrOionande radiação actSica oob ignt-aão
ievid0

a

usa reaog o química entre a nubstánciwoOlida e o gás,' oaroott
rbsada pelo tato do aís consistir principalmente de ntior ou de um oti.
*ale compoatot, de flaar . "ro34teie, que reagem coa aosubstãnoi* st;tidu.oe

ocorrer a ignição.
A requerente rfaVindioaes prioridades
doe çorrospondonlou pedido,*
i o p ositad0a na Repartição do Utentes na .
golaudA 444 23 de setembre
:Y53 o om 17 d g julho de 1964; Rob . n 2 a 298.276 4 6404.1,54,.'reepe,
cto -,t(1 1 Ao total dg 7 pontos apresontados.

IRMO N2 -162:956 ti* 23 de setembro de 1964 •
Regurentet ftNToNro NASCIMBr
EInIRA . 3E1,5
Pr1 .:11 g glo de invenção: PAPERP RIÇOAMEITTO8'244

Paulo

annues PARÁ •38~0.4 D4

'
ROD AGEM
R
0UTR08”
RHIVINDICAOR0
Àpsrre.Áço...vnto.0 s ai • bilhetes .
para estradas de erro, rOdaép!m •
outroa, caracteri2ádoe por comerei:a/derem et
eencialmente um cartio r1
tangular, tendo mesma largura,
porem comprimento duplo do bilhete comum, cartão eote eubdivivido tr anovermaimente'em duas partes igualo,
p ende urna constituinte do bilhete p
rOpriamente dito, coa ao cauals
1111
criçOes relativas à oatrada, destino, preço; classe, e maio
a numera- 4o de ordem, e a outra constituinte do talão de eeguro, com ao habituais informações impreasaa rolativae à validade, garantiam, o tendo a
- mesma numeração do ordem do bilhete, ditas partee sendo rebatidas
LiDu.

abre a outra, e coladas ao longo do sua borda extrema livre.
Ponto n2 1 do total de 2 Pont9e nr40,ntado0.

•-•"~

FIG.1

nai

FIG2

152.7U) de 21 do setembro de 1964
o:'.oqr.<•C:1•-•irri:23.ARIN.? ã L'Enaala
?rança
r avençãó: P MICÂNISMO D T;.;*: n'a-1,1,0o

tPITY.MDYNer2ã.
1- NurmJs'. g.J.,3 d g le-rou'onito, caracarizado por n odoier.ir de na
r oolograma ard.sultdo coneti !..uldO
por dota braços 2ernaloo dciraa4* mâ.

TilAMO A R 162.054 de.24 do aetembr4 de 1964
Requerente 1- OLAEURR SPICER 30CIRT9 ARONTRX

l!ranea .-

PriNe illigto de Iny •a4o; "NOUTá"

MIVINDICIAONM
I- Dispositivo portador do Cargas 4o8100‘¥SUs ao bago do LU. 440L.
alto de rolamento, compreendendo Ima
monte ou árvore auportadora de uru..
carga que não gira eenelvelaente em relação ao citado aoente ou írvore
. que constitui o anel interior de ua rolamento de rolo, ou agulha* cuja

4net exterior role g iNre e memoionedo oeaMho de

reueute #

to 4.9ff 45-

2622 Sexta-feira
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OuttaIy-0 de 1-97t)
-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

tos elemeneaa terglo eecebedp uma foema ou perfil capaz de j-sselgUrter! a0
3Ong o do apitio do dito moente ou árvore, uma repartição eengivelaente
alforme da pressão ou das cagas que,se aplicam em uma ou em divereap
direçtes sensivelmente constantes em relação ao dito =conte ou árvore
Caracterizado pelo fato das respectivas zonas de aplicação . das citadas'
pressOoe ou cargas sabre o moente apresentareis um rato de curvatura ten
60 recebido um acréscimo local, sem prejudicar a continuidade do conjun
10 da superfície cilíndrica do dito moente ou árvore.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido da
'coitado na Repartição de Patentes da França, em 02 de outubre de 1963,
ihob n 2 949339.
Ponto n 9 1 do total de 7 ponta! apresentades

'TERMO Ne 165.050 de 29 de setembro de 1964
Requerente: PHILCO CdRPORATION E.U.A. =
Yreviaegio de Inecrieto: "PROCESSO PARA FABRICAR SBMICOnDUTORBW

r coa avançando transversalmente em ,relação fiada, p um elojamento para: e
.armazenar os elos em.enrolamentos,mUltiplos . de encontro ges. quaiC PO
los cão avençados e a-partir dos quais eão afaetadoe à medida que a ea,..

rente e respectivamente retraída e disténelda, sendo os diversos elos
contidos na volta externa de quaisquer doia enrolamentos adjacentes da
correnta de elos armazenados, cada um de um tal /pré-determinado compre,
mento Maior do que o dos diversos elos contidos na volta interna ' dom
tados dois enrolamentos adjacentes, que linhas em geral radiais projeta:.
das a partir de um centro comum atravèe dos eixos geometricoe de artim
laço de cada um dos dive r' eos elos de um dado enrolamento contenham, no
caso de cada tal linha radial, o eixo geomátrico de articulação de um Te,,
lo que ocupa uma volta de enrolamento adjacente.
A requerente reivindica a prioridade do correepondeete pedido, depositado na Repartição de Patentes doe Eãadoe Unidos da America do Nor
te, sob n a 343.580 de 03 de outubro de 1963.
Ponto n 9 1 do total de 16 pontos apresentados,

TERMO Na 163.286 de 08 de outubro de 1964
Requerente: CALÇADOS KIASER S.A. INDISSTRIA E COMERCIO - R.G.do
Privilegio do Invenção: "APERFEIÇOAMENTO NA ESTRUTURA DE CALÇADOS'
REIVINDICAÇÕES

REIVINDICAÇÕES

1- Um processo para fabricar uma região crescida epitaxialmeüte é
geometricamente definida, caracterizado por compreender a for e' maçio abre uma superfície cristalina Unica de um corpo, de asa banda estreita
aderente de um áxido mascamedor e tárno da periferia da dita região, a
expoeicao da superfície do dito corpo, inclusive a porção da dita banda
eetreita, a condiçOes de crescimento epitaxial para produzir no dito
coxpo uma camada crescida epitaxialmentee
depee
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
30
del
Repartição
de
Patentes
dos
Estado°
Unidas
da
America
em
extado na
metembro de 1963, eob n 2 312.703.
Ponto n9 1 do ' total de 14 pontos apreeentadoe.

1- APERFEIÇOAMENTO NA ESTRUTURA De CALÇADOS, caracterizado por oda
peça metálica formada por duas chapas planas lisas, unidas por bastes,
paralelas, orneadas 'ou gredeadas, dita peça métEllica tendo a parte de
calçado correspondente ao arco do pá, fixando-se em uma das extremidades a parte do calcanhar e salto, e na outra extremidade à parte da cola, -estas duas separadas entre si, sendo a fixação feita Por meio. de
grampos, atreves de orifícios de passagem praticadae nem duas chepae, e
por meio de 'pinos rebitados.
. Ponto n9 1 do total de 2 pontos apresentados.

El

1(Illifenelefiftel1i

l(11511dififfeiliffilít

TUMO N a 163.125 de 02 de outubro de 1964
Requerente: PAIREY CANADA LIMITED = Canadá
Yrivilág io de Invenção: "UMA. CORRENTE EXTENSfVEL"
REIVeeDICAÇõE8

le

UMA CORRESTE EXTENSIVEL,

VaA410War elos articuladoe

caracterizada pele fato de compreender
405 oU 'reel em tio de eixoe eeometre,

;

Et Illifilifid R

.40extta :Siro,"

.0Ü11-4Y/"Õ dI

the let 1,i,e(Ye6e 0 do outubro de 1964
geoseinatme Ofp94 . AUNIUWIC LOOM WORKS LIMITUD jap6,
1
4~42.4440 Se Xavenogot oaPeRPEICOOUTOS
Moi DE ALTA VE60C/DADI
aperfeiçoamentos nana carda de alta Velocidade compreendendo

ala hommator, um enludro o um dotar, caractiriaadoa pelo fato do

44/0 tomattor, do cilindro, e do dotar serem da diametroa relativamene8 rodasii0 o de velooidade perif;rica relativamente elevada para p rg
Orei:mar maiores forças centrífugas, o'rOlo tomadiir e o dotes *•ndá
Àlegostoti a níveis maio baixos com respeito ao cilindro do que aquãAma praelamento utiliaados, e um arame metálico associado com o cilia
sr
aro tem um grande angulo de dente e Uma profundidade de dente rasa eg
c' uanto um arame metálico associado coo o dofer tem um pequeno ;flauto
wea SrMdde profundidade de dente.
Ponto nz t 4,1 tqtal de 5.pontoe apresentados.

aro einor jnixadOVjars 'uncdondmençO cooperaSlté na Y O rm açio ou solbeTs•cm
Ide artigo de vidre.
Posto eR 1 do ' total de 15 pontos aprucentadoa.'

t

T g RgO'N 2• 163.989 de 05 de novembro de 1964
Requerente: GILIATH PASSOS DE JESUS São Paulo Privilegio de /nvencZo: "NOVO TIPO DE EMBALAGEM PARA OlOW
àsgvINDIcAaW

..1- NOVO TIPO DE EMBALAGEM PÁRA oyw, conetituida a ~Lir de tolos.
, Unica de papelão, cartolina ou similar, dotada de pluralidade de vincos

paralelos longitudinait que delimitam uma eerie de faixas: caracterizai do pelo fato de compreender faixa central dotada de dobra mediana longl.
tudinal, ladeada tal faixa por duas outras, todas elas acidentes, sendo
qs,e a seguir, adjacentes às externas anteriores se encontram faixas que
apresentam recortes par:niais retangulares ou de outra forma qualquercog
veniente, junto ao vinco delimitador das faixas seguintes, estas providas em sua exteneão de uma serie de grupos de recortes radiais que dell
mitam círculos devidamente eepaçadoe, restando, finalmente, abas longitudinais extremas, sendo tais abas posteriormente coladas contra; a faixa oentral, junto à dobra mediana, conformando-se doia prismas de n..c.cio transversal poligonal de quatro lados.
Ponto a 9. 1 do total de 2 pontos apresentadoé,
.,

PIO:

2

't g iI9S) de 163.941 de 04 de novembro de 3.964
toquerenter OVENS-ILLINOIS CLASS COMPANY - E.U.A.
de venío
Inc; ,;SISTEMA APERFEIÇOADO DO COMANDO PARA O FUNCIONAMENTO SINCRONIZADO DE, UMA MÁQUINA DE MOLDAGEM
DE ARTIGOS DE VIDRO E DO ALIMENTADOR DE. VIDRO,
PARELHO DE TAMBOR DE COMANDO PARA A REFERIDA
,QUINA E PROCESSO PARA SINCRONIZAR O COMANDO Di
D/TA MÁQUINA E O DITO ALIMENTADOS DE VIDRO.

REIVINDIÇMOW

1- iilatem4 de comando, para a operação :sincronizada de uma maquina
por& moldagem do artigos de vidro e de um alimentador de vidro o qual
inclui um meio, em poeição Superior, para aplicar e controlar o fluxo

a ,s. um jarro de vidro derretido, bem como maios para cortar o.dito jarro
e intervalos, a fim de formar "parisons" ou cargas individuais de vidro
pLre a mtZquina de moldagem, caracterizado o sistema por compreendertuma
transmissão motriz, conectada para operar o meio alimertador de vidro e

TERMO N 164.040 O4 6 de novembro de 1954
Requerente: LUIZ

PIRES

CORREIA

GUANABARA

Priv114q10 d.. Invencio: "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS ZM !.,MOJDO?J•S

LIQUIDOS CONTTDOS EM RESERVATÓRIOS ;UBTSTIRI. /
UEOS OU NX0'
REIVINDICAÇOES
.

1 - APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM MEDIDWES DE 1.1,,,J:005 COE

TIDOS OM RESERVATÓRIOS SUBTERRXNEOS OU NÃO, caracterlsvIdos . pelo fz.tc ie

meio cortador; um meio de Motor elétrico, cOnactado pare acienar
ca tranemiseão, e incluindo um moter'etrAnintiaaor" de eincro-cOnexiio;um

.

izo de comando na m4quina de moldagem; um tambor de comando, podendoeg
• :ar no dito eixo, sendo o tambor de } êàaandO adaptado para, mediante sua
' rotação, efetuar a operação da dita máquina de moldagem; meies de trans
misrad, Conectados ao dito eixo; um motor "receptor" de aincro - conexio,
ro:,lado ao' Meio de transmiasao para acionar - o dito eimovoodoe, ligma
J eseltricameste as motores transmissor e receptor,
para funcionamento
.:ineronisado; e um meio, podendo ner operado para acoplar'esletivament*
td,..bcrd. coMárdo ao sisb - de comaédd, para Sua'rotacRo Conjuntm,
00Ao ' 1; n21. bor d ik eomando.,0 moio alentador de ' viero, e o'seto 'oorta-vi-

compreender uma roda dentada :a qual se articula uma corrente da . 1o: */
'aimplee, sondo a roda mantida externamente ao reservatório
alrndo &copiada, numa' das extremidades da dita co'rrente, ud

H . w4citT n /

oca,

aferição do t4are1no ou nuando o reservatório se ac r. .ar vazio , dei,.
ficar assentado no fundo e pesando 500 gramas a mais ,7/Xle , U2i $MgUnde pe.
es que $22 acopla à outra extremidade da' corrente e nue deve- fica:"

ra

~00;0 interiores Um tubo completam.nte isol g do dc
ao
o

09 1,94 3, ti, e1 5 Dento:, 312reço:its.ace.

uhÁRIO OFICIAL

2624 Sexta-feira 9

uuttabro etc 'N9-"/0

C2

44J

/WRMO W 2 164.048 de 06 de novembro de 1964
Requerente: COMM1SSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUL Prançe
Privilegio de Inscrição: "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA PRODUÇÃO DE URRAS ALONGADAS.
REIVINDICAÇÕES

1- rrocesso ee eormação de um corpo alongado de deterMinado material, a partir de elemento:3 de dito material, com mesma eeção reta que
O corpo a formar e com menor altura, caracterízado por se conetituir u
Oa ptlha de ditos elementos e se fazer atravessar por dita pilha um en
rolamento alimentado por corrente elétrica de frequencia e intensidade
tais que as correntes induzidas, em ditos elementos, elevam a temperatura da parte doe elementos mais prexima do eixo da pilha, alem do pon
to de fusão do dito material, para provocar eit densificação do produto
O a solidarização dos ditos elementos em um corpo alongado.
A requerente reivindica a priofidade do correspondente pedido depooitado na Repartição de Patentes na França em 06 de novembro de 1963,
eeb n2 952.795.
Ponto n 2 1 do tete]. de 5 pontos apreatntadoe.

TERMO No 164.351 de 16 de novembro de 19th
Requerente: ERNESTO PILOTTO GOMES DE MEDEIROS as SA0 PAUL(
Pr i vilegio de Invenção: "NOVO BRINQUEDO"

o

pEivINDIcAms
1 _ Novo

brinnuedo, confieurando um animal nullouer, tai cc

cavalinho, gatinhos, cachorrinhos e outros, caracterizado pelo Tete ea
o corpo ser feito em duas partes, a anterior feita em duas placee vtrtá
cais paralelas, com prolongamentos inferiores configurando as utrnae, /
prolongamentos estes fixados em uma placa ou haste transversal providas
de rodas; por outro lado, a parte posterior é feita

601 placa ánica fixe
da, articuladamente, entre as ditas p lacas componente da perta ,enteriee
e igualmente dotada de p rolongamento inferior configurando Perna. =sta
provida de rodísio, e interligando as referidas partes é previsto uma ea

la ancorada em suportes fixados, respectivamente nos prolongementor
pernas anteriores . e posterior; finalmente, fixado sare as plort: onta
riores e prOximo ao ponto de articulação é previsto o assentz.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos aPresent?d92-

T£10.10 N o 164.2t0 de 12 de novembro de 1'e64
Requerente: THE GILLETTE COMPAEY E.U.A. =
P/ivilegio de invençz-là . "LEeReIÇOAMENTOS k6ealPIVCS
MIbAS DE BARBEAR"

Yi-BRTn,nla

REIVINDICAÇÕES

1- Processo de fabricar lâminas de barbe, s,. ae ama tira ca meeal,ca
recterizado por incluir os estágios de: movimentar a tira longitudinalmente atreves e entre duas bordas de core cada' qual disposta tranever
saimento a tira para retirar material de f.aces opostae da tira adjacentes a uma margem longitudinal da mesma, reduzindo a espessura da borda,
unduzir uma borda afiada ao longo da referida margem da tira, e depois
cortar a tira transversalmente ao seu comprimento para formar um certo
teimare de laminas individuaie.
requerente reeelndica a erioreaaee ao correepoeeenee pedido dano
ritado nu Repartição de Patentes da Inglaterra em 12 de novembro de ...
1963, sob o' 44,596e o e empleto em 06 de novembro de 1964,
;I R 1 do total de 9 Pontos aeeeeentadoe.e

TERMO N 2 164.356 de 16 de novembro de .1964
Requerente: - SILVA, MORAES E NATAL LIDA . SIO PAULO
Privlleeio de Inv o nmío: "MECANISMO DE! CONTROLE DE PARTIDAS EFETUADA' ny
MESAS 'DE BILRARES E SIMILARES'
REIVINDICA.CUS
- MECANISMO DE CONTRÔLE DE ,i:P.TTDAS EFETUADAS rm SP

LheaES, E SIMILARES, mesas estas coepreendendo tampo circundado per oras
elevede, prevista cealesee pelo nonou nos cantos, sendo que a e taf..e cwee
pee correspondem infer:lorwante cansis, laterais eue se reunem ez caeKle-

DIÁRIO QFNCIAS

ta, em nivel mais baixo, frente . a oual por lado

(Seçáo 6119)

Outubro tit 1970 2152$

descendente Se êmentra

disposto alçapão ou trava mérel formada por tabique, debica/501 por,nla
venca, caracterizado polo

fato

de que tal alavanca ou basto

a ela

eoNg

cada se apreseoOo com trava formada por haste acionada por mecanisMo do
fechadura, sendo que lateralmente 'se encontra, ainda, braço acionada /

de contador %actínia°, dotado de catraca
Perto n o 1 do

tc4,1

ou dispositivo similar.

de 2 pontos aprosentados.
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TERMO ac 164.361 de 16 de novembro de 1.96
.éiA4
Requerente: VITORIO VICECONTE = = SÃO PAULO
_Privilégio de invenção: ." NOVAS DISPOSIÇOES PARA TAMPOS DE MESA DE OUNo

TERMO IN 16:50001 do 03 de dezembro do 1964
Mequorontos
NATIONAL CASE REGISTRE warikr

Privilegio

TRO"

do Invenção2

REIVINDICACOES

.vmon DE

/4.Vog, e

NIORO1MAGEfflo

ABITIEDI~

1 - NOVAS DISPOSIÇOES PARA' TAMPOS DE. MESA DE CENTRO, quando O

lampo horizontal é simplesmente apoiado a uma moldura de

qUalquer oonfl,

guragão geométrica, caracterizado por ser tal moldura constitua em mg
terial plástico adequado, em uma só pega, ou em
tendo perif4rica e internamente

j4

a si incorporada uma aba do apoio ii

(2), enquanto que também á prevista uma
tida moldura de tal

•o0d~tentemonte

sorte

secção transversal

para arafo,

a poder ter a si incorporados trio ou

dispostos encaixes

Ponto no,1

várioa segmentos, coma,/

do total

40

3

(3)

para as pernas

maàe ta

az moer.

pontos apresentados,

1

a DM

vieor de micro-imagem para ler UMA

p01101Aa

21021%12 p/(£

ma, em uma micro-imagem nela provido, caracter1zad0 poro uma placa r•
gida tratcparente (22) com uma superfloie plana contra a qual Ma pec.!
lfivla 24) esti!. diepoeta; uma fonte do luz (16) fluo inolui tua Oietetaà
00ndenaador Co luz (14) disposto em um lado de dita placas Um eletersj
de lente de projeção (26,15) disposto mo lado opooto do dita P
l aca ii4
dito vistema condensador e no mesmo lado em que dita superiq olo plarigil
recebe e luz de dita fonte transmitida 1:ano-Os do dita poliemia; oomí
prendendo dito alotem& de lento do projeção uma tela (15) 0 Wila lentX,
de projeção 126) para projetar um quadro 0o dita mioro-imaape em dit
tele3 v meio do vácuo (54) para sugar o ar do entre dita placa o di

pelicuia para fazer com que A preesao atmosférica mantenha dita polia
la plana contra dita placa a fim de parmitir que dita 1)1 48 88W888
ealor em afastamento de dita policula.
' rA
4.5 requerente reivindica a prioridade d .o pedido omoopondonto ) I
poult&do na Repartição de Patentes doo Betados Unidos da elm4ráea 2 Au ,t
il0 domai= 416) 1963, cob ne 329.743..
Ponto mo 1 do total de 7 P9 2~ APT01~10"

—

TARRO R e 164.735 de 24

de novembro de 1964' 2„,
Requerente: INTUNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION

Prlmilágio de

Invenção: "APARELHO DE MEMORIo MAGNáTIDA"
BEIVINDICACOE3

1- Aparelho de meméria magnática, caracterizado pala fato de compreender uma faixa magnátioa condutivá tendo, ao menoe, , uma abertura, o
formando um dispositivo de armazenamento na abertura; uma fonte do corrente unipolar conectada à faixa; um enrolamento condutivo posicionado
'dentro da abertura; e uma fonte de corrente conti' nua conectada à 'cearj
operável Unicamente por ocaeião da concorráncia de, polo menos, uita porção da corrente da fonte urtipolar para estabelecer um catado de
fluxo magnético residual polarizado dentro do dispositivo de armazenamento.
A requerente reivindica a prioridade do pedido correepondente depg
aliado na R•partição de Patentes doe Betados Unidos da amárioa em 23 de
deatabro do 1963 sob n g 332.588.
ta e

reate 4 9, 1 Ao Vital do 12 pontoe apresontadoea

TRAMO Se 165.204 fie y de

dezembro . da 1964
E.V.A.

•Requerente AOCeEM PRODUCTS, INC. a

PriVilégio de

Invenção

ROCESSO DE FORMAP . u x5
SA0 ;ARRE WEREICIES

REVEST/MENTO DE ftwin
I
DE METAL MADIPERO com

CONTOLE AUTOM4TICO DE ADIÇXO DE RIMO 101 aio

inçaS DE FOSFATO 1(CID48, DR IMPOTIMPICP
nEaVINDICAÇOES

1 o 'Um processo de formar UM

rovestimonto de conversão shre

su p orticie de metal ferrferop em qmo se ffilbM9te MINS elfflea
g0

1, 1

4.113110.

O.

a9

C; ke l , L

(s:
,

;

Otett,5 ; v a mo

,

,r-aeroas~za

0.5,8.,4
- -

~inicies á aoo de um banho de fosfato ácido do rovestlento, eontem
to loutes motelicou'do zinco e/ou celtio, caracterizado pelo fato de 'se
efetuar o procanna de o-tidar ionte ferroso, o qual tende a acumalwr
banho na forma Várrica; mediante introdução de da par de elatrrodos

ha

de

cadm., um dos qals á inerte e o outru um eletrodo de referáncia, /
na nol. çáo de re-;estimento . e

de

se mensurar o potencial desenvolvido /

paloa eletrodos enquanto se superfícies metálicas estao.sendo reT'atidas, u da es adicionar material encerrando nitrito ao dito bambo quÃndr)

4wypep,;,a
3 d.0 , 1,.;aae para-o !. .nter da paa,:mátmoo e coe ama lona oom•
de pprae scipora entre a cftade ai oscarUars uroad(100 o a AR.-Tontigb94to intorno, estondendo-se oitada lona do . cordas mopor**,,-~,
me:cem, eGbre ao eitadas cordas naltentÁo para dentro, na 3 pa.Ns nas
•P).) à) ,12:xo03gti0,
~oronto rei/inalou a prieriude an »~a() uworuao~to mo..4
uíT,udo rAa. 2,,ott,4* de Utente* doa . satadal ~na da Am45.es, en
t i denembro I* 1965, oulo ' n9 530.79a.
~tun5 À du tatal de 3 ponta* aprodeutadoa.

die.A poerl-:inl cair abaixo de um valor pre7escolhidç
requerente reivindica a prioridade do correspondente Pe0i
dapoettado na Repartiçao de Patentes dos Estados Unidos da

two al:iista de 1964, sob n*

amArioa, 4r

390.375.

Ponto n* 1 do total do 9 prontos apresentados.

m
165,a03 LÇe 10 do doo.;oxo de 1964
!Zequarenta: WIE 4:34M OAT4 CoXIWY - E.U.A. N' te1.14 9.0 d e I mv amoáo : 0 3400 Mil. DE Anue

"t gui40 Xïd

RENINDIclaw

1.= ?agua da ccustrucio de um saco caracterizada

por comp=aoadar

versos peie:eia oompoetowde um material fundível acima de detarminada
iumpwatara os quais,.quando Unidos, formam um recipiente destinado a
tooebor oe.artigue que vio ser embaladoe, uma tira para raegar feita de
•atorial fundível a quente colocada pelo _menos contra um dos pai-neto e
comuna parte livre formando uma orelha de pega,:ume yedaçãO ou oosture
%Amato **tendendo - e* ate pelo menos uma borda do redipiento e unindo

hatearaiment*a tira de rasgar e todos os PadrÁd e que "20~ 0 xnwts':10,0
r*olgteuM.
- raciarenta roivindica a'prioridade do correspondente padido aap2
Atado na leparticao ao Patentes dos 3stados Unidos da .4.m4rioci., ore 2+2
jan*Lro I* 1964, sob na 538.931
?ene no I do tetal 0.3 pontoe aprassw,ados.

1C,jo395 ao 16 do domes/oro da L964
10aX0
ReqweCente g MUCO 00R1,01u2I0g j.uj4.a
9Wigto ao taVsnoZo: "DI.9.1503=0 IDE04003 O@ Oft2400 N.R4 )4104dAk
NO 0P394D0 40 D0910 D3 Pini35X.Ow
MaRá2~.
NWN
.1.- 34 isoJani s ao operado por b,tac, do proaa;s
wisua2'da condis:4o operativa dd reterido ~nina eedruot,miNnOo
oomprdendor: uma fonte de Insg uma pluralidade &e diegosit~ dm"
•
hAo
00,0eQ0 trGuleMisoc res de lua cada U4 assoo/aio cuem ug ladieLdtai
re
4ogoed,
'
on1
traáoteria
4tiow
Wh.
la
interposto
p
Ma preasio: un pris
..:Mwto de :LU O coa diepositivà indioadores para eiotuar undtoeme dtemw,
• o ao lae d g refirl d e tonto aos refor0e* dlepositivos Lall,eadoroa
diepdsitiVo cObridOr aesociadO com cada um doo bot5oN do oyegoao
(711eu fleti* 11>a peeis quu promIto trsne adosao de WS da >,(400%,.
•
dei pinaala aos refertdo s dispoo"..tivos iudimodo ras e shiu 'assidro NV4 PkIOCh.
de te ';ifinA1,1h1.A.O.
4 .ffiqUarente reiViadiOR a prie,r4a*d* do o.rz.sa ig,adaabe p~0 0.~
.toa (no V; do
dil iWa na Reparti4o d; Patente* doo 11E:nados Uv1.4). na Ameo
ismmbra ao 1963. *oh n9 330.937,
:O 1 do total de 7 nowo3 L?c ,0~ au3,

ta- MKO de 169.372 d* 16 de dó:soabro as 3.64
fteguareatee CRU 400D72ÁR TIR3 & RU3331 COMPANY
CrivilegiM ao taves4o: 'PNEUMÁTICO"
• RE/VWDICAreiga
VÁ pnwam5Itico do tipo usiadO ' sem Amara de ár se?aradu, oa=
'
de topa 'junta
8,Raaco Par: filPn orojetareess ee gordas da camada de baixo

'AREM at 1,:55.51a. do 21 de.dezembru do 19.,:4
lequerentsi G3203LA0 8.A• Ii408TRIA 3 CGN.40L.:, Privilegia da Iwrançt "304. Níw:U:k -21uÀ. Gítu3

;TJ,MG

.:.'osco •

Sexta-feira 9

DIÁRIO °PIUM. (25eçao
,Mttrer~r.....2.1.
7

.•

%.•

enegg~lingkiN
,
.....

n

,le NOVA MAQUINA PARA.OALO, caraotérizade pelo'fato de ISetlaii'ato
Ou maio câmaras de congelamento formadas por tubos metglicoe dê eleção
quadrangular e eolUdoe entre si:de'modo , a fermarem-Aufla eu'maie plata.
verticais devidamente isoladas do ambiente, placas eetme que peri g uem qa
municacees internas em forma do serpentina a p resentado uma entrada o m
na saída extremas.
Ponto nlà, 1. de total de 5 pontos apreeentadoo.

Outubro de 1970 202
.

•

•

r
queao h tuoulaTae, Corpo este de seco transVersdl allWidal teAdb.:,
em sua superfície. Úteral duas caneletae semi-circulares Colmatai) 41.00
largura decrescente do flange para o cabeçote do sarda da ggua 2 ambas 14,,
providas de saliencia semi-cilíndrica de cimprimento Igual ho daqQ0/S01,
ainda, o cabeçote ou- corpo da torneira é formado por Um trecho tren00.4.
-cenico superior de pequena altura, tendo em sua base superior uma re.,/
entrencia semi-esférica, corpo este que se prolonga em tua bate World!'
em trecho cilíndrico todo provido de frisos salientes paralelos, o do
na haste de acionamed)o; finalmente o referido trecho cilíndrico centão
nua inferiormente em longo trecho tronco-cenico formando o bico dosai
da de g gua; tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhOb
anexos.
Unico ponto apresentado.

TÉAMO Ne 165.992 de 31 de dezembro de 1964
Requerente: THE NATIONAL CAEM REGISTER COM2ANY - E.U.A.
Privilegio de Invenção: "SISTEMA EM traHA"
REIVINDICA.0E3

1- Um sistema em linha compreendendo um processador de dados; uma
fi4rie de locais remotos e espaçados e um amortecedor previsto para Uma

trolar o escoamento de informação entre dito processador e ditos locA
10 remotos, caracterizado pelo fato do referido amortecedor incluirtum
dispositivo capaz de rastrear em Sequéncia ditos locais remotos e do
niciar o envio de um segmento de mensagem de entrada ao citado amortecedor a partir de um local remoto que seja encontrado pronto para envl
Ar um segmento de mensagem de entrada; um registrador de amortecedor
no qual seja armazenado um segmento de mensagem de entrada rocebidotum
dispositivo capaz de aplicar o segmento de mensagem de entrada armazenado no referido registro ao citado processador por ordem. deste Ultimo;
um dispositivo capaz de avisar ao procoseador do momento em que O amor
tecedor se acha pronto para receber um segmento de mensagem de saídoet
k um dispoeitivo capaz de alimentar um segmento de mensagem de saída do
procescador citado para o referido registrador sob o contrÊle do priSeira; e um dispositivo capaz de esvaziar dito registrador para tratasmieeão do segmento de mensagem de saída ali armazenado para um local
escolhido dentro os referido locàis remotos.
A requerente reivindica a prioridade do pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes doe Estados Unidos da America, em 2
ae janeiro de 1964, eob n e 335.184.
Ponto ne 1 do total de 14 pontos apresentados.

fia/
ona

Ne 166.972 de

REIVINDICAOES

1- Uma matriz de memória magnética .bi- ji-a;rel dos dois elemento°
por tipo de bit; caracterizada pelo fato do que compreendo uma
lidado de elementos de haste cada um tendo uma extb-camada interna com,
uma película fina de material magnético bi-eetével aí uniformementedsí
positado, uma pluralidade de pares de grupos adjacentes de selengided
concentricos dispostos sabre cada elemento de haste, cada grupo inclm
indo um enrolamente ' de'salda, a porção de película fina bi-cetev4 NU'
sociada a cada grupo sendo individualmente comutável, e as dueto por.
çiiee de película fina bi-estáveis de cada par representando um dígito
binário, e meios acopladores amplificadores de leitura, 00 dois enre
lamentos de saída de cada par tendo conexão com ou ditos melou acopla
dores amplificadores de leitura num sentido de polaridade opeetee
A requerente reivindica a prioridade do pedido correspondente dp,
poeitado na Repartição de Patentes doe Estados Unidoe da Âmerioa enx25
de fevereiro de 1964, sob nú 347.1840
Ponta n 5 1 do total de 9 pos tos apreeentadoe.

de feveraiio

Sé:que/ente: CLOVIS DE CARVALHO MACHADO; VALDEMAk
HuNTEMPO . =

TERMO N 2 167.083 de 11 de fevereiro de 1965
Requerente: THE NATIONAL CASH REGISTES COMPANY .
. •
Privilégio de Invenção: "MEMÓRIA DE DOIS ELEMENTOS MAGNÉTICOS POR DITu

SAO PAULO

e rnANcisco EAOU

.

v»DELO INDUU",n IAL: "NOVO MODELO DE TORNEIRA"
REIVINDICACORq

a _ Novo -modelo de torneira, caracterizado por ser formado pe10
;suai corpo tubular com flane, extrema de acabamento para O treolso.TOP

- ;12a4o Ne 171.137 de 09 de julho de 1965
Requerente: STANDARD BLECTRICA S.A. Guanabaru

Privilegio de Invenção. "MÉTODO DE FABRIWZO DE CABOS BlitThISOW
ABIVIND/cAOss

1- Método na fabricação de cabos eletricee, caractericado-per 4ín
vo j :$70Xumnoffibn alongado som anu fita flexível, tendo um reednilflitL

t.(3

nSilent:

o. -ïtí

a 9

DIARCO

QFJC4kL

(5w 00

97(3

íel ' ,
eernoplietic, em -ixtle Mano6 um de oeus ladoa; gota
.14,. incluindo ais etapas de curvar p ro greseivamente a dita tita fte
t t1

NWW:teát

rel &R tGrad de portal) ondeou/voe:do membro Iongitudinal;
ao ~toada
berci& Longitudinal da fita oobrepondo-ae outro ai, para formar uma
ne p Om aquocondo-ae ao partes sobrepostas da fita pata tornar
o ditai%
Lartal termopl4atioo deformável aob ' preasZo; o aplicando preseadi4
ta OROOAG para ourvar e unir de 1:Sorte° oobrepoetaa da fita,
rooderente reivindica a prioridade

de igual pedido depOonaihna.
RO lp do lulho a0

,depaeticao do %tontos da Inglaterra sob no 28645/64,
1964. •
Nato

)3

2

t d)

total.

Whfi g 0 Xo 112.511 da k"

,
PriAr Ue' xie

do 25

pontos ae400da‘aeoe.

do mesto de 1965

PUW ,QAMVUOt

MINIM6VRI, INDItSTRIA 2 COMUCIO D2 lefir2IS.ITAA-4o
de invençãot o ÁPERPEIÇ0AMBNTO3 2:4 MáVBIA°
IVfliDICÁ

L- aperfeiçoamentoa em mOveie, notadamente de Ztanteo, oaraoterieados pelo tato de oa usuaia montantes eerem providoo de um perfilado
ootálioo, de seoção transversal em c ou outra aecçio adequada, perfilag o ;dto enoainado em oanaleta praticada em uma das iam do dito monte,

a aogunda fralugneLds 9 aa, atua dàgilitaas froWsweids Offfilhideá abhdti
proquãâoide que a ge oaraotedáticos doo tipOS partioularoo do porturly§,
QMo geoqukoma em que a dita relação Ladapendente de ganho do qUm,
Oro do dito Matam
oomparando as ditaa indisaggoo da energia transmitida para
e
wedento cotado do ganho do quadro da aistemap o
aguatando o ganho na dituoontroiador nwna direção indicada poLa &iça
eoeparação, mantendo ooa Moo a dito ganho da quadra no refeith oafetis
a@ ganho de quadro partionler.
61 requerente ~dadiva a prioridade do pedido oorreepondoos dem
Bitado. na Ett PartRção Is 2k/tentes doa @atados Unido() da knOriWom 14 do,
agg et0 de 1964, sob gte 389.6/9.
nento )9 1 do total de 14 pontes apreuentados,

g eado provido de orifIcioe dispostos no oentido longitudimol do nw
5K, central do referido pergliao,
Ne.to o o 1 do total de 3 pownee .21.x.onsAta4e0,

9r1a4
ARRO At 172.146 do 16 de agaato do 1955
Requerente: U.V,PUILIMGLOBILANUMPÁDRISKna s dolooda a
Privii;gio de Invenoaor °A.PBROBIÇO"Bre03 2CU ILUATIV09 4 ummuNwa-

6T100-3LB2RUICWO
—

, 1* Aperreiçoamentow c.a ou relativoa .a . transietorse 4ti,co-eletrui. 00a caractericadoe pelo fato-da Juno coleter-baae ciroundar a jua4o
emissor-base por dentro do corpo aeMioondutor o a ,Inneh oolotor-hcao o
e...junqao emlasor-base tormi parem, ambas, em uma ouperdoie comum da 0o.
po semicondutor.
A requerente raivindied a prioridade do corrdopondente podido dom.
aitado,na Reparti4o de W.eutee da Togloterea en 19 da adiotn do 19(4.

eob n a 33875.
Pon t o n a 1 do total

de 29 Domtos ndeemtedoe.

,
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ettnu
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)o

171.364 de .06 de agasto de 196

esquevente: INTERNATIoNAL BUSIN2SS MAOHIPBS CORPORATION-B.V.a.
Cetvi14gto de Invenção: "SISTEMA DE ÇONTRÔLE DE AJUSTAGEM"
•

R2IVINDICAÇ042,

Num siatema de contrOle de quadro fechado que inolui um controtador quo responde a una indicação de Orro que indica variaçaes ' entre a
saf.du desejada G a sai:eLd atual do dito eietema, o ,
dito controlador tendo um sacho varit;vel, a relação de tranemieeao do dito abatem ~enchn.
de do ganho do quadro em certas frequencias e independendo do ganho do
guadro em outraa frequ;ncias, o dito sistema tendo uma resposta desejada em um ect;á.:4 de ganho de . quadro p articular, o dito estado de gánhod'e
Quadro deado em parte determinado pelo ganho do dite controlador: o
todo de contrOle compreendendo as etapas de:
determinaudoo grandeza dos primeiros componente° de Zrequencia da dite
indicaçãO ao ;rro para gerar una indicaçao'da energia transmitida pelo
alto sistema no momento partioular nas ditas frequencias e,icolhidas;
Ottue primeiras frequenciae escolhida sendo fraque:leias em rine
uite
)-elae g o depende do gank de quadro do dito sie-teca;
detezminando a grandeza das segundas componentes de frequencia eeaolhidAe'da ditA indicação de erro para gerr una iudicão da encrir tranà
witiOa pelo dito sieteme co momento Particular em rmeas ditar
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