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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N" 657.151 - Irbex - Indústria de
Roupas Botucatu Ltda - CL. 36
NQ 657.727 - Weintex
Criaçõas
DIVISÂO DE MARCAS
Weintex Ltda - CL. 36
Nu
657.897 - Speculatu - SociedaNu 630.61i'
NI 6 de outubro de 1970
Liliantex
Lillantee
N" 639.178
Nupcial
indústria de Paulista de Artefatos Metarlagicos
Têxtil Ltda. - Cl. 23.
de
.Colchas
Saltai
Ltda - CL. 37
S. A. - CL • 11 •
Nu 632.326 - Benta - Companhia
NOTIFICAÇÃO
Nu 641.759 Nu 658.004 - Rapsodia Siderúrgica Belgo-Mineira - CL. 16 Utilidades S. A Decaia - .Decasa dia Indústria
.
Comércio
e
ImitisIndústria e Comércio de Roupas
•
Depois de decorrido o prazo de (Registre-se).
iria
Lida - CL. 36
CL. 16
-Nu 632.325
60 dias, a partir da presente data para
Betua-60
CompaNu 644.041 - Pedrart Pecirtur
Nu 658.039 - Scatena --- Malharia
recurso de impugnação e se, nenhum nhia Siderúrgica Belgo-Mineira
Comércio e 'Ray estbnentos de Pedras Scatena Lida - CL. 36 (R.egtere
interessado do mesmo se valer ficam .CL. 16 (Registre-se).
Lida - CL. 16
com exclusão feita pela seção).
notificados os requerentes abaixo mertNu 367.781 Inpetral inpetral Nu 646.658 -N° 658.127 - lati) --- Indústria decionados para comparecer a éste DeExporte::
-Export'ex
p artamento, a fim de efetuarem o pa- S. A. Indústria e Comércio -- CL. 21 Comércio Indústr ias e Representações Artefatos de Tecidos Imperial I,tda CL. 36
(Registre-se com exclusão feita pela Ltda CL. 36
gamento da taxa final, dentro do pra- seção).
Nu 658.229 -Nu 646.665 -- Ala.ssio
4o de 60 dias, contados da data atu
Malharia
Nu 481.501 - Panam -- Panam
Paul Confecções Ltda CL. 36
que estiver expirado aquéle prazo de dústria e Comércio Ltcia - CL. 39 Alassio Ltda - CL. 36
Nu 618 ..049 - Roger -- Jorge Ri- Nu 622.528 - Triatt
recurso:
Knach Muisleer 356..À. Indústria e Comércio (Com exclusão feita- pela seção).
cardo Rothhirscli Meise.ls- - CL. 16
ciasN° 591.305 - Kawc-Ria - ImporMARCAS DEFERIDAS
1\1 ,' 648.264 - Eminga r - Emprêsa
Nu 662.529 - Anaclella • - Knoeit
tadora Kawe Lida
CL. 21
Industrial Garcia S.. A. --- CL. 23
MKIIer S
- indústria e Comércio
Nu 629.944 - Sociedade técnica de
Nu 618.076 - Irmax
Lubrifica.aN o 648.265 - Emingar - Emprésa
Cl. 36.
.ligas metálicas Tecmetal Ltda. -a- Ata- tes Irmax S. A.
CL. 47 •
Industrial Garcia 5. A. - CL. 2-1
N. 663.367 -- Ottronyl
liba Motta - CL. 5.
Malharia
Ouro Ltda. - Cl. 23.
1\19 516.158 - Siligel - Química riaNu 625.217 - Guarany - EstampaN'
648.271
Emingar
Empresa
Guarany
Ltda
CL.
N. 664.117 - X-15 -- Rápido X-15
26
Industrial .Garcia S. A. - CL. 36
Farmacêutica Mauricio Villela S. A.
N" • 653.696 - Ger-dal
Gercial
CL .3
Nu 6-19.311 -- Marmattos - Maa- Calçados Ltda . . - CI. 36.
Nu 664.360 -- Meridional • Cia.
Gonçalves Roma - CL. 21
mattos Ltda. Indústria e Comércio N9 647.035 - Securit
N° 654.120 - Sigand-Mirvaine
TecnogesCefç.,5•0 1.6 (Coin exclusão feita pela Meridional de Tecidos - Cl. 23.
ral S. A. Comércio e Indústria
N° 664.765 - A Gaivota --- Mirvaine Importação Ltda - CL. 8
CL.30
N" 666.919 - T. M. Barros liam Ginotti -- Cl. 1.1.
Nu 650.128 -- Llirapart,
7.Manlr
N° 737.784 - Ansiepax
Nu 664.768 -- A Gaivota
Laroo Auto Peças T. M. Barros Ltda. -- Calaf -- CL. 23
AnCL. 21 •
ratórios Jorna Ltda - CL. 3
Nu 650.394 -- Minanyl Tecekt- dina Ginotti - Cl. 35.
Nu 593.889 - Dinatropitt
N" 664.899 --- Auge -- Metalargica
I\19" 676.208 -- Valcioear - Peças gem e Confecções Minanyl Ltda Alcon
Je Precisão Atei e S.A. - Cl. 11.
Ci.. 36
Laboratórios do Brasil Ltda - CL. 3 e Acessórios Valdocar Ltda Nu 665.143 -- Aracare - Cal Aia,
N" 452.528 - Turista -- _Irmãos' (com exclusão .feita pela seção).
Andra - CL. 36
Nu 676.290 - Disbral - Distribui- ' N' 652.073 -- Foi-time! - Constre- care Ltda. - Cl. 16.
tora Manoel Pereira Ltda - CL. 16
Nu 479.540 - Têxtil Capitólio
N° 665.441 - Boreal - J. Banclei.
dora Brasil Agrícola Ltda - CL. 6
Nu 652.821 - Emblematica
O' ra S.A. Indústria e Comércio - Cl. 31.
mirada - Capitolio - CL. 23
(Com exclusão feita pela seção).
Olne Companhia de Tecidos Amora . Nu 665.579 - Leomatex - MalhaNu 491.710 - Tamoyo - Tamoyo
CL. 37
Nu 682.498 - Ardipas - Ardipas
ria- Meomatex Ltda. - Cl': 36.
Construção e Terraplanagem S.A.
Nu 653.378 Marques - ConfecNu 665.696.- Elo •- Construtora
S: A. Administração e Comércio 16
•
CL. 21
ções Marques Ltda - CL.36 (Reeis- Eló Lida..- Cl. 16.,
Nu 496.381
Sibel
Nu 665.715 -- •mbloc Embikx.
Sibel
NI° 684.370 - Petri - Petri do tre-se com exclusá'o feita pela seção).
Indústria e Comércio de Pisos Brasil S. A. Indústria e Comércio de
Artefatos e Blocos cle Concreto Ltda.
N"
655.063
Boa
.Noite
EraEstradas de Alta Resistência Ltda. Auto-Peças - CL. 21 (Com exclusão prês.a Industrial Garcia
- Cl. 16.
S. A. CL. 16
feita pela seção).
N° 665.885 - Plurigoma
CL. 24
Mereana
Pluriaoma Ltda. - Cl. 31.
N° 515.059 - Stanflex Oeroquip
N°
655.073
-Boa
Noite
N°
685.640
Marumby
Cia.
Nu
3ulantericana Indústria e Comércio So
666.726 - Los Angeles - ComMarumby de óleos Vegetais - CL. 45 ia industrial Garcia Sociedade AnCiai- panhia
:iedade Anônima -- CL'. 11
Construtora Los Angeles
ma
CL.
37
Nu
686.377
Elpa
'Joaquim
BoNu 519.175 .- 'Sambara - Sambara
Cl. 16. -- (Registre-se com exclitaãdt
•..N°
655.329
nifacio
Ltdti
'CL.
21.Di
Vittorio
.
Dt. de cabias cie descarga).
Artigos de Vestuários e Novidades LiArtigos Têxteis Ltda. - CI. 36
'citada - CL.- 363
1\1° 667.433 - Lejan
Nu 689.598 -- Ijnião - União Re- Vittorio
Lejan Mociad
N , 655.390 - Teripol
Nu 549.918 - Santa Marta - Co- cauchutagem Indústria e Comércio Li- pol Indústrias Têxteis Ltda. • - Cl.Teri- Ltda. -- Cl. 36.
39
mércio e Indústria de Gaxetas Santa mitada -,1CL.
(.Registre-se com exclusão feita rela
N° 668.006 -- Cesaro S.A. bules•
Marta Ltda.- CL. 31
tria e Comércio -- Cl. 22.
N° 689981 -- Serafim Ferreira - seção) .
Nu 584.253 - Luizella - Luizella Acessórios' para Automóveis Casa Se- • Nu 655.840 - YshaYtex - Indús- •N" 668.397 - Dogue - - J. B. Dias
Modas Ltda - CL. 36
rafim Ferreira S. A. - CL., 21 • .
tria e Comércio de' Roupas Feitas Yo- et CM. Ltda. - Cl. 36.
Nu 587.010 - Reinog
N° . 668.612 - Merymur -- Calçados
Nu 696.629
Planear
Planear hely tex. Ltda.' -- ,CI. 36.
Reinog
Produtos Metalúrgicos Ltda. - a. 11. Automóveis Nacionais Financiados SoMeryinur Ltda. - Cl. 36.
N' 655.977
Lant,o1 Santista Pra.- . Nu 669.179 -- Praia - Prado ei
Nu 622 . .584 -- LLobera S. A. - ciedade Anônima -- CL. 21
ta
S. A. Moinho Santista
Makhoul Ltda. - Cl. 36. .
Primeira lfeclústria Brasileira de EclNu. 698.840 -- Lubgraco Labora- tria Geraisf -- CL. 37
N° 669.266 - Miramas - Ancora
Nu 656.412 - Amor Em presa Inrros LLobera 5. A. a-a- CL. 37
. co Lubrificantes e Graxas Produtos
Indústria e Comércio Ltda. - Cl. 36.
dustrial Garcia 8. A. -- CL. 37
Agrários
e
Combustíveis
Ltda
N° 630.379 - •''W. F." - Indt1.stria • Metarltigica W. P. Ltda. - CL.47
N' 656.905 - Calpavi - Terrapa-,
Marcas Indeferidas
Nu 699.697 -- Suprema .- Mús..
Cf.,. 5
vi Indústria e Comércio de Cair:avio
"
879.312
tria Metalúrgica Suprema Ltda. - C1.7. Ltda - CL. 4.
- - 1."cli.
ções Aduaneiras Lida, - Cl. 32.

1) O expediente dai repartições''.
públicas, destinado à publica 09,1

•
g erá recebido na Seção de Coniu-,
ericações até as 17 horas. O atenalimento do público pçla Seção de:Redação será de 12 às 18 horas.
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'cheque ou vale postai, am layer
ido- Tesoureiro do Departamento, de •
Imprensa Nacional. Quanto -.ao
contrato de porto aéreo; em favor..
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.

ALBEWió OE
origenais para pub/icaçãO,
devidamente autenticados, deverãe
Ci-le.PeDA OEÇÃO os tssoAcao
eer datilografados diretamente, em eb-tEÇF
PunLicACÕee.
avico
espt,,ÇO dois, em 'rapei acetinado
FLC RIA NO GURIA.....0tES
eperactminhad o . medindo 22x33 J. El. DE s£ ,LIV1E.ID A CARNEIRO
oenlínietros, sem emendas ou rasuras que dificultem a sua comDIÁRIO C7=ICIAL
preensão, 3.11 especial, quando con2ivernin tabelas
SEÇÃO

6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Empam Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias. ifidepenclen t e.mente de
acréscimo no preço.

Serão admitidas cópias em tinta
pecia e indelével, a critério do
.N .

'I) A Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarif
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.

a)

03

PERE IR

et4

3) Ai reclamações pertinentes
6 matéria retribuída, nos casos de
erro ou omissão, serão encaminhaúas, por escrito, à .Seção de RedaeãO até o quinto dia útil subsecilente à publicação.
d7 /Is assinaturas serão tomadas i30 D.I.N. O transporte por
oia aérea será contratado separaNi.arnente com a Delegacia da Emprêsa Brasileira de Correios e Tee.!e."-a raf os em Brasília. Esta poderá
36 encarregar também de encami.e.hae O pedido de ,assinatura ao
.D.1 .1J . Neste caso, o assinante dieieeirá ao D.I ,IV . o pedido de assiadura e o pagamento do valor
..;'kirrespoilden te. na forma do item
cegainte.
J) 4 remessa de valores para
@dm/atura, que será acompanhado

de esclarecimentos quanto à sue
apl;'cacão, será feita somente por

elthÇeL0 CO p,....1101410d0 40 0 pua...etc CIO LlOpa.r11/11TCOMA
Ncclonal

CrO112b

do Propriedade andoetr i a l do Minlatórie
cio Indantrle o do Comércio

De pertamcnte de ur.oreneá Neclonat
li AstLIA

rflcmas

......n•••••••n•

ASSINATURAS
REPARTIC5ES E PARTICULARES

Semeetre
Ano ---

.400000 000 •0

C)"," 30ej'; Semestre
Cr$ 60.00 Ano OOOOOOOOOOOOOOOOO
Exterior

1.2;xterior
Ano

.

• 0 00 o 0 4,,LO 6 . 0 4_00. a

FUNCIONARIOS

*o

cp.e 65,001 Ano ******* *

PORTE AÉREO

O.0 ake

tr) Os praWs da assinc.,tura e
do porte acuo poderão ser semestral ou anual e se iniciarão sempre
Cr$ 22,50 no primeiro dia útil do mês subseO prazo das assinaturas
Cr$ 05,00 qüente.
para o Exterior é somente anual e
não haverá transporte por via
aérea.
Cr8 50,00
9) A renovação deverá sei solicitada com antecedência de 3C
dias do vencimento da assinatura
e do porte aéreo. Vencidos, será&
Cr$ 1013,00 suspensos !independentemente de
aviso-préeio.

...... Cr8 102,00 Ano
NÚMERO AVULSO
do
número
avulso figura na última página de cada
- O preço
exemplar..
•
acrescido de Cr$ 0,01,
- O preço 40 exemplar atrasado será
se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.

Semestre

10) Para receberem os stipmentos ás 2dições dos ()mãos °ftciaie, os assinantes deverão solicitá-los no ato da assinatura.

N 570.843 - Duque - Metalúrgica
No 547.915 - Nilo - Móveis e
Decorações Nilo Indústria e Comércio Duque S.A. - CI. 11.
Cl. 40.
Ltda.
No 595.187 - Damasco Romana -•
No 554.172 - Walnu.• - Walma Indústria de Colchas Sultan Ltda. Indústria e Comércio de Material Elé- Cl. 37.
trico Ltda. - Cl. 8.
No 605.425 - Skf Brasileira - FerN° 561.450 - Modelar - Estofaria ramentas de Corte Skf Brasileira S.A.
- Cl. 11.
691.201 - Ecila -- Edgar Go• Modelar Ltda. - CI. 40,
•
Cesaro
N 630.317 - Dralan
N° 583.373 - Codac - Codac Co•
- Cl. 48.
S.A. Indústria e Comércio - Cl. 36.
locação
de
Antenas
Coletivas
Ltda.
Dolopirin - Eli L11J.' (Al .62'1
N 637.150 - Incoval - Incoval
- CI. 8.
ly ./.,1 “1 Company -- Cl. 3.
N° 636.761 - Prodin - Prodin S.A. Indústria de Conexões de Valvular LiMiss
N" 692.255 - Miss Belle
Produtos Industriais - Cl. 46.
mitada - Cl. 31.
1-3( IlL ?corintos de Beleza Ltda. - - Cias-No 289.090 - Progresso - Casa RaNo 638.308 - Demesa - Deinesa
Desenvolvimento de Mercado S.A. ‘:•-• dio Progresso Ltda. - Classe 8.
699.539 - Bercam - - Bercam Cl. 28.
N9 563.265 - Vipe - Vipe Indusio de Representações Ltda. N9 639.471 - Hércules - Represen- tria Mecânica Ltda. - Classe 21.
N9 595.892 - Diamantul - Diatações Barreto Carvalho Ltda. - Cl. 1.
Cl ..;;.
J K Smit & Sons S. A. FerDrogalar - Fartná100.596
N9 653.541 . - S. H. - Cerâmica mantul
ramentas Diamantadas - Classe 6.
I ) -0q,lar Ltda. --- CI. 3.
Santa Helena S.A. - Cl. 15.
N9 619.382 - Sorensen - Indús:. ;0.413 - Unico - Sociedade
No 656.862 - Mercy Supermarket tria
e Comércio de Peças Para AuÚnico Ltda. Cl. - 42.
- Mercy Supermarket Ltda. - Cl. 46. tos Sorensen S. A. - Classe ti.
423.025 -- Oven Cleaner- B.
Plastinac
No 658.921 - Plastinac
N9 819.738 Consulube - Conhabbitt Indústria Química S.A. - Plásticos Nacionais Ltda. - Cl. 28. sulube
Atessorios e Equipamentos LiN° 661.242 - Art-Velas - Pinhei- mitada - Classe 6.
Cl 16.
Poliguimica ro
1 \1 , 470.610 - Politox.
Cia. Ltda. - Cl. 46.
N9 620.779 - Braspla Braspla
11,,.,t;.>ria e Comércio S.A. - Cl. 1.
S.
A. Indústria e Comércio de MaSanta
Cruz
ForNO 662.525 téria
Plástica - alue 8.
523.998
Peça
o
que
Quizer
necedora de Tintas Santa Cruz Ltda.
N?
623.282
- Jequitaia - JequiRádio Clube de Marina S.A. - - CI. 1.
N9
N. 684.516 - Silkfinish - Compa- tala S. A. Máquinas e Veículos CI. 32.
nhia Gaspar Pasparian Industrial -- Classe 21.
N , ,28.339 - Peg-Fácil - SuperN9 666.468 - Rodaleste - RodaJoereados Peg-Fácil S.A. - cl. 49. Cl. 1.
Classe 21.
leste
Ltda.
699.553
Niquelbright
Cro1\19
N 532.376 - Válrolan - Vidrolan
.292
- Jato - Jato Auto
meadora
Niquelbright
Ltda.
Cl.
1.
N9 673.
do raiá. S.A. Indústria e Comércio
Peças Ltda. - Classe 21.
.olantes
Térmicos
Cl.
14.
de i.
No 740.082 - Ideal - Ideal S.A.
N9 673..682,•- Nicarpartes - In540.034 - Formybel - Arma- Tintas e Vernizes - Cl. 28.
dústria e Comércio Nicarpartes LiAço Probel S.A. - CI. 40.
õe
No 341.576 - Atlanta - Metaltir- mitada - Classe 21.
rada -- Indus c ica Atlanta Ltda. -- Cl. 11.
1\:' 540.153 .-Alvo
N9 676.526 - Arapua - Cia. MerNo 459.189 - Gimetall 4ri,.. Coelho de Artefatos de Madeira
chaft Fur Technischen Fortschritt MBH cantil e Industrial Arapua -- Clas-- Cl. 40.
se 47.
Cl, 11.
No 540.343 - Chambord Três An.
144
Bloconcret:
Más
N9 677.809 - Deltrac Ueltrac
N.' 513 .
dorinhas -•- Simca do Brasil Sociedade
Anônima Industrial de Motores, Caroil tri,- c Comércio Tavarsilva Ltda. - Indústria Comércio Peças Tratores
Ltda.' - Classe 7.
•.. Cl; 16.
nhões e Automóveis -- Cl. 8'. *

QuimiN9 692.217 - Carobinase
c, Alfredo Geissler S.A. - CI. 3.
N' 698.204 - Curitex - Curittx
-• Cl. 48.
Instituto
N' 711.760 - Celine
Americtino de Raclon S.A.

N o 682.749 - Link -- Link S. A.
Equipamentos Rodoviários e Indwtriais - Classe 7.
TurisN9 685.516 - Turiscar
car do Brasil Ltda. Inclits;:,ris,
Casas Reboques Esquitdrias ' c Rabotações - Classe 21.
N9 686.151 - Molas Durex - João
Rigon - Classe 21.
N9 689.533 - Etatiala - Itatiaia
S. A. Veículos Motores e Peças Classe 45.
N9 689.618 - Durabor Soares
Produtos de Borracha S. A. - Classe 39.
N9 691.565 - Novaca p - Borrachas
Novacap Ltda. - Classe 39.
N9 692.621 - Samy - Samy Automóveis Ltda. -- Classe 21.N9 692.699 - Puturamic - Paulo
Clasza 2.
Antonio Dias Menezes
POInpeU
N9 695.132 - "PG"
Clardino - Classe 21.

1\19 637.987 - Rotary -- Daimar
Petry - Classe 17.
N9 641.957 - Zincon - 99,99 Colamarino S. 4. Metais e Li gas Classe 5,
N9 648.943 - De Lambris - Irmão's Nocera, S. A. Comercial Industrial e Importadora - Classe 16.
• N9 649.179 - Wa-Kl-Ki -- Solapor S. A. Indústria de Artefatos de
Borracha - Classe 36,
N9 649.185 - Padrão' Chie - Padrão Chio Tecidos Finos
. • Ltda.
classe 23.
• N9 649.322 - Cedro - Cedro Imobiliária e Materiais Para ConstrucõeS
Ltda. - Classe 16.
INT,I 649.330 - Mineira - Companhia
Mineira de Babitação Popular Clas'se 16.
N" 649.338 - Bahiana - Companhia Bahiana de Habitagao •Popular - Classe 160

. Segunda-fro. 12
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1;970 -• '2'631
1n1n 649.340 - Cearentaa
CompaN9 499.535 - Onisa .Organização •N'• 609.716
. Mate
'Aluga S.
• 0a6..128 - Siyel .fiociedale
nhia Cearense de Habita..ção Popu- de Negócioa e Incorporações 8. A •
riata da ' Constauçaea, •
ntEarj7
Venda s; • e :1 nltrilree:nti:i ,bn lar - Claase' Ia.
. .
N9 500.742 - Armando Marahiori.
ia , 609.763 ••-:- 'Porcelana :airada'aiar tos Limiccrkla.
•
N9 649.341 - Perna:mancaria --N9
507.003'
-j
Cltyllíg
3
6:.347
•
0
•
fa. A. Cial
Ccrvil nitaiortaCioni e
çompanhia Pernarteou0ana de FinaiN,
'610.600
Produtos'•
flásicir:
N;
mérció.
a
Comercial
Ltda.
Importação.
Lao Popular - Clas.se 16. •
A. Comercial e Industrial.
•
037.'
\431 ---• Abel da Ca•nr.ai
N9 509-394 - Artur Fischer.
N9 649.350 - Paranaense - ComN" 611.535 -- Organizaaao jequitay
N9 510.759 - Binieletas Monark
panhia Paranaense de Habitação PoNv
637.437
- Abel da Camara
de Artigos Domésticos e Materiais
S. A.
pular - Classe 10.
'Mastins.
Elétricos
Ltaa.
N9
527.078
Duolex
S.
A.
InN9 849.354 - Glaucha - Companhia
• 637.641 - Quimbratu indusN9 612.679 - Quaker State dr Bra•
gaaueha. de Habitação Popular - dústria e Comércio.
iria
e Comércio Ltda.
sil
Comercio
e
Indústria
Ltda.
N9
527.766
Trinicke
Lelezarin
&lama 18.
N9 638.056 - Akanol Soca:arde de
N9 615.233 - Rispa Prorrioçbes CoNe 850.001 - Bra.silia Brasilia ke Rijvone Socialisticke
Resnonsabiliciad
Ltda.
mercciais Ltda.
gonstrutora e Instaladora Ltda. N9 538.117 - Nicolau Antibas,
N9
615.575
Sociedade'
Rádio
alarN9
(alasse 16.
638.728 - Torque S. A. IndúsN9 538.372
Cia. Cestol Indus- com Ltda.
tria, e Comércio de. Mama:ias EléN.9 650.351 - Oto-mar Ottornar trias de Óleos Vegetais.
N9 816.087 - Indústria de Papeis tricas.
N9 542.099 - Industrias Reunidas de Arte José Tscherkassky 3. A.
nclústria e Comércio de Materlaia
N9 639.023 - Cia. Unita aillue MaPara Construção Ltda. - Claasa 16. Titan S. A.
1•19 616.435 - Fieldcrest MiUs Inc. chinery do Brasil.
N" 545.387 - Cia. Cipan indústria
N9 651.937 . - Vaaaro indústria e
N9 639.036 - Cia. Unitad Shoe
N9 . 616.449 - Didi
Comércio e
Comércio de Ca•lçados Vacaro Ltda. e Comércio.
Machinery
do Brasil.
Indústria
de
Jolas
Ltda.
- Classe 38.
1\1 9 558.523 - Alumax Indústria, e
N9 616.673 -- Fabricas Reuaidas
N" 642.746 - Valmaque S. A. ''a!119 652.909 - Astro - Indústria de Comércio Ltda.
aulas e Acessórios Para Indúasaaa.
S. A.
galçados Transmontana Ltda. - N9 558.954 - Jair Mastrandréa S. Dreyco
642.857 - Esban Indiis;ria e
N" 610.700 - The Sherivin
W1Classe 36.
A. Indústria e Comércio.
Comércio
Ltda.
.liams Company.
N9 654.784
Nitea - Na.ca
N9 573.135 - Marcos Geneloif.
.
N9
N9
642.995
- G. Idos Camara:o e
621.587
Acme
Steel
Gompa,ny.
daa Ltda. - Classe 39.
al9 581.931 - João Tlexeira CarN9 655.092 --- Afrodite -- Fábrica danas.
N9 625.180 - A. P. Green. do Importadora S. A.
749 643.473 - Eutectic Welding
de Calçados Afrodite Ltda. -- ClasBrasil :J. A. Comercial Indastrial e Alloys Corpora,tion.
N" 582.931 -'11unter Dougia‘s
se 30.
Técnica.
N9
643.503 - Meta Milhas ErnwcN9 655.260 - Calçaitodos -- Mi- tcrnational Corporation.
N9 628.195 - José Angert.
Técnicos e •ssisrailcia
N? 585.062 - Jorge W. Stepniak.
guel Agostinho Guarita -- Cla.s.ai 36.
N9 627.528 - Francisco Cifre AI- encV.mentos
S.
A.
N9 585.561 - Ligaton Soc. Indus- garra.
N9 655.809 - Bronzal
N9
643.632 - Waldemar earrion: de
Fundiaeo trial Ltda.
N9 627.542 - S.P.A. Soc. Pau- Dourado.
Bronzal Ltda. -- Classo 5.
N9 588.043 - The Dow Chernical lista de
Administração.
N9 056.564 - Emblemática Bar- Company,
N9 644.245 - Dalia S. A . LialásN9 631.032 - Luiz Gonzaga Ma- tria
bonita S. A. Indústria da Borracha
e Comércio.
N9 589.983 -- Duratex S. A. Indus- chado.
-- Classe 38.
N9
644.271 - Ex presso Namlvi Uran-s
6,31.575
Igasa
S.
A.
Importria
e
Comércio.
N9 657.000
"501''
Sirair "50:t"
tadora e Comercial.
portes Limitada.
Ltda. - Classe 35.
N9 592.243 - Cia. de Nickei
N9 644.571 - Comercio nalústria
N9 857.140 - Monoclasse
N9 631.702 - Sejal Cia. de AdR. Ro- Brasil.
.
Alcántara Ltda.
lho & Cia. Ltda. - Classe 36.
N9 593.080 - - Gebr. Bohler & Co. ministração e Participação Industrial
N9 044.737 - &mie Serviço de AsN" 657.745 - Astir
Limitada.
Ast•ir Medas Aktiengeselschaft.
Ltda. - Classe 36.
N9 632.230 - Cofac Comaacio e In- sistência Técnica Comercio importação e Exportação Ltda .
N9 598.357 - Casa Fuentes
N9 657.993 - Santo Amaro - Cadústria S. A.
mércio de Ferros Santo Amaro LA-da. tria e Comércio Ltda.
633.477
Roterid
Cia.
MecâN9 603.493 -- Ferreira & Rus.sio L-i nica.
• - Classe 5.
mitada.
N9 634.816 - Cibrafi aala, BrasiServiço de Recepção.
N9 659.369 - Soldatopo DeposiN9 607.710
S. A. Industrial e leira de Comércio Financiamento e
to de Materiais Para Construcão Sol.. Comercial Fluminense.
Informação
e
Expedição
Investimentos.
datopo Ltda. - Classe 16.
N9 682.302 - Baiana - São PauEm 6 de outubro de 1970
, lo Alpargatas S. A. - Classe 35,
N9 664.276 --- Stop Sociedade TécDiversos
nica de Obras Públicas Limaria Classe 16.
Suciété de Sucresies Brétsilietines
N9 664.392 - Qua.zit
3awi Imtitular da pat. PI n9 63.061 -- Aratti.
portação e Exportação Ltda. -ve-se a petição 11.836-70.
SC 16.
Ind. Máquina D'Andréa S.A. IV 664.635 - Revema neve=
titti.lar da pat. Pl. n9 63.066 - ArComércio e Indústria cie Conertução
quive-se a petição 11.835-70.
Civil Ltda. - Classe 16.
N9 665.224 - Bancol - Bancai. CoArquivamento de Procwsos
mércio e Representações Ltda. DO
Classe 16.
Foram mandados arquivar os procesN9 665.737 - Assad - Indústria a
so.; abaixo mencionados por falta de
Comércio Assad Ltda. -- Classe 18.
pagamento da taxa final:
.
N9 68.116 - Paulista -- Fábrica
N° 139.083 - Giordano Bruno Bisde Sandalias Paulista Ltda. -.
marck.
N9 143.987 -- Rayonier Inc.
N9 666.364 - Walsyma
Mecânica Walsyma Ltda. - Classe 11.
-Divulgação ?C 1 III
N° 170.968 - Creações Malena Li.
N9 888.587 - Giseida
-Boutique
mitada.
Giselda Ltda. - 'Classe a,6.
N9 170.969 - Creações Malena Limitada.
*MEÇO: c2.4
Exigéncias
N9 171.785 - Shell Internatioaale
Research Maatschappil N. V. - ArTendo em -vista o dispo:ao no Ar.quivem-se os processos.
tigo 73, do Deereto-lei n9 1.005, de
21.10.1969, prove a requerente eórn
A ~UI
documento hábil, que industrializa
Arquivamento de Processos
e comercializa com os artigos reivinde Marcas
dicados:
•
alinham
N9 687.120 - Hélio Mercaria.
Foram mandados arquivar os procw
N9 287.188 - Paselioai Paskin &
so.s abaixo mencionados por falta de
Filhos Ltda.
pa g amento da taxa final:
de Veadas: Av. Rodrigues M.me, 1
N 9 428.373 - Merea . ntil AdminisN9 315.079
Sociedade Clarindo
tradora Maricá S. A.
Rioeiro
da Gloria Limitada.
Nilmietérice da Fazenda
N9 442.243 -- Ibesa Indústria, BraN9 400.210 - Distribuidora de Besileira de Embalagens S. A.
bidas Butantã Limitada.
• 1.19 472.644 - Johns
Manville
Ates.k .:ile-se Pedidaa peia Serviço cie Reei:uh:Uso POeitatt
N° 455.836 - Nylok S.A. Ferra-.
Corporation.
pens e Ferramentas.
N Y 473.523 - Dr. Livio
N9 484.840 - Antranig Paghassian.
AN' 488.626 -- Reine. t''ittailas..do
Era &magia
503.350 - Agrobrás - ComerBrasil S. A.
,
.
dai e industrial S.A
N, 492.785 -- Cia. Lida:a-ri:ti CluaVA.
3a.
N9 528.521 - Serval S.A. Trzer.Na sede do 01,N.
•
.NQ 498.814 ..-- Fábrica Nrasileira
portes. Com . e Repreentaçõesi.
de Ferramentas :3. A.
N9 553.065 -- Fábrica cic 'MOveiN
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Zorzi & Clã.. Li.
N9 161.721
DIViS!ÃO DE PgENTES
658:566 - BijOntetlas
Donizetti
mitada.
.N9 555.'182 - Rlgonl Met21úrgica
Limitada.
Limitada.
149' 166.050 - The Bendix Corpo.
"N.'? 658.997 - Seràd'Étria Grante- ;'t Em 6 de. tutUbro de • 9%0
ratiori.
N9 555.464 - Guilherme Sbroggio. fer. Limitada.
,
,
N9 171.566 - The .A.ir Preheater
N 9 555.741 - Rocha S.N. Ind.
Notificaçãp .
Company, Inc
Com. e, Navegaçá:
N9 659.379- - ju4sara l Limi.
•
tada'.
14'173.997 - Nicolful Niovas Vi..rAcant notificados os rk.zzrA:ntes abaiN9 556.857 - Garagem Pôrto de
N9 659.611 - Usina 'de '.'OgodAIO xo mencionados, 'para comparecerem a oente.
Serviço MoOca Limitada.
êste Departamento, a fim dc efeuarem N9 174.544 - Martins Aparecido
N° 621.107 - - Rubens de Azevedo Garça Limitada.
Jóias
S.
o
pagamento da taxa final e da pri- Bassei.
N"
659.7-19
Fábrica
de
Gaivão.
N9 175.016 - Kalman Marossy.
meira
anuidade dentro do prazo de 60 N9
--Bandeirantes
Cura.
e
jerôninio
Lbnitdda.
N9 624.692
176.724 - Ismael de Oliveira.
660.284
Textil
'Tritufit
S.A.
dias:
N9
Ind. S.A.
N9 181.507 - Yoshio Kokumai.
Albertoni de Lemos
N9 660.294 - Textil Trimfit S . A .
N9 625.410
N9 182.369 - Tecidos Pluma S.A.
Privilégio de invenção Deferido
N9 183.020 - Wataru Shinba.
N9 661.184 - Princol Cc-rifecçõm
Bloisi Ind. e Com. Limitada.
183.192 - José de Alencar GraRoupas Limitada.
N9 626.836 - Tufik Barqueti.
N9 159.010 - Dispos : tivo de Alta çaN9
e Newton Moura.
N9 629.260 -• Messias Soareu da
Velocidade
Operado
a
vácuo
distribui661.535
Enadil
S.A.
EinprêN9
N9 183.356 - John Anthony SkelSilva.
doi-de documentos - Sperry Rand Cor- ton
sa Nacional de Importação.
e Anna Gomes Eltrop.
N° 634.113 - Fabrica de AlvejanN9 661.777 - Dom Mareio Confec- poration.
N9 183.525 - Mario Ghisoni.
•
tes Franca Lit nitada.
ções Limitada.
N9 183.702 - Luiz Marcello MenN9 634.272 - Ind. de Parafusos
Privilégio de-Invenção Indeferidos
des de Campos.
N9 662.343 - Confecções Jomim
da.
Roclipa Limita
183.974 - Toyota do Brasil S.
N9 640.280 - Perfumaria Idiana Li- Ltda.
N9 131.207 - Um nevo aparelho N9
N9 662.364 - Distribuidora Taipas circulador de ar - Fernando Alencar A. Indústria e Comércio.
mitadd.
N9 184.293 - Arnaldo Wilsman.
N^ 643.113 - - P. Alves Ind. e Com. de Sebo e Ossos Limitada.
Pinto S.A. Importação c Exportação.
N9 184.598 - Antonio Menles.
662.381 - Ind. Brisileira de
N9
N9 168.836 - Original sistema, de
N9 184.767 -- Samuel Moore And
N9 644.694 - Unidade União Pa- Meias S.A.
proteção contra roubo de carro por Company.
ranaense de Madeiras Limitada.
N9 185.179 - Caetano Luiz Galli.
N9 662.604 -- Confecções Masristil meio de interrupção de alimentação da
N9 645.681 - Plastec S.A. Ind. e
N9 185.252 - Per Sigvard Hast.
gasolina - Antônio Amadeo.
Limitada.
Com. de Plásticos.
N9 185.490 - Mial S.p.A.
N° 171.514 - Aperfeiçoamentos em
663.603
Hobby
Center
AcroN9
Aicas Inu'rA eis c Adin.
N9 185.509 - Dra. Suemis M. COEN9 646.586
válvulas de poço - Metalúrgica c Funmodelos Limitada.
ta.
Limitada.
N9 663.738 -- Braspc.•rola Ind. e dição Adriática Limitada.
INr 185.617 - Celestino Mikan^.1.
N9 647.559 - Calçados c 1361sas El- Com. S.A.
N9 -184.471 - Dispositivo travador
sim S.A. Ind. e Com:
W 185.660 - Stauta S. A. MelloBrasperola Ind. e do volante da direção de veiculos au- nica Comércio e Indústria.
N9 663.761
N9 647.852 - Ind. de Confecções
tomóveis
jorgen
Vilheim
Kyed.
Com. S.A.
N9 185.798 - Xerox Cárporation.
N9 185.790 - Ntivo processo de for- N9 185.854 - Bristol Myers do BraFarabel
Limitada- - Auto Pô-;to 'Hípica.
N. 665.529'- Martins E, Barbosa
N9 647.965
inação de reservas financeiras conju- sil S. A. Cosméticos e Artigos de
Limitad..
Limitada.
N9 665.621 - W. Lima Ca çados. gadas a compromiSsos de compra de Toucador.
Frutas
Solil:veis
FruN9 648.700 --bens de consumo Erothid.es Deiné- N" 185.907 - Indústria e CernerN9 665.683 - David Rnzenbaum.
sol S.A.
cio Dako do Brasil S. A.
trio Corrêa,
Dilson Vieira dos
N9 665.684 - David Rozenbaum.
N9 650.127 -- Creações Infantis DesN
9 185.908
N9. 158.593 - Processo de fabrica- Santos.
N° 666.695 - Giuseppe & Rossini
nê Limitada.
ção de quadros, outros objetos .para
Bederich Beller.
N9 185.903
N9 652.459 - - Fundição Doracl Li- Limitada.
N9 666.766 - Confecções La Rose adôrnos e utilidades com matéria plásmitada.
185.950 - Antonio Teiueira
N9
tica semi-transparente e produto resul- Gamboa.
N9 654.721 - Casas Bovendorp Li- Limitada.
tante - Kiichi Amcmiya. Takashi
N° 666.902 - Ncy Spynell.
N ? 147.13:3 - Napoleão Carlos Erumitada.
Ns. 54.722 - 654.723 - 654.724
N° 666.913 - Criações Manolo Li- Amemiya e Akira Amemiya.
net.
N9
167.614
Novo
sistema
para
N9 185.96F - Industan Indústria
- Casas Bovendorp Limitada.
mitada.
de Capas de Estufados em de Artefatos de Metal S. A.
N9 673.774 - Produtos Dentários fixação
1\1 9 654.763 - Paulo Garcia.
geral - Hélio Taglieri.
Alcântara Limitada.
Marcelino Jcen dos
9 185.96C
N
N9 195. .296 - Novo método moderno
N9 654.914 - Inds. Reunidas Ma*
N9 673.775 - Produtos Dentários Violão-Guitarra - Newton Carneiro Santos.
Wolfson S.A.
N9 185.98£ - Rubens Pilão.
de Souza Leão.
N9 654.915 - Inds. Reunidas Max Alcántara Limitada.
N9 185.995 -- Indústria e Comercio
N9 674.575 - Ikepen Com. ric MáWolfson S.A.
Guarany S. A.
Desenho ou. Modélo Industrial
quinas
Agrícolas
Limitada.
N9 186.027 - Benedito de Castre
Indeferidos
1\19 655.375 - Eletro Mecániza e
Martins.
Concretagem Margue Limitada.
N9 676,423 -- Paulo António Dias
N9 186.021 - Osorio Melrele.s
N9 140.960 - Novo desenho ornaN9 655.409 - Cia. de Representa- Menezes.
ções e Negócios Promocionais.
N9 681.387 -- Mozart Rib2iro da mental aplicado em tacos para asN9 186.029 - João Batista de
soalhos - Parquet Paulista S. A.
Miranda.
Ne. 655.410 - 655.420 - Cia. de Silva.
N9
165.092
Nova
e
original
conN" 186.035 - Vasco Moi.
Mermare Mercantil
N9 681.694
R( or(m., ntações e Negócios Promociofiguração para volantes de veículos
N9 186.061 - Indústria de Ca rit tas
de Máquinas, Acessórios e Peprese.n- era
imi..
geral
João
Lech•Netto.
Banda Ltda.
N' 655.729 - Construtora Bines Li- tações Limitada
N9 186.068 - Andis Comércio e InN9 683.356 - Luiza Francisco da Modélo de Utilidade Indeferidos
mitada.
dústria ele Bebidas Ltda.
N 7 656.301 - • Cia. Industrial de
N9 186.07P - Luigi Paolo CoesN9 685.585 - Com. e Ind. de Fitas N9 183.966 - Novo cabo de inter- sardo.
jafet.
Colantes
Fit-Color
Limitada.
cambio
e
fixação
com
lingueta
de
N9 186.080 - Asberit S. A.
N9 . 656.302 - - Cia. Industrial de
N? 186.087 - Nicolau Angelo BraN. 685.704 - Aplast Artigos Piás- vai-vem para utensílios e ferramenPerfilodos jafet.
tas
dotados
de
dispositivos
adequasil Morau.
Lageão ticoà Limitada.
N 9 656.433 dos de. adaptação - Imre Faies.
N9 186.102 - .Felix Hernadez.
N9 686.365 - Ricardo Quessada & Nv 186.221 - Novo e original proLimitada.
Paulo Francisco (Ia
Nr? 196.104cesso do contabilidade - Francisco
N9 656.502 --- Detalhe \rquitetura Cia. Limitada.
N9 690.815 - Caixoteria Krausz Li- Arcano Foresti.
e 1.21». e.sentações Limitada.
Paulo Francl3co
N9 1 ne, . in:i
N9 186.504 - Novo tipo de cinmitada.
Silva'. •
N 9 656.619 -- Calinco Calcário, Ind.
696.791 - Faiv's Artigos para zeiro - Benjamin Goldenterc,,.
N9
Orniex S. A. Or/L
W, 1'83.141
e Com . Limitada. •
Presentes Limitada.
Nacional et Importação e EzporriN9 656.662 - Gracelpa S.A. CeOposição
N' 697.130 - Carlos Pnbetto Chio•
ção.
lulose c Papéis do Brasil.
di.
Newton.
N9 1 . 813.
Metal
Leve
S.
A.
Indústria
e
CoN9 657.015 - Construtora e
N9 697.593 -- Ind. de Urnas Gullo mércio (opoente do Termo n 9 150.950
Jcisé Onera Roma.
11 9 i135 1113
Ciranda Limitada.
Mais Bons
Limitada.
N9 186
- Privilégio de Trivençã,•).
N° 697.905 - Domingos Arena Neto
N9 657.148 -- Certunica Tibagé
Ni .19.6.181
José, Duarte Dia.,
N9 698.111 - Skay S.A. Ind. e
_Exigências Técnicas:
Fialho.
?rui
e
Albra
Com. de Representações.
N" 657.456 . N9 133.2(C - Saulo Ferraz.
N° 698.292 - Stinplas Serviços N9,85.350 - American can Com-.
Com. de Tecidos.
N9 136.206 - Domingos 1.Vald'alialTécnicos Industriais de Plásticos Limi- pa.ny.
Da.losit
N 9 657.725 -- Armarinho 990 Limi- tada.
N9 188.424 - Uniáu Mc-chanca
N" 1 bo . 211 - Susurnu Kaneku.
tada.
•
N ? 18G.21 1. - Indústria e Coni1698.765 - Serras \insone S.A. Ltda. " N9
657.781.
Ind.
e
Com.
de
MaN9
compan,i.
cio de IS5iiirO Armepla, Ltda.
N9 699.291 - Auto %sio Marreco N9 1.40.993 LifIli»
para
ConStruções
Pinacri
tt-rinis
Suehiro
18{;.&.1.7
Limitada.
N' 154.565 - Casa da Borracha, •- N9186201
,-f-.,:lkans Péter Falk.
tada .
e Me- S. A.
IV'
699.528
Ind.
Química
N9 135.222 - HugO'Shrmann
N9 657.869 - Editôra Egéria
Orifur Limitada.
N9 155.030 - Trielato :S. A. Eli-. Cia.
'Ltd-s...." é -Pedro Holter.
N9 658.045 - Vemag S.A. Veículos talúrgica
719.538 - Recon Representa- genharia Indústria é Comércio.
N9
e Máquinas Agrícolas.
flinio,;.2oreira : da
160.976
13ier
Hoechner
S.
A.
N
7
186.22:
N9
Carsil I,Idlidades Do- ções Limitada.
N9 658.249
Silva Lima,
do Vestuário.
- Arquivem-se os processos.
' MéstiC: Iviirlit8:a
•
••
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N , 186.229 - Ortin Otto ZenzinNo 195:913
Rosário ArmandO , No 144.397 --, Imperial Cheinical
gcr.
N O 164.239 - Socipla Soc. Indus4
Conti e Roberto Oscar Travesaro, I1dust-1 Ltd
trial de Plásticos Ltda.
133.230 - Scriataro Pujiba.yasi. Francisco José Berrei*? e Jalil
No 144,456
Elysio
Pornoeu
de
3.86.231 - D,Ietalurgica Iberos Dib.
No 164.708 -- Enchi - Sago.'
Araujo.
Ltda.
No 195.921 - Texaco Development
N 9 168.320 - S. A., Eletro Mor.
N
o
144.582
Leopoldo
Barci.
186.234 - Csafer briport:Idora. Corporation.
setterie Volpato.
N o 145.008 - Luigi Cm.
de Ferramentas ttda.
No 188.964
M. A. Prist Coniec.
No 145.169 - Allied Chenilcal CorN9 193.927 - Orna clo • Brasil h. A.
183.225 - Artefatos de Bor • eha
ções S. A.
poration.
Engenharia' Sanitária.
Rubbcrart Limitaria.
, No
- Sociedad de Nave.
N9 195.939 - Imperial Cheinical
N 9 135.237 -- João MI:Minho de
N o 145.606 - Sandos Patents Ltd. gation169.593
Navexpanco S. A.
Industries Ltd
Andrade.
No 146.896 - Pedro Machado Pilho
No 172.933 - Malharia Mascote
No 195.941 - Badische Anilin &
1i26.239 - Luiz Pereira dos
No 147.847 - Antenas D ilatei ',I- S. A.
Soda Fabrik Aktiengesellschaft.
S . ritos.
N
o 175.193 - S. A. Indüstrlaa
N O 195.955 - Societé Anonyme des mitada.
186.262 - Mario Pe!itini.
N o 147.848 - Antenas Iniatet i- Reunidas P. Matarazzo.,
Usines Chauseon
N 9 175.272 - Weverhaetiser CouiV 103.289 - Artefatos de Metais
NO 195.243 - Compagnie de Saint mitada.
pany.
Talaas
da.
Gobain.
No 148.711 - Piraquara S. A. InN9 175.559 -- Cia. Ulla de 141)4
N'' 186.281
Ar:tefatos rcMetmis
N o 202.013 ;- Surface TecnologY dústria de Tecidos e Plásticos.
quinas Incletse/a e Comércio.
T: nus Limit ada.
Corporation.
No 177.469 - Tuffik .Mattar.
N 9 180.282 - Artefatos de Metais
No 149.100 - Jaznil Nassar.
No 214.418 --2 The National Cash
No 149.317 - Tsuneko Kato.
Tabus Limita da.
Registre ComPany.
N 9 178.093 - Armando Scnems.
183.289 - Rafael ,Tos8 Hasson
No 149.396 - Aurino de Souza.
No 220.198 - "Union Carbide corN 9 178.177
Selichi 'Tura.
e .1s.ques Gor don.
No 151.155 - -Hendricus Antrioporation.
N o 178.824 - Eletrceab Ind est ria
N 9 186.290 - Rafael •Tose Hasson
NO 220.595 - Snam Prog,retti s. A. nius Ruke.
e Comércio Ltda
e .32ques Gor don..
No 153.238 - Pedro Hector
No 179.304 Faet Fábrica de
b"." 188.291' - Lnigi Paaio GuasArquivamento de processos
Aparelhos Blefe() Térmicos S. A.
No
156.649
Allied
Chemical
Corsa.rdo.
N
o
179.591
Josão
Marques das
poration.
• N 9 186.298 - Americo de Oliveira.
N9 124.220 - America.n Cai' ComNO 157.437 - Euclides Medeiros. Santos.
N 9 186.296 - Italma.s S. A. /ndus- pa.nY.
N 9 179.925 -- E. I. ciu Pont da
No 158.355 - José Paulo Sadch.
trios do Mob Mário.
Nemours and Company.
N o 158.356 - José Paulo Saddi.
N O 124.485 - Eli A. Zackneim.
N O 180.031 - Carlos Ferraz AnN 9 158.357 - José P aulo Sadde
N 9 186.309 - Aluminio Macmicoc
No '124.704 - Montecatini 3acisgia
tunas.
S. A. Generale per L'Industria Mineraria
No
158.358
José Paulo Saddi.
No 180.043
Inah Duarte S.
N o 186.353 - .Alba Wanda Mar e Chimica e Karl ziegier.
N9 158.401 - José Paulo Saddi.
No 180.074 S e n tralinstitutt lor
tini.
N
O
158.403
Jo;:e. Paulo Saddi.
Industriell F orakning.
N O 138.145 -- Carolina Lins.
N r, 186.35.5 - Carlos Augusto SeiNo
160.382
N o 180.319 - José Pe r eira de Lima
No 139.871 - Cebec S. A. Enge- fatos de Metais Indústria de°
bel.
A. Ltda.
J. A.
e Jorge Naif Aidar.
N 9 186.357 - Murilo de Leio e nharia e Indústria.
N o 180.341 - Autr :Fischer
N o 142.148 -- Antônio Sauine.
NO 160.833 - José Americo Aarão
Campos.
Marques.
N 9 186.358 - Murilo de Leão e
N o 180.712 - Jean Aranyi.
N 9 142.465 --- Djuro Poljak.
NO 160.833 - José Americo Aarao
Campos.
NO 180.789 - Alvaro da Cost.: eu:No 142.745 - Atina Paulista S. A.
Marques.
N9 186.359 Murilo de Leio. e 'Indústria
valho.
Comércio.'
N9 161.293 - Luiz Alberto de IaCampos.
N9 181.116 - Taterka
No 142.836 - Marfin ge Produtos
Cip. Lida.
cerda.
N 9 186.360 - Murilo de LeaS e Sintéticos Ltda.
No 181.118 - Taterka Fiz eia. Ltda.
•
Campos.
NO 161.366 - Antônio Abrahão
N o 181.192 - Edson Bahicnse a
N o 143.062 - Iolando Alota.
Fatalla.
N 9 186.385 - Hideo Kawal.
Mario Erten.
N 9 143.401 - Negro & stradiotto
N 9 188.390 - Pecirina Tavems NeNo 161.549 - Severino João BaNo 381.193 -- Edson . Bameinie c
Ltda.
ves.
tista Zornita, Julio Odoni Zornita e Mario Erzen.
No 143.633 - Emilw Reina.
Affonso Zornita.
1i9 186.414 - Miguel Abujàmara.
NO 181.218 G c elli O Nunes e,ion..
NO 143.825 - Vigórelli elo Brasil
N o 186.415 - Kolchiro Yahara.
163.001 - Baumer Equi p amen- teiro.
S. A. Máquinas de Costura.
élo
181.219
- Jerônimo Ene:e.
tos Médico Hos pitalar S. A.
N 9 186.418 - Parma & Cruz.
y es Schmitt.
N 9 188.423 - Abvolt Equipamentos
1•nn•n•
Digitais Ltda.
N o 181.33'7 - industrias Grepeas
N° 186.440 - Indústria Gessy Layer
Libra Ltda.
S. A.
NO 181.367 - The. Mead CortaraN o 188.448 - Décio Pemira Bittion.
N 9 181-4_87 tcncourt.
Enes de
N 9 186.449 - Decio Pereira Bit-:
Ilaldi.
tencourt.
No 181.555 "- José Manue
No 186.450 •
Bitreno y Gonzá
tencourt.
NO 182.094 - Helio Simões 1 anuN° 186.469 - Dr. Walter de Sá
vor,at.
No 182.135 -, António Carlos VerAndrade.
N 9 186.484 - Flávio Blanconl.
nandes Lima.
N9 186.486 - Indústria Ge,ssy LeN 9 18'1.21 - Toldo ,; Sul Ameara.
Ltda.
ver S: A.
No 182.396 - Algernene Ru1i:4'4P
N 9 186.519 -- Dr. icentaro "faaaeDECRETO N 9 63.182- DE 27-8-68
ka.
de Unte N. V
NO 182.497 - Alfredo lli Poi.
N 9 188.531 - Marcoa Miguel CoaNo 182.549 - Wolney Aguiar.
ta.
No 191.433 - - Dresser Industries
NO
- .10 ;e '.1Tartins.
Divulgação n , 1.069
Inc.
NO
183.065 - Soe. Técnica e Agri
No 191.733 - Papeis Gomados LIeola
Caitu
Ltda.
der e Conexos S. A.
No 183.222 - ScK,. Paulista de
No 192.459 - Refinaria Nacion4-4 , 1 de
Artefatos Meta l ;Irgicos S. A.
Sal S. A.
PREÇO: NCr$ 0.39
N 9 183.282 - Amp Incorpora:ed.
N9 194.358 - Wilson Faria MarNo 183.372 Tube IVIaster Mauscondes.
tria e Comércio de Vedação instan.
N° 195.917 - Giampieuo D1 Mar.
tânea de Pneumáticos Ltda..
N9 195.919 - Fortunato Orlandi.
N9 195.920 - Borg-Warner CorNo 183.404 - Joaduque S. A. irl.
A
VEM
4.
dústria , e Importação.
poration.
N O 183.634 -• L. Caselli.
N 9 195.922 - Dana
N9 195.926 - Paat KhatOvich fiaN o 183.760 - Esqu i re Propagan.14
Na
Guan.abara
blullin, Ivan Ivanovich Koval, Zoya
S. A.
Mikhallovna BuSova,
NO 183.765 - Dr. Carlos Alberto
Avenida Rodrigues Alves 11 9 i
lovich Gertslk, Bons VasilievIch,
Roesch da Silv a.
Marfin e Vyacheslav Anatolievich
N n 184.427 - Oxigênio do Brasil
ItablnovIch.
Aséricla 1:
S. A.
N9 196.939 - Instituto Nacional de
N9 134.146 - American Cyananlica
Tecnologia IndL - INTI.
Company.
Ministério da Fazendo
N9 195.940 - Olinkraft Inc.
No 184.483 - Imperial Chemlcal
N9 195.942 - Philco FOrd CorpoIndustries Ltd.
Atende-se a p edidos pelo Serviço de Recolhi:Ws°
rstiOn.
No 181.634 - Amsted Industrie
Postai
No 195.944 - Velto 'nauseies Ltd.
Incorporated.
N9 196.926 - Libbey Owens Ford
Em Brasília
184.806 - -Halcon Internatio.
Glass CoMpany.
nal Inc.
No 195.914.-J Motorádio S. A. Comercial e Industrial.
Na sede do D.1.1\1.
li o 184.819 - Rolun ! Rasa Com.;
No 195.94 - aoletaml . 8n Amano
pany.
7.1441‘
No 195.926 - IPaat If.hatotrich NR,•‘
i - Arqutvem-se 08 'Processoli• . ' .
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'
Herbert Muler:
Porcelana Real - SIA. (opoente da Metalúrgica
Modelo
Industrial
Indeferido
Pontos
publicados em 5-10-70.
REPÚBLICAÇÂO: DIRETOR ,GERAL
par. MI termo n o 192.250 .
- DIVISÕES - SERVIÇOS E I
modêlo d balas, SCVI paulo Alpargatas S.A. (epoen- No 172.441 - Novas disposições em
NO '185.795 SEÇÕES
aparelho para barbear 13iagio
simi/areS1 -,-- Ha- te.;ida pAt. gi'têrmd n o 189,979).1
bombons, drops
Giugni . -' Pontos publicados' em 5 de
roldo
A.
Antunes.e
Herbert
Snhimidt.
D.O. de. 1, 2, 540-70
2:ransterências e .alferaçõe d'e
outubro de . 1970. - DepçOtaclo .em
do' titular cle' proceSsi?s;
1. de julho de 1965.
Exigências
Lin 6 de outubro de 1970
•
NO 164.116 - Tranca para apareForam
mandadas
anotar
nos
ProCumpra exigências técnicas:
lhos telefônicos - Ivahy da Silva
Notificação
cessos
abaixo
mencionados
as
NO 178.486 - Rhône Poutenc S.A.
seguintes transferências e alte- Paixão. - Pontos publicados em 5
No 186.314 - Luís Victor Lopez RoDepois de decorrido o prazo de 60 driguez,
rações de nome do titular de de cutubro de 1970.
José Luis Abasolo Sagastadias, a partir da- presente data solea, José
processos:
NO 149.132 - Processo para a preSérgio
Navarro
Lichtenpara recurso e se nenhum in- fels e Geraldo de Aimeida.
paração de Que/atos de Zinco - MoaEquipamentos
Brasholanda
S.A.
teressado do mesmo se valer fisanto Compan y - Pontos publicados
cam notificados os requerentes NO 186.316 -- Luis Victor Lopez Ro- (alt. de nome do titular na pat. PI em 5-10-70.
abaixo mencionados para com- driguez, José Luís Abasolo Sagasta- rio 61.798).
NO 159.041 - Aperfeiçoamentos em
parecer a ate Departament o a solea, José Sérgio Navarro LichtenDiversos
bêrços - Italma, S.A. Ind. do Mofim de efetuar o pagamento da fels e Gemido de Almeida.
biliário, - Pontos publicados em 5
taxa final, dentro do prazo de
No 195.364 - Farbenfabriken Bayer No 165.792 - The Goodyear Tire & de outubro de 1970.
60 dias, contados da data em Aktiengesellschaft.
Rubber Compan y - Arquivado.
que tiver expirado aquêle prazo
NO 157.862 - Novas disposições inNo 195.367 - Carlos de Souza Rade recurso:
troduzidas
em soquetes para lâmpamos.
Retificação de Pontos
das
tubulares
- Vifra Ind. e Com.
-195.368
General
Electric
ComP7ivilégio de Invenção Deferido
o
N
de lâmpadas Ltda. - Pontos publiN9 141.728 - Nova tampa de pres- pany.
N9 157.601 - Dispositivo de regunho ornamenta/ para tecidos - S.A.
NO 195.374 - Anesio Rodrigues e lagem de um vibrador eletromagnético cados em 5-10-70.
José Sampaio Freire.
COM. Sobral Ltda.
(regulagern de amplitude por resistên- N 9 153.349 - Processo e dispositivo
cias) Preparation Industrielle des para guiar e introduzir a armadura
195.379
Ciba
Societe
AnonyNO
Modélo Industrial Deferido
Combustibles - Pontos publicados em metálica na massa de vidro em fusão
me.
durante a aplicação de vidro armado
14-9-70.
149.377
Bejs
1
Vasteras
Ab
e
NO
N9 175.194 - Nôvo e calginal dese- Nitrogly cerin Aktiebolaget.
- Compagnie de Saint-Gobaip, 133.995 - Composição de tintu- Pontos
nho ornamental paar tecidos - S.A.
publicados em 5-10-70.
et Vibro- raNo
g
192.986
Aktiebola
N9
para cabelo - Therachemie CheInds. Reunidas F. Matarazzo.
129.894
- Processo de preparaVerken.
mische Thera,peutische Gesellschaft NO
de polia,midas modificadas por
Notificação
NO 195.506 Deutsche Gold Und M.B.H. - Pontos publicados em 14 ção
amino a/coo/ Coramercial Solvents
Silber-Scheideans tal t Vorrnais Roess- de setembro de 1970.
Corp. - Pontos publicados em 5 de
Ficam notificados os eequerentes ler.
N9 154.155 - Mecanismo de Rede 1970. - Depositado em
abaixo mencionados para com- No 195.533 - Carlos Arguello e versão tipo Indução eletro-magnético 9outubro
de junho de 1961.
parecer a êste Departamento a Fundação de Amparo à Pesquisa do
Yoichi Yamacla e Yanmar Diesel
fim de efetuar o pagamento da Estado de São Paulo.
Motores do Brasil S.A. - Pontos pu- N9 152. 481 - Um processo de fataxa final e da primeira anui- Sanzanezi Caron S.A.Ind.,
pat. Com.
PI têr-e blicados em 1-10-70.
bricação de corantes reativos hidrosdade dentro do prazo de 60 Representação (junto à
solúveis - Sandoz Patentes Limited
NO 158.509 - Aparelho para Cons- - Pontos publicados em 5 de outubro
dias:
mo no 169.353).
trução de Pneumáticos - The PiresNo 170.534 - IVI W1v1 Motores Die- tone Tire & Rubber Compard - Pon- de 1970.
nivilégio de Invenção Deferido
sel S.A.
N9 167.129 - Cabine Transportável
tos publicados em 1-10-70.
N9 184.208 - Vyzkumny TJstav NO 165.208 - Novo processo de ob- TJniversal, para montagem de carnie144.891
Processo
e
aparelho
NO
tenção de palmilhas ortopédicas - netas do tipo "Pick-Ump"
para a Polimerizaçã'o de Etileno - Bavinarsky.
NO 184.232 - Gyl Massas Sintéti- Luis Casais Baitia - Pontos publica- nus Willem Vogelaar - Pontos PuHalcon International Inc.
cas do Brasil Ltda.
blicados em 5-10-70.
dos em 1-10-70.
Nr 168.461 - Cesta de Centrífuga
- The Wester States Machine Com- NO 184.656 - Dunlop Rubber Com- NO 168.575 - Canal de Admissão N9 166.213 - Novo dispositivo Paripany Limited.
de Geometria Aperfeiçoada para má- pesca - Renato Paulo Berretta 25pa,ny.
No 170.063 - Aperfeiçoamento em NO 195.537 - Pirelli Società Per quinas de combustão interna, parti- lindo - Pontos publicados em 5 de
ou relativos à máquinas de colhêr al- Azioni.
cularmente motores diesel - Moto- outubro de 1970.
No 195.602 - Xerox Corp.
godão - Deere & Company.
ren-Werke Mannheim A. - G., Vorm.
N9 195.610 - Standard Pressed Benz Abt. Stat. Motorenbau - PonD.O. de 1, 2, 5-10-70
N9 163.043 - Processo e dispositivo Steel Corp.
para a alimentação de órgãos de fu- N9 195.095 - Sacie Sul Americana tos publicados em 1-10-70 .
Em 6 de outubro de 1970
são - Snia Viscosa Societá NazioN9 156.695 - Aparelho para transnale Industria Applicazioni Viscosa de Eletrificação S.A.
ferir blocos de informação de extenNotificação
N9 195.114 -- The Gooclyear Tire & são de caráter variável, de um meio
S-.p.A.
Rubber Company.
de armazenamento para um disposiDepois de decorrido o prazo de 641
N9 189.970 - Borrachas Franca Li- tivo de saída e combinação que inclui
Privilégio de Invenção Indeferido
dias, a partir da presente data,
mitada.
aparelho' de impressão e meio para
para
recurso ou impugnação e
192.256
Alim
Nemer
Maike/.
a
No
144.766
Nova
bucha
para
P
deslocar dito aparelho impressor de
No
se nenhum interessado do MeN9 194.379 - Otto Biernath.
-redsMaio Tvre.
linha a linha - International Busira° se valer ficam notificadOS
ness Machines Corp. - Pontos puNo 152.071 - Aperfeiçoamento in194.319 - Otto Biernath,
os requerentes abaixo mencionatroduzido em alças para sandálias - NO
NO 192.327 - Omar Coutinho Silva. blicados em 2-10-70.
dos para comparecer a ate DOMetalúrgica Prior Ltda.
NO 192.097 - Stanley, Herbert New- No 157.954 - Dispositivos de resispartarnento, a fim de efetuar
o pagamento da taxa final, denN9 167.145 - Nôvo modelo de calça nian.193.134 - Tomokazu Imagawa. tência de arranque - Tokyo ShibauKaneko Nakamura Esaki. NO
infantil
ra Electric Co., Limited - Pontos
tro do prazo de 60 dias, contados da data em que tiver a)x
N9 167.147 - Nôvo modélo de cal- NO 195.046 - Ra-Za Com. e Ind. publicados em 2-10-70.
cinha para be,M(.,s 'Cem:eco Naka- de Plásticos Ltda.
-piradoquêlezcri:
No 160.016 - Tampa metálica para
mara Esaki.
recipiente - American Can Corapany
Recursos Interpostos
- Pontos publicados em 2-10-70.
llforCos Deferidas
N9 169.297 - Processo para a fabricação de recipientes de material plás- Crown Cork do Brasil S.A. (Rô- No 171.280 - Filtro de alta fre526.905
- Sirollube Siroll NO
tico termo-endurecível Lino Paulo lhas Metálicas) (no recurso inter pos- qüência para receptores de televisão
Gru- Sociedade doar* e Representação ke
Quintana.
e
freqüência
modulada
Harry
to ao deferimento da pat. PI térrno
Óleos e Lubrificantes Ltda. -- cinte
N9 177.485 - Processo para fazer
enberg - Pontos publicados em 2 de
147.738).
47.
um esfregão de lavagem a nôvo agen noAnselmo
outubro
de
1970.
Falavinha & Cia. Ltda. (no
Serval - Seroai s.êtnx.
N9 528.536
-teimprgnatespoác arêle recurso interposto ao deferimento da
167.169
Novo
processo
para
Transportes,
Com.
e RepTeSCIltaçUt
N9
Colgate Palmolive Company.
pat. MI têrmo no 174.842).
obtenção de produtos químicos iclasse 6.
N9 178.462 - Nova e original comNordon Inds. Metalúrgicas S.A.
posição para reeobrimento de superIV 530.137 - Horizon -- Sud-Av iaOposições
Pontos publicados em 5-10-70.
fície de madeiras e similares - Luiz
tion SOciete Nationale de Constràe157.378
Processo
e
aparelho
N9
Carlos Martins Monaco e José Augus- Bozzano S.A. Comercial Industrial
aperfeiçoados para encrespar fios -- tions Aéronautiejues - classe 21.
to de Carvalho.
e Imp. e Chesebrough-Pond's Inc. Monsanto Company - Pontos publi- N9 550.004 - Guará - Guará Auto
NO 137.570 - Composição Refrata- (opoentes da pat. PI tèrmo no 195.046) cados em 5-10-70.
Peças S.A. - classe 21 (com alavanria - Yaavata, Iron & Steel Co,, Li- Rodolfho Korall (op oente da patenca de câmbio)
121.694
Aperfeiçoamento
em
NO
192.097).
te MI têrmo no
inited.
ou
relativo
a
processo
para
fabrigaCoPerd
No 614.373 - C,opesraar
160.418
Ducha
Manual
Pinatel
S.A.
Manufaturas
MetáliN9
cas (opoente da pat. MI têrrno nú- Ção de placas, fôlhas peças cdne Mar Cia. de Pesca Marítima Piazza, Hrios. S.A. Ind. Y Com.
formadas de fibras de vidro ou ma- se 41.
N9 1(.1.00€ composições deter- mero 192.327).
e dispogentes e serviço pesadm de espuma- Âncora ind. e Com. Ltda. e São teriais minerais aglomeradas
- Bebidas
N°
ção controlada de desmanehamento Paulo Alpargatas S.A.( opoentes da sitivo para execução dêste processo
Companhia de Saint-Gobain - Pon- Marbuski Ltda. - classe' C.
rápido de espuma -- Coleade Palmo- eat. DI térrno n o 194.829).
tos publicados em 5-10-70.
No 632.162 - Soberana - Henrieme
live Company.
São Paulo Alpargatas S.A. e Saad
No 176.285 -- Detergente.J ãntéticos & Cia. Ltda. (opoentes da pat. DI N9 164.755 - Processo de revesti- Bergel S.A. Ind. de Balas Soberana
e orocesso p ara a produção dos mes- têrmo .194.379).
mento para fachadas e interiores - - classe 41.
Fessler.
mos •
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635.339 - El Goitero
Vinícola
N° 674.16S -- Tokyo __. Irg iauf at ura
1,79 '•:1
F •*g . ., . f.:: ii a a ,. -N9 695 .537 •---:- Brzltil!rt:Ccl .3ociedade
. 7 . 604
G:rmont, Lida. - closs.e 42•
Sul Americana • de: Tabacos S. A. -- , Ind. è Com. , , . , .
11 .
Beitsileira de Equipatnet . .tos de VCS(i.à.
classe
44.
.
'
1
•'
'
•
•
.
•,
I
1 9 647.931 - Solcn
PanitiCarclora
;
N
9
60.65,1
Ind.; e Çoni.cl.e. Su- Limitada.
Solva Ltda. - classe. 41:
14'674.14
Ç':à
.
. u .
. c•trno Limitada ,
.Lo
Tendo em vista o clisnesto co art. 71,
j'rta
666.?46 - Everest - Fábrica de tura Sul Americana de Taba os 'S.A'. • c'z)g
- "classe 44,
_N 5 65d.715
I • do Decreto-lei • a 9 1.005, de 21-10 69,
Leisa
instituto
Carmo S.A. - classe 44.
1nV 614.609' - Café Pramim''
Farmacêutico Limitada.
prove, a requerente CO/a d(:.C111112/:if,
1' 9 675.360
Manifac- Prarnim Ltda. - classe 41.
que industrializa e ctunerctaii;:a com
N 9 657.235
tw
'Laboratório Et'.Ãnifer
d Tabaecs .Imp,arciales 'S.A..
N 9 6'14.951
Come Bera - Super Limitada .
Com., y Agropecuaria - classe Mercado
os
artigos
reivindicadnç,
Come Bem Ltda. - classe
4.
N9 -656.138 (J35.467 - Emore
Emore
i',.r.eeiteáros, Montagens e Reparações
- classe 20.
284.162 -- Real
Porcelana
Lie- I S.t. • -classe 14.
Si.: Q 657.107
Ursus - Unas Dnp.
Ltdr. - classe 31.
Marcas Incielfriclas

1'4 9 648.503, - Tale - Christian
Guy •Cosmóticos Ltda. - classe 48.
642.205 - Confecções Tex
Ccdções Tex Ltda. - classe 36.
N 9 843.080 - Opala - Gracioll Indús'ria de Cigarros Ltda. - classe
44.'

41.

863.304 - Opala- Opala Auto
Capas Ltda. - classe 50.
N" .' 8E14.654 - Opala. - Spumax In:clustrial Ltda. - classe 46.
N 9 909.581 - Emblemática EA Eclieões Aduaneiras Lida - classe 50.
N 9 544.378 - Copa de Mundo 'Vemag S.A. Veículos e Máquinas
ke'rícolas - classe 21.
N Q 573.559 - Rossi - Amada° Rossi
1: Cia. - classe 6.
N .) 589.007 - Tonai°
Mecânica
Tviaoto Lida - classe 6.
N Q 408.411 - Mabel - F. Queiroz
Pereira - classe 41.
N Q 622.832 - Engesol
Engesol
Ew;enharia de Fundações Solos Ltda.
- classe 50.
N Q 629.515
Marina - Fábrica de
Sacos de Papel Munia Ltda. - elasaf, 28.
1'I 9 631.699 - Ipiranga - Engariafudora de Bebidas Ipiranga Ltda. classe 42.
N 9 637.945 - Conserve-AR - Com.
e Ind. de Refrigeração Conserve-Ar
Ltda. - classe 50.
N 9 652.709 - Glória - Pastelaria
Glcria Ltda. - classe 41.
N 9653.989 -.Café Avara - Sgarbi
Faria-Ltda. - classe 41.
N 9 656.516 - California - Apiades
California Ltda. - classe 19.
N 9 658.863 - Morabel
classe
Produtos Alimentícios S.A.
41.
N 9 672.424 - Super Mercados 'do
Azeite -- Super 'Mercados do Azeite
Ltda. - classe 41.
N ç 672.471 . - Sart Service - Self
Service Restaurantes Ltda. - classe
41.

• N 9 672.910 - Seu Carro Stud Automóveis Ltda. - classe 38.
N 9 672.985 - Finura - Finura Fruta. Irdustrlalfzadas do Nordeste S.A.
- classe 42.
".„•
N9 673.534 - Casas do Doce- Fazenda União Inda. Alimentícias Klnutre S.A. - classe 41.
N9 673.827 - On The Rock.'s Orbitur S.A. Organização Brasileira de
Ind. de.Rotéls e Turismo - classe 41.
:674.070 - Nosso Açougue - O
Nozso Açougue Ltda. -, classe 41.
• Nç' 674.155. Ameixa dd Sftlo Coeblsa Industrial. Agro Pecuária Lized1ttda - classe 41.

Labe'attSt n51.. Faça/U41.
N° . 539:039 - Tbesa Ind 1-3rmiileit a
N9 675.242 .-Restaurantes Turísti- .1:er SÃ.
de Ei rnbalagens S. A.
cos -Alves de Barros e Edgar
N9 682.247
Produtos Químicos
• N9. 551.960 - Marli.: Reli:
Ribeiro Moraes - classe 41.
•
e Farmacêuticos Em Limitada.
N9 740.747
N 9 862,-489 - Opala Automatizacâo
Jos4 Luiz de Sá .
N9 700.421 - Société Des Usines
de Aparelhos Eletrônicos - Salvador
Chim1ques
Rhõne
N
9
603.263
Poulenc.
Renedicto Leandro.
eli ndreu Robert
classe 8.
N 9 657.713 - Imanizadota Sater- Bem conto ii sima insrriGo rio
N 697.085 - gaurumse - - CercaIBC (ifiesolue:1o , n i 465) .
aia Limitada.
lista "Rauruense • Limitada - classe
N° 657. .559 -G it .nióres
• Ofrersos
Exigéncis
de Mello.
N' 683:404
Ribas. S.A ( [ida.
N 9 670.040 - Grana°, do"
Cumpra Exigências:
Alimentícias) .
Brasil S.A. -- Aoltarri.•••sa.
N9 527.665 - A. -Cie. 3 . de Maio
N9 609.136 - Espira Coroado. li'
Lahoratoire , Corhierc Ei Pansements
de Adm. Com , e Ind. SÃ. •' mitada. •
•
Brevetes Corbiere •'do
N9 6+6.916 - . Karibê S.A
A. Ind. e mo 644.761' - Arquive se a oposição.
N9 533.918 '- Alexi-m(1er Blending
Com.
Co. Lintited.
N 9 700.218 - Santo-. ,;.Ã, IrclusN9 648.509 -- Christian Grat: CO5N9 551.704 - Aktiebolagel .Electrotrial, de Móveis Arquive-se a petiméticon Limitada,
lux.
•
ção de restauração ri 9 48.459-70 ror
N9 630.534
Rausberg Electro '- : N9 656.350 -- ±31emccs Irmo:. e Exp não satisfazer os requisitos legais..
Limitada, , •
Coating Corp.
N9, 479:4.36 Com. e fitei. de SulN9 457:689 -. Rio Lar Caia. de
N9 642.788 La Manufacture de
nos 1-_n:strela Limitada -- Torno sem
Utensílios
Domésticos
Limitada..
Feutres de MOuzon (Anciens Etablisefeito o despacho supra' prolatado por
sements Roger Sommer Et ses Fila) •
• N 9 581.485
E. Leybold's Nachfol- engano. Após a publicação deve o
nrocesso ser encaminhado à"
N9 639.795 - Cia. fio Granclense ger K . G .
de Negócios S.A..
N9 581.489 -- E. Leybold i e Nnch- Jurídica, com a proposta de arquivamento da iinpugnação de fls. 11, nos
N9 658.034
Shelimar Embalagem folger K. G.
térmos da letra "h" do art. 148, cio
Moderna S.A.
N 9 663.204 - Metalúrgica Avenca Código vigente,
• Ni 662.310 -e Coai. de Tin- Limitada.
tas Fixa Limitada
Arquivamento de Prre-exsos
N9 774.758
Fernando Rodrigues
N9 609.349 - Mauries. lo Wernicke, Cordeiro e Raul Suplicy de Lneerda Jr.
Foram mandados arquivar os procesN° 635.343 -- Braseiro Comestíveis • N° 675.950 - Manuel José de Sou- sos abaixo • por falta de paga.menic
Limitada.
sa.
tanta

N9 327.900 - frzi3oa Antunes
iaitacls
N 9 480.892 -Ind. e Com.

Ta rií'a das A 1 ndegas

Bandeirantes

N9 482.761 - Inei
Stellzt Limitada.

1\4ettalürg:ca

ACRÉSC1N10 AS ALIQUICYTAS

N9 504 .929 - Crisbó Com. c Ind.
das Artes Mecânicas Litnitncla
N9 548.305 -- Hansa werke, Lurtnan
Schutte E, Co.

114EIZCAD01-11.A. SLIPERH:LiA

N9 555:112 - Ricarmit !ndustrial
Limitada .
i.:N01. 579.284 - Luiz .evri•lano
ji

Divulgação a* 1 089

N9 588.530
Limitada.

Aato Peça; Ferino-

N 9 598.732 - - F. 7 M. Sele ttific

htEÇ: Cr

V,70

•
N9 622.648 --- Rubens Podrigues dos
Santos.
N9 628.841
Limitada .

A SIE?''il)A
Na .Guanallara
Stao de Vendas: Av. • Rocirigues iNi-ve,a, 1

Agència 1: Ministério da Fazendz-,
Atende-se a pedidos pelo Serviço' de Reembâiso Postai'

Ni 646.685 - Fria'
Presadora •
industrial Universal Limitada.
N 9 675.129 - Fernando de Brito.
N' 675.181 -- Angitlo .Camillo
Cia. Limitada.
N9 633.150. - Ind. Com . e Repre-

sentações Incorep Lint;tadu

Aintivetn-se oz. nrocessos.
Diu2rsos

Em Brasília
Na-sede do D'IN

zyntoaria

N 9 297.968
Anil, .
Soda Fabril: .Aldiengesertschaft • - Ar.
N i 641'
•••••- .Argnive-se.

Armando Santanclzéa,

2636 . Segunda-feira 12

DiÁRIO OFICIAL

11)..zttipro civ

.CLICHÊS DOS PEDIDOS DE REGISTRO
TISAMO N a 132,397 de 8 de setembro de 1961
Reoueronte5 IVAN BERING e GORDON D. RUSSEL -

F

C.4"1:4

correspondente pedido depositado na Reparti: g o de Patentes dos Estados-

Priviicf;gio de Invenção "PROCESSO PARA A PRODUC/0 DE UM PANO E PANO

Unidos da "erice do Norte, em 19 de setembro de 1962,. Sob o 'Úmero...

LIN PRODUZIDO".

224.673.

'11EIVIND1CACOES.

inalMente a deposiante reivindica de acOrdo e prioridade de

Ponte c . a 1 do total de 9 pontos apreren odos

UM metade para a .produção de um pano, em que peio menos uma

manta de fibras enrugá'vels conjugado e Pelo menos outra manta de
bra-e relativamente não enrugáveis, por meio de uma aglutinação intermitente, em que o pano composto 4 submetido em seguida a um tratamento one Cansa o enrugamento das fibras enrugáveis, induzindo s. formação de
ondulaçOes nas fibras não enrugáveis, nas áreas não aglutinadas, ceracterizando-se.pelo fato de que tais mantas sio empregadad em forma niio
',tecida, e que o comprimento das fibras relativamente enrugáveis e

os

lentos de ' aplicação do-aglutinante são ajustedps de tal maneira que 85
21bras enrugáveis venham a ser aglutinadas em dois pontos, pelo menos,ao longo do seu comprimente,
Pinalmente,oa depositantes reivindicam, de acOrdo a prioridade-

do Correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Esto
dos Unidos da Am4rica do Norte, em 9 de setembro de 1960, sob o minere
35.007.
Ponto n g 1 do total de lb: pontos apresentados.

USW Na 155.858 de

3

de janeiro de 1964./

Requerente, IMPERIAL CREMICAL INDUSTRIES LIMIIRD = 1NUL,ATSRAA./
Privilágio da Znaançãos APERFEIÇOAMENTO NA, FR01l4f0 DE ESTERES./

6-

Reivindicao5osi
Aperfeiçoamento

na

produ0o Co ásteren derivado.; de

e

ácidos earboxílicos e alcools nilo saturados aearacterl_zado por compreender o contacto reacional de uma alta-ele:rine com me sal de paládio
seja em condiOes substancialmente anidros,

Seja

na presença da ama

quantidade mínima de água, e na presença de um í' efide carboxilico, ion
te s carbox/lato $ aa sistema 2redox e digenic meleculard
Ponto fte / do total de 24pentes tpresentados./.
TÉRMO W 0 158.834 de 30 de abril de 1964
Requerente: FAREWERKE HOECHST AKTIENGESELLSCEAF1 xorm.Moister Inclue Et
gruning

ALEMANHA.

Privilegio de Invenção: "PROCESSO

PARA A.

FABRICACIC DE DISPERSDES DE Piá,

mENTOS PARA O TINui.E2re DE MASSAS DE rIAÇÃO DE
FIBRAS E PEL/CULA 'S VE CELULOSE RWENZRAW
REIVINDICAÇOES

TERMO N a 152.882 de 18 de setembro de 1063
icquerente:

;

CLEVITE CORPORATION -

1 -

Processo para a fabricação de disper;Us do pigmentos para/

.0 tlogimento ou tingidura de massas de fiaçSo de tibras e policulas.deeg

Privilegio de Invenção "PROCESSO DE ACABAMENTO: DE BROQUEAÇXO DE UM MAR

lulose regenerada, caracterizado pelo fato de se distribuir hatmo3enoa -

CAL SIMICIUN D RICO E M.LjUINA DE BROQUEAR PARA EXECUÇXO DO PROCESSO'

mente um corante pigmentar em um meio dispor sante obtido pala reação do

REIVIWDICACOES
1 -

FTO:,C:;30

de acatamento, de brocncação de um senuciilx

um composto de adição bidrossolável de c :e.7cn te E , a

?5 molos do 6xido
quilãnico a 1 ' mol de uma emitia brom4fica com tua fcnol e formaldoido, oup

'rico, pelo desbaste ou fresamento da periferia interna do mancai medl,

tualmente com alquilação subsequente, numa escala de proporçõos,do

Inte duas faces ou fresas rotativas, atacando a dita periferia interna.

5C% do meio dispersante para

g

eL um &MZu10 com

respcito ao eixo longitudinal do mancai, descrever

una das frases um arco de corte que pifere do arco de corte da outra
!rcsa, caracterizado por fazer girar az r.fridas fresas em tórno de tua
eixo que é. suporádo em ambas as extremidades.

4

65% 'a

35% m

50% do corante pigmentar.

requerente reivindica a priori'.:ade Co cerrezpondonto podido

Ç,R,

positado na Repartição de Patentes da Alcrall".a em 2 de maio de 1963 sob
no

F

9.d35 V0 /29

b,

Ponto 11:1,,iC0 apresentado,

,

Se tincla-feira

DIARIO
,

(Seção III)

)1211M0 'Na 150.94a da 19 do , teverele0 de 1964
die q ueroote: CATERFILLAR TBACTOR CO. - EE.UU.
Privilegio

de Invenção P ROLLDOZER COM MEIOS EIÁRTICO8 PARI OPERACOES

DR

DHPURRARr

OUtubro de 1970

2Cff

%an y fia 1 59 . 750 d e 4 de Junho do
104
Requerente: X. PAUL FUTIER

Pririlágio da /avenço "ESPALDAR DESARMAM"
PRIV7NDICACCE$

1 - pe54utl5er Ma meios elísticos para o p
erações de em purrar em
sumoinação com uma làmins ligado
braços de empurrar, caracterizado/O. com p reender entro conox8as articuladas entre a parte inrerior da 1í
aos

Wa e ot braços de empurrar, Una caixa por trás da Umine articulada ~te ligada à calma c oacielment' e p ara com ag ar
ticulaçãoe de braço deempurrar, meio de , absorção dos choque a
traseira de límina e dita cai
ma, o meios sjust4vele entre
caixa e o trator para variar a atitude - da lãoins em relação ao chio.
El

requerente reivindica & prioridade da Idintico pedido depositei* na R e p artição de Patentes norte-americana
ONL 20 de Fever.lro
fro
1963, sob o n o 259.876.
Ponto n* 1 do total de 7 pontos aprésentadOs.

pxvIppidan
1 - Xtpaular desarm gvelp caracterizado pala combinagio des.
por de elomentoo

de cana, cada um com duas e mtre midadecruma Ra pte tkt
leaéãpica interna d outra externa em cada um dou
ditos elementos de qin
lha, tendo que g haste externa de cada una das hastee te1eic8picas
montada g i r atdriamente em uma extremidade do respectivo elemento de
@g
lha; uma membrana f lexfal suportada pelas y
ererides hastes te1oscáp1
cas; uma e strutura de rearço transversal '
dobrável finada aos elementee
de calha para manter os elementos do colho separados Um do outro em
*iço de suporte q uando desdobrados e em contacto su
b s tancial UM CelB
Outro quando dobrados

pá

Pinalaent., o de p ositante reivindica,
de acordo o p rioridade de
c or raapondente p edido depOoitado na Re
p artição de Patentes doe Esta l060

Unidos da Am‘rica do !forte, em 4 de Junho de 1963.
Ponto nc 1 do total de 10 pontos apresentados.

TRENO N o 159.509 u,r

melo de 1964,

Requerente: CALMO UNITED. - INGLATFERA.
Frivil&gio de invenfidol "APERYEIÇOAUNiOS EX DISPOSITIVOS ACONDLCIOUA
.%5 E MISIURADOR2S".
aL,XV1NDICAÇOES

1 - Um dispositivo ermazenador e misturador com p reendendo pelo mg
nos dois compsrtimentos psre- armazenar s e p aradamente substncias que co
destinwr ps.re ser misturadas apenas im edi a ta mente antes do uso, coroaterizado pelo Pato dos compartimentos em partes dos ISe5006 serem reol-/
procsaento deslizavcis ou girávela . de forma-u, romper pelo% Medos um /
noa comp a rtimentos'quendo se doseio misturar as substãnolee.
Reivindica a prioridade doscorrespondentespedidosdepositadosna
E epartiç&o do Patentes da I
nglaterra, em 28 de maio do 1963, e- 7 de 5s- •
neirO Ue 1964, sob

os n o s. 21195 e 655, respectivamente.

Ponto n p 1 do total de 9 pontes aprerontedos.

URRO NP 160,059 do 17 do Junho de 1964

Re querente: CENTAURO S4. 0 ,,

. INDUSTRIA E C Old.ROIO
SIM PAULO
Pri v ilégio de Invenção "FIXADOR RECULÁVEL
DE BATENTES FKIVEIS Em nos
DE MEDIDAS VARIÁVEIS"
s
pravINDIcAÇUs
J... "FIXADOR REWLÁVEL DE BATENTES MOVEIS E.F .
VILOS DE MEDIDAS vA,
RIÁVEIS", car ac terizado pelo fato de possuir pe;as
tubulares provida o
numa dat ex tr emidades, de flange envolto em
sapatn em coxim do borrachO
plástico ou similar, e, na e xtremidade oposta,
deNertr anulamento dota
do de rasca intsrna, no qual se adapta haste f
iletadn e de cabeça de lu
nor_ dlimetro para cwcanda •
ditas peças tubulares gut atravessam abertn.
ra lon gitudinal c o ntinua, ou, entEo,
oriffcios p ratietdos eis perfilados
do batente, pre
ferivelmente de tecção quadrada ou re t.nnlar,
enquantoque pelo lado oposto à p assagem das pe;as
t ubu/arez e referido batento.
p ossui orifício de e
nsair- próprio apenas rara o 6.1.ittre redu:.44e.
da
cabeça dc p h:z.ft:so ce
nformado pela harta Metade.
Ponto n o 1 do total de 2
pontos spresentsdcs

weeetreeregunda4eIra

Outti;il-o de 1970

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

12

_a

einl~=Nen.

te da cilada haste de pistão, e um elemonto •spaçador abraçando dita haA
te de pistão e localizado entre o mencionado ' cilindro do pressão de,.,
o em direçio 'à referida almofade o:nandu- a pressão de fluído falha.
príoridede do correspondente pedido da
-- . AreqUreinto reivindiC
•' o',

WEIN

g0g1111
Ne:

pcsitado DA Ropartiçio de Patentes
de agGato de 1 963 ' sob n o 302.248.

0:JR

Betados Unidos da America em 15

"'Ponto nR 1 do totvl de 12 ponta &prós-ant.:34ot'.

o

o(

• n:*

ellee no 160.504 da 30 a. jano
b: !..1964./
A•gnereatee 1.I. DU pON2 DR NiN)OR3 AND COMPANY
Privilegio de /AMOU! PROCASSOLPARA PRBPARAR TATRAMRTIL.CHENBO./.
Reivindicações./

1 processo para preparar tatremaUl-chadbo, caracter!,
rado Por compreender: :asar reagir liga de chumbo-monossedio com (A) um
*gente de metiléglo, o qual consisto, essencialmente, de oloroto andai
co ao fase liquida, empregando-se, pelo menos, elroa de 1 moi do obre..
to matflico Por mol da lisa, (B) a uma teapOratare desde certu de .20og
•te clroa do 12001 0, (C) em presença de um esti:lidador que consisto, oslencialmeate, de (a) doado 0,01 st: orce de 1,5 mola de *date por moi
de liga.,
t ri:1~one' reivindica a prioridada do werrsopondeate
podido depositado ao Repartição da Patentes dos Estados Uaidoa.d4 Ame,
rio* em 5 ds ' julho de 1963, sob O 293438.1
Ponto mffl .1 do total do 11 pontos apresentados.,

o 1964
TRRMO No 161.304 d. 31 do u1h,
Araquerentel 162" MINING INDUSTRIM INSII7UTE "YdIR R5SXARC3 AND Dawk:.
LOPMW = m ISRAEL
Privilegio de invenção: "PEOCRSSO PARA

reR/rIcnio DR ACIW) VCSFÕRTeu

DM P20C3S3O A tmiro.
RuTINDIcAuga
Processo para a recuperac;o da 4o110 foof6rico concentrado

por extração com solvente a partir de 4c1do 1'osf6r1co de. processo a fletido fabricado pela decompneição - de rocha fow:Atica coe ícido sr.ifdrico, /
caracterizado pelo fato da que a. extracRo feita por maio de um solvo.

te que, nas condiçbles da extração é apenas parcialmente miscível oca
gua, a partir de uma fase aquosa consiztindo de ácido fosfárico de pro./

1~ Na 161.185 da 28 da julho do 1964.1
Requerente: 1WNLOP MURE COMPAN y LIMI288 o.INO4AIARRIG/

ceieeo a ámida contendo inicialmente de 134 a 450 gramas de P 2 05 por litro, isento do ácido clorídrica , * cloreto da alicio numa concentração g

Privilegio de Invenção: PROCESSO PARA PROLUZIR AERIAL mextu
201.HA./

daptada ao teor de P205 , de modo a não ser Inferior a. 110 granas por 11.

-Reivindicaeles./
.

Procedo para produzir material floxivel em eólha, os.
racteriaado por compreender preparar uma camada de material fibroso
aplicar na camada um líquido contendo um aglutinante o um veíoulo velam
tilisante, e assegurar distribuição diferencial do aglutinante aplicou
do calar a ume doe superfícies-da camada em proporção . diferencial ela r!
'1:ção 1 outro ' superfície, remover o volculo por moio do evaporagão 3 9
A .

(se fOr apropriado), curar o aglutinante tambia afetado pela Oplioação/
de calor./'
A requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado ma• Reparti910 de Pateatem da Inglaterra á 31 de
lho de 1963. sob as 30.289./
Ponto a g N do total.do 10 pontos•spreiantstIoNi
TERMO Se 161.230 de 29 de julho do 1964'
Requerente: BUCYRUS-ERIZ COMPANY = =
.. Privilegio de Invenção: *DISPOSITIVO DE TRAVAMMO PARA MACACO anaiturcoi
ANIVINDICACOn

1 . Um dispositivo de travanento, efetivo ~diante perdi de'prOg!
.
.
aio de fluído on um eistrama de cilindro de pressão do fluido • baste do
pistão, caractorisado por compreender a combiaação . do: ma cilindro do /

tro para o teor inicial mais elevado de P205 e no inferior a 250 granas
por litro para o teor inicial mais baixo de P205.
Ponto n o 1 do total de 10 pontoe apresontadoo.
VIM° Ne 161.448 do

4 de agráto de

1964

Movorente: MINNUCTA MIN/NG AND MANUFAC1U2IN0 CCMPANY 2.U.A.

Primilegio de Invenção: n roust DE COPIAR N PROCUSO n
mmIUNDICACOMR.

.1 - Ca prodato'do folha de copiar caracterizado por compreender
• una baío incluindo uma tira portadora fibrosa porosa resistente delgada/
toado meObre polo menos uma de suas superfícies uma pelicula barreira po-

llitérica delgada termo-resistente no-perfurada, um revestimento receptor
/abre uma suporfioie da dita base e incluindo um primeiro rinento, • um
rev•:tio:cato de transferencia sabre a superticis oposta da dita base • /
incluindo um segundo reagente volatilimável; o dito primeiro reagent, n /
sondo rIpidamente reativo cem um eo-reagente volati/lsável do mesmo 1 lima tomporatura'olevada na gama do cerca de 60 à 150*C; com a formaçâo de

' um produto de.reagio fortemente infra-vermelho-absorvente; e o dito ao-%
orando ressente sondo gradual:noz:te volatilizivel 'da dita falba-caga • rà
pidemento visivelmente reativo com um co-reagente do mesmo à uma tempero,
tora •lorrada dentro da deita gama.
A requerente reivindican prioridade do-corrospondent: pedido

pressão-de fluido montado •at.re una poça transversal do um veículo trona
positade:na Repartição de Patentes dos Estado, Unidos da .Anirica ote 7 do
portador, uma hasta do pletão-dietendida • retraída polo.roferido'cilin.— ' alio:to-do-1963 sob. a* 300.660. .
dro de presa° de fluido. uni- alnofo g o minaiduadann awaga sík una egtroelds''
Ponte at 1 de total, do 13, mintouspramPtitaw

.
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b r d e 1970

••

R .
22040 - • 6l87 de . 2.8 d'
do 19:51
t a • a.
Reviarentee`AIIPDAC'8/A.
eggReP gad. do Ma.
daIntengio "UN ' PliOCid80 PARA PAiRRIAÇIO
DE SOLA$ DE:CALÇA m
DOWPUSTICOP
"

sz
4` •

R - n

f

•

R

t

algapj.nr‘w
/ a DM: proceaso para .tabricagio de
aolaa oe calgadom pliatico,
caracterizado pelo fato de cOmpreonder
as etapas de a formar uma infraa estrutura ou :alma de Matéria p
lfitlersi dura, inflexfve/, dotada do aça
Tune de roférgo em sua faminforior e uca
p luralidade de fdroe passam
te0 que contornam Cd& a borda da
referida infr a-estrutura eado
asea
flana, na face superiore
até matada da espessura da
lafra-eetrutuaa
liados até a horda da mesma, e, em um molde ou forma de
5Mege, 10001
gar n'rofèrlda infra-estrutura ou
almé o injetar matéria
pléstioa mole,
re lativamento f/edvel,
para formar a parte de 'solado que oompreando a
p arte dianteira, de sola, reveste a
face inferior dg infraaeotrutura,0
enche oa furoo'passanteo,o cav
ao.dispoatoo em duaa bordas,
formand o uk41
0;la qne circunda Ude a referida
Infra-eotrutura.
Ponto n e ./ do total 40
3 pontos apresento

bali"
"nomeais pare sue, dedii

dao data, seçupda o terceira matrizec de
forma* enaajamdo uma pagagiadg;
de zupar/leia intarioe : da dita chapa quando a dita chapa
é tolocaft@a.41
dita 5050 e retidt pelo dito arranjo de reaengio§
or444j0 O p ersA0 DWC
torça para imprimir movimento Is ditas segunda e fakceiraomatrizai
tormago entre aa d itafi'posiaaea retraida e
proj etada de muna;
Para aquecer pelo matoe algumas, das ditas ratrites
de tormagio; o na Oaga
mento de engajamonto de c' hapa op
erativamente Iludo a um dos dites eI ga 0
~toe de Mango o cooperando com uma
ad j acente dos Melo
c egumfia 001'j
terceira matrizes de formação para oncurtar a
porçgo lateral dê barda aê
Jacente da dita chapa quando ao ditas p
oadimda a toacelma Natelm de Ng.
maço aio movidas pare mas ditas posiOc
a. proiataaaa, unia da a cláta5
gunda o terceira matrizes; de formado coopei
• eada eco a dita puolire

47,

OIRXWO.

triz,

de formação mencionada para encurvar a dita etapa latermedarle

ditan porOon marginais laterais da chapa.

requerente reivindica aprioridade do c or respondente
podido da
pesitado na Re partição do Patontea dos Estados Mudou
dia Ancirica et ae /
de aiOsto da 1963 sob no 3O5.991. .
Ponto os Y. do total do 9 pontos cprosGntsdot,

ThRNO Ne 161,a7a ee xa de agOsto do 1964
1 Requer
ente
DURVAL Pal4 - SM PAULO

PriVil jg10 de 'aunai° " APERUIÇOAMENTOS
IX CAIXA*,
UTILIZADAS IN asclurdnos.

~I CORRESPONDENOIÔ

REIcumIcAofts

1 . Aperfelgoaxentos em caixas paru ..,...,,,op~xencaa'utlitzadaoc.
em amitérics, do tipo que formam conjunto para entrada
e safda do co46.
aesaonancia e documentes, caracterizados por cwpreander'inicialmente.

J
,M" À be.11Z 00 26 de atento de
1964
1100crento: AYDRCW OLACOU 1,22
M49

viléalo de In venaZo: sil

MUICA PaR4 MOD£L4R 701RA6 DE EAURRAL alaSP/O0

ARS/COSO
---Y-Lnianq
11"
goninn para 1, 6(3 . ton:cação de
material as chapa plgoaL
o
i
O aperreiçOamento car actorizado por com
preeader une egithita
ttira de.armaq go; uma mesa alonga
aa sÉbre, adita estrutura de
eitaão pep
euportar uma chapa de
Rataria' pUstico p6a-fornivo1 OfitUdetateago IAM
Gitndinalmonte na dita .
aeaa e tendo pores da borda lateral greactandOm
ao lateralmonto para fora dat bordas
later'ad 10gitU4in05 opootto
dat'a tosa; oleaantos de r
etenção /ateralmente oapaqadoe e
atendandeaft Iam
aitudinalnontc da dite. mesa em re
laçã'o do suPerP004a0 0.02 Rq
/+2 IN
uniu âs ditar boi: da; lateraís lon s
it udinaio da d'ita fteii
montois
ra p erto e para longo da dita we
tzt;ua doa dites tri.#:-/mbie
440 Pr eedfâdo
uma matriz do formação; segunda o torceit'a
Wat risee ' d4 farM'aga, agama de
oada disposta ad j acente a usa borda
lat.ei'al lsong itUdinal. 04 ata Red4
a - na

uma r

M lU000,

"

dois montantes laterale„ feitoo eu material pliatioo oa.equivalentoomaal
tantos Ostea formados por uma haste vertical', pr olongando-se em suaa
,
tremidadee em ramos anteriores, hor izontais, p
arole/oca aos quaip
pa,
calstu g va pllamehto ditas, sio fixadas
exeint rieeaeate'am * M4Zo ao a'È
terMao heUeo vertioelo.
Ponto na % do totel de 3 pontos s Presen
teder.

-"A

"

estendendo-te loagituidasluete i'aquela;.arranjos 4

aaaaa o Èeesire u striteu de re:ae.ç

04t44d. e 40 ommo de g
g o paro c oviweetc, é tnire
geg Oet wde

fl

tãssot re ZUM&
27 de ace,sto de 1964
ralattUaatat
TanDLTa0WaCata:D
GLASS COMPIX g a P,17,410
#
415~WatabAhabLE0 FARA GEW CELPAS PU WURne
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RWINDICACCES-

c'

• APARELHO PARA locuava CHAPAS DEtvIDEO,'compreendendo'uM'io/

da suiCarfamonto do tipo de cont8rno, tendo uma moção central Vpalo me.
nos uma bacio extrema, cada qual das ditas seçUs incluindo trilhos de
confoexação, arranjos montando a dita moção lastrem& com relação ;. dita /
Ração eantral para movimento de uma posição aberta separada para uma posigão fechada, na qual as bordas dispostas para cima dos ditos trilho, /
de conformação formam una auperficie de conformação correspondendo em e..
lavação • eontOrno curvatura da curva desejada das ditas chapas, bar -/

Sdçáo III))

Outubro de 1970

TRINO Na 162.566 de 11 da airtembro do 1964
Requerente: JNDIISTRIA E COMERCIO,GUARANY S/A = ao PAULO
Privilegio da,lhvengio: "NOVAS . DISPOSIOES EM VBRTSDOR-LACWR 1C-USXVSLI

nri um ACW
1 NOVAS DisPosIçtss nm VEW3D0R-LACRE RE.USÁVBI., caracter'.u.

se essenclaimen:e por um corpo circular (1),'Oco e aberto hum dos erremoa, e dispondo; na sua parte inrericr, de um conjunto de fixação (2) o,
na sua parte superior, de um lacre (3) cujo diZmatro externo corrsanonds
exatoMente ao di,Imetro interno do ver:Alorvna parte intarmediária dispUe

trema

do um bico (s) para escoamento e, mais acima acha-se provido com uma ren
triincia (6) onde a peça adquire uma 6274ZNIUTA de adror diimotro • por on

da$ barras de tensão da acção central e espaçadas uma da outra, caracto.

ia o lacre deve ser sortido e separado do eartador.
Ponto a o 1 do total de 2 pontos apr”entedos,

rãs de tansão carregadas diontro dos confins da Ilação central e s•ção

ex-

estreitamente adjacente aos trilhos de conformação respectivos e /
membros de mescla de calor carregados por e projetando-se para dentro /
ricado por um membro do mescla de. calor carregado pela barra do tensão /
da dita fação extrema sob a sua superficie de conformação tendo uma por.

FIG. I

ção maior localizada dentro da periferia projetada da dita barra de ten.
aio e uma borda interna não linear, pelo menos uma porção da qual *e ea.
tende para dentro dos extremos adjacentes dos trilhos de conformação de
~sia central e entre os membros de mescla de calce associados com aras:.

le.
Ponto ne 1 do total de 7 pontos apresentados.
tgb, e

e x,.l1

A

te
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16
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i0
1 -

19

"11.4n111111.-

.1115woor..."

11

.eráa

..../irpgageemeeeceeeeeeeenyeeemmekrimaign

li
19

1 0 %O

10
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10
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TERX0 MI 162.550 de 11 de setembro de 1964.,
Requerentes STANDARD ILBOCRICA S/A. = ESTADO DA GUANABARA./
Privilegio de Isivençãos SISTFKA DE FILTROS BLITRICOS./

• Reivimica4. 9.e
1 . Um sistema de filtros incluindo 2 via* de sinal tenda/
um tua/sinal de entrada comum, uma comporta tendo 2 terminais de entrada
acoplados aos respectivos terminais de $alda das vias de sinal, ume dar
vlis de sinal incluindo um filtro tendo uma tenuagllo mais alta, noas 1*
frequ;ncia de sinal que numa 2z frequZncia Ge sinal, e melai; para obtem
ià

sinal do comporta da aida do tiltrod

Tem mc 163.920 de 3 do a0vembro de 1964,
Zoemo:entes AMUO SINO3$ . $10 PAULO
Priviligie de Invens,1* "MOVO TIPO

DE 3itTO

PARA SAPATO DE 311a5OHA, COM.

&LM& UOVT.171W
ERIVINDICACOM.

1 . 14010. TIPO DE 3ILT0 PARA SAPATO DM SENHORA, CON ALTURA MEUS.
formado de um asito aoim, poro caracterizado por nele embutido
mm tubo roolneedo internamente, onda se deeloca mmi porei Com pino 11
wre mo qual o* prende ma tare de material resistente o eleUtioo, oonat,1
tratado e assim chamado "saltinhe", qm* pode •atito ser expelido pare
wa do /salte, prepriementa.dite, Ochr,rme Tm se deelstendc.
Ventem* 1 do total dg 3 contos apreatntadae,

Reivindica a prioridade de igual pedida depositado na
Bcpartição de Patentes da Inglaterra, sob o Oft 37.001/63 ma 20 de sete
de 196;
Ponto nz I do total de 11 pontos apresentados./

daNO na 1600 414 29 de outubro da 3.904.1
Paiameattes 32A14DARD álamo/ sni. 84TADO A GUANADARA./
Prit134414 14 Zormogial APENDIED EB NeDIN't
Reivindicaados..,

• &parelho de medir o cuslirtnanto de UÁK objeto cuitO te e;c11 le garoam mo 0100 a
sluda'par 3.0â7.uir As *topas te Um Uma

8agun

1 ei

"1,*

Di 4RJO:OF: - CIAL

alodulda a dixtUld14 dAtáve ars marode.r seleUenadad,
COLoWlendo: a Idâre' xaina . cntra A:.distanolo, modida'a.uma Cstância de ' r efereoci.a./ f

.rs:c.

et, kbrc

1970

posJA-r.do
Reptreo oficial do Patentpe ,doe. ItUeea Dniêoo da RedMat
f 17 d, rrikvie:•,),1r.o d o 1,9 64, sob..0 345.43.g. •
•
/ ;
Pes/to,. )34. 1 dza., totra,, de .5 .pontoe ,prreentgeo.
•

rr. • .

ReivindlcA a prioridade de igual pedido depozitado na/ .
£opartigao da Potente do Inglaterra, sob o Au 44.168, em 8 de novembro
do 1963./

,

15,

. • ,„0-i

'11,‘
17

.2 1

4,5

JL

.£44;

'10

Ponto no 1 do total de 10 pontos aproacntadoa./

dí;
..M.N.1117

FIG./.

-J

t
Mrr"
.

.0à

221

NO
'"'""=fl

..f5j1k

.„

•F1 G.
nzte-t;

164.316 do 13 do novenbro ' de lgg
Requeres/6e DUM% Une'
ago wang,
Pr1vilé4lo Co invençãot ° LUBRIFICADOR CAPILAR, PARA NDLUICU 'CG 0~0
.táquIvISnos DE MUTUO táratvzo
ffluizaçatra.

á'finA0 mo /44.501 de . 4e de novcardard de 19G4
ridquorente: 008W2RAL eLECYRIC COMPANY o e
Piriellhie de Invonçaot 0 APeRPDIÇOA14ENTO 4 Xt/O .
D/STAIBUIDOR bn AdePTÉ

DY:5 TRATAMP11TO8
ROIVIRCCACOU
' 1 - Ap orreiçOamento ed moio diatriouieor on agente
04 tratamoneo,
para ilao em 134qu1nd eutongt. ica de lavar tendo uma cél
'ffiara . de lavagem

1 . ujnsIPICADOR 'CAPILAR, PARÁ
RuOcIós Ca Ou2ROD FLAQUIrsradffl
Aconupaa DImushaB, ca rtotoficado pot,
00r d0n4titAdd0 da ün p ootevad e,
.rionoxivel tubular (1), pre ferencialmonte do material
pld etteee AO
geo1 Guisorloi 4oato ha um or iffeio.(p, o
lartriorgato 6 yfovIdo da.us.19:.
pr o1ansamente . (3) . ao çmoi 6.adaptado um
poquone. conduto me441à00 ,
" Noto d á 1 do total do y p
oatoa apratnatadoo.

adiu,

5,02d para cantor ortigot a serem lavados na mesma )

moio do la vag ea para/
orotuar a lavagem de's ortieos,.e meio de contróle do seqténoin Pord coma déquina através 40 uma se quéncia do - operMen compreendendo um /
miolo de lavagem, car acterizado por um mofo di str ibuidor ou
ood i dOr 60 /I
gelato do tratomonto, compreendendo:
.a) um r eservatório adaptado para conter várias vénos o. quAbtáciado do agente distribufdd ou dispensado em cede opera0.6 da moio

tZidor)

idetti

10 ) maio medid or Para Modir uma quantidade pré-determinado de
Vento vindo de dito rotervatório para dita cimara . de lalrogemi•
e) melo armazenado? de energia associada com dito colo mOdider /
paia que e l iberagilo da energia armazenada por dito 111410 graesolbAdOr
sua %longa° diga dito meio medidor ) e
d) meio do op eroaro manual Para onerais:2,r dito meio armeredader
do onorcia;
e) dito maio exesatenedor . d0 entro* vendo adaptado Para mar
to . yalo meie da contrae eo caça:e:leia pafe esalin
tater a Ottrit4100 de
~to para a cínara do lanceai,.
'
tainhavaato figykidiela
pf loridodo do oor reaP o
Rd

.,in t o

Pedido

4.
o

,

rkg,r,f41-
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Likdkíti do

Imo

I

.

=

Privilidi s do

•
-•

10A. 41h0,8*;196a,

Inv ong ia UPWRIÇOAXENT0S

3,Ko

AiÁl:!).j2

PAULO

3n :',Nen; •PARÀ Cdf41.43,

REIVIRDICA00

& 11, 3WIIÇOAMENTOS
oalha 0U ;Unica' Ru

Eh ENCAIXE P..t cALHAS",

• f r•

j
constltuido

semelhante, dotada de terminais

do novembro do 194„i
l'AUICA ' ILILIAIU ALIOU. 4441151.3.441, aaddeffillW

144.724 44 23

Helcaraata

:ritri14g o_.0 de Id/engloo

WS./

PIV1LADDSPiaiWWW94020 MeUM1tICA4 0% 040SW t
asia:nolaae.o.wf

nato extra

prolongar-si do comprimento ideal correspondente' largura interna dt

1_, aiaslador pari( suoponaBes pnounitlom da vot!osies# 82a
Xaotsrisado por possuir moa veicula nOnatIV61 446.65nt1014 1301~48
011O entra. as citadas ousponsZos e a tonta de as oemprtaidoo em ata a e,

p erfilado

descarga; a ieloa pare acionar tal vítvula b esoul&doe 044 NU 4.68 plgo

Midad•a coM borda. preferivelmente metílicas ' para encaixe e fixaCio por
meio de paratusoo, ou rebites, coracterisodo pelo fato do dit 'o tenlina:

que contigut% o batente da porta do vfdeulo . e depois sofrer

na dobridura ei ngulo reto cujo comprimento ; inferior

1 face

mediana.

do dito perfilado; pelo fato do p rol:alongamento da calha-eu do 1011 te;,
minal

-

•••

o-

legoorentot a8R.041( 3ALOMON POLITZ8EI

•

•-

_

101111M.,

6 respectivo

prolongamento em engulo reto ficarem contateantas

com as faces interna* ds duas paredes do perfilado que configura o bo
tente da porta, e mantido esse contacto pela . mola de feitio preprio
pela guarnigio (pestana), que fica no interior do perfilado configurai
do

o

cursor para o vidro das janelas.

antro ol # 6 porioasuirmeios elletion pel.990;
cadela
oinom(tica que liga e oltida dita& GMBR.
' regado*, 1A941. 161ne
tevnl con a parte MOvel do Vedeta° G a loa ret‘e o nivela/0d
as do voiculavmívela

â soquarenterelvIndica a peloridade do oweeioadoeLfía
>adido ~editado ni ' MopuelgRo . do Patentes da Ithia l ale :ft 18 ddffilled
40.- 1963, aob 9A 42.060./
"atQ n2 j. do total do 1.4 004494 aproo/MO*4J

Ponto nd 1 do total de 2 pontoe apresentados.

sokwaliWMINNWIMAINWINWEWS01"wan

r)j---""1111.11111Q1111~111111""
.sP'.:2.st• • se .

FIG.
1101~%"~"MAWIAVAWIN~IXWINLk
fl?tMO 15 164.877 do 27 de novembro de 1964
Xaquerente: ESIM, LUMÁNN & CO. AO. . 61.8~86
Privilegio do Invanceo "rINZIRÁ COMBIUDA PARO FINS bk 781faaa00 MOA*
OZCA, PARTICOLARMTZ PARA TAMORED UNTRiPUOW
1 . Panoiro combinada para fins do

prsparsolio ~loa, parti"

dormente para tambores cie centrifugagio, composta de dois fundos 46 Na
nalração em forma

de chapas

pelo resulto:4 .
peneira gapatelaa',

mituaxente sobrepootaa, ~motorizada

f*to de que, como peneira inferior,

UMA

peneira provida 001

diopostos entro os orit(cios de peneiramente, a, como

%um peneira plana hilateralmante lisa, acham-ie reunidas de til modo .

inferior.
aoOrdo a prioridade do

Sus a peneira superior repouse sebre os ressalto* da peneira
Finalmanta a depositante reivindica, de

oorraspendento pedido, depositado na Reparticio de Patentes da
em 21 de fevereiro
Pant*

ao

1

49 1964,

sob o n4mero /( 51.785

do

da 4 pontoe apresentados.

tete/

.

Amanha

aslageo , aii 3.47 to a elt amalho de *kW
thatmeama bile OfflefineIO 113.3eaktAgd
íeSdiddige de - Iiveaglos mearanoámama ZUNODU41066 mmaanama
ank~ 'Cfaín matam.,

adukagámegagd

Aporioigoesoittos introduzidos ia irriga4o:35 etiejitítale
a Mos sailtleloa, Si:apeando Julgador do tipo constitui& Frui ta.
Tos .441çâo Netbareada qum W91119 A= dos estamos 411, 41.19411À9 AD no Ni a.
tremo oposto mo álteioae, adiante une •tlodigto, 4 eloaentoe de 01
trole-da !Vaio; tosnaudoroa . da' líquido montados adjacentemente& lutai'.
SputeriSé 14601aanitki0 e sendo, dito tubo, pontoel do dienr.ste o
eepool.gb da g00 0; de modo tal que a dileto" as ints .oztromidadi tive
.1508411eide ¡atro do v4,0 engin° e 150 centro do num% e, Weau& pe.
¡leito di duma% tique ¡polido na parede outro .quat se aplica o
Refaria vaeo'eanftlétoo e oereotarizados.pelo fato dos oulps
gula ess . malas gornseedore p ds lhaldo estuam montados nume pisoo /
laol per WR lado . , ea amola 1 monotonia& parede • 1 polo.outrOo 1 pra.
vida de - 44par de orldálog pare dar paaaagis a dols. puiimeos MA vigiolaia Site piau ai vaso ' ~Ido • el!o os momos que'fi gia o'asooskai
.4. epèoetdo. ~O./
W09 mi ci 1 de total de 4 pagtO4 #pre,94tadOO*9
.
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Outubro de 1970 2643
_

•

reqUerente reivindice
nas em 6 de fevereiro

de 1964

prioridadea 404144-Antrift

1964 teb‘aa naa. 0 4.
'

e 3 de . Metcábre'de

í :1

343.915 e 394.3314/
Pont3l:1 dó ; tótal dé , 9

Pontós.api44átedeed'

TERMO Ne 165.406 de+ 16 de dezembro . dâ t1964:
t
'
Requerente: STANDARD FILTERBAU-OESELISCRAYP T MIT

menaeleneR MarrOte

4LEMANTIk

Privilegie de

Invenção "FILTRO .DE MAI400E11143"
REIVINDLCACDES

1 . ?litro de mangueiras, equipado

cdn um disUeeitiv0 de beta.

comutação retida pelo NA
fixadas co R 43 MU=
chapa estacionária e den as SIM ei
vibrátil disposta 4 Una distai*

sãO para o ar de lavagem ., cuja chapeleta de
ter dnTante

a

limpeza dam mangueiras de ti/traço,

as extremidades inferiores em uma

tridades superiores em uma chapa

dequada acima das mesmas em uma posição que permite t
lavagem, caracterizado pelo fato de que
tre o motor

e

a trens:siado

adugio do tr de
do,acionamento

provida 00M uma Inataln.
corrediap o ainda, quo o odik.

a chapeleta de Comutação acha-Se

eao que trabalha a Medo de uma embreageft

ter est i,. ligado de tal maneira que Corra, depois de terminado
ao de limpeza até

111, em

a

o pr000go:i

chapeleta de comutaeão atingir a . SUS 1101100

sentido contrário.
Ponto n* 1

do total

de 8 pontos apresentados.

'„---

ItleM0 NA 165.019 de 3 de ddaeMbro de 1964
$1141052: enté: OOLDRINO ELETRONICA LTDA. e SIO pane
Pr4v114 8 10 de /nvençAo: "APERFEIÇOANSRTOS 3 OJ RELATIVOS A R2CEPtófig$
it

Dg RÁDIO,"
IttIVINDICACDM

1 - APERFEIÇOANERfOS RN OU

RELATIVOS A

Remem DE RÁDIO, Ca. .

net:Irisados pelo fato de. com p reenderem capacitor v erilVel

-

'nitro em

paralelo • ambos

em serie

3.iged0 a um /

com um terceiro * , Oe capacitores fixos

Interligados por chave apropriada.

P onto n* 1 do totalJ de 3 pentes apresentados.

TIMO $0 167 . 2 87 'de 18 de fevereiro de 196400
Requerente: KOPPERS COMPANY,.INC.
Privilegio da Inven4o: "VÁLVULA DISTRIBUIDORA"
REIVINDICACDES

gh combustível
um conduto verti,

1 - VálVula distribuidora para o fornecimento de
e ar deacarbonizante aos queimadores Mitos e baixos de

cal em um forno regenerativo de coque de maneira sequencial
nada

por um alojamento tendo um p rimeiro

ligado a uma fonte de gás combustivel, um primeiro

porto de
porto de Calda

ligada

ao queimador baixo e um segundo porto de Sarda ligado ao queimador alto,
e Um mecanismo de contrále dentro do alojamento operável "444

prladr#

posição para ligar t queimador baixo à fonte de gás combustínel • O'que,g,

iglINO Na 165.185 do 10 de dezembro da 1964./ -

maior alto à fonte de ar descarbonizante, operável em uma segunda poal

Requerente: W. R. GRAM . & 00.
Privilegio de Invenção: PROCESSO PARA DÁR RESISTSNCIA AO

ção para ligar o queimador alto à fonte de gás combustN y / ,e o queima:10P'
aficoLuamano

baixo

à

fonte de ar descarbonizante, e

A TECIDOS C TEC/DO DE TOQUE SUBSTANCIALMENTE INALTERADO RESULTANTRJ

Re/vindicaçaaaj
1 . Um tecido de toque substancialmente inalterado, caracterizado por comp.reender . a impregnada com 1 e 25% em piiso, relativamen
te ao

pesO'

totel de tecido ' impregnado,

de um material

õperlivel

em um4 terceira posição%

para ligar ambos os ditos queimadores altos e baixos a dita fonte de ar

alfe-olefinite

A requerente reivindica

a

prioridade do corrc:pondente pedido .di

postado na RepartiçiO de ; Patentes dos es!-.advx Un ide'U AmÁricti
de fevereiro de 196U sob n o 3/17.535.

nelimerizado.1
Ponto nO 1 do total de 9 Pontos apresentados,

•

DIARO OFICIAL (Seção UI)
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Tâxtio mm

1489

XS129rsn',:a: 0I1M3g 9

Outubro de 1970

de 8 de

noiro

AáTIRWORULLSCHAP/

de 1965

atumaama

Privil4ata de Iovsecio: mCONWSADOR RLÊTRIO0a
RWIXDICSCOM

1 - Condonaador alátrico, da prateando oca um disletrica da sey;

143.720 do 29
Weepterent•s SALINO MIMA
ORNO

No

de

desambro de 196.t.

OUÁNA8lR4
Priviligio da Invan94o: PAPARDLRO ~num°

?MIM O ARRIMA?' D4 nom
RA XÁ INTERC90810 DM ?AROMO I MOVI
Ák

BZIVIXDrcam

1 . Aparalho dastinado a fazer o arromato da piara na intoraea
Oao dik parodia e tetos, caracterizada :par uma ba g o (bagada, metálica ou
dê (Malquer outro Material, formada por doia anpartea paralelo, em forma
d9 U e que 90 ligam Par moio de uma trave qU9 ewsle do *abo gor emas
* a ma o aparildio para funcionar.
Ponto 2 9 1 Ao total te 3 pontas apralontados.

terial aintática termoplástico, cujes armaduras, oompontaa principalmente
da finaá cagadas de matal produzida* por metalitação, catão contatadaa
por camadas da contato frontal de u2 %letal coa alto ponto de fusa°, Intcialmant. aplicado, a uma camada d g matai com baixo ponto do kuaãO, aobroposta à outra, caractericado polo fato de catar o metal com alto p to de %alo, inicialmente aplicado, disposto no* ladoa dianteiroa ds
densador Ga faria de pariiculas isoladas, não formando Una camada imeci-

ria poro, ahr.ínutodo

osiencialmante cada camada do anrolamedta do can-

a requerente ralaindica

a

prioridade do corresp./Amianto pedido, /

d•poaltado na Rapartiçío da ?atentou da Alemanha, es 10 da jamaiio da ,.
1954 sob rh 9 a 39.011 TI/Ic/21g.
Panto 2 9 1 do total da

3

pontos aprosontadoe:

,",
‘n
znAir,•41,
&
AI w‘'

n6nnnn74;14;
' ZWAMA :11én
Nztnkmnswg,
MJ/0M

165.74 de 29 da dazembro da 1964
ltsqueranta:',IAINO CAZIKBRAr= WAXABWRA
Privil4gio do Iavonçio: 1APIRPRIÇOAMZUTO3 INTRODUZIDde sH *810 P4X4 V/tez.
TURA Dg PARIMS0
/ARMO X*

TgatO MI 146.124 da 11 do jaaoiro a* 1965
Rilaparaota; INDUSTRIA DRASILRICA Dt INSTRUM38/00 MUSICAIS ~ti. URI . a
820 PAULO
?siai/4AF) da Twronçia: "AMOSIÇOAMRAYOS 3M OU ReLATIVos A IXSTRUNRSTOV
HUSiCAIS.Da Pa8CUSSX0

AZITINDICSCORS

1 - aperroiçoamantos introduzidos em roto para pintura do parado'
earactoriaada por ua auporte da barra acatada matálica roourvada • for,
,.,

ia da U raso, ma qaa as sxtremidades do* ramos 'irar:toais, lévaa doi* 2u.
rol, F e P' aa coa rosca • outro livre para passar a aixo alia, por maa /
voa, 4 rosoado numaaxti. idade e foadJ e,a na autra para ciai, coa 'a
4a abava dê lenda, as o ajusto no suporto.
Ponto O 1 do total de 3 pontos apracant'Ada.

116IVIXDICAÇ0S

1 - Mun ysiçoAMLITOS 1'M OU RELATIVOS A INST2WIENT0S MWICAIS DS
PgacUSSAO, Oaraoterizadoa pelo fato de 99 aplicar tela de nylon ou aimi.
,

lar, com bordas elaTadas',.qua parcialmente circundam cordio de ~40
tranaver'sal circular, ou rotangular ou do outro partil dosajado, ainda e
conjunto racobarto pelo aro do perfil transversal aproximadamente em 0J",
inaarttda, com'a . aba axtorna terçada cnntra o contorno do cordas, /ataras,
?nixte

n a 1 do total de

ntoa

apr.stffit0101,.

;ii;i,c!;;;,-fcli a

Outubro -de 1970

' f..)1ÃRIO OFICIAL. .(Seção 11)
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2645

tue retardador de Srequenclas - oaixaz mu audio fr e quenclas, com t promoclo.
da atrazo da ordem de 1/30 do Imundo,. sendo que

81

atenuação compensadi

por amplificador transistorizado, compreendendo trio tranolstored que R.
*orcem função de ampliticaçio da tensão, ampliador o adaptação do troa
alator 11, finalmente amplificador de potincia traduzido 4W alto-falante.
Ponto 11 1 do total . de 2 pontoo apregentadoo.

i~ W0 166.246 do 15 de Janeiro do 1965
Re,luarentes COMMISCARIAT A WENERO/E ATOMIQUE n
mpl,tiçá

fÈRRO Yo 166.328 de 21 dó janeiro do 1965
lequorento: COMPAGNIE DE MAIN-GOBAIN eap-rialnd.

' Priv 11 62i0 do Iferamoão: w dEURADORIJE YAMSe

141 y 11410

de

Invao0o: ODISPOSITIVO AUTOMATIC° PARA RETIRAR8 DEVOLVO)

ffin2VIEDICAMI4
. k

MICOS, ESPECIALMENTE OLHAS DA VIDRO, QUE 34.

ásga~ox de rama para circuito

oãm tra de aparação p rovida,

AA

ge ata .LiqueIetto com uot /

part. inferior, do uo conduto do alimon-

teção • Éte um conduto de adida do liquido, e na Par to ouPorlor do
meta/
Par a ~ar o g45 dotados do. um Ora° do obturação, o aractoridade polo/
fato do que o* meio* do contrai* compreendem uma cíasola manneAtria cem
oo diarr~ dotommával que para uma primoira \diara ligada com m par,
te ineerior da amara do aparação por 1/12, oaDalizaçÀo ,
ond0 oo vaporiza/
0 g 4s Ilquofolto, 4* ama aagunda amara ligada :o parta muperior da
144..

ta

220 amo CONDUZIDOS SORRX D8AN5P0MTAOCR2d0

• sepaioaça0.

alVINAMACIUM

1 ... Ditpaitivo automítico para retirar o devolVor sobiet.04 One
desidot por diverso* aranaportadores om

sucoosao, earieteritado

por valo

predador um trandportador aumillar inforpOsto *atro dolo outros traumpqN

tadores e que c acionado nos doi; **Atido*, afim da retirar, Oto do dancOtei
4
Yor dla objeto, por moio do um motor comandado por aortas grEãO9 6 bdad dá
mo confatora, AcionaJoa pela pr6prio* objsta quo •MO sonde tWatappo%
toda.

.t waquerente reivindica

A

prioridade do cor raponanto podido da

poeita go na Rdpartiçrío do Patontos da Franga om 16 44 janeiro
do 1964,
bob n2 96~.
Ponto h 2 1 do tiotel do 3 ponto* aproaateda.

.

A reqoac'ente

roi:vindica a

prioridade do o4rrospondo8b4.>04440

pot:toado na Itepartiqão do Potentes da ?rança om 21 44 JatIeiv0 de 1944,

P

40 79 a* 00.969.
?ant0 a* 1 do boael to I pontoo oprimente:ode*.

4

F Ia: 1
1át,.5;3 do 27 (14 janJiroc da 196.,
TERMO Na 166.291 do 19 de janeiro do 1965
Requerontee-COOIMiER INUESZRIA RLATRUICA ITDA = . SEO ?AULO
Pr1,1,14i0

0APERFEIÇOÀMENTOS EM 0U RELATIVOS

A CIWAAA De

toquorentuz:OM:i.ic COUUa0 SILV.A

ÁPIJIGATNL/

Ja.

tuunicActnç
i.

APWEIGOAMMITOS 2M OU RELATIVOS

doo PeiOtato

AO 04

WO NULO,/

?r : -414c i o dO Inion,?1(O; DISPOSIWIW 14 PROIS050 COM jkddDO,
CO14UCIA.1850UPIUS,1
Pd.ovtikrisuz ua. , 4 -i p it5A5

" /
Axi.uLarà;:air4au
A CAMARA DE )CO,
t
cAr:9.e:Arrice

/aplicar a C ha o21 21 9ir241 t0 o1vtrt°172
oOSPre2adon4,;

- DIs . "1,17o mmmKo'cerPo com

grklo i a01iono3. profe

1,Jpmm,matt-, ~-,90_rr4i.O/Mda9-1 090M25143 4 9123,) 24i4N144

Duo' te? OFICL
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_

(eção

111)

• ........ • .1

do OseeMoimate por Ser oonatituldo por um tambor provido coit 2%4 e

que se latrodux
00s. conj00° coM Uo disco giratário dotado comk eixo
,
NmMe coime taioSadora, Onde tUtii Pâeoc trta oo mais discos (13) 4 separa.
atoc POr zÁtre-àisecia ,z22)./
Ponto li g aci 'total, de Aoan 'tos aniesãntados.i

Out bro de 1970

a.

_

•

um uma oase montada no dito portador, um disco de Prlegio montado ma •M
ta Ute'doWandrit para efeitO ' cle ' rotação limitada esterno de. um. eigp
.
.
raleio Cr dirtó '*ei,Tio,' um ara': éinljo •Cá) is jnát "agetti. para jazer '
e
co de frita° cOM'relação á base' do mandril, iam prato giratório condual.,

do no dito disco de bricção para efeito de livre rotação, o dito mandr$U
sendo fixado ao dito prato com o eixo de eujelçio do mesmo coaxial com
o eixo de rotação do dito prato e dito disco de fric000 um arranjo de
f reio ' interpOnto entre o dito prato e o dito disco e operável quando
eV/
contato no sentido de travar o prato e o disco contra rotação relativa, 10
operável manualmente em contato seletivo de engate e desengate do dito
freio.
Ponto np / do total de 5 pontos apresentado,

Jz

403

511L.a) Vc 16C.292 do 29 . 4e uazNo au lt:áb
&avarenta: SHELL INTERNATIOnmn RE3EARCE MAATECHAPPIJ N.V.=Helandam
2rivilelo de Invenção: "PROCESSO PARA -6 FABRICO DUM rafam) DE ESPUMA
A PARTIR DUM POLÍMERO OROINICO TEREOPIIRTICO
3INUTIC00
DEIVIFDICLCaS

1- Ilocesso para o fabrico dum ponmero de espuma a partir dum »41,
mero orgânico termoplÉatico mintetico por extfaao duma mistura qUe cora
reande o pontuar° e um agente de espuma orgânico volátil injetado dixe;amente no extrusor, mistura essa que deixando a matriz Se expande numa
a , paaa, caracterizado porque á incorporado tambám ta mistura um agente
ie sópro orgemkieo que se decompóe t;rmicamente, agente de eópro ; pise que
ee decompóe nela, a uma teMperatura que não 4 sais que 605C inferior à
temperatura máxima da massa que prevalece mo extrueor, e porque a mietuu,
ta, apóe ter sido injetado nela o agente do espuma volátil, é inteneamcia
ta :-,osogencizada enquanto vai sendo conduzida na direção da matriz, perwancoendo constante ou decreecette a pren0 da mistura durante a dita

•
condução.
á requerente reivindica a Irteridads do aOrreapondente pedida, d015A
citado na Repartiçâo de Patentes no Holanda -eu :31 de março de 1964, sob
me 6403440,
Yonte n 2 1 do total de 17 pontoo aortavatadea,

TERMO NP 168.778 de 17 do fevereiro ao 1965
Requerente: COMPAGNIE PRANÇAISETHOMSON-OUSTON . = FRAEÇA
Privilegio de Invenção: ', SISTEMA DE HULTIPLICAÇãO DA VISE° PARA TELP/T.
SILO EDUCACIONAL E SWELHANTES0
REIVINDICAM9

Sistema para apre:Antar projeçace a copeetadorea, em parti,
Olor para apresentar televis5ocom fins euee,tivos a es p ect a dores., eua
tando o sistema instalado num loca/ tendo assentes para uma pluralidade/
de espectadores, sendo o alotara caracterizsdo naló fato de compreenda'/

FIG.1

.

! .ÉRMO NO

1

WS. 544

se 4

de abril do Nods

Requerente; BERTONI & COTTI . Itália

Privtiásio

do Inv000ão:

"MONTAGEM PARA UM MANDRIL PAAA nonrumm
ÇA0 UMA PEÇA DR1.1RAWIRO EM um EIXO sompo gm
ROTAÇãOw
REIVINDICAOCES

3. - Montagem para 010 mandril pata receber em - sujeição Uma pegai

Cetraballe9 4M um eixo acionado em rOtagao, Caracterisado pelo rato de -Cot
D . ,.:, eender uma base portadora fixada firmemente ao dito eixo e estendendo.
se transversalmente do mesmos um portador montado na dita ta.te •:om movimea0 Ude/ tate ao Centro do dito Olmos . õ dito nandril sendo provido /

È.1
peio menos uma iante emissora dat referidas projegOet", ' ÉtàdinâOusa par
talha e dispositivos para formar na •antalha aiúa ijnagem : InVeitidá em re.
i
/ação ao orlèlnal¡ dispositivos para suportar a referAa foà to ekdatórad'
da projegZes num* posigiO por cima dos assentda roferidei,'.COm
. 1114 colocgda , rnm contido -geralmente vertical, ¡ao p1uraliklaáe'de4eia4

51.016

. plioos -Mo l Uoirdwoomagoo
Lede' ikii Cata

,

1

r

4, tak

f ,

09 1 69419 030801th Ca Itepotigas do Patentet dm ?rance • Z1 d. feye.
•eilf. *HM nta ma enf.. 9411.60 •

Cau6o 60 I do tota2 do 12
itg /MAN tt 7 4§.

Mitos

•

•

___

OttillbrP . *de 1970 2641

I

, spt,I ¥II17011 para adpors.ar ' oelrmWetop.s , moeu)
agM804 th projoga,to 1 prOalmoo Soe eSopto,s, sindo/
ipo ontoritai 4114POSOITS7 do aporte individdatmento eitlir,Wp:Ii da eodo/
1
r
1 1441011039 4 fmage4 sara o* 6rOesvisuait dt oado espectador sentado.
$1610egeme %Medi" a prieridadi do correspondente pedido i

e

:

appeo,tados.'

maio 44 1963,/

Fin41411411491 AQ360042212201 ama AKTIANQUOLUOK4lax at.CMAOHAd
NWILigis do Dawaglot MOMO PARA á PAORRAQA0 OstillOUSTIMaNTOS pa.
bklid1468, WIRMANÇOs P4$01"263./

3412.14414.1114UW
. Wtmastio p4/4 4 preporaiao de roveotimootoo poça teci.
tweroett646640n a çolventoe, opedeandt.se obro Op tecidos poli:imito.,
095 ~Mb MUNI 944blvoo oageatwo de robitulagao oapoze g ds zegSte
44g. ds (MIM re1tte3 dl poliaeriaulos sob Sormogio do Prodatas
Mole 6 peonowomdo.so *a so16id4 * rang i) entra poiRmeriandogírot.l.
eatitient, aeoaskorhado pelo Sato de emp r eg ar Oomo PolimerimodoS c oL n -

Mola pipo @estiem§ polimericodoandatoo, coliiveio em solventes or
"Lona eon6600 3, ..9954 ou pao de ‘atores aorfliocis cala componen ,
wo âmelliwit matam de acools nalvalentas 44 R a 4 ;tomos do ~Done.)
.
• 6$699 do mateerilato de 2414roxipropael e 0 ) 5-5% em Alta /
46441146 dotaloo ofau metsorgileo eu polimerieeçio conjunta./

- rz,embzo de pun ,;áo , para ,roduzie um segundo AcEbro femea de mataie; 're
zar aço ,frrwm,nte no estmio li q uido dentro do ;World*

Rogando *O411r4

fiumea da matriz pdrA produzir um segando membro mO c r.:%Ce puAça0;.
ver o referido segundo membro mecho de ponçço do referido Segundo f;
:Z44 da Actriz./

daPoeiteate xei vidd ic, S a prioridade do correopondol
te pedido, depositedo Ao RepartiçÃo do POteAt011 dos W.,.tedos Ualdo5 de
Aspirina do Norte; usa 11 de 'maio de 1964, eob A0 366.55./
Ponto A g 1 do totml da 6 pontoo apresentados./
.0.0MO N a, 170.184 de 4 de junho de 1965.
Requerente; UONUS CORPORATION. Privilio de Invençio: "PROUSSO PARA: FABRICAÇÃO Dd UM anS gINTO D kOe
FLAMdNTO ÃLETRÔNICO OU FILTRO, d £1.dMWW0
BRIC40.PELO MESMO".
WaYlinICOMES
1 . Pxocesso para falericaçào de um elemento de ' acoplamento oletrii.

Aio* ou filtro, caracterizado por compreender e justaposic g o de um peia,

do tranodutoreo similares de cerflmica tendo faces principais opostas mi
bre da lados opostee de IlaimaMbro ele..stico de atenuagiio e a unio do d4„
to membro da atenutkçao às faces adjacentes dos ditos transdutores.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado ne

aoOort içao :de Patentes Ap$ &todos Unidos da Am.irice do Norte,
Junho de 1964, sob o n0,372.492.
Ponto n a 1 do total de 7 pontos apresentados.

em 4

de

8 depositante reiviadÁea priorldadd do earreependon.
to 44p3stt4do 0.4 Bepartiqao de Potuttes
de aimaohit 4 em 19 do
9440 46 1901 ao5 I 42 W.3 IY04 1.,
Ponto ai° it. do tchol do 2 pontoo apr*3m044043./
~NO 14,4j$9 do 33 do meio de . 1965../
I4pho944444 PR3dI1GOS! 2404X0L00111,9,440.
~4446 41 ;a14 51 910 1 PROCX4S0 PORÁ FAMNIONK 144MUMA :Da pikpa:of
4ddvauditocam,/
,44504~ Pa ri tabol e*r~ope ao oOote, someit1et
04610 Ata do 006praeoder os &tapas dee tiriar . d4 wajwíboo:MMA:114,if
*oatcal 60 o contOrno interno e *garbo do ow !krtilo i oar paisoado
46662s~ Mo; Cjuotar senado às cp 2e:4ontato ea ' t8cao de ~4,.
444 pà44 . 4saWait.. e=ator novamente a waSarleat pi;q4
*L 0.0
d# blute opa a% Pettridto esogaed de Aço tttrmAdta 44ilif4tt4 41a1
th 49 1414.104 tem o nal, retiáto para tomproa NO primoirO mora(
AROS de altrlot'7063rZoterili1 em estado liquR44 dentara ao ROC40 det.

toma 94114 Ucado Spo 44 a/dorido : pot* Acames a .mo , drestmam440 444,.
960 dig ffite tograMenta paro formar ouriamtramembro 46 ougliids ffir
oontaroc aosepleamtdo 1 referido 1 841 asntrl34~Ou .fsfailb
70.44$C0 macabro 44 ~09 por 144+10 de
Mar Wang bate
toe-do-ompep-dettaida Ou 4ar n e reCr affit: 4914R04 4 (k. abgai ~go/

FIG. I
W4~ .X4 40.4mo do 11 do .luilho de 1965.
4eqUeranti g *41135) 241KM4I0taaanD aohawsw. - mIWAS 0o4Aia.
Privii;Nia do Invorille: ° CONJUNTO CONTa0L100/1 D.o;
NUSSIO,
D g asaga INDUTIVA".
AMIURni900
1 - PodjuAld oontrolador do praia*, de reaoao á0000d.ro, °eines"
sono por damprodA4t4 iciolalmente um dispositivo p2'inolps1 3
aplieírag
rotsaldto ;i9atategam cujo prasoao de tinida ao qátr oontralar, dlopool,
404 eCte. funda a partir de ua oorpo cilíndrico ~tical: Ooo lgtsath
monte, o provido . de tampa inferior, na qd4.1 lio previsto, ua orne/ oem
Ovo!. anal, de entrada de fluido 20 pressão) one aloja um gago
taTIVN • outro lateral, de oaída para ratarno, oorpo Uto do oujo bom,
importe galionta ,: s4 contrai i ortogonalmonto uma projoglo tubular, £4y.
Oa em aço inoigidel • onti-maguitioo, em . tOrno da qual si oplioo.
o earalasianta dê ume liobina, mantida em,poaxlio rzaulkeel por mola Uoliooldol
• ~girada 66 pape onvoatírle de proteigoie orado mo
interior do oog
pa cibíndrloo 'k m em prolongamento se pistRo migado botal de 'entrada,/
pi4oLat* MM4 URste ratilfisaa as3., reit* ta forro &OCO
' e 0494.2

•

2648 Segunda-feira 1Z
•

D'AR:0
•

•

••

-Hti)
t

Outubr?
—
•--

•

intredueir-se no,i,nterior da progaç4 ; cil,indric a , s usepqr, compondo
tecia e isicleo„para bobine, basta enta i e,s, to r1 s1.1 aplicado./
em contra-pese , ou então u t 0 mela ° atuante do ciaa para baixo, contra
Cortante o sentido Oe pressão do fluido. • '
Ponto n e 1 do total de 5 pontodanus'eniAúoe.

"
• • i
' •
Zugulo agudo relativa:Mente p .i.: 2;1(.1ra eerrelwa estirar Ob
Iá j limáírW õiyiiorics pci'; en t re ambos Mo ~raia% R fim de_ Ocket/
/
• ;•7
loa, do -atendo-0$ a o longo. de unia diagonal; e oendusie as gredas
rias aohatedao, em po3i0à.e .ai OUUlccAaao de canto, Rt; UWO toco
ac"aob

receptora onth, serb retas ainda coiceadas de ()entoe/

prnto xA a. do total de :10 rcitco tproJentado24,

~o

RU

170.491 do 18 de junho de 1965.1

Megeereette: ARROMARE.UPORNÇXO E Imnràçto, MUI:RU R CO;
LIDA. W

TEMM0 N e . 172,553 de 27 de agasto de 1965
• Requerente: CANNON MIlLS COMPANY . E.U.A.
Privi14gie da Ieventlp u nia SEM LANÇADWIA, CM V1. 04 OSCILAfft C.SPUO,
AL PARA TEtkl PANO naka0"
/

SÃO PALM.0./
de InvençãOt DISPOSI/IVO PARA DESCAZUR CAURM./

Beivitstretre/
1. . Diapositivo tern ecCeC,CeRV emmaraes, oarecariaado por
ter formado por um empanhador, feuedo per pisco alongado tendo em sues

;aces rebeixee do aligeiramente e tcndo cm am de t-,dtls lados ama pequena
jeentrância recurvada de spOira pra.r o emdo indicedor, placo esta provaMa em atka de suas extremidades do um rifIcio e Ukt outra um prolonsomee
to eniel gradativemente decceseente o to .ndo haste ligeiramente recur
vede no sentido lonaltudinell podendo, noturelmenteo U.spoaitiy eea /
feito com emçonbador do qualquer utar1a. C l'Oraleto e A heate reetuivado
setálicaí
Panto no 1 do total de 2 pontoo aptesontodos./

! • -.""'"..."
1"--..."7"--".•"".•""'
.1•
• •••

r1G.1
Weco NO 170t338 de 4. de 4,Into de 1965./

lecurentes

g .laWolo t 1NO.
y
3 Ma950 Muumiu PARA DoBRaR OU àcfm/AR.

OWEr

eisrilige

p

mavINDX~
.2, . Tear sem lançadeira adaptado poro tecem pano recpude eoc

m t.44,41

UPIIRER?2MIWOO

4U4D06t
'

R1

Os de ur6lidur4 . . de rapas e fios do u idua 00 tune% O Oitsde teas
possuindo uma viga oseilante, um pante adjeunte borda tara eu ki
ta viga oscilante e, palco menos, um diteitive 00 traMak'SuyerWdept0
fttg O K4v 0 3. ao longo de uma trilha, e tisk do penetrià caiv . da ttek
-tura de urdidura, para a inserção doe fSa y . Ca :trame, carecter g sado pOre
4Preàentar um aperfeiçoamento pele que e crwfále superiortradoirt
da viga osellanta . apresenta uma chanfradeiwo r. áue se +setenas 1engiM/1;
nalmente parra propiciar a separação cdoçueda des eberturas da'OrdiC0c)
inferiam, entra os fios da urdidura de felr.as e Cs fios da mratark,
de fundo, durante o funcionamento 60 tsot; melte Chanfradura peslvà94
Vea borde nu p erior dianteira que entre to contato cem 'os fios d
a vrelig
ia inferiorde e onde os ditos f104 de urdidura inferiores lebiemm•
rg baixo, me. dide oue ao estendem para tre,s, centro a eXtretiidada AE).
tecide; o dita borda superior dianteira sendo localizado por' baixo
0‘ntro do trilha de desloCamento do diapositivo do ireliar,e, fit dc'IWN
porcionar suporte adequado para os fiee do u2d11.1U2R intenokái, ey4Xtfrgi
ço s eeellu que o dupo g itivo do treksr tivo g1 Ort) 00414.0.6alentP, gu+s,%Ois.
estiver atdande.
Ponto na 1 de total de- 5 pentot epreSentateN

FoSma OS COADO./

ReiviudiéeçUs./

20
10

Al
Fir
11

1 - Fracemo paro dobrar ou g ehRter membros divinorloo,
míte e% fo r ma de grado, ooraoterizado por compreender os esthlos pro.
2tustoio cot gowe ou ditoo riembzoo divisOrlos ao longe de um trejotO /
fUes, mtravís de áajo thmine te entende ama esteira ou. corralkque # /
verticalmente orle:User, ata em so4mento condnuo; obrigar um lodo /
ces L.Atileos úivisÉrioo eenttRC
co4tecto com uma segunda caVeire ou/
Crrelo contínuas:ente mevediço o'verticaimente orientada e nnol cenver.

, hinithil
II
11111

ti
119

111011111 II lIIHhIMIIIffl DII
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.pmlipiiiiingpi

I piiiiiipOilintquIponfiquit
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'R
waR14.15' Na 180.209 de,6

R equerentes

de Junho da

wistS:nas'i referida'allexaria s essencialdants' de úni
' edes da fOrmulW . R0104 ' n , onde cada R é'ucCradi-=
S

:;.

JOSE DR VASCONCELOS DU41R1E E Piano marcou

pargt, 00411/

No43.o Industrial: DISPOSIIIVO PARA QUEBRA UASA900./
cal metila, Ienila ou vinil, :1,6 O, 1 011 . 3 e tem
um valor médio no POlimeto de 1,98 a 2,05 inlusive,
havendo uma média de, pelo menos, 0,75 rg.dikJais me
tila por átomo de silício e uma média de não, meia

ÁdásinfilcdOgli.
1 - Dispasitioo para quebra do babou, p
rocesso meclnico /
3~4 extreçÃo das amendoes do covil:no' babaçu-,
oompreendido de ma cem
plexo de treta tu:Idades distintos MAS inte rde p
endentes, uni4ade:4ga* pa!
d ael ¡soladamente,* denoÃi..xer-se martelete
supagor Shit, de aliaonta09
4

de 0,15 radicais vinil por átomo de silício nó di
to polímero de siloxana ' stndo unidades de (C6H5)2SiO

~ t oletes interiorót

tendo a dita siloxana uma média de, pelo menos, 2radicais hidroxila ligados por silício por molécula,
(2) de 40. a 175 partes, por peso, de um composto de ar

Ponto a o 1 do total da 4 pontos apresentodoe.i

ganosilício escolhido do grupo, consistindo de
(a) urs. p 'olímero de siloxana representado pela fórmála de unidade (C H ) 11 , SiO
65 x y

, onde cada

R' é um radical nioruuaroonetado monuyaiente,

/

x é Oçl

e no polímero,
é O, 1 ou 2 e
no polimero tem um valor Médio de menos de ,4
e a soma de x + é 0,1, 2 ou 3 e no polímero
tem Um valor médio de 0,95 a 1,3 inclusive com,
pelo menos, 60 moi por tento da dita siloxana
sendo unidades de , (C
)Si06 H5 .
1. 5' contendo a referida eiloxsrue uma média, de pelo menos, dois
radicais funcionais por molécula escolhida dos'
radicais -OH e -OM, on4elté um átomo de metal/
alcalino ou um radical de amônio quaternário e
(b) pelo menos um silanol da fórmula gers1 (C H_)a
65
R' b Si(OH) 4_12 : 13 , onde R' é um radical hidrocar-

o

bonetado monovalente, a é O, 1 ou 2, b é O, 1,
ou 2, sendo a soma de a+b, pelo Menos, 1 e a
razão média de C65
H7silício de 0,65/1 a 1,.3/1,

sendo o valor médio de menos de 0,4 e o vnlor

t
Tdes0 Na 103.574 de 30 de
Requerente:

médio da soma de a +

PRILLIPS PBTROLEUM COMPANY

Privilegio de Invenção 'MISTURAS DE CERA E POLÍMERO OLSFINOS MOLDÁVEIS
E . PROCESSO PARA PREPARI-LA"
1 U'a mistura de cera e polímero olefínico'moideivel, caracc.v1
por ter uma proporção menor de cera micro-cristalina e

urna

proporção

maior de u.O. polímero ou co-polimero de uma 1-olefina, tendo o citado'poll

e nro ou Co-polimero uma densidade de, pelo menos,. 0,94 e
de de,. pelo menos, 75%

ume eristolinidA

A requerente reivindica a prioridade do correspondente-pedido dt
posultado na Repartição de Patentes dos Estado!: Unidos

04

em
América.

9

do

0u0aur P d e 1957 -sob In g 689.p3e.
Ponto n e. /,do total. de I pontos apresentados.
%IRMO N e 147.322 -do 1 de Março de 1963
esquerents: MOW 00MIING CORPORATION =
Priv116g10 de Invenção: "PROCESSO PARA PRIPARA00 DE DOR.
RACHA DE SILICONA"
_LICACIE
REIV
ND
3

1 - ProçasO0 para preparação de borrai:lia de.sillost
na, oaracterilado.Pélo . fato de compreender a
(A) mistura a a;ineOiMento,. em um solvente apropriado, a uma temperatura .0',durante um tempo sufioiente para produzir
uma massa de borraoha tormo-cur6vel.
(I) de 100 'partes, por peso, de eseencialmente um poli
•

do da fórmula (C 6N)Si(01-1) 3 e
(3) Uma proporção catalítica de um catalisador de coe
densaçãO de hidroxila ligada . por silício,
mondo tal a concentração de sólidos no solvemce, que não o

REIvINDIcACOES

d404

de 1 a 1,.3 incicive, pe

lo menos, 60 moi por cento do dito silsnol

setembro db 1d

mero de diorganosiloxana, o qual tem uaa média de,
selo menos. 200 átomos de miàcío por ao14cUlo, on

corre geleficação apreciável durante a fase de aquecimento •
(B) remoção do solvente do produto reacional, obtido na fn
se (A), havendo suficiente agitação, durante esta fase,
para manter o.produto substancial:tente homogêneo.

-

A Requerente reivindica a prioridade do corresponden
dente pedido depositadO na RepartiçãO de Patentes dos . Esta
dos Unidos da América do Norte. em 16 de Julho de 1962, sob

nft 210.235.
Ponto n 0 1 do total de 18 pontos apresentados.
MUCM 10 148.263 de

5 de abril de 1963
Requerente: WITT-ROBINs INTERNATIONAL S?.A. - BBLGIcA
Privilégio de Invenção "APERFEXpaMENTOS EM . SISTEMAS DE PaNSIRAS
ORIAS"
1-q.V.iffig-Qtaâ
1 - aperfeiçoamentos em sistemas de peneiras vibratórias, ress2
~na, tendo duas massas relativamente méveis, cada uma das'quaie

tonta uma euperfioie para executar uma funçã4 (e manuseio de material,*
cada uma das quaia tem capacidade de movimento para efetuar dita rançIo
pela ação das superfícies no material, ditae massas ficando verticalmea
te espaçadas e independentemente móveis em re/ação entre si, meios lisa
los com dito dispositivo para aplicar uma farsa de excitação no mesmo,.
caracterizado por meio de sustentação 'eléeticos individuais para cada g,
ma das ditas massas, e *Ovalmente sustentando ditas massas indspandentil
mente ume da outra ria dita relação, e meios de 'selada r eagie iffelallfea4

‘•

t, C •

<e

• à ‘•

--

nda-feica

—

- DiáRtr.) VflelAt -

Seç ão

outu".3r0

, mas'eas, ates meies de mola de reação incluindo:r0,9 inUrligandtaltas. .
Rkies Wnortecedores . elísticise, dito meios de amortecedores incluindo
Umente:3 coacioneveis para absorver energia das ditas massas e restau
Car energia nas mesmas quando ditas massas são excitadas com frequencian

' ressonantes do sistema compreendendo ditas massas.
Ponto no 1 de total do 14 ponos apresentados,

yOsmo NQ . 154.413 de 07 de novembro do
Requerente: INVENTA 0. rua FORSCHUNG UND PATENTVERWERTUNd ZURICR=SUIÇA'
Privilegio de Invenção: 'PROCESSO

DiENDURECIMENTO DE REStNAS EPDXIDAS0

UIVINDICACORS
3.-

96

Processo de endurecimento de resina epOxida, contendo mais /

do um grupo eptixido por molécula, com endurecedor básico, caracterizado /.
polo fato de se misturar a resina epOxida com um produto - de condensação /
dm 1 g ol de biureto com pelo menos 2 moles do uma poliamina.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido

da

»deitado na Rep a' rtição de Patentes da Sufça em 7 de novembro de 1962 sob
no 13034Ponto n o 1 do total de 11 pontos apresentados.
T2R0 No 154.143 de 29 de outubro de 1963:
Requerente: ajará CRÊMIE O&SaLSCHAPT M.B.E. ALEMANBA, .
Privilegio de Invenção: "PROOdSSO PARA A PRWARAÇA0
PRODUTOS D CONDENSAÇãO°.
RSIVINDICACO2s

3.- Processo para a preparação de produtos de condensação, caract£
rizado pelo fato de se fazer a condensação de ureia com aldeidos, eapp,
cialmente ' aldefdo fOrmico, promovendo a adição de Oxido de alquilem) ao4
condensados obtidos' e eterificando os produtos de adição com glcoois
feriores.
à

depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido
de

depositado na Repartição de Patentes da Alemanha em 9 de novembro
1962, sob o n 3 69.554 IVd/39 c.
Ponto n o 1 do total de

5

pontos apresentados.

TERMO N o 158.370 de 13 de Abril de 1964
•
Requerente: ISOPOR INDÚSTRIA E COARCTO DE PLÁSTICO S/A=SX0
'PAULO
Privilegio de Invenção: "NOVO ELEMENTO PARA COMPOSIÇÃO DE A
UGAS"
REIVIND/CACOES

1 - Novo elemento para composição de adegas, caracterl
zado por compreender esencialmente um corpo prismático De tangular, feito de preferencia em material plástico expandl
do, coro este provido internamente de quatro ou um outro /
qualquor número de alojamentos cilidricos transversais, fog
nando alváolos ou caules para acomodação das áarrafas 9 cada ce1u1e, sendo aberta inteiramente em apenas uma das Cara
widadess e tendo a outra fecbada, apenas provida de uma abertura central circular, de secção reduzida; e ainda O meA
wo corpo prismático retangular tendo uma das fAceS 3. reis
r;aiores dotada de uWa pluralidade de pequenas aberturas oi,c
eulares,. rigorosamente correspondentes 9 au ulimerd . e pool
Oes, cozo uma s6rie de tojlenclas de weSu confiaoragâo prp
.1.stas na face latarel'maior e oposta.
Poto AO 1 do total de 2 pontos apreseptados...

FIG. 1
TORMO Ng 158.396 de 15 de Janeiro de 1964
Requerente: LZONEL TINI = = SX0 PAULO
Privilegio de Invenção: "NOVO CARROCEL"
REIVINDICACUS
1 - "NOVO CARROCEL", caracterizado .essencialmente por/
compreender uma base dotada de haste central vertical de eg
tremidade.sUperior em forma ponteaguda,'e volteando esta /
haste de figurgs decorativas, taià como anjos; pelo fato aig
da da mencionada base. dispor, intercalados com as figuras,/
de castiçais ou copos para a fixação de velas; pelo fato /
ainda das figuras referidas, disporem em pontos ideais e O
pr'eviamente calculados, de pontas superiores que suportam /
por'simpleS encaixe campánulas de sinos; pelo fato .ainda de
.sobre a extremidade ponteaguda apoiar-se, de modo a girar 2,,
vremente, um eixo dotado na extremidade inferior de uma /
tríangulaçáo chapada, e na extremidade superior de um vent21,
lador de múltiplas pás, sendo que as extremidedes da trian-'
dilação seguram por simples encaixe outras' figures decoraM
Tas portadoras de pendulos ou bastes que pelo movimento gj!,
ratório do eixo, triengulo, e anjos, batem nos sinos, e .11almente pelo fato de no topo do eixo mencionado e relvindâ„
cadO D ter encaixado uma figura complementar decorativa qul
gira com todo o conjunto.,
Ponto ng I do total de 2 pontoo apeoentadoso

tiegunc.IR.-.feira. 1 2
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1111240 NO 159.802 de á . de Junho de 1961!
' Requerente! UlIGI BACNOLO osITÁLIi
Privilégio de Invenção: "APERPEIÇCÁMENTOSAtIVOS:XS . J.UàÇOES ISOLANTES

'PARA TUBULAÇOES /!ET41.ICAS*:
RaIVINDICAOSS
I . Aperfeiçoamentos relativos Is juncões ::oolantes para tubulaç"aes wet;lioas, caracterizadas pele fato que 4 yrevieto um primeiro elempa

to formado pela-apándide,tubuiar de uma flange dotada de uma
lar coaxial tendo diámetro maior que o

cavidatho

diiaetro interno do

epéndice Men-/
clorado; por um segundo elemento tubular que termina com uma •xpansão.ang
lar de diásmotro externo inferior ao de dita cavidade, ditos •lementoe sen
'dó enfiados um dó outro (o Segundo no primeiro) e não em contato, por una
.
'
guarnição de vedação de material suficientemente elástico e eletro-lsolao
te, , interposta entre a expansão anular o o fundo da oaaldade mencionada •
oor um anel rígida oerminal oue fecha a cavidade anular a tornado g ondol ao flange'depeis do efetuado • hioqueamento; por um enchimento de ma.ti
.

TÊM° ã o 162.239 de 16 de Abril da 1961+

Requerente: GAROFALO & CIA.LTDÀ. = = SAO PAULO
Privilegie de Invenção: YNOVO MODÉLO DE TAMPA PARA we.:,swAs
TÉRMICAS E SIMILARES"
•

.

MIVINDICAM

1 - "NOVO MODÉLO DE TAMPA' PARA GARRAFAS TERMICAS E SIMILARES", que se caracteriza essencialmente por ser const7ituida de uma sabre tampa (1) de forma cilíndrica, provida /
internamente de um veiocirallar em posiç go horizontal (2)1
sendo essa tampa fix= firmemente num corpó (3) o qual tem /
superiormente -a forma cilíndrica e inferiormente termina /
num cone (4) provido de um estrangulamento (5) circular Op
na parte externa da parte cilíndrica do corpo (3) há quao
aletaz (6) regularmente distribuídas e providas de uma pequj
na inclinaç g o podendo haver, umoutro qualquer número de ala
tas (6) diferente de aqui apontado e; no cone (4) se encaixf
a tampa prOpriamente dita (17) que á um corpo de material /
com corta flexióilidade e provido de um estrangulamento (7)
Que se prenda em volta do estrangulamento (5) tendo ainda a
tampa (17) a forma conica terminando numa parte cilíndrica/

oial plástico polimerizável e endurecente corrido em todoa . os espaços vitzios existentes entre o primeiro e o segundo elemento a que se eitende do

um lado o do outro da guarnição, que é mantida pré-comprimida gté polimerização a endurecimento completo do material plástico mencionado e ate
que o anel terminal rígido é tornado solhial • ao Plange. ; ,o finalmente por/
reveotimonto dá material isolante aplicado Is paredes internas da junção que ie extende por todo ou perta do comprimento da superfície tubular
.
.
interna.'
•

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido do
positado na E epartição . de Patentes, da ItIlia eob 15407 em 25 de jOilio/
de 1963.

.Ponto n o 1 do total de 5 ?entoe apresentado.

(18).

-

Pnnbo n'?- 1 do totl

de

3 pontos aprenentede;.

TSamo 1;;+ 161.732 de ' lá ' de . aoisto de

1964.
Mequorontet MLDESCO-GLOGOWSKI 5 WOLFF S/A 24QUINA_S-5 ACSOURIOS PARA
ioaz TTIL.
aio PAULO. •
Privilégio de Invençios 0APSRPRIWANWTO3 SN LANÇADEIRAS PÁRA TURES°.ELIVI1DICAÇO4d
- aperfeiçoamentos em lançadeiras para toares, caracterizados
pa

lo fato de a lançadetra ser obtida a partir de um bloco composto por /
trés pedaços longitudinais de madeira, justapoetos lateralmente e una,
doa entre si de maneira firme e rígida por-processo de colagem, bloco /
;ste , que á posteriormente torneado para a obtenção de sua configuração
iur:Al, cem formação de abertura lonoltudinai para a copula, bem como dos

re ..:Jrtea e orificios'vários para a ferragem, e recebendo ainda , aa pon
t.. metálicas cOnices em seus extremos oposto..
Ponto no 1 do total de 3 pontos apoasootados.

1

ARMO N g 162.349 ao 2. de setembro de 1964
Reqüerente: SPECIALTY CONVERTERS, INC. = = E • U.A
Privilegie de Invenção: "TAPETE DE FELPA TUFADA E SUA FABRI
CAÇÃO"
REIVINDICACOES

1 - UM tapete felpudo tendo Lm contrOle e filelran de
elementos de felpa se estendendo atraves e para . O exterior/
do contrOle para formar a felpa ao longo da superfície sup2
rior do controle com os elementos de felpa mima fileira nen.
do interligados na superfície inferior de controlo caracterizado pelo dito controle ser formado de-um lençol de espuma pl;stico com uma camada de refOrço disposta n2.. interior
de-len2o1•de-espuma-pUstico com uma camada-de-reforço dis-

DIÁRIO OFICIAL czieção no

2652 Segunda-feira 12

Outubro de 1910)

TERMO NQ. 162.386 de 3 de Setembro de 1964
Requerente: ERNESTO ROTHSOHILO S/A 'INDÉSTRIA E COMERCIO=S.Pa

• posta no interior do lençol e substancialmente paralela àS
Stiperfieles amplas superior e inferior do mesmo com o len ! ÇO1 de espuma sendo comprimido contra ' o membro de refcirço /
eM torno de uma parte dos elementos de felpa.
o
A requerente reivieeica a prioridade do correspondente
•pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unl.
toe da'America, em 18 de setembro de 1963 sob n o 309.743,
Ponto n ci 1 do total de 14 pontos apresentados.

Privilegio -de invençãO: "CLASSIFICADOR AUTOMÁTICO APLICÁVEL
EM:FICEÁRIOS, ÍNDICES TELEFÔNICOS E
SIMILARES"
REIVINDICACDES
1 - "CLASSIFICADOR AUTOMÁTICO APLICÁVEL EM FICHÁRIOS,/
ÍNDICES TELEFÔNICOS E SIMILARES", caracterizado pelo fato /
de se apresentar por uma caixinha ou estOjo de forra to suba
tancialmente paralelepipoidal composto por uma base, uma
ct
pa t uma tampa articulada passível a 'se alojar em rebaixo /'
previsto na dite capa.

Ponto n o 1 do total de . 8 pontos apresentados.

,TÉRNO N2 163.557 de 12 de outubro dt 1964
_Requerente: AKTIBSELSKABET BRODENE EARTMANN - Dinamarca
Privilegio de Invençaor "EMBALAGEM PARA OVOS OU OBJETOS FRÁGEIS, EM MATÉRIA PIBROSA OU OUTRO m
TERIAL RESILIENTE"
REIVINDIEACOBS

1

1- Embalagem para ovos ou outros objetos frágeis, em mat
ria libroea ou outro material reeiliente, Consistindo de uma
parte inferior e uma parte Superior, sendo ambas providas de
depreseões para circundar, respectivamente, as porções mais al
tas e as mais baixas dos objetos e com rebordos' marginais que
se encontram um coa o outro, quando fechada a embalagem, mediante o que, a parte inferior e a parte superior se unem, poden
4o-se desprender, por meio de pelo menos um dispositivo de feeho, que constituído e'uma ealiencia, em forma do gancho,.
numa das partee, e que se entrosa com um encaixe na outra parte, caracterizada pelo tato de que a aaliencia, eseencialiente
em forma de uma secçao aberta de um cilindro, es projeta para
:ora da base de um entalhe, que parte da beira do rebordo marginal de uma perto e por apresentar. um corte transverso. preferentemente curvo, correspondente e. forma da dita base e por
ser a ealiencia encimada por um tapo abobadado, em forma de
oUpola, que não sO se ajusta extremidade da secção cilíndri-,

TERMO N 2 162.683 de 16 de setembro de 1964
Requerente: ALSERT'THOMAR MORREU Sío Paulo

Privilegio de Invençío: "NOVO TIPO DE LENÇO ANTISÉTICO-AROKan
ZANTE ENVE1OPADO,COM UMIDADE PERMANENTE"
REIVINDICAÇõES

i- NOVO TIPO DE LENÇO ANTISÉTICO-AROMATIIANTE ERVELOPUIN
COM UMIDADE PERMANENTE, formado de am lenço comum, porem caiu
terizado por ser aquele quimicamente tratado com um antiste
aromatizante e umectante, para assim desinfetar, aromatizar e
equilibrar a umidade da pele.
P gnto n e 1 do total de 2 pontoe apresentado..

ca, como tambem se projeta para fora dalí, acima do entalhe,
como um ganclo e por o encaixe eorreupondente, disposta na *atra parte da embalagem e a btira do rebordo marginal, na dita
parte, juntos, delimitarem uma peça ou lingueta, seccionada em
forma do V, pare formar uma superfície em declive, que se entrosa com uma porção inclinada do tapo, ao se fechar e embalagem.
Á. requerente reivindica a prioridade do correspondente pe
&ido depositado na Repartição de Patentes da Dinamarca em 13
de novembro de 1963, sob n 2 5337/63.
Ponto ne 1 do, total de 'e pontoe eprezentadoe.
32

42

Fi

,

/
••

•
\t,'„

IO

.
TERMO N 2 163.051 do 30 de setembro do 1954
Requerente: ALLIED OHEU0âI CORPORATION - E.U.A.
Privil‘gio de Invoncfs.o: 1 PROCESSO PARA PRODUZIR DIAMANTE DE TeMÁ OUTRA PUMA DE CARE6NIO"
REITUDICAO
1- Um processo para produzir diamantes a partir de uma te

tra forma de carl.,ono, submetendo um carpo deisco outro tipo de
carbono a eee'onda de choque gerada por explosivo, caracteriaa
subaetide, bare eubetanclalaente iZ?°
do porc,u: 0 dito. c.Cirpo
da uma 1..ct

faces pelo me. noe a a onda de choque gerada

Z.".Ce:111 -1ri?..-T01 r
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Outubro de 1970

_

25imi

por exploalvo, a qual tem uma amplitude corrolaeioaada de tW
Corsa ao p;ao eapecífico do dito carbono que dseenvolVe A;le
uma temperatura máxima inferior a 2000 Q C e uma pressão Oufici,
ente para converter pelo menos uma parte dãsse earbOn0 eM dia/
manto, essa pressão eetando situada entre 100 e 700 quilobári,
ae.
requerente reivindica a prioridade de identiéo pedido,
depositada na Repartição de Patentes norte-americana em le de
outubro de 1963: sob nç 313.049.
Ponto 11 2 1 do total de 11 pontos apresentados.

ffloaW

TI.RMO 12 2 163.403 de 14 de outubro

de

1964

Requerente: CONCEIÇÃO ANDRADE DA COSTA - São

Paul°

Privilegia de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM DISP0SITIVO4 24XX

/00,9

' DEDORES DE CABELOS"

0000
REIVINDICACUS
o

A7000

1- Aperfeiçoamentos em dispositivos prendedores de cabsice
...Acterizades por compreenderem um tubo cilíndrico 'eito
pláetico ou material adequado, provido em tóda a In‘a auperf&
tio externa, de carreiras longitudinais de espinhos a1ongad00,
ditas carreiras separadas entre si por espaços correspond.nteo
- largara de grampos para a sua fixação.
Ponto 5 2 1 de total de 2 pontoe apresentados.

-?420) ,g;Vg

4!.Ct90 5t42éM00

"It
TfiRMO R2 163.362 de 13 de outubro dm 1964
Requerente: VICTOR GUERRA - Síio Paulo
Privil;gie de Invenge: "NOVO PROCESSO DE GRAVAÇÁO EM VIDRO,
CRISTAL, PLÁSTICO B OUTROS"

iUSLINALCA011.1
1- NOVO PROCESSO DE GRAVAÇÃO EM VIDRO, CRISTAL, PLÁSTICC
▪ OUTROS, .earacterizado por não utilizar matrizes avulsas, ao

quais aio g ubstituídaa por uma tinta especial de proteção das
partes que não devem ser !cacada, tiuta aquela removida, posteriormente ã gravação, por meio de solvente especial, pari

TERNO N a
35 de 15 r.a movembro de 1964
Requerente: DUSLOP RUBBER COMTANY LIMITED = Inglaterra =
Privilegio de Inve -nção: "COMPOSIÇÃO ADESIVA E PROCESSO PARA Ia.
GkR. MATERIAIS TEXtEIS À BORRACHA"

reealtar a traneparenoia ou brilho prOprine do material cone.
titutivo do objeto gravado.
Ponto 12 2 1 do total de 2 pontos aproeentadoe.
TÉRMO N 2 163.411 de 14 do outubro de 1964
Requerente; COMPAGRIE DE SAI,NT-GOBAIN
França P rivile;elo de Invençio: "DISPOSITIVO PAflA FECHAR AS EXTREMIDADES DOS ROLOS DE EMBALAGEM"
RUY.T.AWILUW.
1- Um dlopoeitivo _para fechar automaticamente as extrom)
dados de rolos de embalagem que compreendem empurradores dispostos de forma radiante em volta de cada extremidade do ralo
e que reviram as referidas extremidades, assim como se chapas
colocadas em um lado e de outro do raio, segundo o seu eixo, 4
tendo cada um uma falha, geralmente *em forma de disco, essas

chapas vindo aplicar os disooe abre as extremidades reviradas do rei°, a fixação doo discos sabre as ditas extremidadeo
sondo ao mesmo tempo realizada, notadamente por colagem.
4 requerente reivindica a prioridade do correspondente pg,
dido depositado nu Repartição de Patentes da França. em 22 d.e
outubro de 1963, sob n 2 951335.
Ponto n 2 1 do total de 2 pontas apresentados.

RRIVIUICAÇõES
1- Uma sompomição adesiva, para ligar matei- ialn tüxtele a
borracha, caracterizada por compreender uma mistura, em dl...pez
eao aquosa, dm uma resina fenc,lica incompletamente condensada
e um copolimero preparado de alilamina e pelo menos um monômero de dieno conjugado, e usando urna carga dm monemero contendo
de , 2 a 30 por cento em peco de alilamina, baseado no teor de .
.monómero total.

Á requerente reivindica a prioridade do correspondente pg;
dido depositado na Repartição de Patentes da Austrália, em 15
' de novembro de 1963, ;sob n g 37.635.
Ponto n 2 1 do total de 11 pon t
' ec apresentados.

TÊRMO N2 165.452 de 15 dm dutubro de 1964.
Requerente: HOLSTEIN & K4FInHT, KASCHINEEPAERIK "PEOPIX'
Privilzio

- Alenanha "42;EINAMENTCS RELeTIVOS A MÁQUINAS
PAY:.4 bÀRi4FÁ;'d1.'i 1 Da LÍQUIDOS"

1- Apere:. :,:tçs relativos a máqulhaL parL engarrafa°
mento de lrquidos, uapil.hes de col.ant;c ia a c acionamento

iurida-fe ira
ã,t..±eg
.
..e...

12
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valvalaa &Lanai:imanto, oaractérizado por ser previato um
rolât• iailk á amf,onamen t o do' pinhío - de cemand44'eendo,que
rolete •atei fixado numa haste oblíqua. em reláçâo direçâo di
movimentoÁo pinhâo de comando..
requerente reivindica a prieridade do pedido de patente
2 H 50,23
depoeitado na Alemanha ont 25 de outubro de 1963, sob n
111/64i.
Ponto

la

2 1

do total de

3

Sto

O ..: tlE) ."(0 e.

111)

OUTROS", pode apresentar as mais variadas e adequadas for
mas e,; caracterizado essencialmente . por apresentar corpo /

(1) transparente, Oco .e com parede externaments convera
(2), agindo 'como lente de aumente, e por poSsVir,
mente, uma flange de fixação (4).
Ponte n2 1 do total de 5 pontear

pontoa'aoresentados.

:5"

frisr. /
TERMO NQ 164.670 de 13 de . Julho ca 1964.
Requerente: KAREL CTVRTNIK = = SAO, PAULO
Privilegio de Invenção: "NpVAS DISPOSIÇOES EM PANELAS PARA
BANHO MARIA"
REIVINDICACOES
.' 1 -."NOVAE DISPOSIÇOES EM PANELAS . PARA BANHO-MARIA", ca
racterizam-se essencialmente por uma carcaça (1) confeciona
da em alumínio sou Outro e constituíd a de dupla parede, sepa
vazio (2) que serve para d2
r&,:taá internamente por , um espaço .
pásito de água; tem disPOsto, externamente, na periferia da
superfície traseira, um pescoço (3) com forma cilíndrica e
dotado de uma abertura (4); um apite (5) adaptevel no pesco
ço, com formato cilíndrico, aberto numa de suas eXtremida des e cujo vão (6) toma todo o seu comprimento, dispõe na /'
periferia de sua extremidade oposta de uma abertura (7) su.
.perior;.internamente, nas imediaçOes de dita abertura (7),/
um disco (3) metálico, dotado superiormente de um pequeno /
chanfro (9), est& disposto em posição vertical; externamendotada de dois cabos ou /
te e em lados opostos, a , panela e
pegadores (10).
, pente nul do total de 2 pontos apresentades.

na 1
TIRMO N Q 164.716 -de 23 de Nov,nmbro de 1964
Requerente.: "MD"-ENCZNUABXA mEc3.urcA EQUIPAMENTOS DE ESCRI. TóRIOS S/A • I WALTER MARINI D2 AZEVEDO C. PAULO
Privilegio do Invenço: "APERFAMENTOS EM OU RELATIVOS A
, DATALCRES, DATAWR12S 1: -WEBAWRES, /
NUM-g:BADORES MANUAIS"
WIVINDICAON-.1
1 - "APER.b'EIÇO,U .IENTOS EM ou RELATIVO.) A DATADORES, DATADORES NUMERADORES, NúmERADORES MANUAIS", que incluem pluralidade de discos correspondentes a numeres, datas ou ou tros elementos a serem carimbados, caracterizados, inicialmente, peio fato de que o cabeçote, mável por pressRo exercida sabre seu topo, apresentar bsseulamento em torno de p¡
nos solidários com o pesco(;o do aparelho, pinos eSses que a
travessam apenas a bucha portadora da haJ'ae central de aci2
namento do mecanismo carimbador, o qual á portador, ainda
de fita tintadora . continua, em,fárms de cinta, solicitada /
por tensores ou esticadores.
Ponto m o 1 do total de 3. pontos apresentados.
9 .2

4—

/
.

/

///,4%;

T1amo N e '164.711 de 23 de Novembro de 1964
finaerente; INCOSTRIA E COMERCIO GUARANY S/A = StO, PAULO
Pavilegie de InVençãO:"N OVU .PEGADOR COM VISOR, PARA '11Tè
DE MANTIMENTOS E OUTROS"

REIVINDICA031
3 • NM0109•-MADOR COM VISOR, PARA LATAS DE MANTIMENTOS'

, TORMO N O 164.721 de 23 de Novembro de 1964
Requerente: JOSÉ BENEDITO CARIA = = SA0 PAULO
Fri:v1:14glo de Invenção: ' , Nowa JÔGO BRINQUEDO PARA CRIANCAS"
REIVINDIgAÇOES
1 - _110V0 JôGO BRINQUEDO PARA CRIANÇAS,
por se formar de uma ou mais caixas razas. de base retusles

Segtinda-feira 12(
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"4
lar e tenclo, .proVrto a uro ,dos lados menores, um .trãvessaq
,
.
que sustenta pequenas cortina S mOveis'correscondentes asar,.
Andes dos gols de um campo de futebol, cortinas aquelas.e
rimadas por um námaro correspondente WS pontos ganhos em /
cada jogada, .feita por meio de uma bolinha atirada pelos dg°.
dos contra as referidas cortinas.
Ponto n9 1 do tÁtal de 3 pontos apresentados.

TERMO N o 164.766 de 2 de Novembro de 1964
Requerente: ITALMA S/A INDUSTRIA DWMOBILIÁRIO = SA0 PAQU.
PrXvilOgio de Invedoe "POVO ELEMENTO PARA COITPOS410 DE ji
PÉá DE MESA, PAREDEE DIVISORIAS
CONGtNERES"
Up11~0,

Aallo N o 164,740 . de 24 de Novembro de 1964
noOlorente: OSWALDO PICCIOLI =. = S7.0 PAULO
Prdvilásio de Ilivenção: "NOVAS DISPOSIÇOES EM PULVERIZADOR
PARA LAQU2"

1 0 Novo elemento para composição de pes de mesa, pari
doa divisories e migeneres, caracterizado por compreender A
Um perfil metálico retilLieo, feito di preferencia em alumi
tio, perfil este com secção transversal de espessuralpequee
na e constante, Porém formada a partir de um treeho centras
maior a retilineo, com uma da t extremidades providas de /
duas pequenas abas paralelas entre si e ortogonais ao cem
trai, ditas abas sendo pouco afastadas entre si, compondo g
Uma oanaleta Intermediária em TI, e tendo alturas diferentes
a mais externa superando a intera de uma 'distencia igual
espessura constante do perfil, enquanto que a eXtremidade
Oposta á dotada de uma Unica aba maior e tambem ortogonal,/
porem dobrada em S, e tendo ainda um curto' prolongamento
'tremo, dobrado inclinadamente para dentro.
Ponto no 3 do total de 3 pontos apresentados.

IREIVINDICACtES
. . b om DISPOSIÇOES EM PULVERIZADOR PARA LARUP D 015
&Cate:eludo por um corpo (1) disposto horâzontalmante sabrO
uw'baso tubular (2) com parede rosqueade que se adapta a0
bocal do recipionto (11) @condicionador do leque, apresem:0:
tando-oe Z;sto corpo (1) com extremidades salientes C Oilíné.
deis, uma delas rosqueada externaLáte (3) e outra provio.
t:In oon caliZnclas anelares O . ), sendo que npartir OeuteDg
@ai:guias Q. ) o (4- ) o corpo ó perfurado por emale
$6) independentes e que se curvem e se We r2=4019 9ggt
te interna da base (2)e
32unto ne 1 de total de 4. putwagii0.444t4Orp

- 4

m.~~~~~2~nyNsmuutio.~~
..~1~4.2~5.2~~,t01.0
Wt7.1W.~.
.~ ~~29%

TRAmo No 164.914 de 30 de Novembro de 1964..
Requerente: SEBASTIAO'DA SILVA PINHEIRO = = GUANABARA
Pkivilágio de InvelOo: "ORIGINAL DISPOSITIVO ADAPTÁVEL ES
PIWIRAS PARA DIVERSOS FINS,'
agavINDXCACOW

1 ORIGINAL. DISPOSITIVO ADAPTÁVEL À PITEIRAS PARA A/ÁUREOS. PINE ;) caracterizado pelo Lato de se compOr de um ci
Mndro metálico, de diemetro ligeiramente maior que o da Ra
Seira a ser usada,. ;tendo em sua periferia, perforaçZes
eitudinals que servem de elementos de ventilação e interior.
Dente, .um tela metálica finíssima ou de nylon refratária
que impede a sad e cinza, adaptando-se à piteira após a
atecocago do cigarro nesta.'
Ponto no 1 do' tótal de 3 pontos apresentados,
.d1=0.X02,66.0ML de Ode Jorodro.•d9-3,965/,.

;Besegentexs gEmo grum ardrand
*e.cle,von'tdie..AUTOVCCULO á PROPUL$110 IlkAçZ0 IMGRAL,,,e
1
ZotairwiinAcrulq,/
/33
Aeteefe(ealc go propalai> e trsçAo .intogral, especial
• rusgag ..timAtai. pez.a. ¡ecoa, pereunoin fora cle ectradp,,_ ecroetesizeCo pe•le gete d cee Jataí cae :Coiel getiPót tr.áii4raulti.plamadoe.:frieglio-erzablo
e úlleanacial,
eeda .U'dde'Cails tribaaieJaum £4 eemplexo, de suma ch
".1F1
. Orar isterreate emtra . onsuargas Ueo Itarroa
de tor495 eaáa on da di

.•
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tos grupo. sendo, *14 disso, aplicado as guardas das barras de torsãO,
•
I
• que est1o.oportunamante integradas por especiais elementos de molejo
os dois citados grupos motor -multiplicador -fricção -cembio e diferencial
podendo par, alem dissovcomandados por uma pluralidade de aceleradores
acopláveis e por uma &lide alavanca que aciona tontemporeneamente os /
doia diferentes câmbios de velocidade; os dois grupos motopropulsores /
citados sendo, outrossim ligados as duas junçOes homocineticae e a /
uma pluralidade de especiais grupos de tração aos quais são aplicadas as
q uatrO rodas motrizes, latas Ultimas por meio urna operação de facil/
extração podem ser tornadas independentes em relação aos citados grupos
de traçiovo autoveículo em apreço 4, a14m disso, caracterizado pelo ia
to . de ser provido de uma pluralidade de orgãoa de freio independentes
cada um dos quais ; susceptível de bloquear uma Unica roda./
O requereare reivindica a prioridade do pedido de patente/
depositado Ali Itália aos 15 de janeiro de 1964 sob na 944/ 64, verbal* /
U.9Z3./
Ponto no 1 do total de 11 pontos apresentados./
.

D(.;

•

com que o membro de válvula se flexiona •l;sticamante para fCra em ra
loção a uma das suas s;des e p ossibilito . ume abertura anular entre as /

• t
•
partes adjacentes do membro.do vályule e a's;de para a passag
em:cÉentro.
-olada de fluido atreve:3 dela: ;Uma outra arruela colocada dmediatamente
para dentro da referida primoira arruela e de um diZmatro externo um /
•

f

pouco menor que o da referida primeira arruela e também menor que o diâ
metro interno do referido membro de vÁlvulad
requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido, depositado na R eparticZo de Petentee ' d: F
rança, em 9 . da janoi
ro de 1964, sob na 959.815./

Ponto no l_de_total de 9 pOnto, anresentadoe.

J\ »e
1
._?"11

\. ..=,.. n:\.).:„
.

\

,

7
*\•
,---,:, 5
J .i<
' kS '2 35\,.

•

/1„;/<:::..f. ',\\„ o \
4.Vát" \
.,-n..--i
-)92?5:- 65 62 121.--50 r. \\ .59
.n1 ^
‘!:.:' N
\ ..z.
-,iti.li
\I;
-58 ''
. -- \\. kg
15 1 11 2 \-/),)
32 . :-..-_—.à
.„.:-.)f. ,i-i-2,-.%

14

4

r

13

N.

\s. \)

ik
1!

(
g--,,,,:.;\ ,......4
\ \ VY1
'e
i
- \--........) -j
`,...
j

IUMO Na 166.10j de 8 da janeiro de 1965.1
Requerentes CHRISTIM MASIR LUCIEN LOUIS BORCIER DE CAREONn FRANÇA./
Privilegio de Invenção: áMORTECMDOR LR EMBOLO E CILINDRO BR 100 DIRRTA,/
.

Rei vi nd-1,.4£4„/

/).5'

f\

1 - Amortecedor de embolo e cilindro de agro -direta q ue /
compreende wn cilindro que contam. fluido de amortecimento, uma haste de
embolo e 4m embolo disposto para reciprocação no mesmo; caracterizado /
pelo fato de compreender meios para desviarem filido da amortecimento /
atreveis o embolo de um lado para o outro, incluindo os referidos meios/
uma cavidade anular formada em um lado do embolo e tendo paredes circo:.
lares interna e externa, sendo a parede interna compreendida por uma /
projeção axial substancialmadte cilindrioa concentrica com o oircuadaa.
do a haste da embolo, sendo a parede externa compreendida por uma saia/
periZerica anelar estendida axialmente a partir do embolo na mesma dite
• Q .do da referida projeção cilíndrica, uma arruela concentrioa Com a ror2
ride haste de embolo e a referida parte cilíndrica intarna.e aaportadAr
em posição fixa em relação a ela e espaçada axialmente em relego referida projeção cilíndrica interna, um membro de vávula que compreende
pelo menos um disco do Válvula anular el4stioo colocado atravis R mofe.
ride cavidade e tendo a sua parto marginal rae'tsornente externa assente.
da contra a parte externa da referida saia anular para movimento em uma
airoção aw.lal em afastamento relativamentel referida saia, e a sua par
-te marginal interna radial assentadi sebre-a referida arruela para mo vimento para fora da referida-arruela na direeão axial oposta, pelo que
O movimento do referido embolo em uma direção provoca a pressão do fluí
d9 de amortecimento contra o membro- de vílyula na dlreoão oposte , è faz/

TERMO N o 167.284 de 17 de fevereiro de 1965
Requerente: RAPABL VIGAS PASSEIE m Rio Paulo m
Privilegio de Inecriçio: "NOVA DISPOSIÇIO EM BATOM PUA

/
LÁBIOS

IVINDICACDB

1- "NOVA DISPOSIU.O . BM BATOM PARA LÁBIO", coaatituído de
na estajo convencional de preferância em material transparente

a caracterizado por dispor no seu interior uma serie de betone
cada um da respectiva oór e sobrepostos • encaixado, une aoe
outros formando um Unte° Conjunto, sendo que cada batom ti mon4
tado num suporte individual • com a eGr correspondente à eOr
do batom, sendo que O referido suporte tem urna parte petit;r1
na saliente para a fixaáen do batom, • • parto inferior ' il asa
para eervir de receotículo a eubsequente extremidade do outro

batom. •
Ponto no 1 do total de 2 pontoe apresentadoe.
-2
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as 1e7.30a dell:1 'Co hl:e:Éneo .de 43.§69j
sL
fteguerentes DUT8CMG GOL». UNA RItWRISCÀItgOOTÀU1O1àLS .1444.94tml
/ t
• • t
'
egeALMANHAdO

,4~

hivileglo de Tavengeot DARRO D.9. SAL PAR') A Pumamp 92 Aço 11 PaR0
VORDIDOW
C41214.041541ineê

Itanho de cal pare

nitra:400 no a90 e J:erro gund4d0D
,eee so cenplle aubatenciaíMente de cianatos ou clanmtoo de poteado CU
e

e

de etido # caracterizado pelo ¡ato de a p roDentor ano propor* de etd10
e çotaselo (encalada Abre o meta paro) do 50% em peso de poteseio
50% em peco de scidio ate 65% em 4so de potassio e 35% ai peso de diOdie n
k eequeeeete reivindica a prioridade do correspoedente
41dme deposi ado me Repartição de Patentes de Alemanha, em 11 de . Oen/

/MIO, Ea 167.852 de 16 de março ao 1965./
Requerentes LARINI & CIA LTDA ai6 GRANDE DO SUL.'

de 1964, sob o nUmoro D 44 157.VIba8b./

Privilegio de Invençeo: CONJUNTO MovEL PARA PURIFICADOR ta &a TIPO COI.
PA E POMO A G4S./

Ponto n.2 1 do total de a pontos apresentados./
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1 - . Conjunto novel para purificador ce ar e ruge a
earacterizado por ser constituido de uma estrutura tubular formandolm-'
se do foco e-colunas de sustentação de purificador ou de ezaustor.tipo.
coifa.
Ponto IA 1 do total de 3 pontos apresentsOoa./
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TÊRMO N 2 167.332 de 19 de fevereiro de 1965
Requerente: LUIZ PÉRISSÉ DUARTE - São Paulo

Privilegio de Invenção: "PLACAS PADRONIZADAS PARA BSCRITAS
GERAL"
REIYINDICACOES

1- Placas padronizadas para escritas em geral, elejam nenu,
eira ou mecanográficas, caracterizadas polo fato de as mesmas
serem obtidas com placas de metal ou equivalente, de qualquer
temi:rabo, cem moldura ou não, placas estas que recebem esmalta-.
ção especial que permita a escrita por grafite ou carvão giz
de cor ou outro.
Ponto n e 1 do tojal de e pontoe apreeentadoo.
TÊRMO Ne 167.339 de 19 do fevereiro de 1965
Requerente: REXALL DRUG AND CREMICAL COMPLKY Privilcigio de Invenção: "PIRES PARA COPO
s/4CÇES

TUNA
169.4()U de
de calo do 1965.
RequOrente:.CLARK.EQUIPMSRT.ÇOEPANY.
privilegio de Inven;ão: . "MONTAWE Dg TRWESTÁGIOS PARA iMPILRADEIRA".

I- Um pires ou descanso para copos d'águs. e similares, ca
eacterizado por compreender: um membro superior para receber o
copo; um membro inforior separado; e um membro separado para
receber a emidade, sendo os ditos membros superior e inferior
destacàvolmente associados para. menterem O referido membro id.drailo em uma poeiçãe intermediária entre ;les, enquanto o
membro euperior possui uma superfície de fundo foraminoea, detada de meios para conter um CODO, e para manter o fundo do 09
po espaçado relativamente à superfície de fundo foraminosa.
L requerente reivindica a prioridade do correspondente pe
dido depositado na Repartição do Patentes dos Estados Unidos
2e Ame;rica do'Norte, em 27 de abril de 1964, sob n 2 362793,
Ponto n e 1 do total de 9.pontoe apresentados.

&.".ilanDxciçoas
1 - Uma

.

estrutIcra de montan .4e,de tres enté:gies para empilhadeira,/

com cações , do mastro.eternaintermadirie e interna funcionando telas
cOpicamente umas om:relavão ! ,as outras, estando a seção externa fiiadai

no carro da empillàairy t'srando um ,Frfo da ,ge, montado na seção

in

terna e com movimento uo -igr!jo em r:as;c., no: enldáxi6 de expansão dispo4
do de um p.rimoiro l„ un , nra n um twc:Jx3 ,le-.wttos expansiveia ecoa

c;ntricos, est&ndoAp,siyo alas:acto lig&Clo nu ueção intermedikia do
tontante, o ségundsolamento. .11..gado e-,soção. interna e o terceiro .ell
mento ligado no garfo , carge l sepdo móvel ao longo de segundo elomoncaracterizada por ter .uma.primeira roldanc...montmda co terceiro..oll
Minto, para girar noz eirn transversal do carro da ezpileadeira, UAL3
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t;
gualda roldana montada rotativa na seçio intaamediria dá montantéi para
girar num eixo longitudinal ao carro da ampilhadeira, um primeiro. cog ,
Junto de correntes ligadas para funcionar, coai uma das pontas pre'sas na

Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da AmeriCa ao Norte am 5
de maio de . 19649 Sob o n s 365.087.,
Ponto 'na, 1 do total de 6 'pontos apresentados.

anite interna do montante, passando por cima da primeira roldanafe com
a outra ponta presa no garfo de barga, a um segundo conjunto de aorrea
toa ligadaa para trabalhar, com uma das pontas presas na seção interna.

..... a.

'do montante, passando por baixo da segunda roldana e com a Outra ponta
presa na extremidade superior da seção externa do montante.
Reivindica a prioridade do corraspondente pedido depositado na
Aepartiçgo de Patentes dos Betados Unidos da America do Norte em 18 d*
maio de 1984 , s ob 0 A° 388.064.
Ponto na 1 tio total de 6 pontes apre.aintadosa

AG. f

22E4O NQ 169.432 de 5 do maio de 1965.
ELO PAULO. a
Requer:á:1U. URUS COF2ANI.
PrivilágiO de InvençRot "ALUAI,. DA SEGURANÇA .PARA PASTA-COM,
MALAS

E OUTROS".

aulamioàçof
1 a P ALARM£ Da

SSGURAÇA PARA PASTA-COPAR, MALAS S OU.CROS0, caract/

usado por ted 'e interruptores compostos de interrupçio secreta sem
meros que controlam externamente o sistema de alarme identificável pele
tacto.
Ponto ug 'l do total do 5 pontos.Roresentadoa.

TARia) N0 169.a16 de 5 de mato dá £965.
Requerente. VRaDRA INDATRIES /NO. . U,A.A,
Privilegio

de Invenção:.nONJUNTO . DE RODA CONTADORA"

.1 a Dá conjunto da roda contadóra caracterizado por compreender

um

cubo fundido tendo uma parte tubular central se estendendo axialmente a
propraado para 'receber um eixo restabelecedor de contador .1 Uma parte
de ' flange radial espaçada axialmente para o interior de porem adjacente
uma extremidade axialda parte tubular, um aroseaUchapa metílica fk
xado aparte de flange tendo superfície portadora de indicaçSes geralmen
te cilíndrica, a parte tubular do cubo tendo extremidades axiais redua
das, um par de mangas Montadas nas extremidades axiais ' reduzidas da paz
te tubular, as ditas mangas sãndo retalcs no cubo por bordas externamm
te flangeadas da parte tubular, uma engrenagem restabelecedora rotative
mente montada na dita extremidade axial da parte tubular, , uma engrena-1
gem motriz rotativamente montada na extremidade axial oposta da . *parte
tubular, a dita parte de flange tendo uma Variedade de ressaltos axial_
mente salientes angularmente - espaçados e - as ditas engrenagena tendo sg,
perficiei de apeio anulares axialmente voltadas acopláveis pelos

rei

saltos —
para sustentar as engrenagens contra deslocamento axial
para
dentro, as ditas mangas teafta ressaltos radiciaic para sustentar as en
grenagens contra deslocamento axial para o exterior, e dispositivos /
montados no cubo operáveis pelo eixo restabelecedor para.seletivamente
travar o cubo com as engrenagens motriz e restabelecedora

àamo N o 169.549 da 11 de maio de

1965.

Máquereatos COMPANHIà 21a0OLA SKO PAULO, - SãO PAULO.
Privili.glo de Invenção: "APIALSO DaSTINADO A NaUaCIMaNTO Da P &Ma

PA QUINA DE GÁS LIQUEFEITO DE PSTROLSO"
ASIViNDICACOS5

- "AMALHO DESTINADO A AQUEClIadATO Da PINTOS PELA QUSIMA D. GÁS
LIQUEFEITO DE PETRÓLEO", tendo uma campánula suspensa, comomai de . dg
flexão e concentraçilo de calor na área subjacente, caracteri..ado por
presentar, inferiormente a dita Campe:nula um queimador de gás liquafalto de petróleo, consaituido por um tubo metálico enrolado em forma da
espiral plana, com untai das extremidadas fechadas, possuindo uma plurala
iaa* de orifícios awliaaados para salda da gás, diretamanta para guaima
Ponto n Q 1 do total de 8 pontos apresentados

•
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U e 170.140 de

3 de junho de 1969.

lequerent et CARI, EMIL DARTENS.

DINAMARCA.-

.1.

PARÁ AUTOROVRau,
!Privilógio dealomnção: "INSTAIA00 DE.SINAIR
FIVIODICAÇOgg

1 W Instalaçãode sineie para,automóvela, Q4 espremo acho Immvuo.W,
4
' uja âego
go de lanternas de sinalização . em cada canto do automóvoI 9 m
de lanternas, por meio de um raiá entermitente, estãO aoopladoe, cegai;1
cemente com uma chave comutadora do indicador de'direçãO, OOM UM4 pOW.
laW
;ão inicial e duas posições, onde ac lanternas de'SinóliEe" ..830
areito respectivamente no ledo esetterd0 dó automóvel dlt lampejou.
neums, cuja instalação, aleM disso, tem um comutador inflUOR4adoplo5):
travão do antomóvel e servindo para dar sinaie s qUendo frenagem 9 maraffitf

tERMG Ne 170.131 de 3 de junho de 1965./
Requerente: CflENSIRAND LIMITO = LNGLAJERRA.1
Privi14gio de Invenção: PROCESSO PARA O rilarAMENTO 1:6 FIBRAS B PARA MA
NUFAlURA 115 PAPEL./
Reivindicas:C(1s./
1 - Processo pare o tratamento de Tibras formadas a parti
de um polUero acriloni dtrila contendo pelo menos 80% de acrilonitrilai

risada pelo fato que cada jâgo de lanternas de sinalização'conelete
-ta lanterna vermelha, uma amarela , e outra lanterna verde, aooplacjaeciR
lu:at a men to Com o comutador do indicador de direção, c comutador do trlà,
leo e coá um comutador da engrenagem do inverso do autoável de. tal Rã
beira: que an . lâmpadas verdes num lado.do automóvel dãO Ina.constante

para tornar as ditas fibras capazes de serem usadas na manufatura de /

oando o Interruptor do indicador do direção ocupe posigEo para tira
xo lado oposto, e a engrenagem esteja numa posiçãO neutra Cu liUM p4580

papel caracterizado. por compreender as fases de redução dai ditas £1 .
uras a comprimentos curtos de pelo ), emersão das ditas fibras em . /

frente e o travao não estojo influenciado, 'que tGdes as 1CmpadaW alà4
reles brilham de luz constante com o travão influencied0 quando o cou4

eme solução aquosa de um agente formador de oXigtnio A uma temperatura

tador do indicador de diroçãotcupe a posição inicial e a engrenagem ak
teja numa posição neutra Ou num.passo â frente e ouando o comutador' deN
indicador de direção ocupe posição de ,viragem , e a engrenagem esteja em

entre os limites de 10 Q C ati; 100 0 C duerante um determinado perlodo para fender as ditas fibras; lavando as ditas fibras para remover o ageá
te formado de oxigtnio o secando as ditas fibras./
6 - depositante reivindica a prioridade do corresponne'n
.te pedido, depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 3 de
junho de 1964, sob n o 23.014K64./
Ponto n o 1 do total de 1Z. pontos apresentados./

--"TARNO No. 170.134 .. de 3 de junho de 1965.

posição de inversão, que as lâmpadas amarelas num lado do automOvá.dgé
luz constante quando 0 . Comutador do. indicador de direção 0~0 po81.02)
para viragem ao lado oposto e a engrenagem esteja numa poeigIo neutra, na
num passo â frente e o travão esteja influenciado e que t4defLa0 3496
das amarelas dão luz intermitente quando a engrenagem eeteia.'emposigle
le inversão e o travão não esteja.influonciado.
ponto 102 1 do total de 2 pontoo apresentados.

Requerente: CAIU/4W 4 RECUA, INC. - U.S.A.
Privi14gio

FILSZADO2
COM PASSO FINO E TUBOS FABRICADOS DE AC51D0

de lnvenç g ot "PROCESSO PARA A ~RICAÇA) DE TUBOS

e

CM O REVERIDO PROCESSO".
-

REIVIND,ICAÇOES

1- Processo para a fabricação de tubos Matados com passo fino,
caracterizado por compreender as fases:- prover a rotação de um tubo 14'
ao e do um rõlo. filotadbr, dotado de uma pluralidade de diseqs com
metros progrossivamente crescentes; prover um movimento de avanço reli
tive entre o tubo e o ralo, em Uma diroção sensivelmente radial do tubo
para*Mwgulhar as porções perifóricas dos discos atá una profundidade
pró-doterminada no material do dito tubo; diminuir o ângulo de conicida.
de do rõlo em relação . ao tubo, e aumentar o ângulo de obliquidade do r;
BRV

'lt em relaçãekao tubo, durante o dito movimento de avanço.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado noRepartição de Patentes dos EstadosUnidos da America

.d.0

Norte, em 2P

de dezembro de 1964-, ao' r 421.59L.
Ponto N e 1 do total de pontos apresentados.

rNe-...

66
9

10
i2

i6

J.

LJ

aamoNO 170.146 de :- 3 de junho d .e 1965.
Requerente: . MASSW-FERGUSON INC. - U.S.A.
. Privile g io de Invençãdr'KAPBRFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIM
'4 II{Pt.04S1T.03 AGRÍCOLAS"
REIVINDICACOES-'.

2 .. Uma grade de discès tendó : uk areboto perxedot, e un. ,00041,10@,
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de dia008 montado no dito arcabouço portador, caracterizada por diápoék
tivoe . pormilindo o ajuste pivotante limitado do dito conjunto de distou'
em razoa* ao dito arcabouço em terno de um eixo vertical, • dispositá
vos' permitindo p ajuste pivotantu limitado independente do dito oonjn.
to da di000s am , relaZo ao dito arcabouço em terno do um eixo .borizon,
tala

1WIVindica a ' prieridmde do correspondente pa4ido . dépositado ma.
gapartiiio de Patentee dos ,Estados Unidos . da' AMerica do Norte, ma 3 de •
:jUnhO de 1%, soh.o nP 372.20.
Poato

O 1 do total de 13 pontoe apresentados.

:7=ng--I

g

WERMO N o . 171.565 de 23 de Julho de 1965
,
Requerentes BERTIN &
PriyilegiO.de InvenCão "APERPEIqOAMENTO SM VEtCULOS A COLCHIO DE AR E A
BÁ-iPLExfvEL"
REIVINDICACOO
- APerfeicoamento em veículos a cachão de ar a abasflexivel
oomo.velcuio terrestre ou aquático, ou outro engenho para trabalho em

solo, comportando uma'aba . flexivel envolvendo um colchão de ar portador,
caracterizado porque . a parede dessa aba comPréende na frente e atrás,com
relagão .ao . sentido normal de deslocamento.do veiculo, partes que tem E.
ma borda inferior situada atra de sua borda superlOr de modo a reduzir
•a ,reeisténcia ao 'avanço do veículo.

A requerente.reiVindica de acárdo a.prioridade do correspondente pedido depositado na RepartIgio'de : Patentes na França os: 23 de Ju
lho ' de 7964, sob n o 982.800
Ponto n o 1 do total de 10 pontos aPresentadoe.

*NO 2i9 170.35 1

de 11 de junho de 1965./

8aquarent;I SIAMICÁRBON N.V. = HOLANDA./

TREMO N2 124.240 de 17 de novembro de 1960
Roquarentes .JOEÁNS DOMERMSIS ARMOU.

privaigio de Igvan00; PROCESSO DE POLIM42IZAÇÃ0 IONOGANICA DX LAUS.

Privilágio de Invenqies 'PROCESSO PÁRA CONFECCUMAR ~OS /0 MO8I2a -

SUS./

REVESTIDOS EM TODA SUÀ VOLÚ DÁ MÁTdRIÀ PLWIN domo SEJAM CHAPAS '
Reivindicaçães./

• 1 . Processo de polimerlzação ionojnica dé lactamos, ,Cs.
rácteirzado pelo rato de uma lactama, ou mistura de lactamas, ser . aUbnettde pollimorizaçao cateltice ionogenica, na presença como proMo
tor, de pelo meava uma lactone insaturade./
A depositante reivindica a prioridade 'do correoponde!
te pedido depositado na Repartição de Patentes de Holanda, em. 15 d. ja
hho de 1964, sob o na 6406750./
Ponto 422 1 do total de 8 pontos apresentadas./
' TERMO- N 2 , 171.562 de 23 de Julho de 1965

Requerente: AMERICAn CYANANID comPARY. - E.U.A..
Privilégio de Invenção . "SILENCIOSO CATALITICO"
.p.EIVINDICACCIES

1 - Um silencioso catalftico pata oxidação doe gases de escapenicrocarbonados caracterizado por compreender em arranjo concentrico,um
alojamento ellindrico tendo uma extremidade de a' dmissão e uma extreada
de de descarga, uma manga ciiindrica se estendendo longitudinalmente no
interior do dito a1ojamen-o, A , .ta manga pendo perfurada exceto no to
cante a um setor superior,so estendendo longitudinalmente bloqueado,, e
um tubo cilindrico.se estendendo.longitu&nalmente perfurado centralsen

te'disposto no interior da dita manga.
A requerente reir:lnt:.:le'e acOn l o a prioridade do correspondente pedtdo depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da A
mérica, e.s 22 de setembro• de 1964:.so1 n 5 7,98.502,
. " Ponto n o 1 do total . de '5 ' pontos .%resentados

na

1IE8A,'E5QUORIA3 DE 3ÁNBLÁ3 OU simpantsa!
Bylvxmoialçame

1 - . Processo para confeccionar objetos de madeira revestidos mm
volta teda da plat6ria plástica, como sejam-chapas de 1118861, esquadriai' de janelas ou semelhantes. onde um Iniciao da madeira á colocado em ama
forma ca que correeponde ao artigo a ser . febricado, sendo o dite,nío14
o escorado por meio de peçae de distanciamento, feitas da meeis sat4sis
pi4ties, caracterizado pelo fato que o núcleo de madeira ou de fibrasde madeira 4 dentro de uma forma eca (5, 5a, 13), provida de enoanamento, de entrada e saide para a resina de fundir (13 i 15b), distanciado por meio de gatas endurecidas de matéria plácitica . (3),.aplicadas am
.nticieo ou na parede interna da forma Ui' e em seguida completamont4 r*
,veStido em teda sua volta pela sem de matéria plástica, qui pesca
la tones Ui X5, 5a o 1.3).
Ponto na 1 do total de 7 pantoa apresentados.
cs-,

2, Á
2
2M0 N O 172.590 de 27 de agasto de 1965
R equerente:- NONSANTO CON?ADY
E.U.A.
Privilegio do Invenção "PROCESSO APERFEIÇOADO PARA PaRICAR UM PIO IMÃ
RADO RSpIRALADO E APARELHO PARA EXECUTAR d mEsmdm.
REIVINDICACCE3

1 - Processo aperfeiçoado paa fabricar um fio estirado espira..
Lado, peio fato de que se coloca um fio termopléatico dele
tensão, depois (1, çue um lado do rio é, antes de mais nade i, coilmige

‘-\
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sabre uma Superfície rotativa quente e, depois, o outro lado do fio
sonduaido sabre uma superfície: rotativa fria, que tranamitevo tio em.
do assim provido de uma aspira eu potencial e eolatendo-se degole': fl„.
o. Finalmente', a depositante reivindica, de acOrci; e ons5ioridaãí do
correspondente, pedido, depositado na Repartiçõo ' de Patentes doá Estada,'
Unidos da América do Norte, em 28 de agasto de 1964, aob o no392.731,
Ponto n s 1 do total. de 12 pontos apresentadas.

TARMU ' ia , 134.513 dó 29 de novembro ' a. 1961

Requerente; ROHM&RAAS COMPANY.
%R.A.
hl:á/Ágio de Invenço t NJOMPOSI00 . DE REVESTIREM DE POLImao
.CORAn.
ffig-r(~1
trma composição de revestimento de p ogmer0-06ra earaetórImada/
por . CoMpreendar uma disperao aquosa tendo um p8 de pelo Menu, 7,0 dop
seguintes componentes essencial, (a) uma cera, (b) UM agente disparou.
te, e (c) pelo menoe um. polimero linear hidro-Insolxivel de moleoulas tink
no-etllenicamente insaturadas comprem:tende 4 a 100%, ou peso, do unida,
das derivadas de, pelo menos, u l a assina da fOrmula (1) ou (Int
•
4 -/I* - N(0)2.

•'

na qual R á, R Cl ou 0113
-1t2

R ou um radical de hidrocarboneto alifitico satura do tendo de
a 10 ,átomos de carbono

,1

k -O- ,..s- ,c-0 oa -C-

• á um radical ' aIcollenico de cadeia linear ou ramificada tealo do 2
a IO, átomos de carbono
IS

TÊRMO NO 209.287 da . ad do maio de 1969.
Requerente: PLASTIFAMA INDUSTRIA E coxdacio DE PLÁSTICOS LTDA. szo PAU.
• N6V0 itIODP./.0 DE PRENDEDOR PARA PAPÉIS, ROUPAS E
Modelo Industrial:
01172RCS
Argv.i,NDIQADDE4

1- - Egvo mOdelo de prendedor parapapéis, ronpas e outros, caractl
rizado por duas placas qa tem a forma de leques, tendo uma metade Posta
rior em semi -cfroUló e a metade anterior afunilada em trapezio, sendo
que, cada uma destas placas iguais, apresenta em sua face interna e'cea,
tralmance, uma nerradura ou parede transversal, parede esta que apreaea
doia alargamentos equidistantes, sendo um dotado do cavidade ..o outro
de um pino ou projeçie, datai zoai: que, quando'as placas justapostas,/
' com suas faces uma contra a outra, os pinos ou projeções e* alojam, nas
cavidades; Sendo qie junto as margens laterais da parede anterior das
referidas placas, sio previstas canaletas que servem de alojamento para
grampos metálicos em fora de "U" ' cujOs ressoa abraçam os lateraim dam
placas, tudo conforme descrito no memorial ilustrado nos desenhos eu
zoe.

na qual fi c e H ou alcoil de 1 a 12 átomos de carbono e a é um inteiro/
tendo um valor de 1 a 4,
sendo o citado polímero que contém unidades de lamina usado, se se quiser,
si conjunto dom outro p olímero de adição vinílico que nio coutem unidades de malna, formando a composição, por secagem, um revestimento que
tem uma dureza Knopp do eiirmat de 0,5 a 15.
Rialvirdica a prioridada -do coarospondonto Podido depositado na
Repartição' da Patentes doa Ratados idoa da Am.rica wa 7 is dezembro,/
da 1960, sob o
Pontonw • 1 do total do 11 pontos apresentador:.
Tà1)10 . NO 141.783 de y de agasto de 196 2.
Reenzerente: . 02NTINENTAL . 011. CONIWY
LUA.
Privi/ágio de Invenção: "PROCESSO Ar -V7EIÇOADO PARi PREPAR4110 DE ALCO/lik

ft: ~TE*
REPPIONCACDE4
.

I - Processo a perfeiçoai:tapara preparWoadealcolletadetteggem~

te, caracter/Ádo pala feto dl. coiprvnder as tasca :Fe: (1) separar met
de alcanas de cadeia reta. partir da um destilado de petráleo ed.

' fração

bstancialmeate dosprovidOde ~finas e contendo ar referidas , alcaaas iMA
- tofream Udeocactionetos esderlanEaL.ratar senão a referida fraçãO:adnaa,

Unido Ponte apvesentado.

eareireemizacta p. elm. Ratado linelnirrmUninantlidnde predamiasatedetabransid
1 commoesates,dam cluafa a ~Cremam comprimento do átomos' do carbono en-

9*

F1G.1
e

F

tre a piam molecular mai:ata/soe &membro -dg! pesa molecular aals almeaasi
não excede de quatroitomas:de carbono; (2) cIorar a reterida'fração at4
o ponto em que entre aproximadamente 10 a 35 m014 . daa alcanas presentes/
sio substancialmente s. mono-coradas; (3) alcoiler um caaposto axila coe
O produto da. cloraçãada fase (2) e2 presença do uM catalisador de aleis!"
laço; e (4) recuperar a alcantis da mistura de reagi° da alcoilação.
A requerente reivindica &Prioridade do correspondente pedido da.
! positado. ná Reparti,ío ",p Weetea dee Estados Unidos da América em 4 do
agóáto de 1961 Sob 11 0 129.252.
Ponte n O 1 do total de 8 p ontos aoresentados.
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T24110 NO 146.176 de 15 de /a p eiro de 1963.
FRANÇA...
Requerente:- ETABLISSEMENTS KUU.MANN.

la resultante e do halogeneto de hidrogênio, reação do halogeneto de a1-

Privilegie de Invenção: ° PROCESSO APERFEIÇOADO PARA A IGNIFUGAÇAO

quilação, ' recupéraçào, separadamente; da Mistura de reação resultante, do

quilo com um hidrocarbonetO aromático na presença de um catalisador de ai
produto de hidrocarboneto alquiliaromático desejado .13 de hilogeneto de hl
drogenio adicional, reação do halogeneto de hidrogenici com oxigenio, roca

DE FIBRAS TEXTEIS
REIVÁSDICAÇOES

1 - Um processo aperfeiçoado para a ignifugação de fibras texteis,d

petação do halogenio liberado, e 'suprimento do ultimo para ulterior rem

caracterizado porque se associa o processo . que consiste em impregnar as
mesmas com soluções aquosas contendo produtos resultantes da ação do amo
híaco com álcool metilico u ")bre t..15meros da fórmula PO" C1 2+3 , , OVOU

ção com o bidrocarbonet0 parafinicoft
A ' requerente reiVindica ' a prioridade do correspondente 'pedido cte

tualmente misturados com polímeros da fórmula (PNC1 2 )11 ; com a submissão/
das fibras impregnadas, a uma temperatura compreendida entre 100 e 200"C,

maio de 1962, 'sob n o 194.372.
Ponto no 1 do total de 12 pontos apresentados.

positado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America em 14 de

a um tratamento por meio de um derivado rbativo com alto teor de nitrogi
saio.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes da França, em 16 de fevereiro de 1962, sob o no
888.294.
Único ponto apresentado,
TÉRMO NP

146.305

Requerente:

21 de janeiro de

UNIVERSAL

1963

OIL PRODUCTS COMPANY = E.U.A.

•Privil4gio de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇAO DE UM SAL DE ÁCIDO AL

QUIL-DIT'O-FOSFORICO E PARA A ESTABILIZAÇÁO

DE MA

TERIAL ORGIN/CO OU ÓLEO"

6

RETVINDICACOES

_ Processo para . a fabricação de um sal de ácido alouil - ditio-fosnirico, caracterizado por compreender a - reação de um ácido ' alquil_éitio - fosfórico com um produto de reação polimérico que concem um átomo de
nitrogenio básico .e 4 escolhido do grupo que consiste de (1) o produto de
condensação de uma a duas proporções moleculares de uma N-alifático-dielcanbl-amina, em que b grupo alifático unido ao átomo de nitrogenio contém

"-/1

TERNO N o 152.934 de 19 de setembro de 1963.
Requerentes PILKINGTON . BROTBERS LIJ4ITISD. - INGLATERRA.
Privilégio de Invenção; ° PROCESSO PARA A FABRICAÇX DE 'VIDRO PLANO a,

4221142.45M .

de 1 a 50 átomos de carboR, com 'ama proporção molecular e um ácido poll
carboxílico, (2) o produto 'de reação de proporções equimoleculares de UMR

1-- Um processo para a fabricação de vidro plano, durante o qual o
vidro e suportado num banho de metal fundido, sabre o qual aplica-se uma

epi - haloidrina e uma anima escolhida do grupo que consiste de alquil-ami_

atmosfera protetora, caracterizado por Manter-se sabre a superfície do

o produto'/

banho não engajada com o vidro uma camada de material particulado que
não reage apreciavelmente , nem com o metal fundido, nem com o vidro, pro-

nas primÉrias . e secundárias, e ésteres do dito produto, e

(3).

de reação de um composto 02efiniu endc, uw. ligação etlaenica polimerizí
vel e um composto olefínico tendo uma ligação ' etilenica polimerizável e
um átomo de nitrog4nio básico, e recuperação do produto de reação de add.
ção resultante, tendo o dito ácido alquil-ditio-fosfórico ligedo ao dito
átomo de nitrogenio básico,

Ponto n o 1 do total de 22 pontos apresentados.
ThRD M e 148.115 de 1 de . abril de 1963.

Requerentes RNONE-POULENC S/A. . FRANÇA..
Priv-11410 de Invenção: " PROCESSO DE OxIDO,O,D1 CICLO-mu" n.
AZIPINDICACCEQ
A

oxidação á geminada com uma redução tendo por efeito transfoz

mar em ciclo-hexanol o hidroperóxido de ciclo-hexile e a maior parto da
ciclo-hexanona, isto 4, os doia precuriores àos produtos im4esej4vale.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado ma
Repartição de Patentes da França em 2 de abril 4e1962, sob o n o 893.036Ponto a 1 do- total de 4 pontos apresentados.
TÊM° NO. 149.145 de 14 do maio de. 1763.
aequerentet UNIVERiAt

OIL PRODUCTS COMPANY a

is

Privi14gio de Ihvençãos "PROCESSO PARA PRODUZIR RIDROCARBONETOS ALQU/I. à
ROMATICOM
IlgUINDIcáctzs

1 . UM processo paras produção de hidrOcarbonetoe a/quil-aromá.
ticos, caracterizado Por compreender a reaçáo , de um hldrocarboneto parafl
mico, com um balog4oio, recuPer440, •eParsidem e nte, do W,geneto ealgul

porcionando assiM uma proteção adicional do banho contra'contaminaçãO.
- Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na
R epartição de Patentes da Inglaterra, em 20 de setembro de 1962, sob 0
n o ,35.902.
Ponto no 1 do total de 7 pontos apresentados.
TÁRMO We 157.276 de 3 doo março do 1964.
Requerente, A.TRIULZI 8.a.2. - It411a.
DE
Privi14gio de InvençãO, "DISPOSITIVO EM PRENSAS DE INJETAR E
MOLDAR, PARÁ TRATAMENTO nv kamTnos PESADOS".
áIVINDICUOES

1 - Dispositivo para aplicar a preneas' de injeção ou de moldar tra
balneado sob pressão para tratar artigos pesados . e/on difíceis, caeau.-

terizado ' pelo fato do que 4 constitui:U.4s um braço oscilante duplo com
posto dó um cubo de luva central por moio do qual o braço duplo 4 rota
tiramento montado *e um dos prumos da prensa, dois idêntico,' • reCiproOvalmente opostos me104reçoe projetando do cubo de luva, dispositivo/
para euportar respectivas partes laterais do molde a cada extremidade /
livra do meio braço, dispositivo para firmemente cingir • respectivamem
' to abrir as referidas partos de molde, dispositivo', para travar o reta
rido braçO oscilante em posições angulares clamado, que quando um dos
meio braços' astiver em operação na prensa numa posiçio na qual as referidas partes laterais sío ¡untadas oom o artigo ou peça a ser tratado /
numa centrados posiçao de tratamento com espeito às superior e.infarlor

Seçunda-telra
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em===:=

TERMO RQ
partes do molde, reepoctivamante fixadas ao

anapOS

superior é inferior/
da,prenaa,,o outro meio braço se projeta para fora da prensa, em cuja
posição. um artigo p
rocadenteMente tratado na prensa pode sair faiai]. o rj
p idamente descarregado 9
substituída por um outro artigo ou peça a sor
tratado em soguida.
Reivindica ao prioridade do ccipaspendanto
pedido deposi t ado na
Repartição de Patenteo da I tália em , 2, de Março
de 1963, soa o n o 441ç'..
. ' Ponto no 1 do total de 11 pontos apresentador,
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157.489 de 12 de Março de 1964

Requerente: PIRELLI S0CIET4 PER AZIONI = IT4LM

Privilealo de Invenção: °PROCESSO PARA MELHORAR A ADEMO'AO3
wakrArg TEKTEIS 1 BORRACHA*
. REIV/NDICACM
1 - Processo para melhorar a adesão dos materiais
têxteis 'á borracha, caracterizado pelb fato de
compreendert
a o p eràção.de impregnar dita material text11 antes de sua /

associação à borracha " ceitil pelo menos UMa mistura liquida I
"que ' compreende um ccpoiimero não saturado e p
oxidiCe que cou
'preende na sua estrutura unidades monomáriCas que apresem
tam duplas ligaçOes.entre átomos de carbono e unidades mon4
méricas que apresentam grupos . epamídicos pendentes e even

a

tualmente unidades MonoMáricas que não apresentat duplas 11
¡ações entre átomos , de carbono e nem grupos e p
oxidicos, dl.
to copolimero derivando da cop olimerização ebni radicais
li-

vres em ambiente substancialmente neutro e pelo,menos um mo
nemerb dienico conjugado com pelo menos um , monOmero alquen/
laco contendo grupos epOxidicos, e even tualmente,com_pelo /
menos um outro monémero alquenilico não contendo grupos epn
miai/cosa as unidades monoméricas compreendidas na estrutura
de dito copolimero estando presentes em Proporção em peso /
de copolímero compreendida entre 2% e 955 para as unidades/
monomáricas contendo duplas ligaçOes entre átomos'de carbo.
no, entre 5% e 6c. as unidades monom6ricas contendo /
grupos epoxIdicos, e, quando presentes, entre 0,1% e 40% Ra
ra as unidades monomáricas não contendo num duplas lignaZes
entre átomos de carbono e nem grupos epoxIdicos, , dita opera
ção sendo feita de forma que o copollmero não'saturado epo.
mídido . depOsitado sabre o
material textil esteja, depois de
seco, em p roporção eompreendida entre 0,4%.e 20% em peso

do

próprio material textil.
damo no 153.873 de 21 do outubro de

dequarentes MS DAVID SARR.

A requerente relvindicà a prioridade do pedido cor
respondente depositado na Itália sob n o .A. 32802 de 12 de /
Março do 1963..

1963.

ARGRKTINA.

Privai:tio de Ivenç gos IMPLEKrsbin PARA ARRAS o.

Ponto n o 1 do total de 24 pontos apresentados..

urtiátp.4.00m
-

tia

Implemento para crianças, caracterizados, por ser composto, do
corpo suatantador, envolvente, oma espaços livres para a passagem doa_

pernas. • duas 'aberturas na entre-perna, Uma dianteira o outra
traseira,/
tendo O corpo zustontador fixado ma sua parta posterior
o na zona suparj,
or *dia do espaço a:rasteiro um alimento do oobertura do dito espaço! com
Rolos para sua fixação) o por possuir tu coa,* Goap,lementar adaDtával

a

do ' C ' oorp envolvente, do matula tapormaivole c apaz do
membro urinário da orianea.

a

porto dianteira

rojar e

Ponto . n o 1 do total do

5 ponto* ao:amontados

ag'IS.

do 13 41s, março de 19"
dequarentet MOTOROLA,.INC. - U.S.
Privilégio do Invamçãoa o iamwIna DS TRLEVISILOo.
TÉRHO IN 157.559

PSIV/àDICACDCS

1 - Num rocoptor de talhai/ go para receber um composto sinal do ta
levita* o oloridomaracterizadopor incluir um anal orou/tua * tendo pl.
lo monos um componente ouboarrogador do o;reirm um oomponeate do sinal
do roforenoiodó explosão-d. ceres : ttnsdo ' uma predeterminada relação de
troquinoia o fase aos o componente suboarrogador, dispositivo do cirouj,
to separador do aMplosão 'da Ceres incluindo uma senão dó passagem •
'uma ando de amplific:oão do sinal do explosão de cleros, com cada uma /
das sinas, mencionadaa.olementos do dispositivode válvula eletrônico/
• cada uMa das ' r e feridas-tendo' um terminal do entrada para rena
bar separados Sinais do entrada, dispositivo de circuito para acoplar o
sinal cromático ao termina' de entrada da referida seção do amplificação
do sinal dvoxplosão do cOres, dis p ositivo-ds ' oiroulto para acoplar pal.
soe de chavatemonto ao terminal . às entrada da senão de passagem, coa
OS referidos p ulsos do ch a vetévionto ocorrendo em coincidencia do tampo
coa o horizontal intervalo de limpeza da, sinal do televisão, • dispool,
tioo do ciroulto.para derivar : sinais de refaAncia de amplosão de ceras
da referida senão amplificadora do sinal de explosão do ceras.
Rei-inaicas prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição da Patentes dos listadas Unidos da i m'erica do Norte em 21 de
março de 1963, sob o nG 266.862.
Ponto a° 1 do total de 4 pontos apresentados.

Cutubre de '1.970-
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A depositante reivindica a prioridade do corresponden.
te pedido, depositado na Repartiçeo de Patentes da Alenanhn, em 8 de /
julho de 1965, sob o no B 72 590 v/37b./
V;)lato Al2 1 do total de 2 pontos apresentados./
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ItEKO E 9 159.043 de 11 de maio de 1964
Requerentes RICARDO FERRANDO TERREEIO -Argentina
Yriviláie de Imvençiot "NOVO TIPO DE IRTEPRUPTOE ELÉTRICO"

nr •

REIVINDIOACUS

1- NOVO TIPO DE IRXMEUPTOR ELÉTR/CO, que compreende uma caixa ou os
tratura de suporte em que estio dispoetos um_contato fixo • um contato ná
vel, anbee relacionados com reepeotivoe bornee do conexo; achando-ao
alado o contato mável em um elemento deelooável dependente de una aiavence ou eenelhante de manobra,.earaoteriza d a pelo fato de que o citado
elemento dealocevel sete conatituído por uma lemina elástioa, sob flexeo
em que eetá incluído o contato mável, cuia lemina tom um extremo dispoeto em um assento preprio da caixa, vinoulando-ao ;seu extremo oposto co.
um membro angularmente deelocável aseoolado com a alavanca de manobre •
montado em pelo menos um eixo previsto na caixa maecionada.
Ponto n 9 1 do total de 7_pontes apresentados:
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T284O N0 161.212 de 29 de julho, de 1961'
Requerente: WILTON. GABRIEL LURDQUIST. - U.E.A.
Frivir.;gio de invenção: "VÁLVULA E DISPOSITIVO DE CONTRUE DE" VÁLVULA
PARA MOTOR DE EXPANSÃO A FLUIDO".
RaviNuciçOis
.
e
dispositivo
de
contrae de velvula para um motor de
1 7 Válvul a
expansiio a fluido, caracterizados por uma pluralidade de cilindros com
de um eixo comum,od
Pi-st5es nos mesmos simetrican te dispostos em t g rno
ditos pistões tendo suas hastes de pistão pivotadamente ligadas a um
emaça° de mdvimento real, provida com trilhas de cem() aie cooperam
os respectivos pinos de contrOle das válvulas a abertura e fechs.
com

49~92r9
4W.,. •

if

4
160.694 de 7 de julho de 1964./
= ALEMANHA./
Requerentes BAU-STAHLOWEBE
Priviliegio de InvenOnt CARREIRA DE StRIES D daDas 0R ARMADURA PARA

'ARMO N 9

•

r-•

Cotmo ARmAD0./
ReivindicaçOes./

1 - Carreira de selrive de redes de armadura pira concreto/
armado, em que cede rede se compee de barres ciusadee, conectedas entre
lugares de cruzamento por exemple, por meio de solde, sendo que/
as diveraaa •erles consistem em redes com largura conatante, e que em
ai aos

Cada a4ri. s seçlo transversal do aço das barras longitudinais se altere por unidade de lergur* de ume ride para "a outra, e sendo que Vedas /
co redes de uma sárie consiatem, AR zona mádia, em barras
•ffla ditnaetro essencielmente igual, e que o námero das berres do primeiSeries á constante, caracterizada pelo faVO tipo de redes de tedae as
barras
longitudinais distribuídas uniformemente/
to de ate a ntimero dee
por oSbre a rosno iwerila COA a largara (r) creece de uma rede para .
eatro. de toda serie sempre por una barra inteira, 41, :hindi:, paio fato /
ãe ode ao ai:amuei deo barrai lotgitatitaio de eáried sucessivas ubede
OHM % gropersle 01 Is

mento das válvulas sendo controladas em resposta ao movimento da arm's.
ção de movimento real.
Reivindica a prioridade do pedido correspondente depositado na
1 de
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da'Americe do Norte, em
ageeto de 1963, sob o n o 299.328.
Ponto n 9 1 do total de 7 pontos apresentados

:
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TÊRMO 11 2 161.243 de 29 de julho de 1964
Requerente: TRAVALLONI, CLAUSSEN, GONZAGA èt CIA. LTDA. eGuanabara'
Privilegio de Invenção: "ÁPERFEIÇOAMENTOS NOS CONTATOS DE LÂMPADAS FLUO.
RESCENTES"
REIVINDICACUS
1- Aperfeiçoamentos nos contatos de'lempadae fluárescentes, caracte
rizados pelo fato que ao extremidades dos tuboe de vidre são guarnecidas,
por campánulae de metal, eubetancialmente cilíndricas, com um borne rosqueado na parte. fechada, atraven do qual passam os fioe condutores para
serem soldados no tópo do mesmo; recebendo aí uma porca troncenica de ma

Outubro de 1970 2665

positivos que permitem aos regietradOree reeponder'nrbitráriamente
tranamiseio de dígitOe e6b qualquer das formas.
A requerente reivindica e prioridade do correspondente pedido dispo*
eitado na Repartição de Patentes na Inglaterra sob n 2 34316, em 30 de (z.
gesto de 1963.
Ponto 'O 1 do total de 12 pontoe apresentados.

SSC
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terial isolante.
Ponto n 2 '1 do total de 2 pontoe apresentadee.
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TARMO ER 161.483' de 05 de agósto de 1964'
Requerente: ANTÔNIO FEDEWICZ =alo PAULO=
urivileeio de invenção: "NOVO TIP2,,Z4CTRRRUPTOR PARA CORRENTE ELÉTRICA -

CSCR
•- L.
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1- "NOVO TIPO DE INTERRUPTOR PARA CORRENTE ELÉTRICA", caracterizado
essencialmente por um boto (1) com superfície suavemente abaulada e coe
quenas arredondadas, e que inferiormente se estreita progressivamente em
duac eecçOes, poesuindo a' secção sUperior (2) bases com um leve ' declive
em direção ao centro vertical do. botão, enquanto qüe a eecção inferior
.(3) e provida com um canal (4) que n tranepaesa em sentido longitudinal,
sendo que, centralmente, em sentido.tranavereal, este botão (1) poecueun
vão com formato em "X", cujas hastes (5) não levemente abauladas no sen.
'tido do comprimento, formando co ponto de cruzamento das hastes um alargamonto circular (6) com avanço da parte interna do "X", ultrapassando
eete alargamento.
2onto n 2 1 do total de 4 pontoe apreeentadoe.

TERMO N2 163.962 de 5 de novembro de 1964
Requerente: MIDLAND-ROSS CORPORATION -E.U.A.Privil6gio de Invenqào: "EXTENSOR AUTO-ALINHAVEL PARA RECIPIENTE D1
CARGA°

1- um Cmtencor para levantar recipiente de carga, caracterizado
por compreender:
A - um quadro disposto, durante a operação, fundamentalmente nua
plano horizontal e;tendo , um Conjunto de eleMentos espaçados horizontalmente para ligá-lo numa distância substancialmente fixa à parte en
perior de um recipiente de carga;
e R - um conjunto de guiae montadas em dito quadro diepostas em la
dos opostos de, e è mesma distância de um plano vertical eatendendo-ee
em relação central transversa com o quadro;
- C uma alça de-euetentação de levantamento normalmente suspensa
eiibre o quadro;
D - elementos flexíveis, substancialmente não elásticos, presos ' a
alça de sustentação e entendendo-se a partir dela em redor de cada ume
das ditas guias em dereção ao plano vertical referido;
E - dispositivo de ajustamento de nível para o quadro, adaptade
nêste, e ligado com os elementos de tensão, dito dispositivo eeneo mó-

Id

*

AG.
Umo E R 162.174 de 27 de agesto de 1964
dequerentenAUTOMATIC TELUPRONE é ELROTRIC COMPANY LIMITES eInglaterrae
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A CIRCUITOS DR
TELBRONIA AUTOMÁTICA"
RRIVINDICACUS

1- eeerfeiçoamentoe'em ou 'relativos a circuitos de telefonia eutotática com diversos aparelhoe-de asainantea, providoe de meio s P ara trana
mitir dígitos sob forma de impuleoe do desligamento do laço ou "loop" •
tivermos aparelhos de assinantes providos de manipuladoree (key eendera)
'ara a tratemiesão de dígitos sob forme de condiçãee de sinais de. perna
:lcA-33gnAl) codificadores, caracterizado pelo fato de haver regietrado-ta ateoeíveie aoa aparelhos doe eeeinantee ' de cada tipo,-dotadoe de dia

e

X217:1
'rei para puxar uma parte doe ditos elemento de tensão sabre ao respfte
tivas guias de um lado do dito plano na direção do plano e relaxar a
outra parte doe ditos elementos para longe do dito plano iâbre
se reee pectivae guiam do outro lado do dito plano; e
- sendo os elementos de teneãe de um arranjo e de um comprimen.
to suficientes para, durante a o p eração,-colocar dita alça de eustenta
ção nume: Meama distância, auperiormente centralizada com (1 quadro quan
.do dito diapositivo de nível eet6 numa condicio in te
rmediária de Nue,
temente.
.

CY:Sr.,1,1\1(Seco in)
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A requerente reivindica o prioridade do pedido correspondente do0 00itado na Repartição de Patente oo Estadoo Unidoa da América em b
de aovembro de 1963, eob md 321.891
'Ponto no 1 do total de 8 p3W:iO3 aprodentadoo.
TDRMO 50 162425 de 08 do setembre de 1964.
Requerente: UNITED , STATES STEEL CORPOEtTION

Priv114gio de Invenção; °PROCEECO E

4PAEELa0 43A-COn2RODdR

E3PE8U1A3 DE REVEETIMENTW"

Ould:ro de 1970

datraita do aãe a largura do restante da fenda, ootouJando-se para
ta oxtromiamda do feudo para prav:Idenclor a modiçao interna do proddto
a eer distribniio rslaaionada no valor à largura de dita parte de medi
ção oupsrior sOmente.
•
O requerente reivindica e'prtoridude de idântico pedido depositada na Neuartigão do Patente° norto-amerimana em 26 ao dezombro de
aob aq 333.4'5:
Ponto n 2 1 do total de 5 pontoo opr000ntadoo.

RRIVITIDICAOES

1- Um procooso de deposição por mais, de vapores pra

caçôo de um revestimento metilico à

superfície de uma tira no
qual a data ei paosada obro uma corta quantidade do matsdL.dal
revestidor em uma cãmara de "fáCUO e no qual u.a fdixe eletAd
co sís dirigido do encontro à auperfície do material, a fim de.
vaporisá-10 para ir depositar-me na supordície da tira; _no
qual a largura do roforido depOoito de mdterial e ao citado
feixe eletrônico Ga° aptoximadamonte igudda à largura da tire,
caracterizado polam fa000s do interposição de -potenciais cietrostáticoe entre a fontd do citado feisxs eletrônico e'o madd
rial rovootidor, a fim do mbdificar o efeito de aquecimento

do feixe; e de erawiação indiv1dual*do grau no qual o afoito
do aquecimento modificado om partes diferenteo do citado
faixo atravOs a p ua largura, ficando dasoa forma variada a
quantidade do metal vaporizado om pontoa diferentes do dita-

c'
A requorente reivindica a prioridade do pedido correspon
dente depositado na Repartição de Patentea dos Estadoa Unidos
da AmOricap cm 17 de setebbro do 1963, dob n a 309.487.
POnto n a 1 do total do 3.4 pontoe aprosentadosdo depômito de material.
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TERMO N 2 163.323 de 12 de outubro do 196N
Requereate: DASTROSA S.A. counwo E INDISTRIA DS EJETAS ..-Seo
Privilégio de Invenção: "NOVA EMBALAGEM PARA MEIAS,
NEIVINDiCAOES
1- No.a embalagem para meias, caracterizada por co , zproondur um ao
co plástico, formado a partir de um tubo, o qual tem a extremidade
ferior fechada por solda eletranica, enquanto que a sua extremidade ao
portar 4 fixada internamonte por mei% de grempos, numa placa rotangu,
lar de papolão, dobrada ao meio om contido longitudinal, o oondo previstos ainda, no interior do tubo pláStico, uma plurnlidada do pdo da

moias, dobrado° convenientemente e alopostos ,saralolcmonto os soutido
tranoversal ou quaio dão separados por costura eletrânicu oicotada.
Ponto n o 1 do total do 2 pontoo apresontadou.

Á

FIG. 1
wmsmo se

3.63.159 do 5 do outubro de 1964

Requerente* XOTAIS) ROWARD OREM . R.S.A.
Trivilágite de Invengí01 30A3Sail SR POLVW2410 AÀ MINULAS DE ABRO.'
SOL"

TREMO Ne 163.820 de 29 de outubro de 1964'
Requerentes INDUSTRIA DR METAIS ~AIA S.A. - *ao Paul, Privilégio do Invenoaot 'NOVO DISPOSITIVO PROPORCIORADOR DE

2aB Itenroa'im ~MUS
auvamonka

REIVIRDIOACDEC
1- Uma oaboga de. pulverização para uno com um conjunto de válvula
fica montado num recipiente para distribuir ua produto sob Dr004ÃO
ch o conjunto de válvula Inclui Um 8mbo10 de válvula móvel pela etuaçãa
da cabeça de pulverização para abrir a válvula para permitir que O Pra
que

(luto eoja distribuído, caraoterizada polo fato que dita cabeça da pulverização tem uma baste dependente boa que pode ser engatada com dito
8mbolo ao válvula para movdr o morno; d±ta baste tendo uma fenda late,
vai estondondo-oe axialmente, aberta inteiramente atrax4o da parede
eirc , ,aTeranoia/ da mesma e para a extremidade do fundo da haste, a fea
aa tendo uma parte superior de medição de largura aubstancialmentemaio

minai

4,

DIPER3XT252

1- NOVO DISPOSITIVO PROPOROIODADOR DE MISTURA ENTRE I/QUIS09 RE
TZMPERAToRdS DIFERENTES,

caracterizado por ser a câmara misturadort
Oonetituída de uma carnaça ,(1) provida lateral e radicalmente de.qui
tro comunioaçOes, a saber, de do is oondutoo (2), diametralmente *PU
tos, sendo ambos providos internamente de in suflo% diapositiVolo
guiadores para a entrada da água, quente e fria; de um oonduto eupe.
rior (3) para a saída da água já misturada de um orifício luferiff
(4) feehaào por um parafuso (5).
Ponto na 1 do total de 11 pontoe apreeontaded.

4

Segunda-feira 12

D:ARIO OFICIAL (Seço 1iI)

Outubro de 1970 2667

TERMO Na 164. .692 de 30 de novembro
de 1964.:
Requerente: SOCIÉTE I NDUSTRIELLE DE BREVETS ET D'ETUDES S.I.B.E.
FRANÇA,
Privilegio de Invençao. " A ranEIÇOAMENTO RELATIVO A DISPOSITIVOS DE CAa
• ÁAÇA0 CONJUGADASq.
REIVINDICACCES

1 - Ap erfeiçoamento relativo á dispositivos u. aaavaraçoea conjuga
das, para motores a combustao interna constituido por uma combinaçio de
pelo menos dois carbuaacaces para a alimentaçao de um único motor, cá-

TÈRO NR 164.856 de 27 de novembro de 1964
lequerente: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION-E.C..
Trivilegio de Invenção: "DETECTOR DE SINAIS DE MEMÓRIA"
4IVINDICACUS

•
-

1- Em um sistema em que ocorrem sequencialmente sinais de
' baixo nível e de curta duração, e sinais de perturbação de al
to nível e de longa duração, um amplificador de sentido adaptA
do para receber, atenuar e recuperar de ditos sinais de pertur
bação a tempo de sentir um sinal de dados que sucede poucoapee
sendo a combinação caracterizada pelo fato de compreender: meloe-de entrada para prover ditos sinais; um detector de emala
de dados inoluindo meios de reeistencia negativa que tem altas
e baixas regiões estáveis de reeietencia positiva eéparadaepor
ama região instável de reeietencia negativa, exibindo dita re
gião de baixa resiste:leia poeitiva um valor de-reeistencia ez
tremamente bailo que permanece eubetancialmente constante em
resposta a variaçõee de sinais de entrada que caem abaixo de
um nível pre-determinado; meios de oanalização para polarizar
inversamente ditos meios de resiste:laia negativa quando e zape
rado dito einal de perturbação e para polarizar frontalmentedl
toe selos de reeiatencia negativa a um ponto .em dita região de
baixa resiatáncia perto de dita região de resistencia negativa
quando á esperado dito sinal de didos; e uma linha de tranemie
são conectada entre dito detetor de sinal de dados e dito meio
de entrada, tendo dita linha de transmissão uma onda eletrica
substancialmente menor que dito sinal de perturbação e sendo
substancial e criticamente amortecida quando ditos meios de re
oleiem:ia negativos são inversamente polarizados, agindo dita
linha de transmissão para atenuar'dito de perturbação A
t4 Um ponto em que não exceda dito nível pre-determinado pelo
que dita linha de
- transmissão permanece criticamente amortecida ate mesmo na presença de um •inal de perturbação.
requerente reivindica a prie-idade do pedido correspondente depositado na Repartição de Patentes dee Betados Unidos
da America, em 31 de dezembro do 1963, sob na 334799.
Ponto a5 1 de total de 7 pontoe apresentados.
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1Ega0 Nc 169.406 da 5 de waio de 1965.
Levara/ate: FRUEBAUF DO mun. S/A. INDUSTRIA OM VIATURAS. - exo PAULO
Privilegio de 1.11~Ça0:

"MÉTODO E DISPOSITIVO PANA EXECUTM CONSXOSS

MEDIANTE 02-ara& IVTECRAIS",
ataIVINDICACOES

1 - Metodo e daspositivo para executar conexões mediante rebites /
lntegrais, caracterizado pelo fato de serem previstos punções espaçados
e um elemento alongado tendo aberturas alternadea de matrizes • bigog
nas embutidan sendo os diámetroa das matrizes menores do que os dos pug
ções, sendo as matrizes e as bigornas espaçadas de forma idántica doa
puações, compreendendo as fases do Sustapor Os chapas metálicas a serem
conjugadas ao longo do bloco das matrize8 e bigornas movendo-se o8 pua
conjugados contra e chapa superior em alinhamento com as aberturas
das matrizes provocando a produção de extruaões da chapa "superior força
çiies

da atreves da chapa inferior pelas aberturas das matrizes e retraindo
em seguida os punções ate que as projeções resultantes de dita proseio

m contato com o elemento suporte das matrizes e bigorna° forçando
¡aterial expelido contra as bigornas a.se o espalharia alm da periferia
das furos formados pela extrus go do material 12.8 chapa Later4Or.

11

12.2r

•

28 / •

l'

22

Reivindica a prioridade do pedido de patente depositado na
)rança, aos 23 de dezembro de 1963, sab o

desobstruam as matrizes após o que° bioco de suporte das matrizes e ba
:ornas e deslocedo ate cras haja alinhamento com os punções os quais co
i
utra vez acionados contra a chapa metálica atá axe esta última catre

21.)
24

aacterizado pelo fato de compreender uma peça comum (1) na'aual sáo ig
troduzidos vários condutos de admissao (2a, 22, 22) cada um deles cong
tendo de um meio de est ra ngulamento (3a, 32, 32) a
cionada por um mecatia= de comando único, a dita peça comum (1) podendo sustentar tanto::
sistemas de carburação (7aalla, 72-11
31: 7a-11) completos e distintos/
:mantos são os condutos de'admissao.,

_ p onto ng

r"

1 do-total de 12 pontoe apresentados.
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