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SEÇÃO
ANO XXVIII - Ni 1.94

DEPARTAMENTO NACIONAL
QA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAI

QUARTA.-PEERA, 14 DE OUTUBRO DE 197.

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N° 556.373 - Quiraglas - Quimgla4
Indústria e Comércio de Produtos
Químicos Ltda. - Classe 1.
Grupo clo Trabalho
N9 028.249 - Confiança - J. A.
Cardoso S. A. Indústria e Comercia
Em 8 de outubro de 1970
N° 667.577 - Pigplax Uirop Cc, - N° 691.366 - Erriblernatica - In- - Classe 41.
mércio e Indústria Revestimentos e ' dústrias Gessy Levar S. A. - CiasN9 628.251 - Confiança - J. A.
Notificação
Pinturas Plásticas Ltda. - Classe 2 8 se 28.
Cardoos S. A. Indústria e Comercia
- Registre-se com exclusão feita pe N9 691.478 - Jato-X-3 - Quirdica - Classe 41.
Depois de decorrido o prazo de la seção.
N9 039.600 - Iler Aniatiry José
Industrial
Detrolt Ltda. - Classe
60 dias a partir da presente data
46.
da
Silva - Classe 32.
N9
668.273
Solmar
Indústria
e
para recurso ou impugnaçao e se
N9 652.526 - Elvaz - Pla,sticos ElN9 693.706
nenhum interessado do mesmo se Comércio de Tintas e Vernizes CorAcritex
Acritex
vaz Indústrias e Comércio Ltda,
valer ficam notiricados o§ requeren- fix Ltda. - Classe 28.
Propaganda Ltda,
Classe 28.
N° 669.801 - Caribe - Vulean Mates abaixo mencionacloa para compaN" 693.745 - Monoforo - Brasiling
N9 662.872 - &danas
Organrecer a este Departamento, a fim de terial Plástico S. A. - Classe 28.
Fundição Brasileira de Metais S. A. tec Produtos
QuImicos Ltda. - Clasefetuarem o p agamento da taxa fiN° 674.362 - Terrnicolor - Anun- - Classe 15.
se 46. .
nal, dentro do prazo de 60 dias, con- ciarte Publicidade Limitada - ClasIV 693.748 - Palatina -• BrasiNi 668.00 - Fortiflex - Fortiflex
tados da data em que tiver expirado se 15.
ling Brasileira de Metais C. A. - Indústria de . Artefatos Plásticos Liaquele prazo de recurso:
1‘1,` 684.306 -- KaIolixa - Dr. Classe
mitada -- Classe 28.
15.
Scholl S. A. Comércio e indústria
N° 693.794 - Dasa - Distribuido149 668.394 - Alcool Grarany IV/arcus Defe7idas
- Classe 10.
is de Aparelhos Sanitarias e Afins Caiau .uistriouidora de Bebidas LiN9 686.687 - Ciclo - Gale-ela Ci- Dasa
Ltda. - Classe 15.
N••• 277.743 - Record -- encheria clo Ltda. - Classe 40.
mitada - Classe 1.
Recorda - Classe 25.
N9 670.177 - ref-Paf - Paulo RoIV 693.351 - Lilo - Augusto GartN° 693.809 - Orval - Orval InN9 414.003 "- vanitory Cyanamid ner Netto - Classe 40 - Registre- dústria e Comércio de Produtos Qui- berto de Medeiros e Albuquerque.
N° 670.179 - Ouros - Pauio RoQuimica, cio Brasil • Ltda. -- Clas- se com exclusão feita pela seção.
micos Ltda. - Classe 46.
se 15.
berto de IVIedeiros e Albuquerque N9
". N 9 695.273 - Saco
694.121 - Adolforner Acioi- Classe 46.
Saseo So464.895 - Livraria Atile:leu - ciedade Auxiliar de Serviços da Cons- lomer ---- Industrias Quimicas 3: A.
6/.1..020 Plaslite - Ceranuca
levraria Atneneu r:ctitora São Paulo trução Ltda. • - Classe 25
Classe
46.
.ReSanitaria .Porcelite S. A. -- ClasS. A. - classe 32- Registre-se gistre-se com exclusão de gerle1:4); 13i! N° 694.476 -- O Viageiro - O Via- se 28.
sem direito ue U20 exclusivo da pa- ção Arquitetura.
IN° 691.202 - Vigo -- Edgar Gogeiro Manufaura de Acessórios .Para
lavra Livraria.
mes - Classe 46.
Autos
e
Plásticos
Ltda.
Classe
28.
N°
695.376
Beasital
ceie:enleei
N° 522.221 - Inducontrole
EnN° 691.861 - Cruzeiro do iu genharia iauciear d. A. - Classe 8. Artística. Brasital Ltda. - Classe 15.
N 694.904 - Mariner-11 - QuiN, 695.694 ,-- Mandarim - Loja mica.
Industrial Detroit Ltda. - iVietalurgica e Manufatura cie talasN° 5 2
' 7.220 - Bra.san - Brasan ln- de Presente Mandarim-Ltda. ticos Cruzeiro do Sul Ltda. - ClasClasse 46.
leúsa.
tria e Comercio Ltda. -- Cas- se 25.
N° 694.920 - Pião -- Inilli.stria de se 28.
N° 696.002
Betei
constru;era Sabões Vida Ltda. - Classe 46.
.N• 692.690 - Inbrade Industria
N° 532.615 - Brasatomo Brasa- beter Ltda. - Classe 15.
• N° 695.480 - Bearn - Bearn in- .6.easileira de Detergentes Tribrade Litomo Ltda. Constutores cW ¡engenhaN v 702.974 - Autocril •
./ei.tit.s dústria e Comércio de Produtos Qui- mam-1a - Classe 46.
ria -- Ciasse
Ypiranga S. A.
N° 693.196 micos Ltda. - Classe 46.
--• indústria Quinuca 'irai Ltda. - Classe 46.
Ns' 537.976 - Mecano Cornarei()
N V 710.264 -- Zegatto ei.leyarercial
N.,
695.959
Ydna
-indústrias
N° 695.911 - Everest Industrio,
indústria iyiecitnica Eletrica Ltda . :, - Zegatto Revendedorea e Distribuido- Macedo
Serra S. A.
de Tintas e Vernizes Everest Ltda. passe 8.
res de Materiais de Construção LiN° 696.332
1V.ferkailão 18 -- Ba- Classe 40.
N' 5413.773 - rie,ap - Fios e Ca- mitada - Classe 1.
zar 13 .Ltda.
bos Pla-sticos do Brasil F3. A. -N9 717.662 - Elsy - Elsy P.IftetiIN° 697,145 - Piasticoia
e'a.bio
N° 696.519 - Samel-Rose
CalClasse 8.
cos Ltda. •- Classe 28.
.Rocirigues - Classe 28.
çadas Samello s. A. - Classe 28.
N° . 55/1.526 - Alu-Bal - Alumax
ei" 698.011 - supramma -- SusiN9 719.847 - Ce-Gil - Ce-Gil InNQ 698.468 - Corrub Indústria tex Pollmex Polimer industrias QuiIndlistria e Comeroio Ltda. --. Ciasdústria,
e
Comércio
de
Agua
Destilate 40.
Paulista de Cortiças S. A. - Clas- micas S. A. - Classe 1,
,.n19 i",1- 57.498 - e'enix
se 28.
utuiw, da Ltda.
N9
740.232
Triunfo
ideal
S.
.Tendo em vista o disposto J.o Art.
F•talx Ltda. - Classe C.
N° 698.735 - Guaianás S. A. InA. Tintas e Vernizes -- Classe 28.
73, do Decreto-Lei n: 1.005, de 21
dústria
e
Comércio
Classe
1.
639.016 - 1/niers% - Cia .. UniN° 698.842 - N. .S. Aparecida - de outubro de 1969, prove a requeN , 140.472 - Novinil
Sueinil
ted Snoe ivracrunery do Brasil Arte
e. Indústria, N. S. Aparecida rente com documento hábil, que inA.
Inclpústria
e
Comércio
de
Tintes.
Claaae 1 - rtegi.stre-se com exclusão
dustrializa e comercializa com os arLimitada
- Classe 25.
N"
679.031
CiMenco
2.imenfeita pela seçao.
tigos reivindicados.
*IV,
698.964
Magistral
-Solar
co
ConStrutora
de
Imóveis
EngenhaeT° báll.buts - Zineollex . - eeerto
N° 521.653 - Alceu Wanderiey.
Industria
e
Comércio'
de
k3rodutos
ria
e
Comércio
Ltda.
Classe
25.
- • Quitaica S. A. -.ClasSe 2$.
Quimicos Ltda.
Classe 48.
N9 521.655 - Alceu Wanderiey.
N, 680.116 - Benifrawil
N" 680.330 aeutenedjian - MarN•' 527.318 - Alberto Serrar) cede.
1T 699.511 - Santa 'Marina - Fo(,.,2sse 23.
cos Ireutened.jian indústria, e c:omerto Estampa Santa Marina Ltda - lho de sampelo Junior.
el° 660.451 Caraaco -- Casa, Ca- cio Ltda. - Classe 25.
N, 528.560 - Welton S.
ela ESC - 20.
inmaro cio Materiais de Construções . N9, 690.356 - Keutenecljia'n - mardústria e Comércio.
cos Keutened.han Indústria e CoL'initacia - Classe 28.
N Y 582.988 - Lineu Mattoso.
. iliareas .1 edrreridus
N° 665.425 - kam.pex
'na In- mércio Ltda.. -- Classe le.
N°
536.913 - Importadora Provi..
dustrio e tromerear de •Prod.ul.
• ,N° 690:806 - Clarite,lass indusJeflee s. lar Ltda.
459.989 -- 4oilex
micos- Ltda. - (/asse 1.trias Reunidas Vidrobras Ltda. - A. indeisteie e cemércio
N° 538.115 - Medites Comércio o
com exclusáo feita 'pela :zição.•
se Corri
Classe 15. • • se 6. •
•
Indústria Ltda.
•N° 666.778 - Silvo
irtiústret e
-- leeca.a N° 690.816 -- Pipagoia
N'
itda.
ConlérCIO Atlantis JEas
- Classe 23 - Registre-se com S.
: Indústria Mecânica
N ? 549.392 - Máquinas e EquipaClasse 46.
exclusão feira pela eeçao.
mentos Mello S. A.
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EXPEDI E.N T.E.

(cheque. ;ou .vate-'us'ai;.' em favor
'do Tesoureiro do Departasnento de
St'rá 1 . .:.;cebldo na. Seção cie Coma•Imprensa Nacional. Quanto' ao
izier.e'ões .ate 'U.7 17 lioras.. b‘ ateácontrato de .porte t•t:erco, em. favor
DIÉF'ARTAMENTO DE IMPRENSA NACIDN'AIL
di;: e:;r1t) do público pela SeçãO,
'da Delegacia Regional cla,Einpré.sa
'
Redaçao se r el (1,:t 13 as 14 hardc•
Brasileira de Correios e Telégintoc.
WIREVOR nOCRAii
.
em Brasília
•
2) Os or;ginals para puDitcaçció,
• ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
. ••
autenticados, deverão
6) No caso de porte .aereo para
de.
r.tiTufp á fados dlretanzente, em
localidade não servida por esse
3
km°
ra
e:
ow
rruaLatAçôcar
cae
p
em
oçancLe
00
(SEÇÃO
co: j.,-() 001s, en;
dal acetinado cw ° P ° G'°
meio de transporte, a Delegacia
zca,indo 22:.,2 33 J. B. Da
ALMEIDA CARNEIRO
P
LORI A NO GUIMAKALb Regional da Einprêsa Brasileira de
sein c;:teittlas ou rttCorreios e Telégrafos e•in Brasília
Sr13 .; que
,3
sita comse obriga- a completar o encamicsp
quando con•ithamento a0 destinaMrio por
DIÁRIO OFICIAL.
i.irr.'ent 1,N.I$Plas
outras vias. iiidependent mente de
SEÇÃO ar
acréscimo no vreco.
aamitittas copias cri; tinta
Ooçâo
do
publicidade
aio
expooliOnlio
00Uoportramorag
e tie'clé.vel. a critério do
; 1) • A Detegacia Regionat da
Nocionoi e PropriOdado Induotrial do r41.1qtérrio
1.) 1J .
:Einprésa BraSile:ru de Correios o
do line/UM-Ira o do Comércio
Telégrafos em Brasakt reserva-se
:)
•o direito de reajustar os seus pre>',:elcalittrõeS pertinentes
temprtum imb oficinas Se Deperterante, de Imprensa Nericnsal
.Lte,vd,eibilicla, nos casos de
.çi)5, no caso de elevação de tarifas
BR AS? LI A
$.•';-ru ui! oni• ssão, serão encanzinhaconzerciais aéreas, inethente aviso.
prévio ao ,. 1$:;;;)(1.7des
des.. por cs..4to, à SeçãO de Redação até o quinto dia útil subseASSINATURAS
1li1P711.0
Publicação
8) Os pra,-;oN att 1',..'zatura e
EtEPARTIÇõES is PARTICULARES
I
PUNCSOrfiárlY0ts
do porte tiá•eo pecierd0 cor semesi) as assinaturas sertto tomatral ou anual csc Iní:c?:a;-ao sempre'
30,1• Semestre .00"; *****
dc no D .1.N O transporte por Seintaffl o•oo00000005 Or0
Cr$ ..?8,50 no primeiro dia Ca 6: mês subseaérea á erá cOntratadO separa- Ano 0.0004Opea0000000 Cr$ 60,00 ' Ano
Cr$ 45.00 qüente. O pra.W das esSintvZuras
da,-nanle. com a Delegacia da Empara o Exterior é Sem:tente anual e
prc ,.:a Brasileira de Correios'e Tenão haverá transpo yte Ver via
Exterlo9
Exterior
Mgrafos em Brasília. Esta poderd
aérea.
35 encarregar também de encainiCr$
o o • 0 . 0 . 49 o 0.. 0 . 11 0, o 000
65.00* Ano .„ p o 0. • e o ,* e_o 110_0.0 Cr. 30.0(;
Miar o pedido de assinatura ao
0) a renovaçau Ct :.erci ser ceJ . Neste caso, o assinante dilicitada com antece:W:zcia de 30;
PORTE AÉREO
xiaP-t), ao O 1.IV o pedido de assidias do vencimento da, assinatura
nalara e O pagamento do valor
e do porte aéreo. l;c;:2If208, serão
Semestre
C78
102,00;
opp00.000.0."
Ano
.....
Cr$
2.04.00
.w erespondente, na forma do item
+ suspensos indepoir6r--7r..ente de
seguinto.
avi.so-vrévio
NÚMERO AVULSO
O c.-pediente das repartiRetec
d.?,s-anaão à puliticaçCo,,

mI A remessa dó valores para
assinatura, que será acompanhada
esclarecimentos quanto à sua
aplicação, será feita somente por

N'? 541.069 - - Novel - Novidades
Eletronicas S. A. Comercial e Irr1portadora,
Nt' 546,474 - Motores W. B. Limitada.
NY 551.961 - Alfred J. Sadle.r.
IV 551,964 Raberquirn S. A.
Reativos Sinteticos e Aparelhos para
Laboratórios.
N' 554.318 - Lincoln Nieolay.
N' 555.266 - Beachir Alcici & Cia.
Ltda.
:Ni^ 557 901
Balciumas, Lacrjrnanti, Cornavalli Ltda.
Scsosbra Serviços
N' 660.259
Comercial e Industrial Ltda.
Sesosbra Sc.:viços
N"
Comercial e Industrial Ltda.
N 660.955 - Kurt Moi/ander.
N" 653.733
Indústria e Comércio •I'ex-Sec Ltda.
N 667.354 - Joaquim Firmino
N" 668.392 - Calau Distribuidora
de Bebidas Ltda.
N 658.303 - Calau Dist,ribuidoia
de Rebidas Iitda. •
Calau Distribuidora
' 1163.39 :5
de Bebidas Ltda.
N 669.191. - Fabio Rodrigues.
. 669.411
gica,

MB Ind. Metaliir-

- O preço do numero avulso figura na ultima pagina de cada
101 Para recebii'ea oS supleexemplar •
nzentos às edições dag Úrgaos ofi- O preço do exemptar atrasado sera acrescido de Cr$ 0,01,
ciais, os assinantes deverão solicice 'do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. 'tá-los no ato da aSsfixatura.
N 691.443 - Vicente Martins Cajazeira.
N. 691.545
Marcovan Ferragens
Com. e Ind. Ltda.
N. 691.956 - Mario Monteiro da
Rocha.
N, 691.959 - Ce/so de Castro Versiani.
N. 691.980 •--,• Ayrton Belmudes.
N. 692.398 - Representação e Comércio D.M.C. Ltda,
N. 692.543 - Ecil Expansão Comércio e Indústria Ltda .
N. 692.544 - Ecil Expansão; Comércio e Ind . Ltda .
N. ,692.683
Wild j Cia. Limitada,
N. 692.718 - A. tvlisehiatti Cl Toledo Ltda.
N. 694.055 - Pauli Minas Ind, de
Asfaltos Ltda.
N. 694.351 - Carlos de Carvalho
Accacio.
N. 694.871 - Nelson do Carmo.
N. 695.369 - Z. de Souza Freitas

N. 695.390 - Proindilstria Abrasivos e Máquinas Ltda.
. N. 695.573 -- Sergio Faria Coelho
de Souza.
N. 696.453 - CarbOcalcio S.
e Comércio.
N. 696.459 - Carhocalclo S. A.
Ind. e Comércio.
•
• •
N. 696.917 - lác1, ,k, • Cora. •-Atlart..
ris Brasil Ltda.
N. 697.332' - • Basile Neppefc

- Paulo Roberto de
670.181
e Albuquerque.
N. 670.191 - Paulo Roiperto de Mede'ros e Albuquerque.
N. 670.274 -- Precisa Participações
niienuarta Com. e Ind. S.A.
N. 670.499 -- S-. 13. - Bwqcs
N. 697.479 - Ind. ' Com.
Cia. Ltda.
.
Soei,e- S.A.
N. 671.682 N.
697.505
Achilles
Baldial.
(lati.- Anônima.
N. 698.137 - Inds. Brasileira Eli,N. 691.237 --- Ind. e Com. Du.
trometalúrgicas S.A.,
norte S.A.

N. 599,345 - Arnaldo Santos.
N. 739.782 - Mercantil e Indústria
Aflon Ltda.
N. 739.867 - Dober e.1 Cia. Limitada.
N. 455.751 - Bicicletas Monark
S.A. (Cap. do Estado de São Paulo).
N. 493.043 - José Thomaz da
Cunha Vasconcelos Neto (São Paulo
- Cap.).
N. 508.676 --- Luciano Vasconcelos
de Carvalho (São Paulo).
N. 615.466 - Telespring S. A.
Ind. Eletrônica
(Pôrto Alegre
RGS) .
• N. 636.119 - Sivel Soc. Imobiliária de Vendas e Empreendimentos Limitada (Capital do Estado de São
Paulo).
N. 644.126 - Os. Hansen Indústria
(E apresente novos exemplares).
N, 652.604 - EDO Penshorn (Caxias do Sul - Est. do RGS.).
N. 655.109 -• Brindartes Criações
Artísticas Ltda. (São Paulo).
• N. 663.585
Joã'o Ferreira Couto
(E apresente novos exemplares) .
N. 668.913 --• Cia.- Com. Agr:cola
e' Ind. de Mocomnbil (E 'apresente no'Vos exemplares):
N. 669.623 - Ind. e Com. N.
Feres Ltda. (E aP,
esente novos exenipiares) .
N. 671.665 ---Vonms Gás S.A. (E
apresente rovos exemplares).
N. 671.666 - Domus S, A . (E apre.. .ente novos exeM-j4ares).
• N. 675.657
, _ - IÉd. Com . e Representacões 'Notari Lida. / (Cidade de
Sar.tog ..." Est. de' São Paulo).
.. .f ' c".aff:, •
' ' N. 676%.62 - Alfredo Mario-.Lama
(Belo T-forizonte --- MG).

N. 677.453 - kuinaldo da Cost,..
Mattos (12). - GB).
N. 679.597 - Silo' Paulo Alpargatas S.A. (Cap. do Estado de São
Paulo).
N. 680.086 de Capitais de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste Ltda. e Aplicap Apli-•
cadora de Capitais dr. Dec.envolvimento
Ltda. (São Paulo).
N. 680.188 - PCI1S2 Planejamento
e Engenharia S.A. (GB).
N. 689.129 - Atilho Capellari -(São Paulo).
N. 691.218 Roln.rt Raymond
Kirsch( E apresente novos exemplares).
N. 692.574 -- Eti t;ar Gomes (E
apresente novos exemplares).
N. 692:772 Pcrson Bottquet
Lida. (Preste esclarecimento em face
do registro apontat'o).
N. 692.773 - Per.on li Bouquet
Ltda. (Preste esclareci,--!erito era face
do R. apontado).
N. 695.605 - Aer. :pl..? S.A. Indús
iria e Comércio (E rt.,',..:ente novos
exemplares).
N. 695.847 - Jo .rancisco
Santos Pernão,
José Teixeic:
e ..Queizo Yamanal; (Ro::ularize o p.
c:ido quant ,r) ao nona rI. firma,
em vista a proctifaça,, e prove cor,documento hábil qui ,:_t-..ercializa LOJA
o artlgo reivindicado em face do quid'spõe-. o art. 73, do CPI).
N. 696.527 ,„5...quipamentos
S.A. (E apresenie
~mola
res).
N. 696.555 -• P .
,.ctli(
S :A. E apresente • nowYs l e.Ãèinpla
res) .
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N. 696.571 -.‘-, Paraná . Equiparacntos '
N. 692.590
Farbenfabrikea 13aS.A. (E apresenú:t 421:r:os
Exigências' técnicas .
xentpla- yer Aktiengesellschaft,
xc;)
„ ;
J
- ose
•
N. 694.166 - Last-O-Lon
Jnc,11 " 151.009 697639,
.Catcimento
•
Valente
da
•is44`.' X93.040 - 1=? Q4.:a )N144riiz
Inip. Com . e Ind. (E mvcsente no- -I N. 694.767 '---- Villard 6 Louis So- Ccsim, Leite :Netto e dutro. • •
'
N9' 5.93.041 I No
cr,-'es
-:•••
Inter national Busivo": exemplares).
ciedade Anónima.
'Cal-valho
! ness
. 698.405 - Carlepe S•31... 'Ad- ' N. 695.880 - Técnica Cine Foto N.9 179.6PG -Corporation
NO 193.042 Ruga Canale
ministradora. c PartIcinaclora
.
N'9 193.047 No 182.999 - Ari .Antônio .9.
.
apre- ' Optimar Ltda.
soli.
.
•
4e6r1N9 • 193.065 ._.. Den-fe
setik novos cxeittplarec .
•
N. 695.905 - Akt:ebolaget Casco.
Ne- 1.92.074 - Art-hor
N/ 1
- SocieTe ( J en-rale des nheire
N. 699.489
Rei . Yaniad (Estado
N.. 693.906 - Aktiebolztget Casco. Prociui.83.012
.Refracttoreç
de São Paulo).
N. 19,1.080
N O 184.242 - Auddes 'Oro,
Ros .1-3}1kL.
14.696.864 -- The Mearl Corp.
:N. 699.490 - Rei l'ainacla (Estado
NO 193.393 -- Pedro Leone
NO 184.243 - Alcides Ora°.
N. 698.952 ,=•• Equisa Eletroquimica
de São Paulo)
N.- 184.248 - Alcides Orso.
N9, 193.29'1 - Geraldo Sibio.9
Sul Americana Ltda.
Apresente Novos Exemplares
..N9 180.172
N. - _693.359
Standard
Ele.c
ti9ca
I
,
N9
inds.
Químicas
.
foN. 509.085 ..--, Sociéte de • Secreries per
S. A.
•Aurel-i°
• mign.Llo.2 '30‘
_ • 136.010 -.- Lquip amentos .111 . - I N •7 3 - 93.312 - Canaclian
Divrtsos
dústria
N. 528.839 - Joalheria Leal S.A.
El ectric Company Ltd
19•9 94.128 :- 1-ler:mann Wellisch
N. 530.622 - Fabrica de Móveis
N9 "3'313
N.
521.078
ectrid
.-Citylu:7;E S.A .Coinér- Neto.
'Palma Ltda. .
Ge"":"."I
Compa.ny.
cio e Imp. - Aguarde:se.
No 1 94.675 - Sergio Cancela
de
N9 193 ' 326 - Revia .I.id.
N. 660.437 - City RepreseMações
N. 653.024 -- Habitat Eclitóra- Li. • 1VI:Larli aes.
N9 193.332
- Rex ay
de Acrilicos Ltda
197.012
;fitada -- Aguarde-se.
Nestor Caraeciolo» vante.
Enek Emil
N. 660.990 - Labotatorios Griffith
N9 193.334 -- Ra:--e • &
Robes t ''.:AN.ri stensen e PeLais,
N. 657.597 - Sociedade Industrial ter Q. Reeves.
do Brasil S.A.
N9 193.338 - Mefalágro
!Mei; ilúrProdutos Sanitários Ltda. -- Aguar- .1
giea
Ag
71. 662.688 - 1nds. Quirnicas• Li- de
rícola
Ltda.
Arquivant entos de proces9 w
de-se.
herty Ltda..
i NO 193.341 - :Eduardo cie
N9 a :
N. 664.856 - Cornincor Com, e
N. 658.871 - Darcy Evangelista - N9 17 0.698 - Amp Incorp orated.: -."astro Neto.
José de Souza
Aguarde-se. Ind. de Tintas L ida..
N9 18 5.110 - Reggiani
N9 193.093 - Nelson Antonio
S. p. A.
1 mos e Alfonso eirarimez.
N. 668.051 - Abrasivos e PolidoN.- 679.663 - S. Paulo Alpargatas • N° 185.201 .
Un9ted
Stat,N
Steel'
N9
193.093
res Seracchi S.A.
Rase
S.A. - Aguarde-se.
Corp.ora tion.
c ia . L toa.
• 149 193.121
!
N. 668.052
N9 192.714- --indústria
Abetarda
de
CorAbrasivos e Polidode
Piás-'
valho
Kos.
N.
679.687
S.
Paulo
Alpargatas
ticos
Sira
Ltda.
res Seracchl S.A.
,
S.A. - Aguarde-se.
I No 193.125 • •-- Ciftudio João
N O 192.718 - Vinicio Soares de'
Pontes. •
NO
N. 688.046
- Cl.i
N. 668.594 -- Ison S.A. Ind. fiara. Cervejaria
gueiredo.
193.139 - Cromai, I nUa s tria e
BraInézcètnica.
hina - Aguarde-se.
Comércio de Plásticos Ltda.
149lç192.711
- Danilo dei ~toro. . NO 193.136 .-- Canadian Genet-al
.1
N. 668.594 - Ison S.A. Ind. FarN. 688.578 - Santa Mônica Clube- N'-'
d
macêutica.
Costa. 2.724 - Dra. Sumnis M. i Electric Com p any Ltd.
e Campo - Aguardc-se.
• N9 193.143 - uni4ever N. V.
N. 668.843 - Mina Ind. e CoNO 192.727 .- José No rberti, Pinto
N9
192.148 - Pl'Un CiSC0 Rosa.
N. 688.581 - Santa Mônica Clube
•
mercio de Plásticos Ltda.
Coelho. •
de Campo
Aguarde-se.
N9 193.153 -- C`yro de Castro
.N. 669.503 - Laboratório SintoquiN. 689.279 - Brasling . Fundição Zil.149 192.130 - Armando Shcui Avia Araujo.
mica Ltda.
Brasileira de Meta.is S.A..' • -- AguarN,
' 192.735 - Abclardo Medeiros S. A. 1P3.164 - Met9lirr:dea f;taiger
N. 670.570 - Ind. de Plágios de-se.
Carneiro, A n tônio • Boudoux Medeiros
1-Irca Ltda. •
NO. 193.166 - Paulo .Seduz22,
N. 691.353 - Sei! Sociedade de ••C Alfredo . Medeiros Carneiro.
N. 693.781 - Produtos Farmacêu- Empreendimentos
149 192.740 - Antônio A i bacete N9 193.167 - Rase & Cia. Ltda.
Imobiliários
Ltda.
Nç 193.1G8- - Itudolf Machtans.
ticos Finergica S.A.
Velasques. •
Aguarde-se.
N9 192.742 - J. R. Geigy
NO 193.179 - Evaristo Paiva clUz.
S. A.
N. 694.122 - Adolfotner Inda, Qui1\19 193.186
Sils.s AuZu sin da
14. 493.521 --- Nobre S.A. ComérNo 192.755 - Azimut Franco.
micos S.A.
Costa,
•
cio e Ind. - Aguarde-se.
NO
192.764
Placil
Plásticos
N. 698.130 - Tortuga Cia. Zootéc• 193.187 - Abraham Lerrer
N. 523.423 - António Pereira Al-. Abrasivos Comércio e Indústria Ltda. Joel149
nica Agraria.
NO 192.768 - Eduardo Telxeria N9 de Oliveira Silveira,
Arquive-se.
N. 698.808 -. Comes'. S.A. Fr(); ves
193.188 - .Tosé Maria Perca
Martins,
diluis Químicos.
N. 571.756 - buis. Schneicler So- --- NO 192.770 - Barcos Lr'vetort Rita Cugat.
ciedade Anônima - Arquive-se.
S. A. Indústria e Colnércio.
N9
207W Antônio Fortunato
• Cumpra Exigénekas
Porto do Souza.
N. 580.417
N9
192.771
Castilho
&
CM.
Imp.
S.
Geraldo
de
N. 443.047 - Magna ' imobiliária e
149
192.77g
N9193.208
J. M. S. Intinstrial Porto de Souza.- Antônio Fortunato
Gêneros Alimentícios Ltda. -- ArguiAdm. Ltda.
Ltda.
Ve-Se .
N9 193.209
14. 552.031
Nç 192.782 - Veb Eleektrochemis- Porto
•The Singer Com- Antônio Fortunato
de
N. 647.980 --- Charles Finocch ia ro ches Kornbinat
pany.
Souza.
Bitterfeld. '
- Arquive-se.
NO 193.211 - A ug usto Peri-landes.
N. 524.298 -- Dispensem Inc.
NO 192:799 - Antônio dos Reis k'eNO 193.212 - Antônio A ug
usta
relra
da
Silva
Fernandes.
.
Corrêa.
N. 531.922 - Ernst Leitz GMBH.
N
O
192.811
Ferragens
Jolj
Ltda.
N9
193;217 - sainuel ItleM.
N. 532.950
DIVSÃO DE PATENTES
Minnesota Mining
NO 192.820 - Julius Tolnal.
And M a nufacturing Company.
NO 192.824 .:-- José Mendonça N
NO 193.219 - Je.nos Zimnic.
eto
De
8
de
outubro
de
1970
NO 193.222 ..L. Jamil Dernetrio.
N9 192.827 - Laredo &Beck Ltda.
N. 534.056 - Wiktnan Wimet
149
192.222 -. Ilfetaltirglea Paulista
149 192.828 - José Edson Trovo.
Privilégio de 17?,t)C71,gi0 7nacjeridos
S. A.
N. 534.360 - Societe Des CarbuNO 192.829 - João Miliauskas.
149
„ticura Solex.
NO- 192.834 - Alcides dei .Rosso e Ltda. 193.231 - Borrachas Amorlrin
N9 147.215 - Sebastião Gomes de
N. 666.682 - Ruhm Haas Ges. Rezende,
William Della Paschoa.
N9 193.232 •- Arpa Szuecs.
N9 167.518 - The Imperial TobacN9 192.837 - Mon I: Morena Li- •N9
Wit Beschrankter Haftung.
123.243 - Helio Machado bilva
ninada.
N9 193.244 - Rodolfo Koral.
co
Company
(of
Great
Britain
Adn
N. 666.870 - The Scholl
149 192.843 - Anisio Ainim
Ireland) Ltd.
N9
Co., Inc.
193.246 - Roberto Arnorosino.
149 180.788 - Luiz Salvanini.
NO 192.960 - Indústrias ..4`,4.iberti
N9 193.248 - Migu
el José Jebele.
N. 669.878 - American Cyanamid
'
N9 192.410 - Alfa Romeo S. P. A. S. A. • N/9.249 - Manuel Ronião d e
CompanV,
N9 192.995 -- Americo .Ropetto.
8. Gago.
,
N.. 670.224 - Dow Corning Corp.
Desenhos Ou lifodaus Inclustricci
149
193.000
Lourival
Geraldo
N.°
193.251
Deaichiro
Mitsuoka.
tndefertdos
Arantes.
N. 671.516 - Tias Sherwin-Wil N.° 193.252 - Denkliiro MitsuOka.
l'io
li ntel CO.
, 193.001 - Lourival Geraldo . N° 193.255 - Bazar 13 Ltda.
149 174.962 - Acorcicons Universal Arantes.• •
N. 671.791
N. 193.256 Sonoco Products S. A.
No
193.005 - .Dr. Carlos Daniel de
Lárazo Pereira Lima.
1`4 9 163.778 - Ancora cia. de IncomPanY.
Magalhães.
N.°
193.261 - Holver Garcia Sella. .
dústria e Comércio.
4 9.
1
193.006 - William S. Carson., ;:es e Clóvis Arantes Salviano.
672.002 - Konissizroken 'falena
g Zoon N.V.
149 184.762 , - P rodutos nmitactl
N.° 193.262 - Waldentar Christian°.
No 193.023 - Darey Machlavalli.
S. A.
N.° 3 0 3.263 -- Saber°
gôN: .1.23rt.u0r24
Kamata.
1\1'. 672.003 - Henke/
Tarro.N 9 170.523
Cie.
Aldo Grecco.
smajr°sépatartins
0GMBH.
N.° 193.265 - Miike Tatua-d.
149 172.605 - Pincéis Tigre S. A.
N9 193.025 -,-7. Vicente Nesi.
R° 193.270 - Jacques Lahelle.
N. 672.767 - Merck & Co., Inc.
N9 184.307 - Carrocêrias EliziaNo 193.026 --Isnard Edison da
N.°
.
- Francisco Canhos.
Luz
Cardoso.
N. 691.367 - Inch. Gessy Levers rio S. A. Indústria e Comércio,
N.° 193.278 -- Prancisco Canhos.
S.A.
No 193.029 - João Rinzet3
NO 185.858
Gelobras' S. A. Re• • - N.° . 193.279 - Francisco Canhos.
N. 691.466_..
Laboratories, frigeraçAO.
NO 193.030 -- Neutre. ICUrati.
N.° 1 3.29 - . chiiert de Cerone'ra
149 188.232 - José Cezarir) Filho.
N9 193.031 - Vt gaudas
N. 691.772 - Badische Anilin &
Naviekas. L:ite.
N 9 193.032 - Fundição .f3rai!
Soda Fabrik Aktiengesellschaft.
N9 - 189.059 -- In dústria e ComérSO
..
N.°
193.291
:ci ad Anônima. .
A/cyr dos Santos.
:,:4
N. 692.373 - Ind. de Tintas e Ver- cio Artepapel Jabaquara Ltda.
N.°
193.292
- Tomé da Silva Taxa.
iV9
193.033
--:
mas
149
189.080
-I
nd
ato
"I:u1.-a:1“.
ú
stria
e
Comer- \I° 1 . . 7 ---- G P0
N.° 193.346 - Camilo Soares Bar
ia/1M Wein
112,
3.V.f.at,suinacu. ' - 4, .
cio de Artepapel Jabaquara Ltda
.
149 193.038 - Genzr Istatsuroarti.l. -1\i'
,' 493.317 -- Weruer Sclunaltz..
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Luiz; Roerto,Zanoni.
N.' 193 .801
N.° .193.6901 .1 ,-.7, Ernesto Manuel
S tos.
N. 193,805 -' Sidney `Gomes da
.9 193.696 - • Gycelda . A guiar. • • Silva.
•
.N.° 193:697 - Luigi Gai.
"S'idny ;Gomes ' dá
.15.3:806
Silva.
-1
Rosa , Grande
N.° 193.698
N.° 193.820 - Charles Cohab.
N. 193,821 -- Alfredo Chalub.
Clêudio Dal Canton.
N.° 193.380
N.° 193.829 - Alvaro de Arruda
Kubota-Tekko do
- 9 19£.7W
Anselmi e Alexandre de Arruda AnBrasil Indústria e Comércio Ltda.
Konichi- Yamasaki e selmi.
N.°193.70.1
N.° 193.840 - Alan' de Souza
Kumio Endo e Tatau Tsuji.
Martins.
N.° 193.7Q3 - Antônio Carlos Lima
N.° 193.857 - Luiz Gomez Sanchez.
Duma.
N.° 193.892 - Agostinho Scigliano.
N.° 193.705 -Phillips Petroleuni
N." 193.895 - Moacyr Junqueira
Company.
Leite.
N.° 193.896 - Armando Hirtz.
N.° 193.709 - The Techni-Chem
N." 193.90G- Francisco Ewald Leal.
Company.
N.° 193.914 - Giuseppe Bartolomei.
N. 193.710 -- The Techni-Chern
IV 193.922 - Hicluminiun Ferro
Company.
Indústria e Comércio Ltda.
N.° 193.714 - Same Curi.
N. 193.92: - Benedito Francisco
N.° 193.720- Antônio Gambôa.
Bezerra e Zissis Vasilios Papazissis.
António
Domingos
N.° 193.721 N.° 193.927 - Ouriço S"A Indústria
Couto.
N.° 193.732 - Cândido Barbosa Fer- e Comércio.
N.° 193.937 - Farnel Lanche Alinades.
mentido Ltda. (FLAL) .
Iceberg
Comércio
e
N. 193.733
N.° 193.438 - A/cy José de Oliveira.
Indústria Ltda.
N.° 193.939 - Wilton Magalhães.
N° 193.734 - Paulo Leite Carneiro.
N. 193.942 - Coralio de Castro
2\1:' 193.756 - Antônio Carlos Pereira..
Pavesi.
N.° 193.943 - Indústria de Plásticos
N." 193.425 - Salvador HamparsoN.° 193.759 -- Antônio Carlos
Valsani Ltda.
Pavesi.
N' 193.441 - - Arpad Szuecs.
N.° 193.950 - Metalúrgica Alfa
N.° 193.778 -Petróleo Brasileiro S/A Comi. Indl.
mportadora.
N.° 193.447 - General Electric ComS. A. Petrobrás.
pnny.
N.° 193.95.1 - Coralio de Castro
N.° 193.462 - João Costa Carvalho.
N.9 193.779 - Antônio Agnelo da Pereiro.
N.' 193.464 - Rugani Ei Cia. Ltda. Silva Júnior.
N.° 193.952 - José Benedito da
N.° 193.782 - Paul Mar Kunzel.
Pirelli Societa per
N." 193.465
Silva.
N. 193.784 - Thomaz Buonavoglia.
Azioni
N.9 193.953 - Haruichi Imahata.
Julian° Branchini
N.' 193.468
N.° 193.785 - Cassettari Arialdo.
N.° 193.955 - Haruichi Imahata.
14111w.
N.° 193.786 - Perfinco Perfilados
N.'
193.958 - Miike Tatumi.
Ei Cia. Ltda. Indústria e Comércio Ltda.
N.' 193 469Rase
N.
193.969
--- Gráfica Fenix SUA.
Sarty
S"A.
Indústria
e
N." 193.787
Ho Young Lce.
193.475
N'.° 193.986 -- José Teles de Souza.
N." 193.479 - Indústrias de Utilida- Comércio.
des do Lar Ltda.
N." 193.482 - Walter Bruno e Avaristo Angelo Couto Bruno.
N. , 193.484 - Luiz Hecke.
N.' 193.487 - Shunsuke Abey.
- Antônio Carlos
193.497
N.
P..v..si.
N." 193.562 - Eletro Mecânica RayN.° 193.349 - E. 1. Do Pont de
Nenmours Aáa 'Codpa4.
N. 193.359 - Kikue Mitsuoka. •
Friedrich Gustav
N.° 193.361. '
Buchholz.
'N.° 193..32 ,-- Lourenço Unehes
Basan.
N.° 193.364 - João Custódio Neto.
Coralio de Castro
ht:° ' 193.366
Pereiro.
Dra. Sumis M.
N.° 193.368
(1)sta.
N.° 193.369. -- Dra. Suemls M.
Costa.
N.' 193.370 - Yoshio Kodarna.
• N.° 193.371 - Yoshio Kodama.
N." 193.374 ---, Indústrias Mecânicas
Rochfer Ltda.
N. 193.375 -• Laerte Casarotti.
N.° 194.386 - Frontier Research
Company.
N. 193.392 -- Hughes Too l Com-pany.
N." 193.405 - Giuseppe Cristiano e
Panitucci Fiero.
N." 193.410 Commissariat A1Ener9 ia Atomique.
N.° 193.420 - Hase 8 Cia. Ltda.
N.° 193.421 - Waltemiro Valentino
Lopes.
N.° 193.424 -• Salvador Harn Aarso-

CÓDIGO
DE PR CESSO
PENAL MILITA

Liai-o-Mecânica RayN." 193.563
ligrt Ltda.
N. , 193.564 - - Luiz Carlos Pernar.der
Soutliwesterr lEngits.T.' 193. 576 are-ing Company .
•
N.' 194.579 -• Union Carbide CorPC) rél Loa .
N.' 193.385
RY con 10,kson
*.N." 193.586 - Pevilar: frenee Rene
e (.",'ít)1;dio Conti.
193.603 -- WesfalisLhe Metal
Ind 1\ G Hi,eck 19 Co.
- Therezinha 13, atriz •
19 2..606
Zni.owich.
Alvts , 1 , :
.
Pulo Marli)
N.' 1 ,1, i5
Hinudaid ind. de.
N." 193,650 -

1"..1 ECRETO - LEI N9

1 002 •••7

DE 211-10-1969

DIVULGAÇA0 1‘,1
Cr$ i3OU

PREÇO:

A Vei:4'.0:
Nía

h •;

1,31 ..)61

Vendas: Ás.

iNa rioni
: Corpo,ation.
Sldbodan.
N. I 93.665 .. E
93 :Ci67 • - 13a: •o!:. Levofc)rt S. A.
193.41(12

1

Lviinisrério dá
A iea

Cann.".a io.
N." 193.670 --- Aia. rico Guacienzi .
N." I 9? .6V . F.,sinian Kodak CEM3.N.' 1 133.68d

-

.M'es

Str.,fço de 1:_ea0b3ki,.; Poste'

a lise'. .¡Ic.los
•

Brs.zitiev

:

Alm.
N.' 193.655 - imitonio
N.' 193.683 - Hélio Machado Silva. )
1
insé do Vali.
1`;.' 193.689

Ni. sede do LEN

Outubro, de .197p
• N.9: 193 ,i-996• -.Farnel Lanche Alimená
bicio Ltda: (FLAL) ..
N.° 194.012 --; MC Sta .k 'Produtos de
LiMpeza,e'Cosme:ticos Ltda.,
W2xicter1ey . Soié
' N.° 1941.058
duro BocayuVa:
• - N:' 194.284. ':-11)ariiél
CC
N. 194.408 - José Cláudio Alves.
N. 194.410 - Guido Ferolla (Arone
vem-se os processos).

DIvisão Jurídica
Em 8 de outubro de 1970
ElIPEDIENTE DO DIRETOR
Exigência
Carapra exigência:
Arnortex S.A. Ind. e_ Com. 0,
Amortecedores e Congêneres (junttl
ao registro ri9 305.134).
SECAO DE TRANSFERÊNCIA E
LICENÇA

Contrato de exploração de patente
Fundição Lusitânia, Ind. e COM.
Ltda. (no pedido ele averbaçto
contrato da pat. MU n9 7,227).
Transferências e alteraçoe3 de nome
do titular de processos
Foram mandadas anotar nos processos abaixo mencionada as
seguintes transferências e alterações de nome do titular C,e
processos:
Confab - Cia. Nacional de Ferj.agem de Aço Brasileiro (tmas:. pr,n,
seu nome da pat. PI n 9 58.655).
Eduardo Mansur (transf. para seu
nome da pat. PI n 9 72.513).
Baurner - Equipamento Medico
Hospitalar S.A. (alt. de nome da
titular na pat. MU tõrmo 119 117.109).
Ames Crosta Mills & Compauy
mited (transf. para seu nome dr, patente PI têrmo n9 158.113).
Dresser Industries, Inc. (transferência para seu nome da pat. rr
mo n9 170.154).
Marcos Levefort Ind. e Com. Limitada (alt, de nome do titular na
pat. PI tênia° n 9 192.789).
Dresser Industries, Inc. (transferência para seu nome da pat. PI têrmo n9 195.013).
Aktiebolaget Electrolux (Cango.
rência para seu nome da pat. RI
n9 58.875).
Glória Holdingç GMBH (transferaleia para seu nome da pat. PI número 81.171 - PI n 9 81.782).
Sandvik do Brasil S.A. Ind. c
Com. (trans!. para seu nom.': da patente PI termo ri 9 154.070).
Inda. Gessy Lever S.A. (alt.
nome to titula:: na pat. 1V1U número 6.070 -- MU n9 0.102).
L1aimar Lida. Quimicas clu
Alginatc):1 çtransf. para seu nome da
I par. PI n9 50.807 - PI n9 51.685)
AlOario Boutin S.A. Couros r Deriv.J.dos ( alt. de nome do titule.r
•, -q1 n9 57.617).
ps
,J rtit l,auro Smith de Va.scor,-, 'lote ( transf.. para seu nome da pal.• 65.053 - PI n9 63.054)
ti, PI
Ind. Eletro Mecânica Rebello
t
( trawf . para seu nome da pel.
n9 65.608 .
Vistron Corp. (trans!.para ti"1
nome da pat. PI termo n 96.053).
Hollymslie Corp. (transf pare, seu
nome da pat. PI têrmo n 9 153.190).
Fanenfa,briken Bayer Aktiengesellschaft traias!, para seu nome da pate..ilt PT. ttL.ru,.o 11.9 153.535).
CovJára n tal Metal Trust (Reg 1t
Int erna;.iolis I Knitlok Corp. Uni asfere:Iria para seus nomes da patt ntt
192.403).
PI termo
Platuar c Comunicações Limitada
(tra.n. para seu nome da pat. 1,/,1
térmo.i)" i02.844) .

0.11artet-felea.,
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Anderson eia-ata-a' S.A. Ind. e Co
.
mareio (alt. de nomeado titular n raças° de nome da titular para `Ienen-1 Eiagro VeLsicol Produtos para. a r aSE,(;AQ
a ge Técnica Nacional de Eugenbaria cultura
Ltd
-• n.!,O•, ,1-.,1MIt"
" "- aaa •
.junco
ao
.1'.,„,
S.A., já arotaa
a,no T. 796.e52, de mero
329.352).
I
Anderson Clayton, S.A. Ind. e Co . •
Éx''.apeae/as
acairelo com o despacho exarado no Roland Aranehnittel GMEal nuamércio (alta dç nome do, titular n a processo
na 24.019/07 e publicado 'no •to ao registro
paia MI értito t.9 19a a7a)
n9
342.506).
D
.
.
de
5-1:'-fj7.
•
Te-v,.Editdra Comunicacão S.A. (jUtiêo
e
NI •
Tia/oh/tad Ind. Brasileira de A211'."
'Llirenfabrik3 K
ao registro n 9 342.809).
Viúva
Carloa
S.
Cantinho
•&
(
,
1ft.
tefatos de Fibra Ltda. (trarisf. para
Sintoquintica Produtos Quinneea e
(alt. de nome do' titular na
.
• seu nome da pa.t. PI taj ano nualean Ltda.
10'579)*
,
eu-g LM a. (junto ao realt:•
claros, Cara Caneca 11 9 207.580). - Parmaceuti
Arq uivamento de Processo
194.465).
as alterações de nome se- .tro 119
Boehringer Mannheint GMBH (ai Anotem-se
1VIcacyr
A.
Maffei
.&
Cia.
(iaaa
guintes:
1)
da
titular
para
Car
Foram mandados arquivar era
los
tração de flama do titular na paten S. Coutinho Cia. Ltda p rocrasos abaixo mencionados:
a ) de sta (junto ao registro n 9 353.701/ .
te PI farm° 11 9 194.8e5).
para yffiva Carlos S. Coutinho
Laminação Baukus .A. (junto ao N9 13'/.341.
Fthõne-:Poulatic
Boehringar Manheini GMBH /al- Cia. Ltda.
registro na 358.817).
N v 147;694 - le n vers BaugesellsLinha Corrente S.A. (alt, de á oteração de flama do titular na patente
Arlow
Bra,silabor
Produtos
Farmaeltalt
M.B.R.
PI têm() .n9 195.659 a-- PI tarmo nú- me do titular na marca Ema ntlu te- cêuticos Ltda. (junto aos
r,-3i-;istres
N9173.714 -- •fleinz Eteritarat
ro 228.747 a- Musica n 9 231.067
mero 195.685).
115 . : 374.038 - 280.062 - :43D. 74a - Gcnter.
Laboratoires J. Berthier S.A. ecoas n9 231.118 -- Ancora aam aro 344.104
348.694
350.027
N9 195.717 - Parbv.'erke Hoceta:t
(tran.s.r. para seu nome da pat. PI 243 .868 - Bear n9 246.578 - Ema le- 352.498. - 353.5C:4 - 353 747 e
matica. n9 248.5'74 - Abroder nume ro 353.748).
termo n9 198.022).
Aktiengeselischaft Vormals Meister
Udo Altenburg (trausf. para seu
By k-Mallinekrodt Chertnisate Pio- Luelna & Bruning."
• N) 139.752 - Vidros Comina' Branome da pat. MI tarmo n 9 199.195).
ukte
GMBH (junto ao- regisaa , ri')- sil
Viúva
Carlos
S.
Coutinho
&
Ci
S.A.
BJ Maquinas de Rami Limitada Ltda. (alt. de nome do titular a. 1510)0 206.949).
DA
N 9 184.919 - Uni t ed States Steel
(tran.sf, para seu nome da pata PI marca Café Carioca n9 231.490).
.Dansk-lalania
S.A.
Instituto
de
• tênuo n9 199.706).
Anotem-se as alterações de nome s siologia, Aplicada ( j unto ao rr7.1:"=“-") core.
1,0 113.831 - Cornaig Glaas 1Vcrl.s.
Societe D'Exploitation Das Pracedes guintes: 1) de Carias S. Coutin lia n? 274.090).
NO
Sublistatic (transf. para seu nome da & Cia. para Carlos S. Coutin ho J. A. Taveira Ind.- e Com • Lio.,::Cn-% a "( 'paia PI têrmo /1 9 200.905).
& Cia. Ltda. - 2) desta para Vila Va tada (junto ao registro n9 314.214), sil
Carlos
S.
Coutinho
&
Cia.
Ltda.
.AEG Teleftuaken do Brasil S. A.
N" 195.a2a - Via' as Cernira; tazaLati S.A. Produtos QuItnicos
Viúva 'Caries S. Coutinho Ci a. Farmacêuticos
(tilt, de nome do titular na patente
sil.
•
(junto ao resaatim
MI Urino n9 212.074). - Anotem- Ltda. (alt. de nome do titular na mero, 385.5€-0).
Arquivem-se as proaessos
se a transf. e a alt. -de nome se- marca Caçador na 244.788' - Ca,fé Amir Viana Pilho (junto ao reguintes: 1)' tramsf. de TelefanIzen Carioca n9 n4.145 - título C asa gistro 386.247).
Exigências
d'o Brasil S.A. Ind. e Com. pára Carioca n9 301.912 - "Amigo do s eu
Lati S.A. P 'utos Químicos e
•XEG Cia. Sul Americana de Eletrici- paladar" n9 318.554 - Casa Carlo
Cumpra exigências:
Fa.nnticauticos (junto o o registro
dade - 2) alt. de nome desta para n9 323.962).
386.725).
aE(1 TelefunkerV do Brasil • S. a.
Ir.dastaias
Albatroz Ltda. (titular
Usaaarma S.A. Ind. Parmaeauti,?a
Inda. Quimicaa Lecien • Limitada cio ttrrno 388.174,.
(alt, de nome do titular na aia,: cc
Moio
E:riga/nana
001V; -es tia Carvalna Fi(junto ao reknstro 401.002!
Us.afarma n9 241;964).
CC:11VilITIO lho Validar do térreo 488.980)
Laborar/. Farma,catitica S.A. (aEt e- Coorerativa . ' Reajo/vil
Cumpra exi gências: a
)3
ração dê nome do titular na :nar co, doa anearics- do Rio Grande do
Sul Ltda. (junto ao registro 401 126)
Diver.:o9
Cia. Tapena:az' •de Estoaameirtos Penitricina n9 240 035)
m aatitóra. jornal i j Ca Ltda.
Wapsa Auto Peças S.A. • (ah*. d e uca
(junto à pat. PI n 9 78.183).
N9 551.1a9 - nanrini &
Desma Werke Gesellschaft Mit nome do titular na marca Res:stnr (jun to ao termo 845.01a).
li Latia. - Armave-se.
288.716 - Oficina alecánica EaBeschrankter Haftung (junto à pa- n9
s4stor
n9
N9
350.503).
Diwrsos
340.200 - Bracca-Novotherapla
tente PI tênno n 9 133.621).
ca, Laboratórios S A. - ArquiveBlemeo Imp. e Exp Ltda. ;a.te-:
Automatic SPrinkler Corp. of Amese
Torrefação e Moagem Oeste Ltda.
rica (junto à pat. PI tarmo núme- ração de nome do titular na azarea (junto ao registro 385.202) -- ArN 9 648.806 - Les LaborattNirea
ro 1411.280 - PI n 9 78.677 - I ml- Emblemática /19 228.114).
Rousse!. -- Arquive-se.
quive-se
o ;:.alicio
ar.etaeo
Slmax
Sociedade
Mercantil
de
Armero 79.155- - Pi 19) 78148 -• PI
N" 655.098 - Shell Brasil S. A.
tigos Industriais Ltda. (alt. no- tramei. por "Pa/ta.
curtir:rim: es,A de
tênno n9 140.032).
(Petroleo). - .Argolve-se.
inc do titular na marca Simax //ú- exigência.
N9 681.406
Amerlean
mero 228.328).
Carmen Curler Caribe Corp.
Cyanarnill
.,as LaborA;;,.)iies
(Icanrany
to à pat. MI têrmo
aZnust a. - Arquive-se.
176 1641
(junto
ao
registro
287.372).
--ArMagnesita S.A. (junto à pat. PI Hermanny Ind. e Com. Hic • A. quale-ae
pedia() por frita de cumN9 729.104 - Químio Plaaioaosui
(alt.. de nome do titular na ,nar(.a
tannb n9 193.486).
da ta:avinda.
Gotas de Ouro /IQ 241.022 - ASA má primento
miei, com. e Ind. -- Arquive-cc.
vereariigte
Papierwerka
Littag Hub-, Gleit- Undvorspannte- mero 269.260).
Co. (junto ao processo GAB. 58alinha A.G. (junto à 'Jaú. PI lêrmo
Barras Amorna/ Si Cia. Ltda. (ai- 59). Arquive-se o pedido por fal)19 193.286).
• Seção de &cursos
de nome do titular -na niarra, ta -de eurnorimento de exigência.
Wanderley Contarinl (junto à pa- teraçâo
Mundial n9 270.593 - Mundial nú(ente PI tétano n9 195.938). mero
315.128).
Cereser ,:jullto
Recurso inter POStO :
Anean - Ind. e Com, de aceasóao registro 216.880). - Areanoe-se
rios Automobilísticos ,Ltda. (junto à Londrifarzna Ostam Inda, Faiava- o
_Armações
pedido
de
anotação
de
dontrato
de Aço Probel SÃ. (no
pat. MU nç' 6.371).
cétiticas S.A. (alt. de nome da titu- por falta de cumprimento de exi- recure) interposto
t..j deteri
(1
lar
na
marca
Trofosedan
na
401:174).
gência.
Móveis Praia e- Jardim Ltda (junl)9 t, PI térma 152.:t'41,
t o à pat. MU n9 7.882).
Ind. de Cafe Rialva Lida. n iunto
Exigências
Cia. Algimar Inda. Química; de
ao registro 292.332). - Arquive-se
Exig ilcias
Aiginatos (junto à pat. PI n9 50.193).
a pedido de anotaçao de contrato
Cumpra exigências:
Baton Yale & Toamo Inc. junto
por falta. de cumprimento de exiCumpra e:,:igé.n..das:
pat. PI n9 64.308 - PI•tênno nú- Cia. Industrial e Comercial Brasi- gência.
mero 203.996 - PI tênno n 9 206.184 leira
Unian
Carbide Corp. (junte ao
de Produtos Alimentares (junto
-- PI térmo n9 212.107).
Bernard Imo. S.A. (titu• ; /armo 434.495) .
ao
registro
n9
203.593).
lar do registro 372.669). - Nada há Fibras Sintéticas Yasraina S. A.
Siernens Aktiengesellachaft f.junto Colauto Adesivos e Massas
limita- que deferir, tendo em vista qae o
pat. PI tèrrno na110.102).
Ind. e Com. (juato ao tèrino
da (junto ao registro n 9 300.432).
presente registro F. n 4 cancelado.
161.364).
The Steel Contpany. of Canada, LiCooperativa Vinícola Aurora Limi- . Plana° Rádio e Televisão
mited (junto à pat. PI têrmo nume- tada
.
Limitada
.1. ta E. Atkinzon Limited (junto
(junto
ao
registro
n9
402.499),
• ro 133.259 e PI têrzno za9 198.099).
Cooperativa Regional de consumo (junto, ao registro 319.692). -- Ar- ao têrroo 467.896).
Reekitt & Coltnart Products Linal- dos
Bancários do Rio Grande do Sul quive-se ó pedido.
teci (junto à pat. PI têrmo número Ltda.
EtabLasement 11aarquint Grandea
(j unto ao registro n9 402.908)
Foram mandados arquivar os Marques Internationales (junto ao
188.817).
~tildo
Gomes
e
Giuseppe
amaisegtaintes pedidos de anotações' de
Iteckitt & Colaman Products landiPecai (junto ao registro número alteração de :teme abaixo menciona- tarmo 635;659).
teci (junto à pat. P1 têrtno número do
98.802).
Guy Baboin
(junto ao têrmo
198.029).
por falta .de cumprimento das
•
Guariroba S.A. Adm. de Bens dos,
GI7.676).
.Automatic Sprinkler . Corp. of (junto
devidas
exiglancias:
ao
registro n9 211.332).
'The Singer Company (junto ao
America, (junto à pat. PI termo núFlorido, Melo & Cia. Ltda. (Junto • Gaf. Corp. (junto aos registros -registro 341.204).
mero 198.742).
239.498 - 242.273 e 242.383).ao registro 119 218.040).
Reckitt & Colmai Products Limi- Instituto Terapêu ico
t Seul LimitaForam mandados arquivar os The Gillette Company (junto ao
4 ed (junto à pat. PI' térmo número da (junto ao registro ,n9 228.882).
segerinteS
pedidos de anotações de têm/o 454.523).
.:01.045)
Ottávio Cerruttl & Filho (junto so transferências abaaao mencionados,
E. I. Du Pont de Nemours and
registro n9 233.202).
por falta de cumprimento das devi- COmpany (junto ao tèrrno 617.247).
'frau s erencias e alteromjes de some Rachael Castelo (junto ao registro das
exigências:
E. I. Du Pont de Nemours and
do titular de processos
• . n9 237.409).
União Fabril Eap. S.A. arou) Company: (junto ao temo 638.580).;
Incha Químicas Lecien Ltda. (San(junto aó . registro 188.688).
Foram mandadas anotar nos pro- to aos registros ns.- 281.571 - 259.856
Recursos ia terpostos
292.654 - 294.324 -- S' alajko Topalovic Fábrica de Becessos abaixo :mencionados as - 260.12-6
seguintes transferêncleal e alte- 294.676 - -302.133 - 340-256 e bidas (junta to registro 194.707).
The Singer Company (n0 recurso
rações de nome do titular de 358.532) .
Uniao %IMÃ Exp.. S.A. (TIVE,
Seperic (junto ao registro número (jo i aal ,ka reais , r, ' (33("77'
interposto ao deferimento da Marca
processes:'
286.084).
-8!neér n 9 341:204).
fenenae Técnica Nacional de En- Elena Jiinenez Chavalera ( junta ao Alfredo Jorge ca,s,;?.1.) (junt
The Gillette Company (no reeursd
repaatro
aenharia S.A. lalt, de nome do titu- registro /A° 203.392).
itana-pasto ao indeiarimento do lera
n ar na roaaca Teriezigean" 197.108). - Laboratórios Jorna Ltda. (junto.a, Irmãos A ovc ti
Cia. Ltda. (aturai mo 454.523 marca Super Blue Blaia
Anote-ae, inedtantre apostila, a alte- registros TM. 320.188 e 359.3901.
(^ al stro 300137)..
•
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Preaentee , N9 -66.6.735., - Título "Senapro
Neiri&tirs and ': N9 866.243 - Expressão de Pro- N 9 866.578 - Glassy -e. deMeie
, pul- ServfçOS Nácisonais de Assistência Rt:

Company (lio Ateuérsol intdrUisto ao ,paganda: ',"Caàfr. Rumo ao M' de Grássy"
deferimento ! clo teraili ; 617:e7' Marca Luiz Abneida 'Pereira classe 36 clic., publicado em 30-9-70.
Coifam termo 638.580). pub. em 30-9e70,
Courfom
,N9 866e58- - Título "Indústria e
Sinal de' Propaganda: Comércio de Cimento Bela Vista" Armações de Aço Probel S.A. (no IQ 856.666
„recurso interposto, ao, deferimento do 'conforme - representadas nas • eti- de Vito Iaco Velo - Classe 16 clichê
f quetas acima coladas" de Soteria - publicado em 30.9 .70.
termo 453.709 marca Sibel),
Sociedade Técnica Naval Ltda. elasN9 866.589 - Título de EstabeleciInd. de Polpa e Doces S. Gonçalo ses 21 ç 50 elic. pub em 30-9-70.
mento Eletrônica São José - de AnLtda. (no recurso interposto ao
deferimento do termo 473.184 marca N 9 856.455 - Titulo do Catálogo: tônio Teixeira Gamboa - Classes 8 e
"Guia Telefônico cio Nordeste" de 33 clichê publicado em 30.9.70.
S. Gonçalo).
Uni/ever Limited (no recurso In- Márcia Dária Rocha de Melo classe N9 866.6/4 - Gaste/ Chandon - de
lerposco ao deferimento do termo 32 clic. pub. em 30-9-70.
Maison Moet Et Chandon Fondée En
498.437 marca Corolux).
Ne. 856.031 - Titulo de Estabele- 1743 - Classe 42 clichê publicado em
Gráfica Editôra, Aquarela S. A. cimento: "Indústria e Comercio de 30.9.70.
(no recurso interposto ao deferimen- Acumuladores Ohara" de Koiti OhaN9 866.652 - CSC SP de Cerâmica
to do termo 515.382 marca Aquare- ra classe 33 clic. publicado em 30 São Caetano - Classe 6 clichê publide setembro de 1970.
la).
cado em 30.9.70.
Dreher S.A. vinhos e ChampaN9 866.527 - Bob de Safelca S.A.
N9 366.653 - CSC X de Cerâmica
nhas (no recurso interposto ao de- Ind. de Papel classe 38 clic. publiSão Caetano S.A. - Classe 6 clichê
ferimento do termo 534.628 marca cado em 30-9-70.
publicado em 30.9.70.
Du Pont).
N9 866.532 - Edna Calçados - de
N9 866.656 - Prix - de CompaCia. Usinas Nacionais (no recur- Dalt° Mandelli - Classe 36 clichê
nhia de Cigarros Brastoba Classe
so interposto ao deferimento do ter- publicado em 30.9.70.
44 clichê publicado em 30.9.70.
Pao 51 .2.324 marca Nano-Pérola).
N9 866.532 - Exquizita - de DalN9 866.658 - Emblemática - de
to
Mandelli
Classe
36
clichê
puEletromecânica. Dyna S.A. (no reCompanhia de Cigarros Brastoba
curso interposto ao deferimento do blicado em 30.9.70.
Classe 44 clichê publicado em
termo 631.582 marca Dinômica).
N9 866.537 - Fleury - de Emea
Tecnoprint Gráfica S.A. (na re- Médicos Associados S,C. - Classe 33 30.9.70.
N9 866.665 - Paz - de Companhia
curso interposto ao deferimenoi do clichê publicado em 30.9.70.
de. Cigarros Brastoba - Classe 44
termo 632.732 marca Golden Arrow)
cliché publicado em 30.9.70.
N9 866.547 - Titulo Fleury Ernesto Rothschild S.A. Ind. e
Com. (no recurso interposto ao de- F,rnea Médicos Associados S.C. N9 866-666 - Figura de Boneco e
ferimento do termo 635.533 marca Classe 33 clichê publicado era
Mola - de Indústrias C. Fabrini
30.9.70.
Iara).
- S.A. - Classe 50 clichê publicado
N9 866.551 - Título "Organização em 30.9.70.
Tecnoprint Gráfica S.A. (no reN9. 866.678 - Chamex - Charnex
curso interposto ao deferimento do Nicacio & José" - de Organização
terno n9 637.923 marca Golclen Ea- Nicácio & José Ltda. - Classe 33 cli- Indústria e Comércio Ltda. - Classe 47 clichê publicado cai 30.9.70.
chê publicado em 30.9:70.
gle).
•
N9 866.687 - Xopotó - de Cerea866.567
Título
Casa
dos
MaCooperativa Vinícola Aurora Ltdc. N 9
(no recurso interposto ao deferimen- pas - de José M.C. Albuquerque - lista Regina Indústria e Comércio
to do termo 650.150 marca Cafe, Classe 25 'Clichê publicado em 30-9-70. Ltda. - Classe 41 clichê publicado
em 30.9.70.
Brazeo).
N9 860.568 - Titulo Construtora
N9 866.722 - Medeiros - de ArRarniro
Branco
iRefininç,, Company R.B. Lopes Oil
(no recurso interposto eo deferimen- Lopes - Classe 33 clichê publicado mazém Medeiros Ltda. - Classe 41
clichê publicado em 30.9.70.
to do termo 653.242 marca Escoo). em 30.9.70.
- Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasileira. (no recurso interposto ao deferimento do termo 687.114 marca
Termosil).
N.1ÉDICO39
Alkor Werk Karl Lissmann (no
curso iníerposto ao deferimento do
têrmo 703.168. marca Anielor).
FARMACÊUTICOS
Perfumarias Phebo S.A. (no recurso interpsoto ao deferimento do
DENTISTAS
têrmo 715.418 marca Segor).
Myrta S.A. Ind. e Com. (no recurso interposto ao deferimento do
VETERINARIOS
termo 716.561 marca Karina).
Varta Aktiengesellschaft (1:0 recurso interposto ao eeferirnento cio
termo 722.869 ma Cea Vania).
Inds. • Rorni S.A. (no recurso interposto ao deferimento do termo
305.361 marca Metalúrgica 'Roma).

SE

Ret:')ieepo de Clichê

•

G.,!tltârtj- c, :114;14ity

N9 866.512 - Oclusport de Oclu.sport Ind. e Com. Ltda.. classe 8 clichê publicado em 30-9-70.
N9 860.509 - O Zangão de Emanuel F. Barbosa Cia. Ltda. classe 41 clic: pub. em 53-940.
816.473 - Piisto Xavante de
Carneiro Oliveira & Cia. Ltda. classe 47 clic. .pub. em 30-9-70.
N9 866.472 - Titulo de Estabelecimento Mindinho Clinica Dentária
- Pronto Socorro de Mindinho Clinica Dentária e Pronto Socoiro
Ltda., classe 33 cli c. pub. em 30 de
setembro le 1970.
N9 866.426 - Escluluinha da Catumbi de Lanches Esquininha da
Catumbi Ltda., classe 41 clic. pub.
-em 30-9-70.
N9 866.414 - Titulo de estabelecimento: "Minerita :3':t-ração e Beneficiamento de Minérios" de Virgillo
Calegari classe 4 - clic. pub.
30-9-70.

VENDA
Mal Gamboa,
Avenida Raid gIgii,t3 Alves lief
PlOnc le, 12:

-

Á/J.1111Stsd
Ateotde~ li

a Fazendz

Fero Serviçe

Stk -

Produção" - de Senapro - ServiçosNacionais de Assistência à Ilrodução;
Classe 33 clichê publicad0
Ltda.
em 30,0.70.
N9 866.736 - Veristhal - de Ix'a
dústria Veristhal de Calçados Ltda.'
- Classe 36 clichê publicado em
30.9.70.
* N9 836.740 - Naraliel - de Bar O
Restaurante Nambei Ltda. - Classe
41 clichê publicado em 30.9.70.
N9 866.757 - Saveiro - de José
Gomes dos Santos - Classe 8 clichê
publicado em 30.9.70.
N9 866.770 - Mangabeiro, Man.
guelra], Geraldo Lemes e Miguelzinho - de Oredio Lupriano, Miguel
Pacifico e Geraldo Lemes Pereira Classe 32 clichê publicado em 30.9.70,
N9 866.787 - Lucieli - de Lucielf.
Jóias Ltda. - Classe 13 clichê publicado em 30.9.70.
N, 866.813 - Wa.nda'S Boutique
- de Berta Confecções Ltda. Classes 12 - 13 - 22 - 23 - 24
35 e 37 clichê publicado em 30.9.70
- Titulo de estabelecimento.
N9 866.854 - Titulo de EstabelV
cimento - Mercado Osório - de
Joannes Emmanue/ Datseris
ses 41 - 42 e 46 clichê publicado end
30.9.70.
N9 366.865 - Super Pão Vitamina
do Hélio - de Panificadora Hélid
Classe 41 clichê publicado cai
30.9.70.
N9 866.868 - Manta - de Prodwi
tos Alimentícios Manta Ltda.
Classe 41 clichê publicado em
30.9.70.
N9 866.873 - Titulo de Estabeleci.;
mento "Clube dos Prefeitos do BIM
Sir - de Feliciano Araújo - Classe
50 clichê publicado em 30.9.70.
N9 866.874 - Título de Estabeleci
"Hotel dos Prefeitos" - d
Feliciano Araújo - Classe 33 clich(
Publicado em 30.9.70.
N9 866.879 - Incofer de Indústria
e Comércio de Ferro Incofer S.Ae;
- Classe 11 clichê publicado ein .4
30.9.70.
N9 866.880 - Incofer - de Indúsy
1-ria e Comércio de Perro Incofes
S.A. - Classe 50 clichê pubIlcadO
em 30.9.70.
N9 866.881 - Incofer - de Inclias=;
iria e Comércio de Ferro Incof0,
S.A. - Classe 16 clichê publicado
em 30.9.70.
N9 888.889 Metalmag - de Mag.
nesita S. A. - Classe 15 clichê pttà
blicado era 30.97.70.
N9 866.899 - Volta Ao Mundo
de "Volta Ao Mundo" - Passagens (i
Turismo Ltda. - Classe 50 clichil
publicado em 30.9.70.
N9 866.925 - Goláen Twenty
Reentsme. Cigarettenfabriken B
- Classe 44 clichê publicado cmi
30.9.70.
N9 866.931 - Lácrima - de
nhos Senhorial Ltda. - Classe 42
clichê publicado em 30.9.70.
N9 666.945 - Pneucap - de
cap-N, Bonadiman S.A. - Casse 21;
clichê publicado em 30.9.70.
N9 866.848- - Pilar de Pilar - Planejamentos Imobiliários Ltda. --I
Classe 50 clichê publicado em
30.9.70.
N9 866.94 - Corisco, O Diabo Loiro - de Oswaldo Massaini e Cinedistri Ltda. *- Classe 32 clichê nubllcado em 30.9.70.
N9 866.974 - Titulo de Estabelecimento "Marrnobrás" Indústria e Comércio de Mármores" - de Marmobras Indústria e Comércio de Miamores Ltda. - Classes 16 e 30 clichê publicado em 30.9.70.
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PONTOS CARACTERISTICOS
.2_ _
DE PRIVILEGIO

TERMO Ne 186.614 te 30 de janeiro de
1967
Reouerente: N1COLA DUNIN BORKOWSXY e ALAN ANDRÉ
Min B0Anvevy
Pau/O.
modelo IndUstrialt "ORIGINAL O0NFIGURAU9 EM
SUPORTE"

PEÁDID69

- bre 11.* tuckto unieo de

mataria/

drico e cujo m
magnitico'conetituldo como supone eak.
elo rOdia é Igual o
p.t.a.. en q uaneO
tade do àngulo r
que Y-, c; i gual a met,:
adial médio feito per ~dato metade()

à 'requerente reivindica á

dtinobinm.

p riortdade
Medo na Rep
do correspondente pedido deps
art140
de Patenteo da
..
Holanda
29 281l8)..
em 19 de &lhe de L 6
9 á. ea%
Ponte cç 1
do teta/ de 8 pontoe
tureae
ntadoca
r--.- Tb . fr"--.

REIVINDIZACUti .

NORIGINAL COFFIGURAn0 EM SUPORT

E"..tonacituida em material mo.;
'Unto. Peracteriada por uua peça alongada de secçào tranaversal,
cir.
Pular ou Outra forma conveniente; e por ar esta peça por sua parte
cek
trai (1). reta, sendo reourvada para os extremos o
r togonalmente ea fo:1
ma de "U"; com inclinações convenientes; e p er °s .:
terminais (2) da peça
serem retos e ',catadas para os lados.
Ponto se 1 do total de 2 pontos abreecntadoe.

X
Z2te

G" iCG

Tc---FIG.1a

FiGit•

TRAMO NO lé0.310 de 23 do
outubro de 1964./
Requerenzet.AKELIO muno s BER1OLLJ GINO . SA0

Pr ivilégio dg (rrenaea

EST ABrLIZADoh

TCRES./

PAU14.o
DE

DIRBÇXO PARA- WCUL08

Aet0.4010

.kolvir
......e
1

entaailiZdlor de dIreçU para
ve/culos autom
L aminar, p ràsa através de adequada otores, ci
ilD eixo dianteiro.
co nemlo .'
d o; v elog Ie, ou a
daptada eià qualquer ioda/
má superfIcie su p
adjacentes
erior desta case, tem incorporada
sa1 1knPle eM Semeei
to t ubular, sOore
CUJO ULMO
dd sua abertitra, assen
tam-se doia discos/
1 Cet álleos e
entre éstés discoD, estio localizados
r olamentos de este . 1
ra,
pOeleod0 eltd, capas serem tamb4m de dayiod ou CG outra* fibras
Slote nteo, de reduzida espessura;
r!
só-bre ós discos e
env olvendo O se e
mento tucular , vai a
.
justada (de modo 4 pe
rm1t1r livre movimento g
I . tOrio) uma camiza metálica., p
ira .4
resa a Oste c
i !or p orado à base, e na oonta de dito
onjunto, por meio de pino L2'
pino, que é ro s q
ueada, vi l ater .
Nacnada perca./

rep torXzedo pov uma oase

I

TERMO N1, 150.0dt dê lb de juinc de 1963
Requerente.
t. PHILIPS' GLOEILAMPENFABRIEKER
Prlvilécin as. 1 n v e0çào. " AP E RFEIÇOAMENTOS EM OU

sHolanae.
R

ELATIVO8A BISTEMAS Di

PÁ4.4.

Ponto ao 1 do total de

BOBINAS DE DEFLEXÃO'

REIVIK2CACtEg,

Aper teiçoememtoS em ou relativos a sistemas ao oodinas co deflA
:cão, deStinadas defletir feixes e l et rántcos
. effi tubos o t . ralcs cotO:11 .
cos, com p reennenao p eio menos puas metades
d iametralmente opostas aduas
bobina, QUC
bebo enroiadas com certa coniciaaae cujo grau e inaicaao moa,
um ánguic f
que varie no sentidc Long i t odlnal co sietema aé °o
p inas
e qui determina-una g randeza a que 15 .
04.4., peln fórmula,
• } o C coe è

1".

•
• ...
onde horepreedssbb cron. tntonsIdade ao campo
m agnOríco constante
s
Obre.t:
eixo' do eastmee . de tob'inat d efletoras. N
i
o
valor
em
amperes
por
alt
tro ohioleo,e varia oo dent i a d .
longitudiaal- ao exale:ma e a g randeza a é •
pot:dit./ao:em Um .
00p extremos co sistema de bobines e negativo nt 'Outra.
o a r acterizados Ofl
'O face das dua5 metàdes ca bobina ouros
e ordWas apn

14

3 pontos apre-eentedns,1

. 26co

dezembro de 1961
TERMO N o 134.781 de ' 7 de
Requerente: J.R.. GEIGy S/A - SUIÇA
Invençaõ "OOMPOSIÇã O DE SUBSTL/ICIAS 'ESTABILIZADAS"

PERMOciO 172. 4401 de

de agUto de 1965

Requerente A STEPHAN u..SOHNE e ALEMANHA
fYlvilégio de Ineencão"MAUfRA CORTADORA. E"OU AMASSADORA DE GIRO RAM_

REIVINDIOACGES

per

Composiçõe de subsUncla s estabilizadas, caracterizadas Po r ecí?
sietirem de material organicO do suporte, contendo substáncies sensi -5% aoi p eso de um composto
reis a oxlgónio ou a' oxidação, e de 0,001 a
CA

Outubro de 1510

11;)

C.AL

Quarta-rfeira

leEIV/NDIUCnES

I "MAQUINA CORTADORA glOt) NISTURADDRA DE GIRO RdpIDW, qualduer que sejasúa tOrmardetada pelo Menos de uma-ferramenta colocada-

fórmula geral

em um eixo central vertlea/J. $1ratorló em um recipiente, cujtezpoio está disposto no eixo para a ferramenta, a certa distância do fundo de
recipiente, caracterizada pelo fato de que a ferrameráa d . cambiável e
está disposta para baixo desde seu apoio' no eixo eU próxima ao fundo-

calculado abre o p g so do material a ser'eetabilizado, fórmula, essa,ni
significa o grupo etileno'oO edÉlleno ' e R representa bidroánio.
qu al
e cujos restos Pe
,
eventualmente substitufdo,
um grupo adilo cni alquilo .

lo recipiente
reqUerente reivindica, de acedo a prioridade do corresponcen
.2 p edido depoeitado no Departamento de Patentes da Repallca Pederal.

zo podem ser ainda substituldos especialmente por nelogenio, grupos al

a Alemanna•en 12 . de abril de 1965, sob n o St 18 526/34b
Ponho n o 1 CO .total dm 3 pontos apresentados.

quila ou o grupe hidroxilo
Finalmente a requerente reivindica, de , acg rdo a prioridade do .
depositado na RepartiçãO de Peeeetes
correspondente pedido de patente
X
da Inglaterra, em 9 de dezembro de 1960, sob n e b2.1462/60
Utile° ponto apresentado.
TERMO N o 17 1.502 de 22 de julho de 1965
Requerente: FRANCESCO eERACE - 37O PAULO
Priviie;eio de invenção: "AUERFEIÇOAMENTO EM CADEADO DE SEOURAeeA"
ReIZNDICAer:ES
'ePEReEICOAMENTO EM CAnEA00 D2E 0RCA

cOnetitulde

P.r

de qual de:er metaleeom
um corro maciço de configureeão pareleleprpedal,
tambor de fecnadera Lateralmente embutido- e ferrolno zilinorido com :az,
tremldade ee forma de oaLoneta. caracterleado pela fato de que dito fez

ARMO NP 163.09e de

ro l -o termina dentro do Peourio corpo do cadeado em forma de pinràoe Ponto n o 1 40 totai de' e pontos apreeenvados.

Requerente: CATERPILLAR TRACTOR-CO -

1

me outubro de

Privil;gto de invencãe: "CÂMARA DE PRE-COMBUSTIO COM

MOR PUA APERFEI-

ÇOAR O . TIPO DE FLUXO DE AR"
jEIVINDICACDEe

—4

PPMe-Clmará de pré-eembustão, na qual combustível 4 pulverizado no sentido desetama garganta ' e oriffelo comunicando com a amara /
de comoustão de um motor, oa lua ar sob pressão é forçado por ureplstão de motor oara dentro da cklmara de pre,combustao no sentido para

a

oue

verização, o ,a, merrelçOaMenCO caracterizaco selo fato que t;le compreende /
passagens coeunicando entre e câmara me cemoustão do motor e egeeerinte
da càmaro 54 commas000 pare produzir uma corrente do or guè fotos-corne c
/ 005

0 17, u sent'iao do fluxo' de, ar através de garganta
n'orito n c, . do total om 5 DOntme anremmtadm*,

ydR140 11 1/ 156.247 de Pl de janeiro de 190
.0equerentes URU IOTERMTIONALO USW:RU , 1'IAATSCRÁ0u m.vos v dourou
' OrivIlágia dm

Invenção:

wROCCISSQ PARÁ A PREOLR410 DO OITR/LaO X.ROMAUCRS"
RRIURDISÂCDS.

1 ..Da proCaa jo pera a preparaao de altrliaa aromáticas, cara£
Mrizado porque

dm

compacto aromático cujo núcleo contem, como substituip

Re, pelo menos um grupo-tendo a estrutura -CJ12E, ou uma estrutura tautósw
ra desta,

R reere g entand0 UW

iíomo de Lidrogànio, um grupo metila, um &-

Dama do óxido de nitrogenio e/ou com uma misturer da. um Oxido de nitrogi"...
elo• um agente halogenanter na presença de urna (ming terci4ria.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido /
gepoiltado na Repartição da Patentes do Colonels em 22 de }entd- r o do, 196,
web m ía 08.45.
Ponto 'm o 1 do totel de O? ponto, epresentados.
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TERMO. 0
,
156.890 de £7 de fev eP011• 0 de 1964

TURNO 119 154.227 de 31 de outubro de 1963

Requerente: RUPP CORPORATION o

flequerentItt , INDÚSTRIA PÂNTANO LTDA.- RIO DE ;ANEIRo
Privilegie de Inveneio "MACACO PARA SUSPENSIO DE TRATORma um razoa IX"
POSSUAM'ilIDRÁULICO

2.U.15

Privilegio de Invenção: "SECADORES

â AR, TIPO ALTA VELOCIDADE DE Mitin
8E4 COzial PROCESSO EMPREGADO MÃOS MESMOS"

RE/VINDICAC0E2

4(PIV/NDICACOES
"MACACO PARA SUSPENSÃO DE TRATORES DE PNEUS Ws POSSUAM RI n
ARÁULICO; caracterizado por se constituir de duas longe:Ines de tUbOe

prezai: nume extremidade a uma barre de material identicó e cada

uma

desses longarinas tomando na extremidade oposta em forma de "T" tubular
Ponto no 1 do 'total do 6 pontoe apresentados

3 . Secador:t'ár do tipo de alta velocidade de tiragem
para a
• remover a umidade de rolos de material contInuamento em movimento, caraCQ
rilado por c ompreender: meios para aquecimento do uma csrrente
do ar a aek
ma temperatura não inferior a cerca de 260 0 C; meios p
ara fornecer O ar
foreá-10 a uma velocidade pão inferior a cerca de
1828,8 metros/Minuto

contra a superficie de um rólo de material a ser secado para evaporar e

á

midade nele contida; e meios para recirculor, pelo menos, uma p arte 80 ar'
de secaiem carregado de umidade a resfriado
das adjac.;ncias do refer140 J;
aos meios de aquecimento, para manter a Umidade
especifica do rerglí
do ar em no menos de 0,4 kg de água por Kg de ar seco
•
requerente reivindica a prioridade doscorrespondentespeedM
depositadosna R epartição de PatIntes dtp Estados Unidos da
America em n
de fevereiro de . 1963 e 9 de abril de 1 963, sou
n °2. 258.743 e 271.903,
oectivamente
Ponto n 9 / ilo'total de 15 p ontos apresentados.

URRO N t

91.718 de il oe :dnoiro de 195/

Requerente: PRODUTOS 911Im1CoS GUARAN'i SIA

. AC 0ADLO

Privilégio de lovençào- 'NOVO PROCESSO PARA FABRICAA0 DE TUBOS 1&remia
ÇOAMENTOS NAS K4UINAS PANA PRODUZI,LCE"

REIVINDICk=
.

NOVO PROCESSO °ARA PAIJRICAÇA0 DE -MUS E A.ERPEIÇOAMENIOS

DAS MÁQUINAS PARA PRODUZI-LOS, caracterizado aseencielmenle cor ser coa-/
_27
11.1

posto de de tde0 elíetICO cOlocad0 . 1fiternamonte . em um tubo de babel Ou pa
Oo 1 Ã O ou material sin11or, no Qual a tormaçãO . Oo tubo plástico à slmortinee formaçio do tubo de pa p el*,a p or se dar e adesÃo dos- tubos por meio

de Dele CCOreet• de ar quente proveniente de um cabeçote que se acne con311
gado com o movimento da

~Ca

'fiRm0 Re

1)0.67 GC 23 ae junne de 1967
Requerente: IICAL'iRGICA FIRS RONCON LIDA =São Paulo,
Modelo Industrial: 'NOVO
ORIGINAL MODÊLO DE BATERIA MUSICAL'

Cortadora das mln culnes uSue)s para a forma.

ço de tubos pelo processo espiral
Ponto o r. 1 da total de 5 pontoe apresentados
REIVINDIQAC.,ES

L. • :aiv0 E ORIGINAL MCD£L0 DC BA;LRIA MUSICAL", guete caract6r113'8
cabenclalmente por,OÃ constituir do oumoo (1), rA mb a.3 (2).
su 1 ng
63.36
prato (4), zaixa (5), Sendo (6)_e oarquinno (2), Sendo o toot au (2) •
prato Ç4)-providos de trapos (8) cromeados e comentáveis e o suine

e articulado ao cumbo (1) por moia. de articulação de tela, send o cremei
das tôdad ' as partes metálicas e o conjunto será ainda decorado com COr
perturas,
•
Ponto n 2 1 do total de 2 oontoo aprezentados

•
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5eçIio III)

1970 -

,

t

156.369 do 23 de janeiro de 1564
sio Nono,
Requerentoa NIELS ERIK HEDEAGER

TNRMO N g
-fumo Ne 167.313 dê 18 de.fevere2ro de .l96
pequerentêt P118050AL ocrçiu DA CRUZ ' . SIO PAULO

Privilágio de Inv enOio: 0 CRIGINAL APLIELHO VARREDOR MANUAL AU .NMÁT,ICO PORTÁTIL".

Priv11410 de Invengio *NOVO TIPO DE CADEIRA DE BALANÇO'

MIMINPIcAcoN
1 - ORIGINAL APARELHO VARRUAR MANUAL AU2OCTICO PCRIAWIL, qua/

REIVINDICACEE

1 - NOVO TIPO DE CADEIRA DE BALANÇO, formada da uma cadeira inell
nada comum, porem caracterizada por ser aquela fixada em una armaçio
oxvida na parte inferior, e dotada ef um pedal na /Grte superior dian64 ,o•
teira, que permite imprimir balanço i cadeira sem necessidade d.
o corpo toda.
. Ponto no 1 do total de 3 pontoe spi.osentt,36a,.

si corastariza essencialmente por ser conatituSdo de um cabo formado por /
tría peças desmost • reis, sendo uma (6) superior, com rosca na sua parte in
ferio: s uma alça na sua parte superior, e as outras duas poças (5) sio 1Nails tsr...3o superiormente' um furo com rosca e inferiormente um pino roso-dal

wpontar

•••

' 10 sendo a Ultima peça (5) rosquesda, atravás do piso com rosca, a uma lufa provida de furo com rosca correspcsdente a qual está prOsa a

UDU braça.

doira (4) com a forma de um garfo com duas pontes (12) voltadas para den-i
tro e essas pontas (12) se solenizam 82 furos (11) existentes nas faces laterais (13) da taapa (1) havondo um furo (11) a3 cada face, sendo a tampa
(1) providm do articclaçSes que permitem que a mesma seja aberta e cem fs.
:ha de molas convencionais, podendo tsr outros tipo. de fechos con7enien-/
toa
Ponto-me 1 do total da 4 pontoe apresentado.,

TERMO Me-165.906 dó 50 de dezembro de 196h
Requerentes SOARES PRODUTCS DE BORRACHA S/A. . GUANABARA
Privilígio dó Invonçgo."APERFEIÇOAMENTOS EM R8OG CARA LIMPOS ?(M-BRISAS
DE AUTOMÓVEIS 5 VIDRAÇAS EM GERAL°
REIVINDICACUi

1 - Aperfeiçoament o s eu rido para iimpAr pára-'orisaa de automá .
vais e vidraças em geral, caracterizados pelo fato de um suporte Oco,de
Joça° triangular ser fechado na parte anterior por uma tampa cos uma ps
cada ortogonal mediana, disposta no sentido longitudinal, que dá apoie
a extremidade na tubo de borracha oriundo de um dep6sito, que se comuna
va com o orificiw previsto na dita tampa. Seta serve do retentor de
iímina eatriade de borracha etma esponja de espuma de borracha, dispas.
o lado doetinado - reter
tia paralelamén te de cada lado do rido: asado
e esponja provido do dentes.
Ponto ne 1 do total do 3 pontoe aPregented0;*

TERMO N o 163.614 de 11 de janeiro de 105
Requerente: ALCIDIO PULSO -São Pavio.
Privilágio,de Invonçãos "CARRETA PARA.DISTRIBUIÇIO D2 MUDAS DE CANA DE
AÇOCAR"
REIVINDICAÇOES
1- Carreta para distribuição de muda de cana de acUar, caracteri-›-sada por compreender um soalho em duas partes, uma disposta em sentido
perpendicular da outra, o que forma um "T", 'sendo ambas as partes eemieircularea ou em forma de calha, inclinadas, ^sendo 1120a w:ardas dotadas
de presilhas para prender escadas diatribuidaa ao redor do soalho e arsioulAveie ou •ecamoteavede para oima quando tenha que ser • °arreta
traolonada de um lado para outro da cultura.
Ponto O jl do ti/tal de 2 pontoe apresentados.
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ronno N 9 173.555 ce 28
de SONfibrO do 1965

2 164‘:
'floiP;der'
. entáctCORREtSi ENORENACEN'SçCORAA-Cia.'láDUiTif.A:87'ébjátro

Requerente: MASSEY-FERCUSON -(AU'dfRALlA).L.IidTED

SA0 PAULO

.Privilágio de Invenção "MAQUINA PARA (21FAR COLHEITAS
ALTAS"

Privildgio de Inven0ot MOFO A
LIMENTADOS PARA REIIPIOL SEM CENTRO°

PEIVINDIéACOES

-

2 ' U T E' m‘quina para ceifar c o

lheitas altas tendo 112a armaggel
_
e uma unidade de corte e p icamento de colheita, zi
o..:p2zurit,eu 0010 f0t04
de que dita unidade â §üsponsa da armolUo, lure
Torção do p eso do .dito
nidade sendo sustentada Por meio elástico de suspensão

1 . Novo alimentador para retifica sem centro,-Caracteritado/
por compreánder inicialmente uma caixa p
rismática retangular ou de outra
configuração qualquer, provida do ' Suporte inferior,
para rização, o sin.
ea.detada, eia sua taco superior, do uma g
rande abertura circular, local/
nadara para um grande prato cónico g iratório, sebre
o qual aãO Colocodeo
as peça° a corem retificadas, dito prato °atando montado na extremidade/
de 'eixo vertical, su p ortado p
or mancai fixo tubular, e isolado por rola.
mentos; o ainda, na foce oxtorna superior áa caixa sendo prevista uma a.
ba anelar Pise
o contorpanto do prato ¡In:ti:irl., aba esta provida de ume
abertura lateral, comunicante com saída tubular tan g
encial, voltada para
.
o rOgua do passagem de ratifica.
Ponto ua 1 do total de )
pentO.G.Aprenent44Pd;
,11

ligado antro

armação, uma outra porção do peso da unidado aendo sustentado PoP 550
neta hidráulico sob o contrele de uma válvula sensível em
resposta
variações em conterno de solo, e uma outra porção do
p 3so da unidade
sendo sustentada por membros de encaixe . ao

ca

rolo.

A requerente reivindica de acerdo a p
riorldado do corrozpondda
Gr il - Betanha, ia 28 40'
setembro de 1964, sob n e 39.509.
fonto n e 1 do total do 14 pontos apresentados.

to p edido de p ositado na re p artição de Patentes da

a.5
$
-1 .••

\

19

k-

FIG.1

TIMO ND 169.428 dó 5 do 13010 do 1965./

TÈRMO N6 162.023 de 24 de egOsto de 1964.?

B eQuorentetANTONO DIASIA = SAO PAULO,/

Requerente; MECANICA ESFERA LIDA = SÃO PAULO./

es,ày eégià0 de

Privilegie do Lnvençãot APE R FEIÇOAMENTOS EM OU ~AVOS

tin 0 otRe54

WS PARA BICICLETAS E SIMILARES./

A EDU 8 á.,

1 - Ap erfeiçoamentos em ou :a1atin0 22
OUGO e aboli) NeD,

sicicleteo e similares, caracterizados pelo tato dO Ne
AU esrgYas deo,

dientoina V t2a2CIWO D siguBdeo
metálicos, o ozterre ãbGELTÉ3B4,Drà ;pçfl
OiXOD

nylen ou outro material q ualquer almilare ger
readg E0 Cã:Uno
:enoente, a qual pelo lado oposto penetra (se
Dritialt/D

ez/Dter2lw 03

!!scb que atua como !longe o nas hordas
00 quelD ao eutionnsWar ee
.suala crificlos cie fixação dos
uternu se

citu PARA Re

r Reivindicações./

ReivindicocõeS./,'

.:'clomentos se apresentarem, noa
Zr,) dois cosquilhoa circularas,

1',Avaneãor MOVO APARELHO PARA 11QUECI5NTO

a

raios das rodaz, ~d.e quo ençaIDD
esenta incrustado 40 topo de; porco plípugg
g ese~ Q125—

..apru. eixo centre..;

%troo ne 1 jo total uo 3 ponto: Nprenen94440o/
4

NÚo apg relho pare aquecimento de coma paire do.emir
deG
te

- 0.11"tdri gado Por se formar de
ama base superior (3), qae
ja
or gOAXO,
ume roas:Jatância elátrica (4) co= ro:letor do oalor (5)

RNI
,

4.50p

(d) de ar quente./
tOtell de

3 ponio a pretoo dos.1

'Q
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NO 173.470

NACO A FR10.1
• Reivindiceções.:"

REIVINDICAOES
1. APARELHO ELÉTRICO PORTÁTIL RE? GERADO COM ÁGUA CORREPTE PARA
SOLDAR E FUNDIR, caracterizado pór ser refrigerado coa água corrente,
que enche inteiramente todo o corpo do próprio aparelho, formando o ee
paço condutivo para o campo condensador entre ai piada., refrigerando=
ai ao mesmo tempo.
Ponto 6GiCe.

441.4.11.1

rL

1111

h

*al

,

1 —Um process o para a preparação de aço para usinagem
Por compreender as fases de laminar dito aço.huma/
frio, caracteriz ado
temperatura elevada como um vergalhão, recolher o dito vergalho nessa
temperatura .elevada, em forma de anéis de concentricidadelaproximadad
mas com disposição saliente entre si, suficiente pata prover o acesso/
e superficie;substancialmente inteira do dita ver .
de um refriger ante
alija reco galho, esfriar ripidamente ó dito vergaIhão imediatam e n te
Lhe-1o, apanhar o' dito vergalho apés a dite fase de esfriamento num /
entre si dos ditos anéis ti eran,un que a dita , relação de salienci a
4 compressão, ficando os ditos anéis substancialmente
que condicionad a
a
vAmintrr n râló assim amarrado
coneintricos, ':amarrar-o dito ralo R

diel~4.4 :
..4....

244e setembre de.1965/'

''
Requerente; MORGAN.WIISTRUCTION COMPANY
PARA
A
PREPARACHO
nE.ACO PARA USI:.
PROGESSO
Privi/é g ir: de Invenção; UM

TERMO Nt 153.995 de 24 divoutiihro de 1964
Requerenter BRUNON RET 7.Sio PauloPrivi16gio de Invenção: "APARELHO ELL-rRICO PORTÁTIL REFRIGERADO cos ÁGUA CORRENTE PARA SOLDAR E FUNDIR"

mid

de

uma operac¥ de decapagem./

!

4

A

I

requerente reivindica a prioridade do pedido'de Po -

tente depositedo aos EstadosOnidos da América do Norte, sob

$12

,

402.611 de 7.10.1964./
conto no 1 do total de-16 pontoe apresentados./
ThM0 101

167.365 de 19 de fevere i ro .de 1.9654
FRANÇA

Requerente: STMILL3SZNINT93ANDRST.

Privilégio de lava:ação: "PROCHSSO PARA SOLDAR P103 SOBRE AS saRmunius
DOS CONCZNSÁDOitE S E MÁOVINA PARA A txscuçio
PRÁTICA DE TAL pROCESSom.
REIVINDICACOB
. Processo para aoldar fios sébre as serpentinas fios' conceineede
có3, caracterizado p or consistir em deslocar as serpentinas num :nano

-ertleal • de modo descontínuo, ceiápreendendo cada oOmprimeato de desle
cemento, ao intervalo que separa dois fios transversais . vizinha:, é
sendo previsto cada tempo da parada entro dois deslocamentos sucessivos,
para permitir a soldagem sébre as duas faces da serpentina, de dois fk
nszdos de
es transvertaie , que, provindo cada um de Um depOSitO, sio prn
lado • do outro da eerpontina,. por dois jogos de eletrodos que ee
ditos fios
locam sin;trieaments, - num plano horizontal, at n soldar.e! ,

Iman

len

tra a• dita sarpentina.
Rsivindice a prioridade do correspondenteymi ldo dapdsitadd

FlG I

•nn

A4

na 166.828 da 2 de Fevereiro de 1965

IA METALURGICA CHRISTREE LTDA. - SX0 PAULO
Requerente: 'INDUST R
invenção
"NOVOS E ORIGINAIS ELEMENTOS ORNAMENTAIS PARA A2
Privileeio -de
BIERTES E OUTROS"

REIvINDInc%

R.partição de Patentes da França, e* 19 de fevereiro de 1964, Sob o ma

• 'N(1/05 É ORTOINATS ELEMFNTOS ORNAMFITAIS

44485.
Ponto ne / do total de 2 pát6s aproSeneadoe

atm", representados por variadas configurações com tamanhos e coloriri
los diversos. Caracterizadoè essencialment e por serem formados por

lhas da material met411co, principalmente aluminlo, as quais sio recortadas em faixas de larguras adequados centralmente cortadas em quase ti
transversais, resultando .ileout
da 4 mia largura em estreitissimas tiras
nas periferias suRerior e inferior, respectiva
eac fal g eo longitudinal s
mente,
Ponto n a 1 do total de '3 pontos apresentador
•

Pia

Qtaitta-feira
SUMO N o

Di.M410 OFICIAL ( eci=o* til)

Outikbni

I07W

15ó.h/13 de P de noyeNbrq dg

Requerente:ÁPLAUDIO,NTTffi E GflV

UANftAft

Privileg.Vo de tri v enceçA.RELFEIWARENTOS EU, ANTENA EXTERNAS OF TELE1.1'
SA0*
•
TERMO.- kO ' LSQ.-54§ lá '5 dó melo de 1.965
Itoducrçntc, KINACRI RUKUDA E KAZUKO FUKUDA

RE1VINDICAÇOES
b •A p orfuicowentos

em aptçnas externar dP r,olevisao. caractá

•

.

SZV Pal0
P rivIlealo de Invenção "NOv0 LAVADOR DE CEREAIS"

riudos por cbnsistires, enima Pasto central, de base rotangular. ten.
e
do espacadamente quatro hastes transversais, sendo as duas Lnforiores,

NPV.XNDICACCES

op a extremidades livres e. es duas súneriores com as extremidades fa.

1 . Novo lavador de st. ereals, caracterizado p
or compreender um rit,
cipiente cilindrleo ou de outro formato qu al quer, tendo ca
p acidade do .
Pendente da quantidade de cereal Que ao desejo levar do cada 5ms, reino'
ciente este p rovido de uma tampa Superiord
estacavel, hermeticamente a
elicada em sua borda livre, e comsuporffcie i
nteiramente dotada de pt
CUenas p erfuraçõvs, ,:om dimensões tais que Lm
peceá. e p assagem do cereal'
e ainda, atravessando o tampa do recipiente, sonde
p roviste nm bico, do
DreferjAa e xcêntrico, pare'll g
açáo, através de tubulgeo flexível,coa
uois torneira de água.

xadab doiS aros com Asoladores ' . nas junções, cem a referida haste •
central .sendo os referidos aros conectados entre si cor meio de quatro nestes radiais côncavas
Ponto no ido total de ô pontos apresentados

P onto no 1 do total do

e

p ontos aardfienLadóD.

de 29 de setembro do 196,
Requerentes INDUSTRIA DE TECIDOS RENDAPIX LTDA -são PauloDesenho industriais "NOVO DESENHO ORNAMENTAL DE MODA E CORRELATOO"

TERMO 54 L93.423

14M0 a s 168,716 CO 4 te fevereiro de 1965.,
R eq uerente, SHICHIRO ~El o SÃO PAULO./

REIVINDICAÇOES
4. ,NOVO DESENHO ORNAMENTAL DE RENDA E CORRELATOS", caracterizado

por apreaontar fundo em tela, na forma de pluralidade de Uezágotiositoo
do uma margem ou Corda genèricamente reta, compoeta de auas aequênciss
alternativamente defasadas de pon?oo maio g rossos); suo outra margem ou
oordm poesui trecho convexo calor, guarnecido com fico prO3eted030
ornado mele "O" fechado°, de modo que as extremidsdee de ditos ;recheie
convexoo concordam entre 03 atravèg de trecho° cêncevos, que apresei'.
tom zon-tua com certo largurs,'volcadne para dentro, formando Apicoe
Sento 4 S 3 de Usszl da 1 pontoo apreeentadoo.

P rivilg gio do invencaos NOVO '

onuori

ORIGINAL APA191,R0 MANUAL PARA
BATATAS á eINILARES.,

ReivindlracAoga
1 Novo e original ap arelho manual para colher 'amendoDDÇ:
batatao e similares, caracterizado por ser
conststuido jiO4* uma aresqEd .
formada por tubos. ar ticulados em um
a.excremidado a nestes fixas o na o!
R
tro dxtremidade se
,rt1eula a chapas que se articulam entre si sendo
que ee(jd ama dessaS :napas se articula a dois tuboSol
Ponto no 1 U0 total de 3 pontos apreorntadotio

TMeWO , „c54.702 .14 N 4a setembro/o° 196;
Requerente: J O AQ011Actia1ti5C1i0 -Não 'Paxtu-s;.PrIvIléga de Invendoet "PROCESSO DA j 13TENCIO DE TINTAS •ESPECIAL PARÀ
VECANICA E PERRAMENTARIA"

REIYIND/CACCES
I, "PROCESSO DE. OBTENCIO pu f riuus ASPECIAL PARa MICERICA E PERRACONTARIAA caracterize-te 0)16 .alolte Levar na eua compoinceo . ee de.
valitte •/eMento i&
. 616001, eXTroto de banana, tintinar, •gomn-laise e ani.
linia
ântio á S I. Ga Poio: of P pontoo *premmusoi

couí9

f

o

2686 Qua 'rta-feira -

rtMe

UC

Requerente' ,

164.767- de

J.

ee e ovemoro de Le.:áJ.:

'IMMO N i 162.691 de 14 de **timbra ta 1.4414
Requerente: 001MinffIn DD 3,121.0103in mIssapaà
1,r1.114gte de invenios *Disroamm PAIA Palagan.

SIO PiuLC

FRANCISCO OLIVIER?

Privilégio de invenção: - i i;CV0 DISPOSITIVO PARA Sr:UR lrQUILCS,
(U:VINDICAOEF.
1 . Novo dispoSitívo

para

sugar líquidos. caracterizaeo oor

com p reender uma péra Oca, de material flexíve/, a qual ó p rovida de um o'
curto pescoço pelo qual se aplica ajun cor p o tubular fechado, em sua ex../
tremidade oposta guo S, provida, de pequeno orifício central, éste comuni.
cante com um longo tubo diametral, Sm Cuja uma de suas extremidades 4.
PILmeda uma tubulação flexíeal.
Ponto d a I do total de

2

Outubro de

p ontos apresentados

se inaggenES

1411-130/045144
•
1. aa didpoditifd pata a tabrioagie anhinga da aia &dein* na.
dro areado por leslaapaa, assue a rdde as tiltes.Paaateaaa Ctere - aarli
libando eue euperfiote alada ‘pldetioa, cudo st 'atalhas Mai, Perkihhho,
doe feehadoe, ou ~Mas por um OdInO-64-PrOldeo OOVUOGIIMIO sad
osepreoadar ua °Madre Isainador inferior, luas troneis ft harrapso,
aeraulhísao sanai de endro aa reagi° e determinada aos s salisapi
lemeiaador ua* toada de laniaagío, umAlopoeltIvo te osstuslo as atos.
~tílias par* oolood.la
na liaina de vidro a jatante de Caruma da
barraisa • ebbro. sMa parte da eupo p rftoAe do d1I1adro ~nadar ligierga4
er (*mui de latrodualo), e um cilindro IIMeOSIOV °MOMO, GOO O olLts/
dr* laaLaador triforlor para azarei? 4Were a llidea de vidre, k pano.'
4* esta de latrodugio, um eefdrge de pr....
roquoroate reivindica * prioridade do •ffirre4Pdadont4 8 . 4t49 alk•
poetisa§ as !Spar/Mio da Petontoa de !reagi si 17 da eanaeaso 4a 1965 .
sol
947.733.
?gato 0.1 de tetal da 11 postos ssmottsass.

f2j CIC NO 161.897 de 19 ne sgóstc de 1964..
aequerentet SOUTHWESTERN ENGINEERING COMPAÚY
Privilégio de Lavenção: JRPAR.4DOE.VIERATORIC OE DESCARGA RAPIDA,,.
de3.indicaç6es..
. .L . um separador yibratorio caracterizou por compiseadar
a.m estrutura de corpo ollindoica. uma . peneira separadora montada nc
£qp Ln' terior para. receber na sua parte central o material - á ser separe
un duto de descarga !:soa o material sobre-medida num Lado ciodita
estrutura de corpo cima da dita p eneira. ama p anelWoletora pari ma

'Chamo

teria' infra_medida disposta sua . a dita Peneire e Ligada com is paródia
da dita estrutura d
' e'corpo, a dit4anela coletora tendo uma.parte
sua margem disposta adzacente à dita peneira, d à dite p anela se

Lung.

16Ê.598 de 14

Requermneed'PED RO RNAU GARCIA = m mama
O
Rreollégo de Invenção: "NOVO PROCESSO DE' FABRICAÇXO ENLAO/UWAOM Cl'
TOS FEMININOS DO TIPO ABERTO*

p ando pare baixo e diametralmente da mesma para seu lado 'aldeota, dm cia:o de descarga ao dito lado, oposto

da dita panela

e

!..nrr, 4 soneira,

p ara eeceber

de

panela coletora como ama unidade.,
-;

á requerente reivindica

JIVINDIcL

maerial intra-medida

dispositivos para fazer vibrar a dite estrutura
e a

e priondada do cerreipendesdr

pedido depositado na Repartiçio de Patentes dos Estados Unidos de Ame

'ico em 31 ae outubro de 1963, sob' no320.452..
Ponto 112 1 it), toaL.1 de 3 , pontos apresentados./

do letembre de 196ü

ned de ío4

Nàío processo de rabrieacio relacionado sem sapatos famitsá.
aberto, caracterizado pelo fato de que o colado é obtido me- /

diante moldagem comitituindo a estrutura inferior de todo o sapato, o qual
recebe um salto formado por duas peças superponiveis e independentes, ume/

da g quais, a superior, igualmente moldada para seu encaixe em poaição
correta na face inferior do solado, encaixe 'este, ou fixação que feito /
mediante um parafuso que atravessando dito solado e dita peça superior da:
duma que integram o salto, fica retido superiormente por ma cabeça em d4.bo solado, receber& inferiormente, a rOsca, à segunda peça que constitue/

a' netade inferior do salto, peça esta que se coloca em sua posição corret
atuando como porca abre dito parafuso e prendendo o salto ao Bolado.
O requerente reivindica a prioridade do correspondente psatdo,
qapnaleaga na naparoa00 cia Patentes da Espanha sob n" 291.707 . d. 16 d e si
timbro de 1953
rente na I do total de 6 pontes apresentados.

P( G. I.
14
7
e

f4

—

Qu çt -,fejrn l
:
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0...b..lbro de 1970 268

•

•

•`.

URMO N401.h5135361 ao tia = árn. /eia=

;

-

RequoirimMe CIRO COSTA BRAGA . OUANARAIIA
Paivilkkio4d,'Istivênção n ORIGINALAUADWIDS 1 COUNDO* CU'DÇURStSIIPOS
OZ

ttr-C;•: 0 N O I55:397 de 13 de deSetlbro d' e, 196'Y

••

larme do departamento ou o alarme geral.
Ponto n g ido total dej pontos. apresentados.

'VICO MACIO',

ias ientes, aUm das bordas , de ustofamento¡ pela Menos sátra dolo lados
rypsstos do mesmo, dito tecido sedo-disposto cem os flori de trame e
do dl%

didurs r, ientados obliquamente em relação aos ladoe dó pr6prio estotamlitt*.
k requerente reivindica a prioridade dó correspondente pedi"
denitulo na Repartição do Patentos da itália sob DR 150/63 Vorbalf á
.30601 4..rr 5 de janeiro . do 1963.
Onnto n g 1 do total de 3 pontos apresentadoa.

FIG

TE0 2

1o(.352

de 22 de Janeir.0 do 1965

Requerente: S I N. - FHANy
Privilégio do Invenção "APARELHO PARA ASELGURAR CONTI*JAHRNTE UM CONW1
CO IMMO ENTRE UM dÁs EUA LIQUIDO, DE PARTICULAR UTILIDADE NA SULFIT.A
Xc COUTSNUA DOS XAROPES DE AOOAR"
,lEivyNpc.A20Es
Aparclho, destinado a assegurar c o ntlnuadamente um
cOntle0
Intimo entre um gáz e um líquido, earaeterzado polo fato do . compoitar:

TERMO Ne 156.317 de 23 de janeiro de 196,,
Requerente: MEIATEí S/A . INDCSTRIA E COMERDIO ;'. á0 PAULO .
Privilegio de Invenção: "NOVO SUPORTE-EXPOSITOR PARA MEIAS E SIMILARES"
rEIVINDIOAOES
1 - Movo suporte-expositor para meias e similares, a 'ser uáado
em vitrines, pratelerias, balcOss ou outrea dispositivos adequados, em es.
tabelecimentos comerciai, ou ainda para secagem das peças em varais, e outros, caracterizado por compreender easenclaUente uma neste rígida, feita
de preferencia em material plástico, com ou seis alma metálica nterna, a
de configuraçãO interna, 1 de configuração composta '11 :partir de um trecho/
maior r' etilíneo, zcm a sua extremidade livre ligeiramente rectirveda;
se continua, na extremidade oposta, dobrando-se recurvadamente em -pequeno/ •
semi-círculo, donde prossegue em novo e longo trecho revirado paraIelamentr,
sôbre o inicial, porém. tendo aproximadamente a'metade da extensãO daquele;-.
entre os. quais ' é .aplicada a mela pela sua dobra transversal interMediária,
e este Ultimo trecho ter:minando recurvando-se para fora, fortando.ganche'/A
para

miapensão..
Ponto ne 1 do total de 2 pontos apresentados,

,• •

REIVIND/CACOár

DE ALARKEi COM AMPOLA DE MERCURIO, caracterizado in:,cialmete por duas'

tra, onde uma chave es pecial de-segurança controla e comanda uma ampola

7,

c • Aperfeigeamentos nos estoranentoa de material elásticoaa'
'.:aacte.;:iaader'peln aolidaçao abre o avessO, de um tecido COMsi

1 . QUADRO ORIGINAL te COMANDO COM DIVERSOS TIPOS DE CONTROLES.

de mercario externamente, que ao ser violada, imediatamente detona o A

t

ITAL/11''
•
'
?rivilégic dc Inyenção: "APERFEIÇOA.11EYPOS . NOS ESI: OFAMENTOS DE MAT"-Êã1

aajINDICAÇOES

Cal dia ligaOick ou desligamento do Sistema de alarme, Conjugada com . ou

;

Rev.e=te: PIZELL:-3WCA, SOdIETÀ PER aZI0k1

CONTROLEM/ ALARMES COM AMPOLA DE MERCORIO;'

rachaduras de segurança controladas, una por uma chave de controle ,AA

1

on eanduto para a
selos,

eireulaçâo

continua-do l‘quidO, no qual sâo provido,'

por .0cop10 um estreitamento, para

erIcr turbulencias no 1101.:
Ho, bem oomo . meios para injetar o gás, na sena dç
turbulencia,..rataii
relmente sob a forma de jatos railtiplos.

Finalmente a depositante reivindica, et ScUdO a priorkdado do
r orrespondekte pedid . o, depositad., na Repartição t:e Patentes da
Oranq*,
em .%.f.j. de larAiro de 1964, sob o n o 961555
Ponto n o t do total. do 7 pontos aprezootadoes

OFICIAL (Seção 10

2688 Quarta-feira 14 -

Outubro. de 1970

IIRMO Ne L66.30)0 (1)3 , 15 de outubro de 1964./
Sequerentet'ELEMEGNICA MONALISA INNETRIA 8 .00MÉRCIO 5303; e 330 PAO.
LO,

~O Nd 1.55.94% do 2G da , dezembro de 196,

. I
Privilec15 oe trivencaot APERFEIÇOAMENT03 INTRODUZIDOS EM MINIATURAS late

aerl ',:eratte: INCOMEUL 3/A INWISTRIA E COMUCIO = SÃO PAL.
147~-áltd e tavars0101 "APERUWAMENTOS EM PEUDURADORES DE C.,ÁTINAS"

MO

TO "

RLemlcos moviDos A PILHAS SUAS,
Reivindicações.,

aravlopinon

Aperfeiçoamentos introduzidoa em ten./Ateou ao

o . aperfeiçoamentos em penduradores de cortinal, particuiaraCr?

r ea ~andado para cortinas de banheiro, Caracterizados pelo fato de o /
panduraddr prOpri goeute dito ser Tomado por uma havte, feita em material,'
Àástico, e da configuraqão substancialmente ovalada eu outra qualquer, p2

eletricos. movidos a pilhas secas, caracterizados por serem

as

M0,5044,

"escova0

suportadas e mantidas per Um conjunto do duas hastes es) fórma do °L' g
çádas ha face interà.ta calota do corpo do motor que se situa Junto ao

¡ando ter aecçâo tranSvarsal constante ou então com o trecho central mais/

'coletor', hastewsta0. providas de dois pinou cada qual, localizendo-/

: saposso e reforçado, hasta cita provida, próximo a uma de suas extremida4

te um em UMO ClejWilp extremidades 0-o outro no seu canto ou ângulo, 11.

das, de uma pequena abertura passante, disposta Inclinadamente, e tendo ain

gando-so na outra dreremidade ae Cada qual, um

da a extremidade oposta dotada de um . pino externo, também inclinado, a an.

eletridda das pilnaa aáie'aso,

ealxgvel da maneira juita na citada abertura.
Poen oP L dn toteJ de Z pontoe RIPT0'eant-1sdo,

FIG)

de

6

de

Requerente: CWCILID. TERROls
W£RMO Ne 167.2 33 de 16fevoroiro de
Requerentet TUALES GLAUCO ARAUJO e VICTOR EDUARDO,CARVALRZIOA. .3.4110

:mentir° de In64
sao PAUL,

Privilégio de InvençÁO "APERFEIÇOAMENTOS INT -:AUZIDOS NOS DISPO3ITIVO4
PARA PORTAS

OU CORTINAS METÁLICAS DE ENROLAR,

Priv/1410 do InVençãO "APERFEIÇOAMENTOS EM CAMASAMIIGH33"

gEIVINDICACOES

REMINDUAÇOESt

Aperfeiçoamentos'introduziaos nos dispositivos para portas

1 ApCirteigoaaentos em cauí-beliche, caraoterlsodof por c6a.

;reendereo Inicialmente . um armério vertical, de prefeanclo

ua torauto.

prismétiCo retangular, e a cujos laterais articulam-se Internamente um,
dois ou mais taboleiros retangulares, cada qual configurando-um estrado
do DolChia, e

cada um doo termAnais

do total de 3 pontos apresentados.,

Ponto (IQ

fERMO 0) 167' .0/0

de cama, que poder& jó estar provido

de

ou cortinas MetalicaS da enroiaz,_caracterizadoA oox Gerem oe astms
ou pamnores Portadores aas molas, e enroiadorer os Deu ou edrtine,pri
vicios caca qual as ume tam pa fixa, que os veda nermeticamentç
Ponto ns

todos Olas oftsenft:

50 totaI le

e

pontos apresentadoe
I

Interligados, ao nfvel dos cantos externos O livres, por tirantes Ydnti

G

sais tambíaarticulad
Ponto 0 0 1 do tot g l

nomtos apresentodd34

TEEn

N i. 168.86; ' at

at abril de l965-

.1equerente: SIAR-SOCIEDADE INDUSTRIAL AMERICANA 06 MÁQU1NAb . TORCUATO •
SàO PAULC

Al TELLA $:A
Privilégio
•

de

invençao "MOINHO

PARA

FARINHA-

DE ROSU s

US06 COMUM:"

tEIVINDICAÇOEt

"moINHO PARA FARINHA DE esc* E USOS CO5RELATO3', caracterizado oo; 31.o carcaça; no deltÁO gesuine. tuelforoo, ser 000poeto de
corpo Inferia! com trás prolerées radial& Lnellnodlas Wo_agâj2L,

ego

Quárta,felra 14

DIÁRIO OFICIAL (Seção In).

Outubro cie 1970 2,680
meai

TISRMO ø 165.494 do 18 de detombro da 1964

•

Uoquoronto: LUIZ OFKÁLDO DE ALMEIDA
tetra, ad fdretil de pés coo guarnições amortecedoras, e, num dos literais da parto superior externa deste corpo, se dispõe bica Imcllnada pa

hq vilegio

um cuja

abortura superior vai aolicada guarntção, laminar com virias

baa flexíveis, posicionada Pela bordo de cono su p erior de admissão do
produto,

do Invencto • "NOVAS DISPOSIOES EM TRAVA, APLICOU CM PtiMOR

DE EM:BREAGEM 1/ OIFFNE10 DE PÉ 011 DE MIO DE AUTO=VEICUL041"
FEIVINDICACOES

ra baixo, de Salda da farinha ou congénere; eM abertura Superior do •
corpo inferior, irai aparafusada a p arte superior troncénica da carcaça

. ,8X0 POIO .

1 . •iNOVÁS DISPOSIOES EM TRAVA, APLICÁVEL EM PEDAIS DE anal~.
DEM E/00 MEIO DE PE OU DE MIO DE AUTO.VEICULOS; Caracterisadde por

constituído por um corpo (I) formado por duas partes articuleveit (13(
entra si, serdo sue cada ume das parte, componentes deste corpo possua
mola can(

,nternamente, em sentido longitudinal, um rebaixamento (3)
No no 1. do total de 3 pontos apresentados.

ou com outras formas; e Por p uma das partes componente', o rebalicament(
(3) ser encimado por uma cavidade circular (5) provida com um prolonga(
uento su p erior (6), sendo que e parte de cima desta cavidade apresentar
ee reentrante (?, e Pds a 9stra Parte c.-amoonente.
mi

recradure es p ecial (8) p rovida,

na

olL

transpassáa por

Parte situada ao lado Interno di

#eça, com um nino (9 ) mOvel, em eentldo vertical, epor este pino se
4cionado p or meio de um botão (10) de p ressão dis p osto na p arte fronte
e
Ia feenadura (8), e ,cujo movimento é controlado p or uva ottave aproorlw
de.
Ponto n o 1 dc total de ; . pontos apresentadoa.

.13

"Yo

150.576 de 2 de Julho de 1965

Requerentes ARTUR FRANCISCO TILLELA VIEIRA - SIO POLO
Privilegio de InvenCIo "NOVO PROCESSO PARA CONSTRUCEC DE LAJES DO TIPO
CAIX10 PERDID4
REIUNDICACOES

TERMO NO 157.696 do 25 de marçé oe lO6i
Requerente: COLGAMPALMOLIVE COMPANY

1-

E.U.L.

Maio

processo para construção de lajes do tipo caixio-perdi.

do, sem perda' do material utilizado, caracterizado por uma primeira fa

1. , v+14eto do invenção: "PEÇA DE MATRIZ PARA A PRENSAGEM DE SARA° OU SIMI.
LAR, PROCESSO PARA PRODUZI-LÀ E APARELHAGEM EMPR1
GADA"

mo na qual os caixões arrumados sóbre táboas longitudinalmente adjacen.
tia imaae ibs outras e, traniversalmente regularmente espaçadas, devida.
lente oscoradaa, ditos.coixões sendo dispostos de maneire a permitir 4

REIV1NDICÁCDE$

ar gucio em

Uma oca de matriz para à prensagem de sabão ou Similar, /

kW& 4eAl ia dual

direcOes conforme tenham duas ou. quatro soas.

Ponto m e 1 do total do 3 pontos apresentados.:

caracuritade por compreender uffi corpo.rIgido dotado do uma suporficio que
FIG. 2

define am recesso para receber um painel, e um painel plástico moldado no
FIG.

interior do ditO recesso, o. dito painel tendo uma suPerf(014 Moita doe 4
substancio:Imanto Contínua em relaçáo n dite . superffcis'de matris, *mesto /
a-ser impreloO
em interrup0e8 Para o formacao de um desenho
no artigo
.
,
,

foL

nado na dita' suaria. v
n facuirente raivindica a prioridade do

-

oorree P odde nt e

Pedido/
depositado na Report-14o de Patentes doe Istaddo ' Unidoe.ds , Matrice em 2#
de se:~ de 1963 . sob

PO 2d.031.

•

Pontb DO 1 do totil de 13 pontéí aprèsepteelot,

O 166.336 de 21 de 'janeiro cie veo:
tequorentea LESSDERT RAT
.
AR
SIO PAULO.

rimo

orielliglo 49 levengio: "NOVAS DISPOSIÇOES SM MOamo r.vtAtf
'

CEREAIS

OUTROS". •

ggiumcgc0B4
•

-

•

"NOVAS DISPOSIOES EM MOINHO PARA CEREAIS R OUTROS", earac.t40.

Za. 34 mosenolalments por Ger dotad0 O= um rotor (1)
conjuja40 COM Mi./
porto estrelado wal41910 (a), cujos bastes sio preaas Oltre 00 em eus;
Ar•
eir tr. midade, •ater:mie, Ror me lo de P111011
(3) ongo Ar4isuumm:WeaatuaMw

1119.1.1,513•,-,

1690 Quarta-feire, 14

OF1CtAL (Ez eç,'Io

Outubro de

til)

1971.,

- . . . .

•
• ••
t . 1 st-.
4 1
de martelos reversíveis (4), e com ventilador (5), cujo minero de pás ko
Pede variar, sendo que os martelos (4) são dotados com dois orifícios /
X6),

cada um, nui de seus terminals, e ataves dos quais estes martelos
1

•

•

•

sim adaptados aos pinos (5) separados entre, si por arruelas (7) de mata
miai Apropriado.
Ponto n ó 1 do total na 6 pontos aprestados.
f.

elmenre p or lompreender uma pluralidadh de chapeei etnadorem,fMa.
dee cads. quni. em pinos cilindricei dif:to;r' imento axial, pinos Issee
montados livremente entre, doia batentee'Perfiládbalían
extremidades euperiorem doe pinos serem rebaixadem.feeteddem
tee livremente pelo perfilado superior, envanto 411,1p pa,entx, pidedee th
feriorem doe meemos pinos, também 'rebaixadas e p aseantes livremente pe.
10 batente inferior, diepliem de meios do rettrno talo tono mola helicel
dal; pequenos fios sobreposto. aos atuadored • afixados noli,1mtentes
firmeza ao conjunto.
Ponto nO 1 do total de 3 p ontoe evr.....uee.

Orifi

•

ISAMC No 160.676 de 15 de julho de
Requerent 'ü ngLRSTINO MIKAMI c SMO PAULO,/

TERMO NO 162.599 de 14 de setembro

Priviláglo de Invenção: NOVO CENTRO DE RODA RAIADA PARA

Requerentes JOSE MORRON1 c • SIO pano

mimosa

Reivindicações.,

rto

frivilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PINÇAS

PARA CABRLOgt

'AWINDICACDES
1 - Novo centro de roda 'vaiada para veiculos, caracteriza.
Aperfeiçoamentos em pinças p ara cabelos, caracterizados

410 por ama saliencia cillndrica Oca, sendo que anteriormente termina /
em aumento diametral e, posteriormente, diverge formando corpo tronca.
nico, &traves do qual encosta na face do convencional cubo,/

por duas peças metálicas alongadas, afiladas e dotadas de sallencia
tudinal de refOrço, ' apresentado, nas extremidades o p ostas à p onta, terminada

levemente dobradas Peia fora,
Ponto n e

ao total de 5 pontos apresentados./

010

torram, em conjunto um aegador, sondo dl

ta° peças unidai entre si por meio de

wréé

welb metálica, configurada em /

,W", dujaa abas são fixadas internamente ao, terminais por meio

do

abas rà

cravadas

Ponto ne 1 do total de B p ontos epresent.1oa

40S,,,10

nue
:,wtmu o

. 194.690 de 30 de agasto de 1963

Nf99.036 de lb ae maio 40 t96e

ReqUerentes SIO PAULO ALPARGATAS .6,04

SA,0 PAULa

Requerente: FREDERICO RIBEIRO SANTOS -Sào.Paulo.
Prlvilógio de Invenção: "NOVO DISPOSITIVO MECÂNICO PARA COMANDO DAS AOU
LHAS PE CONTACTO DA PEDALEIRA EM dnoltOs ELÉTR1
COE E ALETRONIC09"
REIVINDICAOES
I- NOVO DIS?OSITIVO MECÂNICO PARA COMANDO DAS AGULHAS DE CONTACTO
DA FEDALEIRA, EM ORGXOS EIXTRICOS E ELETRÔNICOS; caracterizado esperto!

•

Rodas industriai. "NOVO DESENHO DE SOLADO MA

CALÇADOS"

át-4~)
. Novo desenho de,solac p para calçados, .caracterizado pelo raso
Os o cezenho as parte da pisar como c salto se arresentarea Cigeiramea.
circundantes
do larte recuados aos 00r405 de modo a delimi tarem faixas
.
.
.

.
Otricibro di 197U 241"
- -=---~ffleepenene~11

t!uarta-feira
14
s
•

paStaMMACOLOWN ¡Wh q;14 3 ~anho aa 3f partICULarli?,:,4 . 4 par ZUp.irffda.

Nassoa de alimentar fio elástico para todas as agulhas OUffia allemaGEWO dE

ta~alate ar %00,44% e

'io para formar tontos entrelaçados,. alimentando

f'
deleffima preemegtdets..

?limada pov. sulco* ou conalsta .à roSà1vad.e '4.

Pente a o 2 de total de-5 pauto* aprsastmadod.

ao eldst1e0 Par () add~
na
seguinte
aliaentaçâo
sucessiva
dê
fio
para
formar goaCos Qam
'acolhidas
: trelaçados espaçados, e operando os inotrumentos de formação de pdata pain

formar o fio elástico inidiatmente em aflitos entrelaçado g de tiaaftho m4180
Oe aontos cle fio não elástico,
Ponto nt 1 do total de 16 pontos apresentados.'

Tal= ta 198.114de 4 de abril de 1968
3M e Rd= DPXYZU
Requerente!' acou 385,21
-NTI .810 Paulo»
flod:lo la1ustria3.e~0 E ORIGINAILSODUO D8 VIBROOR PaRl GUIW4RRAR

TERMO No 167,386 dl 22 de fevereiro de 1965'
Raquarenlet JOAQUIM RIBEIRO - 9X0 PAULO

aLáTRX00,

Privilegio de Inuençáo "PROTETOR CONTRA O SOL PARA AUTOS EM GERAL"
41EIVIGDICACGEs

1 . "PROTETOR CONTRA 0 SOL PARA LUTOS EM GP,IRAL", caracterizado

qsxvIoRwg0E2

a'o10 fato de ser constituido . por tecido ou similar, de formato aproxima
demente retangular, o 'anal Junto às bordas longitudinais as apresenta
com cordBeg , OS quais poderio ser dispostos, tambám, pela parte interna
sendo aplicados contra o teto do veículo, formando càmaras de ventila

Os ou bolsas de At sendo quu is bordas laterais do protetor sâo •pitu
dos cadarçoa elásticos dotad4a nas extremidades de ganchos,
Ponto h a I do total n.

P

untos aptesentados.

L. "MOVO E ORIGINAL MODELO DE VIBRADOR PARA GUITARRAS ELÉTRICAS".
rue akCaraoteriza essencialmente por aer o dispositivo constituído dí
ima ohapm (1) de Natal ou einilar, de formato retangular com as duag
g ordae (2) oíroulares, lendo provido na parte dianteira de um racgo(34
ximo Pa bordae (2) há um parafuso(5)
Nade ee encaixa uma aba (4)
e'usbraego ovailaado onde ee encaixa uma alavanca (7) igualmente do %a
tal aren g ado ou kímilar provida do cabo (8) de plástico ou similar
to uto me 1 do total de 2 pontoe apreeentados.

0,

• i

542.

:--NEMU as 160.199 do 19

de

jante. do . 1964

TERMO GO 162.596 de 14 de Setembro de ,1964

seeserente: 2171 8/4 CUTELARIA - m e yo

Requerente; RAYSfik-ROTA CORPORATION,.

Priviligio d. havançáo .:"NOVU PROCESSO DE PABRICACIO DE vesaliaig.

E:U.A.

Privilágio de invenção: "MEIA DE SUSTENTAÇA0 SEM COSTURA,
CEIVIGDICACDEs

qRAwIC DG Mn

•armuncecte
•

• Ua processo de malharia para um tecido de sustenaçáo eláa

.

610,0 pr aeela° para a

fabricaçáo de tesoura, carácJrinstla

tico, com um á aparáncia de malha aberta aáltamente transparente, nUma má

polo fato Me que as láminaS do . comoura, ',.oteiramon-,e forjadas de aço,
providas O* ixtremidade. traeeirade ama-projeçío cujo aia° longitudinal

quinz d, malharia circular de multi -a llmentação,.tend 'C ' um ' complemento de
InsitrUmentot de formaçâo dt pohtqs, InClnindo aguihaS'; eareete r' icado pelos

loalocado paia ai- dos lados da lâmina, cem relaçáo ax, eixo longitudinal
for.kido om moro,' projoçâo Cota qUe, ~tants mátodos usuais O

4

26%2 Quarta-feira
a-feira
•

1 4,

OFiCIAL

..•••••••n••1•••••••4,n:•4*
.

SP;:do
'

„.. t -Á • .? • •

04gVe3 .41,é(1-4°PiP445°,1¡,frici!,!of*!rFaf
le
ca\‘ro!,.dodostpae*usualril'ro.oaLded?sSMdiie..0,mMerial
do cabo envolva 4 citala sre i egio dae /Éminas,' recobrindo os dois lados do
eitadcLambro,a-,te ,. atingír al , Nredes,loogitudicia ,. dee iejn58, le , sorte . é
tlaaree:4etaa firme * inazevivelmente présro no CaFode materl a' 'elástica.
I nice p onto apresentados.

•

Outubro I tk 197oL

"/

nex.

rEamo No 168.279 d m

29 de assoe do 1965

•

.

tequerente: ZEUS S/A INDISTRIA MECet:ICA . . e510 PAUg!,
siod e lo . .Industria?.,;.,"NOVO MODELO DE CARECEIU, f.PEE,E,IRAL.15tro,i64
REIVINDICAUJI
1 -

Novo modelo de cabeceira * pêseira de camas, caracterizai:110

por compreender inicialmente un quadr0 Yeteneular, composto por duas has-/
tes tubulares verticais, interligadas per travessas
4uas
tambám tubulares/
e horizontais, das quais a superior fica pouco afastada das extremidades 0
livres daquelas, enquanto que a inferior fica sais afastada das extremidge,
des opostas e ' inferiores das mesmas, estas atiras sendo equipadas can're.

(

-disios; e no interior do quadro descrito, send p. prevtsta uma placa-painel,

perfeitamente centrada no mesmo, tendo contZrno em hexágono irregular,
laterais horizontais, superior e, infericr, são matoree que os demais 'e

,jos

dita placa sendo ligada es travessas horizontes experlor • inferior da mg
.maçío de conterno, por dois pares de curtes segmentos tubulares verticeisá
tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos
dnico ponto apresentado. -

.c4rA)

162.53b de II de setembro de I964
Requerente: ALAOR CORREA PINTO e ANTÔNIO AGOSTINMO DE MIRANDA SEQUEIRA
v

o

510 PAULO
PrIvileglo de invanção: 'NOVA
CIGARREIRA PARA VEICULO'
REIvINDIcAÇOE4

I - nova cigarreira p ara v eículos, A ser a
p licada, de preierep
cia, parcialmente itida no p
ainel do mesmo, caracterizada por cempreen.

der uma caixa prismática retangular, orovidé . , em seu Lateral
Una

anterior, de

portinto/a articulcda, para a
introduçgo dos cigarros, Dem como tendo/

a canto infero-anterior recortado em L, e Igualmente dotado de cobertura e
:articulada, catxa esta 6/0 cujo interior A grevista uma
parede transversal/
divisOrii; delim i tadora de dois com p
artlmenbn4 sendo o anterior, de acom2
daçeo para os cigarres, tendo uma das paredes /atereis
maiores suavemente/
recurvada e descendente, direcionada para uma eanaletr
long itudinal, 'Ore-,
vista ao nivel extremo Inferior da parede Lateral o posta, e à
qual corresaonde um orifício circular, praticado na Parede transversal divisória.
P onto n 5 I do total de
3 pontos apresont-r-oos.

TERMO N p 160.437 de 26 de junho do '1964

Requerente: BRASLING-FUNDIÇÂO BRASILEIRA DE METAIS S/A = 0 SÃO PAULO
Privilegio de Invenção: "NOVOS

APERFEIÇOAMENTOS EM REGISTROS°

REIVINDICACUEÇ

3 . Novos aperfeiçoamentos em registros, do tipo em que as tubr.
laçSes do entrada e de salda de água são orientadas segundo direOes dl.
ferentes, e aquela que vae ser obstruider. ou não, para determinar o fe014
mento ou abertura de passagem, estando centrado longitudinalmente no is.
tenor da capa ou corpo tubular, caracterizados por com preenderem
' Cha Cilíndrica, introduzida e fivada,

uma WIS

T,os,

rosqueamento ou outra nnelYd
adequada, no trecho-extremo da referida capa tubular, até o limito dado!
Pelo encontro de aba extrema anelar, com Loteroalação de guarnição elát.
tica, na tOrda daquela, dita bucha tendo D vazamento longitudinal cOmpu
toem

quatro trechos

ou. degraus, de

dilmetros gradativamente

dos qualWo,terceiro tem . paredos internai; facetadas.
Ponto 00 . I do total de ' 4 pontos SPresentadoS.

.'1G.1

assnontovt

Quarta-feira 14
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(Seçã9.

Outubt4). Cie 1976 26.9a

de ;reagem e deÃLlogamer-r,s uu

~O Ne 168,425 de 31 de meigo do 1965./
;vote:sate: ALLIID OREWICAL COÚORA/ION Ma,/
?riviligio 46 invenção, CoMPOSI010 POLIMÉRICi FIÁVRL
rIAc10 g

exumamos a

wtwa

lailLwrQ

respectivamente pala rotaçXo do eine, um int:rruptor de coixtrale do ti.
lidaloia ?ara ?rodeai: o dicacoplameato do odiai da : roda dentada com
oase z

ajuda d• un aoldnoida, *ilhoa o intérrupter • o aolonoide aitando AO meg
íO otroatto e dispOaitivos para previnir a éplienio coa/tante deliberthe
da ou voluotírla do dito interruptor para tornar &Faça° do Amo perna .'
einteneate ineficaz, oa dito. diapositivoa compreendendo um contato aw

*uh

FIOS g:sazona.,
satg~áisg.,

0ma composição contendo poliamida fiável, aa fusão, ca
racterizads peio . fato'de conter ite , 50 a 90 partes em piso de pollasida/
:omo faias contínua, , tétado de 50 8 , 10 parteS' em ptso a• pelleater dierer
.

ninar estando num circuito eletrico para desligar o forneoimento de /
onero' e/ou combuztivel e provocar 01 aplicação do freio./
Ponto n o 1 do total de 9 pontoe aprojentidoow

e

ias nela, por . 100 partes én plso t, ao 'todo, de pontalete • poliéster,:
dita pollamida sendo uma pollamida ' de cadeil-don g a, cem ligaçUs dó sal
da repetidas na cadeira principal do 'polimer4";eapaz'de,der poste sol;/
a forma de ug filamento que apresenta, por açãO‘de - raioJI, orientação /
ao lolur do lixo do filamento, não maisi-do q ue, 40% dos grupos terminais
da dita poliamida sendo de espécies reativas en, fuslicr: eom o poli‘ster

Eig-L
25

19

rifo

• referido poliéster saádo um pollester de cadeia longa tendo ligaçOes/
tiéster repetidas e estruturas áclicas repetidas na cadele principal/
to polimero, capaz de sei pasto sob a forma de um filamento, tendo me/
transição de vidro na forma amorfa de pelo menos 505C.
mando medida de maneira semelhante. e - tendo um mOdfilo de elasticidade/

:experatura de

II

mais alto do qua 0 .poliamida, quando medido pelo mucoprocesso, sObre/
cllasentos estirado: produzidos a partir dos dois polimeros, filamentos
ide foram estirados para dar um alongamento final não superior • 20% a,
Alta dompadie g o sendo subetancielmente isenta de pertf.sulas de gele 4/

sollamida componente sendo removivel,, de maneire pr;ticamente completei
to pollestevcomponente, por lixiviaçlo.
é requerente reivindica ó prioridade de identico pedido de
TERMO N P 155.638 ce 24 de dezembro de 1963
Requereutes"VARIAN ASSUIATES" - .
Privilégio de InVenv10: "VÁLVULA ELETEORICA'

sositado na Repartição de Patentes norte - americano em 18 de maio de
ldÉh are o ar,

368.028e/

ponto ag 1 do total de 9 pontos .9r/sentado-a./

SEIVIUDICAÇOES

FIG„1

TARMO 1s . 161.401 de 19 de agOsta un 1964./
Requerente. 1NDEB !MIAR PUR1 = INDIA./
Privil;giO . de InveneSot DISPOSITI% DR CORraOLE Dg VIGiLÁSCIA PARA LO. !
COMOTIVAS OIESRL E ELÉTRICAS PARA WirlHOES.,
teivindicaçOes./

023,- dispoeitivt. de Controle de vigi-ledo» Pere
sal

-compreender eis cama: Pela

cone

dentada'sendo acionada /

:nas e rodoviários carecterizaw:
rode dentada operancc 5 dto come, e dite

3travef e rode de tracât do Veiculo ou um mecanismo de.,telo2Oarla.oU
tor 010tr1C0 p revisto SSPN-

Veiculu, e dite carne teão..suceeelvemente

peio menor, treb.se•torce. erimeirc- . am setor Livre; segunde
ae sinal de aiarmWe tercei:Tt

C2

dm setori

'eetei de freneget, e desligementt de

Sr.çAi
e/ocecombustiVel. afaz; orimeiTe haste C'e contatf. orientada pai on,.,
ia:efetue eegundeneste de contmcii oricotade po3
nabtee cendo fgapostee'em reiaç

caaa as ditas

ofierecivaa, uel respxite ao dito,jã -

ao, def sistema ci alerée.audio/ v isua::.• Gx p;.4%;Ositivt de fie:nage:1 e

n

lesilLfNentc
Ge combactl-iel e/ot ' fbrçá e. dita s primeir:4 ~te- de contso•
de:.cnei
Sistem5 ne elaraci andlo/visua:: e 4,
N'ágbnne U9We3:

ceu er; psoladoc

t

,3purs: y dlOpOSitle0

Válvula eletr3nica que compreende eletrOdoe eillndricou incluía
do um cátodo, uma grade de contriiie, uma grade auxiliar e um ânodo, ca-i
racterinadn fato de os terminais para a referida válvula compreenderem une anel de metal que na projeta para fora da referida válvula r
eeth conectado internamente ao referido cátodo, uma estrutura de anel •
de metal que se projeta para fora da referida válvula - W é conectada im
ternamente à referida grade auxiliar, uma paetilha delgada de cerâmica
em forma de anel intercalada entre o referido anel e eatrutura de, anel
fAm'relação de escoramento e formando com eine um condem:fedor de peeffe.
geei secundária. fiando o diâmetro externo do referido anel pelo monco
tio grande quanto o da referida pastilha e eendo o diâmetro externo da .
referida estrutura de anel maior do que o referido anel.
A requerente relvindloa a prioridade do correspondente pedido, dopoeitado na Repartição de .Patentee doe Estados Unidon da América em 24
de dezembro de 1962, eob n a 246719.
ront.,, 10
do total de 16 pontoe apresentadoe.

,

c

:
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"
. 2:381 . 46'.6 de je.;Áie àe ígSe -' '":
''''dácie,R0
•
"
ARI suerentel SOROROR S.A. INDUSTRIAS ELETRICÁS . e2i0Pnia
Wx3.15 1-4.4n de Inven4e: "APERFEIÇOAMENTOS EM DISJUNTOR UNIPOWO
•
EEIV1NDICAÇOES
te APERPEWAMENTOs EM DISJUNTOR UNIPOLAR, carecterizadoe peio feo
ye0 de m lamina timetal ser dotada do um aquecimento indireto por meio
de condutoreo que faceiem a Mesma, sendo que além desta dis posição pare
).45 proteção contra sobrecarga, que se processa pelo afastamento dó um
Erieico de conexão, e, lamina e:esteta', atreves de um asbesto, 6 conectada
! O Ume bobina fixada sabre um elemento de ação magnético.
Ponto n5 1 do total de 4 pontoe apreeentadoe.

.(Seção
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ISRMO No 160.326 de 24 do junho de 196L
Regimento: FRUERAUF CORPORATION a =
efrivilígio de Invenção: "CONSTRUÇÂO DE REBOQUE01
UZIar.224.3
I -. EM um caminhão refrigerado )
rebeque *-effrigeradoe31-~

Manente tendo paredes laterais v erticais es
p açadas ema de ohtra, C1C10P.
perfeiçbamento Caracterizado por com p
reender: uma Viga transversal do
ft0,
eustentação de carga, estendendo-se entre ditaz paredes l
attral8 O
gen par de pinos estendendo-se em sentido longitudina/iem
extr emidades 044'
Postas da referida viga e alinhadas ver ticalmente com ditas
p eledes Irenâ.
UI% respectivamente, e p
rendendo de modo •ivotente dita viga ãs etteeffEt
$L,redes verticais, ficando então esta
livre para fletir-se em tOrnakto tiè
itede£ pinos ,DM relação às referidas
paredes sem transferir às meseee
qa4j
AU" tunento de flexão.
•
l requerente reivindica a p
rieeidade do certesprendente PDdib.
~tarta
g
0
na
Rep artição de Patentes des CatadoS UnidOs
t•
ga ilmdric0 GD ) 19.
' fieszulubr* do 1963 sob no 315.067.
•

-

Ponto n o 1 do total de 3 mottea apreeentedoe.

;
TERMO N 2 153.600 de 11 de outubro de 1963
Requerente: PILEING2ON 1M09HERS LIMITED -Inglaterra.
; Wrivilógio do Invenção: ffl APARELRO PARA EMPREGO NA P01~00 DE VTEO:
PLANO',
EEIVINDIOAÇOES

1- Um aparelho pare emprOgo na fabricaeao ao varo pleno eueame0 a
qual o vidro 6 avançado ao longo do um banho do notei em focai% aelootel
irisado por compreender uma eetrutura de tanque contendo um banho de lei
tal em fuso, reguladoree de temperatura pare manter condie3ee térmica°
ao longo do banho o que assegura que a fita dm vidro cela sufleientemee
te rigida para permitir que seja recolhido ilesa atravbe de ume mberte
• os de descarga do banho, diepositivoe do apaio da fite na abertura d4
descarga do banho de modo a recolher a fita do banho e doecarregar o 14
ta atreves a eberture de descarga, uma estrutura do cobertuxo ee setor]
'delido sabre a estrutura do tanque para definir um empape auporior MIMO
do banho e dos dispositivos de aptas, da Ws, 0 elepocitivom ?era Gen.
ter um "plenue° de atmosfera protetora no como ouporior0
a requerente reivindica a prioridade do correependento ~Ide ~R
eitado na Repartição de Patentec da Inglaterra em 11 de #Utukre dO 1842
"- --..
_t
eob no 38.626.
Ponto n o 1 do tottl de 9 pontoe Weredentadoo.
r

'TI

•

- -

-

WID13.0 ar. m.330 Co 13 de deugbro'
de 1963'\
çuerentes FIRELLI-SAPSA, SOC2ETà PER AZIONI o C, I9U,11/
Cl:14,410de Inveneãe; 0APERFSIÇOAMENTO3.NO5 P
ROCESSOS DE F4BRICAW Dã.
ARTIGOS DE MATERI ALELASTICO WARM 3 SUWEt..
TEIV/ND/CACEEq

a . eper feiçoamentos nos pr
ocessos de fabricação de útigoa6.0
eaterlal mUttloo ex p anso e estampado,
cer acterizados pelo fato vo :Ao árri
utrIdàs prev
entivamente sóbre o fundo ou sabre os flancos do estampo, e"i;
UrrilSpananele das zonas de
pequena espessura,oportunos p edaços Ce wattattd
rua algstlootexpanso prea
formadO tendo tódas as super cie com
pOrOdda:,:
dade ià mista, isto 6, sem pelfcula superficial,
int roduzido no estampe ,444
e
01SIMPS
Ildda das subetanclas do reação aptas a formar o m
, H
aterial
elastitu) t-Epanro, d. -afectar crestampo,
e deixado expandir dita mistura de formei
oa entrsnae(euttentato com ditos pedaços
preformados ela penetre no vee
eatErUZUra vilela remendo cerpo &leo com eles, é deixado
consolidar, c.',/
~Imune em tratamento t4r
mico, O przduto de reaçio conformado e
eclantoê extraim tal produto.)
,

requerente re1vindleae prioridOdo do-c or
respondente pc . W•en e
00PartlÇão da Patentes fie EtálinO 12. de janeiro de 1969,
J
ety$53 Verbale é& 30815.
_
\
O O R 40 total de 5 monto mpresontados,

•••••nnn•n•*
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TBRHO NO 167.353 da 19 de fevereiro de 1965

Requerentet IMILA 3~ e IIENRf BERSIHRv. SUIÇA
1,rivi1àgio de Invençio "QUAD40 RIGIDO PARA UOS DE P0RTà5

tia 163.152 do 5 de, outUbró de . 1964
koquerente: THF,REZNHA BEATRIZ ALVES DE A;:DRADE zcaciwrcá. SE) PAULO

nIVINDICACANG

'rivilégio de Invenção:' 0APERFEIÇOAMEUTOS EM TAMPAS PARA FRASCOS,'

1 . Quadro rigido para vias. de portas ou de janelas de forma qc&

pErvINDIcAcogri

drangular, caracterizado pelo fato de que cada lado 4.constituido Por

1 . Aperfeiçoamentos em tampas para frescos, do tipo com confl
cilíndrica usual ou outra qualquer, e -provida de rosqueame:ào inte:
nó ou equivalente para a suo aplicação ao gargalo do frasco, caracteriza-I
d)s. pelo fato de a dita tampa ter incorporada,. externa e superiormente, u-

na pequena colher dossàora de medicamento .ou outro Ponteúdo do frasco, fel,
ta do mesmo material e'em peça Unica cem ela, e disposta angularmente ou /
o3 pr6prie plano de sua face superior, dita Colher podendo tambe'm ser disp ote /nteralmente 1 tampa.:
Ponto n o 1 do total

de

3 pontos opresentqaos.

e MUTUAS Da

PORMJ1 qUADRANGDGAR".

. ,

uma chapa cujas ,extremidades São dobradas em ànulo reto, achando-se u.
ma da s extremidades dobradas de dois lados t,jacentes sauado no inter& .
or- do

iinguio

<1(5 qiiedro e • outra no exterior, e p elo fato de que, pela

menos, dois . dos seus lados paralelos apresentam, cada um, bordos reviria
dos no interior de maneira a formarei guias nas quais se p rende pelo mo
nos

Uffle

extremidade dobrada de um lado adja--pte, sendr o todo mantido.

rigidamente unicamente por dobradura.
T inaimente, os requerentes. reivindicam de acOrdo com a prlorlda.
do do correspondente pedido de positado pa ' Repertição de Patentes da Eul
ca a, 21 de fevereiro de 1961,, sob . o.n o 2.153/64.
Ponto n s l ' do total da h pontes apresentados.

CR!:e U 141.982 de 10 dn a c osto de /ga
Regunrante: MANUW, RETES PERIS = = GUANABARA
rrivil ágio de Inivenção: "APEWEIÇOAMENTOS NA FASEICAÇA0 DE JANELAS E SIMILARES'
REIVIEDICACOE:.

1 Aperfeiçoamentos na fabricaçao de Janelas e siml-laros, ca-

TRAK) 59 164.733 de 24 de novembro de Ly64.,

rIctizades porque os tacos laterais do caixilho estão exteriormente pro-

Requerentee ' CON WIZ RODRIGUEZ APARICIO e ESPANUA,/

vidas da uns encaixes ou aberturas em forma de semicircunferencia, e intee.

c, rivilaglo de Inveneeol FILTRO VandiEL DE.LO2,/
.1.vtadi,c4C33,39./

;temente de uns jogos de bielas que através das ditas aberturas e pOr /
meio de eixos cravados, se articulam com as peças porta-vidros, ;ks quais /
Inprl'4 , m movimento semi...girat(Sric
Ponto n e 1 do total de 4 po!.tos apresentados.

. Filtro variável de lá, caraCterizado por compreende! /

ais par de memores transparentes rigides, dispostos .= em frente- as outre,
sujas faces internas formam mdtaamento um engulo agudo, montados rigid!
sente de Maneira que ti distância entre al2b0s os membros seja permanente.
requerente reivindica a prioridade do correspondente/
oedida depositado na Reparti;io de Patentes da Espanha, em 7 do dezem
kr° ús 1963, sob

fi g 294.264./

Ponto ac 1 do total de 19 pontos apresentados,/

FIG.1
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WEE0 Na 161;326 de 31 de juIhm me 1500./
' Requerente: ANTOL/N'ITALO RODRIGUEZ MARTINEZ URUGUAI.;
frivil:clo de Invenção' MOTOR AIDRÁULI00./
peivindicacOes.t

lento

as

1 - Motor hidráulico, destinado a proporcionar o acione
qualquer máquina, tanto para fins inecustriais, como de trens.

porte ou de natureza esportiva * caracterizado pelo fato de compreender
pelo menos dois cilindros e, em cada um deles, um :embolo, obturado pe.
los seus dois extremos* que define no respectivo cilindro, de um lado*

ama câmara de combustão e, de outro, uma cãmara de compressão de líqul
do nidráulico; am par de válvuias na referida -cámare de compressão de
líquido hidráulico, estando as ditas válvulas invertidas um relação /

4~4~~

dois doa trás cátodos com respeito to sinal de lumlnáncia do terceiro mCátodoe reetante e dispositivos para controlar a luminosidade de fon",
X
da imagem de televisão em Cér reproduzida, caracterizado pelo fato 6.,
que * de forma i evitar a inversão de cé • quando a tensão alimentadora a"
'00
variar, os dois cátodos, para os quais o sinal de lumináncia deve ser ptenuado, são ligados cada um déles através um resitor de reallmentação
negativa com o enodo da válvula amplificadora, os dispositivos para aCh
trolar a lUminosidade de fundo consistindo de um Unido circuito de pOta;
ciometro ligado com a fonte de tensão da alimentação, a derivação varijl
vai, do qual sendo ligada condutivamente com as trés grados de ~alai:
Ponte n a 1 00 total de 5 pontos eprearntados.

uma outra de modo a permitir uma a entrada a outro apenas a saída do
lívido; maios estabelecendo a conexão entre as válvulas de saída dos
referidos cilindros, e entre as válvulas de entrada dos mesmos; segunaos meios estabelecendo a comunicação entre as válvulas idânticas; uma
turbina hidráulica para líquidoà, interposta nos referidos segundos /
meios de conduto: 1 e caeid's de sincronização destinados a comandar o
movimento das válvulas de admissão e da escape e da ignição, interpos.
tos na circuito de líquido; entre a saída dos cilindros e-t entrada de
referida turbinac.
Onico ponto apresentado •/
IG

'

."

FIG.1

-166'444 de 1) de abril te lei)
Requerente, JOgáS AUGUSTO PINTO a • 5110 POLO
Privii4gio de Invenção: "APORPOIÇ0ÁMUTOM g0 PROCURO De PORIC100 DR 00
ÇADCS, SANDALlAr g OORRILAT0e*

TÉRMO Me

RZIYINDICACMA6

Aperfeiçoamento. no processo de fabrieação de calçados,
dália' e corroia:toe, caracterizam-ee por montar-se o calçado, ou seda,
le-ee a cég pla na palmilhe, e a seguir., dito conjunto vai colado *Obre cdr
lado inferior de eeponja de plIstico,nesto incluindo. o reis/Moo eele,e,
Ponto ne 1 do total de 3 pontoe apresentado.
.

ea #6, 1
—7

TERMO Na 169.271 de 28 de abril Cle 1965
Requerente: O.V. PHILIPS , GLOEILAMPENFABRIEKEN - HOLANDA
Privilégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A OtSPOSITIVOS
DE REPROQUÇÃO PARA SISTEMAS DE TELEVI40 A CORES'
OEIVINDICACOES

1 - Um dispositivo de reprodução para

um sistema de televisão -

am:cOres liara rqw. oduzir trãs sinais do cór que são tornecidos aos trã,
canaes de pelo menos um tuoo de imagem, e t.0 qual o StnaA de luminãnc;.

' álvula ampliVicadora quer(
.ecetado Y que é derivado Co enodo de uma V
Ligada através uma impedância anédica com uma fonte de tenso alimenta

dora, é rornecioo através uma conexio a.c. com os cátodos aos trás
tres sinais de (..Zençe de ter obts.clos após a decmoduicçào 3s.
nhOes
fornecidos as tres grades de contrOle dos tres canL3e.:, o dispositiva
compreendendo dispositi v os paro atnnUar os sinais ie

Lriea

n32 n

'T~SvNa 156.120 de 16 ao janeiro de 1964.,
Requerente: ~OU NESTINOMoUsE AUT0N0TIVE A1R BRARE ONNPANT a ma,/
Privilegio de Invenção: VÁLVULA PROTETORA DE MOIO./
ilpivíndiraçgpe.„/

1 - Uma viammle responsiva a pressão compreendendo, me 000 /
membro de fechado pare contacto com uma sede de válvula SIM ,

sendo dita membro' .de fechamento conectado por impulaionamanto 4 44 44412144
:ácio:iii:5.or, Abre o que/ meios resilientes e meios responsivos a prelo*.
agem, respectivamente nas direções de fechamento e abertura dg válvek!

Outubro e,e 1970 2697,
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a
dercWriado por uma conexão de mo:vimente peídide di ttré dite A
membro do fechamento (18) e um membro acionador (30),

e

por

meio

do parao

da (58) provido em ditp caixa (10) pára limitar positivamente o declobeap
mento de dito membro acionador por dito meio resiliente (42) pa ra laaa Pe•
inoperativa, 1 medida

g içno em que dita conexão de movimento perdido

2Rftm0 pe 16i:9145 da 21 de agásto de 19614
. .
Requerente: BASILIO RENDI G p ARGENTINA .
Privilégio da Invenção3 "RIDE PARA BOBO
•

aBigiENCACOES

1 s.. Rede para bebi'', caracterisada pelo feto

NO

ela i eemANNW

•631 poriim assento fàfo, revestido com material impermeàvel, que apregonuí2

que dite membro de'fochamento rica em contacto com dita aode de vailvula A

À forme de um estreito traeg slo cuja base maior fica cosida num gromio eliP

(16)./

to el.:atice • cuja barre menor postuttirlahee Pare atar, sendo cinto eI4
, Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente depo

sitedo na Repartição de Patentes dos Ratados Unidos da Ame'rice mo 28 de

tico possuidor

de

colchetes de presaão dispostos mo vertes pares que NO54:.

regulável o alcance do,0esmo e, além disto, de Seis

olhais,

dos qualak

dois são capazes de admitiAa atadura da g tirinhas do assento, e os outrc.

janeiro de 19 e3 sob n9 2514.376./

quatro conformam respectivos Meios de união do dites cordães de prender,

f'onte no 1 do total dê 5 pontos apresentamos./
-La

4?

14
eW7?er'''''77.7227—
; j n ..:1.-2.t..,.

0--------

--------0
,_._,.,0

r/
l

que podem, emparelhados, ser Suspenoos em pendentee elisticoo, que, 'por
' sua vez, pendem nas respeetivas extremidades de uma terra rigida1
a

44

Ponto ui i do total de 2 pontos apresentados.

It",i,
,
•-n '

4 :3-. 4a. ',Cr.--.-a,2
, -- • ^:.I...
4 ....t.- ,7,----c ',;,,
...0 ....' r'4 .. ‘ - *-2.1

c----

28
58 ,

TEMO N a 166.166 de 22 de yaneiro de 1965
,flequerentes CHRISTIAN] A NIELSEN, A/5 -Dinamarca
Privilégio do Invenção: "CAPEAMENTO PARA TUREIS E PROcL850 PÁRA A 'LES...".
• PECTIVA OPERAÇãO"
REIVIMCAC0ES
Capeamento para túneis, caractertrMdo por um eiilnero auscllor
eener, deelooável desde o eseudo-testa ou de °apeamento.
A requerente reivindica a prioridade do correepondente eedido
poeitado rui Repartição de Patenteei da Alemanha em 24 de ioneiro de
1964, eob n 9 C 11 951 V/19f.
'unto ri P 1 do total de 10 contós apreeentadoe.

TEamu N P 157.713 de 19 de março de 1964‘
Requerente: BENDIX WESTINOHOUSE AUTOMOTIVE AIR MANE COMPARE o e 2.U.A.
Privilégio de Invenção , ' 'VÃLVULA De CONTROLE DO TIPO COMPRESSOR
psIVINDICAGMBE

1 Uma válvula de contràle de fluído sob p ressa°, àracteriag
da pelo fato de compreender uma caixa de válvula tendo cavidade separadasA
de admissio,e de recalque, aberturas de admissão e dg recalque respectiva,
mente ligadas es ditas cavidadlls, e aberturas de descarga, ligada dita 51
cavidade de admissão, meios de passagem de fluido que estabelecem interco?,
nexo entreP as ditas cavidades de admissão e recalque e que incluem uma
o.
vá]vula controladora para permit'ar um trajeto de fluido da dita cavidade 4P',
de admi.ssáo para a de a ecalque, ara não na direção o p osta, um eledento queA
a•

responde à pressão de fluido, montado para se mover na dita caixa de valleg

la e tendo una área móvel exposta à pressão na dita cavidade de recalqueo:
Una válvula de descarga para controlar a dita saida do descarga e tende 13:)
ia área efetiva exposta à pressão na dito cavidade de admissão tendendo 0
adver a dita válvula ?ara a sua pdsIção fechada, e meios lue operam em rol
losta ao tiOVir7".0 do dito elemento que responde as
pressão e que cooperaMA.,
:om a dit vélvuln Cl descarga para reter e dita válvula de descarga em A,

sua pos10:0 aberta depois do movimento da mesma, desde que a fàrça de proj
:)
cF'cle
recelque que s;. sÈ,b:e R 'irem m ,ivel do dito elemento que r
es p ondo 1
iretsZ arcada m
"echtutento
dí'.os r ei's elástico s egindo
rre
dltz. vel;"uik de descargs.
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,

ul'vel correspondente
sua utilizacío em relação 1 plataforma 4p carrt
gamento, enquanto çUc a 'zona de èrregam,ntQ da palheta:se
e ncoatra l en!
7
.
sua posição inferior, a p roximadamente ao nivel da plataforma de.carre.gamento quando esta pãe este levantada.

s .n ,...0q1Mrotlt.a;ratrIndleak_pi•torldadooldoeorreeponnte

,Vepositado,na R.paet,/qio A, Potentes dos Estadosíténidos Da AmIrica
de .earço de 1963 sob ne 26T.986.,
%ato ne 1 do total de 13 pontos aoresentdolo.

de 4oOrdo a p rioridade do pedido correspondente:
depositado em 15 de abril de 196-3,sob o no 4.857/63, na
Re partição d4
Po t.", tes da Eufeal
ponto na 1 do total de, 7 pontos apresentados,
01
48

61

'25

11
1

"Zd

36
"..."'"!

29

et_
o

17

WIRMO iS 1 95 . 437 Øe )2 de dezembro do (967
'Requerente' HÁRIO CHMONN0 a, a MINAS URAIS

113

Hodélo. Induetriat . 0 NOVO'TIPO DE PERRO PARA SOLDA'
I
L.txark=„A

~ZUM&

a

1 • Novo tipo de ferro p ara solda, caracteriaado por p er cona
titufdo por UB cabo de baquelite que POSSUI em a ge Parte i
n fe r ior, inter.
ruptor ee forma de oaNPalnha, conjugado a dffl e resistã'ncia existente ha
p arte curva do tubo de seção quadrada, tubo êste preta° ao cabo do soar.

O

T É9m0 Na 167.322 da

ponta ne 1 do total de 3 p ontos aprosentadoo.

13

do fevereiro de 1945./

Requerente: UNIROZAL,
Privilegia de Invenção: PR0C8SSO GS CURA U8

et*

Pahmos

iiLDROCARROMO

INSAI13RAD9./
adaY.W.U.9..~
1 . Um processo de cura de wa polímero de hidroosrbonste,-.‘
insaturado, rípidamente e em tem p eratura moderada, c a reeteriaado Por 1

f

ramo Nd 158.447 de. 15 de abril de 1964
Raqtierente: P. HOFFMANN-1A ROCHE d. CIE. SOCICE At1ONY/r. (F.H0i"FrtA1N.LA
ROCHE & CO. AKTIEUGESELLSCRAFT)

&VIÇA

compreender a introdução de um agente de cure fen1lico para o poilaeroli
e de um catalisador ácido, Pare o mesmo, no pollmero, este polimere
Ceado em forme fluída, sob condtçbet sustancialmente anidraaj
A requerente reivindica a prioridade de idlaticoa oe ei
dido depositado na Repartição de Peteatee norte.emericana me 10 dO 041°,711
V'

' Privi14gio de Invençào "EMPILHADEIRA COM CARPO'

de 3.964 sob o ae 350.593a/
;haat* a* 1 do total de 3,1 Poe t es

t • aparelho de empilhamento e de armazenamento com,garro,apre
sentando, em sua exAremidade traseira, uma plataforma p ara . o condutor,
caraeíerizaeopelo fato de que ele não Sã serve para o armazenamento ou
outra manobra assegurada por p alhetas, mas cambem para o descarregam%
to fracionado ou artigo por artigo do uma p alheta nas estantes de um
armazem ou inversamaxte, este aparelho servido por em ou dois homens

d

comportando uma plataforma comandada trazendo o garfo e associada com
uma plataforma de carregamento que serve de suporte para o encarregado
efetuando o carregamento ou o descarregamento da palheta disposta sí
bre o aparelho, estas duas p lataformas-estando ' llgadas de tal maneira.
que a plataforma de carregamento é regulevel em altura e 4 deslocada
com um atraso adequado em relação ao ergulmento plataforma trim .:MO
V- 1

4 garfo graçds e Que a Palheta erguida ee Mento/ a.P.e .
~_. aa ,
.. _.

allrealAtea9ger

?tittiO ae 154.068 de 25 de outUbre de 1963
Requeruntek-THE INTERNATIONAL SYRTHETIC MUER COMPANY LIMITED.Iaglaz
.
.
. terra.
Privi1égi0 de inv e n ção8. 0 PROOESSO PARA A PRODUÇãO D
g RESINAS 1tLQUfDIOA89
.
RSIVINDICAORS
/- Um processo para a produção de uma resina olquídica.
eareeterf2,
Sido por com p reender me fase de (1) reação de um
p olfoero de um dieof
cenjugado cem um óleo de g liceridio
ineaturado, um seu eeido ineeturedo
Ou uma Mistura do dito ácido insaturado com pelo menos um ácido
eaturm.
do, o p olímero do dieno conjugado
sendo inicialmente eolavel no 61e0 ou'
Acido de g licerfdio. o (2) reação do produto da fo9e (1)
com um doidcg
organico dibeatico ou um anidrido orgAnice diluíeis*,
e com um compoet0
poll-hidroxilado.
requerente reivindica a p rioridade do correepondente pedido deplt
Citado na R e partiçie 42 Patente da
Inglaterra em 2j de outubro de 190.

r94Y 2

49t9te-1 de l à Peated epreaentadoe..

A
:
ettorta4eira

r

ÓFICIÁL- (Sn' "ào' 111)

••-

-

..11~01k

,di.oarboxilieoe ou seus, :derivados ester lb to bel6./OrWtoda eu 0J5-47ES

ytilMo 183 I5i.§66 1 dá 6'114i - riálo"ià 1964
?aquerWUISY SAN8WVA6CONdis pCbS COMERCiÓ â

reivu'éop

a

Outubro. de-1910 =,289t

,nhecidos,00rgeterizado , Pelo fett: de ampieeer,, écimd*bpdstos'ergaZ

5

coa (11.1116r..04/ddoo 4 somenos, em parC4'áí peitet'dis ..kíroStile

'1AVeiição: UPERPSIÇOAREMOS 'EM SELO DE YEDAÇA0 PARA 'SgiOS

agiv4ânitAdto ` •

.•

seguintes'

TOANTES DE : TANOU DE ' PETWOLSO g 0ing 03 ffisagtési;è

do tanquee do petróleo o outros produtos caracterisedos

OH

•

1

/Ar? .

wo.

atos fMtuanted

gere(' a.

•0

CE,

,.___

Aperfeiçoamentos em selos do vedação para

•

O

P0/0 rato oloo ao /

•4

& Opta

's

sapatas oão constituídas por chapas de aço chanfradas, Me quais do monta

N7

eco o Janta do expansão, o selo de Vedação, a susennoão,es colma de espoa,

na qual,

são, e proteção contra a dhuva o o raspador de caret

ter substituintea.
.„

Ponto ne 1 do total de 9 pontoe apresented

representa um radlea/- e "iomátice„ o qual podo, ou não eaa

finalmente, a depositante reiçindica; de eadrdo a prier1ds8Of

do correspondente Pedido depositado na Repartição de Patentes da ftle,
manha, em 4 de maio de 1961, sob o n o F 33;843 1V6/39a,
Ponto n o l do total de 2 pontos apreeentado.s.

0.8x0 N o 160.131, de 18 de junho do .1968-. •
Requerentes ARMOUR ASD COMpANE.
Privilegio da Inyangão' s "PROCESSO APERFEIÇOADO PiRA
- SEPARAR MINERAIS Fll
gAman g DIVIDIDOS POR FLOTAÇÃO COM ESPUMA 2 1900,

ROSIÇãO PARA USO no91. grOg NO REFERIDO PROC6
60".
kallaPICAÇOa
Processo aperfeiçoado pare separar minerais *luzente dividldos
por flotação com-espuma, caracterizado por compreender a utilização Clo.
quantidades efetivas de uma omina e de uma misture de compostos de 'aí'
trogínio hetero-cfclicoa, obtidos pelo processamento da gilsonita.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositados:a',
'Repartição de atentes dos Estados Unidos da AmOrica do Morto. ao 1:9'

de junho do 1963, sob o no 288.876.
Ponto n o

1

do total do 16 pontos apresentadas.

TERMO Me 161.505 do 8 de agOsto de 1964./
Requerente: FEROED LIMITED = INGLATERRA.,
Privilegio de Invenção: REVESTIMENTOS DE FRICC/0.;

gtetvindicaçOen./
2ERMO So 162.031 de 24 de agOsto de 1964./

1 Revestnento ou guarnição de fricção, caracterizado 1.

Requerentes DOW CORNING CORPORATION
Privilegio de

Invenção: PROCESSO

por ser constituido de fios multiplos ou de meches e um aglomerante p

PARA ISOLAMENTO DR JUNTAS EM Cill3U EL.O.

com ou sem outros constituintes, nos quais alguns doo fios ou mecbas
são de torção em 3 e o restante de torção em 2, sendo tolo as P r o por 4f44.1,
çUes dó fios ou de mechas em $ e em Z que a deformação do revestlecet0

Aeivindicaoães.)

.

juntes

1 - Processe para isolamento de

4m caba elítrico

se$a oonsiderívelmente reduzida ou eliminede."

Caracterizado pelo fato de compreender as fases de-aplicar amo camada/
CO borracha de silicona vulcanizevel a temperatare.albienteè
involver a junta com, pelo menos, uma camada de . K4a fita de
'chicon:: auto-aderente antes da borracha aplicada íne
curado e aplicar uma códa de borracha de

berrs'ablè

d4

4 de

do:CaraPünSet;
UeideÀ

Repartição de Patentes dos
outubro de 1963, sob no

Requerente:

_ '

Requerentes- E. 1. OU PONT DE NEMOURS AM COMPANY U.U.A.
PRINiligio de Invenção "CoMPOSiçe g s FORMADORAS on.mettoists. mmederi.

Ume

PIVINDICAÇM"
composição 8'4)y:iodara de pelictie, tegaaplístlea, resirW

I' daiSEagna_i~c
_w

t yzat -

báÁS'WDY0-0510

'MESTERES LINEARES

•

REIVIND/CACCEs
Processo cara a preparaçãu do peleífer:te

.
:•

j
7
_ )1

compreender uma Sou iria termo p lística e um comPbtX.

Bors~p Imo c4DPRIddade de radicaU condo o ouvinte fórmula estru'ol

FARBENFABRIKEN BAYER ARTIENGESELLSORAM.:AIEMÃEHA

PCJi7.0

Ponto nO 1 ao votei de 2 pontes aptenentedoaa

••

de Março de 1962

Privilegiod o Invenção:"PROcESSO PARA A PREPARAÇAd

-

de agasto de 1969 o

944.147./

TWAN RUINOSAS"

913.802./

Ponto no 1 do total de 6 pontos . apresmtedow
TERMO N o 137.365 de

e

TERMO IN 133.3C5 de ia de outubro do 1961

A depcsizante reivindica a priotidede

America do Norte, em

-se a prioridade do pedido correspondente di)

allicona vulesniz4rt.413oympe.
•

,'CoPositado na

oohp

priEedra Leme tor)

reter:: ambiente sObre a fite./

te pedido

. Nsivindica
•

pealtacia'na Reportição de Patentes da França, em

&. 4 ,

ithearás. 40.412s,

dc owortos org3licos bi-mdroxial~heltel).4

e

Qu a rt a-feira
. 14.

-

• •!..)tÁRC OFiC.:ÃL

Outubro,

de

-"-""crel""
- -t*o~ec"="vt.J.2r22~88C~SelleRa

na- qual(C) representa 5tcmos de carbono no ' anel. 'a"

um 'mimara Saltei•

To tende um valor de

ceia

•

9enos . 2, eando tOdar, as eialenciaa, menos uma

doe ditos átomos de carbcro satisfeitas por radicais monoValentea de

!

,TMMO No , 141.257 da 2U da jU I: p d e :94'
Requerente: "HERMES GWÇAIVES"
. PARANÁae1:al4alo.dealavenção: nPERFEIÇOANENTOS EM OU REFIRENiEG A nOuItue morDADWAS DE BLOCOS PAEÓ1 CONCTRUÇãO0

Cassa que censiate de aldrogenlo, alquila. Grila, alcarila, aralauila,

REJVJNDICAÇOES

fluoroalquila, alcocialquila,.elano, aloroalcoalalquila,
fluoro-alcoxialquila, clancalcoxialquila. cianoalquila, acendia. cloro
arila e fluoroarlia, (+alando o valor de "a" far e que conniate, adica
ohaiaaute, de f;T etr, cloro, acilamido e fenilsulfonlis quando 'o valOr de °a° fijr maior que "; e na qual R é um radical monovalente de classe.

, - . Aperfeiçoamentos em ou referentes a r•Zaainas

de, em combinação, uma estrutura de puporte dotada de colunas verticais PA
raleias, tima unidade de molde inferior glrável entre mancais fixado° em -cg
luaas frontais da dita estrutura,

que consiste de hidrogánlo, alquila, alconila, arila, 1oro, f1uorb,br2
mo, clano, acuou, cloroalquila, fluoroalquiia, elanoalquila, alcóxia
t carbalsaxi,
e requerente reivindiça de acordo s prioridade do carreaponden-

moldeekoras 6%

blocoa para cOnstrução, caracterizados pelo fato de que a máauina compreen

meias

de casando para o dito molde lufe.

meios da suporte eSjustagem do tábuas receptáculo para os blocos /
nos ditos meios de corando, uma unidade de molde superior, dotada de meio,
vibradores, uma unidade moldadora de vazios, usa caixa dosadora de material.
e um depásito i superior comunicável com a dita caixa dosadora, sendo as di.

te pedido, depositado na Repartição de Patentes dos Estados Un!.dos da A

tas

ml:rlea, em 13 de outurbro de 1960,,sob no 62.343.

mente por primeiros e segundos meios de alavanca independentes 'dotados de/
pontos da articulação na parte superior da estrutura de suporto

Ponto n c. 1 do cotal de 6 pcntos apresentadON.

unidades de molde superior e moldadora de vazios coniandadas respectiv¡

Ponto no 1 do total de 6 . pontos apresentados

TERMO Vo 165.445 do 17 de iezembrc de l9b4
a anÉeaa
Requerente, STIG BAáEat
Privilágla de Invenção, "iNDICE TELEFÔNICO'
REIVINDICACCES

1 Um índice telefónido ccmpreendendo uma cala. chata na qua,
movimenta-se guiada uma bandeje Conduzindo uma pilha de cart&los de índice,
e dita caixa sendo aberta . em uma extremidade para permitir ã salda da min.
dtja 0-em um námaro , desejadode cartões da mesma, drIqUenr.0 O3 outros cal. - !
tCas permanecem na caixa, o índice sendo provido coa um ntlinero de alavan-/
can pivotadas tendo braços duplo, pivotadamente alinhadas uma de aujas ex.
tremidades atuadas manualmente para efeito de coleção do nUmero desejado /
da -artões • a outra extremidade entrando em contato com os mesmo ao ser/
atuada a alavanca em questão, caracterizado pelo fato de nas suas bordai /
, anteriores localizadas junto a abertura da caixa oiditos cartões serem /
providos com furos ali:airados para efeito de contato cem ás ditas segundas/
extremidades de alavanca as um n6tero decrescendo de cima para baixo de umcartáo para o , outro na pilha de tal forma que pela atuação de urna alavanca
a sua outra extrealdade penetra nos outros Caros daqueles cartões posicionados lem correspondencia com a posição de alavanca na carreira, ao passo /
que OS restantes cartões resultam erguidos pelo menos Ligeiramente, 0 pele
fala Re na sua extremidade aberta a

Caixa

ter batentes voltados pOsterior.

mente, os quais, durante o movimento exteriormente da bandeja encontram o:
cartões então erguidos LmPedindo-os de também saírem da caixa
I

. 41 requerenta reivindica a prioridade do correspondente podida /

depoaltado na Repartição de ' Patantes da Suécia em 15 da janeiro de 1966
sob no 457.

a neto n 2 1 do tonal de a pontos aoresontados

.7ERNO N‘ 131.059 da 21 de julho de 1961 .
fequerente: NOLINS EACHINE COMPANY UNITED e INGLATERRA
Privilégio de Invanção; "DISPOSITIVO . PARA FAZER AVANÇAR OBJETOS r. PARTIR f

DO FUNDO DE UM CANO VERTICAL"
RaIveNnicaeraae

2 Dispositivo para fazer avançar abjetos a partir da Date de/
xm Cano vertical dieposto num deposite, caracterizado pelo tato de comprar!:
'der um Impulsor alternante tendo uma superfície operativa ou propulsora e/
urna

superfície de-eustentação em árigulos retos à dita waporffóle propulso.

fa, e adaptado para sustentar os objetos que permanecem na coluna vertical
enquanto aqueles em baixo dos ditos restantec são retiridms do cano verti-

cal pela superfície propulsora, e meios de acionamento para fazer que o 61
to impulsor se alealoque atrávés do cano vertical e ratara os objetos dai e
dopeis se desloque para baixo em direção ;¡ 'base ou superfície similar, euu
quanto sustentando cm objetos restantes da coluna vertiaa) por rua supera
base da coluna a 7ertical uma 7. ; 4Niç Pffie4/

cie da auStentação e trazando

• tstleZO .6 0 sc12'nço.

DIÁRIO OFICIAL • (Si

Qtisatf-feira* i4)
ráenee=n="""".

á requerente reivindica a prIoeloade co correspondente pedido/
' '-poetado na RepartiçAo de Patentes dit : Inglaterra,em 5 de agente de i:960
Nob 0 2 vaca,

1

Ponto no 1 do tot.:dcle

ptee

apresentadOs,

jeto a ser aquecido no sentido perpendiculer ne ditas p arede.. eendoque
para o aquecimento e alta frequência doe objetos que escoaram pelo. Prk
meiroe sistemas mencionedoe,,todes,osasiatemaa adicionals.ficam
toe 'de maneira a suceder aos Primeiros.
'
r
A requerente reivindica'a ptloridade'do doraesPonderite'pedide—dep$
eitado na Repgrtição de Patentes da Tiolande em 11 de 'maço de 1963, aot
n9 290.076,
'onto h2 1 do lotai de 4 pontos apreeentedoe,
• ..

TÊRMC No 154.216 de 25 de novembro de 1963.
Requerente: P1111 IP MOER IS INCORPCRATED.

U.S.A.

Privilégio da Invenção: "WePOSIÇA0 DE TAEACJ E PROCESSO PARA
157.746, do 19 de março de 1964
Reederentes ESSO RESEARCH AND ENGINEERIRG COMPANY .
Privilegio de Invençeo: "UM CATALIZADOR APROPRIADOPARA POLIMERIZAR
ETILENO OU DICLEFINAS CONJUGADAS, PROCESSO
PARA PREPARÁ-LO E PARA POLIMERIZAR ETILENO
OU DIOIEFINAS CONJUGADAS EMPREGANDO O DITO
CATAL/ZADOR,

°REPARAR LE; PROLUTO COERENTE DE TABACO'.

ONNO N O

REIVINDICACN

1- Ngi catalizador apropriado para polimerezar eelleno ou dioleIinas conjugadas, caracterizado por compreender Um complexo de (a)
um orgáao-metal, em que o metal e, quer lítio, quer magnásio, e (b)
ume base bifuncional de Lewis, que ceja capaz de velar ou iormaz
quelato com o dito organometal.
A requerente reivindica prioridade dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes dos Estados Unides da AMárioa, em 19 de março de 1965 e 25 de junno de 1963, sob J .:PS 266188 e
290515.
Ponto n p 1 do total del5 pontoo apresentadoe.

MIVINnICAÇCES
- CompOsIção de tabaco,caracterizaca p or compreender tabaco e de

0,01 a 40%, por peso, do material da tabaco, m sistema enzimático cog
tendo enzimas numa quantidade suficiente para .zo menos degradar parcial
mente a celulose, as hemi-celuloses, e a pectina centidaa no referido e'
*
tabaco.
'Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado

Ponto n o 1 do tecei de 5 pontos aeresentados.
TERMO No 165,644 de' 17 de 6ezembro de :55U
Requerente KABUSHIEI KAISHA DAIKIN SEISAKUSHO

REIVINDICAÇOES
1- Aperfeiçoamentoa em ou relativos a fornos de aquecimento por al
ta frequênoia com utilização de frequências ultra-eltee. Têrno.,Sete prg
vido de um conjunto de geradores de frequêncía ultra-alta, cajae oacilg
çêee de frequência ultra-alta de cada. um doe gerador'ea ao . áPliCadas e
um dos sietemae de um conjunto de sietemae de gulas . de endadtbrados dis
postoe em eequência e compreendendo - cada qual, um-conjunto de.esegmentoe
adjacentes de guiem de onda, havendo um canal em cada um dos referidot
eietemae para fazer pacear o objeto a ser aquecido atreves doe divereol
eistemas de guine de' onda, em eequência e no sentida) perpendicularlieá
redee dos negmentoe adjacentes da guia de onde. para cujo fim tale pare
doa eão individualmente dotadas do uma abertura, caracterizados pelo fe
to das oecilaçOes de frequêncic ultra-alta de' Cadii 1.'à doe di'eereos gera
dores de frequência ultra-alta eerea aplicadaeuos sistemae'de guiee'de
onda hesociadou atravês de um eietemn adicioaae de.gaia de ondo.dobredm
que tambim comporta um conjunto de eegmentoe adjacentes de guise de .' os.
da de/gilon. de orifícios em evos paredes, Para permitir a peeál:geM'do'og

JAPÃO

Privilegio de Invenção "APARELHO AUTOMÁTICO PARA CONTROLAR UMA EMBREA
am CONECTADA A UM MOTOR'
11W,NQICAÇOES.

mmo N 2 257.389 de 6 de março de 1964

Roquerentet R. V. PHIMPS'GIOEIIAMPERPABRIEREN - Holanda.
PrVvilógio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A FORROS DE
AQUECIMENTO POR ALTA PREQUENC .I.A :COM UTILIZAÇIO
DE FREQUENOIAS ULTRA-ALTAS'

t

Repartição de Patentes do; EStâáOS U;I:Q0-.5 da ' A MI'lea tiO Norte. em 30
de novembro de 1962, sob o n o 241.122.
na

1 . Aparelho automático para controlar umt embreagem ponectada e
um motor, caracterizado Pelo fato de compreender um servo-motor arranjA'
d9 para Ser conectado com a embreagem, e para conexão e uma fonte

de

pressão reduzida no motor para fornecer fárça ao servo-motor de modo a
engatar e desengatar a embreagem, sondo o servoemotor dotado-de um membro muivel principal cujo movimento me destina 4 centroler o movimento da embreagem e meios de válvulas, arranjados de irado a responderem
narçha do motor, para controlarem o acosso
e libertação do gás no senta
.do eProveniente do servo-motor para e,ee3: o taaataMento erdedeneatomento da . embreagem, incluindo ences Meire de válvula uma válvula de .
contrále ' eare co,nexão a uma tonto de preeto reeuzida no motor cuja
pressão. e- sensfvel

velocidade do tenor, incluiado c válvula de contrí
le e em secundes membro :ativei cujo:movime
r-narvel ã pressão redUzide
# portanto, à velocidade do motor, sendo o movimento do referido membro:e:Wel principal arranjado de modo a ser contiole.d,.: pees movimento de se
gundo membro mável durante o engatamento da embreerem proveniente de g

2902 Qtn arta-feira11,4

DIÁRIO OnCIÁL. (Seção III)

•

Outubro tdh• 1970';

•

" a oa1 a ã 9 1093iaraeon'al entes do

WIRKG N a 154.717 da 21 de novembrcada 19o53
,
Requerente: THE NATIOAL CAEM REGISTE:1 COMPANY' -n.u.A,_
,
p aiaaaaaavae aavanaaoe ”APE2PEId0A7ENWS i
v'ern..,CF4g 'LM CALaia aaat alk

engatemento•psra r.za " sarj a * aa

QUINAS REGIPTIINWP,'".
=ANTES".

tsmerftO cosoPlPtor,
TinalmeL'a, eSopoaltante roivini1cN de aeõrdo . 1 prioridade
:orreapcndontos

25 de ,lareo

da

1;5.2!. sob oe n a a. 38.69465 •

39.16576, ;'er:,sc'.:17agler.-e,
1 . :/r;.v

Co ':otal do

g

;mt .

el,rosentados.

3

.."-==

11

1.

Q-F1
•1-7-

érf

, o

.7-91.-1

‘1,5

•'e j .13 C

•TV

• 4
7/t

COTA:',I7XP,APYJ •

TEIvilnIcAçàs

dr

1, Estaiaaara

de:nitd-:. na Cepartição de ?atente. do Jareão

ao 19 do dezeaaro da 1905

aaraaaa,

da

• • ,

caixa Ou :naval, eem apa riu3a.1 ,. ?aic, pqra uma

ãaq11...

na comercial, com um membro base euportsdor e uma armação carregador*
de mecaniaMo a a/e afixada, cara
cterizada por uma aecção dianteira da
baixa da oobertara da máquina; uma senão traseira da caixa de cobertura da máquina; Selo Ca fiando capaz da interconetar ditas ;senão* dianteira e traseira ao longo de porçãao de borde contiguae; e meio
M aai loaoarregado por dita armação O capaz de contatar o conjunto das alga
aó** interconetadae dianteira e traseira de dlta nata°, e de afixar dito
wnjunto contra dito membro base.
A requerente reivindlaa a p
rioridade do pedido correspondente dopa
citado na Repartiçãn de Patenteo da a l
emanaa eu 27 de novembro del 1462.
sob nw 22409 110/43a.
Ponto n o 1 da total de O
aaatoa apresentados.

.—

fr

ir

-

ríRMO. No 116.651 da =5 zie. J alleír,, a,
1966.
acquerentet D4J4T
ONATG
il q ii.I. - SÃO PAULO.

Modelo Industrial: " g 70 UGALO DR MÁQUINA DR3ULaaaaaai ak MILaoa,„
Paa7aaaICAÇOaat
1-

NOvo

modelo de aiquina dabulhadora de manos, laraoterizado

compreender inicial:maio* duas bares inferiol'es diepostas longitudinaliedr
ta, bases estas da paaaal ria a, e nas quais são tixadoá dois Suportes /
laterata em formato auastaacialmeas traaazoidaio, saaartes ;atas onde; lixada inferiormente naa cobertura , rotançalar Coligada, de aaparfiel*
aaaaawent* recurvada, e

3".Y.2

TM1 abertura longitudinal me alia superflal,

inferior; * * ainda, no lateral oposto a cohnatura retangular alongadaa
pravísta uma outra oaaaaturaaarm formato cil/ndrioa, sondo que zebra

ea

ta ; prealsta iea oaaoaqa callaladrica superior, a qual ; dotada aw Nua

-.- •

auperffele, • sua as do sena-laterais, de uma grande abartuaa para 4

12

aoleaação do milho a ser debulhado, aaertaaa asta foaaada por paradas
laterais as formato 1=w:rala:ara, • parada de fando

ligeolaaraeata iaolia

asas, (quanto que An Lateral opoato, aio preataaos dois pralongammaaaa
superiores, opoatos aatao

31,

c•-•

swido an lateral e mais anolinado para a

oarda do milho dabulaado, • * outro central para saída da palha, da

na

augo, e dor outras la•urozas; * fiaaluents, na (na parts,anteriar, a má

TERMO N, 136.737 da 27 de fevereiro de 196a
R e q uerente: J.R. GEIGY S/A, a SUIÇA
P rivil6gio de Invenção; PROCESSO PARA A PRODUÇXO DE CORAa7ES MONOÁZa

D ISPv BSÀVEIS EM X.GB E DE-DIFICIL SOLuçãO"

gaia. ; dotada do um ajunto de acionamento, que ; **apiado ao tratra.
AMWINDICACrIRS
•
4 - Processo para produção de corantes monoazo de diffell aolu-

raajunto •ate fornada por- aastea tabularas fixada* doo manai,* adequada/
aualquer

ao trator, meado aravisto um *ixo da

temada

de feras,. qa*

:me

raaanta um volante, o qual ; wuatontaaa por usa aamaçâo os Ninaartida,
aratta;. o esta dotada do a aseainfer', na, em formato retangular abusada, i
soe •t seus laterais longitudinais dobrados para baias;
tridm
allienti

p

eopc descrita 4 ilustrado aos ~Mine Anexei.
dOillepe2t9 4Weawatil44.

;a0 em água, ser grupos ácido-dissociantes ou grupos que os tornem solú
reis em égua, pela ligação de um
, compocao isocfclico ou heterocfclica o

pial contenha nenhum grupo metallsável na posição o para o grupo diann,

"1"t".1-

loa um 5-aminop1razO1 ligando em posição U, caracterizado polo fato do
lua se utiliza COMO componente de ligação 1
-(P- a ldroxi-(L-feniletil) - 3
-met11-5-aminopirazol
, .aloalmente a raquerente reivindica, de acerdo a
Prloa ldada do
correspondente pedido dc patentes depositado na Repartição do Patentaada Suiça, em 28 de fevereiro de 1961, sob na
É.399/6.7.:
•Panto na 1 do 1:ata1 de 7 aantos apreaentaaos.

Sfamo IN 161.043 do , 22 de julhodo 1964
Requerentat GUNNAR TVAR FRE=OLM
SUÉCIA
p,...114.1 0 d.
/avenç g o; "UM EWI1WENTO DE LAvAnmau PARA A DISTRIBUWAo
,DE MATERIAL LAVADO PARA UM TAMBOR DR RRCAGEM.

pEIVINDICACCEã
,

ii,,-ulo

lay er-ateria p:.ra a diZtriLuição de materiaa

lavado para pt t'i• mor secador compreendendo uma mera transportaaora asta.

Qw40.ia-fira 14 1:

CHARIO OFICIAL: -(SeçãO ai)

do um motor para acionar uma astaira'trknaportadOra e um -tambea
motorizado, caracteizado dela i'atõ 4 s tambor secador, ser imlanível,por.
Ifiteamédao dq diapositivos acienadoa per uts'agente de pressão, em terno/
do um eixo horizontal perpendicular ao cisca db rotação do tambor de seco
gem, e polo fato da mesa transportadoraSer disposta para ser aseslocávell
de forma alternativa na direção CIO deslocamento da esteira transportado..
ra per intermédio de um mecanismo propulser . controlado por dispositivos/
de contrele reguladores de tempo do uma tal maneira que a mesa transpOr.
tadora é deslocada nuua direção para a abertura de entrada para o mate-/
rial lavado no tambor da secagem, quando o mesmo é inclinado para trád,/
a esteira transportadora a segnir sendo posta em movimento para introdua1r o material carregado &Obre a esteira no tambor de secagem.
a requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido do
poeitado na Ropartição de Patentes da Suecla em 30 da julho de 1963 sob
12

Out brÓs.d4.127

.a=aerameraa

' posição anis sentido, sendo que com tato dito aparelho e tornado teMpeti¡Fr
riamente inoperante para permitir o funcionamento manual de dita portei
nm meia parador -em forma 'de Lima arttculação mchteda MaditaaelaVuric0.0a"
use modo geral paralelo para atm] dita haste de pistão e seauWeb a44t40:
adaptadas paads receber o 'empdxo obagbaar de' dito Mio parador para abri*
e fechar aporta, e uma montagem elástica entre dita alavancas) dito pl
redor para atuar CO= um amortecedor para aplicar o empuxo ou puxar dê
haste de pistão elasticamente no dito parador, uma caixa contrelvel
gada na porta, um condutor Unico ligando o Interior de dita caixa contai,
dita válvula manualde maneira a aplicar sucção quando dita porta tangi
que ser aberta e a ser ventilada para a atmosfera quando a porta tem 1'
que ser fechada pelo funcionamento de dita válvula manual, e um arame,'
flexível ligado com a parte mev'el de dita caixa contraive/, um paraTu50
para a porta , a extremidade livre de dito arame flexível fitando ligiMM
com dito parafuso, de maneira que a porta fica solta do estado fechado,/

(4.3930

Pnni. o na 1 do total do li pontos apresentados.
PIG.r

28
6

quando dito arame flexível é puxado pela dita caixa contralvel o a por.
a' ta pode 'ser mantida no estado fechado quando dito arame flexivel
e ema
purrado pela dita caixa contraível na ventalação de dite caixa contraí,
val no fechamento de dita porta./
Ponto np 1 do total de 3 pontos apresentados./
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TERMO N o 161.01a de 9 de novembro de 1964
Reqberentes MILAN H. POPOVIC aeo polo
PrivilOgio de Invencão "AZULEJOS METALIZADOS"
PEI URDIDA=
1 - AZULEJOS METALIZADOS, caracterizadas pelo fato do os azulei
de qualquer material apropriado, como gesso, cerimica, cimento ete
rem revestidos por melo de uma pistola eopradora especial com uma camada do metal apropriado aeretido, como p.ex. AlumInio, Zamak, Chumbo, g§
tanho, Cobre, Zinco , alversas ligas e o revestimento de metal com
modo claesico fica protegido de corrosão e colorido para decorar
Ponto no 1 do total de 2 pontoe apresentados
ARMO No 136.845 de la de fevereiro de 1964./ •
•
Requerentes RIVADAV1A SAMPAIO CAMPOS a ,ESTADO DA 0UANABARA.s
Privilégio de Invenção: APARALRO DE CONTROLE REMOTP e aAIONADO pop VÁCUO
PARA ABRIR E FROM? METAS DE VE/CULO A MOTOR,/;

.

Reivindicaçõea,

a - Um aparelho para abrir. e fechar aaa porta cum: veiculo .
caracterizado pelo fato que elo tem um cilindro., ara platiardeslisadamee
te montado no dito . cilindro dividindo dito cilindro em dols.comportemes
tos, meios manuais da válvula para seletivamente aplacaa suoçãoanamshou
na outra extremidade de dito calindro para causar .0 movimento de dito
pistão no mesmo, una haste de. pistão ligada no dito ~toe entendendo
se dealisadamente atrav4a de uma extremidade'de d1to'CilindiO, uma ali
vanca articulada numa extremidade numa rola fixe n26 dite cilindro e
articuladamente ligada na outra extremidadeCbá um eieMnio Mde:el pela/
dita haste de pistão num sentido de Um modo : Éh'ial tangencial para com
o arco de movimento de dita outra extremidade do dita alavanca, ditoa /
meios incluindo Mios para au tomaticamente'dbsengatead . dita 44.te de Pla
tão do dito elemento no movimento de dita haste de"WatíO PaWiallíttesi

TIMM° No 154.308 de 4 de novembro de 1963
Requerentes NAEGELI S.k. INDUSTRIAS QUIMICAS - GuanabaraPrivilégio. de Invenção: "PROCESSO DE PREPARAR EmuLSOES PARA ESTAMPARIA
OU TINGIKENT0 DE TECIDO POR DOSPREGNA00, EMUL
SOES PARA ESTAMPARIA OU TINGIMENTO DE TECIDOS;
POR IMPREGNA010 E PROCESSO DE ESTAMPAR nu Tem
GIR TECIDOS PO • IMPEEGNAÇãO"
REPTINDICAÇOE8 .
1- Bandeio para eetamparia ou tingimento de tecidos; por impregna.
aao contendo agentes emuleionantes, eepeessantee e outros aditivos, te4
le como agentes antteeétiooe, fungicidae, etc., já pronta paro cotampar, podendo ter incorporada a ela, ou não, a quantidade de aubetâncie
corante neceeeária pare se &atar u tonalidade desejada, caracterizada
pelo fato de conter um quantidade hidtearópico que varia entre 0,5-3%
'abro o ' pãsso da emulei°, conetituido por um doe caie alcalinos doe doidos g alro- nu oarboxiltme doe grupem benzem naftaleno e 210118 dael
nados.
Ponto no. 1 do total de 2 pontoe aareeentadoe.
TARRO Na 158.744 de 28 de alna'a de 1964
Requerente: DEUTSCHE GOLO UNO SILVER-SCREIDUNSTAIT VORMALS ROESSLMR
• ÀLEMANBA
PrAvilhio da InVencãos "PROCESSO DE POL/MERIZaCto*
REIVINDICAM

1 . Processe para a polimorização de substancia, continua, de
...aoatos vinilicoa beis como dos seus produtos de substituição, especial./
mente estar metilico do ácido metacrilico, individualmente ou- em mistura,/
para a produção continua-de polimerizados espaaáveis ou espumados ou poli.:
merização mista destas aubstencias com o auxílio de catalisadores do poli.
merização, eventualmente a uma temperatura mais eleeada o eventualmente /
sob exclusão de ar ou &Jânio B i eventualmente, em presença do um intumaa
conte dentro de corpos ocos, caPacterizado pelo fato de se encher 8 subs-/
tãncia a Polimerizar ou a mistura de substãncias, que, contirue eventualmante
o catalisador e, eventualmente, o acelerador e, eventualmente, 0
:ente, continuamente é de preferencia sob expulsão prealcamtate completa /
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! TERMO V o 172.120 de 13 de agasto de 1965 41i
44 ar numa estrutura tucular e* tateeial eintético, erendezir estrutere I

FRANÇA

, Requer e' ntes ETABLISSEMEMS KOHLMANN

4cmisa continuamente 74 peitai:ilação ou ss polimerieedi 4 espuzaçâo atra.

Priviléelo de £nver.;âo "PhOCESSO DE PREPeRACIO DE CORANTES INDAZOLIGOa

eie do um canal aquecedor eu, de preferencia, atravée de em banho de lique

BLSICOS'

de, mantido eventualmente á teepereeura de polimerizeção, a eveneualmente,

REIVINDICAÇI'd

,

na fia,-etravás de ume loea to timpera,

Processo ,.. ,,eeeração dos . coeantes fóreula gerajl,

requerente telvíndica e prioridade doe correspondentes pedi.
loa, depositados na Repartição de Patentes da Itlemanra, em 4 de maio de .,
4see

1965,, 28 de novembro de 1965 e 5 de dezembro de 1963, eob os nos.

-N=N—

elquilefl

D 41 499 111d/39 c O 43 040 V/d/39 c e 0 43 076 rd/39 e, roseeectivaments
'ente no 1 de ietel de 9 pontos epreeentadoe.

UR,

elov,,
na qual o raieis° A pode estar subntitufdo por subretituintes não eolubilizantes, e nácleo O pode estar substftuido Por um átomo de cloro ou pies
grupos alquAla ou alcox X representa um anlonte monovalente ou seu 2
quivalente, podeedteos grupos alquila na posição 1 e 2 do núcleo lndazá
11co ser identicos ou diferentes, caracterizado pelo fato de ao hldroli
sarem a quente, em solução aquosa, ao presença de ácido mineral, os ep

:. antes de fórmule,

NeN-e-3_5NR-act/

slquil

na qual os suostituenees eventuais dos nácleos à t, 3 e os sighificadoede X . são como acima definidos, e o grupo acne pode ser um grupo acila,
'fERMO N o 165.612 de 23 da dezembro de 1964
lequerentes OR. er, KAMPECHUITE & CIE -Alemanhe'riviiégio de ir/veados 'APERFEIÇOADO PROCESSO PARA A PRODUÇÃO POR ELETROLISE DE UM REVESTIMENTO BRILHANTE DE NINEI
CROMO, RESISTENTE A CORROSÃO"

pode ser um grupo fendia, benzolla, fenilsulfonila e, mais particularmente, acataia,
A requerente reivindica eisa acOrdo a prioridade do correepOndente
pedido depositado na Repartido de Patente da França. em 14 de agasta -

REIVINDICAÇUS

de 1964, sob o nO 985.225

1- Aperfeiçoado processo para a produção oor eletrólise de um rereetimento brilhante de níquel-cromo, resistente a corrodo, com apli.
caço de banhei convencionaes, de niquelação, caracterizado pelo fato
de se efetuar o mesmo com banhos de niquelação aos quais foram adicto.
nadas , partículae de carbono, com uma granulometria na escala de 20 e
100 Rngstrome, em forma de euspensão.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de.
eositado na Repartição de Parentee da Alemanha em 24 de dezembro de
erme, sob ae K 51 724 VIb/46as
Ponto n 1 do total de 3 pontoe apresentados,

Unice ponto apresentado,
TERMO N 2 154.253 da 31 de outubro de 1963
Requerente; DADISOHE ANILIN- & SODA-FADRI( AKTIENGESELLSCRAPT- Abwmanhe
Privilérle de :evença° , "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA FABRICAR POLI.
ESTERES LINEARES PIGMENTADOS COM DIOXIDO DE 1/
MIO"
REUINDICAÇOES

1- Aperfeiçoamento em processo para fabricar poliésteres, lineares
pigmentados com dióxido de titânio, por traneesterificação de ésteree
alquIlicos de écidoe dibásicoe com glicole, em presença de euepeneOes
de dióxido de titânio e de um estabilizador, e policondeneades dos ét
teres glicilicoe, ceracteritado pelo fato de se incorporarem, esmo metabilizador da euependo, sol de alumina com valores pH de 4 até 6, aol
do ácido saloio° ou sílica com valores lel de 7 até 9, ou sol de polifoe
fato com valorea pR de 6 até 8 (medidoe em solução a 25%, em piano).
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dde
poeitado na Repartição de Patente, da Alemanha em 3 ' de novembro de 196t
eob no 13 69477'I7d/390
Ponto (atoo.

TERMO Ne 151.744 de 9 de egOeto de 1963
Requerentes THE GENERAL ELECTRIC COMPANY UMITED -Inglaeerre? ri v ilégio de Invencão: "PROCESSO PARA PREPARAR UM CORPO DE GERMINIO

TENDO, FORMADA SOBRE SUA SUPERKOIE, UMA CAMADA ADERENTE E COERENTE, DE DIOXIDO DE 022MARIO, COM UMA ESTRUTURA CRISTALINA TETRAGONAL"
REIVINDICAÇOES
1- Um proceeeo para preparar um corpo de germâneo tendo, formado
sabre sua euperfície, uma camada aderente e coerente, de dióxido de soe
mânio, com uma eetrutura cristal-7.de
tetragonal, caracterizado pelo fato
de que um corpo de geretárlo, tendo inicialmente, obre SUS superfície 2
ma camada de dtóxido de germânto em uma forma soléve/ em éges, é imerso
em um álcool liquido em que forma hidrosolável 'em dtóxido de &Arménio,'
inicial, 6 solúvel em uma extensão limitada, e enquanto está emir, tear
ao, é aquecido a uma temperatura acima de 120 2 0, em U2 vaso selado,
por
um período de tempo, de pelo menos 24 horas, tal que a camada de óxido
original 6 eubetttuída por uma camada de dióxido de germánio tendo uma
•
setruture de cristal tetragonal.
'
A requerente. reivindica a prioridade do correspondente pedido dePe
citado na Reparttção de Patentes da Inglaterra em 9 de agéeto de 1962.
.,b no 30660'
Ponto n o 1 do tota
pontoe apresentados.

TERMO N o 153.353 de 4 de outubro de .L9e.3
lequerente: DUNLOP RUBBER COMPANY UNITED -InglaterraPrivilégio de Inveneãot "PROCESSO PARA UNIR UMA COMPOSICÃO . DE DeRianie
A UMA SUTERF/CIE DE METAL"
REI7INDICAÇOW

1. n

po

1- Um proceso para unir uma composição de borracha a UMS. auperfi,le de metal, caracee 'rizado por compreender a vulcanização, enquanto as
unItacto com a eueerfivie de metal, de uma composição de borreoha-mulce
una-rei contendo una menor proporção de Um polímero epoxidado.
4 requerenee revindica a prioridade do cerrespondente pedido deve
sitedo na ReÀrttio de Patentee da Memadhe em A
outubro dm 1962,
sob a039.e7e :"27d739b.
Pod:,;c „,71 .9 t do ',7r:e1 de 14 pontoe aereeentedos.
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