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CAPITAL FEDERAL

-------

SEXTA-FEIRA, 16 DE OUTUBRO DE 1970

DEPARTAMENTO NACIONAL
ame
Unilever Ltd. (Titular da patente
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 1 REVISTA DA PROP IEDADE 119 3.443).
The Gillette Company (Titular da
patente n9 3.446).
D. F. Vasconcellos S.A. Óptica e
Mecenica de Alta Precisão (Titular
DIRETOR-GERAL
Reconsidera çâo de despacho
mero 154.854). — Reconsmero ex of- da patente n9 3.619).
ficio de acôrdo com o art. 146 do Titular da Patente 4.883.
Portaria n9 30/70, de 17 de setembro Marukyu Ind. de Máquinas Agrí- CPI, o despacho .
de arquivamento puAbraham Salomon Politansici
de 1970
colas Ltda. (no pedido de reconside- blicado no D.O. (Seção III), de 21
Químicas PaVuná S.
ração do despacho que deferiu a pa- de setembro de 1970, para o fim de —Indústrias
Titular da patente 5.186.
O Diretor-Geral do Departamento tente PI tênia) n9 114.915). — Re- determinar a publicação da exigênNacional da Propriedade Industrial, considero o despacho, publicado no cia da ST-5.
A. B. Archimedes — Titular da
usando das suas atribuições,
D.O. (Seção III), de 27-2-67, que
patente '5.183.
concedeu
a
patente,
para
o
fim
de
,
Diversos
Considerando a necessidade de disThe Afa Corporation of Foriart
ciplinar o processamento da averba- denegá-la.
Titular da p atente 5.232.
De MillUS Com. e Ind. de Roupas
ção dos Contratas de Exploração;
Viúva
de
Severino
Raymunuo
BeThe
J. B. Williams Comparte 3ne.
S.A. (no pedido de , reconsideração zerra (no pedido de p
Considerando o disposto no § 29, do do
- despacho •que indeferiu a patente
rosseguimento — Titular da patente 5.425,
art. 12, da Lei ri9 4.131, de 3 de se- MU
de
julgamento
da
pat.
PI
termo
nútermo ne 119.984). — Nego aco- mero. 143.865) — Arquive-se o petembro de 1962, modificada pela Lei lhilnento
ao pedido de reconsidera- dido.
Arquivados por falta de pagamento
n9 4.390, de 29 de agôsto de 19(34;
ção e mantenho o despacho de indeda taxa final
Henrique Fausto Lancellotti (no
Considerando o disposto nos arti- ferimento, publicado no D.O. (Seção pedido
de reconsideração por eqüiNO 135.324
gos 38, 39 e 116, e seus parágrafos, do III), de 11-5-67.
dade da pai. MU termo no 154 200)
Allied Chemical CorDecreto-lei n9 1.005, de 21-10-69, reporation.
Arquive-se o pedido.
Ernesto Rotlaschild S.A. Ind. e
solve:
NO 136.679,
Ame Bybjerg Pedersen (no pedido
Com. (no Pedido de reconsideração
Dow Corinina Cor1) Os' pedidos de averbação de con- do despacho que deferiu • a pat.
de preferência da pat. PI termo mi- paration.
NO
139.765 — Garage Pira, Una.
tratos de exploração, além do cum- têm() no 120.811). — Reconsidero mero 156.785) . — Nada há que deprimento de outras exigências previa, o despacho, publicado no D.O. (Se- ferir quanto à preferência eolicitadá.
NO 361.976 — José Antônio &. Cia.
tas no Código da Propriedade Indus- ção III), de 28-11-66, que concedeu
No
440.577
— Metalúrgica Volta
Ind, • Inajá, Artefatos, Copos, Emtrial, só serão , processados se ins- a p atente, para o fim de denegá-la.
balagens de Papel Ltda. (no recurso S. A.
truídos com todos os seguintes doSolhar Eletrônica S.A. Ind. e Co- interposto
ao deferimento da patenNO 462.683 — Pregarei arodutos
cumentos:
mércio (no pedido de reconsideràçara ao MU têrmo
n9 126.433). — Arqui- Químicos e Alimentícios Indústria
e
do
despacho
que
deferiu
a
pat.
PI
a) contrato de exploração devida- térreo n9
ve-se
o
recurso
de
acôrdo
com
o
arComercio
Ltda.
— Reconsidero' o tig,o 148, alínea c, do Decreto-lei
mente registrado no Registro de Ti- desp acho,121.143).
NO
472.562
—
J.
Pires.
publicado no D.O. (Seção mero 1.005, de 21-.10-69.
trilas e Documentos;
No 479.372 — Natalino Cassettari, .
b) prova, da existência da firma III), de 7-1-66, que concedeu a patente,
para
o fim de denegá-la.
NO 479.760 — Casas Lima cie (-toeHerfa Com. e Representação Lititular da patente, ou do registro de
Ind. Brasileira de Bombas Hidráu- mitada (impugnania cio termo núme- pas S. A.
todos .os cessionários bem como de
todos as licenciados ou sub-licencia- licas Refega S.A. (no pedido de re- ro 611.456 marca Mondox). — ArNo 480.318 — Aluminosal Prol:Ludo despacho que defe- quive-se petição de impugnação.
dos de sua exploração, que poderá consideração
tos Metálicos Ltda,
a pat. PI têrmo Q 123.540). —
ser feita, no caso das sociedades anô- riu
NO
480.689 — Calçados Colpi Lio despacho publicado no
nimas, com a simples comprovação Reconsidero
mitada.
(Seção :III), de 20-3-67, que
d registro ou arquivamento de ata D.O.
Serviço de Recepção.
No 482.793 — Metalúrgica do Leconcedeu a patente, para o fim de
de assembléia em inteiro teor, reali- denega-la.
vante
Ltda.
Informação
e Expedição
zada dentro de um ano, no máximo,
anteriormente ao pedido de averbayolkswagenwerk AktiengeselLschaft
No 617.450 • Comércio e inclásiala
Em 12 de outubro de 1970
(ão;
(no pedido de reconsideração do desde Roupas Brancas Ductil Lida.
•
que deferiu a pat. Ml têrmo
NO 618.407 -- Copia Cia. Agro
c) prova de legalização, de acôrdo pacho
Foram mandadas p rorrogar as Pastoril Industrial.
130.015) • . — Reconsidero o despacom a legislação em vigor, quando se n9
cho
publicado
no
patentes .abaixo mencionadas;
D.O. (Seção III),
NO 484.629 — Enthone Incorporatea
tratar de documento oriundo, cio exde 20-1-67, que concedeu a patente,
N9 484.724 — Estruma ge Estrutu. & E. Atkinson Ltd. (Titular da
terior;
para
o
fim
ele
denegá-la.
ras de Madeiras em Geral. Dein.
patente..330).
n9 2
2) Os requerimentos de averbação
NO 484.92. 4 — Luci° leolanian (Marelativos a pedidos ainda não defeA. Oliva & Filho (no pedido de trilar da pate nte n9 3.345).
inchara
ridos serão prenotados no setor com- reconsideração do despacho que deTeielonaktiebolaget
L.
11
.1.
•Sereosoo
N O 485.257 -• .Mefalurglea
petente deste Departamento, até a feriu a pat. MU têrmo n 9 132.512). (Titular eia patente n
vê Ltda.
concessão da patente ou do registro, — Reconsidero o despachai, publicado N. V. 'Philips G l 9 3.347).
oeilampenfabrieno
quando serão averbados.
D.O. (Seção III), de 2-6-66, que ken (Titular da patente n
N9
3) Sem Prejuízo da aplicação de concedeu a patente, para o fim de Indústrias Gessy Lever oS.3.354).
A (Ti- Inc. 491.600 — :Doeskin Producta
outras disposições legais e regula- denegá-la
tular
cia
patente
no
3.359)
.
No 493.100 -- Emprêsa Gene:. allmentares, será também arquivado o
Oito Rohloff Júnior (no recurso in- The Parker Pen Coinpany (Titu- poetadora e. Ex portadora S. A.
pedido que não atender ao disposto
N9
494,143 — The Hess S. A, EqUR presente Portaria. ..- Thonin terposto ao indeferimento da patente lar da patente n e .1.360).
PI termo n9 173.258). — Nego aco- Dunlop Rubber Company
e , Importadora.
Lobo, Diretor-Geral.
(Ti- p ortalora
lhimento ao pedido de arecons deração trila
i
------•
NO 494.861 —rEmil SIM?, Cineniapatenteda
no 3.363) .
e mantenho o despacho ele indeferi- & E. Atkinson Ltd. i,Titalar da • toerá ficá Emi (brasileira.
Republicadi e por ter saído com in- incuto, publicado no . D.O. (Seção patente n9
No 496.256 — Fundierio Nossa Se3.404).
correções no Diário Oficial de 22 ele
"), ele 23-2-70.
The Singer Manufacturing Compa- nhora. das Graças.
•aite• mbro de 1970.
ny
(Tiadar
da
pateMe
n
Walita
9 3.406).
, NO 496.270 — Cia. Brasileira ao
:Eletro Indústria (no
•
t
pedido de reconaideração do despacho driJ. az F ,Atkinem Ld.
(Titul ar Fibras S'inteticas Nailonsix.
Em 12 de outubro de 1970
patente •no 3. , a1e) .
cIn c deferiu a, pa.t. PI termo número
NO ee6.e72- -- Cia. Brasileira cie
109.487). — Reconsidero o despacho 7. • he Singer Manuateiuring Compa- Fibra-, Sintéticas Nailonsix.
Pedido de transferência
de deferimento, p rilelicado. no 'D.O. by (Titular da patente no 3.449).
N9 499.325 — Loja Sai-ilesa': de
(Seção III), de 1-12-64, para o fim ;Moreira &Rossi S.A. Ind. e Co- Utilidades Domésticas Ltda.
Oetávio . ..SaniuvieeR (no pedido de de
que a requerente cumpra as exi- méreio de Bebidas (Tilnair
-No 500.343 — Andes S. A. Copreferêne:a d pai. MI termo nú- gências
pa- Mel'Cift'
técnicas. •
e Industrial S. A. •
tente rio
mero 2(e/ ,573) -- Concedo a prefeMetalúrgica Helene. S.A. Ind. e Unilever 3.440)
Ltcl. (Titular ela patente
rência..
NO
504.778
— Elego Im poraeão $
Com. (titular da pat. MU termo
ng 3.441).
Expan'aitto
Dia 12 de outubro de

••
•

mo
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2) O expediente das repartições
gáblidas, destinado à publicação,
gera recebido na Seção de Conitt:
'aicações até as 17 horas. O atendimento do público pela Seção de'
edação será de 12 às 18 horas.
2) Os originais para publicação,
devidamente autenticados, deverão
f,-ier datilografados diretamente, em
espaço dois, em papel acetina,do
ou apergamin.haao. medindo 22x33
centímetros, sem emendas ou rasuras que dificah:ein a sua compreensão, em esp2eial, guando con'Moerem tabelas.
Serão admitidas copias em tinta
greta e indelével, a _critério do
DIN
31 As reclamações pertinentes
&I matéria retribuída, nos casos de
erro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redaa& até o quinto -dia útil subsegüente à publicação

'DEPARTAMENTO DE' I rMPRENSA
d

NAOILONAL •

,

fliPETOP-GERAI
,
,
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c

cheque ou vale postal, em favor
do TeSoureiro l do Departamento de"
lihprensa . kacional, Quanto ao."
contrato de porte' aéreo, em favor'
da Delegacia Regional da Emprésa:
Brasileira de Correios e ,Telégráfias
em Brasília, "

-

ALBERTO .DE 5 . BRITTO RgREIRA

n) • ,No 'casá de porte aéreo ,parà
localidade não servida por ésse
cl-,E&E 00 aa0,0 ar napAçÃo
meio de transporte, a Delegacia
134 RikRCCP OC PUBL4CAÇÕES
Regional da Emprêsa Brasileira de
PLORIANO GU1MARAES Correios e Telégrafos em Brasília
B,. 0a ALMEIDA CARNEIRO
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
DIARIO C'ziCIAL
outras vias, i?)dependen t ;mente de
acréscimo no preço.
sEÇÂo u4

cmQ0p on

J.

dublicIdade do expediente do Umpartarner~
ctonal do Propriedade Induatriel ci,, MinliatOrie
dm Indiámtrla o do' Comércio

IPn ração' d4k

I l n ç.,1-1:

"OS c,t n

nss d

Dcpertacnie
cie imprensâ
u
.BRAStLIA

NACI5/19)

,-agers•cow..•=ancwiarisINds.c.

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

ASSINATURAS

Si Os prazos da assinatura e
do porte aéreo poderão ser semestral ou anual e se iniciarão sempre
‘J) daa assinaturas serão tomaCr$ 22,50 no primeiro dia útil do mês subse30a:
Semestre
Cr::
Senietre
transporte
por
O
no
D.1
.1V
.
das
O prazo das assinaturas
Cr$ 45,00 qüente
via aérea será contratado separa- A/U)
..“.00.000001 Cr$ 60,00 Ano
para o Exterior é semente anual e
damente com a Delegacia da Emnão haverá transporte por via
Exterior
p rêsa Brasileira de Correios e TeExterior
aérea
Mgrafos em Brasília. Esta poderá
Cr$ 65,00 ; Ano ..... ..
Cr$ 50,00
se encarregar também de encana- Ano .......
9) A renovação deverá ser so2zirar o pedido de assinatura ao
licitada com antecedência de 30
PORTE AÉREO
1.1V. Neste caso, o assinante didias do vencimento da assinatura
rigirá ao D.1 .N . o pedido de assi-•
e do porte aéreo. Vencidos, serão
eiatura e o pagamento do valor semectre
. Cr$ 204,00 suspensos
Cr8 102,00! Ano ........ .
independentemente de
-eorrespondente. na forma do item
aviso-prévio
NallIERO
AVULSO
seguinte.
- O preço co número avalsõ . figura na última pagina de cada
10) Para receberem os suple5) A remessa de valõres para exemplar.
mentos às edições dos órgãos ofiassinatura, que será acompanhada
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01, I ciais, os assinantes deverão solici43e esclarecimentos quanto à sua
0,01 por ano, se de anos anteriores. itá-los no ato da assinatura.
aplicação, será feita sómente por -4f.,3 'do mesmo ano, e de Cr,
•-•-••
RERARTI(!5ES E PARTICULARES
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Ne 610.703 - K. Amemiya 84 Cia
N° 582.400 - Gonçalves e Cia.
N9 546.927 -- ibraco S. A. CoN9 506.031 - Emprêsa Jornanstlea
Ltda..
Ltda.
inércia,
Indústria
e
Importação.
Riograndense S. A.
N9 610.999 - Indústria de Vasos
IV 684.964 - Confecções Sbeity !
N9 547.846 - Grandes Marcas InN9 506.301 - Fábrica de Calçados
Ornamentais Orquídea Ltda.
ternacionais
S.
A.
Indústria
e
CoLtda.
Irin'ãos Lofredo Ltda.
1nN9 611.717 - Kibon S. A.
N9 585.757 - Indústria Truesarai
N9 509.819 - Irmãos Basadapan. inércia de Bebidas.
chistrias Al i mentícias.
S.
A.
550.351
-.
Terral
S.
A.
Ma!
N9
511.036
Queriri
S.
A.
InN9
N9 611.719 - Kibon S. A. --- In-----N9 587.313 -- Valvotecnica :Mausquinas Agrícolas.
dústria e Comércio.
ciústrias Alimenticias.
tria
de
Válvulas
Ltda.
551.657
Olamit
inclusErla
S.
A.
InN9
N9 511.481 - Yvonne
N9 611.720 - Kibon S.A. (Int.
N9592.686 - Wolf Beer.
imércio S. !A.
tlustria de Fios Metálicos,
594.564 - Cicol Cerâmica Har_ Alimentícias).
N9
553:174
Behring
á
Mayrincx
N9
511.704
Beturas
S.
A.
PaN9
Kibon S.A. (Ind.,
monja Indústria e Comêrcio Ltda. I N9 611i728
indústria e Comércio Ltda.
vimentação e Revestimentos.
N9 596.884 - Tre:-Sol Eletro Me- Alimentícias).
N9 556.824 - Ilha Azul EmpreenN9 513.664 - Soc. Civil de EngeN9 611.849 - Mercantil Mauá S A.
talúrgica Ltda.
dimentos e Administração S.
nharia Walterlux Ltda.
I N9 612.673 - Incobloco Ind. F
N9 514.041 - Tayná Comercial e
N9
597.936
Consórcio
In'
emaCom. de Artefatos de Cimento Ltd:
N9 556.829 - Comercial ImportaAgrícola S. A.
dora e Exportadora Emperex Ltda. cional de Gerência e Administraçso ! No 613.970 - Bar Afonso Ltda.
CIGASC.
Soc. Rádio Marte
N9 615.603
N9 557.656 - Incorpex Coni •ecções
N9 514.598 - Vinhos Luiz AntuN9 598.371 - Ranbras imp3rtaçao ni Ltda. *603 Ltda.
ies S. A.
557.873
Comercial
e
Impore
Comércid
Ltda.
N9
N9 618.840 - C.B.E. - Cia. Br:-,
N9 515.478 - Frigorífico M. Ge! Ni' 600.062 -- Luza Comercial e; sileira de Extrusão.
tadora Vectome Ltda.
rais S. A.Importadora
Ltda.
N9 515.835 -- DisPetrol S. A. InN9 558.726 - R. J. Soc. de En.,
N9 600.546 - Convem, Cia. Na-, N9-619. . 394 - Confecções Thana.4-.1dústria e Comércio e Representa genharia e Arquitetura Ltda.
iti Ltda.
cional de Veículos MOtOrizacies.
-ções.
N9 620.608 - Lubarsa Lubrificai
N9 602.091 - Sulene S. A. SujaN9 559.212 - Nazare Comércio cie
516.757 - construnt materiais
N9
Ind. e Com.
mericana de Engenharia e Equipa- Los Bardahl S. APeenan
Tambores
Ltda.
Artes e De
Cie Construções Ltda.
N9 620.653 559.223
Comercial
e
impormentos
para
Indústrias
Químicas.
N9
eorações Ltda.
N9 519.335 - Comércio de Utili- tação Tognoll Ltda.
N9 602.108 - Jan Publicidade S.
dades Domésticas Jacilar Ltda.
N° 563.268 - Chahan Ekizian
N9 620.696 - Tecelagem &lei 1..C. por Quotas de Responsabilidade
mitada.
N -520.843 - Indústria de Cale Cia.
Ltda.
Carauna Ltda.
No 620.762 - Cia. Brasileira
N9 565.320 - Roque Bibo.
N9 602.454 - Multiloucas Comer
Petróleo Petronosso.
N9 568.754 - Bar e Café Wandel- cial e Importadora Ltda.
Piurimetais S. -A.
N 533.824
N9 620.956 - A Suissa Brasile.i.
N9 603.179 - Formacil Fornecedo- Importadora
N 533.842 - Cotex Comerciai Tex. kok Ltda.
e Exportadora S.A.
N9 568.911 - Indústria Brasileira ra de Materiais de Construção Ltda.
til Ltda.
N9 622.191 - Soc. Eletro Quito
603.861
Waldemar
Kronberg,
de
Meias
S.
A.
N9
N9 538.177 .-- Manoel Marques.
Selqui Ltda.
N 9 9 569,328 - Comercial AZ9r)
N9 604.626 - Angel Peciez.
N9 538.761 - Cia. Orp de IndúsNo 597.973 - Elia Zakka.
cuária
Perdões
Ltda.
605.501
Atlas
Comercial
N.
tria e .Cornércio.
N9 622.E70 - E. Guastelle..
573.402
Guilherme
GalharN9
Equipamentos
e
Materiais
S.
A.
N9 538.910 - IBESA - Indústria
N9 623 534 - L. Lacerda.
Cia. Ltda.
605.081
Rotoprint
Embaladl
Martinez
N9
S.
A.
gens
Brasileira de Embala
N9 626.308 - José Camp-, • cc!
N9 579.324 - Auto Mecânica Pa- gens Ltda.
536.185
IBEsA
Indústria
N9
N9 626.329 - CIR, - Com. e
N9
605.995
Editõra
Brasão
Hisranaense
Ltda.
9:
A.
Brasileira de Embalagens S
Rzoresentações Ltda.
tórico
Ltda.
IBESA
Industria
N9 539.189
N9 579.589 --Selbras SelecionaBartholomeu
N9 626.391
- ; dora
Brasileira de Produtos maus-Brasileira de Embala gens S. A.
N9 606.884 -- Berta, Confecções
•
S. A.
Ltda.- !
N . 539.641 - IBESA - Indústria !Itries
Panificadora e conN9 627.2£3 - Aut( ! Posto ZooloÁi•
N9 580.901
N9 607.680 - Soc. Agro Pecuária
Brasileira de Embalagens S. A.
•_tda.
feitaria
Lancaster
Ltda.
D
iatox
Ltda
541.523
José
Etrusco
Vieira,
Comi.
N9
Brasi4eirs.
N9 627.955
1\19 009.434 CIABA Comerciai
Indústria de Meias / IV 581.744 - Associação
N9 . 541.989
Faco. Ltda.
ABPLAN.
de
Plilnejamento
Industrial,
Agropecuária
BrI,sileira
Claratex Ltda.
ç27.95é, - Comi- Indi
Ltda.
N 90 581.981 - Horca :Indústria e Argentina
Ir co Ltda.
N9 542.311 - Maria Andres.
N9
610.211
Eintec
Empresa
A
rtefatos
de
Cimento
e
:
N9 628.303 - S.A. White Mortin,,
No 546.853' - Discâlbras Distribui- Comércio de
nica
de
AssistenciO
Comerciai
Ltda.
.
Madeira -Ltda.
dora Brasil eir a de Calçados Ltda.
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t

Beber, 58t , amargar ( (10 653.165 . . Felze4swalb p. jóias- 14 - curnento hábil, que Industrializa e
NO 6=7 1.158 - Cleomar E. Schurich.
• „
Mitada.
comercializa, com os artigos reivindi- i(B
Bem
). esmo
a Sua inderiçã'o no ISS,
,
N 9 628,426
Echer e Roza,nier
144 653.502 , 44 Instituto cIç:.1)(leckica cados.
- Cleomar E. Sclui
Ltda.
.
Mentos
e
Alergia
Ima
Ltda.
N9 '716.632 - Bozzano S.A. Co- rich (Bem como a sua inscrição,
N° 629.212
CciciperahVa
7
N
9
653.503
Instituto
de
Medica
- marcial Industrial e Importadora.
de Cotia Cooperativa Central: ,
mentos é Alergia Ima Ltda.
N 9 716.921 - Faz-Bel Cosméticos N: 671.373 - :Berthold Oliveira (
N 9 629.346 - Irmãos Ferro Ltda.
N 9 653.504 - Instituto de gedica - Ltda.
como a sua inscrição no :1:13C) .
N9 631.175
R. B. Calçados Ltda. mentos e Alergia Ima Ltda.
•
No 671.407 - Torrefação Gorgiana
N°
717:536
ORBAC
OrganizaN9 632.706 - dorpol Exportadora
N 9 653.780 - Tadashi Miyake e ção Brasileira de Artigos para Cabe- Ltda.
eni 'COMO N 1Lla irt içâo
e Importadora Ltda.
Mário Rovarotto.
.
lereiros S.A.
NO 633.271 - Vetes EmpreendimenN° 653.822 - José Marques Cama N9 719.962 - Irmãos Matteoni LiNO 671.,a37 - Cláudio k eia (Geai
tos e Serviços Ltda.
rinha
mitada.
N9 633.400 - Mercearia Olinda LiN 9 653.960 - S.A. Inds. Reunida s N 9 120 088 - Cisena indústria e como a . sua inscrição no 113C).
NO 671.742 - Inocência Cesta (t,'ria
Untada.
F. Matarazzo.
Comércio Ltda.
N? 634.875 - Metalúrgica Filcot
como
a sua inscrição no :ESC) .
N° 654,136 - Organização Médica
N9
617.914 - Aguas Minerais de
NO 671.803 - Alencar Nunes aie
Ltda.
Araraquara S.A.
Minas
Gerais
S.A.
Ridrominas.
N° 635.868 - Cerâmica , Sanitária
N° 654.434 - Cia. Nacional de
N° 712.385 - Take S.A. Impor- Oliveira (Bem como sua inscrição
Porcelite S.A .
Papel.
tadora
e Exportadora.
NO 671.804 -- Edwaids Bittencourt
N 9 636.203 - Locatex Com. de ImN9 654.435
Cia. Nacional de
N ç' 712.386 - Takenaka S. A . Impressos e Máquinas Ltda.
Papel.
Cerqueira (Bem corne a sua inscricão
portadora
e
Exportadora.
no I
N o 636.917 - Cromeação e 'NiqueN9 654.529 ---- Comi. e ExportadoN9 712.388 - Takenaka S.A. Imlação São Benedito Ltda.
NO 671.818 - 'Camer-Mercantil
portadora e Exportadora.
ra de Madeiras Penha Ltda.
Café Ltda. (Betu como a $ua insN9 637.347 - INFAL - Ind. Na N9 654.538
N9 713.433 - Vedamar :Importação crição
Enquipa Soe Interno
.
°tonal de Frisos para Autos Ltda.
e Exportação Ltda. .
nacional e Engenharia Ltda.
NO
Bar e Restaurent,e DirN 9 638.263 - ICFERP Ltda.: N . 654.654 - Importadora e Comi.
N 9 714 072 - Roberto Romano Tci-- ce Ltda. (Bem como a sua Inscrição
Instrumentos Eletro-Cirúrgicos Fer• Yotsuboshi Ltda.
no
•
chinl.
.
ramentaria. e Peças.
N9 654.810 -- CIARIVIO --- CimenN° 714.275 - Sadayoshi Uehara.
No 672.022 - Manoel Mendes ViN 9 638.628 - Metalúrgica Dettino to Armado Moreth Ltda.
9 714.504 - Old Bond Comércio loso (Bem como a sua inscrição lio
Ltda.
N 9 655.386 - Uzimet Ind. e Com. e N
IBC1.
Representações Ltda.
N 9 638.993 - Precimauto Ind. de de Metais Ltda.
N 9 714.511 - Frigorifico Três PaZPrecisão Mecânica para Autos Ltda.
N? 655.389 -:- Teripol Inds. TexNO 674.048 - T1 ICialiM IMp0.1
sos Ltda.
N O 639.213 - Aldo Mário , Pedro leis Ltda.'
Mar..... :g Ltda. (Bem come a ima
N°
714.734
Fathi
M.
A.
Ashour.
Ferraro.
N° 655.515 - wiSCO - Emprêsa Santa Maria S.A.
inscrição lio IBC) .
N 9 639 624
Urano Rosal. •
Técnica Auxiliar de Construção LiNO 675.212 -- Cerealista Forwal LiN 9 715.600 - Centro Comercial
N 9 640.428 - Arnaldo Queiroz mitada,
mitada (Bem Como a sua jilSer:Me")
Santa
Maria
S.
A:
Com, e Ind. Ltda.
IBC) .
N 9 656.055 - Imobiliária e ConsN 9 715.917
Adelca S..A. - tidús- noNO
N9 642.151 - Prima Eletro Domês-, trutora
677.121
V. Fernandes & Cia.
Nicobran Ltda.
tria e Cotnarcio de Plásticos e Der!ticos S.A.
(Bem como a sua inscrição no II3Ci .
•
N9 656.062 - Com e Ind. de For- valos
- Raimundo Lea n idi o de
N 9 642.697 -- A. José Sena.
nituras Birn-Bam Ltda.
N O 325.047 -- Representações ItnAlmeida. (Leni come a sua Atscriçôo
NO 642.846 - Abraçabras Ind. de
N 9 656.088 - Reviscopa Decorações poia-acao e Comércio Reico Ltda.
Abraçadeiras
Ltda.
N 9 666.345 - Comercial e Im p or- no IBC) .
NO 633.88h
N 9 642.930 - Jamil M. Kassouf.
M. Ga-reto & Cia.
N 9 656.189 - Eichner Drycopy G. tadora de Acessórios Sodecar Ltda.
(Bem como a s inscrição no IBC).
NO 643.022 - Larsul Intermediá- m. b. H.
NO
666.458
Sucka.sa,
Sucessores
Inn3Nc9:84.076 - Tarcísio Patrício
N9 6543.212 - Bifeplae Ind. e Com, dustriais Ltda.
ria de Imóveis Ltda.
reira (bem como a sua inscrição no
N 9 643.101 - Garipa/e S A. Com . de Móveis Ltda.
Lancs,ster
Comércio
N°
666.99C'
de Automóveis e Representações.
N° 656.216 . - Tecidos Paralen Li- e Imoortacão Ltda.
NO 684.142 - Simão David Madei
N 9 643.186 - Standard Electrica mitada.
N° 750.106 -- Sociedade Comercial
c)(Bem como a sua inscrição no
Sociedade Anônima.
N 9 656.266 -- Metalúrgica Bander .Duoue'
&
Isidio.
rIB
a
. R9 643.314 - Vaspal Projetos e Car do Brasil Ltda.
N O 750.116 - Intenasa S.A. InNO 686.590 - Café Economia D y
Construções Ltda.
N 9 656.294 - Cia. Indl. de Perfi- dústrias Integradas Nacional.
-méstica,Ld.(Bemco asinN9 642.624 - A Viciromol Ltda. lados Jafet
N° 750.117 - Tritenasa S.A. In.crição o IBC).
N9 643.764 - Ind. de Calçados B,
N9 656.306 -- Cia. Indl. _de Per- dústriaa Integradas Nacional.
filados Jafet.
NO 687.992 - Valdemar Virgolino
O. Mil Ltda.
N a 750.119 - Intenasa. S.A • InN9 644.034
Ind. e Com. de
N 9 656.345 - Belplac Artefatos de dústrias Integradas Nacional. •
Azevedo (Bem como a sua inscrição
no
IBC) .
Borracha Ltda.
Meias São Timoteo Ltda.
N° 750.127 - Comercial Fri-Pra
NO 688.132 - Alda Doris Konrad
N 9 656.632 -- Leoa Lerner Jóias Ltda.
N 9 644.630 - Pucci 5.A Artefatos
Ltda.
de Borracha.
NO 750.131 - Dlistribaidora de Pro- (Bem corno a sua inscrição no IBC).
NO ' 689 .037' - José de Mamai ChiareiN O 656.739 - Artigos para, Escri- dutos Alimentícios Fasben Ltda.
N 9 644.776 - Eletrofiocon Ind. tórios
II (Berk corno a
Mear Ltda.
sua inscrição no IBC).
Com . Ltda.
N:
750.621
Companhia
Swift
do
als .'i6;.ái,4 - Carlos de Marcos Ne me;
N 9 656.783 -- Dequinil Metais e Brasil.
N 9 645.054j;"- Okapi Veículos Ape- Máquinas
Ltda.
to
(Bem
corno
a sua inscrição no
trechos Náuticos e Ind. Hoteleira LiN O 750.693 - Projefilm ImportaN 9 658.043 - VEMAG S.A. - Veí- dora
mitada.
Ltda.
N 9 689.478 - A. L. Cavalcante
N O 645.009 - Auto Mecânica Ce- culos e Máquinas Agrícolas.
N° 620.471 - InsG4 Lar imunizadora
leste 'Ltda.
N 9 658.994 - Ind. Mecânica 'Joa- Técnica. Limitada. .
(Bem como a sua inscrição no IBC) .
NO agpasai.
ribe Ltda.
N 9 645.651 - Reinaldo Vitente.
N 9 690.220 - Solar Comarnio e InAntónio Alves de
N9 659 778 - Brindartes Criações dústria Ltda.
N 9 647.876 - Hércules- S.A. Ind.
Souza (Bem como a sua inscrição Luf
e Com. de Calçados e Artefatos de Artísticas Ltda. 'NO 717.993 - Ernesto NeugebraleY
N 9 659.829 - Cia. Brasileira de S. A. Indústrias Raunidas.
Borracha
No 689.899 - Irmãos Valiante Ltda.
NO 649.291 - B. T. Babbitt :Cnd. Com. Internacional Importação e
N 9 718.929 - Miosi Simoiama.
(Bem como a sua inscrição no IBC).
Exportação.
N O 718.925 - Socicol Comercial
Química S.A.
NO 680.938
Mário Hiroshe (Bem
N 9 660.501 - Paulimport Importa- e Representações .Ltda.
N9 649.560 - Confeccões Z. R.
como a sua inscrição no .IBC).
ção
Exportação
e
Representação
Li1.,tda.
No 719.696 - V. V. Comércio e
mitada.
Representações Ltda.
Exigências Mversas
N9 649.773 - Papelaria Borges LiN 9 661.167 - Jaeger, Wolff Ltda.
initada.
N9 719.196 - Ernesto Neugebauer
N 9 661.538 - ENADIL S.A. - Em- Sociedade Anônima Indústrias R. euN9 650.00e - Tecidos e Confeceões
534.905 - Laboratório Rarma-i
céutico InfaliVina
presa Nacional de Importação.
S.A. - TECOSA.
nidas.
N° 661.557 - ENADIL S.A. - EmMosre Kaminetz Ky.
N 9 650.118
NO 617.541 - HoechSt do Brasil
. N o 719.2,01 - Ernesto Neugebauer
N 9 650.270 -- Tecelagem Ibíraiette- prêsa Nacional de Imp'ortação.
Sociedade Anônima Indústrias Reu- iiiirtica e Farmacêutica S A
N O -617.542
NO 663.459 - Papelaria Merca- nidas.
ra. S.A.
Hoechst do Brasil
N9 650.570 - Ind. e Com. de Bôlsa Ltda.
NO 719.230
Comércio e Indústria uimica, e Fa r macêutlem S. A.
N° 663 136 - Braspérola Ind. e Talplastic Ltda.,
trnuinamentos Frigoríficos Fratasa
NO 619.623 - Laboratoires Le Brun
N9 650.580 Happy Estruturas de Com. S.A
NO 719.410 - Sadão Kubota.
Sociedade Anônima.
N
Ltda.
O
720.310
João
Ferreira.
.
NO
N9 669.236
Artur Bernstein.
624.4:36 - Alberto de Oliveira de
alumínio Ltda.
NO 720-.434 - Mecânica Pesada Soi .
N9 669.237 - Artur Bernstoin.
N 9 651.197 - Beneficiadora de Meciedade Anônima. o Ast,s1 9s 6
25.482 -Labora t brios lieto-WeN 9 669.238 - Artur 13ernstein.
• -is Zincarbo Ltda.
N o '720.477 - Solomon Titelbaum.
maco S. A.
N9 669.239 - Artur Bernstein.
N
O
720.479
-Solomón
Titelbaum.
651.306
Inds.
Metalúrgicas
N9
N 9 669.240 - Artur -Bernstein.
N O 696,866 -NO 720.483 - Solomon Titelbaum.
j ost, MetalElio Ltda.
N9 669.893 - Produtos Dentarios
NO '120.484 - Solomon Titelbaum. Wunger GMBÉI.
N o 651.480 -- Metalúrgica La Saila Alcântara Ltda.
,
NO
616.820
-N: 720.749 -- Erica Pianos Indús_Aviação Agríco1tda.
N 9 672.164 - Indusfarma Com. e tria
la Ltda.
e Comércio Ltda. N 9 651.701 - Rodolfo Korai!.
Ind. Ltda.
N
NO
717.70
9
721.508
-Afias.
Alba, Mineraçãa inNo 652.383 - Amorim 5 A. Coml
N 9 672 953 - Ind. de Artefatos de
NO 721.624 - Dober & Cia. Ltda. dústria e Comércio-Ltda.
rnmortadora e Exportadora.
Madeira lipaca, Ltda.
NO
590.623 - Fanavicl-Fábrica Na..
NO 717 761 - Alba' Mineração •In
N9 652.411 - Ferroin Ind. e Com.
Termocapil Ind. de
N 9 68'7.403
de Vidros de Segurança Ltda. dústria e Comércio Ltda.
le Perro Ltda.
Termômetros Ltda. (Arquivem-se os cional
N9
NO
670.414
Francisco
Gomes
&
117.9,76 ErneYto Neugebaur
N 9 632.512 - Aquarium Engenha- processos) .
cia. (Bcnn como . ai saa inScilão rio Sociedade
A ninlimn, Indes;;rity, neu _
ria Proletos Construções e Tratamennidas.
Tendo
em
vista
o
disposto
no
I
BC).
lo de Piscinas Ltda.
No ,13.051
N 9 670.656 - 1.1.ayashi Ta,nae Ltda.
Antonio (mem
Moustache Modas Art. 73, do Decreto-lei n° 1.005, de
No 652.939
21-10-69. prove, a requerente, com do- ( Bem como a sua inscrição no IBC).,
Ltda.
Ltda.

,

,
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N
N 3 713.928 - Laboratóáo 'Químico
E'rria.cáutico Bergamo Ltda..
N Y 219720,- Eli Lilly And Com42) ,1.1.y.
N9 719.314 -- Laboratórios . Lisarla4,
Hcitor Sampaio Limitada.
1\r, 720.260 - Fomento Agrícola e
Angatuba Ltda.
1\7^ 720.511 - -21,d -,)-JratMoti Organon
(1,) Brasil Ltda,
N9 722.414 - Kobe S. A. Indústia Farmacêutica.
N9 722.413 - nboratório NeoLiai Ltda,
a Notuimica LaWç 722.420
boratórios S. A.
Návaquimica LaN 9 ;22.421 k:oratórios S. A.
N9 688.593 - Ison S. A. Indústria
•
.nma.centica.
Taisho PharrnaceutiN? 699.344
cal Co. Ltn,,
INV.' 711.608 - lndástria Química
.1:•= roteg Ltda.
N9 713.199 - Dusolo Produtos e
'Máquinas Agriícolas Ltda.
Sanagro Comercial
14% 713.573
« Importadora Ltda.
N9 713.597 -- S. A. Instituto piotecápico Americano Saiba.
IV 715.660 - Codal Companhia e
1)csenvo1vimento Agro-Industrial.
715.847 - S. A. Farmacéutici
tália
N9 715.849 - A.bbot Laboratories.
Labormédica
Nç 718.000
Farmacéutca Ltda.
N' 110.013 -- Le'onidas B. Simões.
Darrow Laboratórios
N 9 7)9.218
rzoc;aOacit: Anónima.
N9 719.741 - Edições Musicais
wiba Ltda.
Merck, & Co. 'lig
N9 719.783
-NT‘ 719.784 -- Levon inc.
IV ;21.875 - Egema S.A.
N's 122.495 - Química, e Farmacènfri Niahodo Brasil Ltda.
Isoasil S. A. IsoW5.257
laotas tio Brasil.
N".?Textil Bm.eficiad.ora
,..ai ,iildástria e Comércio
dc •

- Textil
BeneficiaIndústria e Comércio 1.1-

Drc,ga-Cnayes Limi-

- Labormédica. industiiat : rmacêtitica, Ltda.
N• 7;1.407 - Laboratórios Baldacei "..
'4ã 1 .437 - naitiry - Promoç riiatlgago Noticiais Lida,
1,2 ? 750.162 - Companhia Cimebra
e Mecânica
Cong •rcia.J Industrial
N r, 710.187 - Situai Comissária de
DsEry. r.hes e Representações Limitada.
N" 130.469 - inciásiria, de 14rinque.
do; P‘olzo Ltda.
aa, 750.170 - joba,
Ltda.
Inca Industrializaão
759.488
N.' 750.439 - Bar e Lanthes
Mercado Ltda.
'.dédica Par7- 311.666 mac:ica S. A.
N? 609.327 - E. I. Du Pont de Noinclua and. Company.
Irsa Importadora' de
N: 018.860
Rol.ri na ntos Santo Andie S. A.
- Thc nanóix Corpo- I
rabo, .
N9 650.613 - MF1L Ilachtel & Co.
N9 665 628 - Amerval Importacãa e
Expartacão S, A.
1'9 671.643 -• Domus (ias Sociedade
fromeo
692.313
Incorporatcd.
NO 750.104 - „Tomo Rodrigues d03
•.a Nen-again-noa LabaraN .' 750.157
1, ,i(s S. A.

t

dei 970'
)

•

E. Atkinson LiN 9 620.984 - J.
Dr.. A. Wander S.A.
9 750.159
,
Noraquimica LabcF- mited, )
N9 750,160
ratórios S. A,
N9 625.646 - Produtos Farma,cêuN9 750.162 - Helbra S.A. Indústria ticos Simes do Brasil
A.
Farmacêutica.
625.854 - Laboratórios
N9
LaboraBuller S:
N9 '750:163
A.
ghs Wellcome do Brasil
tórios Farmacêuticos.
553,725 --Laboratórios Silv..
,
N9,
Schilling-Hillier
N9 750.164
Araújo-Roussel S. A.
Industrial e Comercial.
N9 695.479 - Bearn Indústria e CoN9 750.165 - a No yaquímica Labomércio de Produtos Químicos Ltda.
ratórios S. A.
N9 695.504 - Societe D'Etudes de
N9 750.167 - Laboratório Josolin
Recherches et D'Aplications ScientiLimitada.
fiques et MedicaIes (Erasme).
N9 750.168 Neide Hypólito.
N9 718.036
Athenas Indústria e
Byron Industrial Far- Comércio
N9 750.169
de Produtos Químicos Ltda.
macêutica Ltda.
N9 718.649- Marjen Indústria e
N9 750.170 - Byron Industrial Far- Comércio
de Perfumes e Cosméticos
macêutica Ltda.
Schiling-Hillier S.A. Limitada.
N9 750.171
Industrial e Comercial.
N9 718.854 - Defagril Defensivos
N9 750.172 - Laboratório Legrand Agrícolas Ltda.
Limitada,
N9 '719.241 - Ailied Chemical CorN9 750X3 - S. A. Instituto Rio- poration.
terápico Americano Saiba.
N9 '720.410 - The Drackett ComN9 '750.184 Fruverco S. A.. I. C. pany.
N9 750.185 - Fruverco S. A. I. C.
N9 720.508 - Laboratórios Orga,non
N9 750.186 - Fruverco S. A. $. C. do Brasil Ltda.
N9 750.187 - Fruverco S. A. 1. C.
N9'0721.439 - Vitasa Comércio e InN9 750.544
Imaco
Indústrias dústria Ltda.
de Máquinas para Construções LimiN9 721..706 - Produqugmice, Intada.
dústria e Comércio Ltda.
N9 750.546 - José Alves Importação
N9 722.417 - Organização Farmae Exportação.
cêutica Luper Ltda.
N9 750.615 - General Anilina &
N9 '122.779 - Laboratório NeutrozeFilm Corporation.
dol Ltda.
N9 750.616 - General Anilina &
N9 722.949 - Produtos Rocle Qui-Film Corporation.
micos e Farmacêuticos S. A.
N9 759.647 --• Dano Franco de MeN9 725.260 - Laboratórios Enna
Sociedade Anônima.
deiros.
N9
- Laberatários BruN9 750.680 - Produções Cinema- neau '725.384
S. A.
tográficas Mapa Ltda.
N 9 725.440 - Laboratório Neurose-N9 750.698 - R. T. Vanderbilt
dol Ltda.
Company Inc.
N9 725.448 - Instituto de Angell do
N9 580.835 - J. R. Geigy S.A,
Brasil Produtos Terapêuticos 8, A.
Schmithon Inc.
N9 618.821

,ja.311 - Geraldo Modesto de
,U,•(

-=

COLEÇÃO AS LEIS

1970
VOLUME V
ATOS DS PODER LEGISLATIVO
ATOS LEGISLATIVOS O PODER EXECUTIVO
Leis de julho a setembro
Divulgação n° 1.149
PREÇO Cr$ 5,00
VOLUME VI
ATOS DO PODER EXECUTIVO

Decretos de julho a setembro
Divulgação n° 1,143
PREÇO Cr$ 25,00
A VENDA:
Na Guanabara

Seção de Vendas: . Av. Rodrigues Abe= 1
Agên'cia I: . Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
Em Brasília

Na sede do D.I.N.

•

N9 '725.440 - Ii.Wituto de Angell
Brasil Produtos Terapêuticos S. A.
DP 725.452 , Instituto de Angeli
Brasil Produtos Terz,DenticOs 8. .0,
Instituto do Angell
N 9 '725.454.-4Brasil Produtos TerapÓuticos S. A,
N9 '725.457 - Instituto de Angell •11.
Brasil Produtos Terapêuticos S. A.
N 9 '725.459 - Canonoterapia, ?Rich,
ter do 'Brasil 8. A.
N9 '725.460 - Laboratil S. A. Indústria Farmacêutica.
IN9 725.607 - Sandoz S. A. (S.Tncloz A. G. Sandoz Ltda.).
u N9 608.978 - Screen Gems Inc.
N9 608.982 - Set• ean Gems
N9 621.315 - Ipra, S. A. Indústiiz
de Produtos Refinados Alimenticio,
Unilever Limited,
N9,639.138
Litnited.
N9 642.299 N9 643.312 - Dispcpesca Distribui
dora Comercial de Pescado Ltda. •
- N9 646.547 -• Colgate-PalmoliVt
Company.
N9 650.051 -- Estanalecimento
Marias Sociedade Anónima Comercial Indiistrial Financeira y Agropecuária.
N9 658.401 - Oscrx nonciaetti
Cia. S. R. L.
N 9 674.280 - Laboratórios Baldassarri S. A.
N9 684.390 - Oscrr Ronehetti
Cia. S. R. L.
N9 278.255 - Arno S. A. Incluatáa e,Comércio.
N9 496.821 - A Sociedade de Rtpresentações e Publicidade Come
tintada.
N9 513.212 - Inclubtrias Cjwm;,,,
Securit Ltda.
N9 513.593 - We.kletas Monefet
Sociedade Anônima.
S. A. Tubos :Brasi
N9 533.029
lit.
N9 551.365 - Itatcrtili D.TáquinnaEquipamentos Ltda.
N9 585.973 - Societa Appliermion
Goma Anticibranti "Saga" 5.p.A.
N 9 601.873 - Comércio e Indústri,,
Londriferro Ltda.
N9 616.041 - Hidrocletron
proeletron Engenharia, Indústria e Comércio Ltda.
N9 626.870 - A. ",Á7-E,'en0 Cia, Limitada.
N 9 627.644 - 1,umibox Indústria rComércio Ltda.
Na 630.095 - Msínelester
ria Ltda.
Empreentlim
N9 633.97'7 -tos Imobiliários S. A
N9 6433.988 - Orle' Empreendim,
tos Imobiliários S. É...
N9 637.526 -- RvLessentações
aique Ltda.
,•
N9 637.537 - Horúa Giken
.?.".abushilti-Kaicl .
Inci ji‘tria
N9 638.015
'o Cristofani Ltda.
N9 638.702 - Man.iío.tura dt,
Ribras Aranha Ltdr,
N9 639.784 - Cia co Repre,a•!.);.
.,os e Negócios Promocionais.
N 9 639.828 - Cia Ri(wanders.
,,gócios S. A.
N9 640.331 - Einted S. A. "e.maandinienios Técnicos e Comerciai:.'.
N: 9 643.421 - Rumagalli S. A. _
tria e Comércio.
644:114 - Unhas Varicar S.
644.291 - Expresso 1VIaua Traii:•:-.s (Prossiga-se com exclusão Ia'pelaseção)
(Preliminavincot,
:senta a prova do art. 73
• P. I.).
17-, 644.393 - Pucci S. A. Artef;
-•••.de Bonacha.
N-, 644.920 - Pucci S. A. hi• ;Aos de Borracha.
N9 645.481 - Companhia de De,,
volvimento Económico do Pc.raua
Codepar.
N9 646.077 - Cia. Hin.;:rair:',ans, r,,
Nepócios S. A.
N9 646.033 -Cia. 7T.nclen3e a«
Nepócios S. A.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Outubro de 1970 2729

. . .
No 64(3.434 - .Confecções Pierina.^Li- •
N° 166.800 - Interruptor e tomada
DIVISÃO DE PATENTES
N 177.006 - Hans Johann Fria.
mitacia. „
•
de eletricidade com fusíveis - Flávio drich Wacker.
N9 646.512 -r-,* Calgados Alcy S. , A.
Em 12 de outu bro de 1970
Abdalla e Anw Aparecida 'Castro Leite.
No 180.215 - Walter uler.
N9 647.046' ,:--• Tcén'ogeral S. A. CoNo 181.330 - Rosen and Strickman,,
N 9 166.997 - AperfeiçoaMentos em
mércio e Ilid6stria.' • •
No 181.551 - Samuel Moore and
Notificas fio
ou relativoa a sistemas de comunica- Company.
No 647.048 - Tecnogeral S. A.
ções, destinados à transmissão de siComércio e Indústria.
No 181.992 - Tetsuo Abe.
l'icant notificados os requerentes nais - N. V. Ph il
No 182.075 - Siam Sociedade In..
ips'Gloei4ímpenfaNo 648.176 - Comercial e Imo- ba txo mencionados para coniparecer brieken.
dustrial Americana de Máquinas Tora
biliária Anaiuci Ltda.
a êste Departamento, a fim de efetuar
N° 168.797 - Terminal para extre- cuato Ditella S.A.
No 646.914 - Irmãos Nocera S. A. o pagamento da taxa final e da priNo 183.202 - Ciair Ma,nufacturingC
midades de cabos de transmissão Comeacial Imdu3trial e Importadota.
Co., Inc.
No 649. 41 77 - Engenharia e Ins t ala- meira anuidade dentro do prazo de Aktieng esellscha ft Brown. Boveri
60 dias:
•
No 185.470 - Venâncio Monco
ções ReMa Ltda.
Cia.
Martin.
N9 651.48 - R:vadias Comércio e
Privilégio de Invenção Deferido
N O 185.992 - In
N° 168.924 - Dispostivo dc cot
ternational BuRepresentações Ltda.
trole de liberação para um sistrma
siness Machines Corp.
NO 652.325 - Adelaide Maria CacN
9
186.149
armanezamento
de
143.223 - Dispostivo desjunt ar
Standard Eiectriacesso aleatorio
cani Paixões.
NO 652.735 - !Omiti Amine el °urra, elétr:co para unidade elevadoras_ de The National Cash Registar Company
N° 168.992 - A p erfeiçoamentos et
água - Carlos Maria Venere.
. „ - F. Hoffmann La RaNo 653.123 - Fortuna Foundations
N' 155.99: - Aparelho e proces so tratores equipados com tirantes de tra che & Societe Anonyme.
Inc.
NO
195.894
- E. I. du Pont de
Ferguson Inc .
NO 653.447 a- Química Industrial p/ a determinação do peso ruolecul ar ção - Massey
Nemours and Company.
Capeta S . p . A .
Barra do P iar" S. A.
No 188.650 - Standard ElectriN° 169.037 - Dispostivo de nnarca
N° 156.286 - Aperfeiçoamentos e oh cão de
No 653.517 - João Prudente do
sinais para transmitir e regis ca S.A.
Amaral ritho.
reguladores de tensão para dínamos d e trar os mesmos - Egon Zoller.
.
NO 191.575 - Pagano Latini 8.; Cia.
No 053.326 - Rosa Rubra Indus- corrente continua -- Top-All Auto P eN Q 169.178 - Novo regulado
No 191.577 - Jallar de Moraes.
ças Ltda .
trie( e Comércio de Roupas Ltda.
• 191.676 - Pagano Latini â3 Cia.
eletro-hidráulico - Leodegar Hofstetter,
N o 654.195 - Alberto Lanzuolo.
NO 191.730
Societe D'Etudes ChiN° 156.770 - Aperfeiçoamentos et
N° 169.226 - Chaves acionadas por
No 655.02G - Orsie Inchilevci e Mimigues pour L'Industrie ct L'Agri
ou relativos a processos de fabric.açã oe ia-essa:o de fluido - Th e Wil...olator cintura.
na:ai Iclilla y3ci. •
d eimans permanen ..es magneticament Company..
No 655.757 - Szaul Goldsten.
NO 192.801 - Oswalci Olsen,
anisotropicos de orientação cristalin a
14 9 655-758 - Simon Eliezer.
N O 195.955 - Hercules Inc.
N° 169.230 - DIspostivo flexível
axial - N. V. Philips'gloeilampenfa NO 196.012 - The B. P. Goodrich
de transmissão de esforços de tração
No 656.087 - • Hidro-Elét:ica Mon- bbrieken
g5y.051
e de compressão • Raymond Richoux. C oNnOmian
gagua Ltda.
N 9 156.855 -- Dispositivo para me - Continental 011 ComNo 657.051 -- José Ferreira de SouN°
169.302
Conexões
Telefônicas
pany.
dir escoa tnento de fluido - Glacie r
za
entre rotações fixas, e móveis - StanMetal Company Limited
No 193.052 - Sumitomo Chenalcal
dard Electrica S. A.
NO 659. C64
Saad & Cia. Ltda.
Company, Limitecl.
N 9 156.978 - Cárnara redutora para
No 660.791 - Seara S. A. Crédito obtenção de micro
N°
169.525
Unidade
exploradora
• NO 196.054 - Ceskoslovenska Al:a- Imagens - The ip toelétrica --:Financiamento e Investimentos.
American Tobaaco demie \red.
NO 665.077 - Pavimentadora He- Na tional Cash Registar Company.
NO 196.049 - J. R. Caiu S.A.
N° 156.998 - Bomba de Injeção de
nor Ltda.
NO 170.C98 - Transistor com efeito
No 193.057 - Stainicarbon N.V.
c ontbustivel para motores diesel - de campo
e entrada isolada - Rádio
No 195.059 - Br istol-Myers ComNo 667.038 - McCann Erickson Pu- Tadao Yamaoka
Corp. of America. •
pany,
blicidade Ltda.
NO 170.213 - Motor de combustãa
NO 667.111 - Casas Fausto Roupas
N 9 157.016 - Disposição em apaNo 196.062 - Danfoss A/S.
interna com pistão rotativo - Willy,
SCociedade Anônima.
NO 196.083 - 19(3.094 -. Oito rtiaalhos elétricas de alta voltagens refri- André Rabaey.
thieson Chemical Corp.
N9 667.182 - Hoos Máquinas Moto- 9 erados a óleo Allmanna Svenska
N O 170.530 - Disiuntor automático
NO
res S. A.
193.095 - E. I. clu Pont de
E l ektriska Aktiebolaget.
para comp ressores de ar e similares
and Company.
No 6(37.968 - Eticatex S. A. InN° 158.343 - Processo para pro- - Famabras Ind. de Aparelhos do Nemours
N
t
dústria e Comércio.
196.096 - Merck & Co., Inc.
,
uzir um imã permanente desintegrá- Medição Ltda..
No 106.106 -- Luiz Pereira Lopes.
No 668.086 - Paulo Lerner Empie- V el e seu eniprêgo para acelerar o
No 193.'17 - Alfroci Taves Ctrbh,
NO 170.551 erfeiçoamentos nos
endimentos Imobiliários Ltda.
c resciniento dás plantas Kenkichi poios de contato Ap
dos aparelhos interNo 196.120 - Zahnradfabaila
sukamoto
.
No 609.386 - L. V. S. A.
ruptores de corrente - La Teterneca- drichshafen Aldiengesellsehaft.
T
fique
:autores de Emp:eendimentos.
Electrique,
N° 158.554 - Rolo aperfeiçoado
No 196.121 - The Ininurne Milk
N9 179.849 - Ap erfeiçoamentos em Company
No 670.272 - Precisa-Participações p ara filme cinematográfico - Easiman
of American. 'Inc.
Engenharia Indústria e Comércio So- Coclak Company..
agulha de manufatura de tapé 4.-es -N9 196.127 - Food Engincering In.Othon Correia Netto.
aiedade Anônima.
•
ternational. Ine.
•
N9 67().477 Indústria Villares S.A. e N° 158.669 - Aperfeiçoamentos em
No 196.128 - Giba Socicta Ano.11-Iodêlo
Industrial
Deferido
relativos a unidades fotrizes NO 670.491 - Indústrias Villares So(Jassev
Perguson Inc .
eiedade Anônima.
NO 196.063 - :Marquette Corp.
No 182.372 - Nevo tipo de unidade
1\1 9••L158.813
Aparelho de comando
NO 671.449 - Duratex S. A. IndúsNo 196.034 - Owena-Cors ) irra Pi-tida e Comércio.
ci a freio hodráultico com liberação ace- de discagem da caixa do assinante - berglas Corp.
International Standard Electric Corp
N9:
l
rada a p ós a aplicação de serviço 196.080 - Abbott Laboratoriea.
No 671.635 - Isabel Administra-. : rada
No 196.087 - Aktiebolo g et Ra ri s ads
Privilégio de Invenção Indeferido
-fío Participações e Comércio S. A.
"Ve.stinghouse Air Brake Company.
Metcaniska
Werkstad,
N9 671.930 - B. Peixoto Forneci- IV 158.996 - Sistemas de comuniNO 164.849 - Nova alça para gela-lentos S. A.
•c ações - Standard Electrica S. A . •
NO 193.088 - Allied Cheinleal Corp.
N9 1943.091 - Badische Anilin - &
N° 159.003 -a Sistema de ffreio - deiras portáteis - Isopor Ind. e Com.
N9 671.538 - Albun S. A. Adminisa
Soda - Fabrlk Aktlengeselischaft.
R ockivell - Standard Corp. (Est. Dg- de Plásticos - S. A.
..ação e Comércio.
No 175.041 - Ap erfeiçoamentos em
No 196.092 - rweiété Anonyme
la ware )
ou relativos a :refletores
No 672.151 - Promotora cio Valorilat";lkies Per rtey.
N° 159.012 - Sistema de transmis- Medeiros
NO 203.363 - Toyo Xcattsti Indus•ação do Calçado S. A.
No 182.229 - Cortadora e Retentor tries, Inc.
No 672.461 - Companhia Brasilei- são com liga c:ão pelo rádio - Sttandarci
de Linha para máquina de costura E l etrictrica S. A.
..a Rhocliaccta Fábrica de Raion.
NO 209.2,99
Oswaldo Olsen.
H o Young Lee.
NO 672.593 - Monumento 'mobiliaN° 163.101 - Aperfeiçoamentos ens•
NO 193.957 - Colorpiast Ind. e Com.
-ao e Comercial S. A.
de
Plásticos
Ltda.
bombas e ou dispostivos e ou sistemas
illodêlo Industrial Indeferido
NO 672.890 - Orgateco S. A. Co- oroporcionadores e ou . medidores NO 193.959 - C o lorplast Ind. e Com.
..aércio e Indústria.
Tet Spray Cooler. Inc.
NO 170.233 - New° modero de mol- de lala,sticos Ltda.
N9 6673.496 - Indústria Fremapar
No 193.987 ---;• Guido Marchetti.
1\1° 163.344 - Processo para formar dura' ou espelho para interruptor eléatda.
NO 193.991 - Alfino Miehelino
trico
para
caixas
externas
de
luz
N O 674. 4164 - L. Nicolas & Cia. transferir um filme completamente in- Pial Ind .
Pucelni D'Agata.
e Com. S.A.
((imitada.
tegrado - Markem Machine Company.
N° 163.384 - Aperfeiçoamento em
Oposições
Exigèneias
No 680.709 - Artesanato Itapoã Liestrutura de contato de disjuntor
mitada.
•aric., an Ind. e a,oin. de Acessórios
Cumpra exigências têemmaa;
N9 702.250 - CBIT - Indústria trico - General electrica _Company .
Automobillsticos Ltda. (opoente da
tnasileira de Isolantes Thermicos
N 9 163.474 - .Novo Perfil para
No
157.104
Standard
Electrica
pat. MI têrmo 193.957 - MI têrmo
•alitada.
ta3das ou 'aros de material rodante sê,- Sociedade Anônima.
193.959).
N O 163.087 - The Bendix Corp. •
bre trilhos - Enaloc (Pproprietary)
Alcides Procopio & Irmão Ltda.
Diversos No 168.095 - John Wilson da Costa. (opoente da pat. MI têrmo 193.987).
Limited
N 9 170.657 - N. V. Philips'GloeiAlumínio Fulgor S. A. (opoente da
N° 165.405 - Contador para má- lampenfabriciren,
.a19 680.618 - Riplast-Artefatos de
A p t. MI têrmo 199 991' .
ei á Stie0S e 1vIdais. Ltda. ii.,tossisa- quinas duplicadoras --- A. B. Dick
Origina/ M.A: /no. ^1 . Arte Peças
NO 171.695 - pirear S.A.
5:,) com exciasão Leite. pela .secáo). ComPany •
(opoente da pitt. PI t;s:rino 159.022).
N9
172.433
José
Fernandea,
N9 80 .80Z . - Jolas Lawa aada. N" 166.056 - Circultos ampliPc
NO 174.591 - Pietro Casilli.
Trival'ate S.A. Engenharia, Ind. é
(ProssIga-se com exclusão feita pela clour elétricos - Standard Electrica -No
176.24.6
Roger Paul Sonne- Com. (opoente da pat. PI têrnio
.9,eção)..
núS. A.
ville.
mero 159.037).

•
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'
International Crown Corp. (opoente' pCato ao. deferimento da i:at. PI .1'er-4
I mo n9 134485).,„ •
pat. MI têrmo 176.703). •
British Lightning .tereventor lard- Brft S.. A. Ind:. e COL. ,,(no,re,-:
ted e Spig S. A. Sociedade Paulista tune) interposto, ao defe,iNeritka 'dá
de Instalações Gerais (opoentes da pata PI termo 1i 9 139.183), ,
"sat. PI termo 177.885).
Ind..,de Máquinas AgricoIaa
S. A. (no reedrso intereassta.'-'des
Diversos
ferimento da pat. PI termo
144.604).
Zosirrio Ferreira de oCia.
INT9 193.028
Fiat Lux de Fósforos de SeAzevedo - Arquivado.
gurança (no recurso interposto ac deferimerato da pat. tèrmo nuraero 144.810).
DIVISÃO DE MARCAS

Divisão Jurídica
Seção de Transferências
e Licença

Exigências

Exigências

Cumpra Exigências;
Seeger 8z Co. (titula do térmo número 583.327)
Maurer & Wirtz (tiedlar lo têm°
n9 697.792).

Em 12 de outubro de 1970

Retificação de Clichê

Cumpra Exigênciav
Orthodontic S. A. Ind.,
Com. e Imp. de Aparelhos Odontológicos (junto à _Qat. PI n9 55.15E).
Cia. Industrial Brasileira de Calados Vulcanizados Vuicabráa S. A.
n" 63.477).
(junto à pat.
Amadeo Rosa! S. A. Metalúrgica e
VIunições (junto à pat. PI n9 83.581).

N9 602.779 - "T 61" de Farbwerke
Hoechst Aktiengesellschaft - classe
2 clic. pub. em 4-11-68.
N9 618.085 - Lasia Canaellan
Hoechst Limited --- classe 3 clic. ou.
•alicado em 24-3A4.
Ng 800.984 - Sinal de Propaganda
"Albrizzi S. A. Comércio e Indústria" de Albrizzi S .A. Com :acio e
Ind. - classes 3 a 8 clich8 publica,clo
em 5-10-70.
N9 836.177 - 1-.Wclásol 'de E. R.
Squibb & Sons, Inc. - Casse 3 cli-shê pub. em 16-9-70.
N9 856.352 . - Titula de Estateles
cimento "Emprêza Fluminens , e de
Pinturas e Construções" de Enipreza
Fluminense de Pintavas e Consu p
-çõesLtda.clse16ipurlsedo em 16-9-70.
N9 853.598 - Aussisch eder de
Johann Maria Farina Gegenúber riem
Jillichs-Platz - classe 43 clic. publicado em 19-9-70.
N 9 856.649 - 1Viaquete de "Eico Importação e Exportaçáo de Couros Limitada - classe 35 clic, publicado
em 16-9-70.
N9 859.209 - Agente de Editóra
de Imprensa, Rádio, Televisão e Planejamento Teleplan S. A. -- classe
32 clic. publicado em 16-3-70.
N9 865.592 - Formicentra de Formicentro Móveis Ltda. - classe 40
- clic. pub. em 30-9-70.
N9 865.661 - Tubobras de Tubobras
- Comércio de Ferros Ltda. - classe
11 clichê pub. em 30-9-70.
N9 865.683 - Christiansen da Christiansen Veículos Ltda. - classe 21
clic. pub. em 30 -a -'0.
N9 865.695 -- Monterea de Bar
Monterey Ltda. - classe 41 c;lc. publicado em 30-3-70.
Pulvi - Foi de Pulvi
N9 866.113
- Foi Ind. e Com. de Fertilizantes
Limitada. - Classe 2. - Clichê publicado em 5-10-70.
N9 866.146 - Divugraf de Divugraf
Limitada - Classe 50. - Clichê ¡ pu-

Exigências para Marcas
Cumpra Exigências

The Birmingham Small A.rms Co.
Limited (junto ao registro número
i.91.520 e 290.495).
Cruz Azul Química S. A. (junto ao
registro n9 207.009).
Masoneilan International, Inc.
,' junto ao registro 119 227.023(,
Gasparotto Labate & Cia. (junto ao
registro n9 234.042).
Ricardo Samu & Cia. Ltda. (junco ao registro n9 239.366).
The Upjohn Company (junto aos
registros n9s 399.848, 3i6.363, 395.917
° 397.270).
Diversos

Edmundo da Cruz Pereira Sanches
(junto ao registro 330 240) - Arquive-se o pedido de anotação de
tarnsferência por falta de cumorimento de exigência.
SEÇAO LEGAL
Diversos

N9 109.857 - Lin:on Carbide Corp.
Arquive-se.
N9 •181.076 - Farto:vela-e Hoechst
Aktiengesellschaft Vorm. Meister LuArgui ve
chas & Bruning
N9 182.864 - Comissariat a L'Energ ie Atomique - Arquive-se.
Exigências

Cumpra Exigências:
blicado em 5-10-70.
Medex Sociedad Anonima Ind. y N9 866.980 - "Marc - O - Syl"
o.lom. . (titular do têrmo n 9 766.003). de Hermanny Ind. e Cons. HM S. A.
- Classe 48 - Clichê publicado em
Diversds

N9 866.994 - Marvic de Indústria
N 9 892.504 - Imp. de Materiais Mecânica Fibrasil S. A. - Classe 6
para Escritório Asite S. A. - Ar- - Clichê publicado em 30-9-70.
quive-se.
N9 866.995 - Mareia de Izgclústria
Mecânica Fibrasil S. A. - Classe 21
SEÇAO DE RECURSOS
- Clichê publicrio em 30-9-70.
Exigências
N9 869.996 - Marvie de Indústria
Mecânica Fibrasil S. A. - Classe 11
Cumpra Exigências
- Clichê publicado em 30-9-70.
Sociétê Guerlain (titular da pat.
N9 868.997 - Titulo "Cajubou Distribuidora de Produtos Alimentícios"
MI n9 3.103).
Cheslene & Crepes Limryed e Er- de Cajubon Distribuidora de Produ..nest Scragg k Sons Limiter1 (no re- tos Alimentícias Ltda.- Classe 41
curso interposto ao mdeferhoento da - Clichê publicado em 5-2-69.
N9 869.032 - Título "Entregadora
pat. PI, termo na 116.327).
Transhanna" de Entregadora TransRecurso Interposto:
Fábrica de Enceradeira Comercial hanna Ltda. - Classe 33 - Clichê
Bandeirante Ltda. (no recurso inter- publicado em 5-2-69.;

-0Crfubre de 1970

-r
aíd:fib - - krermè iSeli" áe Flope
Indústrias- Farmacêuticas( Ltda.
ClIchê publicado sem- 3
Classe t3
dezseternbro de(197(). •
Labotatól
Vacitràt
I'l 339 r.d20
rio. Rineclan Ltda. , -- Classe 3
chê 'maneado em .30-9-70.
N9 869.529 -' Lustril' de' José Guimarães Caricio - Classe 46 - Clichê
publicado em 30-9-70.
N9 869.530 - Rodovilas de Arnaldo
Fioravante Minatto - Classe 50 Clichê rubl i cado em 30-9-70.
N9 869.541 - Título de Estabelecimento "Paty Modas Infantis" de S.
.Boussidan & Filho Ltda. - Classes
36 e 49 - Clichê publicado em 30 de
setembro de 1970.
N9 869.545 - Dinorah de Lojas Dinorah Ltda. - Classe 36 - Clichê
publicado em 30-9-70.
N9 869.562 - Doutor Satan de Reinaldo de Oliveira - Classe 32 - Clichê publicado em 30-9-70.
N° 869.563 - Mestres do Terror de
Reinaldo de Oliveira - Classe 32 Clichê publicado em 30-9-70.
Na 869.569 - Título "Via Amais, Antica" de Offtex Ind. e Com. Têxtil
Limitada - Classe 36 - Clichê publicado em 30-9-70.
Na 869.579 - Ortiz .de Frigorífico
Ortiz Ltda. - Classe 41 - Clichê publicado em 30-9-70.
N9 869.580 - Caco's de Caco's
Hamburger Ltda. - Classe 41 - Clichê publicado em 30-9-70.
N9 869.581 - Franis de Franis, Importação & Exportação e Comércio
Limitada - Classe 42 - Clichê publicado em 30-9-70.
N9 869. /582 Franis de Franis, Importação ls & Exportação e Comércio
Limitada -- Classe 41 - Clichê publicado em 30-9-70.
Na 869.597 - Bellegarde de Christian Gray Cosméticos Ltda. - Classe
48 - Clichê publicado em 30-9-70.
N9 869.607 - New Shadow de Christian Oray Cosméticos Ltda. - Classe 48 - Clichê publicado em 30-9-70.
Na 869.610 - Confisaa de Confisa
Distribuidora de Títulos e Valõres
Mobiliários Ltda. - Classe 50 - Clichê publicado em 30-9-70.
149 869e,611 - Fazenda Pinhal de
Renato Pannain - Classe 19 - Clicbt publicado em 20-9-70.
N9 869.613 - Aureplan de Aureplan-Imóveis, Engenharia e AdnainisI

UNDUST

PESQUEIRA
inagleo Gente e Revestimentos
rdvelgação n Le40
PREÇOJ

C4

0,39

tracNo. Ltda.
Clas
se ,1.;6
Clichê
publicado "em, 30+70.
.
N9 899.614
'Aureplaai de Aure,:
piam :Imóveis, Engenharia .e Adminis-i
tração Ltda.
Classe 50 - Clichê
publicado em 30-9-70.
N5 869.635
)Título ClUbe Cornerciai cle A s.s.ociaçãca Comercial e Inclus:,
trial de Niterói - Classe 33 publicoda em 30-9-70.
Na 860.641 - Maruman de Manso::
Kagyo rabushiki Káisha - Cl e sse 4e
- Clichê publicado em 30-9-70.
N9 860.654 - Topkapi de Francisco'
Armando Renne Garcia - Classe 48
- Clichê uublicado em 30-9-70.
N9 869.868 - Manner de Produtos
Alimentícios Josef Manner S. A.
Indústria e Comércio - Classe 41 Clichê publicado em 10-2-69.

REPU)MCACAO: DIRETOR GERAL
- DIVISÕES - SERVIÇOS E
SEÇÕES
Em 12 de outubro de 1970
Exigências

Cumpra Exigências
N9 195.318 - Canadian Industries:
Limited
Amsted Indust.ses
(organizada sob as leis do Estado
Delaware) - (junto ao térnio 191,01t(
- 152.498 - 192.608 - 192.618 t
192.720).
Diversos

N9 167.788 - DINAV
Distrib.d-•
dora Nacional de Veículos Ltda.
Pica sem efeito a publicaoão de ,:ear
de setembro de 1970, pois se trata dê1
notificar o requerente.
Transferência e alterações de nome do
do titular de processos:
Foram mandadas anotar nos
cesso abaixo mencionados as guintés"'
transferências e ~tacões de nomê"
do ti tular de processos:

The Falk Corp. (arganizacla sempre
do as leis do Estado de Delaware)
(transf. para seu nome da Pat.
n9 67.344).
Recursos interpostos

Eastman Kodak Company (no rae
curso interposto ao indeferimento s*
PI têrmo 128.696).
Thompson Ramo Wooldridge, Ima'.
(no recurso interposto ao
mento da
da pat. P/ têrmo 150.707).
Pucci S.A. Artefatos de BorracNe'
(no recurso interposto ao Indeferimet':to da pat. MI têrrno 1761.941).
Metalúrgica Oriente S.A. e Meti,,i
lúrgica Triângulo S.A. (nos recur6,04
interp osta ao deferimento da pat.
T. têrmo 170.959).
Metalúr g ica Oriente S.A. e Ilile.£;.lúrgica 1Viarlottl S.A. (nos recurs00
interpostos ao deferimento da pat.

têrmo 142.889).

BorR-Warner Corp. (r/O recurso
terposto ao Indeies:Imento da pat.
têrmo 158.604).

Chesebrough-Pond's 7.nc, (no

curso Interposto ao deferimento da
pat. MI têrkno 167.166).

vendo
huaasabam
àeção de Vendas: Avenid0
Rodrigues Alves

e

Agência Ministêrio

b%zenda
átiende-se a pedidos pelo sesvilgo
de ReembOlso Postal
Mn . adie
Na Sede do D.U.
h

Exigências

Cumpra exiaênciaS
Eastman Kodak Company (reco:rente da pat. P:C têrmo 11 9 128.696),
Thompson Ramo 17,7boldridge,
(recorrente da pat, PI têrmn númfra 144 933 - PI termo n.9 150.107).
Pucci S.A. Artefatos de Borracbo.
(recorrente da pat. MI tênue nume161.941) .
Tinsley & Filhos S.A. Ind. de Artefatos de Chumbo e ItIfetalúrglco
(junto à pat. MI termo n9 170.969).

Deca S.A. Ind. e Com.

pat. MI termo 219 142.609)_..

(lianW
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•

Borg \Vernet' Ciai). .(recOrrentie"dá
No 59/. "2(14. •-- ;Artgará . "=." aarigará • 149 690.630 - Pão de Açucar S. A.
N. 639.578 - Ce gar Marengo.
pat. PI t(irino .156.504)
A.din. de Bens Ltda. - Classe 11,.
Ind. e Com.
• r
N. 643.656 - Norgente Pereira
Chesehrough-Pond's , an,e. ((recorNO
692.116
HuMbeitr)
Rigaud.
Mendes.
6.
des5
N9 569.362 - Omeca - Ooeste Auto
rente da pai- MI tarmo n9 167.106).
N9
692.487
Ind.
e
Coin.
de
ArMecânica Ltda. Omeca - .Classe 11. tigo. Domésticos Anta Ltda.
N.
Super Lojas Arapug
N9 688.913 - Rinofenicol:Qif Qui2:etificçufd9 de Pontos '
NO 917.848 -' Somo-Analises, Pla- S.A.
mica Intercontinental Farmacêutica nejamento
N. 651.568 - Comercial Telvaqua
Promoções e RepresentaN9 194.835 - Bico Esballiaclor cle Ltda. - Classe 3.
Ltda.
ções Ltda.
621.177
-aImafa
Ind.
MecâN
O
Água para mangueiras MetalúrN9 694.072 - Verabel Produtos de
N. 651.947 - Marcelo Machado
gica, e 2slemparia Meuá, Ltda. - nica * a.e Artefatos de Ferro Alfa , Li- Heneza Ltda.
Soares Ribeiro.
mitada - Classe 11.
Pontes publicados em 30-9-70.
N o 694.149 - Artca Westerley ProN a 135.934 - Urna Unidade de SuN 9 413.756 - Café Natal - Fir- dutes de Beneza S. A.
N. 652.784 - Jorge Abdalla
porte - •Ele.man IVIiller, Inc. - Pon- mino Gomes de Castro - Classe 41.
ruão.
No 694.828 - Nelson do Carmo.
tos publicados em 8-10-70.
N O 609. .712 - Café Tabor - Maria
N. 653.021 - Cia. Industrial e Miare
N o 694.873 - Nelson do Carmo.
N 9 1E4.217 - Ni3V0 Moclèlo de Em- Edvalda Miranda de Oliveira - clasNs. 917.843 - 91.7.844 - Somos cantil Paoletti.
halagem Plástica para bebidas e ou- se 41.
N. 653.038 - Barbara Ansorge,
- Análises, Planejamento Promoções
aos alt S . A . Ind. e Coin NO 639.683 - Grancléla - José Au- e Representações Ltila.
N. 653.121 -- Colgate Pahnolive
Pontea, publicados em 8-10-70,
1-Te 155.816 - Máquina para fabricar gusto Dionisio - Classe 41.
N. 663.819 - Metalúrgica Mas- Company.
No 649.003 - Colibri - Fábrica de trandrea S.A.
N. 657.763 - R e streirante e Bar
sorvetes dotada de recipiente congeVinagres
Colibri
Ltda.
Classe
41.
lador giratório -• Apaw S.A. - Ponfosso Bit% Ltda.
N.
596.188
Braseixos
Rock-well
NO
652.249
Juquinha
Salvador
tes p ublicadas em 8-10-70.
N. 549.781 -• Lanches Caxias.
Pescuma Russo & Cia. Ltda. - Clas- S.A
N 9 157.096 - Mecanismo de tipos se 41.
N. 555.792 - S. Paulo Alpargatas
N. 598.471 - Tecno-Flex Ind. e
S.A.
para urna impressora de alta velocidaNo 653.013 - BobbY's - Bebby's Com. Ltda .
de e aparelho de impressão no qual
N. 559.219 - C:0:1/ . e Ind. MantiN. 600.768 Mémod Rodrigues
o meio de impressão é forçado por Churrasquinho Ltda.- Ltda. - Clas- Rocha
queira S.A.
um dispositivo de martelo a bater con- se 41.
NO 658.245 - F. D. - Casa de CarN. 568.366 'tra varois tinos móveis e que tem una
Alves Coo.
N. 600.872 - Helio Teixeira Rego.
mecanismo de impressão para ciclica- nes Ed Ltda. - Classe 41.
N.
657.589
Polifruta
liftp. e Exp. tijo.
NO 528.825 - Neme - Confecções lida .
mente a p resentar dito tipo - InterN. 573.604 -- Victor Filenti
untional Buainesse Machines Corp. Nome Ltda. - Classe as.
N. 613.086 - -- Rafael Angelo de
N. 662.141 - Paulo Antonio Dias
N O 556.732 - Fórmica - Ind. de
- Pontes niablicados ela' 8-10-70.
Oliveira
N o 12.7.`a67 -a Processo para a pre- Calçados Fórmica Ltda. - Classe 36. Menezes.
N. 61A .868 - IV] tónio Celso de
N. 663.879 -- Covema Produtos
oaraeari de uma nova poliamida N9 694.167 - Solmar - Produtos Químicos e Metais Ltda.
Araujo.
E. I. du Pont de Nemours and Com- Soimar
S. A. - Classe 48.
pany - Pontos publicados em 3 de
N. 668.106 - Sepila Sociedade de
N. 539.893-A -- Máquinas e Equioutlibro de 1970.
Expansão c Planejamento Imobiliário pamentos Mello S.A. - Apresente noExigências
NO 182.581 -- Máquina para acondiLtda.
vos exemplares.
Piorar material de qualquer espécie em
N. 668.307 -jdotec Ltda .
Cumpra o art. 73.
cartonagens - Rolf Kirsten - Pontes
N. 647.054 -- Tecnog era! S. A.
N. 670.377 - José Lujan Cehrian. Com . c Ind. - Apresente novos ekeinpub l icados cm 8-10-70.
Na. 917.846 - 917.847 - 917.849 N. 671.197 - Densa Ind. e Com. piares.
N O 166.160 - Processo de fabricação 917.850 - 917.851 - 917.852 - Sonsos
rle preci n tos de Copulação - Sandoz Análises-Planejamento, Promoções e Ltda
N. 750.822 - Eduardo Augusto
Patenta L i mited - Pontes publicados Representações Ltda.
N. 681.018 - Lojas Ri vo S.A.
Muylaert Antunes - Apresente novos
em 0-10-70.
N o 750.833 - Eduardo Augusto
24. 681.102 - Talcotec Talco Téc- exemplares.
N9 146.067 - Aparelho adaptado Muylaert Antunes.
nico Ltda .
N. 750.823 - 750.824 - 7M3.825
nara c er bambeado através de um tuN o 750.255 - Antônio Abrão JorN. 681.179 -- Laboratórios Lepetit - 750.826 - 750.838 - Eduardo Aubulaçãe - Shel/ Internattonde Fase- ge Metne.
S.A.
arch Maatschan p ii N. V. - Pontos
NO 750.809 - Manoel Gonçalves.
gusto Muylaert Antunes - Apresente
N. 681.946 - Aristoteles Gomes dos novos exemplares.
publicados em 8-10-70.
NO 750.814 - H. Ximenes Oliveira.
N 9 199.139 - Processo para prepaSantos.
NO 750.827 - Eduardo Augusto
r ar uni nôvo tipo de catalisador que Muylaert Antunes.
N. 750.899 - Manufatura de /Srta.
N. 690.326
Olavino Batista de
t em at i vidade aperfeiçoada na P au lquedos
Estrela S.A. - Apresente noSouza.
NO 750.843 - Júlio Adelfo Menineria a rão estéreo- esnecifi ca de AlfaN. 917.905 - 917.906 - 917.907 vos exemplares.
Olef i nas - Montecatini, Societa Ge- des.
N. 585.218 - .Agro Pan Comercial
nerale per 1 'In dustria Mineraria e N o 694.426 - Waldemar Mallet Ro- -- 917.908 -- 917.909 -- 917.912 -- e• lmp.
S.A, Apresente novos exem917.913 - 917.9H - Somos-AnaliChtmica. - p artos pub l icados em 8 de que.
N 9 695.574 - Rodolpho Alegretti Fi- ses, Planejamento Promoções c Repre- plares.
outa lbr o de 3970.
lho e Milton Lozano.
N. 652.187 - Francisco Varca Thotações Ltda .
N 9 166.251 - Dispositivo para anoN O 695.740 - Mercearias Nacionais
N. 692.207 - - Bravisz.‘ Adiu. e Co- meti - Apresente novos exemplares.,
tação de recados - Luiz Gonzaga Ro- Sociedade Anónima.
llin tenreiro - Pontos publicados ean
N. 695.368 - Z. de Souza Freitas
Laboratórios Lepetit mércio Ltda .
NO 681.178
8-10-70.
Sociedade
Anônima.
N. 915.004 -- 917.835 -- 917.836 - Cumpra o art. 96 § 5 do CPI.
N O 167.711 - Procésso para a eliiniN. 917.845 - Somos - Análises
Ns. 681.180 e 681.181 - Laborató- -- 917.837 -- 917.838 -- 917.840 -airean de componentes indesejáveis de
917.841 -- 917.842 -- 917.900 -- Planejahtento Promoções e RepresentaTnatris tara m 9 s m l nerals, ricas em rios Lepetit S. A..
magnésio, ou de matérias 'ices em óxiSomos - Análises - Planejamento ções Ltda. - Bem como a sua inscriNo 692.912 - Dante de Oliveira.
ção no IBC (Resolução 465).
do d e inagnaaio obtidas a partir daNo 668.821 - Cardoso & Scatolim.
Promoções e Representações Ltda.
m/e l as - 17eltseher Magnesitwerke- No 666.058 - Bhe Sociedade BrasiN. 261.769 - D'Amie Õ MatN. 559.178 - Agronac S.A. Agrie
Aaaian-Gesellachaft - Pontos publi- leira de Hidráulica e Eletricidade Li- teo.
cola e Comercial - Bem como a sua
en(k g em 8-10-70.
mitada.
N. 307.694 - Elmo, Rehello G Cia. inscrição no IBC (Resolução número
"N o 164.387 - Dispositivo protetor
N 9 615.469 - Frigorifico Minas Ge- Ltda .
465).
para venezianas em geral - Nilda Pi- rais S. A.
N. 461.048 - Sarco International
nho Conceiro de Barros - Pontos
Cumpra Exigências
N O 750.886 - Dr. Joaquim Silvano Corp.
publ i radaa em 8-10-70.
de Aguiar Lopes.
N.
635.089
Redelã
Resíduos
de
Industrial Alimentícia Avellar Santos
N o '750.876 - Antônio Silveira
1\19 160.560 - Processo para a poliLii Ltda .
Ltda. (titular do registro 200.166):
merização neroxid l ea de monômeros Dias.
N. 639.039 - Cia. Uffited Shoe
N9 750.875 - José de Sá Vieira
vinil aromáticos - Koninklikje InchisItaoca S.A. Adm. de Bens (titular
Machinery do Brasil.
triele Mciatschapoij Noury ar, Van der Mendes.
do registro 251.235).
N.
917.901
Somos
Análises
N.
V.
Pontos
publicados
em
da
Lan
No 750.857 Alpes.
Laboratório 7,ambeletti S.A. (titular
N 9 750.853 - Dirceu de Vilhena Fa- Planejamento Promoções e Representações Ltda .
do registro 229.130).
biano de Araújo.
EPTMLICAC AO: DIRETOR GERAL
24. 671.778-A E 'planada Roupas
N9
- Gino Alpes.
N. 677.061 - Dehydag Deutsche
- ntv-Isecs - SERVIÇOS E SE- N 9 750.856
750.836 - Eduardo Augusto S.A.
Hydrierwerke G.m.b.H.
ÇÕES.
Mu y laert Antunes.
N. 688.042
Cia. Cervejaria BraN. 775.110 .- Alexandre
Schvino
N o 750.840 - Cia. Swift do Brasil. hraa.
Em 12 de Outubro de 1970
ger.
N 9 750.835 - Eduardo Augusto
N. 673.121 . - Bar e Lanches CoN. 541.304
Bardahl 1VIanufactue
Muylaert , Antunes.
quetel Ltda.
Marcas indeferidas
ring Corp.
N o 750.556 - António Parlai e JoN.
674.416
Fric/orifico
Armour
seppe, D'Angelo.
do Brasil S.A.
N. 659.454 - Libbs Laboratorio Ia*
N O 651.901 - Forpasa - Forjas PaNo 750.571 - Antônio Ramos.
r aná Forpasa Ltda. - Classe H.
N. 691.993 - Sabrex: Sociedade dustrial Brasileiro de Biologie e SIO,.
No
750.541
Olavo
Silva
e
RegiN 9 636.115 - Sivel Sivel Societese Ltda.
Brasileira de Exp. Ltda.
dade Imobiliária de Vendas e Em- naldo de Souza Rêgo. N. 681.322 - American Home Proa
N.
917.855
917.858
917.859
No
713.446
Produtos
Roure
Ltda.
preendimentos Ltda. - Classe 4.
ducts Corp.
•
917.860
917.863
917.868
-N
O
750.509
Alcedo
Barreto
PorN 9 633.294 - FIC - Societe • Eives
to.
917.866 - 917.870 - 917.873 -Lille Cail - Classe 11.
N. 691.726 - CIBA Socleté Ano.
N 9 630.123 - Banco - Aeroquip
nytne.
N9 750.520 - Maria Joseva da Cota-, 917.879 - 917.880 - 917,881 Cor p . -- Classe 11.
mos - Análises - Planejamento, Proceição.
N. 522.041 - The Singer Comi
N 9 620.314 - Pet 1:-'ower Too. - N9 696.288 - Eliaç César Kayatt.
moções e Representações Ltda.
pany.
Portable Electric Tools, Inc. - clasN O 696.303 - Hellen Oray CosméN. 632.806 - Bar e Lanches Flor
N. 750.839 - e Cio. ,Swift do Brun
se 11.
ticos Ltda.
de Aurora Ltda.
dl.
-c
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•
S.A. Ind . e Com. Chapeeó (no
Cooperativa de Trabalho da Morecurso interposto ao deferimento toristas de Veículos ds Tran.1
do têrmo ri° 646.051 marca Xa-Rá) de Passageiros do Estado da
bara - Transeoopass (no pècliuu
Instituto • Brasileiro de Adm. Mu- caducidade
da =ret. Transcopa nunicipal 4.134M (no recurso interpos- mero 339.515) . - Nio sa eon IncLe e
to ao deferimento do têrmo número pedido de tia. 10-11, porque foi
I•
1 cmcio antes de s ecompletar: ai O.
658.776 marca [BA).
dois anos a ou cso ralar co aTI.1:.!1
do atual CPI: (Decreto - lei n9 1.00,-)
Diversos
de 21-10-691 que reporta em lin h;t,
A. C. Belizzia S.A. Jóias e Ile- gerais o anterior (Decreto-lei ri . 254.
lógios (titular do registro )ániel.o de 2C-2-67), vigente ao tempo do
246.939) . - Indeferido o pedido 'ia padido
prorrogação n9 95.071-69 por ter sido I\T) 577.390 -- Jolacé Ind . e Com.
o presente registro prorrogado até 7 cie Casas Pra Fabricadas Ltda
Fica sem efeito a publicação da d
de novembro de 1979.
Immuno S.A. Produtos Bio;ógicos i de outubro de 1970, que por uni
e Químicos (titular do registro nú- ! lapso foi publicado.
mero 232.845) . - Indeferido o pe- I N9 637.363 - YorleshJe do Bras:
dido de prorrogação po rter sido S . A . Artefatos dc Ligas de Cobice
Recursos Interpostos
apresenttado fora do prazo regula- I - Arquive-se o presenti., pedido po:
Ind . de BC-ilhas Santa Cruz Ltda . mentar.
prorrogado o R. 169.71
ter sido
Indústrias Villares S.A. (titular I pelo T. 637.071.
(no recurso interposto ao deferi:nentn., do têrmo n9 656.775 marca Santa do registro n° 258.971). - IndeferiN9 '748.065 - lvi. :Edmundo noori•
do o pedido de prorrogação por ter gues Produções Artís ticas. - ArguiCruz) .
sido apresentatdo antes do prazo re- ve-se
L'Oreal (no recurso interposto ao gulament ar.
indeferimento do têrmo n° 564.916
N9 656.083 - Guaporanga Cons- Transferências «dtcraciic, de 'nom,
marca Moiril)
dotitular de roces3os
trutora e Comercial Ltda . - AguarIndústrias Granfino S.A. (no re- de-se.
F
oram
matuta das anotar noa paicurso interposto ao deferimento do
Sociedade Paulista de Artefatos
têrmo n9 604.471 marca Três Pal- Mettalúrgicos S.AA. (titular do regis- , cessos abaixo In .nciona dai as sc! seguintes transferi nelas e altelaçõJ •
meiras).
tro n° 235.956) - Arquive-se o pe- I de nome do titular da process•h:
Termomecânica S. Paulo S.A. (no dido de prorrogação em face do disArbor Acres 1...irrn, inc.Maus".
recurso interposto ao deferimento do posto no § 2°, do art. 166, do CPI.
para seu nome dí, marca Arbcr
têrmo n9 456.949 marca Textilmetal
Paula & Cia .Ltda. (titular do lAcres AA têrmo a 50.714". 1) AITM) .
registro n° 253.671). - Arquive-se o quive-se o pedido de anota çáo d.'
ABC Rádio e Televisão S.A. (no pedido de prorrogação tendo em vis- transf . de fie. per falta de cumrecurso interposto ao deferimento ta o § 29, do art. 166, do CPI.
primeiro de eaigéneia . 2) Nada h:do • têrmo n9 598.936 marca- Cine Touring Club do Brasil (titular I que deferir quanto ao pedido d .
Ouro Fino) .
do registro n9 251.912) . - indeferi- anotação de ale. de nome de f.1.3.
Unilever Limited (no • recurso in- do o pedido de prorrogação por ter em face do arquiva ,riento do pedit1,1
Ltda.
N9 671.036 - Artefatos de Metal terposto ao deferimento do tênno I sido apresentado fora do prazo re- de fls. 9. 3i Anote-ac a transferõ iica para Arbor Acres Farra, Inc .
' gulamenttar.
n9 633 007 marca Imelux)
Deca S.A.

N. 571.193 - Fabrique D'Horloge.
Rie Waldmann S.A.
N. 597.902 - Auto Transmissionii
3,imited
N. 601.021 - Bardahl Manufactu•Ing
N. 601.023 - Bardai)) Manulac.
:tu ring Corp .
N. 653.689 - Fornecedora e Exp.
e Madeiras Forrx S .A .
N. 659.935 --- Malharia e Confeceões Gimol Ltda .
Firma Ceu Construr
N. 670.908
-eões e Engenharia Urbana S A .
N. 576.217 - Rad-Brook Limited
N. 658.848 - FooL SÃ.
N. 659.419 - Luiz de Souza Freitas.
N. 671.175 - S.4. Farmacêutica
'Brasileira Farmabraz.
N. 671.182 - S.A
A. Farmacêutica
Brasileira Farinabr az.
N. 671.432 - Eh Lilly _And Com,pany..
N. 685.960 - Beecham Group Limited
N. 580.643 - Cericast Ind. e 05mércio de Calçados Ltda .
N. 750.515 - Viação Curuça Limi.?ada
DF 750.518 - Transportes Armênio Ltda.
N9 681.765 - Modas Balatex Limitada.
N9 605.404 - GC 1mp. e Com de
Peças p/Autos Ltda.
W 750.813 - Zoofarma Ind. e
•Corn . de Produtos Agro Pecuários

N9 510.873 - Imperial Chemical
Industries Limited .
N9 589.399 - Sherwn Williams do
Brasil S.A. Tintas e Vernizes.
N9 750.240 - Distribuidora de
Produtos Alimentícios União Ltda .
N9 750.250 - FrevinhO Lanches
Ltda .
N9 592,761 - Alonso Ind. e Com,.
Ltda.
Ind . de Rolhas Santa Cruz Limottada (recorrente do têrmo 656.775) .
L'Oreal (recorrente do têrmo número 664.916) .
Indústrias Granfino S.A. (recorrente do têrmo 694.471) .

Ur.

1G
O ESTADO DA GUANABARA
LEI N° 1.574 - DE 11-12-67
DECRETO N° 1.077 - DE 8-6-68
DECRETO N° 1.095 - DE 12-7-68
LEI N° 1.692 - DE 19-7-68
DIVULGAÇÂO N° 1.061
PREÇO: Cr$. 1,50

VENDA:
- Na Guanabara
Seção de vendas : Av. Rodrigues Alves. 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Erni Brasília
Na Sede , do DIN
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRINill L'É' GEO
.•

G=1210•SMIn011/..

TÉRMO N a 104.500 da 28 de agaeto de 1958.
Requerente: SIA VISCOSA SOCIETA NAZIONALE INDUSTRIA APPLICAZIONI.VISC2
SA S.p.A. eItalia=
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A POLI-CONDENSACIO DB SAIS DE,DI
ANISAS E ÁCIDOS DICARBOXIWOOS"

• ep ositado na Repartição de Patentes da F
rança, sob n e P .Y; 803 .724
de
27 de agâsto de .1559.
• Ponto nP 1 do total de 3 p ontos apresentades.
.5

/LM .~ 9

1- Um processo para a 'polircondensação de saia de diaminaa e /tel..,
doa. dicarboxílicos, sendo o :Zela° escolhido dentre ó grupo que consiste de ácido adípico e sebácico, e sendo a diamina escolhida dentre o
grupo. que consiste de metaxilileno 'diamina e hexametileno diamina, caracterizado por compreender os estágios de: aquecer os ditos sais em
presença de.um l/quido organico, não . dissolvente, escolhido. dentre o.
grupo que consiste de 'Oxido bifenllico, misturas 'de bifenila .e Oxido 1bj.
fenílico, e remover da massa reacional á água, formada na reação, 'por
deetilação, enquanto ee deixa a porção do dito liquido ensaio° que não
foi arrastado com água, remoVer, depois, por deetilação . o licatido orginico, e, depois disto, completar g poli-condensação a uma temperatura
mais elevada..
A requerente reivindica 'a priorfdaderdo corresPondente pedido dem
sitado na Repartição de Patentes da Itália em 28 de a‘eeto de 1957, eob na 576.650:
Ponto n a 1 do 'total de 3 pontoe aPresentadoe.
xtruo Ra 111.600 do 8 de julho de 1959./
Biquerentel-THE B. F. 00008105 COMPARE
PriVilegifo de Invenção: PROCESSO PARA PREPARAR DISSO/i02
AZOL.-

7

-MI !

REIVINDICACUS.

s'sn-LmiNo.

lebrindlçag5es,..
1 - Um processe para preparar dissUifetos de mee-amlno-azol
caracterizado por reunir um 2-mercapto-azol que se ajusta ã estrutura /
R. SH, onde R, representa um radical 2-tiazol, Um radical 2-imidazol e /
2-oxezol; uma amina. secundárie Que se ajusta estrutura:

-

""ri6S01!
Ia "24n1313 2b. 1n110"Wii
•

--'Len
n.---‘->elá:,,,,"nnnnnn•nnnána:nnnn.n
A' ~AP
.
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,.:
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FIG. 1
TERMO No 113.713 de 02 de outubro de 3.959
Requerente: "SCIENTIPIC DESIGN COMPANY INC.
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A POLIMBRIZAÇIO DR

PROP".n40”

REIVINDICAORS

1- Um processo para a p olimerização do p
ropileno, caracCer_zadu
Por compreender o contato do p ropileno e% fase de vapor em presença
de água, com um catalizador de argila ácido, ficando a relação em pi
ao do p roPileno para a água na faixa de a p
roximadamente 2,5:1 . a - 30t4.e
A requerente reivindica a p rioridade do correspondente pedido 4s
p oeitado na Repartição de Patentes dou Estados Unidos
da America,. *SP
02 de outubro de 1958, sob na 764.760.
Ponto na -1 do total do 1-2 pontoe apresentados.
___rtmo Na 115730 de 18 de dezembro de 1959
R equerente: 555' NATIONAL CASR REGISTER COMPANY eR.U.A.4
Privilecin a. Imr encao: n
um PROCESSO PARA APERFEIÇOAR AS C , " •
CA3 PfS/CAS DE UMA MEMBRANA"
REIvinucártins
um processo para ap
erfeiçoar as caracterleticae
membrana de coacervato que contem um ooloide hidráfilo
terizado por c omp
gelizável, cara
lecionado no g reender o tratamenté do coacervato com um compontomerupo que consiste de ácido tânico, ácido gálico e
digálico.
4-

onde R e R, representam radicais alifáticoo, radicais ali-eiclicos t radã
cole aralquIlicos, anais aliciclicos formados reunindo R . a R I , e anele /
betero-olclicos formados reunindo R e R I atreves .de um átomo de.calcoge....
nié tendo um peso &bitole° menor do que 33; é um halogeneto de. enxofre /
que se ajusta à estrutura (S)11X2 ande I representa um haleg;- 4 -, n (9 um
namero inteiro de 1 a 2 inclusive./
A requerente reivindica as prioridades dos co.:—....odcleutes
pod.:.dos depositados ' na RepartiçãO de Patentes dos EsUdos:Uhidos da Anii.íca, em 28 de agSsto de 1958, sob nas. 757.656, 757.669 e 757.672./ •
Ponto na . 1 do total de 3 pontos .apresentados./
r fiRMO N o 113.578 • co 28 de setembro de 1959
Requerente: . GERARD FRITSCH e FRANÇA
Privi/arSo de T-.-:-:eeZo: "CONEXA° PARA TUBOS"
R217TUDICACnRS
1 . Coaexáo para tubos, principair.ente para theds'de mataria p14j;
::ca (rig ida ou flexível) ou de material mole . (chumbo, cobre,alumínio ou
ontr0), caracterizada eosenciklmente pelo fato de comportar, em relevo in
terno, uma ou váriee protaberancies ou dentes, que se; aplicam circularmeo.
te sobre;a parede eeterna do tubo, aí nrovocando uma ancoragem' eutomatica
seo'e8e ao i,:e..andemdot-: deete.
' o requerente rel;indice.a,'Orioridade do - ddrre2 Nud .:entm. Podido 3 d

4eido

A requerente
reivindicam p
rioridade do correspondente p edido dopa
:itado na Repartição de . P
atentes
tozembro de 1958 sob 215.781929. dos Betados Unidos da America em 22 de
Ponto n a 1 do total de 12
pontos apresentados:
P28510 No 122.163 de
13 de agasto de 1960
Re querente: WALLACE TIERNAN INCORPORATED
Prdv' l:e'gddd in veneZO: "PROCESSO PARA
RETICOLAÇÂO OU CRO ZA5EN5O1M
L.
GAIÇOES DE MW POLIALCENO"
REIVIRDWAreW

1- Um p reces:se para re
ticulação ou cruzamento de ligaçaes de ump2,
ddaiceno particularmente de.polletileno, ear
acterizádo por compreender
a ' fase do mieturar com o dp
zadora de li g ações de QM elialceno uma quantidade ret iculadora ou ¡gopol.::peroompeeto pol ifuncional
do alto p eso mo1ecular, escolbido ' do '
grupo que consiste de poli peráxidoe e
perjxido3 em que um carbono
po1 i-h1droque suporta um grupo
funcional está
do, zle uol(;cula, .de
outro carbono que supoete um grupo polifu separancional;
por não mais que 4 e:temos de carbono.
-A requerente r eivindica a p
rioridade do correspondente p edido dopo
oetado na Rep artição de P
atentes do stadoo Unidos da America d- • - • .
agasto de 1959, sob n2 036.599.
Ponto ne 1 do total de . ,6 pontoe apresentados.
URRO Na 129.391 de 23 de maio de 1961
Requerente: CISA SOCIáZá
PriilÁgio de Iurenção: "EROCESSO PARA A
FABRICAÇXO DE riTo:3 NuX4KTA
oubIcos.
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RRIV/NOTopeeee
'1- ProcórÁso para a fabricação do corant' es orgEhicos, caracterizado
?élo fato de oo introduzir nua córante orgãnloo 'um radical da'plridazie
ta, o qual oonte;a, pelo menos, um átomo de haiogãnio a um outro aubstituinte eletronegativo.
. A requerente reivindica a prioridade dos cori•spond.ntes Psdidos,
depoeitados na . Rópartição de Patentes da ¡alça em 23 do maio do 1960 e
13 de abril da 1961, sob ne e. 5900/60 e 4361/61, renactivsments.
.2onto n e 1 do total de 10 pontoe apresentado.
0 133.098 de 3 de outubro de 1961.
aágo
4equorente: GIBA SOCIÉTÉ, ANONYME

SUÍÇA.
CISA ANTIENGESSLLSCHAFT (em alemá.0)
Privil4gio de invenmrkoe "PROCESSO PARA A FARRICAÇ10 02 COaANTEs Da
ANTRAQUINONA",
REIVIg,12ACDEa

1 - "PROUSSO PARA A IPABRICAÇU DE CORANTES DE ANTRAQUINCNA",caraa
terizado pelo fato de se fazer reagir uma alfas :alfa-diamino-alfat
,alfa-dialcoxi-antraquinona com um agente halogenante.

Outubro de 1970

.84;VIWICICUO
•
1 -Embreagem centrifuEa de sapeems, worauganuo am
elemento Ca acoplamento aciOnante com varias sa p atas, dispos
taa 5642e tate Cm forMas Anular e radialmente tuiveis, sapatas
estas 'qUe'sãO solicitadas poifárga centrifuga, postas sob
tensão inicial na dire0o da posiallo desembreado por melo
de- /
melas o a mortecidas, por atrito, em seu movimento com relaçqo /

ao dito elemento de acoplamento acionante, e abrangendo, ainda,
um elemento de . adoplamento acionado em forma de sino que envolve pelo menos pacialmente uMa das sapatas de acoplamento, co
Xacterizada - pela fato de que as sapatas de acoplamento, dispostas em x forme anular' são cireándadaa por ama
cinta . de rricçlo /
que 4 apertada -"
atat Atrito contra. as sapatas do acopla
manto.
Finalmente a deponitante z'e::viedica a p rioridade ao
correspondente pedido, de positado nu R epartiOo de Patentez de
Alemanha, em 20 da J' aneiro da 1961, sobn2 F33.012
XII/470.
.Ponto m e 1 do total ele 5 pontoe apresentados:.

L.

Reivindica a prioridade do correspondants pedido lepositado aa
Repartição de Patentes da Sulca, em 4 de outubro de 1960, cob o n9- /
11135/6G.
Ponto As 1 do total de 9 postos apressar:adua.
135.304 de 27 . de dezembro de 1961
Requorante: UNIVERSAL OIL PRODUCTS COMPANY adt.U.A.o
Privil‘gio de Invenção: "PROCESSO PARA A RIDROREFINAU0 Pb RIDR00ARB011
¡ÉREO Ss

TOS DESTILADOS FORMADORES DE COQUE"

auvispIa404
1- Um praceou para refinar um destilado hidrocarbontto foemador
Ás ("uso no qual um fluxo de carga do dito destilado 4 poeto em oone
taoto na preaença do hidrog;alo adicionado a uma proeeão superior à&
tmosterica e a uma temperatura relativamente 1,:nixa, de pelo menos 1509
O, Com um catalizador da hidroreginação em uma primeira cone de roa
,gao o efluente da dita primeira zona sendo aquecido a uma temperatura
mete elevada e poeto em contacto a uma prze p ão superior 4 atmoot;riee
e a uma temperatura eubatancialmente não superior a 427RC, com um ea e
italizador de hidrorefinação, em uma eegunda zona de reação, e o eflua
ente da referida segunda zona condo preparado em uma corrente gasosa
4 uma corrente de produto liquido, a Ultima contendo imbetancialmente
08 componentes normalmente liquidoe do efluente da dita ca,run/a zona,
oaracterizado porque o dito fluxo de carga &ates de sua reação na ri:arida primeira zona e: misturado com uma parte da dita corrente dam
duto liquido, em uma p roporção de um a cinco volumes de produto liqul
do por volume de carga de hidrocarboneto fresco, e a mistura resultgla
:h 4 posta em contacto na presença do hidrogenio adicionado, com o
oi
talizador e Uma temperatura inferior a 260 2 0 na primeira zona de reaOh e a uma temperatura superior a 2600 na segunda zona de reação.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido da
poeitado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Un‘rice ema
de dezembro de 19 60, s ob mQ 788614
Ponto n e I do total de 7 P ontoe apresentados,

AMO P g Z36.08 de 29 de janeiro de 1962./
Paquerante: MINNESOTA MINInArDUCUFACTURING cOMPANY- E.U.A.Privilígio de Invenção; PROCESSO PARA PREPARAR COMPOSTOS DE PLUON-CiPso.
jal.CONTENDO F6SFORO, E ZEUS DERIVADOS.,ILLEIndlaagiLee.•- Processo para preparar compootos de riuor-carbcno coe t. 440 tOefor0 ,e seus derivados uzar,p2ntiuu por compreender a
reaçío,
em uma ralagro molar de 111 a 2:2, rea'p ectivamente, do oxitrieloreto de/
Motoro cRa UN. compooto fluorado toados, rmula

nrsop(R)Rica

aa que Dr ; tu radical perfluorado escolhido do grupo que conalato co
alidtíco OnPan+i • ciclo-alifUlco CLIF2 ,_/ , g 4 um
inteiro do 1 a 18 ,
R 41 .08001h1d0 do grupo que consiste de i
ddrodenio. e cal radical alquila /

tendo do ka 12 toncs de carbono, o R I um
radical ponte da alquileno/
tendo dá R e 22 ítomo s do carbono, em taba temperatura entre
110e0, de prafer3ncta oco q dito composto fluorado em c
cm produto de eOrmula

a ambiento e
oluc4, p ara dar/

o
IhE0yr(1/011 my01'3.1.
inteiro de 1 it 2, e SC deaejado, reaeir depois o
dito produto oca U4 composto contendo hldrogãnlo ativo.
04 V:4 •J Um

2/10140 No 13543.7 do 17 do Jane:ro do 3.952
Bioefentes ruam &SACHE A.Q. • Alomentla
.Ptiailieio de Zavsinlos u 2E311.8402M CLINTRIFULL= P c8 INGTAIAÇãO
n3 AmonwscOmun

A requerente reiVindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repantição de Patentes dos Estados Unidos; da AM;rica, em é
. te '' ,eer eiro de 1961, sob ne 87.060./
Ponto rA , 1-do total de 5 pontos apreeentodoad

1.
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. .
XERMO:N G 138'478 de 18 de fevereiro de 1961
Requerente: MONTEOATINI, SOCIETÁ GENERALE PER L'IN*STRIAMMERAiVA
,

.

-.

CURICA .0Itáliam
,1
Stàvà1;1310 de-Invongaoa PPROCESSO PARA PREPARAR UM SISTEMA CATAIamfC0.
RARA A POLIMERIZAÇãO ESTÉREO-ESPECÍVIOA, DE ALP6
OSERINAS PARA PRODUZIR POLÍMEROS ISOTáTICO$ TEN
DO UMA ALTA REGULARIDADE ESTáRICAP

1 0 Et processo para

preparar um sistema catal/tico capaz de promou 1
polimerização estereo-espeo/rica do alfa-olerinas para produzirm,—
11meros isottltioos tendo uma alta regularidade eeterica, caraoterizado •
!por compreender a misturaçao, mas proporcaes estequiometricas apropria
doo , do pelo menos um composto oremo -metálico de alumlaio e um compoe.,
to de metal alcalino, aquecimento da mistura resultante a : uma temperatl.
ra de 70 a 150 P C, at4 h000geniençao * e adição a ela de um halogeneto de .
Metal de transição.
&requerente reivindica a prioridade do correspond .ente pedido depg
aitado na Repartição dó Patentes da'Itaia, em 17'de .Úvereiro de 1961,

sob nn 2.843.
•
,PontosrA I do . total do 9

Uutubro de 1970 273Ç
. • , 1 ; : i.: ',

,

r1or da mossa extremidade venha . se apoiari sOpre

onero psecoegulÁg,
• es p ira'sda
..
.a
forgar
raàialmente
, ; "....' diWespi)
• ,3 • raí: d•;. Maneira
à aspira mole eattt
•
, :j
rior &pema es piral, inserindo'à ditalSobini meu
reeigento on 0010".
retentor de forma que a dita espire externa encontr&cÃadó
'Snteri4O 60.4
to recipiente soldando a dita aspira externa ao dito rcelgento retéráckp-ai
e'dobrando a dita, extremidade mais externa da bobina em Umr1 diregao rao Gl.
diaimente externa .a partir do seu ponto de contato com a dita bobina ou ii
A reouerente reivindica a prioridade do correspondente . pedido gê
positado na Re¡ertigao de Patentes dos Estados Unidos da Am8rica, aa 14 d
de setembro de 1961 0 sob no 138.035?
Ponto nO / dd total do 2 pontos apresentados,

apresentados.
NO 240.452 do 28 de junho de 1962
',Requerente% E.1.,DU
PONT DE NEMOURS,AND COMPANY = m
•
Trivilígio de Invernrle: 0 00MPOSIÇDES CONTENDO COPOLfMEROS DE WILENOUR.
TANOVINILIOO E DÉRA DE PE1RO1E0 E PROCESSO PARA
poa:toe

T22E0

PREPARLLASw

inimoicActEs

uma composição contendo copollmere de etileno acetato vinik&
co e cera do petr6leo, caracterizada por consistir, essencialaente, de 80
a 90% por peso de um copolfmero de etileno/acetato vinilico e o weetante>
Sondo cera de patrOleo, dito copolfmero tendo um'conteddo de acetato vid
/leo de 15% a 40% por peso n una viscosidade inerente do D I S a 1,25o geio
alcdide. 8 uma concentragao de polfmero de 0,25% por peso, 82 tolUen6 a 000
50nOn

Ponto n 1 do total de 3 pontos apresentadog.
•
T ÊRNO N d '141.547 de 30 de . julho do 1962
Requerentet UTERNATIONALBUSIN gSS MACEINES,CORPORATIONm
de

Int:m.34o;

n PROCESSO PARA ATIVAR AS PROPRIEDADES DE ADESA0
StBRE

A SUPERFICIEDE um PRODUTO D0.15 0L/mERO DEI

POWESTER0
RETvINDICACDES

hx2:3 % de ticido salrárico e-unvo o resto de âguat,
n, lavar .a citada super£Scie com Égua°
.Arequeracte reivindica a prioridade de eurespenuenve pooffip
.Áepotitade na Repartic5e de Patentes dos Estado 5:114004 Amerteu;
Jo setembro de , 1961sth tis 158.609.
Ponto n Q 1 dó total de 4 pontos sPresentaddeo

•

T tRmo , Na 142.924 do 12 de setembro de 1982
Mequeren,te: AMERICAN MACHINE & FOUNDRY =Para a 50170N
Niv114a0 c,c).:nvençJo: 0ELEMENTOCALEFAT0Rw
REnINDICACUS
.

•

- 1",.oespe de fabrieaçgo

do um °lamente 4letatioP para UM i.dne#41
ein•;,:„00 co.ck.arqtps, caraCtorizado por compreender as operc00/
enroisz
fita metálloa , cm uma bobina espiral substanoialmen20 aklisfç
,0Á L:emide,am.ffixterna da dita bobina interferente C '2E4

;

2fillMe NO 143.04. de 18 de outubro de 1962./
' Miguerentet ALBA s/a, /MOERIAS QUIMIC4Sm'SX0 PAULO,.
Privilegio de InvernZos PROCESSO PARA TNIBIÇXO TgiPORXRIA DSSISTEMAS.
DE RESINAS E CATALIZADOR, EM QUE DM AMFOEtRICOS O OUTRO Na00APE6.21A
CO, PELA ADIO) DE SUBSTÂNCIAS DE NATUREZA OPOSTA AO COMPONENTE StO-APRO

•

1 . Processo para ativar as p ropriedades de adeseo catre a sUpsZ
:1010 de Uia . produto de polfmero de poli-ester, caracter1220 peles Getiá/
: ms de:
.
expor a Citada supertició a uma solugão ati!ante na encavam
do 0,32 a 0,57 mais% de di . cromato dó S6dio $ certa 12033,4 a 'me ti

rral da dita euptral, p ernitinde

CM0 o Pate

512~,_

,

20,21-44"
1 ",.Processe para inibigaO temportiria de sistemas da raclaaM
O eateneederese em que Coi S antotOrice e outro ae . aprOttee D pela adis

IZO de substancias de natureza oposta ao componente não;.aprOtico$
2~, por em,Ftegar sistemas de resinas com catalisado, sendo um (R)
targ teW anfoterico e o outro na° aprOtico porem no antoterico $
ter 111MQ
nego, de endurecimento inibida pela adição de substancias , de nom-ena

oposto ao componente mo aprOticod
raitrann 1 do total do . pontos apresentados“
ti p 148472 da 22 de abri/ do 1963./
Requerentes 0 mascas WERXM Ia= GESELLSMAFT
't2, 011,PmírtaR I
Kit- Mim o amanha
Pxlvlitgto de Invengot. 'PROCESSO PARA A PREPAMAÇXO DE Ess-tuums /
9E ROIDOS DI-CAREOXILICOS $ mpoddticoN.APCMITICOS
3. Processo para a preparegZo,de ásteramidas U. o:
Casso:4111m sarbocic/icos aromaticos, com radicais carboxila ei
alsWes meta ou para, especialmente dos Soldas. isoftalico e teroftely,
Caracterizado pelo fato de se 'fazer reagir os Uteres
' al g os doeicidos di-carboxilicos, ,earbociclicos, aromáticos com amo.
meiem moem amuas (imo ou diaminas), primárias ou secundtriss $
preftraoltmote em quaattdades mis/a/entes, em solventes organicoof
amuo %fflperogrep de . 0 a ZROC D p rererivelmenter entre 60 e

_
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Reivindica-se, da acOrdo com a Conven9Zo Internacioaa'4
3 e „U't al do %digo da Propriedade Industrial, :ai prioridade; dos
íjedidos correspóndentea depositados na RepartiçWe de Patentes da Ala
~ha:, em, 7 de julho de 1962 sob as. C 27 407 Ivb/12 o e em 16 de
3anai2o de 1963 sob N. C 28 . 916 I'Vb/12
Ponto ns 1 do totel do 2 ponto .oredeotadadd
ORNO V 4.49.661 de 05 de junho de 196')
~rente: PPG INDUSTRIES INC.
Privilegio de Invenção: "ZROCES30 PARA à OXIOLO2AÇÃO DDIDROCA3

'SONETO AL121210C3, 00"1:TInDO DE 1 A 4 120
MOS DE CAUONO, 2 D2 W,M. DERIVADOS INCOMPLETAMENTS nónm 3 g ?AU GASOSA".
RZIVINDIOACtiE3
1- . Processo para a oxi-cloração de hidrocarbonoa
COO, contendo de 1 a 4-átomos dè carbono, e de seus derivados in
oomoletanente clorados em fase Canoa, que compreende a . reaçSo
do material a ser clorado, um gás conte:ias oxigenio e um agente
oloante, selecionado dentre o grupo constituído pelo . Hei, 01 2 e
misturas de HC1 e C1
2 em uma zona de reação catalítica, de leito fluidiiado de halogeneto met4ice, caracterizado pelo fato de
De conduzir, de forma substancialmente completa, a rea4o de oki
p 1oraçao na porção inferior do leito.fluidizado a do 38 Operar a
eorço superior do leito fluidisado como uma asna fluidimada do
permuta de calor entro ganes.
A requerente reivindica a.prioridade do peaxao correepond.a
ee deissaitado na Repartição de Patentes doe Estados Unidca da' à.n4rica, em. 06 de junto de 1962, sob n9 200450.
2outo . n9 1 do total d o 5 Pe n t es aPresentados.

T152

TURRO 32 150.353 de -02 de julho de 1963
Requerente: 2P0 INDUSTRIES INC. E.U.A.
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA RSMOVER UMÁ HALO-HInalQ

DE UNA MISTURA DELA 00M áTER 2032AW
ORGINICO"
RE/V/ND/q4esa
1- Um processo para remover uma halo-Marina de um mdetara dela com ater fosfato orgânico, caraoterizado por oclommr m
citada mistura de halo-41idrina e ster fosfato em contacto coa
um g4o purgador e, em seguida, separar a halo-hidriaa • do 34s;
4 requerente reivindica a prioridade dõ pedido corromposeag
te depositado ma Repartição de Patentes doe Estados Usidoe da A
merina, em 02 de agOsto de 1962, sob a9 214.357.
• Ponto n 9 1 do total de 4 pontos apresentados.

-t T2W0 A s 149.662 de 05 de junho de 1963
GeouerorU- PPG INDUTCRIES INC. - E.U.A.
Prtvilgio .de Invençãot "PROCESSO PARA A ?REPARAÇÃO DE RIDHOCAKSONETOS CLORADOS A PARTIR DE MIDROCARBOy
N3T08 ALIRÁTICOS á DE BUS DERIVADOS 1W.

COMPLETAMENTE CORADOS"
FEIVINDICAOES
1- Um processo para a preparação de hidrocarboaetee cloWXdos a partir de hidrocarbonetos alif g.ticos a de a g uo derivados
incompletamente clorados, pelo contato de . materiel a aer.clorado, do oxigãnio, e como . agente clorante, deS01, cloro ou ffilatM
rue dos mesmos, em um leito fluidificado de partíoulaa de cata.
lizador de halogenoto metáliCo, mantendo-se tal leito a tempo
turas elevadas, caracterizado pelo fato dm 'se proverem poio 0541,
âos duas auporfíciee distintas de permuta de calor, sendo que
primeira de tais superfícies e mantida a uma temperatura de 'O..
lo menoP 150 9 2 mala baixa que a dita temperatura aleTada e a aiL
anda destas superfícies 4 . mantida a uma temperatura suficiente
para.prover uma diferença de temperatura entro ditas suisrfiCie
•
as de refrigeração,,de pelo menos 100 9 P.
A requerente reivindioa a prioridade do pedido correspono
na Repartição de Patentes doa Seta404 latido@ da
Am;rica4 em 24 de agacto da 1962, sob 20 219.5340
Tonto 112 1 do total de 3 pontos apresentada.

d e nte d "PCPi tado

dRHO 212 150.486 de 04 de julho do 1963
dequerente8 Ma g 00/101 ANONYME - &açu
privilício de Invon4Of ocomi.oaNio 00SWITICA 1Wei ASSSNT.ÃES520
.D0 CABBLO,RESISTERTE à WIDADE"

minápio45.15
1* famposi4c.coametica para aseentame:.to do cabelo, reais
Unte alunas., em torna de aolu4o aquosa ou hidroalcoóliesk

para aa@ontar o cabelo que tenha sido penteado ao estado timido.
earact.r~a pelo fato de que a colusão conta 4e 99.5 G'95%
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("440,o j11)

014tulatjo'. fiç- t,/(1,' )2737.;

tor de moia'lig

:de dgua e, oU dlcoo/ e de 0,5 a 5p de um sal,'sdluvei peto me00 em uma eolução hidroalcoálica, proveniente de um ácido ira,(0o, inorgânico ou orgânico, e de um . 9opolimero básieo, formador
l

película, contendo o referido copolimero um componente de um
monômero básico com um átomo de nitroginio terciário, suficienm
te para assegurar que, depois do cabelo haver eido secado a uma
temperatura oscilando de 18 a 60e0, permaneça sôbre ele uma pe. 11cga ineoltível em água.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedid o ,4o P oeitado ha Re p artição de Patentes da Suiça i, em 4 de julho de 1962, sob ne 8028/62.,
Ponto ne 1 do total de 5 pontoe aprosentadoe..
TÉRMO NO 152.286 de 27 do agOsto do
eo

Requerente: MONDANI° COMPANY = = E.U.A.
1 Privilegio de

Invenção0PRocuso

PARA A PREPARAÇXO DE Aux&

XL.BENZENO.SULPONATOS DE METAL 'ALGA.'

LINO*

para

oPe':ativamento ao ál.1 4rçáopptagym um regulador
.
5t ••
fegularr a rotação do citado prato;:umlarrartjO'podloionádbr

co para entrar um'dtícVnoidi6 pato fOttiíâo e cOnsàrvtáO em'poS100
. .
o dito arranjo incluindo uma disposição do- guia para centrar um disco
a proximadamente rui ç)iat 'co rotativo, uma barra sustentadora eatendendo.sa
por cima e diametricamente através do dito prato, a dita barra sendo lâ
gada em pivO pela saa primeira extremidade e adaptada para ser atuada A
manualmente do exterior da referida figura pela sua segunda extremidadO
e para impedir a inserçâo de um disco atrav4s do dito rasgo praticado a
na figura quando posicionada adjacente ao dito prato rotativo e um ar.
ranjo comuna baste sob tensão de mola associado operativamento com a
dita barra sustentadora e adaptado para centrar com precisão um disco O
sabre o prato rotativo, '.eter o disco em firme contato com o prato o A
ser erguido pela dita barra de sustentação ou de er guimentaameios para
energização do toca-discos para operação do mesmo, os quais incluem
polia

unia

montada em rotação no dito eixo ligada ao dito motor de mola e as.

daptada para enrolar ou -rer corda no motor quando girada em uma primei.

REIVINDICACOES,

ra direção, um arranjo de fricção ou embreagem para desligar ou separar

/ . Processo para a preparação de aliloxi-benzeno.
sultanatos de metal alcalino, da f6rmu1a
Y
()3

ii
r ed

se Cila
la

qual R e R' s4o escorniaos entre o grupo que consiate de
231drogánio, metilap.etila e . propila e Y representa um metal
alcalino, caracterizado por compreender a preparação, 1 tem
Iperatura ambiente, de uma solução aquosa contendo um fenol/
sulfonato de metal alcalino e um hidrOxido de metal alcali.
.mo, a adição 1 solução de um halogeneto de aula e : ce aquecl
mento da massa de reação 4 temperatura de refluxo, para -mg
duzir um aliloxi-benzono-sulfonato do metal alcalino.
na

A requerente

reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes doe Estattlos Unidos da América em 27 de agasto de 1962, sob n a ....ç
2.19,760„
3

um fio do cordel enrolada em tOrno da dita polia e adaptado para fazer
girar a mesma na dita primeira direção quando .puxado manualmente no seu
tido exterior com relaçãO .a respectiva fi gura; . um arranjo de reproduçãO
de som atuando em conexão com um disco localizado no respectivo suporte,
o dito sistema reprodutor de som incluindo um auto-falante, um braço de

Re

Ponto n 12 1 do total de

a dita polia do dito prato rotativo quando a polia é girada CM uma segunda direção oposta sob a ação motora da c 'orda dada à mola do motor, e

som adaptado para ligar operativamente um .disco no dito prato rotativo
ao dito auto-falante podendo movimentar-se em pivii paralelamente ou per
pendicularmente com relação ao dito prato; meios de pocicionamento do

ço de retOrno à borda externa do disco relativamente ao centro do mesma
os citados meios incluindo um braço de reposição adaptado para deslocar
se um pivii paralela e perpendicularmente ao dito prato erguendo, deslocando e fazendo descer o dito braço do som, e um furo no dito braço de
reposição através do qual o dito cordel é passado com adaptação para fg
ser com que o braço de reposição erga, reponha e faça baixar o braço db
soffl pela operação do dito cordel.
A requerente reawindica a p rioridade do correspondento pedido,'
d,. :itado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America, em
22 de janeiro de 1963, sob n o 253.192.
Ponto n z 1 do total de 16 pontos apresentados.

pontos apresentados.'

T

No 152.620 de 9 de setembro de 103
llequerente: MAITEL, INC. = E.U.A.
'r
"TOCA-DISCOS OU FONOGRAFOS PARA FIGURAS OU r ' '
'aio de
COS DE BRINQUEDO" .
REIVINDICAÇOES

I . Um
ou fonógrafo adaptado para SC.
nó
a lor de uma figura de brinquedo e receber um disco em posição sabre

ar

o respectivo prato independentemente da orientação da dita figura, o Al
to disco sendo inserido pelo lado do prato através de um rasgo praticado na dita figura 'de maneira cale a inserção áe um novo disco resulte im
poasibilitada enquanto um disco anteriormente inserido se encontrar em
posição, caracterizado por compreender: um arranjo suporte do disco para suportardisco'ém rotação no interior do corpo

da citada figura, o
qual inclui uá" eixo e um pl'ato rotativo montado no dito eixo; uma dispa

,Oiço de acionamento para fazer tarar o dito trata com preendendo um mo.

/

braço de som arranjados para fazer erguer e baixar o dito braço com 1.04
anão a um disco no dito pratórotativo e para restabelecer o mesmo brg

-=';Cjanik
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-

~31A

2NRU0 U t 153.206 dO 50 'do setembro de 1965

iiriçe, N , cAlante a,lasarglo das abas de 142 ee4030 o.ék :andel ,tre

outro, estando as mencionadas

ReqUerente: GENERAL MOTOS CORPORATIODa.
PriVilágio de Invenção: "PROCESSO PARA ISOLA: f ENTO OE UM ESPAÇO PEC:iAO04

112

dos estojos /

dos lados do mencionado estojo, antes da sua montagem no ars4rio 1 o adse
.tada a asr destacada dessa

s

abas de encaixa em cada

adaptados u sente-los em forma plana e destacável, em alinhamento com um

RETVINDICACOES

1 . Processo para isolamento de um espaço achado, c,racteriza-

1514/4,

posiçZo e dobrada

fora do estojos permaneeea-

do co ../I3 j :110 tempo presa ao masmo, .para ser armado no armaria./

do pelas etapas de introduzir-se t-to espaço fechado um material de resina/

Os requerentes reivindicam a prioridade do correspondente

Rormador / de espuma, no estado fluido, essencialmente não reagido; iniciar

pedido, depositado na Repartição de ?atentos da Âmerica do Norte,

g ole en

We a thecarga de energia de onda aletremagn6tica no interior do espaço fe
chada ( a dita energia tendo uma game de SrequGnola Jntre certa de 167 à
13
SO
alelos por segundo, prosseguindo-se a dita descarga durante a reação
da dito material de resina para formar um material de resina espuma no dl

244.112 da 12 de deAembro da 1962.1
. Ponto n e 1 do total , de 13 oontos aprts.on.,;05,,
TERMO Ns 155.520 de 19 de dezembro de 1965

Requerente: VAIMET OY - nnlândia to espaço fechado.
A requerente ruivindica a prioridade da correspondente pedido da

po p itado na

Repartição de patentes dos Zstados Unidos da . 4márica 3a 30

?Privilf;zid de Intenção: "DISPOSITIVO PAPA REGULAR O FUNCIONAMENTO DF. Ne
APARELHO HIDRÁULICO ELEVADOR DW UM il:nCYOF"

de

OUtubro de 1962 sob n cl 234.085 ..,

RdIVIEDICAGUà

a /Orça que aplicada a haste immaio de suspenso por trio pontoe empregado párg acoplas

_- Dispositivo para transmitir

Ponto n tà 1 do total de 10 pontos a resantadoa

pulsora

de um

uma máquina para trabalhar a terra, tal como uma charrua, com a parte
posterior de um tractor, a um mecanismo de válvula adaptado para o0ntrolar um aparelho hidráulico elevador de um tractor, dispositivo TU
compreende uma mola de lamina (7) sabre a qual a haste impulsora (5) A
para direta ou indiretamente, e um elemento adaptado para ,00 apoiara%
tra a referida mola de lâmina (7) e montado de forma a estar em ligaçie
Aom as válvulae do aparelho hidráulico do tractor, sendo a posiçao da
Atado elemento mcivel de maneire que ;ste entre em contacto com Umarmg
te Meie ou menos móvel da mola de lamina (7) para regular a operaegeda
haste impulsora (5)A requerente'reivindica a prioridade de id;ntico pedido depoaltaéo
ma Repartiçao de P,i,entes tiland;oa em 'n 1 de dezembro de 1962, sob o eM

2340/62.
Ponto EIR 1 do total de 4 pontos apresentados.

12-

rAN:0 N s 155.34.7 da

11 de deaeiAhro de 1963.1

Requerente: LEONARD A.
9p

UME E CLEON E. liCSHONDk. E.U.A.-

i t'leglo de Iuvençao: EMBALAGEM E UNIDADE DE ADWOZGIONAMMT0.1 - ' Emb9lacm e unidade de acandicit.z.aecntoem forma de *ruí

rzo, aaracterizada pelo fato de que compreende um estojo cuja secqío cru

Hada (s retangular, tendo uma extremilade dianteira aberta a uma gaveta /
retangular, adaptada a ser inserida retirada da extremidade dianteira /
aberta do mencionado estojó, estando a parte ~tetra

da gaveta

adapta-

da a receber uma etiqueta, para indicar a natureza do contetida da unidade, tendo o referido estojo uma pluralidade de abas de encaixo o uma
r%ltiada correspondente de fendas de posição, estando

14

p12

mencionadas abes

t,

4'8

'
IMMO RO 156.8E0 do

13 do feveroiro de 1964

itsqueronts; agiria a cii. g 'a BÉLGICA
PrImil4cto d. itTOd00; "PROCESSO DE POLIMAtg0 tiOU Dt
•COPOLIMERIZAÇA0 iM ~TM() ace08a 20
CLORETO D3 VINIL,'
estojo do
• as referidas fendas colocadas no

Zosa4u/.:11£

ama multi

Ce:34 La

oatres,for

plicidade don
tódas as uniiadas fasendo 'face na/
Mando um araário auto-sv.a •.antado, C72i

REIVINDICAChES,

a-

polimerização •/oxi dê copo1imer4
tÃOÃO ia ~•ego *quota do clorato de vini1a com portando IA.
1 - Um prOCOsso do

Se.xta-feira 16

Sc(:,o !h;

Outubro de
;;4

,

±

•

t

1970 2739
;' n

,•

à, •

110
Ca

Wie eu estilai° de

imÍ

'polímerisação em'ausãnela de

0mu1sionante, seguida por uma segunda fase ou eatágio'de pg.
limglhaçã o durante a qual o agente cmulsionante ou seus./

N11-X
na qual D representa ,o radical de um componente diazo, contendo um grupo
azo e, pelo menos, em grupo comuniCando hidro-solubilidado, m representa/
1 ou 2 e X representa um radical beterodclico, o qual, em virtude do ;na

'constituintes são adicionados contInuamente, caracterizado/
pelo fato de que na primeira rata(' da polimerização, cuja du
que. constá',
raçãO è escolhida entre 10 e 120 minutos, a ígua '

suir um substituinte que pode -.er fàcilmenta dissociado, e caPaz de roa .
Kir coo a/godãó, com formação de uma ligação covalente.
A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes pedidos
depositados na Repartição de Patentes da Suíça, em 14 de março de 1963, /
23 de agasto, de 1963 e 7 de fevereiro de 1964, sob os n es. 3.211/63.
10.436/63 e 1501/64, respectivamente.
Ronto ,ne ido total de 12 pontos apresentados,

tui e meio de polimerização e o ou os monOmeros são utiliza

dos em uma relação ponderai compreendida entre 0,1/1 e ....
0,8/1,

unt

complemento de água podendo ser adicionado na

5.1

gunda tese da polimerização para evitar a coaleseíncia das/
partículas do latex formado.
./1. requerente reivindica a, prioridade do correspondome pedido depositado na RepartiOo de Patentes da 061si-

TARMO M e 158.318 de 10 de abril de 1964.1
Requerente: INDUSTRIAS ROMI S/A. = SIO PAULO =

ea,:em 13 de Fevereiro de 1963, sob n 2 502.751.

Privilágio do Invenç got DISPOSITIVO INDICADOR DE DIIMETROS EM PEÇAS

Ponto n e 1 do total de 3 pontos apresentaaos.

OBRAS EM USINA CEM, APLICÁVEL A TORNOS MECINICOS E ilOUTRAS.MIQUINAS

Ne 157.233 de 2 de março de 1964
' Requerente: P.R. MALLORY & CO.INC. = = E.U.A.
Privilegio de Invenção: "DISPOSITIVO REGULADOR DE TEMPOS CO g TNTERVALOS /
AJUSTÁVEIS,' s
REIVINDICAOES

1 . Dispositivo regulador de tempos com intervalos ajustáveis, /
caracterizados por compreenderem meios de pulsação para produzirem uma pul,
nação de saída em intervalos do tempo predeterminados, meios interruptores
que respondem à dita -pulsação de saída, adaptados para controlar uma função de carga regulada, sondo os ditos meios interruptores ainda adaptados
para restabelecerem os ditos meios de pulsaçOes apOs cada intervalo, de
do que a dita pulsação de saída possa ser automàticamente repetida.

MQ

A requerente reivindica a . prioridade do pedido correspondente aPe
positado na Repartição dos Estados Unidos da America sob ne 266.676 de 20

OPEW.TRIZES

Reivindienae.e:-

1 - Dispositivo indicador de di gmetros em peças-obras em ust.1
aagem, aplicável a tornos mecánicos e a outras máquinas operatrizeSp /
caracterizados pelo fato de incluirem, em conbinaçto: meios continentca
de sujeiçgo dos Mãlos continentes à maquina base; meios de eixo;
de comando, para os avanços lentos com movimentaç go 'angular suportada/

e MciCs

por elementos de sUstentaç go; meios indicadores divisionáriosp para ti
leitura fina doe diámetros das peças-obras; meios para a conjugaçgo dm
meios indicadores divisionários aos meios de movimentaç go angular; /
meios rodutores e de transmissão de movimento angular agregados ao ele
mento de eixo de comando dos avanços lentos; meios indicadores para a
leitura unitíirla dos diámetros das peças-obras , conjugados ao elemen.

de março de 1963.
.
Ponto ne 1 do total de 17 pontos apresentados.

FIC.1
Nh

9

25

to' de eixo de comando dos avanços lentos; meios para a conjugaç go dos/
referidos meios indicadores para a leitura unitária aos meios de movimentação angular; meios de transmiSsao adequadamenteeolidarizades ao
elemento do eixo executor dos avanços; meios de transmiss go solidários

N e 157.525 au 12 de março de 1964
SUIÇA Requerente: CISA SOCIETE ANONYME
PARA
A PARR/CA1t0 DE DTCAZO-CORANTRS
.
PROCESSQ
u
'. 'o de invenção:
TUMO

ao elemento de eixo de comando dos avanço--, rápidos, atuáveis por ele sento de comando; meios de regulagem o retirada das folgas axiais dos/

BIDRO-SOLVEIS"
REIVID-DICACDES

..cesso para a fabricação de novos
rizado pelo fato de se preparaidisazo-corantes, segundo processos conhe.
eidos, como condensaçãv ou cOpulação, os quais contem, pelo menos, dois i
grupos com4nleando bidronsolubilidade e que correspondem à armulat

.

blementos promotores dos avanços, com alternatividade dos elementos /
,
aplicáveis; meios para a oentragem e o travmento axial do elemento de
eixo promotor dos avanços; meios de determinaç go da origem dos afasta aentos para o azeramentO inicial; meic.c determinação da origem dos/
afastamentos Para posterior ajuste dos Meios de azeramento; meios de

aNO ãoxtft-feira, 15
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-

de Me

altun daa terramentaG; aielod de azara:mento das fOrraM4

idne'~ã

1 - NOVOS APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS 21 90V8dd A AR GOMMYW

l 'OP) poVa btarainaç go da origem doo afastamentoa para roferenciaa

i?an 031(30 para peaelbilitar ajunte doo meio° de uoinagem,a segundo
Stx2). C.% Mwffias mico panty alternativamente, utilisarcea 0 avan9Otrá,
~talento dos ma g oo apropriado° eulatentee no grupo promotor /

no,.caracterizados por com;i. eenderem a introdução de um @lutemo, de bOlaSfi

nas cámaras coMuns,sistema esae dotado de prolongamento superior,quo poâ
sul o seu prOprio peso ou um peso na sua extremidade inferior a determine"
da altura, desse prolongamento, gabaritos, terminandcem um encesto -uo g'

annpa longitudinal° n transversais da nclquina bago./
PsatO O 1 da total de 20 pontes apresonted00,/
,;,Jn

Outubro

-

ciona uma válvula superior estriccionadora de passagemde um tubo em liáa.
çSes com a atmosfera.

Eit4 158.516 do 17 do abril de 1964

Ponto n o J. do toal de

ciquokns1: RADIO dORPORáTION OF AMERIC g m m_E.U.A,
'-wv, i/dgie de Invenção:
"CIRCUITO TRANSISTOR',

Pontos apreRent'Id.
ri G. t

UIVINDICACOES

UM ehavotado circuito de reinserção de corrente continua paepração entre unia °fonte de sinais tendo peri6dicos períodos de contra
fle io rdv01 de referencia o dispositivo de utilização de sinais, um pri-/
oçre condonoador conotado ent 'ro a referida fonte o o dispositivo de uti.
Usag. ão, In circuito de carga e descarga para o referido condensador, o /
-

,, oforidc Circuito sendo conotado entre o dispositivo de utilização
e UM I
gon00 é3 potoncia/ de referencia para o circuito, caracterizado por um /

àRensLctop do efeito de campo de entrada isolada tendo eletrodos do fonte,
s3ocamonto o do ontrada num substrato de material semi-condutor, o mencig
Wdo 0P2eUito do carga o descarga incluindo o interno trajeto escoamento.
aonto do transistor, o trajoto eacoamento-fonto completando um circuito /
',Re carpo para o referido condensacior quando a diferença de p otencial do I
kUolloóitivo de utilização e o p otencial de referencia 6 de uma polaridade
6uRanto os períodos de contraia e o referido trajeto o g coamonto-fonte oca
p letando Um circuito de descarga para o condensador quando a referida
. (11.
Irorença de .potencial e; de polaridade oposta à referida uma p
olaridade Ao.
vante on periodos . de contraia, dispositivo provendo uma fonte do sinait /
ohavotamonto acoplado atravg s do um segundo condensador ao eletrodo do .
entrada para tornar ' o trajoto escoamento-fonte condutivo durante pelo mó.
rlos uma porção de cada um dos periodos de contraio, e dispositivo retino,
redor acoplado entre o eletrodo de entrada e um ponto de potencial de re.
g:ore:101a, o retificador polarizado para conduzir corrente em resposta
r eferidos sinais de chavetamonto.

aos

. A roquerente reivindica a p rioridade do correspondente pedido dg
oositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America em 19 de
ebriX do 1963 sob n g 274.176.
Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados.
71"

'f91:A4,,722
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TEMO fi a 158.833 de 30 de abril de 1964
Requerente: ?AREI/ERRE HOECHST AKTIENGESELISCHAPT vora, Meistor Luclue
Hrdning =Alemanha=
Pr1vil4gio de Invençeo: "PROCESSO PAR).. A OBTENCIO DE COPOLIWER/ZADO3
CROMOLECULARES"
REIVINDICA0E3

1- Processo para a obtenção de copolimorizaaos
caraetprizado por se polimerizar uma soluça() ou disperso de trioxano
a um poliformal da fOrmula geral
O - A - (o oli 2 ) a -

onde á representa um radical de hidrocarboneto aiifático, oaturado ou g
lefínico, de cadeia normal ou ramificado - eventualmento oom cadeia lateral alife:tica substituída por haloginoo - ou um radioal cio1oalif4t1.co ou aralcollico e m um numero inteiro de 1 a 20, por moio de um ou vá
rios resfriamentos a uma temperatura que corresponde, polo monos, ;, da
passagem de fase líquida a sólida.
A requerente reivindica a prioridade do correapondento podido dom
eitado na Repartiçío de Patentes da Alemanha om 30 de abril de 1963.00b
n g P 39.627 17d/39 c.
Ponto na 1 do total de 8 pontos apresentados.
xtRmo IN 159.625 do 2 de junho de 1964
Requerente: GEBRUDER HOUSBERG

F10.6.

Pp ivilegio de Invenão:

ALEittIMA

WIDADE PARA FURAR com PRECIS10"
RRIVIMDICACDCS

-11111114111111
75
Fi0.3.

inume
MIM

WERn

95,

1 . Unidade para furar com precisão, equipada cou uma cedida a-/

92

•
•IN

ENNEffil
MIM

SalC2N
ACME

76221/4.0
=115,
1~/§
~AM
211=Er

NUMMI.
MI=
NOM=
MENEM

50

e

65 t

158.790 de 29 de abril de 1964
Requerente: HENRIQUE VEda e LUIZ IZZO SCALA
SAO FALIU
Trivilegio de InVenção: "NOVOS A PER FEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM BOMBAS A
kR COMPRIMIDO

xia.i.mente des1oc4ve1 ' em um furo condutor da caixa da unidade e em cuja ex
tremidade voltada para a ferramenta que possui um didmetro menor do que a
parte condutora da cauda a modo de embolo, o fuso da ferramenta em gira - /
ção se acha apoiado de maneira isenta de jego e axialmente não deslocável
caracterizada pelo fato de que a cauda, instalada com a sua parte condutO
ra sem jago no furo condutor, 4 girável em terno do seu eixo no furo coo

dutor por meio de um dispositivo de acionamento separado.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido da
Positado na Repartição de Patentes da Alemanha em 4 de junho de lo g i sob
n a H 49.351 Ib/49a.
Ponto n o ido total de 8 pontos apresentados.

-
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UllAftir.) eltruatin.; rereGao

Ouitébro de 1970 2741

.

_ á maniate reivindica e; priorldmde do sorrospoudoUts gedát
do depositado na Repartia° do4Datentes da Holanda 453'24 do mart,:
90 de 1964isob n0.6.40.1168
Ponto n 2 do total de /O monto apreconfadm ,

O'
FI6,27

CâMKOD i59410 ef 25 de maio de 1964
Requereabee1. SN DMOMIM • Alemanha EN. 011,48to de Doloriolot "DISPOSITIVO PARA WISTWA

a ~Ar
r"

ho

1 . ..Dispositivo para misturar e amasear, oaraoterisando-so pelo ...
(Ag* Otto apresenta como Orgão de amassar um ralo disposta de maneira

anoOntrica para oom o plano do ¡simetria do reoipiento da amassam.
.d requerente reivindica a prioridade de idantioo oodiao dopoitg40
da Repartia* de Patentee alemVem 01 de junho de 1905. sob O
TR397 2: / 39ei1.
Ponto e.0 1 to estal,Ot 2 Panto4 oPr9#v"tg40",

F1G.3
TERNO ,02 168.01 de 254e março de 1965
Requereste: =IRISA YAMAZAKI Rio de Janeiro
2r011 81* de Invena4n 0APARELH0 ABRID0R-DI8TRI3VIDO:COMMOG'i
PARA RECIPIENTS8 MBWIIIC08 08 88~.'
TES"

XVINDuens

,
1- Aparelho. abridor-distribuidor conjugado para reolpleatdà
Methi0Os e Oemelhantes de substanciam liquidas, paitoemo grarnÀ
/adaá e mesmo pulverizadas, caracterizado por compreender tma coa
po sa . cab0 tubular Oco substancialmente ovalizado ou aohatadoe4,1
seu . di&metro horizontal de modo a se Mostrar Substancialmente sel
ÀS alto transversalmente do que largo.
m0 1 do total de 5 pontos apreeentados,
2

rio
aRMO Re 168.029 de 22 de março de 1965
aoquerente: N.V. PEILIPS'01.10EILANPERPABRIELEN Uolanda
?rivil;gio de Invençãot."APERFEIÇOAMEETOS EM OU gnáli ivos a PROCESSOS DE DETERMINAÇU DA Poàxglo DE UM
ELEMENTO INTERNO PERTENCENTE A APARELHO
ELÉTRICO"'
REIVINDICAOES

1• Aper:eiçoamentos em o p,. relativos a processos de determimaç2tio da poeição,de um elemento Interno Pertencente a aparelho e
'Átrio°, compreendendo Pelo men(À um envOlucro e 'tio's alimentada
tem da oOrrente. a ante presos, segundo C. qual pelo menos um dos
Zioe alimentadoree 21ca ligado a um elemento interno afiado ao
envaluoro, oarecterizades pelo ato da Parte do envjluáro
seda em 4roa outra que nãO'aquela em que o clemente interno' foi
ligado . a0 envrilucro, ser localmente amolecido,. sendo á 'Dona° aMoleoida empurrada dentro e . an posição . de polo menos parte do •12.
tent° Intorno sendo fixadacom auxílio da porçie 000criáida.

2

2

é. 1

TÀ1040 Re 168,054 de 23 de mano do .1965
Requerentst DANA CORPORATION
PriVi14sie de Invenção: MECANISMO DE TRANUMIWIO ESPECIAIMHTN
DO TIPO DE CONTRA-ROTACIO"
REIVIND/CAÇõES

1- • eeaniemo de transmissão especialmente do tipo 49 contra;
rot0:0, Caracterizado pelo tatá que ale compreende um primeira n
eixo de acionamento, um primeiro e segundo eixos aoionados,um se;
Sdnd0 eixo de acionamento, primeiros meios de engrenagem ligando
constante e aoionadamente ditoi primeiro e segundo eixos de tuia
namento para rotação simultanva em sentidos opostos, segundos se
los de erisrónages levados pelo dito primeiro eixo de acionament0
e ditos primeiro e segundo eixos aoionados e inoluindO um pring
ro e um emundo moio de embreagem, ditos primeiro e segundo medoe
de embreagem ficando independentemente oper&reis e adaptados para ao/ativamente acoplar ditc,unndo meio de siigronagem numa ra
"lado de aoionamento'entre ditos primeiro e segundo eixoe melena
doe n dito primeiro eixo acionado reepectivamente, e um terceiro
Misdi em 'magos levado pelo dito segundo ciso de SÇOIORWOR
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r

'

-

o ditos ptlmoire o oeesunee 01x0e aclonadee.0 Incluindo um teeceLZ
&o o eearte,moio do embroageM,elltob terceire o quarto inàiosT 'da
00ereagam geando independentemente -operáveis -e eedaetedoe 'pari 001eteesmente acoplar dito terceiro meio de engrenagem gume; teleee
go do plonamento entre dites primeiro e,s egued o.eixaa . acionateee . o dito . segundo eixo de acionamento respiectivaiente.
requerente reivindica a prioridade • de identice pedido asá)ositedo na Repartição de Patentes norte-americana em 23 de mez
de; . ie64, eob n g 353.703.
'Vento n e ide . iota/ do 14 pontos apreeentadoe,

sacteeizaeoz porque a dlepogeee dos ceestalite g do MO Seeeo (usem eet
)
. ik
ee
)11,
3. TH
. : 1 ,
.à
duzido fol .toreada , desoreeende o dosorientede enquanto dito coque estA
- •
. •
•
;•
eá eStado brote; tende dite0 corpos eubseancleeeeete esetrePleee oceaftÇ,
•-•.)
' ,;.en.Éesde42partiatá .)tóíMià 'eenlqaàqu'or diíegic; dà e} le menos 50 is 10.47eá
•`. .
.
'
ca/2,54 em/ne, medidódà g4in) de temperaturó do e0 e 100eCe ditos 'eeeeee
cientes de expansão termica eu quelquer deregão ns deeeeindo de meia etlee
25À./
,Poeto na 1 do total dó 6 pontos apregeatodo80,
eeaeo Na 3.68.224 de 26 de março de 19650/

,

,Requerente: A.13, DICK COMPANY
Privilegio de Invenção: PROCESSO DR PeODUÇÃO DD CdPIA 142 SMTP,MA POWOOCA
AUTOR,/
ReivinalcacUes..,
- Processode produção de chia poreftanomo'Net000nduter
caracterizado pelos est4glos de prover um material olÊtricamente luminee,
dente, gerando nm campode coirento ContInua de alta intensidade na preee
ga do dito material, localizar uma camada de material carregivel na Ilreige

FIG.
de e3 de março de 1965
Requerente: BERRAM isU/Z KOESTER SàO Paulo
Privilegio de Invençãoe"ESPAIHADORA.AUTOMÁTICA DE IdQUIDO8
'PASTAS"
ORM° 168.052
Ne

REIVINDICACUS

1- ESPALHADORA AUTOMÁTICA DE IdQUIDOS E PASTAS, caracteriza
da pelo fato de ser constituída de máquina dotada de camaratTane
versai dotada ou não em suas paredes, de aquecimento, com entrada superior para a meteria a ser distribufda,.enquanto que a mi
da se faz por abertura transversal de Valor regulável por elevai/
oa que percorre escala apropriada, estando o conjunto.montado
bre ?tapetas laterais qui mantem a saída transversal a uma determinada altura.
Ponto n e 1 do total
3.pontos apresentados.
. .1"'"••••-•

do dito material luminescente, mudar e intensidade do dito campo atã
e
extensão em que a luminescencia 4 gerada e onde a dita luminesAncia è
efetiva para ativar eletrost4ticamente a dita camada, expor o camada atee
varia a radiaçãos dm 4reas escolhidas para deixar uma imagem eletrosegteee
latente nas áreas neo, expostas, revelar a imagem com um pigmento que 4 ft3
tido pelas .'áreas carregadas da imagem c letrosttice latente e catão este
giizer e imagem revelada./
R eivindicam-se os aireitos os priorioeue ma propricuaw
industriai, estabelecidos em decorre:mia de identica soliciteção, depoAl,
tecia na Rap4tiçÃo de Patentes dos Ratados Unidos da Wrica do Norte, /
sob O. ee 355.168, em 27 de março de 1964./
poeto AR 1 do teta], de 20 pontos apreseutadel

Fia
/roungweamnr ..gomostororugezel--nevA

2 °"-T1:22=0=555S5~25E

R .1

2:52222ZZ7Z12T
XERMO Ne 168.225 de 26 de março .de 1565.e
Requerentes A. B. DIOK COMPANY =
Privilegio de Invene g ot PROCESSO PARA PRODUZIR CdPIAS LLETROSTÁTICeS 141Balv4rLdica0E.,
z..
"zu

:aar

.

1

1',~n
"----r .--- ------"-Wer"7,4%" P
írlaraggiaa ~~222111~
f
ee01:29 el=1% WEEEiiiiilatAR
Iadr12
2
en
21"
t
0
IM

G]
ltRMO 00

2;(0.?.?

I!

le8.140 de 25 de meeço de 1965.1

Requerente: GREAT LAXES CAREON'CORPOEATION =
PrivilUio de Invenção: CORPOS CRAPITADOS ISOTRdPIOOS USADOS RMEREATORAG/
NUCLEARES,/
gee.eemneeçeee..

1 . Lo wedcosso do operàção de um reator nucJ.e,,, cwa os os tégioo de criação de uma reação nuclear. e portanto a criagão de um eluxo/
de neutrons, e e moderação ou reflexão ais Mutros pela colocegão no per.
curso dos ditos neutroT9 de soepos :Tentador, tendo dito@ corpoe e estrg
tora maciça, sendo Jubstencialeente:isotrópicop e preparados com co ques /:
derivados de alcatedó de carvão e p etrOleo ROMO ingrediente FlaCkgal efl

2 Processo
.
pra produzir cópias eletrostetleas meltiplae, pe£
ele de an eletreto einaeeado, caracterizado pelo fato qee Sle compeeende e
05 £0303 de:

e) , e revelar Q imagem eletrostática latente no eletreto em
umecentraceadorl
b) posicionur uma folha de cópea num contato de superfíciE
.cmn o lado contratado do.eletreto;
o) . posicionar a folha de cópia e o eleteeto entre eletzó

aos./
d) . passar um potencial entre 'os eletródios, pelo ode e
'tçxç
tractador se transfere do eletreto lma geado para -o áu perdeu adjacente da folha 4e cópia para formar una /
eeeet eesteteee Utente eletretos
separar a folha de cOpia do e letrot0; e'
A05.entAç a eagem ceat
easteee ne felhe Qe 06e1Qa,
imagem UR mesma sem destruir R emagee

e)

OIARIO OPICAI
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Rei'vindíg em0s:s Oé dL.Ltoe da pPIODiãada agaagádii
Sgáj citleeke Iodustriala Ostabe1eoLd08 as dedoRAnole da 8daat$ 804.0e,
( ' •
taiiO4 dePoeitada na Repartigh , de PAtentea doe Satedad,,UWOR
4 gewt¡, 301) 0 n9 356.389 em I. da abril da 1964./
2 t,

Ponto n2 1 do totAl de 8 • pontos aprountedas./

na 1

o Illy

Outubro de

1910

2743

aaW9 da giba glet rebaçã() aa relação a inver4o rio dna
p rim41r,, aáramOó ia egp metratura obre dito racaptácUlo de arma
nanamonto
'ara
49.90144 da mãos da gelo *o -sou interior.
-~vindica a prioridade depositada na RepartiOo Oficial de
~te* doe ,gatadae tkadc.r, da Amáriea do Mbrta, em 6
ae heto de 1564,4

(40 o ao 07422..
Ponto n o 1 de total da 3 PoAtOS allraoat~.

.e0

FlIG. 1

14.

NEREINEWL
ia-3,

--774'
, 1

1

1wje=1:WW~T~m~.w, $,

111~2~0~,
p....0...--.....4=1222.111
.NI111§ il

,„,..-1

.1

,liii

whil0 MO 168.227 da 26 de março de 1965.1
Requegental COMMIS8ARIAT A L I ÁRGIO ATOMDM. PRANQad
Pakivalhio de Invongãos 920 CESSO DE ATIVA00 D8 UMA PONIS WRRMIONICA, ni

LIzAst zm 88PUTe0MRTRIA D8 MA8SA, FOINTZ manuca

ASSIM

AMADA./

feivindicaoSes...
. 1 - Processo de ativação de uma fonte tarmitanica, utilid gval eM
aipectreMetria 4e massa, oaracteriaado por compreender os ostdgioá sueeg.
:avos MIN depOsito,, Abre um filamento metálico, de uma camada de substie
tia coatendo um componente suscetível de ser 1iborad0 Par 'eametiMento y
oalciiiaoão do filamento recoberto da dita substAncia aW eliminação do di
to componente, oarregamento do conjunto, assim obtido, como aust13.o de.
Me mistura donotituida da dita substãncia e o priedutO a analisar nos es.
pnetrometrie de massa, e calcinação do conjunto./
A requerente reivindica a prioridade do COrrespounonte peewdO depositado na RopartiOo do Patentes na França, em 27 de marSe 04 1944,
sob 112 PV 968.986./
Ponto n 2 1 do total de. 3 pontos apresentados.,

18ixo 212 170.343 do 11 de junho de 1965.
Sequerento GENEH4L aádTaic COMPANY. - U.S.A.
Privilegio de Invenção, "APERFEIÇOAXEMOS EM DISPOSITIVO Palia PAUR I
IRMAZEnAll G210°.
BAPTIMDI.CACOW

1 - Aperfeiçoamentos em dispositivo para Mor e armazenar gelo pt
ria instalagio em uma cemara de oongelamento dotada de uma porta, carac:.
tericadoe pelo fe:to de compreender, em conbinaçao, uma arma0io b4sica
daptaaa para ser sustentada em dita eásmara, incluindo dita armação uao
estrutura rígida arranjada para se estender centralmente em relação a.
dita ornara a partir da dianteira para a traseira da mesuit; uma haste
pive perpendicular; meio para sustentar dita haste pi v,5 para movimento
de uma posiçio original adjacentoj, extremidade dianteira de dita estiai
tura rígida para uma segunda posiçao à frente da mesma; ' ma primeira
maço de superestrutura montada

TIMO 04 169.157 de 23 th, aorit de
1965
Rsauerente: RÁDIO CORPORATION OY AmaaicA e =
Peivi1400.0 de /nalançiot "DISPOSITIVOS 8EMICONDU7ORES4
RNIVINDICACOOS

1 - Dispositivo SeMíCOndUtOr compreendendo uca ragiao aoratoong2
tora comum; una primeira região semicondutora de tipe WeonduttW1400/
oposto ao da região Semicondutor& comum, constituindo uma piteira Na,.
glio retificador& coe a dito regiSo semicondutor& comum; umaraegunda ree!
silo soalcondutora, de tipo de conduti v idade oposto ao de dita região

e

samicondutora comum, formando a segunda região r atificadewa coa a dito/
região retificadora; car acterizado pelo fato da segunda região miem.
dutore compreender uma fina camada P arifér ioa circundand

o a dita primat
ra região semicondutora cilia não 4 a porção que forma a dita primeira
junção ra tificadora, criando a referida segunda reOZ,
maiaiTanelatitta./

um contacto ohmico com á dita primeira região semicondutora.
Â requerente reivindica a prioridade do correspondente p edido, .
dapositedo na R epartição de Patentes dos Estados Unidos da kmáriea.
27 de abril de 1964 sob n o 362.546.
P onto n o 1 do tots.1 dela pontos

=,..0

apri,26UtadPá

a

em dita

haste P dvS -Pare retn Z0 em mm
plano horizontal; uma segunda armaçSo de zuperestrutura montada em dita
neste pive para rotação em umplano horinontal, sendo ditas primeira 0
segunda armações de superestrutura dinpotta :respecti7emente an níveis

superior.* 'inferior e cada lam:i definindo substancialmenta um m:iadrante/
de um circulo do qual a haSte piva á o cantw . o, um recaptáculo de forma
o do, cubo ae gelo aberto no -h:5p° disposto dentro da dita armaçÃO de
aiperestrutr3. p r. ineiramente citada; um recepaeulo de a rmaenamento de
lo aberto no tOpn removivelmnta 4sposto es M . dita seda armaçõo d,
luperestrutura; meio para acionar dita hale .pivfi e a primeira e segunda arMações . da supsestrutura ali
,sa:
:.2ente de alt;,.
erloa
',Azo) a 'seio pare sutentar gir'avolmanta dito reeent4culo pa; .a f,5rza,;;2

144MW
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ARMOAa h68.447 de-U ; de março de 1965.1
•
Riwrente: LUIGI ROSS/ SXO PAULO..
h'rivilleio de Invença'o: APERFEIÇOAMENTOS EM MÁQUINA PARA MAR CCORTAR/:
•

ou. PS

•

-

Seção. III)

Outo de

4 . iivei'nereigle ^ tÉtue
eixo sé! Ohe zumido

átlIti de ineU ilen4 4EttN, 'áà

em ambos.eg extz:eme g de r'coteo Ae um:

nooplauento rígido que vngetatt eu decengetm

Reivindicaç5es.-

cuffi

mOvNwen.c

traneversa/ ao no eixos

£ Aperrenonmentos em Mquina de Picar e Cortar Carne,

cern

nau°
ponto apreeentadeo
,

erizados pelo fato do dispositivo picador ou cortador ser formado por um
rr.çe rotativo, crcposto sa)re U entestamento da máquina e em uma posiçeo
,pe seu curso passem cm frente ao conjunto de facas cruzadas convenci° .
2ais, braço 'este que recebe movimentos atrave's'ele um eixo ligado ao ais..
Cema motor da maquina, e que apresenta em sua extremidade um disco com
Gume cortante que 5;em os sc22 mmimentos giratOrios conjugados come eis
tema acionador do referido :Teço, disco este que passa a uma distãncia /
vegulá:vel, em frente ao citado conjunto de facas cruzadas convencionais,
Ponto n o l•do total de 2 pontos apresentados./

1704

ria3

TRRMO Na 168.469 de 1 de obril do 1965
Requerente' REZSO BROSZ . . SÃO PAULO,/
PrivilÈglo de InvençZot APZEFEIÇOAMNIOS

LAWAS Poil POTAS tE CALÇL/C5.)

104

culaM./
PGivindicaçãe44.
4 .

Aperfeiçoamentos em latas para pastan -áe ealgaos e iJatzao v

caracterizados pelo fato de o lato propriamente dita Ber provida do tâ
cho superior de menor xliametko . com borda alargado em Lsliencio anel av 0'
ababled4 . e sendo a tampa doada em tua superf/cio latert1
de salinclas internas,

estanapadas ou 4o,

9

do QTA Odgâ(

de formato semi-circUlaro co.

ias arcos se apoiam na bordo, do lata acima referida quoadJo:fnahodsá
is-onto n a. ' 1 do total de E pontos aprreentadoed

TERMO N e 169.215. 6t5 26 de abril do 1965

Requerente:

VEB , LCKOMOTIVBAU-ELEKTROTECEN/SCHE WERKE "HANS

UTMLRR" - ALEMANHA
0,5

Privi16gio de Invenção

COMUTADOR COMBINÁVEL"
REIVINDICOES

1 V

Comutador combinável, - especialmente para

correm..

tes de grande 1, atencUín que/-se acha ' disposto entre pares
•
opostos de contatos UE ele p ento ,fle contato que no aou acioki

encosta e afasta daqué'les alternativamente pontos de
contato tuSvois t .C.aracte.risidó palo' fatO qU qi os contatos,.
mento

dispostos

'ellt pares em ambos os lados do

e no mesmo plano

elemento de contato
com este, se acham construidos adicionalmeid

te para ligação direta dos condutores da corrente e como eu-

portes

comutador e de que
as pontes de contato opost-s'aos contatos se acham apoiadas
das restsntes partes da carcaça do

elíítícsmente de forma eletridamento isolada, por meio de

niá

les de prato sabre um eixo que, para fins de auto-travamento

TtRmo lio, .168.477 . ds 1 de tbrilde
Requerente;1 PONZ DE NEMOURS AND ComPARZ
PriV114io, de 'Invenção: PROCESSO PARA:CONVERTER CIS-1,2-14HO-CICLOnTANO EM TRANS-.2- ,vcIANO CICLOBUTANO.- .

Reiludicaçges.1 . Vm processo pare a isoMerizaço

de

Sexta-feira 14,
t—
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7'.

buten° para dar trens -1,2 -diciano-ciclobutano, caracterizado

'

.

1

%

•

temperatura na ¡eixo de 250 12C

%

á 350 2, C,

/

por comprenl

vapOr, em uma/

der o contato do cie -1,2 -Celan° -ciclorbutano, na fase do
.

.

em uma atmosfera inerte substan

cialMente iivre'de hiároàenio molecular, com um catalisador de

o5o de.'cobalto-Ou
Ponto

.

nt2 1

do total de

5 pontos

1
hidrogeál.

1

apresentados./

168.724 de. 5-de Fevereiro de 1905
Requerente: MICHIKO HIRATA Privilegio de Invenção: "APARELHO DE ABRIR GRAMPOS Á
dam° No

Outubro de 1970 2745
--ermzr~

lndep‘dente e pelOs meios para prender

a'tobártura indePNW

dente ao braço-suporte do Motor, era relagio copula
iieffi
s

motor'ilitrieo.
A requerente reivindica de ao6rdo a prioridaace dl
eeesp oddinte pedido depositado na Po p
arti0o,da ?ato
de Znalaterra t *a 28 de mato de 1964 sob o
nG 22.
sato n a 1 do total de 5 pontos.apresentadoe

szn4miz

.SADOS VO CABELO
REIVINDICACOES •
âg`
fl APABlaalow . AbRIA GRAMPOS A IIERnmiumAvou rivção
.BELO", caracterizado pelo fato. de se constituir num Conjunto
que funcioná simultãneamente num sistema semi automático, oa
de uma roda de corpo triangular e provida de sulcos de cada /
centímetrd e meio, gira movida manualmente atreves de uma .me..
nivela, fazendo funcionar um porta grampos que funciona: tal
qual um grampeador de papel, com exceção de possuir tampe./
dotada de pequenas hastes paralelos na extremidade de salda/
e . que cede Passagem de um graMpo, quando girado a.roda,
tendo o grampo seguinte.
Ponto nia 1 do total de 2 pontos apresentadoe;
•
1

.0,.168.868 de . 9 do abril d* 1965
New:rente*. MUGI STIVAL e HUMBEHTORTiVAL AJW0aUSG.
namo

Privilegio de InVenção"NOVO FARIADOR DE VÉOCIDADR•
AgVINDICACUR

i -.Novo variador "de velocidade, c aracterleado por ,4
oompreender um cilindro metálico . central,, provido num* da:
sues extremidades de uma peça saliente ou chapa, em ángulá

TERMO Na 169.333 de 26 de Maio de 1965

aproximado de 200, peça esta que se encaixa mala Ott
ep
•
4
•
1
p rofundamente numa ' reentrancia
correspondente ou j eriela, pra
tieada num exnentrificador e também inclinada num ;engulo d.e'
4;ro* de 20 a - e-na outra extremidade de um eixo solidérk
o que gira num 'mancai p rovido de rolamentos • móvel

Requerente: THE SINGER COMPANY - E.U.A.

te, so lidigriamente:com o dito cilindro central, pelo giro dat

't

axialmeg

Uma alavanca de comando através de uma rãsca fixa na **rine
do aperelho4

Privilegio de Invenção "SISTEMA DENONTAGEM pzU1K MOTOR
MáQUINA DE COSTURA"

Ponto n 2 1 do total de 9 contos apreaentados‘

RRIVINDICACOES

1 Um sistema de montagem de um Motor para máquina
de costura, caracterizado por . ter una armação de máquina que apresenta uma base de apOlo, um suporte, que ae ergue
numa extremidade da base de apóio , e um braço, ligado ao. ta
PO do suporte e que dâff si eatende, em Sentido lateraloor
vibre á base cie apóio; um veio-motor principal, montado rotativamente no braço, e se estendendo l ong itudinalmente *q.traves dele; e uma primeirápolia, presa ao terminal do suporte do veio-motor principal, o dito sistema de montagem de motor abrangendo uma braço-suporte do motor,' ou placa-de
sustentação do motor; e. pelos meios para prender o braço-s2
porte do motor, ou placa de . sustentação do motOr.; espelos
meios para prender o braço-suporte do motora armação da mí
quina de costura, por um motor elétrico que apresenta

um

eixo-roto; pelos meios para predner o motor . eletrico
ao
b raço-suporte do motor; por uma cobertura ou tampa de. motor

li
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de 27 de abri/ de 1 05

__Outubro de 157C

-

INDUSTRIA E.CWRCIO iTDA 0 ,w. O PAULO

de Invenção

u APERFEIÇOAMENTOS /X OU RUATIVOS

ffi'APORPORES"

nIVINDICAOES
. Aperfeiçoamentos em ou relativos a ovaporadorea

9a2a.e

aras de refrigeração, conservadores, e an4losos, cao

' 9acteri gados

pele tato de compreenderem ui placa mat g lica na

Quai.estere previstas corrugaçõea que formam uma serpentiúa

' eAbular

contínua, de sinuosidade adequada e geralmente de soa

QUD elipsoidal, corrosões essas que se projetam

' Oquidistantemente

simehrica' e

T2510.
p0396- do " 14, de junho de 1965.
RequerenteeeNASIR BRANCO JUSTINO GOMES. . SRA piau.
Prlirlle,g10 de invenção: "SOQUETE NU.LTIPIO"
REIVINDICAÇOES

de ambos os lados da'referida placap.sendo

n referida serpentina tubular dotada de uma entrada a uma Ç=.
cafda. que se estendem, adjacentes entre si„ de ume:Urda- da
Xeferida placa; sendo o elemento eva P or sdo r assim formado.r.49
~tido parcial ou -Letalmente por uma. tenue camoda.de matori
Dl .0ÉstIco convenientemente fixado no elemento evaporadoro

tento ns ido

total de 3 'pontos apresentados°

"5OQUET514áLT/130", caracterizado pelo fato de ser oonstitUide
per corpo em tema de anel, regular ou nãorprovido de pelo menos (Iole
sioquetes receptores de limpadas, eventualmente um daes ' interno pare
.iãmpade*, menor, sendo que ambos se encontram coligados por condutores a
Interrupter, sendo ceie o'oOrpo mencionado por sua vez se apresenta ee5
os condutores internos ligados a soquete ou pinos de plug para t0m8d3C
corrente'externe.
Ponto nfa ido total de 2 pontos apresentados

fiG.2

lreeà60 do 14 de junho de 1965.
U.S.A.
Nqaeroaec NIBLAND-ROSS CORPORATION.
de Invenção: nauquE GE VAGO PERROVIÁRIO9ER20

REIVINDICACOES

1 - Tsueue aMortecido para veículo ferroViklo, que inelel tad ag
U!,agão lateral que tem uma abertura na citai acha-se disposta uma extrai
dado de uma traAssa que tem seu eixo longitudinal transversalmente elle
»esto a dita armação lateral, dispositivo resiliente gie suporta a tra
, Wase: na abertura atreves de uma amplitude predeterminada de movimento?
vertical, dispositivos de gula que compreendem membros da travessa 0 da
armação lateral que restringem o movimUto relativo da travessa na arma
t gão lateral em um plano ho;izenta/ e os movimentos angulares da travas
Ga, caracterizado pelo fato de a coluna ser provida nos lados opostos de
cada abe:rtura de:e‘ rmação lateral e as cuperfícies opostas da travessa o
superfíclee'de coluna restringirem o movimento da travessa no plano ad
*d.ZOnt a 2, e permitirem o MoviMento angular da travessa em tOrnO.dm seu
eixo longitudinal atreves d:conjunto da amplitudo predeterminada do .m
imento vertical, sendo a quantidade de movimento angular determinada
eoma das folgas entre ambos os laiãos*da travosas a as super iam doe
aluna divididas pela largura integral de contato eas,fface s de armaçUe
?c,.e...:11.s e superfícies guia opostas da travessa.
neiviA40ea Prieedade do, aorre4ondeãtegedldo derozitade nu
dIsà? de
..rtigZo de Patentes dos Estados Unidos da America de yd
sneW de 1964-,s'obio
Isentos apreeented0S;
Ponto no 1 do total do

TOO N g 170.51f de 18 de junho de lWei
.Requerantee PARBeisRes , nomBeZ ANTIENGESELISCSAFT verno IlUst09 UGIU2
Br.unins, AMANHA se
PrIvahlo de Invenção: PROCESSO PARA a OBTEN9X0 LEI CUL-Ws:5 D .5rE2...
TRAQUINÔMA, INSOIMEIS EM LUA...
Processo game obteneRe de corantee
mica do draala gera

V8rle antraqui4e-

x
ome SeT' aí& um grupo ladrei/ ou uni erupo amino, eventualmente sue.i.
84tnedo perua radical erile, Y representa um i:tome de hldxoc6lo ou hüp
ffi, %lá

grupo iaine'ou Welfone ou um átom e de c7.:?,v'Spio'on'eaxOf7P'e'
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Outubro d 1970 274.1 !
•

o InIcleo fenllico A eventualmente está substituído por grupai &locas,
droxi ou ;tomos de halbganeo, caracterizado pelo tato do Se reagir derl
dadas antraquin4icod 9a fOrmulti geral

1
A . requerence reinadio/Lã przw,onaw. nu
orraopononto pla
didá rgól4aiíàde aa Departiçie do Patentes dos Estados
Unidos da Am;riea
ai 24 de junho ék 1541 1 sob no 378.343./

/

te? aa 1 do total, da,10 pontos apneentados.f

onde Z

eY

possuem os valores acima citados e ' R representa um 4tota- de/
cloro ou broZoaCom um composto hidroxílico aroca4tico da fOrmula gera,

ande Z possui o valor ' acima citado e o nácleo ¡milico Á eventualmente 02
de estar substituído por grupos alcoila, hidroxi ou 4tomos de halogOneo
em presença de meios alcalinos anidSos.7
, A depositante reivindica a prioridade do correspondente /
pedido , depositado na RePartiç4o de Patentes da Alemanha) em 19 de junho
Je 1964, sob ns F 43 211 IVc/22 b./
Ponto ri= 1 do total do 5 pontos apresentados./
IRMO VS 170.741 de 25 de junho de 1965./
áquerente: MASSEY-FERGUSON LIMITED - CANADA.Privilágio de in ;lençao: COMEDEIRA COMBINADA AUTOM6VEL.. Relvindicaçka.1 - Colhedeira combinada automevel tendo um corpo- laraacapaa c
o
brindo o mecanismo debulhador e de tratamento da colheita um cabeçote/
colhedor tendo uma parede traseira com uma abertura feita na mesma, uma/
varcaça aberta em uma extremidade projetada para diante e montada sabre/
a extremidade anterior do dito corpo p rincipal p
ivotada verticalmente wai
terno de um eixo horizontal, um comando para pivotamento da dita carcaça
no dito eixo hoz: izontal, °lamentas de montagem do dito cabeçote removi valmente sObre a extremidade anterior da dita carcaça, com a dita abei' cura alinhada axialmente com a mesma a um alimentadorÀa colheita desde/
o cabeçote e atrav4s da dita abertura na parado posterior para a dita /.
marcaça, e um elevador na dita carcaça para conduzir o Material colhido/
alimentado para a carcaça desde o cabeçote at; o dito'corpo p rincipal )
caracterizada polo fato dos ditos elementos de montagen incluirem-um par
de acoplamantos transversalmente espaçados um do Outro em lados opostos/
da carcaça e da abertura da parede pos terior do cabeçote, cada acoplamen

ftWO as 170.773 de,25" de junho. de 1965.:
Requerente ARINE CONSTRUCTION DESIGN
S.U.Aa=
Pr1vi1àg1o a' ie Inveng;o: APARELHO E PROCESSO PARA TRANSFERIR PESO/MIO.,
W.V.12A-4ânI1Z.'

1 a Aparalho pare transferir pescado em uma concentraçao ókn /
4gua mantida em supensZo at4 uma localizaç4o superior de descarga,
aatala
Iardmado por uma mangueira alonaada e flexível com di4metro capaz de At
deixar. passar um fluxo de 4gua e peix;, cuja mangueira tem uma
eitremidli
de de entrada, uma bomba rotativa submersível impelidora de ;ema e peixe
adaptada de modo a poder ser posicionada e operada submersa na concentra.
çEo de peixe, cuja bomba tem uma extremidade de descarga comunicada
a
dita extremidade de entrada da mangueira gramma entrada aberta diretamenijil
na cencentraçU de peixe, a bomba 'ficando submersa e sendo. operada de
forma bombear um fluxo de peixe a aua sob prqssZo positiva para acima 1
j
atravee da diti manaueira./
requerente reivindica a prioridade do correspondente mfia..
dido depositado na Rep 'art1ç7to de Patentes'dos Estadoa [Inicies da America),
em 8 da Setembro de 1961+, sob o n= 394.681./
Ponto n= 1 do total ,a 11 pontos anresentr.doc./.

to incluindo um par de elementos complementares, um sendo conduzido na /
carcaça e o outro montado sabre o cabeçote, ' tais elementos senda acop14vais de forma a impedir deslocamento inferior e axial ào cabeçote com rk
laç;ce a carcaça, embora p ermitindo deslocamento para cima do cabeçote /
com relaç4o a carcaça, os citados elementos, ent4o, resu1tando.acop14 vais e desacopl4veis em seguida ao movimento para cima e para balá, nas
p ectivamente, da dita carcaça com relagRo ao cabeçote, e disposativos 11
taráveis de co-atuaç4a no cabeçote e carcaça, r esp

ectivamento, e espaçados inferiormente dos acoplamentos para fixaçZo do cabeçote contra movimantaç4o verticaí com respeito a carcaça, de maneira que a carcaça. pado/
aer acoplada ao cabeçote por atuaçZo do dito eleMento de potancia no sen
dado de pivotar a carcaça para cima a fim de acoplar os elementos de /
acoplamento da mesma com os correapcndentes elementos do cabeçote, e a,/
carcaça pode ser desacoplada do cabeçote por atuaç4o do áesmo elemento/
de potancia para. pivotar a carcaça para baixo, com os ditos dispositivoa
ie Co-etuaç4o liberados, at; que o cabeçote se apoie abre um suporte fl
no, o entro movendo a ca'reaça mais para baixo com relaçio ao cabeçote /
de maneira a desacoplar os elementos de acoplamento da carcaça dos ele Mentos de acoplamento do cabeçote./

Ne 170.879 ele 30 da junho de 1965./
seçaarentas MINEM HOECHT AKTIF
INCESRUSChaliT v;:ra:a telsber -Lulas 4:
Bzuaing. . azaria a.
Privil4aio do Invernia PROCESer PARA A PREPARA
00,1WMONO. R DISAZOON/
RANTE8 .àáaossoL/vais..

Á
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da
wielprieraçnaa..

a

', Processo pare
ooldvele, caracterizado

preparagZo

que pelo

menos

caixa seja transmitida, na parede da . caixa, diretamente para

do mono- o dueto -coraateohlese

Reivindica a prioridade do correspondente

na Repartiçio de

um dos

o rekfv,

do da caixa.

pelo fato de

o) - se copular compostos aromáticos diazo, tetras()
baaantes azo, ceado

Outubro de 39/Q

ou azodlazo

com com.

composto significa um ou

v4 -

pedido, depositk4C A

Patentes da Alemanha, em 26 de novembro de 1964,

o n ci 5-94.334-Y111c/21g.
• Ponto

ne 1 do total de 8 pontos apresentada,

rios grupos da fármulat
- SO2 . CH2 CHá.- S - S031C

em aue X significa um átomo de hidrogenio metal alcalino

ou alcalino-/

terroso ou amânio; ou
b) - se reagir mono- ou disazocorantes, contendo pelo menos um eme) AO
fOrmular
SO

z

OH

ó

H,

com seis .do ácido ziossulfárico, mente:na-se o valor-pH da mistura .
cional entra

3

e. 8, mediante adição de um ácido inorgânico ou orednia I

com o que o grupo vinil-sulfonila, em reação rápida e completa, 4 trans.
formado no grupo Ca l'Orzulas.

REIVINDICACUS

. SO 2 - CHá - CH2 - S SO 3X .

eâ que

X tem o significado dado acima,'

e. e desejado, se converter os azocorantes assim abtidos, segundo o modo de execução h) eventualmente tambám os corantes de partida , desde/
que contenhzm grupos formadores de complexos metálicos ou possuam gru pos conversáveis um tais, mediante tratamento com agentes fornecedora /
de metal, em corantes complexos de metais./
A depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido,
depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 30 dó junho áe
sob o n 5 V.

1964

43.303 IVe/W:0/

UM ánico ponto apresentado./
171.849 de . 5 de agasto de 1965.

Ê.H MO C a

Requerentes THE PLASTIC

CONTACT

' TARMO N a 171.367 de 13 de .'janeiro de 1965
Requeãntee PEDRO GERALDO SILVEIRA =Espírito manto=
Modelo Induetrial: "DEPÓSITO DE ÁGUA EM GELADEIRA"

1- Um recipiente principal (1) caracterizado por um sistema de vsk)
',mia com bOia, destinada a receber o líquido que vem de filtro comum
parede atraVes de mangueira seccionada ao atingir a geladeira, qum toara
a forma (A) da falha (II) dos desenhos, substituível por (E) tambára dm
mesma falha (cano formado por aecções que funciona num sistema de sante,'
' nas e que se destina, como (A), a permitir a . abertura ou fechamento dm
porta da geladeira. Caracteriza-se ainda por una abertura com tampa Xfmocdvel, dotada de orifício para passagem de ar, ea ctua parte paparia,
datinada a facilitar a limpeza do depOsito e ainda possibilitar sue V,tilizaçãopara o recarregamento do referido depesito nem se utilizar id.
'sistema de baia-filtro anteriormente descrito. O fundo interno do referido recipiente tem inclinação no sentido de uma válvula colocada em eme
parte inferior. Tal inclinação ke destina ao escoamento por gravidade •
a referida válvula à sua comunicação atraves mangue:ir:1 para coca o aparx
iho (2). Tal mangueira 4 fixada sabre a face interna da Porta da gelada
ra de forma à permiter a continuidade de temperatura aabre a águo.
Ponto n a 1 do total de 5 p onta aproa...atada.

LENS COMPANY. - U.S.A.

Privilegio de Invenção: "LENTES DE CONTATO PLÁSTICAS E PROCESSO
ARA SUA PRODUÇãO".
REIVINDICA COES

1 "LENTES DE CONTATO PLÁSTICAS E PROCESSO PARA SUA PRODUÇÃO",lae
:a compreendendo uma -porção de corpo, consistindo de um material plál
tico polimerilado, a dita porção de corpo sendo caracterizado por ter
distribuidac, em todo ele, quantidades de agentes germicidas para razia
tir ao crescimento de bact;rias Gram positivas e Oram negativas quando
a lente á introduzida no alho.
Relaindica a prioridale depositada na Repartição de Patentes
dos Estados Unidos da America do Norte, em 7 de agOsto de 1964, sob e
ua 388.318.
Ponto

11(2

1 do total de 17 pontos apresentados.

SiRMO N 5 171.883 de 6 de ag8sto de 1965.
Requerente: SIEMENS AKTIENGESELLSWMFT. - ALEMANHA.
Privilegio de Invenção: "CONDENSADOR ELURICO À PROVA DE ELOS
E COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA POR RUPTURAC
,REIVINDICACOES.
1 . Condensador aletria°, à prova de explosão e provido com uma
ou várias dobras da caixa e, pelo menos, um dispositivo de segurança.pcm
ruptura, acionável mediante deformação da caixa do . condweador pelo dl
senvolvimanto de gases, CARACTERIZADO pelo fato de que -a tamp. (prato)
da calz , . (.o cuadensador se acha ronstrufe'd de tal forma que a farça de
.
e .
preseão aaercida sabre a tampa por umó ad. .. epressão formada no interior

TgRhO LUA 172.011 de 11 de avisto de 1965.
Requerente: J010 HOPPE INDUSTRIAL S/A. - RIO GRANDE DO SUL.
Trivelágio de Invenção: . "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM VEJADOME5
OU REiLNTORES COM ALMA 03 AÇO, USADOS 25n.

CIANK= MM:V3ICUIOB AUTOMOTORES"

6exte,reira

-

DIARIO OFICIAL (Seção 10

REIVINDICACOES"

uutubro de 1970 2749

TtRMO ND 1,72.034

de .

11 de agóSto de

• 1 - "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM VEDADORES 00 .ETENPORES WH

ReqUirentes CII

ALMA DE AÇO, USADOS ESPECIALMENTE EM VEÍCULOS AUTOMOTORES" compreende0

Privilegio de.InVencio: I.IVE/CULO"
REIVINDICAÇÕES

do um retentor provido de alma de aço e caracterizado Substancialmente
pelo fato de apresentar uma pluralidade de nervuras unindo o lábio

' terno a uma aba exterior, e ' cujo mimar° e dimensões variarão'd o aárdo

'I965.

RK EQUIPMENT COMPANY. • U.S.A.

1 - UM veículo tendo um alongado corpo principal earacterizaso

éonjunto incluindo um alongado alojamento, os alojamentos estando latQ

com o diâmetro e a função a que se destinam,
ralmente separados e cada um conotado ao corpo numa extremidade do

Ponto ao 1 do total de 3 pontos anresentados.

pe

.conter primeiro e segundo conjuntos de engrenagens de transmissão, cada

na)

jamento apenas de modo que se projetem longitudinalmente do corpo $ e

lv

ma roda condutora conetada cada conjunto para parcialmente suportar

'41

corpo atraves do resp ectivo alojamento.
•
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America do Norte, em. 28 (35)
dezembro de 1964, sob o número 421.207.
Ponto n o 1 . do total de

TERMO N o

5 pontos

apresentados.

172.018 de 11 de agasto de 1965.

Requerente: METO GESELLSCHAFT OSCAR

Km

KG.- ALEMANHA.

Yrivilegio de Invenção: "FITA DE RÓTULOS COM MARCAS PARA
COMANDAR 0.AVANÇO DOS RÓTULOS".

'REIVIM/CACOEs
2 Pita de rótulos (etiquetas), composta de uma fõlha portadora e
de tiras do rótulos, providas com marcas, aplicadas

4 margem

dos reta.

los com intervalos correspondentes âs dist2nelao entre os rótulos e deá
tinadas a comandar o avanço dos rótulos, própria particularmente 'par4

TERMO No 172.049 de 12 de agasto de 1965.
Requerente: MECÂNICA ESFERA LTDA. - SA0 PAULO:Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAmENTOS EM

de uma linha ondulada ou dentada continua, sujas cristas e depressiies
formam Co marcas.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado) /
na Reperticie de Patentes da Alemanhavem 11 do agesto de 'l964, sob na

REIVINDICAÇOEs

1 . "APERFEIÇOAMENTGS dm uu RELATIVOS A EUEPENSIO ARTICULADA
PARAl
LUMINÁRIAS", compreendendo placa metalica preferivelMante trapezeidal
com base maior superior dotada de dobras conformando aba em 'NP invertti
do, interrompida centralmente, sendo tal placa atravessada por parafus,.
que pela face posterior da mesma retem chapa em "E", por cuja sapata
rizontal

Ponto n o 1 do total de 9 pontos apresentados.

SDSPENSM'

ARTICULADA PARA LUMINÁRIAS".

aparelhos para imprimir e fornecer etiquetas, caracterizada pelo raig
de que pelo menos uma das margens da fita de rótulos apresenta a foras

OU RELATIVOS Á

e

40.

fixado ap arelho de iluminaçào, caracterizados os aperfeiçoa,

mentos pelo fato de que o parafuso mencionado atravessa a placa trapezn
dal em abertura central alongada /e vertical prevista na mesma, 'estando/.
O parafuso dotado de cabeça formada por tarugo cilíndrico que horizono:
talmente se encaixa de forma parcial em meia-cana prevista em chapa

rs

.tangular, cujas bordas paralelas à meia-cana, se apresentam com dobraa
Voltadas contra a placa trapezoidal, a superior encaixando-se no reme
te superior da aba em "U" da placa principal.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados.
2

• •

.2
!

3

o
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172.509 de a

ter dito elemento

de ageostt da 1965
aequerente: INDUSTRIAS. .1.0RK S/A PRODUTOS OIRORUICOS .
o
Pirivilégio do Invenglo:"MODUO INDUSTRIAL'
2ÊRNO

Wg

.

Outubro de 1970

entre elas de forma que pelo manos

a

norgi.o o.tior de

~superfície adsorvente no se encaixe ale ditas c , _mades,'evitando, por
conseguinte, sua inundaT10.

ARIVIODICAÇOES

Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado

modelo de Vidro para esMalte, caiacteri.
zado por apresentar. inicialmente a babe circular, de superfície lisa e suavemente reentrante, e provida de uma pequena á&
reP1 central diferenciada, tamtiem circular, .e destinada a espe1 Novo

Repartiçio de Patentes , nos 2.stador. UaideJ
junho de 1965, sob o número 4,63.735.
Ponto a a 1 do total de

Ca Ame'rica do Norte,

miZicagão de marca ou outra equivalente qualquer,bass esta ca
ia borda livre é suavemente arrodondada, com pequeno raio de
curvatura, Para formar a superfície lateral, a qual Por . sua
vez comporta um trecho inicial inferior, de diâmetro suavemente crescente desde a base ate aproximadamente entre a quarta e

Requerente: ALPA.,LAVAL A3 Privil;gio de Invençao: "13a:C10 EM VÁLVU1A3,

D!?4 Lpv4

KM 'ORMA

INCLUIFLO UNa :121"BRANA

Q1U PODE SER ACIONaDA PUS

TCP,10 DA VÁLVULA".

terça partes de alia altura total, onde atinge um valor máximo,

Bignin.1°;-ÇO.PJ
1 - Arranjo em inavulaà ao tipo cle consiste

de usa carcaça eu

triz curvilínea de grande raio de curvatura, ate a extremidade
superior, de menor'diemetro que a base, onde sofre um brusco /

po da válvula, edM entradas e saldas, um tamTao situado

estrangulamento de Secção transversal,. para formar o gargalo,
este finalmente sendo cilíndrico, de curta extensâd, e provido
apenas de um friso anelar contornante, seguido pelo Usual fri-

afasta daz entrados a

to helicoidal formador do rasca; tudo substancialmente como /
descrito e ilustrado nos desenhos; anexos.
Ponto n o 1 do total de 1 ponto apresentado.

nx

14 &a

13 pontos asresentados.

TÊRMO N a 172.617 de 27 de ato de 19;5.

após o que, e em perfeita conco—e,ncia de curvatura, prossegue
em no Vo trecho, de diâmetro suavemente decrescente, com gera -

no

dentro do intst

rior da carcaça e podendo morimentar-ee cm um plano que o aproxima o o

das saídas

maios que permitem movimentar, de fora,

disposta
do tampao dentro da eareaça e vedando esta Ultima pelo lado e&
terno das entrados e saldas da modo a formar um canal de Comunicação em
o tampão naqu;le plano, urna mexbrans elástica om forma de luva

em volta

forma da anel, entre as

entradas a

saldac, situado entra parede intez

na da carcaça e a membrana, caracterizado pelo fato de que

movimentar o tanc:o tX:

09

meios que

haste que penetra na narcaca da vjl
rula, ao serem acionados ditos meio:, W119 faz movimentar o tampo por
inteasdio de 4m4 tarugo pr :aso na haste.
permitem

nal

Vind lea

0.

una

depositado na
.;31 s da setembro de 1964. u4:4

prioridade do correzpondente pedido

Rep,14 7,tçe da patentes da Oc .;cia,
10.570.

Ponto a L 1 do total da 12 pontoe apresentados.

F I G.
44WA0 N a 172.613 de 2/ de

a

zG a 'c e da 1965.
U.S.A.

%coerente: EASTI,LUi KODAK COMPANY.-

N• lvilágio

„le Invenção: "a1A3A CKUMATOORAFICA D: FINA
CAMADA E Dis p osravo D g S3°0ATE".
REIVINDIcACOES

-

Una cromatográ1ica

ce fina camada e dispositivo de suPSY

te, caracterizada pelo fato da compreender uma bandeja para conter um
sor:ente elutante; um par de placsn de sustentação tendo camadas de

su

tnte.ruzs e bordas de união levantadas para vedar um elemento /

TEZUO D a 172.639 do 30 de agasto de

Requerente: ' AMIMO USND3S. - SIO PAULO.
Priv114xio de

Invonegio: "DISPOSITIVO PAU RZSMAR

cliTEMATOGRAFICOS 51'4 O° L"
34XX.WCA Ç45.
.

para revelar

filmes

oinew.todrc

. _ :c

raceterizado por constituir-se de um carretel, eM que nade Mo

na
Usou

provido. em sua parede interna de uma canaleta espirai, carretel • ;ate
2M

Lm vol-m.a

lenso de uma borda; halo para Custe ar di
aberta em dita .bandeja enquanto mante'm ditas boa

que as centralina-no interior doura& Calma em que pede glrer, waneallaN!

fino aberto ao

tas placw cem o borda

cas para ru,:tep;
dac de união em encaixe; e meio cooperando com ditas p2 a

'da, It:revel de uma manivela
Ponto

72 2

1

40

retirável.

tot,I. d.e 7 pollto9 R2reMi.gpr5e

;
IF
,
DIÁRIO -VACAM?. 'tSeçãt

. Sexta-feira 1e)

•Outubro_ de •1970 -2761)
t(':

-

'Suem snad reviracie.b "para' I dOntrd;ao 2.10fig0
b;or4o'.4,
Serior. de cada láisina vertical eal zemi-disco,,estrt zoidada.projegtio
minar, g4 „ se ajusta na face interna de cada parede Vextica/ lateral da

i1

armítl, nesta afixada por parafusos ou outros Meios; esta zona do jul4
taposigio 4 externamente guarnecida . cos friso, sondo que, alada nesta 4.1
altura. da arakag'íos anos lados anterior R posterior, se utilizan zsaJ,.
dois trieos apsratieado3 nos cantos dianteiro R traseiro de nenoionadat
PM* flO Z do total 4e lo pontis 4ãs;Codog,

41.

19

n

n

fr01

r iG.i
2gas.a. 01 112.679 de 30 , do agãsto 1e65:
.
$14AtTenteÚ ANTONIO SEBASTIXO DE OLIVBIRA EeANTONIO TREVISIOla.S.PAULO:
Jovem/ao ' MAPERFEIÇOAMENTOS . EM. OU RELATIVOS AMUAS P4RA,
CORREIAS EM "V".
REIVINDICACDES
_ "AFÉRPEIÇOAMENTOS

e

EM ou RELATIVOS A POLIAS PARAS CORREIAS . diá

5 UD taa2acteriz-ados pelo fato de compreenderem pares de placasseirOUlae
'VOO preferivelmonta estampadas e dotadas de rebaixos circundantes ama
cs dutioolu do suas bordas sendo que duas a duas.tais • placaS ao ju
tapootas pelo ao:afrontamento das saliãnelas correspondentes aos robaisciao
Sendo ambas om. tal região .rounidao • por soldas ou por rebites &progrido/
CSN conformando cada placas canal pfel tro aplicação de y orrela ga
¡Ponto de nft 1 ao tqtal. de 4. pontos apresentado:4

gLige.46
raND ED 272.689 de St do agOet0 do â965e
Mpusrenteo EBIALUGICÁPiliNCEZd 12DA 0 m ado MIO,
.
Rtavâaedio .do lavengtiou WERFEIÇOAMENTOS EM Enda= NANUAL
REIVINDICAODES

•,

ea

e mhPERPCIÇOAMENTOO EM =dum MANUAL% caFacterloadOD.0
.draD peados:laterais contrapostas da,suaarmacZo serem recortadas ,f2O
pla4) lOrizontalo e poro em piza do cada una das parede% apOIS2 n43C 3d2
mina wrticalp com a parte superior em forma 'aproximada do semi.die009./
Paudes:cas se constituem em'apSio o meios de suotesto920 dca*vVmeos
:ra OIROs do cilindro rotativo, em q* ue se aplica . o es4:10111 OD tordos /
do WAD dg 14inda ' em semA-dáso:, à excedas, de:pos0 reto Apataftrági.

MAMO IN 112.720 de 30 de tagOeto de 1965
Requerente: AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC COMPANY DIM/TED .Iriglaterreio
Pl'iVi1egi0 de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS RN SISTEMAS TELEFÔNICOSe
MLUOW41_41
I- Um estio comutador para um sistema telefônico ou comutadoreks,
Melhante empregando uma variedado do pelmeires comutadores a barrastrmei
ver g ais e uma variedade de segundos comutadores a barras tronava:e:alce
cada um dos primeiros o segundos comutadores a barras traneveroaie tora
°uma variedade de 'entradas associadas individualmente com diferentes Na;
too e uma variedade de saldas ligadas em môltiplo atravOs pontos de areei
sarnento correspondentes de tedas as pontes e as entrados dos ditos xá,'
meiros comutadores "crossbar l oR0 ligadas por enlace individualmenteco
saldas dos ditos Segundos comutadores "crosebar" para p ro p orcionar poli:
menos um enlace entre cada um dos ditos primeiroe comutadores %roi:mbar(
e. cada um dos ditos segundos comutaloree "croenbar" e uma trajetOria do;
uma saída de um primeiro comutador "crossbar" para uma entrada do um ¡aí
gundo comutador "oroesbar e é estabelecido pele operação dos magnetos
letor e auxiliar apropriados à dita saída do dito primeiro comutador
"crossbar" pelo que potenciais do marcação eão estendidos atraves tene21,
sais de marcação pertinentes aos enlaces disponlveie do dito primeiro;
comutadorpara
"crossbar"
os dltos segundos comutadores "crossbar", seq.;
leoionando . um dos segundos comutadores "croesear" marcados, eelecionane,
do una entrada do dito segundo comutador "crossbar" Selecionado, caras
terizado pelo fato dos enlaces entro as entradas de um primeiro comuta.:
'dor dcrosabar" e ao saldam dos segundos comutadores "crossbar" serem de'
tal modo dispostos que quando uma calda do dito primeiro comutador "eras'
bar" ; posta em uso, potonciaie de marcação são eatendidoa atravôo ter.
minais deenarcação pertinentes moo enloces mo dieponlveis à uma eeida
em cada um dos ditos segundos comutadores "crossbar", as saídas marca-,
das vendo controladas por magnetos. auxiliares correepondentoa em to4oC1,
es ditos segundos comutadores "orosebar" e caracterizado pelo fato dam.
tensão dos potenciais de marcaçào atravàe os terminais de marcação do
enlaces disponlvein produzir o funcionamento dos dispositivoe comutadores cada um doo quais é' individual aux, dos dOreos segundos comutadoreal
"crosabar" e a operação de qualquer um doe ditos dispositivo comutad0res inicia a Seleção de um dos ditos segandoe comutadores "arou:latir" 4.
aelegão de una entrada disponível do dito segundo cOsutad014 "oroesbare•
Colecionado quando então Os diteS . dispositiyos comutadores cão liberode0 e ao liberar o diepoeitevo coa e.tador ea Mlo segundo comuteior
RUGI:mbar" selecionado verve para completar circuitos para operar o maa •
nato auxiliar e o magneto coletor apropriado ao enlace marcado seguida
Nla *perdei° do magnete: de ponte apropriado à dita entreea eelocionada.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de..
Dakitado ma Repartição de Patentes da Inglaterea em 02 de setembeo de

oobng 35858.
Ihuto ne / de total de 12 pontos apreoentadon
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2141.10 NÇ173•269 de 17 dm setembro de 1965
2equerentesSaLSOW MOREIRA . S.P.
rPte9.1;gio de InvengZot"NOVO PASSATEMPO*

45IVINDICAÇOAA

1 . Novo passatempo, caracterizado por compreender anta
Caixa de papelãO, madeira ou de qualquer outro material (aqui valente, com dimensZes'programadas e com seus rebordos ligeirl
mente levantados, sendo esse caixa . provida, nos meios de sua%
respectivas partes laterais e nos fundos, de eiísticos, grata pos ou outros fixadores para o dispositivo de suporte de rede/
para jogos de tOnis ou toleibol, e da casta e respectivo teb11
do retangular, para o jago de bola ao cesto.
Ponto n o 1 do total de 10 ponto -s apresentados.

' Ir a SAM I
•....120

*

CT/
CLA
í Cr.a ,' "

S.SM335t4
95M2 1hM2

—

• ae n—•..am

•

(5M2 2)4!
23é12

CY2(51.C2).:
CT4OOLC16

WRWO a v 172.723 de 30 de agOsto de 1965.
COMMISSARIAT A L I ENERGIE ATOMIQUE.

~NO,

olvoquote~

9rivi1Szio de Invensiot "PROCESSO PARA DETERMINAR

A RADIOATIVIDADE DAS

PRECIPITAÇOES ATMOSFÉRICAS 3 0 DISPOSITIVO PÁ

RA P6R EM PRATICA O REFERIDO nocassou.
nulturgçkcofig

-

Processo para determinar a raioatividade das precipitags

Qosferices, caracterizado por compreender

.preciAtações

recolher permanentemento as

dentro de um reservat'Srio, deixar escoar a água reoolhida

002 uma vasSo proporcional ao nivel da água dentro do citado roservatg10 9 O Eedir permanentemente a atividade e o volume da Agua ovacuade pa,

átv
000 o 000
0O00 000
•eTr00
000
o 000 00
0000,°000
°o -o-ciwo
oodervonoo

• 0 0 C, • 000
e C. 3

,0000mn000
000.ono,000
00,toO oco
• Doo() od°
'00 00IkO00
000 O 000
0 00C o 00 a

• 000 O 000

V4 fsr l do reservatOrio.

depos.ttsdo
194k, sob •

.001vindica a ?rioridade d,..) correspondente pedido
!Separtisgo da Patentes da França, em 1 de setembro de
e86,eu,
Ponto n o 1 do total de

5 pontoo *m..~tado0,

TERMO 4Q l73.79 de 17 de setembro de 2.965
Soquerentet:tU: PHILIPVGLOWIAMpLUYABUIBM . . dolendol
Pri4i14gio de InvencIot°APERFEIÇOAMENTOdSM OU RUAMOS á
PÁRELRÓS MASSAG — "
BLATE/COS0

ak

1 Díspo31$1vo de massagem para aparelho aleta00 # dai*
partifielarMente . para barboador elo átricea SOÇOi 1,* sul
movimento de . aelenaáento altetnado podo o0,1* ffia4iXiaad# PANP
tiM MONdiftentó do 3.nnalstu coo impacto e r ,) qual SUO do 24,
19
•

200110~- ,or ,

a.off
41N. maa •
IATd` ~.
,

n

x.k.n

15 e

'
41Pf **11,.

13

e
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'

;

:ropi.dfAu

emento onde déo colócadas anpeçasdeimessagem.inoldiat
ga impulsora apoiada entre deis sti~en'e:suátentadc~1
'fnlagao aonmesmos por, ele Ment o&éléSticosSituades i'dá etàà/
Ude da peça impulsOra, caracterizado pelo fato de que as
.0s . pega s' de sustentagio tem mOdUlos'diferentes: de

4

elastioldj.

''deá

A tequerente rOivirldiOU a prioridade do correspondente
Sido depositadena Rnpartição de Patentes da Alemanha em 18 /

"

ti es-'r :Z
106 2153

o ovor,so tendo em's'u b
sü.Miotj
voltada para belÉo • na' qui se = apoia' a 'borda
tato c8n3.00, tendo . ein - seU '601:0 01-)

iiiMon-pon 9

ontornanteD

temias, de foa
0, conjunto Re4t)

estendo pintura decorwtiva.que Poderá.representar Papal liba
8C18-4i3talhtsde s'Obraneelhaà.e •barta tr00% cinto ãeVe,
Sop bravos év-mXos e bot8eso
Ponte O 1 do. total de pontos aprosentades,

ao, setembro de 1964, sob nP P 35091 IXd/30f0
' onto gM 1 do. total de 6 pontos apresentados*
P

WDRÉD N O 173.3o3 ad,zo de setembro de 1965
Requerente ALAOR PASCHOAL PELA
rivllágio de InvençãosnOVAS DISPOGiÇOES

cONsTRurIvals È/4
riSTaicos'in mIto"

DOG PARA COLDADORE3

SEWPRIWA
"NOVAS DISPOSIÇOMS CONSTRUTIVAS EM CABOS . PARA SOLDADORES EISTRIcos DE MO" cOrOctw.:izacias essencialmente
pelo
fato do cabo ser constituido áe duas Jr.eías partes Ocas sime.tricas ou assimétricas, obtidas cri plástico injetável, e di tas meias partes dotadas em suas extremidades, dianteira O
traseira, da nu rebaSamento semi-cilíndrico que justapostos
formam uma superdcie cillndrica, contlnua, para. receberem dm
anel' ou braçadeira de união, completando esta união parafusos
de press'áo que afixam conjuntamente, na parte frontal, o corpo metálico portador de conjunto resisti:ncia elétricavpelo /
'fato ainda d.s duas meias partes ricaà possuirem internamente,
na parte mádia transversal, uma.saliencia plana onde se fixa
os poÀos do fio condutor, prevendo-se ainda um ressalto cen
trai espaçador, e finalmente pelo fato das duas Meias partes/ i
5cas serem dotadas, na parte ftental de frises Ungitudinaisp
sue centram o cor po metálico portador ' do conjunto
resistáncia,

frisos esses

que fazem encontro com saliOnciasmeia cana
passagem dos terminais elátricos
Ponto no 1 do total de 2 pontos apreseitados*
s

de

1

.WEHMO . NQ 184.467 de 11, de novembro de 1966

ãeerentet,..KLAUS. WOLFGANG GRASSL ..p0
Xodelo,4ndustr1a3.t " NOVOSODELO DE CAPA PARA ESTOPAMENTO DS
,

•

VEICULOS E,OUTROS"

_AEMDLUAÇODO
.4.... novo modiilo de capa para estoramento de veicp,os
ou'Groo, caracterizado por Compreender a capa prOpriamente dica
ta, a qual é formada por duas partes, sendo a inferior
em material de cournfll,xlvel (napa), e..a superior apresenta
do a sua superfície externa inteiramente revestida por um te
eido feito de pelo, dito tecido apresentando um desenho fome
do por 4reas quadrangulares, as quainpoderão apresentar core
contrastantes¡ como por, exemplo, preto e branco, dando assim/
maior beleza ao conjunto; e ainda, ligando as parta inferlogi
e superior sendo prevista uma Larga faixa feita livalmente
eR,
tecidb de pele, porem em úma s6 cor, faixa esta deixando Ume,
aberturs'anterior 'para apliCação no,estofamento dos veículos

/nRsp No 164.435 da 10 (.14, novembro de 1966
INDUSTRIAS DE CHOCOLATE LACTA ' 8/A S.P.
' 07' —vTSTRIALt "NOVO
morelo DE. EMBALAGEM PARA ONOCOLATIM"
REIvIuDicAça.es
- Novo ' Mo di10 . do 'em101ogem para chocolates,

F Acerenta:

-ra çlMàQu por compreender uma
caixa dnformato tronco-COni.

2754
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, 49 prç,:d4s3

I

I

.

1

prtzt(à
aa patroa oendo que
Jffie preadú a capa AO estofamCnto, ditas Élias sóào introdu01
tias $4 41hoses provistón ta i)art le finalmente, a /
Mete puPerior', e . raalá prOpria~e a sua sup'erflae extexpia/,
')reita em tecido de pele, ,t1 restida p;,r fola de material /
plíatiéo transpa.vente paz'a cot ;W:V.',ÇlãO) o 'limpeza da capo; tu.
do SUbSt3t1CiOlMellte como descrito e ilas ijZzi do mos desen:nos s,

T2uo á 2 196,666 de 31 às shet:ro'de abem'
ReqUer e' ntei R-21,7,CW COM:PAI:E'
MOaç:lo 1n4de`tr .á1:' , u0v0 MODLO DE PRODUTO ALIMENTAR PAAA WEIÇORS Lr.
OBIRÀS"

UOXOS

mesmo, o dito reticulado compreendendo porcSes retangularea ~azada*,
au11,4
com maiores dimeneies deeenvolvendo-Se ao longo do planos "ves

Adi.

.

*

TOV ,p0

Ponto n o 1 do total de 1

ponto

1- Novo nodeilo da produto alimentar para reteições ligeiras, a araw
terizado por compreender uma tormação retiCulada,aubstancialMente'rebal
tad* ao longo do desenvolvimento facial curvilíneo da porção de carpo dm

presentedo

tancialmente horizontais.
A requerente ' reivindica A prioridade do correspondente pedido doRkA
isitadq na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da am4rica em 25 de

136.283 de 18 da janeiro dP_.3,961
2:2py,0
'Requerente: MULK± & CIA LTDA. =SSO.PaUlo.
Me.dãle . Industriai: "NCVO E ORIGINA MOD510 DE SUADO PARA PALMISSA 22

outubro de 196 .7,, sob na D-9157.
?onto .1 2 1 do total de 5 pontos apresentados.

BORRACHA OU MATERIAIS SIMILARES"
REIVIND;CAONS
1- "NOVO 2 ORIGINAL MULO DE SOLDO :P;tRA PALMILHA DE SANDÁLIA G'
BORRACHA, OU . MATERIAIS SIMILARES", caracterizado por ser o solado, em
mestao totalmente preenchido de pequenas ellpees ' saliento (1), rei,..airaento dispostas entre si, havendo no centro de cada Mlípas uma tigz..
:Ira':tamheM manente (2) que podera'reproduzir uma'letra qualquer do alt kmbet0 mu, ainda k . um outro almbolo qualquer.
. 1:36ntõ n 2 1 do total de 3 pontoe arre1.,4ntadoc.

5dr.10 N2 196.714 de 05 de fevereiro de 1963
Requerente: CIA. INDUSTRIAL BRASILEIRA DE CALÇADOS vuLcALazabla Moa. sitits 3.11,. =são Union
Modi10 Iniuetrial: JOU 3 ORIGINAL COMPIGURACIO ILKIOADA A 301,11~

REIVIMgCAMO

;)

7 e4;--

1- SOVA E 0RIGINaL'CONFIGUR4I0 41.21I004:44 40b003, oiwoçOrktua*ft
196.255de15 de jandlso de 1968./

ARN

pelo tato de se apresentar ooa a região correspondente à plaate de IA
provida de sulco que descreve figura irregular ovalada e aionga.fai ao

Ilequerentet SLEIMAN DAI IT MILAN . 5O PAULO..

sentido do eiro lon g itulizal do calçad,. uendo que wa raivas laterati

Modelo Indu.;triall IZOVO MODtL0 DE CrTA-LIGA PARA USO ',MIWIN0.7

;,3

as

cinta-liga pare use I'oBinino,:zaractsriza./
1 -No gor modao (13
tiras
serem costaradA3 ao lon go da cinta)
pOnta$ das qUatro

as tem uma alma de el3tico reveStide por tecido, M
onda UlA dasta$ pecj
que passam alternadamecte
uca dois laterais &este h; fita3 longitudinai s
e
materiais
desejados; a Corda
tozalidade S
em sj-Je.rtas , ditas fita3 ra3
da •.W,,s1 5 guarnecida com renda; is am
inf2ertor do tecido constitutivOs
a taMb4m com
bc.rdaz dos tecido s das tiras sio guarnecida

tas

:onto na 1 do total de 2 pontos Anresents.o
•
,/

3
f •

o
çe
i joi

-

WI

(et et m

•Sa

;

M
•

• '''‘r."

.-41J.4J
5,21
‘1:f
1.5n
.4

FM"

•
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entre tal sulco e ah bordas dà colado apresentam-se com sallindastraal
wrsais'paralelas, enquanto que internements ao mencionado sulco a írea,
travessada por outra pluralidade de , nervuras igualmente transversais,
que alternadâmente atingem lados opostos do refe.rido eueo,,onan.anto,gue.
a regiao'correSpondente,a0 Salto . apre2enta7se;com sulco Sm forma 'aProf..
' XiMada , de ferradUrí, aberta em dire4o . II zona do i eolado da Plantadd.P4
Sendo que no interior da írea limitada Pelo sulco encontram-se
cias transversais que alternadamente atinged,*por Seus extreMos, as hoz,
das do reterido,óülco,.enquanto que externamente . ao mesmo, entre as bcw
das laterais do salto e ó sulco enceátra-Ce pluralidade de ealie'noias
traneVereals.
Pontw, n2 , 1 do total de-2 pontos apresentados.
,TÉRN Ne i9.765 do 06 de fevereiro ' do 1968
Requerente: OASIMIROSILVEIRA . S.A..INUSTRIA E COMERCIO s4.CstarinaDesehhe Indnetriali "NOVOEORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL, PARA TECIOS

.

QtRMO MO 198.105 da 4 do abril de 1968
los¡uereote: IWZONEARTINs'o.
Iaáustria/WRIaIkAL cONPidua40 gm'wstÁ IWRHOTIVÈLfl
•EXVIdDICAC

•

ORIGiN4 CONIP IGURAÇXO

re4 ME34 DEgONTAY.Ifip ,onedoter4ada por .
áio pá, cada um! no foriontosenerico
diiimina retangular aldrigada 414
'Posta na 'Verticál,esendo que o trecho inferior de anboe oø laterale do:
cada lamina apresentam projeeSos paia fora em rampas, e qao a seguir di
bram-se para baixo em angulo reto por pequena exten40, e a face Wer/

er da borda do dada lamina tem região mediana recórtadar, dane.) formsoão
dois apoios laterais com facminferiores plana0A
Ponto n2 1 do to +.1 de 5 pontos apresentadoer.

a

REIViNDICACE

1- NOVO E painu4 DESENHO ORNAMENTAL PARA upn000, oaraoterizado
por apreeentar a haura eetilizada o taracterStioa de um Oaprino'oamlshande e ee.posição de Perfil,'fignra aspa que pintai ioestampadaelli
otires oontraetantes tom o TUndo ' do'tecido no -qual4 o desenho "aplicado.
Tonto h2 1 do total de 2 Doátoa-apreSentadoe.

n

.5

TáRMO N 2 196.773 do 06 de fevereiro de 1968.
Requeronte: . bASIMIRO SILVEIRA 3.A. INDUTRIA 2 COMER0/0 mata.Catarinoo
,Desenho Induetriali NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAI, PARA TEOTDOS°
REIVINDICACOEs

1- NOVO E ORIGINAI DESENHO ORNAMENTAL PARA . TECIDOO, caracterizado
por apreeentar a figura.eitilizada e caraoterLitica dó dols'peixes nadando em posiçá.o opostas, figura 'esta que Ér ‘ pintada e estampada em (Aros contrasantee com o fundo do tecido s no qual .í.o dosenho.aplicade.
Pento yle 1 do total de 2 pontoe aprese ntados.

TÉRMO N e 196,774 de 06 do fevereiro de 1§68.
R equerente: CASIMIRO SILVEIRA 8.212INd8TRIA S COMERCIO 4ts,oatarina.
Deponho Industrial: "NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA TECIDOS"
REIVINDICACUS

PARA TR2/1:QS, caracterizado
por apresentar a figura estilizada e oaracteristica de uma.balança, fi
sura essa que 4 pintada e eatampada em (Área oontreateatee .0. 01 O Itundo
do tecido no qual 4 o desenho aplicado,
.Pnnto ne
dO'total de 2 pontSb apre2entadoa
1- NOVO Z ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL

lalxv fly

437.253 de 19 ao marco de 196i

itequerentes MONTSCATINI SOCIET1 MURAM PER Ineuumaulmw,
02ARIA E CHIMICA

;I= ITÁLIA

P
' riv.de -Davençãot . *1 PROCESSO PARA 4 PREPAR4.00 DB PECCULati
TáMO-SOLDÁVEIS

P.

fleivindicaçOes
- ma processo para a*Preparação de pç:24011as termo?:
goidávoio para embalagem, 1:, base de pOi/meros-eristallnos#
de . alta.olefina2, obtidos em presença de catalisadoreiet
reó.especificosye mais particularmente, á base clo pollpre!
pileno de grande percentagem de crista1inidadmaracteg04
do pelo fato de q' ue a pelfeuia aupotto or; submetidaaum trá
tamento . qUe modifica a syparticie da Pedeu/a, o logo'ne Sã
plica 1 . pe1/cu1á aásim tratada wn reVestimeno Ca p as ds. UI/
.nar prOpria película Soldável tármicameltetreVeatiMente:
que.conaiate de copolímero de . cloreto de vinil°, coarticgm
lamente, de copol/ieros de cloreto de vinilahcatado de vi
Reivindica-se iprioridade do correspendOnt0 pealo 444,

poaltado na Repartção , de Patentes dá Itália,. sm 17 de WUUN:,.
ço de 1961, sOb 112 .5047.
Ponto u1 de UM total de 7. pontos apreaentadosi
CREO N Q 1424885 de 16 de julhO de 1962'
Requerente: SANTO SPITALE =1= 61210 ,PAULO

Privide Xnvengao:“ UM: 1,18V0 TIPO DE TAMPARA
URRAPAS E VIDROS EM GERA& Q4

DJÁRhe OFiel:3, 1 _

Outubro de 1970

Srr:ão 111)
_

,

"Pontb n 1 de um total de 7 pontos apresentados.
Reivindicações
di !dto

tipo de tampa para garrafas e vidros em gora/20044

,titaldo da meta/ 9 plístico ou de qualquer outro material adequa-

para esta finalidade em ares a tamanho desejado, caracterizA
do polo fato de ser apresentado num disco maior ou menor, do Y

i°

ptal. partem diversas projeçõea verticalmente para cima, encurva

Inõ se'a seguir para baixe l formando-se para i digo formando out.,
Was raantraotos DP 3, e apta, encurvando-se para fora 2 tondo ori&

__-

TERNO H o 144.64 ete

23 de:. novambrode 2962

Requerente: MODIt OIL CDRPORATION =14 110.A.

24444 ditem DP lt

e ;ia adaptado em sua face inferior * um Coei,

0 . 74 da borraoho ou de qualquer outro material male4vel e apro.
piado&

Prive deInVençiet " APARELHO PARA DETERMINAR

0 fEOR OCUSWOO

DE tig COMBUTfirEL ".
/ 1 s'

Reivindicações

nato nu 1 de Uft total de z pontos sprecantados.

1 . Aparelho para determinar o teor octânico de um combustível, caracterizado pelo fato de compreender um motor de combustão
interna operado pelo referido combustível e meios para determinai'.
rem variações na operação do referido motor em relação a um valor
pr;-determinado, por exemplo; uma intensidade pre-determinada de
batida * incluindo meios motores conectados para ajustarem um pari
metro do motor * a um sistema autom;tico de atUação f/eX£vel RI e
sob o contr.:tio dos referidos meios de determinação para fazer com

P6,

que os referidos meios motores ajustem c referido parketro de M4
do a conservar a operação do motor

s ubstancialmente

sob o rateri

do valor prâ-determinado.

to 44.151 de 24 de outubro de 190

Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidos dopo

niqUarenta- IMANTO =RAU =tc liaL4
Távençaor PROCESSO Et APAREIBC PAU LRYMITAR

sitados na Repartiçào de Patentes dos Estados UnidOs da America,'

em 16 de dezembro do 1961, sob na n o a 160.051 a 260,0521respeew,

4, dm De um im po Fauno w.

'tremente,

BeivindicaçOes

•

1 * Processo pata levantar a . felpa

49 gM tecido tal,P",~0

Ponta

n t, 1 de um

total de 29 pontoo

pato da filamentos t ermopUcticoscompreendende eenceelphamem,,
to da um fluido

aquecido atraves

do lado dó avoisso do totio# oe

lambia d. fluido. iagaildo
-•
travel.' ao tala, pelo lado do aviem do ~mó i amue Meatir4 '/
*atolai& por encaminhar um jato

do . alrogants an

uma d/regio normal ao plana do toido , P4f4
2toCat e 'algar a tapa no lado direito do tecido,

LSO

Rel'indicatse a priocidade do corrijo:adente pedido doPOriU

40dS Re p artigió

49 Patentes dos BetadOM

141401 44 iatION,

14.

42, 40,0r9 4e 194 * sob , nO 49,407.
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