EIPLI Lie

rE
1
S E Ç

OCl/1.•

ANO XXVillfif - N9 203

DEPARTAMENTO NACIONAL
OA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PORTARIA N9 34, DE 16 DE
OUTUBRO DE 1970
O Diretor-Geral do Departamento
Nacional da Propriedade Industrial,
ilsando das suas atribuicaes,
Considerando que a criação do
'Grupo de Trabalho de que trata a
Portaria n9 67, de 2 de outubro de
1967, não atingiu aos seus objetivos;
Considerando que nova orientação
foi imprimiria aos trabalhos da Divisão de Marcas,
Resolve revogar a Portaria n 9 67,
de 2 de outubro de 1967. - Tliomaz
Thedim Lobo, Diretor-Geral.
PORTARIA N9 35, DE 16 DE
OUTUBRO DE W10

CAPITAL IFEDEBAL

Diversos
N9 177.362 - Murillo de Leão e
Campo. Concedido o desaraulvamento).

Exigências
• Diretor-Geral do Departamento
Cumpra exigência técnica:
Nacional da Propriedade Industrial,
usando das suas atribuições,
N9 154.8554 - Metalúrgica Heieny
Considerando qu erma orientação
foi 'mordenda aos trabalhos da Di- S. A. Ind. e Com.
visão de Marcas daste Departamento,
Resoiva revagar a Portaria n 9 13-70,
Serviço de Documentação
de 20 de maio de 1970. publicada no
Diário Oficial, Seção III, de 26 de
Em 16 de outubro de 1970
maio de 1970. - Thomap! ThAriim
Lobo, Diretor-Geral.
Exigências de apresentem clichê
N9 856.279 - Tranquillo Giannini
S. A. Indústria de Instrumentos de
Cordas,
N9 880.405 - 'Fábrica de Etiquetas
Em 16 de outubro de 1970
Heivetia S. A.
N9 860.415 - Darrow Laboratórios
Reconsidera.cdo de despacho
S. A.
Indústria Textil
N9 860.42'7
J. Capitam) Usa. Lida rao pedido de reconsideração do de.spacho Strasser Limitada.
que deferiu a pat. MI tarina 129.041).
N9 860.428 - Imobiliária Xavante
- Reconsidero o • despacho, publiando Ltda.
no D. O. (Seção III), de 7 de marco
N9 860.515 - Publicano IS, A. Inde 1966, que concedel a patente, para dustrial de Calçado se Artefatos de
.
Borracha..
o firn de denegá-la.
N9 860.680 -- Christian Ciray CosFábrica de Enceradeira Comercial ,méticos
Ltda.Bandeirante Ltda. (no pedido de* re- N9 860.900
consideraciio do despacho que defe- lianUrtadota - enrica) Comercial e
riu a pai PI térmo 113.983). -Nç 860.901 -- Casa de Sniirie São
Nego acolhimento ao pedido de re- Luiz
•
Ltda. •
consideração e mantenho o despacho; N9. 861.451
) Abrasivos Clioper
concessivo, publicado no D. O. (Se- 0)(.(mond Ltda. •
ac
29
de
junto
a9
19(34.
ção
N9 ;861.509 - Cia. Niartimby cie
(r.) p..(11c1,)
Nereu Ilibas
5leos3
• Vegetais.
reconsiderae5o do despacho que de:- ,N9 861.066
Amoré Indastrias
feita a pat. PI Urino 11.274) . - \limenticias
Ltda.
de
raNego çicolbiniento ao Pedido
Artigos de' Escritório
867.:1 5 1.
consideraaiiao inati:.))(ilio o rlespachn 'N9
wenneé Lula •
concessivo, publica& no D. O. (Se- raaN9
807,206 - Ploquet-Monopole.
ção III) de 18 de nado de 1968.. i .1\79 867.923
Indústria e Camérelo
Nichibo Ltda.
Ortonedia, Salva-Pé Ltda. mo pedido de reconsfdern()ão do deapachu, N9 867.924 - Indústria e Comércio
que deferiu a pat. MU thrnio rdi-1
Nichibo Lida,,,
: - .rtiero 134.861). - Reconsidero o des-i
,pacho, publicado zlo D. G. (Seção' N9 '967.925 - Ind .ústria e Comércio
Uao de Sovereiro de 1964, que Textil Nichibo Ltda.

'Expediente de Diretor Geral

149 584.907 - Gotas Digestivas tie
Laboratório Alberto Lassa - Lessa
Miranda &
Ltda. - cl. 3.
N9 655.345 - "Mies Cobertura ACew
tinada" Indústrias York S. Ala
N9 867.928 - Indústria e Comércio Produtos Cirúrgicos - cl. 48.
N9 677.551 - Boiform
FreitaS
Textil Nichibo Ltda.
cl. 2.
N9 867.921 - Indústria e Comércio Araújo & Cia. Ltda.
Textil Nichibo Ltda,
N9 722.893 - N.
da ConceiçãO
N9 867.928 - Indústria e Comércio - Farmácia N. S. da S.
Conceição Lia;
Tendi Nichibo Ltda.
rnitada
cl. 3.
N9 867.938 - Editada Cuiabá LiN9 660.542 - Cruz Pardense
mitada.
Ca".
feeira Cruz Pardense Ltda. - classi
N9 868.071 - Transporte e Turismo se 41'.
Armando Lopes Ltda.
N9 682.251 - Nectil
Laboratdrioa
N9 868,080 - Mohamad Zeinei El Ostam S. A. - cl. 3.
Babe,
N9 692.435 - Magna - Paulo AnN9 868.117 - Judite Cabral de tônio Dias Menezes - Cl. 47.
Barros Fernandes.
Cumpra o artigo 73
N9 868.221 -ASCOL Assistência
Contatai.
N9 441.121 - Rosirnar S. A. InN9 868.223 - Max Eberhardt & eia, dústria e Comércio.
Ltda.
N9 441°.636
Gasparotto La,bate,
N9 808.269 - Indústrias Químicas
N9 657.420 - Pla,nofatura. Paulista
Xilolite Ltda..
S., A.
5.
Amilton Teixeira
N9 868.277 - Thaler Distribuidora N9 72000
de Títulos e Valôres Mobiliários Li- Godoy, Luiz. Chaves Oliveira da Pa03
e
Rubens
Alberto
Barsottl.
mitada.
N9 725.004 - Anditon Teixeira GaN9 868.292 - Modas Talissa Ltda.
doy, Luiz Chaves Oliveira da Paz
N9 868.655 - Coralbox Artefatos Rubens Alberto Barsotti,
de Metais Ltda.
N9 868.802
W. G. Barbosa Lu- N9 725.014 - Amilton Teixeira Go.
doy, Luiz Chaves Oliveira da Paz ia
brificantes Ltda.
Rubens Barsotti.
N9 868.808 - Ulaman Comércio e N9 725.408 - Indústria e Cornérci0
lienresetnaçõe sde Bebidas c Cereais Ting Ltda.
Ltda.
N9 725.594 - Sintaryc do Brasa
N9 870.089 - Administradora de S. A. Indústria e Comércio.
Yrn óvcis Nasset Ltda.
Cumpra os artigos '73 e 96
N . 870.109 - Comercial Agrícola
Paulista Ltda.
N9 667,420
José Franco.
N9 876.503 -Cia. Mercantil e Industrial Arapua,
DIVISÃO DE MARCAS
N9 676.655 -- José Elias de Barros
Pacheco.
Em 16 de" outubro de 1970
N9 676.691 - Indústria Nacional de
Inseticidas e Fertilizantes S. A.
Notifiaaaatio
N9 677.546 - Freitas Araújo I& Cia.
Depois de decorrido o prazo de Ltda.
60 dias, a partir da presente N9 677.548 - Fraltas Araújo 8; Cia.
data, para recurso ou impog- 1_ ida •
nação, e se nenhum interessado N9 677.550 --Freitas Araújo k. Cia.
do mesmo se valer, ficam no- Ltda.
tificados os requerentes abaixo N9 725.019 - Amiiton Teiaeira Go*
mencionados para comparecer a doy. Luiz Chaves diiveira da Paz e
éste Departamento, a fim de Rubens Alberto Barco 1t5.
efetuarem o pagamento da taxa N9 725.107 - Banco da Província.
final, dentro do prazo de 60 do Rio Grande do Sul S. A.
dias, contados ria *data eni que N9 725.111 - Banco da Província
tiver expirado aquele prazo de do Rio Grande do Sul S. A.
recurso:
N9 '725.114 - Banco da Província
do Rio Grande do Sul S. A.
Marcas deferidas
N9 725.477 - Valery Perfumes do
Quirubra- Brasil S. A.
N9 725.626 - Parafor
eiI - Química Industriai Brasileira
N9 725.597 - Sintaryc do Brasil
S. A. - cl. 2.
S. A. Indústria e Comércio.
N9 725.671 - Votecipa Comerciai
Marcas indeferidas
S.
A.
3.̀3 9 619.611 - Nutria - Peles Nu- N 9 725.90a - Pilot Pen do 13m11
Iria Ltda. - cl 33.
.S. A. Indústria e COrnérC10.

REVRSTA risA PROPR1E
INEDUSTRIALr
concedeu a patente, para o fim de
denegá-la.
Primo Big3 •.,to (no pedido de reconsideração do despacho que indeferiu a. pai. MI térnio 140.008). Nego acolhimento ao pedido de reconsideração e mantenho e despacho
denegatbrio, publicado no D. O.
(Seção LU) - de 8 de dezembro de
1966.

QUINTA-FIE 111' A, 20 DIZ OUTUB O 10E
10E11375)

DIAND 9fICIAL>.
:
„ • e c:22;3~de -das-mpasCgeteffi
'! destinado- - publica çdc4
S`dOão, de , 'Commcebido
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aS . Jaço dois, • em papel acetinado
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• .2erão admitidas cópias em tinta
• :;, :reta e indelével, a critério do

•

Outubro) , de 197C'

I

•:)) 4•

'.•?C1(1,211eÇOev 223rgi7Wel3
fz'aTía retribuída, nos casos de

ou omissão, serão ent.,...ininha.•
por escrito, 6 Seção de Redaqvlit da Otp
fj(!a

(7.-7:?.272C ("), %-,-:!.7•7;.:(1.U7r)

4) /In rssute(!,.W.,7533 serão to7za:._,.:23 1) .3 . O transporte por
G2 aé^ca será contratado separa,fsmente com e Delegacia da Em-7;résa D7adleíra de Correios e Te'57P,"193 em Brasília. Esta poderá
3uvegp.7 também de encana‘.";.',::1ar a pedido de assinatura ao
).11.B. Neste caso. o assinante
as E; .2 .
o edido dc assi• ,70, e o pagamento do valor
Correspondente, r,a, forma do item
5) â remessa do valores para

,33sínetwa, que será acom2-..anhada
., !et esclarecimentos quanto à sua

yp!,,,caoão, sertl feita sómente, por

CSOOão co pubStc:dado
oapocatorno oDodelottiamOdgn
Mdd g onal de Propriedade) OndeotrIcal do fletalotOrto
anddocr10 o do Cornõrolo

emprtsse nas oficinas de Departarnerrio de Imprensa Narlord

No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êssO
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Emprz5sa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a cornffleta; o encamí?atamento ao destinatário pcv?
outras vias, independentsmente do
acréscimo no preço.
7) A Delegacia Regional da
Einprêsa Brasil,eira de Cormlos
Telégrafos em Brasília rer.erva-so
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifo
comerciais aéreas, mediante airiso-,
prévio aos assinantes.

ASSINATURAS

2) Os prazos da assinatura o
do porte aéreo poderão ser semestral ou anima e se iniciarão sempre
Semestre
C)3 30• : r Semestre
.....
C7,9 82,50 no primeiro dia útil do mês subseO prazo das assinaturas
AnD o0C00/0D40000oode V70 60,00:4no ..000000040000000
d5,00 qüente.
para o 2xterior é Sdnienie anua/ F)
não haverá transporte pO?
Exterior
11-ctesit-fr.
aérea.
"1724,.) o o o
C7 05,CO! Ano 00 0 0 0 . 0 O .0_0,0 0 O O P_0_0_0. 075 J0,00 ,
o.c -1 o t_o_.
9) a renovação deved asr aDo
licitada com anteced4ncla ás3.43
PORTE AÊREO
dias do vencimento da assinatura
e do porte aéreo Vencidos, oca°
Semestre •
.0a
Cr$ 102,00! Ano .....-0000croo-0-0•• C.r8 'amo suspensos
independentemente ao
aviso-prévio.
NÚMERO AVULSO
- O proço da número avulso figura na última página de cada
20) Para receberem 03 np3sexemplar.
mentos às edições dos órgãos oficiais, os ass'ilantes deverão colicl- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ . 0,02,,
tá-los no ato da assinatura.
se do mesmo uno, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteribres.
REPARTIrJSES 6 PARTICIWIR218

FirmosomArttoo

No 725.877 - Industrias Salubre N9 630.784 - Ressolagero Avim)
do Brasil Ltda.
Ltda.
No 742.045 - Labnrat&rio Josolin No 632.954 - Indústria de Calçados
.09vo.,:e.-..ina Santa Fé S.
(titular
A.
Novak Ltda,
Ltda.
fej. 255.224).
N O '742.419 - Laboratórios GembalN9 268.696 - Cobin S. A. Comércio
N9 634,000 - Orlai Emp?eendimen.o )ndústy:la.
la, Ltda.
tos Imobiliários S. A.
Ni9
No 744.900 - R. A. Faustini.
- Instituto QuimioteN° 635.373 - Laboratório Acinom
apico Brasil Ltda.
NO 744.901 - R. A. Faustini.
Ltda.
222.187 - •merican Cyanamicl
N° 635.574 - Casa Masetti S. A.
Diveísos
Indústria e Comércio.
• 9 581.064 - Laboratório Americp,NO 634.472 - Laboratório Neomed
no de Farmacoterapia S. A.
Galbani S. p. A. (titular
Shell International do reg. 239.519). - (Indefiro o Pe- Ltda.
• 376.211
N9 638.500 - Paterson Candy InPetro'leum Company Limited.
dido de prorrogação).
ternational Lim ited.
576.328 - Dr. Kari Thomae
Grandes Moinhos do Brasil S. A.
N9 639.933 - Metal Indústria Me• M B H.
- (Indefiro o pedido de prorrogação) cânica Ltda.
N9 375.629 - C. II. Boehringer (titu i r r do mo. . 255.100).
No 641.927 - A. C. Garcia
Sohn.
nior.
• tfiG.330 -- C. H. Boehringer
No 642.925 - Indústria de Plásticos
SOhli,
Lt da.
G7C.632 - C. H. Boehringer NO 252.239 - Companhia Mercan- Brinke-Flor
NO 644.307 --- Expresso Mauá
til e Industrial Ltda.
Lt da.
•
470.633 - C. H. Boehringer No 383.391 - Wickes Corporation. Transportes
N9 645.850 - Metalúrgica Tobler
NO 383.393 - Wickes Corpowation.
Sohn.
67tt.114 - Laboratório Lutécia N9 501.651 - Equipe Representa- Ltda.
NO 646.362 -- Malhará. São Lázaro
ções Comerciais Ltda.
•
S. I,.
Ltda.
•N9 673.464 - Laboratório TeráPica N9 528.530 -SERVALS.A.
N9 647.910 - Laboran FarmacêutiTransportes Comércio e RepresentaPau113te, S. A.
ca S. A.
N'.• 678.465 - Sondar do Brasil ções.
NO 648.750 - Bcodil S. A. Emprêsa
S. L.. Indústria Farmacêutica.
3,-x9 532.551 - José Antônif San- Comercial de Importação.
N o 678.470 - Laboratório r.ro.ráPisa chez.
Paulista S. A.
No 532.804 - A. Orugian & Ir- N9 648.795 - Laborterápica Bristol
S. A. Indústria Química e FarmaN9 678.591 - Farbenfabrike'r Bayer mãos.
Aktien9:esellschaft.
• N9 565.535 - Cortume Nazaré S.A. cêutica.
No 678.919 - Mercy & Co. Inc.
No 576.359 - Electricacustic G.
No 649.312 - Marmattos Ltda. InN9 225.227 - Laboratórios Lepetit
• dústria è Comércio.
S.
586.811 - Lacinhos Côr de Rosa N9 649.516
IVieci Medição e ConInfantis Ltda.
tróle InduStrial Ltda.
N9 725.301 - Bocal= Li- _
a
r
.
'
592.028
Ikera
Indústria
e
Cornited.
No 649.516
Meei Medição e ConNo 725.308 - Beach= Group Li- ,r.:• rcio S. A.
tróle Industrial Ltda.
snited.
N9 598.500 - Pacit S. A. Máquinas NO 649.523 '
Metalúrgica Malt
NO 725.319 - Th, Dow Cheinieal dc Escritório.
S. A..Memasa.
Company.
NO 601.910 - Metaiüt glea Mneroa
• N9 649.997 - Serraria Matinore
Volgate
Nr9 725.509
'á h.
Company.
• N9 605.967 - Aceel S. A, Indústria Ltda. N O 650.043 - Ferragem Fronteira
No 725.603 - Chis. Plizer & Co. c Comércio.
Ltda.
Dia
NO 618.579 • 0•'(,i',131* Comercial NO 651.125 - Mavi Indústria de
Monsanto Company.
1\19 225.815
1.•
Ltda.:
• V.6.813 - Monsanto Company. Ltda.
..Uifyèizeías diversas

‘•' 'fav
ou F.,a1¢ posta?, M
do Tesoureiro do De004/7?,80)
Imprensa Nacional. Qfger~ . ;aa contrato cle porte, aêreo,ev3 ATUM,
da Delegacia Regional da Empasta
Brasileira d.e Correios e Telégrafos
em Brasília.

~que

NO 652.522 - Duravin E. A. L%

sinas e Tintas.
NO 653.278 - Laboratórios Blosmsktética.
N9 655.565 - Normand° Gomes,
AT9 656.657
São Paia
Spasa
Aço S. A. Indústria o Comércio CD
Laminados.
No 656.713 - ?Also Instituto 2a2macêutico Ltda.
No 656.714 - Leias Instituto YaYmacêutico Ltda.
N9 656.792 - Sulagro S. A. Comércio e Indústria.
No 658.063 - Paul Giurnia.
N9 659.636 - Epoplast Indüstria,
de Plásticos Ltda.
N9 659.922 - Cerâmica e
ria Santo Agostinho Limitada,
NO 660.046 - Júlio da Slim
NO 660.089 - Minas Representações Ltda.
N9 660.329 - Camisaria Alpha RA-

ninada.
N O 662.054 - Emprel CaxpintalU

Serv-Diversos H. 5. Ltda.
NO 662.818 - Eoutique e eabeIel.
reiros Charmaine Ltda.
IÇOdea63.454 - Assemany & Cia. Li-

mite.
. N9 664.166 - Lojas Rivo S. A.
No 669.049 - Ruton N. V.
N 0 671.381 - Dr. Ricardo Vivai:-

gila Cardoso Costa.
• N° 672.705 - Farmácia Nacional
T-lo,r enor fla L+0•1.
N° • 672. ,:88 - Farmácia. Nacional
de Hororowtia I.tda.
N O 672.431 - Lo borali`çório de Biologia Clinica S. A.
. No 672.660 - Imobiliária Harrnenia Ltda.
: NO 674.633 - Emprêsa Gráfica "C
qruzeiro" S. A.
• N O 674.637 - Emprêsa Grano., "0
Cruzeiro" S. A.
No 674.638 - Emprêsa, Ortfica "o

Cruzeiro" S. A.
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No 187.856.
Nôvta alarme contra
Caliente& e FarMa-,.. Privitapio de invenado., defaricios I NP 151.928 a- Um nóvo filtro a
N9 6E0,036
assaltos -a motorista de taxi- aa Justa
vácuo aa Sparkler S. A.
ctitich' Nikko do Brasil Ltda.'
Ne 153,721 • - Bomba ama canal) e Comércio de Patroa.
• da Trindade, Martina.
•
. f.N Y 080.51.0 - Representações Cal13.;II.
:• Ni) 189.283 , - Novas ciisPosiçOe4
lateral - Siemen & Hinacit
ter Littlitad .
Modelo Ou desenho 'industrio./
Rionit Loteamentos
N? 153.821.- A.perfeiçoamentos emi
• N 9 691.495
à1)4does es 1 le.OrtiOs - Cerâmica
indeferidos
mancais para, vagões ferroviários de
São- José .Guaçu
S. ; A.
Ltdaa •
, .
Metalúrgica Mevie carga - Unilever Anierican CorpoNo 697.136
N9
189.735
Melhoramentos
era
ration.
N9 111.741 - Nova disposiçáo em
tf,,tda.
aparelho de taxi. - Ikuji Ilzuka.
pratos de papelão e similares
NO 153.841 tt Aperfeiçoamentos
No 445.4n - Merck & Co. Inc.
No 164,542 - Nôvo , modelo de somelinda Leoni Vighv & Cia. Ltda.
Construminas - ou relativos a motores compund para
lado de calçado - Antônio Barbosa
N9 ° '697.961
N9
guraFrank
163.780 - Original confi
geração de fôrça nabtriz
Oonstruções Patrontinas 3. A.
Pereira Junior.
ção aplicável em solado de calçados' No 165.022 - Nova e original conNO 699.989 - Farmácia e Labora- Julio Wallace.
N? 153.871 - Mecanismo de freio e córrelatos - Ancora Cia. de In- figuração apresentada em placas ou
tório Labontar
dústria e Comércio.
Mies
Laboratories -- The Rendia Corporation.
Nq 703.053
lajotas de cerâmica ou plástico N9 115.328 - Nova e original con- José Carlos de Castro Abreu.
privilégio -de invenção indeferido figuração aplicada a alça para emN9 705.361 - 'Química Duplex LiNo 168.831 - Nôvo e original mobalagens - Plásticos altivo Mundo Mio de boneco representativo de soPinada.
NO 143.885 - Painel aperfeiçoado Indústria e Comércio Ltda.
No 71$.721 - Indústria, de Tintas
lados emconibate - Plásticos Veyka
- Alfredo Salvador Milano.
e Vernizes Guattis Ltda.
N9 179.425 - Novo e original ,nto- Ltda. Indústria e Comércio.
NO 146.319 - Aperfeiçoamentos em dêlo de relógio cuco musical -alnN9 714.117 - Corto Química InN9 169.770 - Nôvo e originni moreferentas a edificiós pré-fabricados - rebra :indústria de Relógios do Bradústria e Cornarei° Ltda.
délo de boneco representativo dc rol
No 715.001 - Geraldo Pessanha Elcon A. G.
sil Ltda.
caleiro - Plásticos Vayka Ltda. Inlalarvalho.
NO 141.417 - Recipiente e cápsula N9 179.776 - Ntata modelo de tamPkoosa S. A. Fibras para o mesmo - American Plange pa para recipientes de vidro em ire- dústria e Comércio.
No 718.188
de Cõoe do Nordeate.
Indústria e Comércio Aro
ral
& Manufacturing Co. Inc.
Exigências técnicas
No 141.699 - Uma rolha plástica S. A.
N9 719.965 --- Conalter Renr esentainteiriça
para
vedação
de
recipiente
NO
180.612
Nova
c
original
forÇões e Oomeacio Ltda.
No 76.613 - Kauffinann ia Cia. IAma ornamental em misturador Para mitada.
720.113 /CEP Instituto em geral - Vittorio Medica
pias
Artefatos
de
Metal
Deca
4e Otorrinolaringolo gia e Endoscopla
No 153.958 - Ledoga 8. p. A.
N9 145.280 - Diapositivo de mu- c,A.
Perorai &dedada Ltda.
aro 154.960 - Reinhold Macheie.
dança
da
corrente
de
bicicletase
-*
N9 121.208 - Ache Laboratórios veículos similares com acionamento N9 183.241 -- Original desenho daNo 162.678 - Energy Conversion
Farmatêntioos Ltda.
da corrente - Lucien. Charles. HO- corativa aplicado em peliculas de vi- Ltd.
at9 750.893 - Dl Fietro Salatore.
No 171.569 - Jeronimo Dias Comnil expandido - Kelson's Indústria
Jus,.
No 750.501 - Restaurante Recreio polyte
pain.
No tr.085 - Aperfeiçoamentos em e Comércio S. A.
da Serra Ltda.
N, 171.943 -- Veir~ S. A. Vet.NO 184.440 - Nova configuração
de engrenagens -- RockNo 750,640 - Distribuidora Kim- transmissões
em 1<hgua de manômetro - Terbras- (Mos e Mácanna Agricolas.
well Sta,ndari Corporation,
ru
de
Prodatos
Farniactuticos
Li'Og
NO 141.638 - Cater pillar Tractor
ma Indústria e Comércio Ltda.,
ibitada.
NO 146.815 - Nôvo procesao de
Co.
N9
185.321
Nova
e
odginal
conrevestimento
por
elementos
pré-mol750.646
Laticínios
Paquequer
N9
No 152.558 - Volkswagentveric
dados - • Indústria e Comércio de figuração ornamental aplicada a al- AktiengeselLschaft
Ltda.
José Abud.
N9 751.280 - Eladisa Produtos Quí- Materiais de Revestimentos O. P. NI. ças para sandálias
No 152.865 - H. Carlos Schneider
No 185.882 Nôvo modêlo de mamicos Ltda.,
Ltda.
No 147.933 - Elemento de cons- nopla para torneiras - Instam in- S. A. Comércio e Indústria.
NO 751.
- Á. Alves Loterias. trução
NO 156 957 - Erich Kalin.
aperfeiçoado - Terlan Re- dústria de Artefatos de Metal S. A.
N 9 751.282 - Leitão Comércio e
NO 157.231. - Abilio da Silva Dor,..
search Establishment.
No 185.997 - Novo modelo de maindústria Ltda.
çalves.
N 9 751.417 - Fábrica de Móveis
No 151,257 -• Nem) processa aper- nopla-para torneiras - Industam InNo 115.363 - Pactide Corporation
feiçoado para lavar veículos - Ro- dústria de Artefatos de Metal 8. A.
Itatiaia Ltda,
182.142
Albert Walter Schla
tz
No 186.829 - Nôvo modêlo de molN O 751.418 - AS8 ad Santa Amuh. bert Gustav Bergstrom, Kenneth H.
mito.
No 751.448 - Bar e Café Nôvo Raekbarth, Frank Horst Spefing e dura para placa de automóvai
N9 196.131 - fteciim,,b0 awlin
Galvânica Caxiense Ltda.
Trancoso Ltda.
Tarnotsu Sawake
Soda rabrik Aktlengeselischaft.
NO 751.450 - Panificadora ColoNO 188.168 - Koppers Company
aado Ltda.
Inc.
Panificadora CanaNO 751.451
NO 175.101 - Copymatic S. A. Inrias. Ltda.
.
dústria e Com &tio.
No '751.452 za Doceira Monte LiNo 18.6.909 - Whirpool Corporabano Ltda.
N O 751.455 - Salvador Correia ist
ti°n‘
No 186.920 - Abbott Laboratorien
Cia. Ltda.
in
N
e.o 186.964 - Lancet Laboratorlea
N O 751.454 - Adega da lalorarta
Ltda.
N9 186.459 --- Cardina Specialista
No 151.455 - Auto Eletricp Zumbi
(Canadá) Ltd
Ltda.
la\IQ.186.473 - M. & T. Chemicals
Inn
No 751.458 - Corei Comércio e
Etcoresentacões Ltda,
NO 186.475 - Etablissements KuhlN9 751.685 - &yen S. A. Engenharia e Construções.
No 186.508 - General Lynamics
DIREITO PROCESSUAL
N O 753.030 - Itamaratl S. A.
Corporation.
NO 186.548
Pirelli Societá per
aTo 753.915 - Barroco Alimentação
'ASSISTÊNCIA JUDICIARIA
•szioni.
e Turismo Ltda
NO .186.557 - Complett S. p.
N9 153.916 - Barroco Alimentação
e Turismo Lida
No 186.578 - 1Viargaria Hermanos
5.584,
DE
26-6-IWO
LEI 1\1,Q
No 753.985 - Borracheiro
• Compafiia S. A. :Industrial. ' CoIiho do Cabril Ltda.
• acreial Financiara Inmobiliária AgroNo 754.100 - Engef rota 'mobiliaacuaria y de Transportes.
:ia Ltda.
•
No 186.599 - Imperial Chemical
DIVULGAÇÃO N , 1.146
No 754.111 - Fábrica de Cortinas
dustries Ltd.
eatii-Yama Ltd
N 9 196600
Aquecednres CumuNo 754.145 - Dar São Martinho
Ltda..
Menti Ltda.
are .186.G74 -- American Cyeauraid
NO 754.146 - Stboney Lanchonette
POÇO: Cr$ 1.00
:)rapany,
'Ltda.
•
N P 186.713 - P;,ohni
Ilaa:; Com.
No 754.141 - Zar e Armaz4;1n San• • •ny.
.
ta -Isabel Ltda.
No 186.724 - Centr úe :i'teericrNo 154.192 - Olaria Floresta Li'
de Pont ,-A Mousser
A Venda:
NO 186.748 - Waltr ICidde C'oroNo 754.193
Bar e Restaurante
Na Guanabara
mily Inc.
•
A-rigiio Ltda.
N O 186.751 - Farbenfabrixen BaN,er
• tienao dç Vendast AU. Rodrigues Alveg. 1
Arquivem-se os processos.
,,ictieng.esellsehaft. •
Em 16 de •otituaro de 197f)
Agência I: Ministério cia Fazenck!
N. 186.763.- Costic.0 0(
Co.
Mi-_ock-sa a pedidos pelo Serviço de ReetnbOiso Postai
Nbtificcção
No 162.591 S. A,
f-joinercial y Pinanciera.
Est
Brasília
l'icam notificado.; os requerentes
No 191.429 - The :.¡R.
Coo, fictl
abaixo mene.ionados para compareceCompany.
'Na sede do DIN
rem a , este Departamento. a fim .de
:NY )9:t.fn..f2
Abp/aefetuarem o pagamento da taxa linalp.
e da primeira anuidade dentrO
3.S.433
Saunders Vaive Co.
do prazo de 50, dia&
ltd.
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N9- • 194: JI9 • - • Arebtõ "Aktiebolag.
N9 194.527 e- S., 01,vaj'Y et Pe..
r.'tea.
g.'11
, l'çeseatch)
Ltd. N9 194.539
'1\1.- (ReS6rCli)'
fP

•Í :

1 • .

-

'ç•

N9.,1941,553
Aliaericaw.ayananaid
)
Company.
N9 194,609 - Aimbire ObeNr1aells4r•
-M9' 194:873 - Edtiard'Kustbrá
chinenfabrik.
N9 196.145 - Vernon Davis Roosa
N9 196.211 - Afrodisio Ortega Ruiz
N9 196.212 - Afrodisio Ortega Ruiz
N9 196.276 - IVIontecatini Edison
S. p.
N9 197.099 - João Manoel Ramos
Neiva de Lima.
119 197.100 - João Manoel Ramos
Neiva de Lima.
N9 197.101 - Leopoldo Lewek.
119 197.102 - Leopoldo Lewek.
DP 213.472 - Hugo Ehrrnann &
Cia. Ltda. e Indústria e Comércio
de Lapidação de Jóias BM Ltda.
Arquivamento de Processos
119 144.229 - Nelson Oliva Gomes.
119 147.010 - Ppg Industries Inc.
11 9 148.369 - Humberto
119 155.670 - Joaquim Antônio
Machado de Campos Junior.
br .156.027 - Albano Luiz Campanar.
N9 159.365 - Martin Berkmiller.

119 159.946 - Singer do Brasil
S. A. Indústrias Reunidas e Comércio.
N 9 166.875 - Milan M. Popovic.
1' 9 175.833 - Alfredo Despaquali.
N 9 177.478 - Luiz Vieira do Nas.Cimento e Edson Assad David
11 9 177.653 - Formate Indústria
Nacional de Corõas e Pinhões- Ltda.
N9 178.062 - Dymitri Petrow,
119 179.551 -- Shunichi Tsutsumi.
N 9 180.380 - Justino João Conceição.
-. 9 183.188 - CrUcible Steel Company of America.
N9 184.163 - Indústria de Moto•tres Peg-Mot Ltda.
119 184.381 - José Herculano Domingos.
184.694 - Cia. Industrial de Tecidos Alio.
N 9 184.725 - Walrna Indústria' e
Comércio de Materiais Elétricos Limitada.
N

N9 184.727 - Paul Eaiser.
119 185.000 - Paulo Nishimura.
11 9 185.058 - TIEL - Técnica In'.

oIARIO OFICIAL (Seção In)
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, . r •
119 .193.185
Oculos Cruzbike
104401
Corallo de Caatst Repiblicaçao: Dizeto7-Gar/a3
ninada.
Pereiro. /.
, e18n56$
Serviços e5eii
N9 193.183 - óculos hitnéiSt
N9‘ ie4:66e
Metaipiast inkittstri
'
e Comércio de Alumínio Ltda.
D. O. de 15,j(lr79
- N9 1931 494 ==1 banto Betbia
N9 194.81`t - Otto Biernath.
LNa 16 de outubro de Me ,
N9 193.318 - American 947ariam2d
N9 195.111 - The Olho Braas CoM.-

pany.
N9 193.357
Antônio Galcarin:
119 195.371 - Pákica de Edredons
9 193.496 .
,Antônio Carlos: Pa-, Arteraa Ltda.
vesi.
- N9 195.625 ,-- Talleres Adabor
119 195.851 - João Vieira.
N 9 193.561 - Metro Mecânica Raylight Ltda.
Arquivem-se os processos.
The Dunlop Com'-119 193.598
pany Ltd.
N 9 193.702 - Charles Sohab e ShnDivisão Jurídica
son KalMus.
N9 193.816 - Hans Albert Bach-

mann.
N9 193.817 - Alcelio de Campos
e João Antônio Ganzer.
N 9 193.818 - Paulo Spada.
Antônio Teixeira.
N°193.819
N9 193.825 - Shinichl Mura.
119 193.03 .- Ricardo San Ting
Lien.
119 193.833 - Paulo Spada.
I/1419 193.844 - Brastoys S. A. In

dústria e Comércio de Brinquedos.
11 9 193.860 - Szlama Kacowicz.
1 9 144.676 - Harald Oskar Lundqvist,
11 9 193.926 - Himalaia Indústria
de Brindes Plásticos Lt,da.
119 193.948 - ulo Sergio de Almeia e José Francisco Alberto.
N o 193.968 - Estevão Francisco
de Oliveira.'
11 9 193,970 - Maria Helena de
Freitas Jaen.
119 193.971 - Chocolate Dulcora
S.A.
••
119 193.983 - Martin Arit.
119 193.997 - Standard Eléctrica
S. A.
N9 194.011 - Bomba Injetora Earltini Ltda.
119 194.016 - João Nelson Michaelis.
194.035 - Bonina Farmery
Ltda.
Reckitt (5.'s. Sons Ltd.
N 9194.048
119 194.053 - Sarty S. A. Indústria e Comércio.
119 194.068 - Mario José Dante
Fornasier.
119 194.075 - Lepetit S. p. A. GrupPo per ia Ricerca Scientifica e la
Produzione Chimica Farmacêutica e
Ciba Ltd.
11 9 194.078 - DUSA Distribuidores Unidos S. A. Comercial, Industrial, Financiara. Imobiliária y
Agropecuária.
119 194.081 -• Paulo Rozsa.
119 194.114 - Veb Lokomotivbau

Notificação
Picam notificados os requerentes
abaixo mencionados para coraparecer a êste Departamento, a
Sim de efetuar o pagamento da
taxa final e da primeira anuidade dentro do prazo de 80

Em 16 de outubro de 1970
Exigências
Cumpra exigências:

dias:

Squibb Ind. Química S. A, (junto
aos registros 161.598 e 244.300).
SEÇÃO LEGAL
Arquivamento de processos
Foram mandados arquivar os
processos abaixo mencionados:
N9 119.369 - Carl Herraann Heise.
119 147.489 - Monsanto Company.
N9 155.234 - Joh. Kleinewefers
Sohne.
119 156.282 - Western Electric
Company, Inc.
N9 159.389 - Société Rhodiaceta.
11 9 163.299 - Lonza S. A.
11 9 173.165 - Mobay Chemical
Company.
N9 175.825 - Combustion Engineering, Inc.
11 9 180.357 - Mount Hope Machlnery Limited.
119 193.213 - Vidros Corning Brasil S. A.
N9 196.104 - Hércules S. A. Fábrica de Talheres.
N9 196.863 - General Foods Corp.
11 9 201.501 .- Vidros Corning
S. A.
N 9 211.259 - Corning Glass Works.
119 641.254 - Luitpold-Werk, Chemisch-Pharrnazeutische Fabrik. (Arquivem-se os processos).

dustrial Elétrica Ltda.
119 185.748 - Commissariat a L-Energie Atomique.
Seção de Recursos
N9 185.841 - Cia. Moacyr Pereira de Souza de Papéis.
N9 186.145 - Lincon Shimsuke Sa- nEirer.
ktrotechnische Werke Hans BeiRecursos interpostos
kamoto
a 187.360 - Otaviano Roque MaN9 194.115 - Veb Lokornotivbau S. A. Moinho Santista Indústrias
rinheiro e Guilherme Xavier de To- Elektrotechnische Werke Hans 13ei- Gerais (no recurso interposto ao deledo.
mien
ferimento da pai. P1 térmo número
N 9 190.902 - Decio F. .eãascare119 194.138 - Siu Sek Ta.
/55.425) .
N

119 191.170 - Prvni Brnenská, Strojirna, Zavody Klementa Gottwalda
Narodni Podnik
N9 191.195 - Imperial Cheniical
Industries Ltd.
N9 :91.525 - P. Benet .uomingo.
119 191.934 - Garrido Indústria de
Confecções Ltd a.
N9 192.303 - Antônio Guilherme
Pires.
N9 192.337 - meloa S. A. Inclustrias Eletrônic as.
119 192.338 - João Cavalheiro.
119 192.345 - Onofre Bonesso.
119 192.392 - Sarty S. A. Indústria e Comércio.
11 9 192.547 - Fiorenzo Sivis.
N9 192.548 - Fiorenzo Sivis.
119 192.669 - Hermut Tiem.
N9 192.697 - Antônio Luiz Monleiro.
Duplex S. A. Indús193.726
da e Comércio.
11 9 193.064 - Indústrias Metall:ir. .•
çicas Piazza Ltda.
119

Ind. e Com. Antônio Nogueira
S. A. (no pedido de reconsideração
do despacho que deferiu o Pat. JPR
têrino 109.563). - Reconsidero o
despacho publicado no D. O. (Seção
III) de 26 de novembro de 1969, qt16
concede a patente, para o fim de
denegá-la.

Seção de Transferências
e Licença

1

Na

Reconsideragdo de, despacha

Privilégio de inundo deferido

119 140.969 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a processos de obtençâO
de tungstênio a partir de paratunftstato de amônio - N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken.
Privilégio de invenção indeferi&

149 138.110 - Nôvo arquivo de mesa
Francesco Gobbi.
N9 150.731 - Um nôvo tipo de tamanco - Yutaka Yokojama.
11 9 151.035 - Inovação em naaillot
- David Saadi S. A. Adm., Com,
Ind.
-

Modélo industrial indeferido

11 9 140.033 - Original configuraçãe\
em centro de roda para automóveis
- Dodabras Ind. Brasileira de Rodas
e Auto Peças.
1 9 174.100 - Nôvo e original modélo de banco para veículos - Redecar Redecoraçoes Para Autos Ltda.
11 9 174.123 - Nôvo tipo de telha
- Clóvis Varella Ghiorzil
119 175.336 - Nova meia masculina
rendada - Henrique Meyer A; Cia.
Ltda.
119 181.416 - Nova configuração
p roporcionada a macacão - Norberto Gastão Toedter.
N9 182.786 - Nova embalagem tipo
cenário-expositor p ara brinquedos e
outros usos - Ind. de Brinquedos
Casablanca Ltda.
N9 183.945 - Desenho ornamental
para persianas e ou para cortinas a jap onêsas - J. C. de Souza Varajão
Persianas.
119 187.652 - iVlodelo de fúria
para queijo de soja e outaos --- 17:jia
Arata.
z%v 180.726 - Originai eon.7iuraá.° em lanterna a pilhas - Artur('
1

119 194.139 - Siu Sek Ta.
Mecânica Rodoviária S. A. (no re19 194.141 -- Walter Bauea e Dar- curso interposto ao deferimento da
1
cy Wanderley.
pat. PI ' têrmo • 201.889).
119 194:142 -. Argel S. A. IndúsUse Condomi Aleorta.
tria de Cachimbos para Fumantes.
Diversos
119 194.148 - Jean Colonna CecRrigênclas
caldi.
N9 166.461- Abrahan Salomon Po.
119 194.165 - Cia. Nacional de
• litanski. - Pica sem efeito a publi- , ;

Presentes Conap.
N9 194.166 - Adolfo de Domenico.
N9 194.170 - Slnterloy Indústria
e Comércio de Peças Ltda.
119 194.172 - Indústria e Comer,
cio Reno Ltda.
•
N9 194.188 - Sarty S. A.
tria e Comerei o.
119 194.191 - 13. H. Technical Develooment Ltd.
N9 194.190 - Dr. Carlos Augusto
Mathias.
119 194.195 - .José Pereira Jorge.
N9 194.203 - Buckman Laboratories Inc.
N9 194,205 ---iitro 1.-SainA Indústria, e Comércio Antônio Nogueira

S. A.

;
Dannemann, Sienisen, Bigler
: Iounema Moreira (junto
par. P)

cação do D. O. de 8 de outubro dai
1970,
Exigências

fèrnao 199.681).
?interprint. Impressora S. A. (jante,
Cumpri„ exigências:
•
MI tdrino 190.260).
.
•
S h e 11 International Petrolean
Cumpra exigências técnicas:
Company Limited (junto ao térnin
tv•?' 179.047 - Lutado Paula Rin9 587.572)
•'
'
Usina Sicierúrgica da Bahia S. A. ' 59
113.579 - Luder Wilhelm C,t ar
Usiba (reCiarreilte do térmo núme- , Citinann
e Skl Sp cckmann. .
ro 601.608).
.
N-9 176.261 - Farbenfabriken .13y
•
Joseph E. Seagrain &•, Sons (Soo.- lktiengesdischaft.
r
tland) Limited (recorrente do tênue , j.-9
. 195.983 - Condam A. G,
n 9 648.721).
g9
196.019 - Farbwerkc no: :211:,t
The Ensign - Bickford CompanY; A ti eng
esdischaft Vor1nat2 keister
(recorrendo do têrmo 691.467).
'Lucius & Bruning

5
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N9 198.021 - Parbwerke Hoechst . N9 716.838 - Codimar CodiMiar
Marcas InOferidas
N9 678.612 Grão de Bico . de a&
t
. 1
Aktiengesellaciaatt Vormals lgeister Distribuidora de .Cosméticos • Ltda. (to -- Corbtaa IOdustrtal A gro Pe.
Lucius & Bruni.'
Cl. 48.
IV 660.077 - Madezatti - Comer cisaria Ltda. - Cl. 41..
N9 j98.023
Haleon International, N9 728.32à
eia.' Ély= ciai Modezatti Ltda. - Cl. 4.
,2,
N° 678.516 - Trigo Para 1£1be Inc.
Tox do Brasil S.A. -= Cl. 2:
N9 602.1'365 - União - Urilao de C,orbisa Industrial Agro Pecuária Lia
Auto Serviços Ltda. - Cl. 21.
ninada - Cl. 41.
N 9 196.020 - Hércules Inc.
615.45,7 •-s- Soldilam
Cia
N 9 . 621.994 '-, Perucas Fiszpan - N9' 678:610 (- Frarigos do ãítlo
196.081. -J. , Precision Valva' Corp. Perman de Estofanaentos - CI. 6.
Corbisa Industrial Agro Pecuária LiN° 719.635 - Wagmar
Wagmar Perucas Fiszpa,n Ltda. - Cl. 48.
N9 198.100 - Norton Company.'
Artefatos de Palha Ltda. - Cl: 27. N9 699.986 - Rino-Sept - Farmá- mitada - Cl. 41.
N9 196.119 - Farbwerke Hoechst
e Laboratório Labomar Ltda. - N9 686.296 - Café S. Bernardo
N°6 55.462 - Agasa
Açucar cia
Aktiengesellschaft Vormals Meister Gaucho
Cl. 3.
- Hélio de Souza Mello - CI. 41.
S.A. Agasa - Cl. 41.
Lucius & Bruning.
N9
•
719.218 - Alexandra'S - Ale- N9 689.359 - Falcão - Braulle
N9
663.990
Kissme
Cia-,
de
xandra'S-Cabeleireiros Ltda. - Clas- Alves de Menezes - Cl. 41.
Stauffer-Waoker Silicone Corp. Fumos Santa Cruz - Cl. 44; •
se 48.
(junto à pat. Pi ténno 192.933).
No '714.005 - Gatilc -- Nazareno N9 485.095 - Sorol-Tez - Soro!
Ne6 75928 - Tutti Fruti Pan - Pedro
da Silva
Cl. 48.
S.A. Refinaria de Oleos Vegetais
Retificação de Pontos
Pan Produtos Alimentícios Nacionais
S. A. - Cl. 41 - Com a indicação
9 714:493 - Deven Devon Co- N9 631.394 - Naobra Naobra
N9 153.549 - Nôvo suporte vertical' exposta pelas Seções.
mércio Atacadista de Cosméticos Li- Empreitadas de Construções Limitada.
retratil para semi-reboque - Frue- • N° 537.401 - Volkart
- Cl. 48.
'dústria e Comércio de Resíduos B.
Volkart mitada
hauf do Brasil S. A. Ind. de Viatu- Irmãos Ltda. - Cl. 37.
N9 682.248 - Collsons - -Instituto Cl. 16.
ras - pontos publicados em 7 de'
N9 639.064 - Nôvo Lar - Israel
Quimioterápico Brasil Ltda. - elas-,
outubro de 1970.
N9 588.375 .No-Nordeste, -Mi- se 3.
Veisisi - Cl. 34.
- Cl. 16.
N9 626.333 - Dipac - Dipac CoN9 156.865 - Nova válvula distrisj chal
N°64 2.484 - S. Francisco - Inbuidora de ar - Edouard Louis An- N9 634.022 - Sinimbu . - Indústrias mércio e Importação Ltda. - Ci. 38. dústria ce omércio de Ftesdtdos S.
dré Wendling e Luiz Carlos Rodri- Sinimbu S.A. - Cl. 23.
N 9 652.481 - Cristal - 'Vinagre 'Francisco Ltda. - Cl. 4.
gues. de Oliveira Pontos publica- N 9
Ltda. - Cl. 41.
638.781 - Velur Jersey Etam Cristal
N9 660.989 - First Modas - Mados em I de outubro de 1970.
N9 852.941- Mottstache - Mous- jer
- Modas Etam S.A. - Cl. 36 -- tache
IViehrilovic Ltda. - Cl. 36.
Modas
Ltda.
Cl.
44.
• N9 162.737 - Processo e instalação Com as indicações expostas pela seN9
N° 659.969 - Campeão dos Ta675.130 - Roupas Rio 400
para a obtenção de .pollinerizador de, ção.
moios - 'Coelho da Mota & Cia. Rio Roupas Com. e Ind. S.A. compostos polimarizávels etilênica- N° 654.109 -- Josiane
Modas
e
Cl.
36.'
Cl.
41.
mente não saturados - Werner &
•
N 9 671.189 - Café Gareia - IrPflaiderer - Pontos . publicados ,em, Perfumaria aosiane Ltda. - Cl. 36. mãos
N9 698.307 - Tévere - Pavão,
- Cl. 41.
15 de outubro de :1670.
N° 655.061 - Boa Noite
Emprê- 149 'Garcia
Mello
Freitas
Ltda.
Cl. 36.
678.608 - Mel da Sitio • N9 197.311 - Figura de boneco - sa Industrial Garcia S.A. - Cl. 22. Corbisa Industrial Agropecuária LiExigências
Moda Juvenil Ernesto Borger S: n A. N° 657..437
Lontra
Sapataria mitada - Cl. 41.
- Pontos publicados em 15 de ou- Lontra Ltda. -- Cl. 36,
• N" 678.609 - Ervilha do Sítio Cumpra exigências:
tubro de 1910.
•• • N 9 669.264 - Maátar - Ancora Ind Corbisa Industrial Agropecuária LiLeybold Heraeus GMBH & Co.
N's 157.476 Dispositivos para o, e Com. Ltda. - Cl. 36.
CI.19 .
mitada
Kornmanditgesel/schaft - Junto ao
acionamento de freios de expansão "e
registro
383.408 e 383.577.
dispositivos semelhantes - Fábrica
Italiana Magoei! Pãarelli, S. P. A.
N9 750.488 - Leydniar Propagan- Pontos oubilendos em 15 de outuda Promoções Ltda.
bro de 1970.
N 98 67.359 - Nicamaqui Com. de
7'9 146,873 - Compasso giratório
Máquinas Ltda.
Vitajustável a Illke),:'ACO de corte
N 9 681.993 - Abastecedora SulPontos publicados
torio Capitani
brasileira de Derivados de Petróleo
em 15 de outubro da 1970.
Ltda.
N9 196.1326 - Antena tipo . dara £411:N9 620.884 - Ind. Niteroiense de
guiar UFIls do 14‘' ao 83 s canal Bebidas Ltda.
Ind. de Antena relve Ltda. N 9 638.329 - Inds. Alimentícias
Pontos publicados aro 15 de outubro
Altriz Ltda.
de 1910.
N 9 646.648 - Diversões 'Grutinha
N 9 121.616 - Processo para preVermelha Ltda,
parar um polímero sintático de condensação - E. r. Do Pont de NeN 9 651.463 - Mercearia Vilarinho
VOLUME V •
moura And Catn.pany - Pontos puLtda.
sem
15
de
outubro
de,
1970
blicado
ATOS DO PODER LEGISLATIVO
N 9 674.542 - Lanches Leitão Limitada.
R17_1P,ZIBLIC AÇA°
d, ATOS .LEG1S.LATIVOS po PODER EXECUTIVO
r3IRETOR-GERAL DIviscins
N ? 629.57 9Larnisa Laminados
N

CO1

SERVIÇOS E SEÇÕES

Dívulgação n° 1.149

ivot if ica ç ão

PREÇO Cr$ 5,00
VOLUME V]
ATOS DO PODER EXECUTIVO

, 212.1684
Emantiellge rck Offene Handels-

Decretos de julho a setembro
Divulgação O 1.148

prazo de 60 dias, Contados da data
em que tivec expirado aquêle prazo
de recurso:

gesellsch a ft

VENDA:
Na Guanabara
, Vendas: Av.. Rodrigues
Agência I: Ministério da Fazenda
• Atend,e-ie a pedidos' pelo : Serviço de Fteeznbôiso Postal
Stsáo

Efft Brasília

•Na sede do D .1 N.,

Junto ao registro ..

394.913 e 395.419.
Interspan AG - Recorrente do lar
ino 615.786.
1 Cumpra o Art. 73: .
N 2 750.436
Arfavi S. A. Ind. e

PREÇO Cr$ 25,00

' Marcas Deferidas
N°6 35.100 - Loureiro - alar e
Lanches Loureiro Ltda. - Cl. 41.
Little - Bambi
N 9 489.356
Bri26BrInquerlos Nacionais S.A. -•
ra
489.354 -- Sa.rubi'S Play
asa Brinquec'e4 i'Saalonais S . A. -C1. 20.
653.697 - Ger-Dal -- Gerdal
'
Donealves Roma - Cl. 21.
'
371.969
Sotrsq
Sotreci S.A.
'de ',C , atores e raquiparscritos -- CS. 6.

de- Madeira S.A.
N 9 634.220 - Malharia Ariano Limitada Ind. e Com.
N 9 636.308
Ibrasmi Ind. Brasileira de Minérios Especiais S.A.
N 9 695.395 • Construtora Quadrante Ltda.
Aymoré Produtos Alimentícios e Do
mésticos Ltda. - junto ao registro

Leis de julho a setembro

D.O. DE 15 DE OUTUBRO
DE 1970

tiepois de decorrido o prazo de 60
dias, a partir da presente' data para
recurso ou trripugn.açá.o e se nenhum
interessado do mesmo se valer ficam •
notificados os requerentes ábaixo
mencionados •para comparecerem a
êste Departamento, a fim de efetuar
o pagameo l-o da axa final, dentro do

ÇÃO DAS LEIS'
I
1970

a

N 9 750.683 - Dr. Fernando Vieira
da Silva.
N, 658.372 - Mercearia Potiguar
Ltda.
N° 699.715 - Construções Elétrica.'
Eltec S.A.
Recurso Interposto
Com. e Ind. Brasileiras Coinbra
5. A. - No recurso Interzasto CO
deferimento do térrno n 468.156 marca CO.IN.BRA,

DIARIO OFICIAI: • )(SdçãO. III)
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Outubro de 1970,

PONTOS
CARACTERÍSTICOS
DOS PEDIDOS
,
,
;
4.-11
).á á .s
"....01~~e"

Mago Itt 168.191 de 4 de desate°

i

--"eli; 1964s

Requerentes 305UMU JUNINO a . SIO PAULO

1_Irlailígio de Invenção: *APERFEIÇOAMENTOS 101 E
TóRIOS PARI, XLQUINAS

BELATrvos 1- CORTADORES GIRA
DE CORTAR CABELO E PÁRA TESOR

SAS DESTINADAS AO MESMO FIM"

reabastecedores de linha se encontram operacionalmente ligados.
A requerente reivindica e prioridade docnrrespondente pedido

depositado na Repartição de Patentes cios Estados Unidoeda

REIVINDICACDES
,

inncionadente'dos ditos dispnaltivos detectores dó linho de bobina p ara /
estOlar Os ditos dispositivos propulsores quando os ditos dispositivos
propulsores, os ditos dispositivos de atuação, e os ditos dispositivos

Ambrica em ith

de main de 3,565, sob nO 280.547.

1 - Apirfeiçoameptos em e relativos a cortadores girattriow pa-

Ponto n o 2 do total de 5 pontos apresentados.

ra niquinas de cortar cabelo e para tesouras deitinadas ao meamo fim, ca-/
racterizados por um eixo curto, tendo ao redor e fixada na parte anterior/
Alna líbio& em meia cana, prolongada à frente, com abanfro em um dos lados,
em curvatura doscendente para diante; o por um mancai com furo !Igual ao /
diimetro do eixo curto, tendo, tate 'anca', ilzada ao redor da parte dianLeira, uma limina em meia cana de comprimento igual ao da limlna chanfrada
para o giro do •i3o curto no furo do mancai com as duas limlnas encostadas
~AP outra,

, Ponto nO 1 do total de 3 Poeto* 41/rematados.

ftcrnfit.

tumkp to E01.342 de 8 de agósíto . de 1968

$IO
Requerentes RUBEM DE FREITAS MARTINS
. PAULO
. DE MESA'
cALENDInio
Modião Industrial: "RUIU) DE
RETVINDICION4

1.. MODELO DE CALENDÁRIO DE MESA, feito de cartão, cartolina.,

papelão, plástico ou outro material adequado, nas proporçaes •

celres uni

veie, caracterizado por se cogstituir de ume tira simples formada p0, IS
prolongamento vertical (I) *um prolongamento horizontal (2), em fores do
que o prolongamento vertical apresenta superior e Interionn
sob-prolongamentos (3.4) lateraie horizontais, paralelos • •quidlitm:

cruz,
te

•
4
4 •3-4

sendo

tes do prolongamento cruzado.
Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados.

44'
(MOI.

".,

TERMO N P 159.150 de 13 de maio de 1964
Mequerente: THE EINGEE cOMPANY
Mrivilágio de Invençao: "UMA MÁQUINA DE COSTURA DE mo uro

uuno TENDO i

DISPOSITIVO FORMADORES DE PESPONTOS DUPLO"
REIVINDICACOD

1 - Uma máquina de costura de pesponio duplo tendo dispositivos formadores de pesponto duplo caracterizada por compreender uma agulha
a uma lançadeira, uma bobina giratOriamente montada em rel ação 1 dita laU
Çadeira, dispositivos de acionamento interligando a dita agulha e a lança

doira para movimento Urrelato conformo t roquorido para formação de pai,.
pontos duplos, dispositivos propulsores operacionalmente ligados com os 41
tos dispositivos propulsores, dispositivos acionados pelos ditos dispositivos atuadores para reabastocar linha sabre a dita bobina em posição relativamente à dita lançadeira durante o dito movimento correlato da dita/
agul ,lo e lançadoirar dispositivos para detectar uma quantidade prodeterrg
nada de linha enrolada sare a dita bobina, • clis p uitlYol gg 1gj

AO

LIES.1

•

'•

E ::•°

OWN•••••

•

Outubro dai 1970 32979

LMÁRt0 OF1CiK; t (Seíict .

'Witta4eit-R

whm9 4, 139.047 51e, 19 'Wo abrld, do 190
haquarentet UWITSD 3TAT18 ETEEL OORPORif/08 21, m ladt.

• And do 156.550 da 30 da janeira dá 1964
Itoqueremtat LOCIaNO CS.SAR RODREIRA UNIRA a a_SA0 PÊLO

Pávalisto de InvOfidat "APARILKO Di mita

LatZ~I

Pritt/ã' ata .ila Imrstação, 'NOVO TIPO DE 301410 PARA 00eR94-Cabldii 1 1l nC/Cd.''

LOS*

cot baTOM

Patit-iOnlingtg

• aparalho para controlar o MdviMe020 do Une haste da batina
um conveio de derrame pelo fundo para matei em Di g a*, oaraoteriaadtv por
cospreendar uma barra transversal licarel 1. basta de batuquei G sustentada I

a

naIVINDICÃO4a

1 24170 'TIPO Da BUSCO PÁRA OOIRDÁ-CR4VA 1 4 VIíEULOS, ed . 1
ractorisado por aa tornar de uma bolas a* trone q de pirimide, ligeixamente

inclinado. aberto na parte superior, mala larga, • tando na parto Inforior,
mais estreita, uma gaveta de fundo arredondado, cheia de material esponjo.
ao, para acomodação cia capas • guarda-abavas oolhados cuja itaaa 'se •acorre
retirada ma aaponja da gaveta.
%rato
1 do total de 2 pontOo aPrememtadâ*.

para movimento ma direção axial da baste de batoque por una armaplo praia
:face externa do . colbarão, e um mecanismo astonador sustentado pela armaqio/
• provido para movimento da dita barra tranaverial, dito ~animo aciona./
dor incluindo um acionador hidráulioo em ancatamento operacional cem dita
barra traia:morara, una bomba bidrattlica • um alotem de cantrale para dite/

acionador, incluindo encanamento rígido, entroncado, aubatancialmente 11
yrs dl enpanaio élastica sob pressa() hidráulica e válvulas acionada, elàtrl
camente, que controlam a operação hidráulica do dito acionador, formando
aparelho uma unidade auto.suficionte ada ptada para ser elètrioamonte oontrg
lada de modo remoto. •

à : requerente raivindica a prioridade do correePoodente podido d
depositado na Repartição de %tentas dos Estadoe .Dnidoe da Mário. me 21 de
abril de 1964 sob n* 361.391.
Ponto no 1 do total de 10 pontoe aPreaentados.

TERJAO

(--

133.180 de 1 da abri] de 1964

Requorontet GAMAM VASCONCELL08, COMáRCIO E IRWSVRId DR: PokRo s/a . og
PciviI6gtO do invençao: 9 APERFEIÇOA;MNTOS EM SELO

PC VED410

PÁRA TANQUE

DE PRODUTOS Da PCTROLRo COM TETO PLUTUÁRVE"'
ritiVINDIcAcIsR4
- aperfeiçoamentos em 410 de vedação para tanques de proda.

toa da potróleo com teto flutuante, caraeterirados pelo fato que \ um col. /
chão do copiosoml4etica altamente flexível e resiliente, de seção traperol
dal, com uma pluralidade de furos verticais é envolvido cd,'Um lençoi de /
horrael:ut sInt6tica, deixando uma área varia.
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados:

FIM •

rannu nw L6.490 de 29 de ;anuíre do 1964

Requerente; WORLD PÁCRIMG INDSSTRIA g COMÉRCIO DE EMPACO AMENTOS LTRA
e $IO Piou) .
. ,.10 de

Invenção: "ACONDICIONCeNTO OU MALAGEN PARA gOTORS*

ligpinfrtiqAux:
- acondicionamento ou embalagem pare botóes, caracterltada

p .i.. ,,ncerramento ou alojamento doa mesmos, num espaço . Sco fechado, forma,

do entro duas laminas aderida* uma à outra numa tona que circunda dito es.
paço, sendo transparente p elo menor ema das laminas a alojando-se em cada
espaço um ou mais botões •.tendo a fita uma fileira ou mais de uma, .Je
em.
;bacios fachado* de alojamentos dispostos ladp'n
Cnico ponto apresentado.

DIÁRIO OFICIAL
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12tRMO £19 155460 do 17 de dezembro do . 1963;
l iUquesontaa UME& RODIN 8 o INCIihRRa
hblvilegial. de Invonção: "UM NOVO MÉTODO PARA CONSTRUÇãO

gbuil.~

LÉZMURA
1 . Um novo método paro construção de edifícios, caracterizao
do pelo fato do que diversas unidades semeIbtagees a caixa São pr6-fabrica
atas com polo monos alguns dos seus lados providos internamonto da acaba-/
mentos decorativos e anstalaçees para formar o piso, o ferro e as paredes
das aalas, ou outros espaços no edifício, incluindo pelo monos algumas /

Outubro de

Seção. III)

17O

a MOMO para ajustar a temperatura c umidado do nr oomprin
000U01CaÇãO. asa
,
dita
camara;
e diepositivoo bombeadoros de ar, ligado° paro forna
40 para a
eereM quantidadea suficientes de ar A pressão elevada, para manter O P re D-I
aãoido ar moo nívois desejados no Interior da dita camara e nas ditas eche.
.
aos de pessoal e equipamento.
.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente Pedido e

g

depositado na Repartição do Patentes dos Estados Unidos da América em 30 da
dezembro de 1963 sob n o 334.195.
a, Ponto SI O 1 do'Cotal do 14 pontos apresentados.

das parados das unidades, aplicados na paream anterna decorativa, acaba-/''
Ganias fixados às suas faces internas, e um revestimento oxtorno fixado /
nas suan faces °narras, sondo as unidades fixadas em conjunto, cm cama-/
das, no lugar, com espaços entre as mesmas, sendo distribuído concreto /
Ilusos espaços, COO as unidades formando um fechamento permanonte, para /
formar paredes de separação e pisos entre pelo menos algumas das unidades
e pare formar pelo menos uma parte da estrutura do suporte da carga do e-

difício, sendo o concreto, entre as paredes das unidades, distribuído entro os revestimentos externos de unidades adjacentes, de modo que haja'ea
paços do ar entre o concreto e os acabamentos das paredes internas.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
de positado na Reparti'ção de Patentes Inglesa sob no 33.194162, em 29/12/62.
Ponto no 1 do total de 14 pontos apresentados.

TARMO NO 139.714 de 6 de junho de 1962./
Requerente: W. R. MACE & CO. . G.U.A./

E1,92

Privilégio de Invengeot APARRIa0 PARA APLICAR CALOR POR MEIO DE UNA coa_
RENTE DE AR QUE PASSA SOBRO O MATERIAL NELE TRANSPORTADO ATRAVÉS O PAIO .
CESSO PARA APLICAR csLom com O EMPRÉGO DUM APARIRLHO./

Reivindiceaees,/
, 1 - Aparelho para aplicar calor por moio de .mo corrente oe
ar que passe Abre material transportado atreva desse aparelho, oarac
Urinado pelo fato de compreender um transportador formado paro trona .
Por t ar o material com substancialmente tecla A área de superfície do dito
material exposta ao calor proveniente) da dato corrente do ar, um aloja mento de extremidade aberta circundando o dito transportador o sendo /
aberto num lado e fechado noa trZa lados por duas paredes opostas o copa
çadas unidas por ama terceiro parede, sendo as ditas duas paredeo formadoa com aberturas para a admisslo de ar através delas e estendo a data
terceira parede substancialmonte fechada: um inváluoro substancialmente/
fechado circundando o dito alojamento em relação espaçada o ale o forma.
do com me103 para suportarem ali o dito alojamento, um soprador dotado /
de um orifício de entrada de ar e um orifício do salde do ar, um coada ter ligando o orifício do saída do dito soprador no dito invólucro namo/
sua área pelo qual uma corrente de ar que si do dito condutor á dirigia
da no sentido da dita terceira parede, um elemento de aquecimento arran,TÉRMO No 165.913 de 50 de dezembro do 1964
I Roquoronte2 SWIFT & COMPANY a. E.U.A.
1Pravalágao de invenção: .APERFEIÇOADA ESTRUTURA DA CÁHARA DE PRESSA() COMEI.
PANDO APARELHOS DE CONTROLE DE AMBIÊNCIA DA MESMA"
REIVINDICACDES

1 . Uma aperfeiçoada estrutura para acomodação de pessoal proa

jado entre o dito orifício de salda de sopredor o a dite terceiro parede
e um condutor ligando o indo aberto do dito alojamento co dito oaifícical
de entrada do dito copredor,/
A requorento reivindica e prioridade do corroopondento
pedisla ~coitado na Repartição de Patentes doe "Istcdos Unidos de imcirl.
CD, om 6 de julho do 1961, coa o P o 115.133./

Cossando materiais alimentares sob pressão super-atmosférica, caracterizada

por compreender: uma cámara de trabalho cilíndrica, fechada, principal, na

i n contar o dito pessoal e pressão super-atmosférica, a &amara tendo primea
'Iwa o segunda extremidades e &eixo geométrico da dita camara sendo horizon'Iaal; uma eclusa pneumática arra pessoal ligada com a camara em cada uma das
ditas primeira e segunda extremidades; uma pluralidade de eclusas pneumáticas para equipamento, distribuídas ao longo de um lado da cassara o se estea
' dando para o exterior da mesma; uma válvula de descarga 'do recipientes, dil
' posta na parte superior de uma das ditas primeira e segunda extremidades da
oamara principal; uma válvula de descarga di racipientes, disposta na parte
OnfOrior do =a das ditas primeira e segunda extrpmadades da dita cisara;
Álopoaltivos eondiclonadores de ar, localizados no exterioa da cámara e em

Peat° nO 1 do total do 1.4 pontes oprosontadc-

Quinta-feira 22

D1ÀRIO

/REE0 N o 200.112 de 25 do junho de 1968,
Roque:frontes TUTU COLBER S.A. -São PauloModélo Industrial: "ORNAMENTAL DESENFIO APLICÁVEL ER
CORREIATOS OU RIO"

r=it52

°MIM.; (Seção

Outubro de 1970

1115

Te2M0 H o 201.l'.d4
t ARTIGOE

7

2981;

de -- 10ii0 . de 1168.

Requerente: ROSA LING v v RIO GRADE DO SUL
4od$10 Industrial: P ROVO RODEIO DE BR/EMPAI*

REIVINDICAÇGES
1- oRNAKENTAI: DESENFIO APLICÁVEL EM COBERTORES E ARTIGOS CORREIATDE
OU NIO, caracteriza-oe por motivos florais., estilizado°, limitadoe
laterais por margeno sinuosas, formadas de pontilhada e alguns filetes
oxterioree, eervindo como. elemontoo guarnecedoree doo conteis ou herdai:.
Ponto n o 1 do total rie 2 pontoe apresentados,

ReIvurorcAcos.
: NOVO unDtto DE BRINQUEDO, moldado em maceras) gviSELOR 00
outró material anÉlogo, ' caracterizado por q9r constituído doma ao/ata j
chatad", ou seja um disco nem as bordas ~vedas, sendo liso na

GUO PRZI
:

le interna ou &Suava, e sendo provido, na SUA Parto externa ou eonVeRa #

&e dois feixes distanciadoe de relevos circulares paralelos 0 coneOntr$4

1

aos, cada feixe formado por uma pluralidade do relevos localizando- s e GYal .
doa feixes na parte recurvada, o o outro na parto plana, e por hPresent8

'

ainda uma elovação central circular de DoquenO ditmetro.

"9 J AN N.;

4

Ponto no 1 do total de 2 Pontoe SPresePta60"•

e

Á?"-llí‘ /1:5,
è-e)
fte4 o ftçà,
10 e

ai

w,f1

,
9, 03 a',=G
0'); tie

byit

1WQ
•.
"

• ••••• •

•

.•

• • •^4.

TEnmo Ne 161.129 4X4 22; do julho de 1964

TERMO .- l aDv.oll de 21 de junho de 1963

Requerente: C. VAN DER LELY N.V. o v HOLANDA
Privilégio de Invenoão:
'

"APETRECHO MECÂNICO PARA.
DAS

Requerente: PIIKINGTON BRUTEZAS LIHITED

RECOLHER PLANTXSES.PAI11-

SOLO, COMO CAPIM, PENO

E 'SEMELHANTES"

O m INOUITERRk

Priv*ilégio de Invenção: "UH PROCESSO E APARÊLAO PARA ENRIJECER CRAPA DE vtdr,

ORO CURVA"

RXiviNpICACOES
REIVINDICACOES

à APETFVECHO MECÂNICO PARA RECOLHER PLANTAS ESPALHADAS NO SOLO;
COMO CAPIM, FENO E SEMELHANTES, um eixo provido do um acionamento, assentado numa armação mõvel e um ou mais suportes que . se estendem paralelos ao dl
to eixo, e que sustentam pontas rijas, projetadas az sentido mais ou Menos/
rsdial, caracterizado por consistir o suporte para as pontas de pelo nonos/
uma 'Ora de mataria) flexível na qual se acham fixadas daas ou mais Pontas/
Jado a lado ou grupos de pontas.

A requerente reivindica a prioridade do corresbOrdente pedido /
depositado na Repartição de Patentes da Holanda sob n o 295.690 em 2h de ju-

lho dt 1963.
Ponto nP 1 40 total de 3 pontos apresentados,

.

Dm proceaso para enrijecer

1104 c ru:* ao Caere alann pelo

meter-se ambas as faces da chapa de vidro aquecido à ação refriadoro de ja.1
tos de fluido refrigerante, a pressão soabro os superfícies da chope do vg-Pi
iro dos jatos de fluido refrigerante sendo variada por um movimento por/

)
:o dos jatos, .caracterizado pelo movimento ao:A-adito dos jatos p ondo provi,!

té de maneiratpie as pressões do . fluido refrigerante sabre ao sUPorfloloa
curvas opostas do vidre serem mantidos substancialmente cm equilíbrio, psit,
!Ue qualquer Undéncia do fluído refrigerante à deslocar a chapo de vidro

utente a ação da resfriamento é zdentancialmonte oliminada.
A. requerente reivindica e prioridade do correspondente podido ti
depositado na Repartigio de Patentes da Ingl.,ttrre ou 21 do junho do 1962 st
sob n o 23.944.
Ponto n 9 1 do total do 1.8 pontos apresontodos,

r1G.1

4

DIÁRla OFIQIAL (Seção , III)
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69 1670293 de 18 de fevereiro de 1965
lequerentet HELIO MORGANTI •ERALDO DA CUNHA A11'UDES'410 PAUS

WaRMO

er/viIlgt. de

Outubro de 1970

tura para.aclmodar . dOrrediçamonto,a mesma haste,,posiçZeS matuamento bate.'
na dita satruturae na dita alav,anca.limitando o movimenta de deOlocamen.

Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVOS PARA LINPRZA.

DOS CONDUTOS VERTICAIS DOS EVAPORIZADORES EM GERA'

to da mesma . ma direção em que o,dito,elemento enrolador da carretilha se/
afasta de contato com a carretilha,

REIVINDICAM:ES

e

disposições , de travação na dita daí

te de pressão e na dita estrutura de máquina de costura para fazer com /

1 - Aperfeiçoamentos ' em dispositivos para 'impute dos COLIOUt0averticais doe evaporizadores em geral, do tipo que foi Objeto do T...

que a-mesma alavanca seja mantida em uma poslçãó situando o dito elemento
de enrolamento da carretilha em contato com a mesma

mesmos • requerentes, caracterizados pelo fato de as corres

à requarente reiaindica a pricr1dnde do correspondente pedido

tem referidas co terao acima terem os seus elos p rovidos interna e ez

depositado na R epartição de Patentes dos Sst.ndos Unidos da 'inertes em 14

164.556, dos

l e mt p tcameuta, de uma peça
Pon t - .n

á

de maio de 1963 sob r.° 280.388.

semelhança de hellee.

Ponto n o 1 do total de h pontos ar.vesentaCcs

do total de 5 pontos apresentados.

TÉsm0 N e - - 156.440 de 27 de janeiro de 19(u
.Requerente: PLASTIPON S/A PLASTICOS E DERIVADOS =

SÃO PAÜL0

Privilégio da Invenção: "APER7EIÇOAMENTOS EM EMEALÁGBUS DE LAMINADOS PLÁS.
TICOS COM VÁLVULAS E PROUE2S0 DE SUL OBTSNçlco
REIVINDICAÇDES
- A2ERPR1ÇOAMENTOS
VALVULAS'S PROCESSO

EM

EMBALAGENS DE LAY:IRADOS PLÁSTICOS-CCM

DE SUA OBTENÇAO, cempreondendo

um

caco fechado, caract\.

rizados por uma manga tubular interna, de admissão ou introdução de produ.
Los palverulentot, granulares ou escamados, dita manga tendo a sua abortam
de entrada em ama zona angular do saco, e apresentando a ma.margom costa.
ra guarnecida por duas orelhas, dobradas uma aálsre
IMMO Ne 159.149 de 13 de maio de
Requerente: THE SINGER COMPANY .

le

entra, lo fixadas ofo,s

lae extremidades por solda eletrOnica.

1964

Ponto O 1 do total de 4 pontos apresentados.

E.U.A.

Vrvtlégio do Invenção: "MECANISMO RIIABASTECEDOR DE :Ana FARA MJMINAS /
CE COSTURA DE POUTO CERRADO.
REIVINDICACDEE
Necanlsno reabastccedor de linha para máqminas de costura
de conto cerrado. tendo Uma estrutura de leito, coluna e braço, uma agu-/
0-ha p ortadora da linha Com movimento Longitudinal recíproco suportada na
d*.ta estrutura, um dispositivo pressionOdor do trabalho conduzido na dita
escrutara, um mecanismo na mesma estrutura sendo usado para ' erguer o dito
dispositivo para uma posicIo ' inoperativa ' e descer o mesmo para Urad 00514v)
or.erativa, um tomador de laçadas de movimento circular agaiado na dita •g
truture e- atuado em relaqáo de tom ee com a' dita agulha, o uma carretilha/
portadora da iinha alojada no dito tomador de laçadas, e via co qual d lreabastectoento da linha na dita carretilha é feito com a mesma em posi-/
ção no dito tocador de laçtlas, caracterizado por compreender: um elements
enrolador da carretilha acoplado nax : a efeito de movimento circular 'com o

de;

laça4a4

para efeito de Movimontar-se com relação ao mesmo em e

ro.

ra de contato com a dita carretilha uma alavanca pivotada dentro da estra
tura da máquina de costura e comunicando - se operativJLem:a com o dito elg
mento

de

Requerente' JAIME COLOM GRAU . ESPANHA

Privilégio d. Invenção"DISPOSITIVO Dn CSCILAÇXO PARA PZRGIANAS ENROLA.

dito tomador de laçadas e meado deslocàvelmente suportado no meamo
dor

TERMO Ne 167.070 de 10 de fevereiro d , 196Ç

enrolamento da carretilha ,sra efetuar o dito movimento de desla

VEIS DE TAB1;INHAS OSCILANTES E GRADUÈVEIS"

REIVINDICAnES
• , I.:'pe5lt1V0 de osCilaqim para persianas enroláveis

de

tabulnhas oicilanteo e graduáveis, de. um tipo que compreender duas

sarnento com reIaç g o ao mesmo, uma haste de pressão comunidade ;1 dita ala- •

guies.vertidato e tia série de tatuinhas ligadas, per forma a girarem.

vanca. • dita estrutura de máq ui na de costura Senda gcmídpaca,uma,aber.

pelas mit extremidades e um . par de correntes laterais que permitem a'

Quinta:O' elrai XX,

Outubro ..e 1970 .gsmtall

MARIQ -10FIC114NV A S Q9.10,. I I I) •

oscilação das referidas tabuinhas e ligadas tambem a correntes fronte a
isaque transmitetao movimento-do -oseilaçãe .; de'uai tabbinldi'Meltra
outreavtalbuinhes, oscirahtes,. ca nracteritadb-çpèlo fatd de C6bijkaandar 'em
cobbinatãn's 'ume tapigd da -comandd diaOsatà‘nUmaeitUtlidaâe'U'Uãui
nhtv'Meatra por 's fbrme qUe'fiqâe ',;Unt6 a ` nmia'da ' aletes
'Oeg'
respondente guia vertical da persiana; um primeiro caminho auxiliar de
guiamento da referida espiga que liga com a guia vertical oor uma paA
sagem inferior e p or ema passagem superior, e que está encostada à gul
a vertical de modo que uma porção da referida alota lateral fica inter,
'posta entre a guia vertical e orcaminho ' auxiliar; meios que atuam kg
Ore a referida espiga, pelo menos quanda- a tabuinha mestra sobe o °hl
go à referida passagem inferior, fazendo-a então passar a gula verti •
cal p ara o primeiro caminho auxiliar; e meios de acompanhamento da rg

, ferida espiga dispostos por forma a determinarem um segundo caminho kg
afilar de guiamento que desemboca no referido primeiro g atanho auxilia
ar e tem um percurso que se afasta da guia vertical,
•

'

MERO NO 166.573 do 47411 , eetalab1aalad-196b

•

Requeren itet , dANILO tOPES RIBEIRO' mãO PAULO
•Privilegio

de

Invenção "IBACO APEMMEIÇOADO"

•

REIVINDICACUES,

. "IBACO APERFEIÇOADO", conatltuido par armação quadrangalar.
o
de.dimensSes adequadas, caracterizado por se dividir centrai e medimNaa
mente no sentido horizontal p or haste que separa em duas metades trono 1
ta/ e posterior; pelo fato.de haver, Interligando os laterais 10140s
a
as armação o atravessando e bana central, dois gruPor de parra' 'Unia
.3- sendo o p rimeiro composto cor aove Garras á asqueroa e • segunda,

por sels barras à direita, de ama urra Lisa, tendo cada g arra da tad&
grupo, nove contas separadas em grupos (e quatro, p or conta de c4, ai.
eaaente, de forma a se apresentar tonstituldo sor quatro qaaaros.tenda
os da esquerda, super p ostos nove barras com nove conta= e os és diresa,
aa

auperpostos seis aarras com seis contaa.
vont° ao ao total de a oontos egeaenta4os.

A requerente reivindica de acardo a prioridade do correkpondap
%e pedido depositado na Repartição de Patentes da Espanha, em 10 de fg
vere3ro de 1964, sob nr 296.295,
p onto na 1 do total de 8 pintos apresentados:

de 22 de marco de 1968' êcquorenti:INDÚSTRIA METALÚRGICA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA aB.9á3a14
ModElo IndUatrIals P ORIOINAL MODELO DE DISTINTIVO MJ EMBLEMA°
¡RUO NO 197.845

F I G. 1

EEIVINDICACDES

Original modal° de distintivo ou emblema, ctimoter2taderi
4
, polo fato do se apreaantar conetituido por tolha central alon g ada, de bola
'da g ourvalineos e formando bico superior, sendo que pelo reela0 inferier/i
oprimo:fita •strangulamento e inflexão angular na sua curvatura aéra_paraW
(par acata ou terminal da aspecto triangular.
-sento ah ) A4 total da ) p ontos aprelmstadera
I- 11 - *

Tem as 155.705

de Z7 de dezembro de 190

Requerente, VEN-EREK BJERKING .,sptciA
PrivilAgao de plven404. mmousso DE REFORÇAR PISOS DE CONÇUTO ARMADO
OUTRAS ESTRUTURAS DE CONCRETO SUBSTANCIAUKENIE
AUTO.SUPORTADORAS E RORIZONTALNENTE ESTENDIDAS

AR

APERFEIÇOAMENTO mrges

DE CONCRETO aRKADu 02
TRAS ESTRUTURAS.- DE CONCRETO SUBSTANCIALMENTE AU
10.SUPORTADORAS O HORIEONTALMENTE,ESTENDILMA e
ALEMENTO-REFORÇAD ISR PARA REFORÇAR, a umg SUE./
a/OR DE PISOS DE CONCRETO.ARMADOaS CeÉRai-is
aURAS DE CONCRETO:WASTOCIAIMENTE aUTM.SUPORTAa.a• PORÁS a RORIEONTAIMUTE ESTEMDIDAv.

•

•1511=142E
araaeasoate,aeforçar pisoe -Me concreto armado • outras olá
avutUraa da concreto eataaaaclalmento . auto-suportadoras a Aorlsontalmonte
exandldas, dot edhh deçauPerkieleaso parior e,suparficia intariora caracts
rigtem nulo faac de coapreandaa:Aa3allapor . ne,poaçãa,infealor do dito cá
vw1x41,40~Q14P aAW4ie v 4, hasia; de aço retesa alongadas-;. (b) suportar,
4 .

,

. 2904

Quinta-feiro

22

alÁRIT OFICIAL

4ttas hastes de aço em um primeiro (Ilidi° horizontal anima de super:iole /

Outtioru tus

Se0ô - 111b," ".. •

Ulterior de dito piso parr formar dis p ositivo roforçador inferior .; lel

t s eedlidgedeeente incluindo uà corpo de plIatico dotado de uma,piuraiidaA
da de dentes èti forma de gancho estendidos descendentemente, sendo ma ,dos

' dispor em dito pio° pelo menos um laço de aço, retangular.. contínuo, ton.
' do Pelo menos gma extremidade curvada o p -a baixo para prover Pernas ver./

ioferidià dente! engaado Pot o lado inferior da referida orla dl gala re.

ticalmente diapostas e um pé de suporte corisontal de comprimento subateg
.41a1 formado Peie Oxtreuidede do retangulo; e Cd) suportar dito-4 em um /

c l ipiente; uma pluralidade de extens i ões no referido corpo, sendo uma eston.
sio colocada no exterior de cada um dos referidos dentes, um ressalto lota
gral no lado Interior de cada extensão, olmdo cada um dós referidos resma

.•lano horizontal acima de dita superfície inferior de dite p iso com dito/

toa engatado com o lado interno da referida orla em cada recipiente. sondo

' pi de suporte essencialmente ;; mesma distancia acima de dita superfície

cada uma das referidas extensões conectada ao referido corpo de pléstleo g

sntericr do dito piso coa dito dispositivo reforçador inferior • os lados

penes por conectares fixados entra cada extremidade da extensão • o reter,'

de, dito retingulo em um segundo plano horiztatal acima do Oito primeiro
!lano horizontal e na porção superior de dito piso para formar dispositt.-

do corpo de plástico, e sendo cada extensão espaçada do corpo do plástico/

'vo reforçador superior

'ao longo de aro

e

sua estonai° para proporcionar ume abertura contínua e.

ciai dos referido! dentes.

requerente reivindica a prioridade do corresponda:It. pedido

requerente reivindica a prioridade do co r relPo n d e nto os2122

44pros1tado na Repartição de Patentes da Sueste em 9 de janeiro de 1963, ;

depositado na Repartição de Patentes do* Estado' Unido* da Amórica em 16 /
.
de setembro de L963 aob minere 309.258,
Podto n a 1 do total, de
sontoe apresentado*.

cor, n a 214163.
Ponta n o / do total

d4 . 12

pontos apresentidos.

FIO

FIG f

TERNO tis 166.775 d8 29 Je Junho de 1965

Requerentes TER MOL1NS ORGANISATION LIMITEDINGLATERRY
Privilégio de Invenção

"APERFEIÇOAMENTOS HM

CIGARROS COM BOQUILHA iNo

PARHICAÇIO DOS MESMOS"
t hU2*

22 k54.680

da

Rguamoiretiss

RO do novembro da 1963

Naquarantee Pairai; MORRIS JNOMPORATED = e S.U.k,

Pei;iligio de invenção; "COMPOSIÇXO APERFEIÇOADA

DE Tkaaou-

REIVIRDICACW

1 • 0a processo de confeccionar cigarros com ooquiihae comor8,4
dando tater comPrimentos de cigarro, fazer boquilhas, par cada compele
mento de cigarro 8m contiguidade 'axial com Una boquilha, e, enrolar d1

Composição aperfeiçoada de tabaco caracterizada pelo fato /

to oemprimento de cigarro e dita boquilha com uma cinta de Uniao Para.

t* conter tabaco e de cerca de 0,5 % at6'5,0 % em peso, baseado no peto do

produzir uma Junta entre os mesmos, dito processo sendo caraotericalw

Inetiaco. , do um élcoot poli-isopron6ide tendo a fórmula:

pelo fato de incluir, antes do citado enrolamento, a etapa de fender

h .

pelo manos uma poro de borda da referida cinta da união, em posight

ots

.CH p-C = CW.CH2.

1

CH3

ondo g tia um valor de trai ate . 9 inclusivo.
a requerente reivindica' a prioridade do cofroapondants pedido /
gapositado ap departição de Patentas doa estados Vntdoe de ~Geie& mo Norte
em El d* Diseambro d* i962 sob ad 246.34.
Ponto ma 1 do total di - 8 pontos aprasantadon.

tis [58.743 de ER dl* abri:. d* 194
e.o.L.
Requerente: JAMES CLUTON P*SRÁZOR, 3m.
Prieiligio de invenção; "GRAMPO PÁRA CONECTAR RECIPICEITAS PARA. FORMAM DM4

daM0

EMBLLAGEMD

munnos aawarenefim

REIVINDICAOC63

Gr ampo Para conactar recipiente* Odre dormir ursa embala.
gam de aáltiplos,ecoipientes, caracterizado Paio tato da *abalasses ecajalmNi
dera um par Es •nfiada> paralela* do rociplantos aprumados dotei** de d.-.#
. icendOntemento r partir de pelo MallO8
tea projetadas pare fora e im
WIMAfigle 11, cada ractciant*; meios para as/oraras oe ratarldiadlualfbaavf

espaçadas, de modo que dita porçao de borda se transforme em uma sumis

3ao de linguetas projetando-se da porçio restante da cinta.
roquarante reivindica, da &cardo a prioridade do correapondmi
te pedido depositado na Bopartição de Patentes na Inglaterra em
teveralro de 1964, sob n 2 3.682.
Ponto n2 1 do total de 11 pontos apreseatadoe,

1.1

de

Outubro de 1970 2985

S.:.=.-cão

Quinta-feira 22

h3P 162.693 de 16 do setenbro de 1964
flesueWilitb's kÁlligi.:/LLIddIS'áiSS:COMPÁTE:O.L
ong-to 41iito38tio .1411.&41181. 43
Pr iV124 1.
14/C110 czw.t,g,?Aez pez,
ERETO" 5 PzitÉ N*01613
UEDADS s.GO taapas CIANDO O RRFUNB
DO MACIP:P''

MIZESAGOO
Proceseo pare fabricar um sono cetuar sara concreto,a.
neterizado peloo ostigion de: ancorar numa sup erfície plane ume das* ou
almofada inferior, tendo MD perímetro que correeponde â configuraçãe, Ce
cocção tranevereel do dito cacho, circundar e dite almofada coe uma Parc.
Se. Lateral ¡vertical que define ume ~aspe extremidades abertasiadoe..e
Per e dite parede lateral em relação a dtade superfície planes reforçoz.
d.4
o to t erior do monges e fech0 u u ztremidade auPorlor da mesma.
Ponto no / do total do 8(ponte?,$preeentadoe.
/7 tP 07 12 o,
/

1;.

/

TERMO No 166.293 do 19 de janeiro ta.219-Ga
RequorentetEATISA,MATíR IEL INDUSTRIEL SJA,....-Sulçam Privilégio do , InvençaosfSOCADEIIIA Dg LASTRO TARA VIA PUR&':
.•;.. •
.
REIVIND/CACDE3
L. Socadeiro de.lautro para via férrea, compreendendo, no mini
uo , ohaseis móvel verticalmente e eóbie o qual aZe mouvadap.forramentme
vibrantes sob o efeito de um vibrador e comandadae pare efetuar um en,
ao de trabalho correepondente a Ema aproximação e ao fiou efuotaMente
de Um dormente o comandados também para cerco levantadas o uma Peelqi4
de inativiaado nb gabarito ferroviário, caracterizada pelo feto do co..
de ferramenta ser aolidária de um primeiro 6rgâ0 ríg i do articulado erD
dois pontos diferentee, reepeotivamente. a um cegundo órgão rigido'e é
um doe elementos dum macaco de comando individual, sendo Date mouco
articulado, por eus vez, polo seu outro elemento, o um oegunido'ôrgi4
rigido. formando os trôo pontoo de articulação um triângulo deformável
Unicamente eob o efeito do macaco, para aoaegurar o curso de traba1120
das ferramenta° e o levantamento deetne pare a posição do Inatividade
e, Inversamente, sendo iate triângulo ligado mecanicamente ao vibradep
Paro cor posto em vibração, e sendo, ademais. ligado ao Caceio meoveã
p or une ligação autorizando esta vibração.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de.
positado no Repartição de Patentes da.Sulça em 27 de janeiro do 1964,
sob n g 933/64.
Ponto n o l do total do 7 pontoo op-i-neentadoe.

128E0 RO 167.201 (10'15 de

fevereiro de 1965,/
Requerentes S. DES ANCIENS EZABLISSMUTS WALTON & PLACE =FRANÇA.
Privilegio do Invenção: PROCESSO DE VABRICAÇA0 DE EMÉALACENS DE PA.
PELMO ODDULADOS , RESISTENTES ) UMIDADE E EMBALAGENS ASSIM OBT1

DAS./
Reivindicaqães.(
. Processo de fabricação de embalagene de papelão on,
Calado , resistentes A Umidade, caracterizado pelo Coto de se recor
ter, perfurar o recalcar, de modo conhecido em si, uma placa de pa.
pano ondulado, do maneira e permitlr'ulteriormente a moniagem da
embelagem, de se envolver, em seguido, esta placa de papelão com /
ume bainha de mateiria imperme4ve1, por exemplo meteria plâstica, de
no tornar, depoio, esta bainha estanque mediante obturação, por colagem ou por soldogem, todas as suas aberturae, e de se montar, por
fim, a embalagem a partir de placa embainhade./
A requercato reiVindica a prioridade ao corresPoodea
to podido depositado na Repartição do Potentes na França, em 14 de
Negreiro de 1964 e 7 de março de 1964, :Dl, os námerOc 963.845
?66.561, respectivamente./
Ponto no 1 do tete). ae 14 P oo,0 0 apresentados./

TERMO Na 165.872 e* 50 de dezembro de 194
Requerente: BADISCHE ANILIN- & SpDA-FABR/K AKTIFNOESELLSCHAFT e ALEMANHA

Privilégio de fneençao: 'PROCESSO PARA FABRICAR MATERIAIS ORGÂNICOS EXP"
DIDOs RESISTENTES AO CALOR"
REIVIND/CACCES

Processo p ara fabricar , materiais orgãnicos expandidos, re.
sistenEes ao calor. op,comblnação cem silieatos alcalinos, caracterizado pg
LO fato de se intrCdu4irem sizbstànciaà plásticas expansivels, em partIcalie
Pinas, numa solução aquosa de silicatos alcálínos; contendo, eventualmente,
sllicatos alcalinos bidratadoss6ltd00, .aUspensos, mima quantidade tal que
e proporção entre a quantidade das carticu/as plásticas adicionadas o a &ta
subst'álcias anidres contidas na solução ou na suspensão, esteja na epcala
de 1:9 até 9:1 e de se expandir a tn.i.tUre:, depois,, eventualmente apéa a £89
consolidação a uma temperatura Interior uie1a aque&i.1 , particulas plésticae
finas se expandem, aã -adqUirir e Vorma do corpo- moldado
a uma O
temperatura inferior e Bo ponió de tUco/ecimento da g substância° p/ésticaa
expcnsireis.
requerente reicliCa a prioridade dos correspondentes ped/4
dos depositados na Re'Partição de Patentes da Alemanha. em 2 de janeiro do ,.
1964 e 2. de abril cia'i64';h Çø 5 1i4 á .rit'àã; b ' e . 8- 76 156 Ilre/59b,
O.

res pectivamente':

•

,Y •

•-•;

t
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! imo me 05 . 0 9 de 9 do janeiro de 196h
NP:luarentos ~IS SIMONS R = SUÉCIA
Pritilkta.40 Emer. ençao: "EMBALAM PARA A LIBERAM AM ?ORÇOU DT toorgrrod
SÓLIDOS, PULVÉRULTSTOS OU LIQUIDOS"
REIVINDICACDE4

1

C'e,c) de 1970

f

I :Jec;wA4e reivindico a prioridada da w4rtd490Adaão:
te podida dapoeio na Reparticío de ?atestes do doiatida dm 7 da sai.
no 296,392.)
to do t9
Ponto no 1 do total da 17 pontos tprvaantadmaJ

t•eabalagas em forma de fita para e liberação em porçõea da /
drodutos pulverulentos ou líquidos, encerrados em alojamentos ao_
parados de acondicionamento; caracterissdu pelo feto da dita fita (1) conftistir as doai Oleiras ou séries de seç3en de tira polo menos, em parte
:saldas de modo Libarás*/ e superpostas (4,5 ) , estando ao fe ç llg da tiro /
, (4) dispostas Om omeoesio de uma fileira, deslocadas em rolaçéo iaeçthos/
da tira (9) diapodtas sucessivamente, na direção longitudinal da fita, pare
rosnar ema @trio do alojamentos ou espaços do acondicionamento eu. podes /
sor aberto* mueasivasente,
do eot.i'de 8 pontos aprossotodoo.

Fi g 3

FIG.1
tátreMO.Ne 152.760 de 16 de oetembre de 1969.1 Itequersâte; STANDARD BUCTRICA eis. • OBTAD0 DA tuaximaiu.r ‘x
PateLlíalo do lavsn9ãos CABOS DA ALTA ORMONCIA DO TIPO Wit LUXA Dopa
CITÃNCIA,/
Beivindicc'es./

•• Um cabo coaxial. caracterizado plata por WA 1,401MINAlle é'
• •ompramiendos.
. primeiras e ' sagundea ousadia ooestale do taolemeato cotteaP
oi condutores interno e externo do *Can
a dite primeira amada constituindo do vetorial to 14e da
corda enrolada helicoidalmente es torno do dite odadater é
45
laterno, e uma ltmlee elliodriee de material Mamata ela .1
relvando a dita oordie$
.aee
• ti dite Uganda 'Saadi compreandondo uma ilmiaa do dffies
mal de espume Macias./
Oonvento lotei:mime/ sere e Prottnio do Propriedade
buo/Miai f, , edivindiee a prioridade do igual pedido depositado ma Remai'
lado dd Poetai:144i do áltwinha sob o gio St 19.733 , am 19 44 eataabra de

2IRKO Ma 10.4t1 de 33 da jalão d. 1964./
lemearemtetli. C. PRILIPPOLOULAMPtanaRIXON MOLINDM,9
trivilígio do lawdesh. 4PIt7e404~0. 21( OU daLátlada d'atTIPICADO.
Ru em pam:10a t q 19.008808 PARA SUA Pitt£CA000
Reiyindieseteaie

1 • aperfeidadeauted ma O relatin g a matitioadozos 414e
doetpededdaddo em carpe remicomdeter ~Ida de gdatre amen/
sUcessilea , na tipos de condatieldade aliaramdaa, ~ate 4 14i6 u.

Unida. e

toma da aias a soma amianto, diuldwatp que a aema viaimad. aed 4 a
ama do ~tale, ~puniam* ma nolo Imalimia per balde da doam
Olifieed se ema nolo livrem lado da 'asma amimaste cada as adeaure
/
da ~test, de nasale / que í e chamada Gastou do mera% farm..
rIam* pele ratio da urraste da lema do ~traia, aktrie o nadaste da
~tal* *a natio de ina alteada por leira de Km amilderal aí 04.
dar penar polo horda mee receia • entefte dm nmtmtle da Miá, da e-,
as de notara* am tia* lnaltadda Por Miar- t* 404. Gea¥,Otas $148441
moats da apiltail Parto da øQ 91•Prilleatek

1964./
•

eant9

at 1

Ao

total de 8 pontoe ig000ntodoi.,

•

Ueitubro.de 1970 2987,
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i

tiR80 No 171.094 de 8 de julho de 1963..
%quarenta* TEE ENGLISH ELECTRIC COMPANY LIMITED, .' INGLATERRA.

Privilígin de Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS RELATIVO3 A INTERRUPTORES
DE CIRCUITOS ELÉTRICOS 0

caracterizado p elo fato de que a corrente de banho do fiaçéo contendo o F;
feixe de filamentos formados, é aspirada Por Um jato complementar de
nho de fiação à satsagem em um tubo venturi, com formaçio . de uma pelota

fflEIVINDICACOMs

h'. Aperfeiçoamentos relativos a intert'uptores de circuito eletrico,
:40aracterizados por Compreender, para cada fase, uma pluralidade de Atolo
tos do reporte e pelo menos um conjunto interruptor suportado por cada 1
dtte.teolánte de suporte, Ancluindo cada conjunto interruptor um Par 'de

de filamentos emaranhados o que esta pelota dobado a,débito lento, de
maneira a formar Partes retas de filamentos alternando com . Pacoten de pe:,
lotas, sendo o fio fantasia assim obtido submetido em seguida atell
mantos habituais de acabamento.Ponto n a t do total de 7 Pontos apresentados,

Onidades InterruPteras e jato de gás conetadaa em ' sárie, Sendo os codjug
i tem interruptored em todos os isolantes de suporte de uMa fase permanentemente conotados em e4rie, p elo emnos um isolante de suporte de cada fg
a. carregando um par de braços de suporte que se estendem para cima em
direções divergentes, tendo cada braço de suporto um'dito conjunto intez
guetos dAmpoeto através da Rua extremidade livre sendo cada um dos con, juntos interruptores obliquado relativamente ao pleno comum através dos/.
' Afelantes de suporte de uma fase, de modo que a extremidade de um coa.
.junto interruptor montado num isolante de suporte fique disposta laterej
lente com respeito • adjacente a uma extremidade de um conjunto interrng
ter da mesma fane montado num outro isolante de suporte, sendo a conexão
i d0 deirle, entre os dois conjuntos interruptores acima Mencionados, feita
',atro ao
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fonte no 2 do total de 9 pontos apresentados
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• •

MOIO li 145.696 de Si de deeembro de 1966
Requerente, ~RANT CORPORATION - 'Lua. .
Privilégio de Invençãot "APERTEIÇOAKENTOS EK OU RELÁTI/OS A- MOMO VI)
RA AIEWENTAU0 DE Mu"

.2.3a

•

9ÉRNO No 162.892 de 24 de eetembro de 1964
Requerente; MADISCHE ANIMA- SOCA-PABRIS AKTIÊNCESELISCRAPT -Alemanha
Privilégio de Inveneãot-"PROCESSO PARA A YABRICAÇA0 DE POLIZAURINLACT.A.
MA"
REIVINDICAOES
1. Proceeeo para a fabricaçãO de polilaurolactama por polimerizm.

00 de laurolactama em preaença de. catalizadoree a temperaturas elevo.
dee, eventualmente em presença de água, caracterizado por ee empregar,
COMO catalizador,. Uma mietura de ácido foeforoeo ou hipofosforcee, Ou
derivados dêstee áoidoe, e ácido° mono e/ou dicarboxIlicos.

À requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de.
Faltado na Repartição 4e Patente e da Alemanha em 18 de outubro de .,.
296 3, sob n B 73.293.17d/19o.
"auto Unido.

IRMO Na 148.883 da 3 de maio do 1963
Requerente: TEXTILE AND CHEMICAL RESEARCH comPANy umrrsu ÇYADUla a a
LIECHTENSTEIN
Privilegio de Invenção: "PROCESSO

E

DISPOSITIVO PARA A FABRICAÇÃO DE Fr'

FANTÃSIA"
REIV/NDICACOES

h _ .JCOSSO. para a fabricação de Um fio fantasia, apresentaiL

do pelotas ou caroços mais ou menos regularmente espaçados, por fiação d.
49 UM4 401,1140 OPrOPráAde COM

um tubo reto. centrado 5$bre a

fieira)

nEivraDinecbus

Aperfeiçoamento, em ou relativoe a aparelho para alimeattigio 4141/
vidro do tipo que inclui uma concha dotada de uma abertura de fundo pa..
ra a deeaerga 4e vidro fundido através dela como resultado da reciproca'
çío vertical de um mergulhador eôbre a abertura, o em que o movimento
aecendente do mergulhador é efetuado principelemente por meio* mechni..
coe que incluem um come rotativo enquanto o movimento descendente do me
olhador é causado pela gravidado, caracterizado, pelo fato de o apare.
Iho incluir um motor de fluidd conectado para cooperar no movimento
cendente 4o mergulhador. tema válvula de contrble conectada operantemeng'
te com o motor de fluido e uma embreagem de escorregamento dotada de u0
membro ligado para mover we membro de contra/e de doa. poeiçãee da vél..
vula de contraio para uma das sua. duaa poeitBee enre o movimento inio
cial do mergulhador numa direção deecendente pare ameim excitar o matar
de fluido numa direção pare cooperar no movimento deecendente do sirga.
Ihador.
• • á requerente' reivindica a prioridade do correepondenie pedido dept
:itado na Repertição de . Patentee doe Retadoe . Onidoe da Américo em R7 de
dezembro de 1961. eob ' n* 162.335.
• Tonto h* 1 do total do 7 pontos apresentados.
.

P44 g.

12

DIARIO °ACUAI

•.2908 atkilettapealrek 22

L'21,15 33 1eo3715 de D do aatombro do 141
ON UM% DOXPA32 &IMMO . FAFIS
tinueDea gal 1
A
iâ.na4330
do
Claw0200,130038C0
032W3IÇOADO PARA A momo% 3 PIMA
'
COEMOS TI L1Q0 0 22U eco PCMO t3 A
vocaoa
133
RÇO
PARA
10 G3 COHRTAS
dael/a0 S. ~Min D3 aPb20 DOS PARAMOS tu rastu°
Peca:ano apoPfoiçoado para a eanatrução do eobortao do r6o.
vii co
do coè do perfil ou 91°, caraotoriaado polo rato do corpreog
Ga2 var£CA .gao do porfil ou °V dotada° de nu padrão: ou rolévo ati-do
5an.t200 anporPielo (estorna do um do doua fl.:la(oa, p ondo ao vigaa Gia
laaataa suma onfieda o aparafunadan nas vigas; maatraa psincipaia do Empoai:a 0 nu Mado qo o aco dotnda ' do padrão do roléva apareco mo Iodo yopo) Ga 00bo1'ta Foumada.
jnlucoto o dopooltanto rolv2.adioa 9 aprioridade doa corroo a
andoato scalidoa, dopositadoa na Ropartição do ?atentou do Japão, ou 4 do
23tenbro do 1963, Z3 de autubro do 1963, Z3 do eatabro do 1963, 23 do m3
do outubro do 1963, aob 00 nop. 38-47e53,- 38.7070,.„
Robro do 1963 o e3
79474 384947 Z o ,B-794739 respootivamonto.
Peatou g (IN total 4o 5 pontoo aprowatadoa.

F1G.1

PRI-10 (ig 134.419 do P. de dezembro do t961.
1 SOCIÊT2 1N0NY4S c c SUIÇA
kçnneentet CO!
'Mg iVigle ao /Monção: MOCESSO PARA SURGIRMO aw ESUMPAGN DOM& f
REAIS FIBROSOS SISTftICOP
aSEP2-0-4022
R . PraceS. So para tinglmooto ou ostampagem de fibraa de pottá£
,aarco aromattO0o ou materiais fibrosa:o aLntétiocia contendo fibran do poliéa

floRu carOtorteado p elo Sato d o SQ m ialeaw ele en@qa9 1 woo Prevar2-4* Gora
ce° QJB . cemPoo t o da drmula

1 1.n Qssa rdpeog onta o radical de coa an'iragaiftoma, a eoprosonco o radical
FM Uia madeLa ftotoroeftlioa, nosta.mealbrada, a qual contOu, Polo menos, Z &
em ag ato.

!).2300 ao attrogaaRo co cadeia o (tu g i Usado ao grupo

am carbono virada anu dom &tonna 4t, Oanani) enoloorea, a á 1 ou 2 e A
C• N minero Eatotto do 51 a 6, ei- ado amateriat a sor tingido apregnado ou
calado em une, diapo p oIo aquou da corante o, GO desejado, depola de tta semagsze tatemmoníffigno ce oubffi5iw o mater4a1 Cmproffowdo a um tratamen.
de (Incite doe'.
matic~ ~Moa o) wIdeldado do corre:rapo:adenta pedido,

ditado na RegaFtWO &MAMO gát Ç a, Ia X CU " 1409" "11969
É0_ 2,3 [3.514/60.

€02 4 C3' ta% itt .~1C

(Sagão

Outubro da 1970

, rSgmo, gh 15a.9t5 Jp 1/ do abrip JO
Requerente: UR0- URNÉ2 CORPORÁTIOÉ
Privilegia ,fU XL:monção: kiIIIOS rs sartAçzto () s.' (Ir."09 ffn ~aia
jRSIVIND/CAO029

(Rdtos de retração de c/ar:toada soalmaanço aaGo nrro erá.à,dttn
ro retraíVel de cinto para um auttmévol oU aiallaa tonAm
•..,wonto e um #
chassis dgido, daractarizado palo fato que ola cc2pronr.dç)
i10- 0
Oes planas separadas de cinto dispoataa respectivamento ou tuaos 6paaZoal
do u2 paasageiro deasaansando no assento do maneira ià atç!avê4
do colo do pasaageiro para ligação entro ai, anda uaa do aujaa aoçUaa Ga
cinto tem uma parta de extremidade ancorada no dito chutas o o aum.autra,
extremidade provida do uma parto complementa: de unidach ::.aparbel" de ano.
plamentol meios Uetinindowo dispositiva de roldana aaparado Glapaato
tuantemente entra aa extremidades . de cada uma doa ditae caçãoa do einto,
dito dispositivo da roldana compreendondo uma roldada aca alonaado tonai) g•
um dUmetro com a p enas usa fração do cempainento do íoaraa, o aa parWoriaP
do qual a auporticia plana de dito cinto podo cor recebida quando rotredde
numa ralação enrolada duplamente em °apitai; melou lovadnu polo Porlgw5W
da dita roldana tubular para ancorar dito cinto tangoncial g onto paro con 4
dita roldana entra as extremidades da mesma; meios de dofialição do e2Áéo4
em relaçâo aos quais dita roldana fica giratOrlamente montada, ditam maios
de roação incluindo uma primeira parte do seção transvernal ?oita arulo 024
tendendo-se transversalmente para com dito cinto e tendo ;,, eloG do g nta ao,
contato na mesma espaçados numa distancia substancia/ a 23rtir do °tu° do
rotação da roldana e com um comprimento aubstancialmento iguala/meg:06=de
cinto, e dispostou de maneira a comunicar reação de toraua pava dito cinto
e para ter um curso de contato de guia ao longo da euparficiO plano do cia
to no sentido para dita ancoragem e para -longe dela quando dito cinto O rn
traído ou astendido, e um par da membros de braça de anão tranaveraal Coa
ta arame esandando-ae de um modo gera/ radialmente a partir da uma posia,
ção adjacente aos terminais opostos do dita roldana para dita parto gemia
nada primeira e incorporando-se na mesma e uma mola de toraão alongada
rolada helicoidal conformada dentro do dita roldana tubular o astendendona radialmente da mesma, um terminal de dita mola ficando ligado numa aolaçâo delonanto Com dita roldana adjacente a uma extremidade da masma e ÇD
outro terminal de dita mola ficando ancorado em relação noa ditos melou do
reação de torque adjacentes a outra extremidade de dita roldana, soado quu
com isto dita estrutura de rotração fica flutuantemente dia p osta do ata êai.
taira tal que quaado dita parte de cinto está numa posição plonamenta es-/
tendida em colaça° a dita roldana, dito cinto passará aubatancialaonto livramento atravb da dita ancoragem periférica numa cordição planamente
~rolada de uaasira a transmitir o puxar final no cinto lirataaonte parai
alto ameis/ rígido, dita roldana nesta condição riu ,n‘and. -adjacente no
cinto o mantida contra o mesmo pela dite anO0rIge m perif;r&ea a a ação e%
ditem 23108 do reaçXo, .
requerente reivindica A Or dr i ddde 4e enrr
P ondont0 dend°
floPeetétado taa g-Pac ti gão de Patentes norte-amerleaaa ea 19 de aar11

1963 sob no EN.27t,
ponto t do total do 7 pontoo wrosentarIos"

• DIARIO' OFIC1ÀÇ',(IQ

•Quinta-feira. 22

Outubro do 1970 2989
,~iierneweeeerermercer~t

/212525!!2"3"3222"2212"152.1211222"

110, ti .m aka drE) aro e§, tstAL
%quarenta* álea: RiTgRIS Wo o.sa aula
'ectsalkao IO EnvengIáj e macs22iciz1NITID
' IWOW6=29 mdWa.anottiO

trai° á g i64.031 de 28 de dovratro de L981
Requerentos BADISCHE ANWINT á SODA-PADRã AiTERdWittSÚRUPW
-Alemanhacru-116610.de XnVençãos "PROCE3d0 PARA 0 %INUMO= oa CADszlh
dLDE/DOS"

~Xá

REIVINDICAMS
L. Procesoo 'para o prolongamento de cadeia de aidetdow,
do e fabricação de polialdoídos não saturados, caracterizado AAP AR
deixarem atuar oe aldeidos sbro f6eforo-ilenale da fórmula'

ar

•
. Processo do fabricação da iZorantOamuno.adieokooraetes‘
mrzado 0/0 tato do ao diozotar em W32.0 fortemente 4aldo, a ComparatoraidA
entro 4G o MC, uma wira da dansia

halegrenab

%

1

01),

ta 0445 ma. roprosonta ou grupo nitro 01 um radical ah/família+, orgsluiceik

,,f I
R3

em que Ar'd um radical arilo, eventualmente euastitulde por grdpoa
alquilo ou alcoxi„ Ri , R2 e R3 oão bidrogania ou alquilo s ti 6 Um
n6mero inteiro de 1 a 6.
A requerente reivindica a prioridade do oorreapondente pedIdo
dopooitado na Repartição de Patentes da Alemanha em 30 de novambro
de 1963, eob n g B 74476 xvvia o,
Ponto n E 1 do total de 6 pontoo apreeeatadoo,

"opu/audo-se o composto diazOlco eis moio fortemente ácido ou tMmpooado
Ra pR entre 1 e 6, a Usa-tesporatur p antro DO e 50C„ mas um ompaata
compondes:do tOrmuio

TER:40 No 149 9 164 de 15 do moio de 19631
Requerentes 8OCIW2 RRODIAOSTA = FRANÇA./
Privilegio do Invenção: APBRDEIÇOAMEWO

ãH

POOM980 ?ABA O amua

Natiwo DD D'IOR TERMOWSTICOSS

Reivindieddepo0
1 - Aperfelconmento mo prooe peo para o eaorespatedto de
!noa termopl4st1c03 que fez O ohjeSo' do Cirzo a2 145.276, eareoun
zado pelo fato de ao introduzir, AO recinto code ao ~mui% ao me.
wn fio a encrespar e um fio auxiliar coAdheido a OU VOIDOldada
LnforlOr a do fio G encrespar, de se submeter a uma fluaçío tdrato4

noa

o fio oomíatto obtido, depote • de de dloaoclar

álámo o tio

d,

ou1411aDol

na miei aeseereoente uensical de baorocarboneto, eventualmonte aulawMa0A
tuido.
e3, o a4 repreoentam.radicoio de hidrocarboneto,
repreaento um ítomo de hidrogenio ou de iusloghso ou um gropmg]
alcollico ou alcoxilioo, o
t representa um grupo -CO., .000. ou -802+
11 requerente reivindica-o prioridade dosoorreaponeentea Pedlai
dos depositados na Repartição de Patente° da Suíça em la de março de A9641,
sob Ag .3.263049 em 9 de abril-de 1964, sob o G 4.653/64 • em 13 ao ar3r1144.
de 1964, eob ng 4.693/64.
Onico ponto apresentado,

A requerent e reivindica o prioridade detlorradta
depealto doo correspondentes pedidos na Repartloão do Patentea
França sob os A E 8o 899.096 de 29 de melo da 19621 930449 da 9
uhr11. 4 61 1963) 930.950 de 9 de-abril

do

do

taRNO NE 143.759 de +II de outubro do 1.958

o

Requerentes MILRD 8.p.A. a a Palia
Privildgio de Invenqiol *PROCESSO PARA O MEiRORANENTO DÁS PROPRZEAdDEJ

15634

0Oloo ponto apreoult404./

?IMAS TEXTSIS"
REIVINDICACZER

1~0 gg 149.693 do 6 de Junho do 1963.1
cequeselee, BADISCRE REMIR. SODA-FABRIR 4ff2131~11litto ¡lobo
Privildgio de Invenção* PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO 01 £01~140,000
DR SU3PR8St0.?
eiviadiceetea./1 - Processo pere . e fabricação de polimerlsedoe em eus.
penteio, por polimerização do eetireno ou dd minturas de estirara, o
outroa compostos monômeros polimerizeveis, em suaPeusIo aqUOSO, com
oetalleadorea de polimerização,empresençe de eatehllizedores (14
auspensio, a temperaturas slevadeei coracteirssedo por ao aumentar o
~do, Go ao atingir um grau de treneformassio pura a qual ao per.
%Lotam, da polimeriaado j; nió honfluam, pelo MG209, do az qutato /
de pressão Originei, pelà introdhção de &sues inertes mear ~ roo a.
-7
aao, no recipiente de reagão./

A • Um prosaico para o melhoraaento dee propriedade'
iam tOr

têxtele pare lhes contorir características de flexibilidade, tenuidade o
duração, caracterizado poio fato de conelatir no tratamento de fibmee nata
raia ou olnt&tleascom Una soluça° agInsa de amido dlaldeido.
A requerente reivindico a priori42ee do correspondente pedida;
depoaltado mo 110~6196o•do Patentes da I teila em 18 do outubro de 1961
sob m E 18.814.
Pouto no d do total de d pontoo apresentados.
Ng 167.783 da 12 de março de 1965Requerentes CISA ROCIáTá ANONYME aSuiçae
Privilegio dO £ nvençãos "PROCESSO PARA-A FABRICAM DE NOv00 MOROAZOmdt'
RANTES"
REIviNpregUa
à- croceeco
a fabricaç g o de pigmontoe de menoazo-oorantee LU;
Tree de grupos eoidoe oomunionntee de solubilidade em essua e corresoom^\
dendo
..?em) e ,
#
O=11:4ti

requerente reivindica o prtoridads dg harraep,:ault$
to pedide depositado na Repartiçio de Petehtes na dleg0dEut3 am 6 de
Sonho da 1962, mob no 1 67.574./
posm, we z, do total da h pautas, stsragrogrAfhtliev
o

•
4
. -cata um radicai bonecas+, contenda um grupo toltluormo-N
_,:,.osenta um radloaI naftalono ao qual oe grupoe azo, hidratai
0 , 6m$40, 4,; tqtdm Oarb osílluo la.e a0 g% Poebeio 1, Z. /8 Na ÇOPrOdeoga eta

▪
1 D1A Èt) OF8C1AV -

Éed.Q

: 4115)

dLi2ashro e

197D

f

t

ftz
Ç
9,e P-sr.c1§5.
.P3"f
r'-'""c3'26`9"°
eo eleAdo qsrboxill00 0 ow,n5orânc9.0 .944;) Ca9 Co
,90
' on3boz •oo
• ' • oor,Jr! ,Den ..see
'
°
'aiyrs• ad •fIrUPOC
'
• r''.fUgeno
.d tt) emAdo
' GD m
• :
115 ~do oss &tase eorrospondondo (!) g‘rmule
, .
C1J

; •,
suficieíte pare ootttitili, do 60 o Wè do Deda p p2e0 ge,
aálienco no dite reveCtimemto, entoo do cecorp tr23 ocw-xle do Eximg£,.
abrasivolv Azando o dito adesivo por secaggaparoial. o aplicando %In
veatimento do adesivo suibro a dito comada do canuloo obreolvOs.

acion, 2 2 reiresenta

um radical nafta
• gaza U l
(Imo ao qual os grupos azo, hidroxi o helogeneto de ácido oarboxilicoeg
0E0 cm posiçaoi, 2, 3, ser condensado com uma monoamina livre de grupos
dop commadorntes de solubilidade em 4un o correepoodando 4 g4roule
tom o (significado dado

2.4

- OD

ra 3½

Ool d g

POV

Unllopartiçie do Patentos do Fotodoo tikidec de PPANACO. W1rat0.9 CD a
de RPAQ do 1963.9 sob o DO 277.093.
Ponto do n o 1 do tota2? de 13 Ventoo WeBeStad00.0

H N-11...-X-R
4
2
o SI t gle co ei¡nificadoe dados oolma, co

99 compoato do um trifluormotilenilino

NOlviadloa a prioridade do corrospondente pedido derosçAod0

C OPMIGU cooz3z1

f4~

TBAMO UR 10 0 568 do 10 do abril do 19459?#
Roçoeraotne IMITUR VaRÇAIG DU WOME 0 .128 OREWMa 2,11Ea ;
FIAàTS o FRANÇA./
Privilégio do IavenaZon PROCIOSO D2 COEV258R0 9 EM RIDROCADEODWOS a
PARAF/NICOS ENCERRANDO 3 00 h, ATOMOS D2 0~0OIÇA Unado D3

2'''",CONHR3-X-R4

D D um

diazo ooc de ?Ima trifluorsetilanliane per

copelado comum a

Ool da rmulo

Reivindicoaeoff

VII2A
▪OB

1 . Processo do converao, em hidromert000too pornfinio
coe anoorrondo D ou 4 Amou do enrimo per moldouln, do mictar-no p

\CONE-23-X-R4
es qaal A representa o vadiou/ de uma amima e R

calcados dados (mima.
A requerente reivindico
Omec Co:s.oultdoo ms RepartiqUo
' 11964 o lo do fevereiro do 1965,

e priorldnde

2,

23 , R4 e R

tire 00 eig

doo core speadentot pedi.

do Patontoo de uiço em 13 de maço do
sob n o n.

3297/64 o 15332/65 b ronPootivt

,conte.
Ponto n g 1 do total de

MISTURAS LIQUIDAS DE RIDROCA11BONE208./

8

llquidoa do hidrocorbonetos doe quedo polo menos 90 doo

~t2CM

teo dootilata normalmente entro 30 o 220 0 O o que encerram polo no
nos 65% do hidrocorbonotes poraffalcoo, earactorisado pelo feto d4
compreendoro - estabelecer contesto dos referidos hidroonwhonoton ao'
porteados com hidrogtnio o flisor ou am composto ensono do f1á02 0 co
presença de um oatalioador compreendendo pelo senos em elemento

pontos apresentados.

CO.

thico hidrogononte e as suporte do eraquing a nato temperatura /
compreendido osqro 350 e 4500o 9 sob orno psossUo do 5 o 250 Qtcco

I
áo 147.327 de 1 do março de 1963./
IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITEI) â INGLATERPAS

teres, a urna velocidade da mistura liquido

nequorentes

do

bidrocorboaotoo

Co

0 92 oté' 6 volumes por volume do catalisador o por boro, o com am
bito do hidrodusio do pelo menos 400 litroo par litro do misturo

ps. 2,02,(5glo de InvengIos PROCESSO TARA ESTAMPAR TiCIDOS,/
ReivindicacOeu4

fluido do bidrocorbonetood

. Processo para estampar tecidos, carectorioedo po2.09

coquorento reivindico a prioridndo

dos

aorroopon,

goro oo oompreendor g nouooimesila pelo vapor, por uh mcie do 2

mio

denten podidos depositados na RepartiOo de Patentes da Yr0000, em

entoe, de um tecido de celulose,ao qual tonhe oido aplicada ama

d1E

14 do abril do 1962 , sob n g 8949537 resp. em 18 de ()ken do 192 é

ocra° de

corante de cuba espessado, am élooll, um ngente redator,

9un o coamto ao cubo o um cOUllissUoe de

en co

l

aàv_22, co

ÇD

reduçaoé compreendendo

e

compooto orgIssoco ou tnorgânico contendo coo.

sob n0.89440-0/
Ponta Ag 1 do total do 3 pontos apresentoduoi
TUm0 Ne 140.196 do 20 de junho de 1962

â requerente reivindica a prioridade

doo eerredpad.

gentes pedidos depositados na RopertioRo do Potentoo dc InGletgpg%
cm 3.5 de mcr90 ao 1962, 23 de Julho de 1962 o a do glo vondlr0 do

Requerente: UNION CARBIDE CORPORATION D.WA.
Privi/hio ' de Invenção°"PELICuLAS TERMOPLISTICAS CODSTITVIDAS Dr MI651
ske DE REMIRA INCOMPAT/VEIs 2 PROCESSO PARA PREPARAR AS MESMA."

N962. oob neo. 8.030, R4.1.95
. O 419927, Voope0t6vonentod'
Ponto nO à. do total de 15 pontoo eprenectodood

RAXVINDICAÇPES

Uma composiçâo Gra forma de uma pelfoula tormo-plamt3~90.
tal, orientado, bi-axialmento l substancialmonte transparente caraotaz2c

g ''n Co 158.590 do 22 do abril do 1964
@eonerentso TRE CUBORMID1114 COMPANY. - 3 0.8.A.
Prlvilégto do ,r
P PROCESSO PARA PRODUZIR 91.1TIID
coCOMUM°
REVE,STIDO COM ABRPAIVO S 02115W5g7\
SIÇ10 ABRASIVA ne
3IVINDX(1408q
1 - Um processo para produzir um tocido ClaElvol, rovarstido com

"iwasivo, caract~do polo fato de compreender; eplleaw m g suporte do
tes,We n% pe7e p tineato de ' vm adesivo aquoso que domol8te Resoncialsonto
Cm 4gua, contendo uma mdmtnra do cola animal, UR plootlfloanto dr~121
gya de olt0 ponto 4à0 obále go eva lha% slectoa4Moo a4 ~Me A

zede por se u mistura de, pelo memooé . dUas resinas orggnioas'oint 91U
coe mutuamente incompatfvels cadeRma das resinas org gnioos tendo slopo
telMentU uM, estado amorfo seMelhante G borrscha em temperatura aciCo
de sua temperatura de transiga0 de segunde ordem e sendo orientbetue.
numa temperature comum, tendd,a Chada pelfcula . miste em indico do dg8
traga() determinado de adOrdb.:MOss ASTM D-1 204-54 de Pelo monoo 553 co o
longo de cada uá dcwainos,principais.
doivindica-se de-adir-do a Prioridade do pedido oorPospondonto
depositado na Repartigidfle Patentes : dee Botados Unidos da
3 de Julho de 1961 sob nii21.363,

Pinocas

1 do total de 13:pontos apresentados.,

Tta20 Na 165.9'65 do 31 de dezembro de 104.fi

' ,,Y1010 39 1 09407 el,

7 de moio da 1965./
4slonedate41 MONO TOLLã IODA e AGUDO DE PINAS deRALS./
OWTORA POR
#filtvaigiO InnommkotAyO mem PARA CORTE
s
7799N i

.

Opt.Àbri, .de 1970 , 2991

III).
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•

Saquerented LUTZ'DAPIISTA DA LUZ SÃO PAULO./

CON,Mi00 PARA ' C411,'

pow. 140 (14, Inyen0.10, NOVO DERADOb M ' T.(3:

.

MIRAS P. OuTROS•,

. gnaL,41'

1

•

•

q31

ReivindiCagdeao'i
'1141Y4441041.0.94,,

1.
ate* carooterlsado pelo Peto de consintirem tais
*Ge as COR% cartão ou outro material adequado

1. . Novo gerador de gáa de oombustão'para caldeiras
- e okul

Movo método cha corte e costure por meio de caberi
gaboritoz em pia

convenientemente /

keesertodoa, dg Md° a configurar as conternoe doa diversos partos/
'400 moldes) de roupas, tais como caves, decotes', ~a g e etle vaa de.

. g atme otc.e sendo on ditos, gobaritos graduadon no longo dai
144 ~4~ a usar negando os náMaron doe "manaqulnand
PismIta AP ido total de 3 pontos opreeentados./

linhas

troo, caracterizado cor compreender um grande corpo cilíndrico vert't
dal, dispoato excentricamente co interior de um Pães° cavado no sOldê
corpo &etc com p arede interna levemente cOnicre,

1

dito corpo sendo alada provido de uma tampa hermética superior, bem
como dotado, aproximadamente o meia altura, de entrada lateral de age
comunicante com um condutor aertical externo, kUe avança para fora dl

•

fa g eo,e ; equipado com regiatro extremo./
Ponto nk 1 do total de

3 pontoe isreaentadon./

TZRMO Mi 164.467 de 18 de novembro de, 1964.,

OCRND fie /G8.84 de 9 de alwil de 1965./
g equecentee MOTO AGRICOLA S/A• INDUSTRIAL C COMECICIAL DO hAqUINSS'i

AGRICOLAB. a

noção gradativL'

Mente decrescente para o Ilto, e revestida com material refratário e'

muquerente, GIROFLEX S/A. - CADEIRAS E'POLTRONAS/WRI PAULO./
Privilegio de Invenção& NOVO . SISM1A PARA RECLINAÇÃO DO ZNOóSTO

810 PAULO,/

Privilégio do InvenOos PULURIZACOP APLICÁVEL

DR POLTRONAS./

rhAIDRCa./

Reivdiceçaes.n

Reivindicacães./

1. . Novo sistema para reclinação do enc5sto de poltrO=.

. Pulverizador aplicável em trotores, caracterizado
;por compreender essencialmente, em. conjunto, um corpo central, comi
' nua prolongamentoa laterais para a esquerda e para a direita, man

a'as, caracterizado, pelo fato de no plano inforter

assento acha.

rem-ae fixadas extremidades de tubos mettilicos que prOximos aocc

bordos.laterais ao medrio arqueiam-se vperiormente formando suportidos em posição poi cabOs do aço, suportando os corpos centrais o/
Laterais acima descritos os tubulaçóes flexíveis

ligaden aos

tes

asa do' depgaito do ltquído 'O pulverizar, sendo o dito corpo central
aeus prolongamentos Tatbrais nuetentados e mantidod Me pOS1.930 /
'

adequada desejada

por meio dos traços articuladoS, comandados pelo/

braço levantador hidráulico, articulado por

o pare1010.
pr‘prio trate?, amo.

BU VOS

grama do Sistema de levantamento hidráulico do

COa

do fixados ao corpo centrai e seus prolongamentos Ilter844 os 4r4

pos oulvarisadomes munidos doe respectivos
Ponto ne 1 do total dê

bicos./

7 ponteie epreitatitedblai

oblíquos para a fixação das plaquetas ou elementos para spSiof

tamiso.
doa oraços, sendo que pelo 1a4lo interno e em t'ltl 5 '. superior.,
dbtos suportes possuem fixadas buchas norizontels./
Ponto n g 1 do total do 11 pontas epresentedos,

os

f

Z''?2
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DiARIO OF1C!AL

f •.C!„ .1

GEMO

go

162.276 de 31 c

Scçãc, 1U)
g

stOstR

4'',L'clueuentOti GELOPLAC S/A. IND4STRIA E COMERCIO - SA0 PAULO
1•

ágsg,aLo.

•

-f e

TERMO NO 165.391 de 16 de dezembro de 1961i.A

da 1960

v/lÊgio de Invenção *ApERFE/SOAMENTOS RELATIVOS

Outubro do 19-i3

'"• :',"="`-

A

t

UMA MÁQUIU DÉ PA
•

:r

;
BEIÉEUCACOSS

•equerente / GOSUDARSfiENNi SOUZNY INSTITUIS 40 . EROMIR0áiká
.f .
,
LURGICHESKICH ZAVODOV=
t,
Privilhio de Invenção: MÁQUINA PARA O RESFRIAREM GONTYWO D2 Váb,
FIS LAIIIpADOS. ESPECIALMENTE TRILKOS PARA ESSRADAS DE PERRO..0
ReivindicaqPesj

"APERFEI Ç' OAHENTOS RELATIVOS A UMA MÁQUINA DE FABRICAR GELO';
neVnet0Elscdos pelo fato do prOximo à extremidade superior de respectV
0 0 ce=20 fricoritica existirem duas linhas do chuveiros que jorram à
Estm282 varo as paredes externas da cãMers c, internamente, UMaZ.Rntm que jorre sObro as paredes internes.
Ponto no 1 do total do 8 . pontos ontesentados.

1 . maquina para o resfriementO'contlnuO 80 per2le 1
nados, especialmente trilhos para estudes de ferro, em meios 1£40,
dos, compreendendo um tanque para o meio resfriador e um dispositiv
para submergir os trilhos dentro do tanque o retivi-los do moamG D ag)
racterizado pelo fato que dito dispositivo, para submergir os trl
lhos e retIrt-los de dentro do tanque consiste num tambor intermitGa2.À
temente giretÉrio disposto dentro do tanque, dito tambor possui es%.3
las providas de rolinhos pera sustentar e e nd ireitar perfis 14?)Ltu?,„:.5,
dos./
Ponto no 1 do total de 6 pontos apresentados,/

5552NO 1,1 0 168.476 de 1 de Abril de 1965
aequorente: BADISCHE AMILIN=S: SODA-FAIE ANTIENGESSILECHAPT . 0
ALEMANHA
Privilegio de Invenção:MASSAS PLASTICAS EXPANS ,UVEIS EM POMA DE
PEQUENAS PARTICUUS

TERMO NP 148.282 de 5 de ' abril de 1963
Requerente, TOWNSEND ENGINEERING COMPANY ,,. f, E.U.A.
Privilegio de Invenção: 'MÁQUINA PARA ENCHER PRODUTOS TAIS COMO LINGUIÇA e
SIMILARES"
REIVINDICAÇOES

REIVINAUCAÇOES

1 - Massas plásticas expansíveis em forma de pequenas parucules, que contem um polímero de estireno e um agente de expen
eco, caracterizadas pelo fato das part4Ou1as âos polímeros de en
tireno, contendo agente de expansão, serem revestidas com 0,02 e
0 0 W,, em peso, relativamente ao polímero de sotirono, de outro A
po/Amero de vinil° ou vinilideno, por melo de aplicação de una /
dispersão aquosa do polímero de vinho ou de vinilideno e evapc.
rando a agua./
A requerente reivindica a prior i dade do correepondente pedi
o0 depositado na Repartição de patentes na Alemanha. em 1* de I/
Lbril de 1964 sob m e H 76.141./
Ponto n p 1 do total de 5 pontos apresentados./

Ti - Máquina p ara encher p rodutos tais como linguiça ou simila99

caracterizada por um tubo de enchimento adaptado para receber ama trkpo
Capa a sor enchida dobrada sabre o mesmo, um dispositivo medidor para one- 0
tear um produto 'plástico no dito tubo de enchimento e deste p ara a tripa,uk
mandril montado de modo a recabor a tripa enchida a partir da extremidade A
de descarga do dito tubo de enchimento e tendo um dis p ositivo p ara acopler0'
por fricção a tripa, um dispositivo eneadeadcr postado além da extromidada:0
de descarga do dito mandril para formar , pbrOes ou secOes da tripa enchdf4
a dito mandril e o dispositivo eneadeador sendo girados relativamente no co&
tido de torcer os env6lueros de tripa entre as ditas p orçOes,' e um arranje'
motorizado para efetuar a dita rotação relativa e para operar q dita dispo.
altivo medidor.

A requerente reivindica a tiíeridade do correspondente Peeld0 a
depositado na Repartição do Patentes dos Estados tinidos da América em 1/4 6e
maio de 1962 sob n o 194.523.,,
. 14,, pontom apresenti,idos.
. Ponto n o 1 do totai :de

r

"d

:s
Quinta-feira 2:4

t

" ÕIÁRib

Seção JH

~MO N i 196.386 de 19 de Janeiro de le,'68
Roa:l uarentas 094LUX S/A INDUSTRIA R COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS -3.PAULO
Nassa ° Industrial "NOVO DESF110 'ORNAME.NT. A1, PARA SUPERFICIEN Dg LA0N1
tona E AZULEJOS MARMORIZADOS, VITRIFICADOS OU , ESMALTADOS"

Ciutui;t:o. de

147él 2993

TEMO N9 i/2.951 de 19 de agósto de 1365,0
Requerente, J08 ATTIA .s 8A0 PAULO,/:
Privil;gio de Invenção* UM TAPETE MUSICAL,/

REMINDICAOM

t - Novo desenho ornamental para superfícies de ladrilhos e . azulejos memorizados, vitrificados ou eamaltados., caracterizado pelo
fato da auPorticie superior ou oxterna da peça ser disposta, um táda a
sua extensão e largura, com uma configuração decorativa de mjihalco,com
oreendendo uma serie ordenada de representações florais, aesoolando,a1
ternadamonte, estilizaçOe s' de corolas (1), félhas(2)'e botiite (3) a
uma pluralidade de longas hastes (h) dispostas paralelamente entre si
afetadas de um traçado substancialmente •enoidal, hastes essas eltu-

Plivindingklad

1 . Tapete ta:alcal i consiste numa Peçe Celta dt taini
ria' maleevel assim como, plística e outros materiall aqulytilentet.
caracterizado pelo fato de pegar e primeira nota musioai me oima dg:1
teclado do tapete começando pela prime:Ire nota, Lato ío dá, $at Ge
guida pula com o pe, direito cM cima daS Nal havei, GO lado. dá,.
zando: dat LÁ, Lát LÁ,

Ponto nO 1 do total de 4 p ontOS ApreatintAdOid

'idas no ~tido vertical da peça, e de tal modo colocadas, as respeeti
voa representações florais, que a aequencia de corolas, alhos e bota&.
da pluralidade de hastes, assumem, no conjunto, enfileiramentos sabe tancialmenta paralelos e diagonals

me

longo da tãda a superffcie de

1A, ãi, ga./.

•

•
• -4
•

pa

Ponto n9 1 do total de 2 pontos aeresentados.:

)==il o

000

TERMO N9 170406 de 24 de junho de 1965.
Requerente: OONTINENTAL CAN COMPANY INC. -E.U.A._
Privilégi0 de Invenção: "ALÇA PARA LATAS"
REITINDICAÇOES
1- Alçae para latas formando um conjunto caraoteriaado por inoluir um anel com um tamanho que passe livremente em torno do artigo e que eeja encolhido °abre o mesmo após passar em torno do mesmo
uma alça formado Integralmente coM dito anel, sendo a alça provida
de uma dobra adjacente à nua conexão com dito anel, pelo que dita
alça amime uma posição pré:determinada com relação ao anel.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido,
depositado na Repartição de Patentes doe Estado* Unidos da América
em 18 de dezembro de 1964, sob n 9 419456.
Ponto p g. 1 do total de 5 pontoe apresentados

faG.J

o
o
o
o
o
o
o
o

TERMO PI 170.996 de 5 de julho de 1965
Requerente' OTTO METZLER -AlemanhaPrivilégio de Invenção: "PROCESSO E EQUIPAMDRTO'PARA A RECUPERA0Ad
DE REFUGO DE POLI-ESTIROL"
REIVINDICAÇOOS
Proaeaso e equipamento para a r' ecuperação de refuao de 'Polo'
estiro', caracterizado pelo fato Se que o refugo de poli-estirol c"
aemelhnte, 'reduzido a granulados ou pó, em conjunto com um solvente, como por exemplo, : tri-cloro-etileno, metil-etil-ketona, toluol,
xilol o g outro, é pasto Man reolpiente hermeticamente fechadooudea.
tro de um tubo igualmente vedado, sendo agitado de vez em quando,g4
mando se o reoipiente por 180 e/ou por agitação ou outro processo
oonvealeate, intercalando-se, ainda, qualquer processo de peneiraa.
qio, mantendo continuamente o eolveate por cima do bolo de poli-m.,
Ural, a fim de acelerar o processo de dissolução paru a obtoneiode
az
poIiberizado por emulsão.
• Ponto n e 1 do total de G pontoe apeeeentadoe.

.gOsu Ma-f eira

Olikina OFICIAL t t (Seçã.c• in)

•1:96b'-

, 4 .-

T2RMO N 9 162.934 de 25 do *
-Requerente: MASSEY-PERGUSON

OW0 RD

Cle

1964.
-CANADA.
Privilegio do Tavenção: " COMBINADAS CEIFADEIRA-TRILRADEIRA APENrEleea:',
DAS'.

,•

. 201.402 de 12
Moquerffintet MANOBRAS INÀSTRIA CCaáRd10 ti. jeSd '1.ffifra
• ". •
ORIGINAL CONFIGURAÇA0 ORNAMENTAL APLICADA A S'y
mbdolle Industrial, m ien 3
I. .. LADO DL SANDÁLIAS"
as agtmito

outubro

Setembro , de

REIVINDICACOES

1 . Combinada ceifadeira-trilhadeira aperfeiçoada do tipo de traço compreendendo uma carrosseria sare rodas apropriada para ser atimi-'
lada a um trafor para ser ?chocada é incluindo, am conjunto, ama plata
forma de colheita se estendendo lateralmente, um elevador para transferir o material colhido lateralmente pela dita plataforma para a dita os,
rosseria e um mecanismo montando a dita plataforma zebre o dito ~ia,.
caracterizada pelo fato do dito mecanismo definir uma articulação me pa
ralelograma °sanável num plano vertical, o dito elevador sendo pivoti
velmente articuladoLa ambas, a dita carrosseria • à dita plataforma
constituindo o tirante inferior da dita articulação, existindo disposi:
tivos para elevar e abaixar a dita plataforma, a dita articulação salatendo a plataforma numa posição substancialmente horizontal atraviis a
totalidade do dito movimento do elevação e arriamento.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America do Sorte ee 26 #4
setembro de 1963, sob o n a 311.856.
Ponto de n s 1 do total de 5 pontosapreta

)REIVINDICACDU

• MCNA 1 .CDIGINAL C0NFICORAÇA0 ORNAMENTAL APLICADA A SOLADO
1:15E SUMIAS, caracterizada polo fato de apresentar-se com a face superior
dotada de Pluralidad e de saliincias em forma de duas barras paralelas al.
e no longitudinal,. estando/
,earnadag ente dispostas no sentido transversal
1 parte central dotada de Lona lisa, seguida, de ambos os lados de regi641
tom nervura* transvarsais contínuas, ao passo que a face inferior apresea
ti- se com 'ali:nelas transversais reunidas em grupos de trãs, tais grupos
!aparados por faixas lisas dotadas de saliãncias puntiformu.
%fito a S 1 do total da 2 pontos apraaantsdos.
./.11Milkh
—11trair,111=e0=
10=11=ilb=41=o1=

•1::(11=imel=limes
0=irzel=01=111=eme

=10=1n1:11:111=11:rar.:
—ti ovaawrzetrzomettel

erzeurf.oreeizle=ier-ler.:
0:(10=00=Do=ontoar.oer.ei
iene= alr.00r.00aerA011:=1
ezawee=ier.no=anne-Jae
=er.:11=II=eor.00ratr.ear.;,1

eme 1=01=00=argingr.etr..eo
Metmaimeimeameammaziomt
mamoo=01=11:11=w-4.11

t=00=e6:11147.li
=le=01.r.airm=1

Ni= tuni=10

envie= eir.91=00
=11=e1=118.7:001-.1.
IrArf21101=10::
::111=11=111=01=19
o =IN= 01:111:=11=
er.r..aar.eirairae=1
lo=o1=oittoor..ot

aio taliaii
Eáli:mw.1
::-.11=10=

TERNO N 9 170.361 de 14 de junn0 de 1965
Requerente: THE NATIONAL CASH RECISTER COMPAJPI -E.U.A..
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO E PROCESSO PARA 1 10~) C130:7.
TINTA PULVERIZADA IMPELIDA"

Na 165.843 de 3 de fevereiro de 1965.i
'Re queren t e: ARNO CARLOS WINTER = ESTADO D8 RIO um= Ve 8111,./
ERNO

Privilegio de Invenção: APERFE/90ANENTO INTRODUZIDadi0 SISTEMA

REIvINDICAOES
is,

fREIOS DE V14 .ULOS EM GERAL./

Pelpi eaçâor,./
•
tréduzido no si2noffis de Cee¡os /
1 . Apataiqoament
ne veiamos em geral, caracterizado per compreender t4 Interealegle
Miltre o cilindro mestre e a tubulação que o liga ís rodas, de MI
tilindro Auxiliar, Ligado ao dito cilindro mestre G krodel OU é
Mi cilindros des rodas, formando sistemas de freios tatleperei
p sgtAr do dito cilindro auxiliar./
(

Ponto na 1 do total de 7 nont0 apreggfatS,C.d.,

13(2 13

‘10

`•

.0

isfrm

111L n
\.n
n.

%,
41.t

a

grin
p
iL4
T;ge
Ammoll

1,7

1

1. Dispositivo impressor para imprimir /Abre qualquer matefill
de registro sem impacto mecânico, caracterizado pelo fato de oompli
andor um dispositivo carregador de material marcador, que tem em mo.
ma sua superflaie uma pluralidade de depressèce carregadoras do me.
tonal marcador que carregam um material marcador fluivel; uma fona
te de fbrça impulsora posicionada em relação o perativa com dito dig
positivo carregador de material marcador que impele dito material
marcador fluível a partir de ditae depressiies carregadoras de mate*
rial marcador: e dispositivos que dirigem o material de regietro
tre dito dispositivo carre gador de material marcador e dito .efild
de fbrça impulsora
reolerente reivindica a prioridade do correspondente pedidb:,
depOelttido na Repartiçâo de Patentes g oo Betados Uniaos ou Amérioa
em 25 da junho de 1964, sob n 9 377.866.
Ponto n9 1 do total de 8 pontoe aDrenentadea,

(,5ãOÉt‘a

• DiARIO
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12160 V 170.297 de. 10 de junho de 1965
Requerente BORG-WARNER CORPORATION -E.U.A.
PPivilégio de Invenção! "SISIMIA DE CONTROLE'
REITINDICAÇOà

r
,!

' 1- Um °interna de contrele para regular a relação de volta-perciclo de energia passada de um euprimento de energia alternada pare
ume carga elétrica, caracterizado pelo. fato que ele compreende:
um retificador transformador para receber a energia alternada"'
orovidenciindo UMB voltagem de saída de CC substancialmente consta
te;
um inversor acoplado com dito ' eetificador transformador para e
nargização oeln v oltagem de saída , de CC para produzir uma voltagem
alternada de caída:
meios de regulagem da frequência, acoplados com dito Ênvereor,
Dora controlar o grau de alternação da sua voltagem de saída; e
meios transformadores variáveis, acoplados entre dito'inverser
e a carga elétrica, para providenciar uma variação no nível de voltagem de saída do transformador para suprir e, carga ciem energia' de
Uma relação de volta-por-ciclo substancialmente constante.
A requerente reivindico a prioridade 'cle idêntico pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em to
de j' unho de 1964, dob n 9 X74065.
Ponto n 9 1 do total de 15'nentoo OPreeent;adoe.

.Outubro

do 1 1970 090,,

, T2RMO NP 170.209 de 7 de junho de 1965
Requarentet METALOgICA
•
)
Privilégio de Invenção: "CHAPAS.DE, Im pnEssio . c PROCESSO PfinA pállf)
OACIO DAS MESMAS"
1
,
REIVUIDfcAUES
•
1- Cha pa de im press ã o que compreende uma lâmina de base, cauto:
tericada por conter, -pelo menos em UML1 de suas faces, uma camada me.
o
tfilica adequada para a recepção de uma camada de p oTitada a partir de
um banho ácido; ume camada de trabalho, de cobre, aplicada.e/etroll.'

ticamente a partir de um banho ácido eebre a dita camada de recepçãO
e composta de cristais densamente distribuídos; muito finos, que têm
uma superfiCie altamente aderente a tinta, dura, inerentemente
prOva de arranhaduras e não p orosa; e uma camada de cromo aplicada
e ôbre e dita camada de cobre, e que . tem uma espessura.eubstancialmea
te uniforme e está composta de cristais muito finos, densamente dia.
tribuidos, que têm uma superfície receptora de umidade, dura, lisa,d5
.
prova de arranhaduras e não porosa.
A ' requ'erente reivindica'a prioridade-dos correspondentes pedi.
dos de p ositados na Repartição de Patentes do México em B de junho de,
1964 eob n 9 a 77504 e 77505, e 26 de fevereiro de 1965. sob n 9 612924
Ponto n 9 1 do total de ¡O pontos apresentados.

I/

•

TERMO N 9 170.189 de 7 de junho de 1965
Requerente' kLCINDO TAVARES CORDEIRO CAMPOS - São Paulo_
Privilégio de Invonção: "DISPOSITIVO ELÁSTICO PIKÁVEL AO FECHO, DOS
ÓCULOS PROPORoIONANDO MAIOR PODER DE FIXA
çAo E AJUSTAMENTO IDEAL ATRAVES DE PRESSÃO
MAIS SUAVE DAS HASTES A FACE LATERAL DA CA
BEÇA"
REIVINDICAÇOES
L. DISPOSITIVO ELKSTICO FISnEL f.0 FECHO DOS OCULOS.:PROPORCIO_
MANDO MAIOR PODER DE FIXAÇÃO E AJUSTAMENTO IDEAL PELA PRESSÃO MAIS
SUAVE DAS HASTES A FACE LATERAL DA CABEÇA, caracterizado por possuir
condiçOes de elasticidade próprias ao amortecimento das superfícies
que se justapeem, caracterizado por possuir, como localização indica
da a sua aplicação, as euperfícies prOximas do fecho que unem as tias
tem aos óculos, caracterizado por possuir forma e t a' Manho variável
conforme seja o caso, como reivindicado em primeiro e substancialmente descrito no Memorial Descritivo e r,esenhos Anexos. - Ponto único.

i VIRMO NO 166.779 de 29 de Janeiro de 10
Requerente MOTOROLA, INC - E.U.A.
PrivllêgIo de Invenção "DISPOSITIVO ELÉTRO.MWANICO"
BEIVINDICAM$
1 . Om dispositivo sensivel à frequendia olotro - mocinica compra
ou'I deà o

Pelo menos um membro Vibratório montado por um nó ' no mesmo nui

Chassis- e com a extremidade livre do membro vibratório sendo disposta.

adjacente á bobinas magnéticas, cujas bobinas magneticas cooperam comi
um lett permanente montado no membro vibratório, o Inteiro dispositivo.

sendo suspenso numa armação, caracterizado pelo feto do membro vibrat4
rio disposto entre as bobines' magnéticas ser ressonante à uma frocpAn.
eia predeterminada especifica e pelo fato da suspensa° Principal con..:
sistir de ui material amortecedor, que 4 fixado ao chassis a I

armaçim

respectivamente por um membro elástico, o plano de oscilação principaAi
do Qual corresp onde ao Plano de oscilação do membro vibratório.
A requerente reivindica cle s accirdo a prioridade do corresOondenci
te pedido depositado na Repartição de Patentes dOS Estados Unidos da
mérica,' em 31 de Janeiro de 1961, sob n 9 341.508.Pantn nO 1 do total de 9 pontos apresentados.

,
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Quinta-feira 22

WAV4 Na 147.342 de 4 do - margo do 103e/
:SUE0 NO 2.66.Wri ,d0 10 de dexembre do 196L 4

Mequerentoz EMANUELE BORION m ESTADO DA GUANABARA./

' Requowonteu OLIVIERO .BOSI . R. G. DO SUL

Privilágio de

Privile,gio de Invenção "MEADA ROTATIVA PARA TRATonã - ienbós SOM

Inveap3os APERFEICOAMENTOS UM TRANSFORMADORES 22£411eW

DM DIWRI2UI00./
4

!UMAS.= MIDUULICO DE TRES paginv

Reivindicoqães./

BEIVINDICACCES

.

Aperfeiçoamentos em transformadores m1étriC09 de dEottl..

Enxada rotativa para tratores equipados com Leva niâ bidráu.

buiçào, caracterizados pelo feto do que as leminações doo reepoctivW) nm

re do tres pontos caracterizada por ser essencialmento„ conctitufda
do 12.0 chassis, de um eixo de transmissão com sistema de pinhão e corda

cleos aio, todas eles, de largura, subotancialmente, constante, coRquanw

o de dois 0120S transversais aos quais se prendem as I gmlnaa de cOrte.
' co rodes' do Monges adaptados em suas extremidades.

te de comprimentos variáveio o sào superpastac com juntaa formando tsigu.
los de, substancialmente, 45 0 _paro a constituição do nácloce com

paypoDi,

"onglap de secção, substancialmente, retalUular ou quadradaa

Manto nO / do total de 3 pontos apresentados.
Oáico ponto aprecontado./
o

*ri

rey. áf

r/N)I0 NO 158.907 de 9 de Mate de 1964

Requerente: AZIMUT FRANCE a FRANÇA
Privilégio de Invenção: mhÁQUINA PARA TRATAMENTO E/OU TRANSPORTE SE 191,CE
DORTAS.

TERMO N o 195.620 de 18 de dezembro do 196?
' EAquerentec INDtSTRIA METALTSRGICA

INDUMETAI

REIviNnTCAÇOES

R.O. DO SUL

ModSlo.Indusirial . "MESA PARA TELEVISORES E PORTA REVISTAS COM URADS!

iCORIZONTAL"
REITINDICACOES
.

Mesa para televisores e porte revi..as com graus norizontal

'Caracterizada por ser constituide de um tampo apoiado em quatro

09,11

goircmente Inclinados entre si, em tubo metálico, afunilados em Sues e
entremidades„ onde encontram-se rodfzios com armação em ferro e buchas
c, rodos cm material pláatico.

Ponte u p 1 do total de 3 pontos apresentados.

Máquina para tratamento 0/ou transporte de materiais, col.?:
preendendo um receptáculo montado inclin'avelmente face a ou eixo hOrlioo,f'
tal 'sôbre uma armação de suporte provida sabre um chassi, Clija armação ó
4
piVotável em terno de um eixo mais ou menor vertical, earacteriaade pele,/
fato da armação ser suportada sabre o enarsi via de corpos rolantes ado,.tados para rolarem em uma pista anular, enquanto que tada a porção cen.

tral da armação e tOda a porção central dc chassi sào amplamente afestaj4
dos de maneira a permitir que a porção do receptáculo oposta a sus bordd
de enchimento seja descida livremente dentro da dita armação e do dite
chassi at.4 o nível do solo se içao for necessário, qualquer que soja e eLl
ricnr..r.çU da armação no chassi.
A requerente reivindica a prioridade doscorrespondontespedwes
depositadoena Repartição de Patentes da França cm ó de mato do 2.963 oob »g
933.728 e 8 de novembro dó 1963 sob n o 955.061.

Ponto ne 1 do te.clet 7 pontes aprocentadoa.

Ou-futire "de 1970 '29-ii-f&

DIÁRIO OFICIAI: '(Seção IllY

'Quinta-feira 22

MIE11n1111.....!MER

cano §0 R96.712 .
daNO 110 137.161 de 15 46 BUO do 1962.49'
Dm:Faiastes ARTUR PIUM 12 ALEMANHA./
Privilegio do InvenOotTARUGO BYPAND/M21,,

istigias~?

1 - Tarug0 ortenalve/ pare o Tixeq8o de Objetes dbre 9%.. o
doo o tetos Ocos, caracterizado por compreender uma luva rosque:Ida parai
o atarraxamento de um parafuso de fixaelo o meios de rizaeZo providos CM
dite lave e constituídos por, ao monos duas perninhea divergentes mau
das, capazes de Apelar-se contra dite parede Oca, reoneativaeanto pene.=

de Ode teV8iiiift-T-d8 14r0.

Soquorente g CASIKIRO SILVEIRA S/A, INDUTRIA E

•

(zorro,

azotato Znduattial °NOMO_E ORIGINA/ DESENHO ORNJMnpro.

• REUT5~}
5 . "NOVO 3 ORIGNAL DESERDO ORNAMENTAL EIRA TECIDOS% UNGI"
rindo Por aPeasentar a figura estilizada o caractorratica do dois' gy
ninoe troto ã'trentap em perfil, semi-ajoelhados ' com um doo braços sij
tendido.o-tinidoep figura essa. que 4 pintado e 0Dtempade em &Pio Ooyp
trastenten com afundo do tecido no qual 4 o dozonhO aplien4e4/
Ponto nO 2 do total do 2 pontos opmentados.

tror no material de mesma./
único ponto apresentado./

Fig1
IRMO Ds 193.orD cc

co outubro de 1967 .

Requerente: S.E.S. SOCIETE D'EMBOUTISSAGE DE BOURGDGKE

FRANÇA

Modelo IndUctrisla "NOVO MODELO DE FRITADEIRA EISTRICA COM TAMPA ONOOkal

Wel."
RETVVOICÁMS

TERMO No 170.668 do 21 de. junho do 1965_
Requerente: CliD PRAHA, narodni podnik -Tchecoslovéquio
Privilégio de Inven00; "DISPOSITIVO PARA MEDIR CORRENTES CONTINUAS
CCUPREENDENDO TRANSPORTADORES PARCIAIS 3
TOTALIZADORES"
ftEIVINDICAÇOES
1- Um dispositivo para medir correntes continua°, compreendeft.
do tronoportadoros Porciol- t totnlizodores,.caroateag.zodo porquo
pelo menos um transportador totalizador é conectado a pelo manos um
tranaportador neutralizador, de modo que um enrolamento de contrêlo
dc transportador totalizácior e enrolamentos auxiliares ' do transportador neutralizador dão sempre ooneotados em série, de maneira que
a um doe enrolamentos de contraio do transportador neutralizador 6
conectado em série o enrolamento auxiliar apropriado do transportador neutralizador e aos enrolamentos de trabalho de ambos. os .trána
portadores totalizador e neutralizador é conectada voltagem alterna
da da mesma fase e ao enrolamento polarizador do traneportador neu.
tralizador é conectada uma fonte de corrente continua do alta Impo
dânoia, oriundo no enrolamento polarizador uma fôrça eagnotomotora
de sentido oposto e grandeza maior comparada com o sentido 0"a gran
deza da fêrça magnetomotora total do enrolamentb auxiliar do transportador neutralizador.
' A requerente reivindica a prioridade do correspondente .podido
depositado na Re p artição do patentes da Tchecoslováquia em 10 do jm
nho .de 1964, sob.n z PV 3767-64.
Ponto Uni"

getro modõlo de fritadeira elétrica com tampa deattedvelo nr
_racterizado poio fato de compreender um corpo cilíndrico que á proaenta Cal
rebaixo periférico na parte Inferior e uma bordo arredondada na extreeideg
de superior onde recebe uma tampa destacável; encontrando-se o corpo
Ciso assenta e fixado pelo seu fundo sabre uma base anular isolante, ores
vida de pés baixos , e Incluindo na parte superior duas asas isolantes dlaR6
traimente opostas, de contarno anguiar, achando-se ama delas rareada danob.
gralmunto na parta superior de uma caixa isolante, que fica disposta ao 14
go do corpo cilíndrico e tormina junto à referida base anulara, caixa estaP;
onde penetram os condutores de alie-matacão elétrue a onde se alojam Par.Oji
tos de contróle-elétrico, comandadas por um botão giratório que ee projetal
parcialmente na face extrema da caixa isolante; o sondo que a tampa desteci;
cável é levemente troncónica, apresenta ur rebordo anular que cobro a ar-ii
tremidade superior do corpo cilíndrico e . Inclui um puxador control, CCM e,
forma de disco em relevo; tudo substancialmento conforme descrito o ilus.#
trado nas figuras das fotografias anexas.
•
A requerente reivindica a prioridade ao ccrrespondento pedido
depositado ca.Repartição de Patentes da França em 10 do abril, do 1967 ac%

n Q 62.
Ponto único apresentado.

Á
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oi.N yno orietAL
ENISMO Na 188.0(4. da 22 do março de 1961
Raguerantae,PSDO10

mamo tok 196.3B4 de

19 de Janaidedde 1905

lámareatet GRALHE 8/d INDWRIA comtacroos EQUIPAMENTOS. m W.P£81.0
DaaanhO Industrial MOVO DESUNO ORNAMENTAL PARA SUPERPICIES DE UDU*
_aura Azaumffl ~doarmos, VITRIFICADOS 09 ESMALTADOS.
R.U.Y.~a
daaaaha ornamental para superfícies de ladri/nos (Lana
bajoi armoriados. vitrificados ou esmaltados, caracterizado• pelo fA
1 . SOVO

to da sapudo/e superior ou externa da peça ser disposta, em tilde a

4
sua

extando o largura, com uma configuração decorativa de mosaico,
a
compreandendoe al no centro do conjunto, uma ordem de quatro circunteo
tinetas concentricas (1) circunscrevendo uanticleo central (2), tambem
Oiroular, cuja superfície se-apresenta intensamente pontilhada em 'sua
periferia e Cada vez mais diluida em direção ao centro geometria° da
figura; 0) um complexo decorativo, em forma de um grande losango (3),
eontornando totalmente ditas circunferencias concentricae (1),a compoA

AANDES . 860 PAULO
!
Desenho Industrtal "NOVO DE3S1{E0 ORNAMENTAL PARA èANETAS 3.34108401,1 ah;
;
.1
CAS
n
,
pEIUNOIC4CCE3
desenho ornamental para canetas aaferográricaa-, o* . •
racterizado subsiancialmente, pelo fato de compreender uma ou mala
falsas (1) coloridas dispostas ao longo das canotaa, em orientação
I - "Nóva

alvelmente helicoidal, proporcionando-lhes aspecto geral listrado ob/L
(nuamente (em relação ao seu maior comprimento), sendo ditas faixas dop
larguras que variam, simult;neamente, com a espessura de caneta o case
o efeito pretendido, podendo ser multicolorldas ou de urna eci cr
6011
trastante ou não com a cr da caneta, e aplicadas, coladas, pintadas a
ou reproduzidas por qualquer dos meios usuais de impressão, ou latogra
li gadas 'ao próprio material constitultivo do conjunto.
Ponto no 1 do total de

2

pontos apresentados.

te de quatro grandes conjuntos de volutas, eatiliaações florais, circu
Dos • linhas voItadaa, conjuntos gssee diapostos aimetricamente ao loa
go e ao lado das mediatrises da peça; e, o) no espaço adjacente a cada

4

sm dos oantos da poça, uma uniddade decorativa menor (4), composta 'de
alementos . oruamontais, volutua, circulos e linhas volteadas seaelhau

Th4M0 No 159.508 de 27 de maio de 196li
Requerente: OTIS EurvATon COMPANY . •

toa e anilogo aos constituintes de dito complexo decorativo losangular
(3), • dis p ostas, ditas unidades (4), voltadas para o centro geometri-

PrivilefÁo de InJenção: °CABINA DE ELEVADOR APERFZIÇOADA.

a* da pega o dispostas simItri4mente ao longo das diagonais da mesma.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.

REIVINOICAÇUE$

I • Cabina de elevador aperfeiçoada tundo Naneis de parede,:
interiores removíveis e compreendendo uma armação estrutural incluindo

e»

mentos de parede estendendo-se verticalmente, caracterizada pelo fato dei
cada painel de parede removível ter superfícies de bordas perifericas c/
superfices de faces planas dispostas em oposição, cada uma destas dltl.
OM
mas sendo acabada de maneira decorativa apropriada para ser usada co
ma superricie de pdrede . interior, cada painel sendo suportado sabre um 9
respectivo elemento de parede eatendendo-se verticalmente ao posiç'ío suba
tancialeente paralela e deslocada do mesmo por dispositivos de montaffee
fixados ao dito elemento e suportando o dito painel
3

REIVINDIcaçOfts
1 o °H0VO't ORIgNAL DESENHO ORNAMENTAL PASA TE-CIDOS8 5 ~acto-

Usado por apresentar a figura estilisada e earaoterfetica de um fauna
Caminhando e em posigio do perfil, figura Afim que 4 pintada • cataram,
011Oada.
Ponta(/' 1 AO dotal de

e pa.nEa 4Pro0~04

longo de duas ou

mais de suas superfícies de bordas periféricas de
pode ser suportado com qualquer uma de suas faces da suporficios planas
expostas vista.
requorente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado naSepartição de Patentes dos Estados Unidos da AmOrice senY
de maio do. 1963 sob ne
Pante> ho 1 dg total da 8 pontos apresentados.

CIRNO N o 196.764 da 6 de fevereiro de 1968
%guarantee CaUNIRO SILVEIRA,S/A. INDUSTRIA E coágulo • oo
WannhO Industrial "NU° E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL PARA TMOIDaa

ia em caras mentreutantee co. *donde de toéido ne qual 4 *amam

ao

Cai

á

forma que 0 peinol;,

'Quinta-feira'22

. OFIC.IÁÉ .
•

r

•

•

•

f'", • f

r

TERMO ia 196.767 d• 6 de fevarélro de 1968
:
• /.:,1 •
' l.lI.t.
, j.r- '(
) ' •
'1 '14
'
Raquerentet CASIMIRO SILVEIRA 8/1. -IND1ISTRIA E-COMERCIO . SC
Desenho Industrial" NOVO E

•

ç .P

ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL

-

III)

TIMO No 164.941 do 1 de dezembro de 1964./
Xéciderente: STANDARD R•ECTRICA S/A. w ESTADO DA GUANABARA,/
Privilegio de Invenção: CONDUTOREG , ELETRICOWISOLADON/

•

PÁRA TECIDOS", cordata.

rimado por apresentar a figura estilisada o característica de um Caras
guelio visto do cima e ir atitude peculiar, figura essa que é pintada e estampada em caras contrastantes Com o fundo do tecido no qual 4 o
desenno aplicado.
g onto ad 1 do total de 2 pontos apresentados.

(

'Bei

écitiio(R./ •
'
'•••" ' • •
1 . Condutores alÉtricoe isol adoevearaetarlzedo .POr 10:

PARA TECIDOS'

fing.N.X.W.216

.."NOVO E ORIGINAL DESENHO ORNAMENTAL

Outubro de. 197.4 :492

aluir a etapa de enrolar uma pluralidade da fitas de UB material /
isolante elátrico em vias helicoidala sucessiva., cem uma hord4
Aada fita sobreposto pela fita de via he/icoidal sueesaiva cogule
, .Finalmente do etIrdo com a Convenção Internacionall.,
para a Proteção às Propriedade Industrial, reivindida a prior1dad40.
de igual pedido de positado na Repartição de Patente. dl Inalatorrif,
sob o no 47.568 em 3 de dezembro de 19631
Ponte ng 1 do total te 4 ponto. apresantsdos.0

TERMO Ne 168.577 de-5 de abril de 1965./
Requerente. VEIT DENNERT ki G. BAUSTOFFEETRIERE nALEMANHA.,'
Privilgio de Invenção. PROCESSO E INSTALACX0 PARA TRATAMENID TER-1
MICO DE MATERIAL GRANULAR SUSCSTIVEL A SER INFLADO,/(
ReivindicaçOesd
•
1 . Instalaçto para tratamento intumescente de argila'
'enfunável em uma corrente . de gás quente, com ume ceara de reacão/
coai WaS cãmara do maçaricos, esta separada daquela, caracterizada
instalação pelo fato da eSmara dos maçaricoa . ser configurado como
amara anelar, disposta a jusante da cãmera do reação, e . provida do
' uma pluralidade de maçaricos distribuídos ao longo de _ sua. parife_eã.
ria./

.4 depoaltante reivindica a prioridade dos corre..
.1Ondentés pedidos depanBtados na Report:14o do Patentes da Alemanha

ar 7 do Mini de 1564, 21 CD abril de 1964. 9 thled10 de 1964 o 16

TERMO Nb 1E5.650 de 6 do outubro de 1960./
Requerentes FLORIANO PEIXOTO DA COSTA • Sio MULO./
poleil‘ilo de Ineançãoj UM Vá) TIPO DE PIANO./
EsivindleacOae./

de maio de 1964 sob os nine -toa D 44 09b VI21/80c, V25 848 Vlb/820 •
V 25460

VIb/80c e D 44 553 11311/. 80e, respectivamente./
Ponto Av do toPfl de 21 ponhas aprasesiadoW,
Fig. I

Aperfolgoamento em ou relata:O@ a pianos do qua/q uai--'

_
capo, •aractartzado por possuir duas ou méis taboaa harmoniosa, lig
.1'
entre a! e d tabu harmonlea normal do piano por meio de acoplamento oa,
stiaej,j.

fbnto O 1 do

total à 3 Pantoo_liremsadspe,

eFiCt

000
rer
g

. oiAk10 OFICIAL (5ep.ão lb t-

Qultita-feira
"

' 4111gb o • talam da 31 da fui/so o. loa
Rita-rant** MIGUEL OFR . e SIO PAULO
. •
%da*, tadnatrial, dMOSTRU/RIO ROTATIVO DE ARTTGOS DR TOUCADOR, nus coxo
VIDROS DE ESMALTE g OUTROS PRODUTOS4
é

unmo Re 10.7a

. '

Requerente,

Uutuiro 6 ltRfil

•

de'le do maio ao /MJ,

Furna° %REVISO • 810 PAULO.e,'

Privilhío da InvenOot NOLO BCONOMIZADOR 08 %UDU% PARA_wom¥,
—

REIVINDICACOE3

CE COMBUSTÃO INTERNA,

A . MOSTRUÁRIO ROTATIVO OS áRTIGOS DE TOUCADOR, TATS.CO40 VZ
'AOS Dá IISMAUM 13 OUTROS PRODUTOS,.constituido por trás ou mais platafor.

ReivIndicasaa./
Novo economizador de gasolina para motoro@ de esi".1

.4ao superpostas, situadas em cruz, de modo que a estrutura central dae
taformas satã afixada num tubo vertical, que envolve livremente 4 de Modo
giratório, uma baste vertical, montada na parte central euperior de base/
•ironia, da madeira, afixada em pedeatal concentrico pesado, dotado de /
'ata inferia:ma, lendo que na parte inferior da dita haste h,
de
amuaste de gorda Inferior da abertura do tubo vertical giratório Om que /
está afixada a estrutura do coetruírlot no ta,p8 do tubo vertical há fila)
Mento* factinadoe em 4U", com ramos obtusos laterais, ditos filamentos
tamdo • 110a099 oara colocacáo de cart3aa com dizeres em geral.
Ponto no 1 do total do e oentos eorcsontooss

),uatio interna caracterizado pelo fato de ser constithldo por um

gerador

aehldro ganio associado 30 carburador, atravii do kol com .

dendader, de hidro8U10./
. Ponto ng 1 do

i.

total de 4 pontos apresentados./

n•••••

w

waemO rol 121,519 da 10 as marco do 1961./

Ralaereatios LODOSTRIAS YOR g 0/a. PRoDUTOR
'Privilisio do tmesacios ROVA

roam*

OR. ABRUMAM

g

OR USO OR ALGO= /

puladram
CapindicecSegy
1 • mova feral Ai

IÉRMO No 170.379 de ia da junho da 1965./
Requerentes RARCRLLO ZERBAZZI e SM PAULO./
Privilegio de Inversqíos PRURIU CONTRA INSETOS IS VEM, PARA

spoweatasio e de aso de *lodo aidekils

TAS ZR GRRAL./

aaractartagd8 pela fato do

azedo ao Palito em o ama d d a " et provido dfs
Oestes ou picotem (Z) formado partia (1) "Neonatos amas Ia *atras tan.
as diroglio horizontal, amo as dirigi° vertical, partas saias que mio.
deatecivels ao taaaaho • oaeatided4 d eaN a doo Pira 0 ag e

em

/

URU • tinalaante dobrívota Int forma da 14111004 (3) DG GGrOLD4G %UM.
Ø aa Decoto redonda./

Poato

d. total de 2....~4101.

Paa.

ReivindicaOus./

1 . Protetor contra insetos e vento, para portas 52 at
rel., formado de unia ripa (I) comum de madeira, plástico rigido os
metal leve, porem caracterizado aor ter encaixado, sz uma das bar..
dasre ao longo de teda sua extensão, uma lamino (4) de borracha ou
plesticp flaxival, presa na referida ripa por orasseo • cola ou 02

temes./
Ponto no t do total da

3 pontos •presentadoad

Ouinta-iújra

ud:k»

outubro de-1970.40W t

TERMO ND 165.865 do 30 do dezembro do 1964

' Privilértio de Invenção: "RESERVATÚRIOS;PÁRA'AàMk2F..414.2k0.~~)'
f.

Tose ,
• '1

•! n:

RENVIIMICAÇOES

-•e
(6) encimando pequeno eir culoXWIntc .réstaso entre. as ••exefineiu1~èdas unidades decorativas constituinteo de dito quacir.ansãO.01PeaU148NY4
(4)g e, dl uma ordem de oito . PeqUenOt! circules -distribuidas no ospagêa
.compreendido entre ambos os qui/dngUlos SCime, -cl ';cUlos 8egeo altetRk

!

'• Requerentes CONCLIHTERNAZIONAL MEIHANE LIMITED = o ihtFIA1

(

."'

Reservatório para armazer.amonto de gaseS 14~43 tgeià":,
poraturas abaixo de - 20 g C, compreendendo urna caverna aukterribiba Oures cm
estruturo rochosa e tu n poço de ventilação indo desde a calam ¢4.1:4 2s ¡gume,
fiei° do solo , ' caracterizado por dispor de meios db aqueci -Me/2D JNIMtiggitoD

demente do menor e maior diAetros, aquOlos. (8), eituadov t8bre OID Ige
diatrises da poça, a 8stes, (9), ore corroseondóncie com os dicoonapà
de ffi onati. Ponto n o 1 do total (10'2 pontos apresentados.

o temperatura da abébada do pedra da caverna acima de
A roouerente reivindica a prioridade do correspondeht0 ~dto 0
depositado na Pepartição. de Patentes de Inglaterra, em 2 de .-março de .&964
Aolo n g 8700.
Ponto n g 1 do total do $ pontos opresentedoe.
24 23
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TERMO NO 170.684 de 24 de Junho de 1965
Requerente: N. V. PHILIPS , CLOEILAMPENFAHRIEEmN . Holanda Privilégio de Invencão: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A SUFORo
TES EM FORMA DE CAIXA PARA PELO MENOS Ltià!
IMPADA DE FORMATO TUBULAR; FECHADOS Pogl
TAMPA"

e

REIWNDICAÇOES

•

ULMO N g 196.385 do 19 de Janeiro do 1968

•
Pequerentet KERALUX SA INDÚSTRIA E COMERCIO DE EQU/PAtIENTOS-S.. !ADIO
Desenho Industrial "NOVO DESENHO ORNAMENTAL PARA alPERFIDIEH DE MU
LHOS E AZULEJOS MARMORIZADOS, VITRIFICADOS OU ESMALTADIu.'
REIVIND1CACOEQ

1 - Novo desenho ornamental para superfícies do larthtlhOS et Oh

Aperfeiçoamentos em ou relativon a suportoa em forma de cikt,'
xa para, pelo menos, uma lâmpada de formato tubular, fechados Pes1
tampa, sendo os porta-lâmpadas (loop holders) sustentados por piej,
cas de fechamento de extremidade que; podem ser Introduzidas na calol
co, caracterizados pelo fato de um ou mais dos porto-lâmpodas fico
rem presos à placa de fechamento correspondente, de maneira o podes);
ser deslizada ou girada, de modo que o perto-lâmpada em queetliesque
pode ser removido de sua posioÀo de funcionamento por efeito deat
deslizamento ou rotação, fique localizado polo lado interno do peso',
fil•tranevereal do suporte quando Se introduz a placa de fechementSi
que sustenta esse.porta-lempada.•
A requerente ré "ivindica a prioridade do correepondento pedidt
depoeitado na Repartição de Patente° da Holanda em 21 de.junho 04!
1964, sob n g 6407350.'.
Ponto n o 1 do tottil de 8 pontos apresentados.

iejos marmorizados, vitrificados ou esmaltados, caresteri2ado pelo CA
to da superfície superior ou externa da peça ser disposta, 03

tOds

nua extensão e largura, com uma configuração docoratIVa de no0a1CCtig
proeudendot a) no centrada peça, a representação do Um

eoNfonte otmeá,

for-o de quatro pétalas estilizadas (1) com as respettivaa pontas oca
todas pare , forti b) a representação, na forma de um quedrangulo de d.j,
mensao medias (2), de quatro unidades decorativas iguais, efetandoim
da qual, o aspecto de araboscrs em forma do "S" deitados Ç3z) dispostos
nim'Jtricenente em tOrno da referida ornamentação centrdl fr )p c)

A rA

ore s 7entooão, nn forma de um amplo quadrangulo t4), de quetro unidade,
decooativas afetanao, como as anteriores, temb4m 1 cada qual, O
aspecto do arabescos em forwo de 'E" doitedea
%,- ntm en terno do

toltola

(5)

dispostos sixibriet,

quadrngulo (2), e apresentando em cada via de' Cella
¡Wa /*Ou, iii unidade r.A:k.intg:ne Xprwpotalile

FIG. 1.
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dam N 90.680 da ao de noteebro da 1956.1
Requereutie ONERAI. amaine COMPANY
Mtd$10 industrial; NOVO RODÉLO DE GAbINETE DR REYRIGEdADOR-/
ReivindicacÕeW
- Novo modelo de gabinete de rerrieerador, canpra-/
endido por em corpo paralelepipedico com acesso peia frente frontal.
Mediante portas, saracterizado pelo fato de compreender %aia porte /
ffuperior e Ulla porta inferior retangulares, om qae a suparior J /
Maio r ice e inferior, ocupando, portanto mais de metade da face /
, trontal do gabinete a sendo provida de wn puxador em forma de °L"
invertido junte da sou canto Inferior esquerdo, de que as duas pai.
tas eto separadas par-meio de um friso horizontal decorativo, preto
~temente aromado e , quaostí fixado na borda superior da referida/
porte interior, e de que S prevista abaixo da porta inferior, uma /
grade decorativa estreita.e um pedal alongado oltte acompanha t8da a
largura de referida grade decorativa./
requerente reivindica os Cavorea de Conven0o /
InternsoionAl , visto a presente invenoão ter sido depositada na Ri
particlo Oficial-de Patentes dos Estados Unidos da Aviria* do Norta
AM 29 do novembro de 1955, sob o na 0.39.085.1
Ponto n o 2 do total da e pontos apresantadoe./

MO *a 1.60.118T dei de abril de 1965,/
imaerence8 PIARRE crart a FRANÇA./
'irl./41410 de invençãos REGULADOR AUTOMÁTICO DA INCLINA00 DOS ?4
ídis 03 MUÇUS AU1XOM6VEIS EM FUMO DA afta 003 SZSMOS./

à rewerun fetvíndlce as pelorldedeo:deo corro/
Pendentea padido,s depositadoa . noRepartiçâo de Patenteie dv FMO* W
em 10 def abril, de. 1964 e 15 de nutubro de 1964, aaN aaa• PV 969410
# Pv

991.479, reapectivamente./. *
011to no 1

do total tussa pontos apregadtedoa-/

TERMO No 201.338 de 8 de agOsto de 196a
Requerente: SOC. PRODUTOS TONDING LIDA e • RIO GRANDE co 915
M,,d10 Touctrial: *ORIGINAL CONFIGURAM PROPORCIONADA A. TAKUR DE TU*04
-EMBALAGENS*
ISEIVINDICACUS
. ORIGINAL CONFIGURAM PROPORCIONADA é URUS DE TUD011.0a
caracterizada
pelo reto de compreender a vestir-anilo, na supera
BALAGENs,
cie de revoluqio (1), em tóda a porfiaria, mdltipias nervuras (Z) orientai
das varticalmente e regularmente distanciadas entre si, guardando Igual a
fastamento do bordo superior da tampa, sendo interligadas pela base e de.
terminando uma faixa contínua (3) de igual altura das nervuras, enquanto/
que a troe superior da tampa é provida de uma pluralidade de depreae5as /
(a) -distribuídas adequadamente e através das quais aedo feitas &kC Porgua
rações que permitirão o extravasamento do alimento contido no tubo-cabais,
gem ao qual estiver 4 tampa aplicada, tudo como o substancialmente demora
-to no °re g ente relatdrio e ilustrado pelos desenhos Que O acompanhada,
laico ponto apresentado.

Reivindicações./
1 . Regulador automítioo da inclinaçõe doa faróis d.
ME aateilowel em função da carga do mesmo, caracterizado por Compre,
onder para cada farol uma lamina dupla espiralada formando um temi.
tamunhO de carga, e ligada a um detetor eatrico do estado da caril
do veículo, a da qual uma extremidade ui acha fixad_ ao passo (Me
outra 6 Coita solidaria-de um batente girat6rio eSbre o qual se aik
ta am elaatioidade um cama coaxial do estado de carga dealocívol j
'axiaLmente e comandando o pivotamento do bl6o0 Otioo do farol em /
troo ls um eixo horizontal, um elemento afastando Usa esmo do.d&i
to batente durante em repido período , em que a Lamina dupla ocostJ
sob tendo para deslocar angularmento o ditó bitect.4 em tiogio

•etedn Amarga do veiculo./

TIMO Ne 1614/3 de 6 de agreste (.1:3 i9640/
Requerentm LEVO MAIO DO NAMMEGUTO a SNO NOLO./
Privilislo da Lavendoe NOVAS I ORIGINAIS DISPOSIORE MN TOMA Ma
,RA
MeivindLoagNeed

1.

. Nove e origine/O dispolligeara em touca pare basho80
WAP tehrlthlik ammotalante por mo egierf919 (1.4 41, awaseetek.

•
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MARIO OPICIAle: '(Seção III)

:`,41.4stden o lagar:Aval onde Can 'ineot iptado¡ "ãtenente e ger aqtakl
1,4u:tatu/MO , ton4 piuralidade dd cardal

I

ettnienp' peden.E:

de alfratienter tomam' om nentitUraç gaí Àmais dvansee, tepresant eL
i
.
vri
do penteados es, eindes podem ser de *Brite' ;eriaoree :leão que, pe.

o lado Sztormo A.Drov41a com um .f&rro igualtsenté ,e4 mater/a1/.
caástieo e Imperneível l estando as bordas Inteiramente ~eme
por uma teixo ou tira (14) de material macio e sumi/
ikkato . ur 1 , do

4. pontoa

_

tuada no eixo 1, (371 que passa li g.:1°8~4 polo eturtro'co
36 e da roda 38 , fixa nela,' a Por Uai dente:(4e-trailaiitells"pois de cada volta as-dezeniia liará li ,potkada Maior: it-reixiig
da metade das rotações h 4919Ppn eedm pela proporção da transai
&sio do movimento dos eixos -doe , produtos parciais (26) para ael
eixos distribuidores (29) e 'da. roda 411 que' transfere a rransoq
ag i° das dezenas da potincia menor para a roda :38. A ancore let
fixa a roda 41 que recebe a transmissão das dezenas atravia
da roda Y. situada no mesmo eixo (43)-a roda 38, *ó a libertai
empurrada para trás no momento da entrada do dente,/
de 7 pontos apresentadoi.(
Ponto n 9 .1 do total
_
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TERMO Na 168.488 de 1 de abril de 1965./
'V iequexento, NATALIS H. POLAKOWSK1 = E.U.A./

IMMO No 167.515 dó r8 de ,Cemurairo da
r eequerentei TOMO RAYORKABDSHIK3 UNHA • JAPIO
frivilágio de Invenção 'TPROCESSO PARA PURIPICAR 41.140 gegnailli
SISTEMA DE CLORETO DE ZINCO AQUOSOS'
REIVINDICACEI\
• I - Processo para regenerar solueesa aCutisat coa antradas dO
Sistema de cloreto de zinco uma vez usadas para polimerização.de
tonitrilo. caracterizado p elo fato de compreender controlar o teor me

composto básico no citada soluço p ara acima de 0,1i, em aso, e tra •
trr com perOxido de bidrogenio a ama temperatura de pelo menos 9090.
A requerente reivindica de Gard° e prioridades dos corresponde/1
tos pedidos depasitadus na Repartição de Patentes do Japão em 18 de 1'2
vereiro de 1964 sob o n o 8.531/64,e em 7 de janeiro de 1965 sob o . ng.
-

,Privilegio de InvençUt DISPOSITIVO PARA ACHATAR TIRAS DE meTA-,--9,
Reivindicações./
- Dispositivo para achatar tiras du metal, caractles
CizAdo por compreender ame pluralidade de zelos de flexão de tira R
as rOlos de flexão adjacentes sendo dispostos ataungo de um pian

através do dito dispositivo em um trajeto substancialmente sinuos
para flexão em direções alternadas sôbre os aios de flexão conaeo
tivos, ralos de suporte grandes engajando os ditos ralos do flexãoí
no lado opOsto ao lado de contato coma A tira, os ditos rOlos de
São sendo livremente confinados em seus extremos para /imitar o mos¡;
vimentO na direção de movimento da tira e arranjo para aplicar
são a tira durante sua passagem atravCs do dispositivo./

s

Ponto .no 2 do total de 7 pontes,gpresontedos., A,

Reivindicam-se os direitos de prioridade,.asaegU4
rauos pela Convenção Internacional e pelo mitigo 21

~O N o 165.251 de 21 de Outubro 'do 044.
Requerente: AGGIJáT REGENBARTH
RIO GRANDE DO
Privilégio de InvençãoinAQUIRA DE MULTIPLICAR E:DIVIDIR COM

MSUITADO IMEDIATO"
REIVINDIC4RUS
1 - Máquina de multiplicar e dividir caracterizada por uzo-i:
mecanismo que transmite as dezenas simultaneamente com o movl
mento multiplicadora e que consiste na 'assinala em 3 rodas pâ
nicas (vãde fha A des. 1 ) engrenadas em ferira de O, das Olaia',
uma das extremidades (31+) transfere oUOVimente multiplicadora
e a outra paralela com ela (36) transfere o movimento da trama
°missão das dezenas procedente da potincia menor. Ambas, angranadas na roda do centro (35) arrastam a um giro em redor da é/
cirounferencia deles, de modo que o giro de 'cada roda das em
tremidades se soma pela metade na rotação ,da roda do centra

oj

geralmente horizontal de modo que a dita tira podeser alimentada/1

do adis° de 1
Propriedade Industrial, estabelecidos em decorrendo de identica gt
licitação , depoSitada na Repartição de Patentes dos Estados Untdmi
de Amr3ea

dà 'Noite, 'sob . o no 356.530 em 1 de abril de 1965a
Ponto no 1 do totade 13 pontos. apresentados=t
_
Ft? p

DIARIO OFCIAC

11 .30C thaftitamfelfr 22
yr.
wtilmo ge agoira ao) a

rtseçao cru-)

Out@kro de 197(t

da 88E01 de t965

RequerOntOs tÍZ ffAZIONALCKSIDZEGISTOR COMPANY'
' Ngx41kÁNde CnT.Ndads DISPOSITIVOS COM1TÁRORES4 T.
"
•
REIVINDIOAÇO
Um dispoRiti2mo comutador caracterliadd pela combinaçao Coe
§

'esreendandos um dispositivo de translação de sinal unidirecionat tendo tua
&lodo, um o&todo e um portão de contrOle; um circuito polarizador ligand0

A depositante Nivindiii -í:pfl-iildide do . 461-5U14:74~ W7
d@jk
dido, dePositado na Ropartiçao de Patentes da Oniça, em
-Abril de 1964 Sob n o 4,805/61+,
Ponto n o ); do total de 28 pontos alerboontades,P

'a cátodo o a portão de contrOle do dispositivo de translação de sinal una,
airecionsiç e também incluindo o enrolamento secundário de um transforma.
g.or, dito circuito polarizador sendo capaz de estabelecer uma voltagem de
polarização entre ditos portão de contrOle e cátodo para .efetuar condução

utravás do Lodo e do cátodo go,dito dispositivo em resposta a um sinal g
01icade ao enrolamento primário do dito transrormador; e um circuito de
contrOle incluindo dito enrolamento primário , um adicional di s posi tiva /
de translação de sinal e dispositivo de entrada de sinal capaz de causar/
' condução do dito adicional dispositivoMco translação de sinal para apli
'par dite sinal do dito enrolamento primário.
requerente reivindica a prioridade do correspondente ' pedido dg'
positado na Repartição de Patentes dos Rstados Unidos da América, em 27 .0'
Je abra da t'64 sob n g 362.854,
do 11 pontos aprosentados.

&IMO 00 165.866 de 30 do dezembro de 1964./

Requerentos hWLAND CASE FLINT
PrlviliSato de Lovan00, ASSGUTO DZ MOLA./
Roivindicadv,/
.

Um assento caracterizado por aomP recaderl mo bAnOell

um arame elástico de sustentação - do assento que inclui duas pena&ri
e uma parte transversal ou travessa, catando as pontas das peru
presas com articulação na referida base e afastadas dela; Una ÉmOR,W
el4stica de suspensão que inclui duas pernas e uma parto transver
sal ou travessa estando as pontes das pernas

presas na base e dia.

postas substancialmonto paralelas a ela e afastadaa do arame do nac'
tentação do assento; um aramo elástico do sustuntação do ancOsto /
que inclui duas pernas e uma parte transversal ou trave-s.5, tendo a'
Os pontas das pernas presas com articulação no citado aramo do suga
tentação

Ne 1.68,207 de 26 de Março de 1965 •
Requerentes OERLIKON-BUHRLE HOLDING AG; SUIÇA/

TERMO

Privilégio de InvençâoePROCESSO PARA CONTINUAR, APÓS UMA DITEM
PÇÃO DO TRABALHO? A FABRICAÇÃO DE UM TECIDO EM VIAS DE SER CONF14
CCIONACO SOBRE UMA MAQUINA DE TECELAGEM ONDULADA? BEM COMO INSTâ
LAÇÃO EM UMA MAQUINA DRSTE IPO? PROPRIA PARA EXECUTAR O PROCE-,
SSO.g
REIVINDIUM

do assento o

na citada

mole de suspensão, sondo o aramo dO

sustentação do onoSsto .mOvel junto com o arame do sustentação do /
1353Eifit0'

sem alterar substancialmanto a angularidade entre Oles6/
A requerente reivindica o prioridade do corrospondo4

te pedido depositado na Reparti:00 . de Patentes dos Estados Uaides pj
de Amíritie em 24 de agOsto de 1964, sob no 391.518./
Ponto.ne 1 do total da 44 Pontoi oPr0000t0000d

n

1 - Processo para continuar, apos uma interrupção do traba<
lho, a Cabricaçio de um tecido em vias de ser confeccionado 144
bre uma sáquina de tecelagem ondulada, em que Piot; do trama Ia
inseridos Coram retirados do tecido, caracterizado pelo Cato de
que, com a maquina Imobilizada, os lugares dos flos -de urdidura
em que iates devem ser cruzados . pelo próximo fio de trama a ser
Inserido, e a frente de contato sio feitos coincidirem Vida lat
gura da tecelagem, a ainda pelo fato de que, depois de o tear
ter elido novamente posto em funcionamento, durante o tempo em
Que
naerido o citado prOximo fio de mama, á produzido um tal
aumento crescente do ladó de saída das lançadeiras para o lado
do entrada das lançadeiras - da distincia entre a frente de contato e OR Oltados lugares dos fios de urdidura onde estes devem
gar cruzados por iate fio de trama, que cada novo fio de tramo
'Inserido még uI ou et0 c44, bitus)) (encostado) rar ,...e?'Ic:nte ao

esite.rierd

PREÇO DO NÚMERO 'DE ROJE: Cr$ 0,30

