▪

1
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CAPITAL FEDERAL

ES KTA-FEIRA, 30 DE OUTUBRO DE 1979

_•N9
631.492 - Caritis Reitor rte,
REVISTA A PROPRIEDADE Silva Castello
Branco.
N9 633.089 - raiai Brasileira Comercio e Indústria Ltda.
INDUSTRIAL
Serviço de Recepção,
N 9 635.493 - José Es p inhola Mag alhães Junior.
N9 526.291 - Le Marq Comércio
N9
60,
4,702
Antônio
Machado
Informação e Expedição
Representações Ltda.
N9 636.951 - Orleans Favero MoVieira.
N 9 530.224 - Contrel Re presentaN9 605.347 - Cianorte Auto Pego veis e Empreendimentos Ltda.
De 28 de outubro de 1970
ções Ltda.,
N9
827.818 - Gomes ,er. Filhos LiLtda.
N 9 530.675 - 'Douglas Melneni.
mitada.
N9
Notificação
N9 632.085 - Indústria Graiica Imp 605.385 - Sociedade Comerciai
No 642.695
ortadora e ExpOrtaciora Ribeiro
Represent,açOes Mata
Polidoro Ltda.
Ltda.
Ltda.
Fitam notificados os requerentes
NV 532.268 - DDF - DesenvolviN9
N
99
606.003
Indústria
Extrativa
643.175 - Napacar Capas e
abaixo mencionados a com p arecer a mentos do Distrito Federal Ltda.
Preciosa Ltda.
Tapetes para Automóveis Ltda.
éste Dep artamento no prazo de 60
N9 529.091
IBE,SA
IndúsNo
611.556
-/ncovel
N9,
8.
A.
645.100
- Distribuidora de BeEu,
dias, a tini de efetuarem o Paga- tria Brasileira de Embala gezIS B. A. genharia de Vedações.
bidas Becedê Ltda.
N9 546.707 - Metalguss Indústria
mento da taxa final e da primeira
No 611.718
N9 646.869 - Comissaria e ExporKibon S. a . Indusanuidade, para que sejam ,expedidas e Comércio Ltda
trias Alimentícias.
tadora Saugon Ltda.
as cartas patentes.
.
N 9 547.029 - Prtec Indústria MeN9 647.261 - Ricardo Sair.
N 126.433 - Ma,naca,s comercial e
N9 611:721 - Kibon S. A. IndUsN 9 647.915 - Astese Assessora Lha.,
Brasileire Ltda.
Agrícola S. A. e Jorge Humberto' talúrgica
irias
Alimentícias.
N9 ' 547.370 - Merauto 8. A. MerPizarro.
N9 612.405 - Indústrias Alimen- nica de Segcros Ltda.
cantil de Automóveis.
N9 647.983 - Teleunião S. A. In-.
*tielas, Mensageiro Ltda.
N9 552.779 - Instituto de PromoNÓ 613.231 - Solita Indústria de düstria de Rádios e Televisa°.
Arquivados por falta de pagamento ção
N 9 648.053 - Jorge Ricardo Rota,
de Vendas Iprov Ltda.
de Papel Ltda,
da taxa final
Meissls.
No 553.019 - Sagres organizaçao Sacos
N 9 614.619 - DepÓsV de Beuluita hirsch
Contabil
S.
S.
N9 648.334 - Importadora Ltda.
Eduardo Ltda.
N9 225.966 - Cervejaria Regência
N 9 648.813 - Longfix Industriai
N9 553.069 - Ildeslar Contereis.,
N9 615.604 - Sociedade t•Zadio
Ltda.
a
Ltda.
Comercial Ltda.
Marconti Ltda.
N9 288.033 -• Innãos Pedroso 6.4
N 9 553.072 - Hotel Prata Ltda
N9 649.187 - Auto Pôsto Arapoca
N9
616.684
AESA
Aços
&PeCia. Ltda.
N9 553.102 - A Nova Aurora Li- dais S. A.
Ltda.
N 9 331.396 - E. Pineiro.
ninada.
N9 617.305 -- Citam Comerciai
N9 649.313 - Macisa Correta;reta
N9 369.465 - Fundição Taxai
N9 555.552 - Cavi Indústria e Co
de Seguros e Representações Ltda.
Automóveis Z. 'A.
nfitada.
mércio
Ltda.
N9
649.466 - Walter da CeosN e
N9 618.342
N9 454.188 - Imobiliária CanctanReginaldo Mellelro•
N9 618.598go Ltda.
Ancar Tintas Grá- Silva.
29 553.563 .- Inlarico Comercio e
• ficas Lida._
N9 480.191
N9 649.473 - Orleans CabelwelEME - Equiparneal- Indústria de Brindes Ltda.
N9 619.737 - Ap aras de Papei Go. ros Ltda.
tos Máquinas de Escritório Ltda.
-N9 557.394 - Astral Sociedade de
C ontabilidade Ltda.
mes Ltda.
É9 496.560 - Alberto Sarnelli
N9 650.648 - Joanita Costa No•
• N9 570.637 - Kat .I. Fer Conierc:al
Cia. Ltda.
N9 621.005 - Rauto Rádios para gueira.
Autos Ltda.
.
N9 498.436 - MicrOnal 8. A. APa-- Lidá.
.
N 9 650.647 - Joanita Costa No•
N9 575.817 - Rádio Record S.
Ltda.
N9 621.174 - Rubens Savio e' ui, gueira.
N9 576.526 - Bar e . Restaurante duvalino Savio.
relhos de Precisão.'
•
N9 652.284 - Leman Comercio, inSuez Ltda.
dústria e Importação Ltda.
N9
621.274
Editôra
Brasileira
de
N9 499.321 - Loja Santista ae
N9 576.539 - Sebe Serviços de LON9 652.525 - Reflito Bertoncim.
Medicina S. A.
Utilidades Domésticas Ltda
.
cações Comerciais Ltda.
N9 653.017 --. Freios Goto Auto
C
N9
622.711
,
N 9 500.334 - Andes .S. A. ComerIbrahim
Atuned
Sua
No '578.531 -- Rodolfo Consta:10nd
Partes S. A.
N9
623.466
Boutique
e
Cabeleicial
e
Construtora.
N
9 658.560
Charmaine Ltda. N9 5'00.358 - . Andes S. A. Comer- Magalhães.
Revec Comércio e
N9 578.802 - Ropretz Indústria e reiros
N 9 623.591 - Biagio Gerallo An- Representações Ltda.• •
cial' e Construtora:
Comércio
de
Placas
:Ltda.
N
9
659.011 - Metalúrgica Mayia
tónio Melillo.
al9 500.360 - Andes S. A. ComerN9 579.381 -- Fermon 8, A. EmN9 625.045 - Livraria e Papelaria Ltda.
cial e Construtora.
.
N°
659.020 - Repre s entações Pip
Guapeva
Ltda.
N9 '504.125 - Philco Rádio
.
reendimentos e Administraçâo,
, N9 579.428 -No 625.344 •- Fornecedora de Na- res Ltda.
levisão Ltda.
•
Serviços In.
N9 661.5ó0 •-•-• Enadil 8. A. EmN9 504.817 - A. D. . Arquitetura ternacional de Turismo STS:Ltcta • vios Dick W. Dyb Ltda.
a Nacional de Inip ortaeao. •
N9 579 •.675 - José A. da Silva
e Decoração Ltda:
Na -625.407 - A. -L. B. Mercantil prag
N9 662.503 - Raimundo Atni>rico
N9 505.030 - Agrobras Come.:cial Carpina. , e Industrial. Ltda.
Rabelo.
N9 625.414 - Lemos & Cia.
e Industrial a A.
N9 584,946 - Sulaplast 5. A. ft.N9 . 635.697 - Erinelindp Sturion.
N9 505.296 - lici portadora Sive' dústeia e Comércio.
N9 664.070 - Lojas Rijo 8. A.
NÓ 585.641 - Restaurante $.0.0- -N9 627.144 - .Plinio Briteri, junN9 505.541 - Acendedores EletroN9 666.195 .- Antônio Pedro Maqueira, •
inaticos Indústria e Comércio Ltdà shi Ltda.
ria Netto.
N9 596.247 - ;rex Propaganda LiN9 512.542 - Claudio Bontcmpi.
NÓ 671.703 - Cia. Prucientina de
N9 627.304 Cabias Ueneros AliN9 015.466 - Frigortidcos Mina!: nitacla.
Gás.
mentícios Comércio e .Represeritações
Gerais S. A. •
N
r 673.284 - Genu & Cia. Ltda.
Ltda.
N9 39,7.733
Sergio Cathiard.
N9 515.503 - Frigorificas Minas- N9
Nc, 675.864 - 126sto `de Gazolina
• NÇ 627.461 -. 'Ruy Machado vas.
599.309
Rissama
Indústria
a
Gerais S. A.
N9 . 628.203 - Cia. Industrial 'Mc• Serviços Z6y . Ltda.
comércio- de Pecas Ltda.
•
N9 516.072 - Estamparia Necce. :N9 599.411 - Étenavallora de
giana de Tecidos.
N9 690.691 -- Veinag S. A. Vai Paca:,
Ltda.
• N9 628.845 - Forebras Comercie c calos e Mácmirias Agrícolas.
Nova Vida Ltda.
•
NÓ
690.712 - Somatic . S. A. In- •
N9 518.299 - Citylux S. •A Co- • N9 600.435 - Estoril .- Veiemos. jit.• ep reSentaçoes Ltda.
).laciairias e Motores Ltda.
N9 628.871 -- Terreplanagein '.1.',.?r-- dústria de Máquinas para Escritório.
mércio e Importação.
.
,N9
N9 600.978 --- Covesa Comercia de !• itic Ltda.
• N9 518.873
590.998 - &MEL - Sociedade
Editõ.ra. NoVa
N9 630.456
Sobractinho
Industrial de Molas Espirais Ltda.
tetra Ltda.
• ; 1.:- elculos S. A.
•,
N9
631.239 .- Sebrara Serviços Era.- ' NÓ 692.472 - Casa de ivioveis ui.
N9 525.444 -- Padaria ' e Conleár....W 661.957 - Usinas "Elétricas •cte.
Maurinha Ltda.
RePar" es Automóveis Li- dalzira. Ltda.
Paranapanenia S. A.
ue pa.a3A. I 12niiieta
irg.
No 693.038 . - Ueraldo Donlingites.
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1) O expediente das repartições
vindicas, destinado TI publicação,
Será recebido na Seção de Comu-:
nicações até as 17 horas. :Q atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.

PEIDIENTE
DEPARTAMENTO ISE " IMPRENSA NACIONAL
P•METQP..GIZRA.

ALBERTO DE HRITTO PEREIRA3) Os originais para publicação,
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
~Pe. Oa tiliZÇÂO Cd gnoAcao
espaço dois, em pape/ acetinado CHEPr Ob UarialÇO PIE PUIeLiCAGeit.11
ou apergamin.hado, medindo 22x33 J.8. DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIA NO GUMARÃES
centímetros, sem emendas ou rasuras que dificu ltem a sua compreensão, em especial, quando con.
DIÁRIO OFICIAL
tiverem tabelas.
SEÇÂO

Serão admitidas cópias eni tinta
preta e indelével, a critério do
.1.)?.
3) As reclamacões pertinentes
4 matéria retribuida, nos casos de
érro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redago até o quinto dia útil subseedente cl publicação.
dl) As assinaturas serão tomadas no D.I .N . O transporte por
Ipia aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília. Esta poderá
as encarregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao
.lii. Neste caso, o assinante dirigirá ao D .1.N
N. o pedido de assinatura e o pagamento do valor
aorrespondente, na forma do item
seguinte.
5) A remessa de vaiares para
pasinatura, que será acompanhada
da esclarecimentos quanto à sua
aplicação, uni feita ~ente por

N9 694.054 - Pauli Atinas Indtistria de Asfaltos Ltda.
Móveis e Licen-'
IP 695.207 railões Ltda.
r•T9 696.497 - Pósto de Serviços
Monte Cano Ltda.
INF.' 697.120 - 1Viacilang Ltda,
N9 697.345 - Dr, zzi!inval de Car-s
valho Gama Filho.
149 697.958 - Costruminas Cons-.
truções Petrominas S. A.
N9 699.721 Fibrasul Comércio e
RePresentações de Fibras Texteis Limitada.
- Arquive-se os processos.

DIVISÃO DE PATENTES
De 23 de Outubro de 1913
Notificação
Depois de decorrido o prazo de (A
oias, a partir da presente data para
recurso ou impugnação e se nennurn
Interessado do Mesmo se val&i. 'icem
notificados os requerentes nabo)
mencionados para comparecerem a
tste Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final, dentro do prazo de 60 dias, contados da
data em que tiver expirado aquêle
prazo de recurso.
Privilégio de invenção 'deferidos

1n19 142.307 - Nova dis posição construtiva para barramento de tõrrio
-- Indústrias Rofi S. A.
N9 146.006 - N'ovo raodêlo de moven° eletro autemático Rodolpho
Steindl.
N9 158.766 - /Vivo modêlo de
brinquedo - Miguel AbujaMara.

de publioldacte ao ~endurece ao DepartemeriaNacional de Propriedade IndustrtaJ do ~ataria
da IneriretrIa • do Comércio

• tra p rfeet, nas oficinas do Departamento de Imprensa Nisch:ima
131tASt1.1A
71.~.~.{1eUelian••nn•

cheque ou vale postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto a0
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Empasa
Brasileira de Correios e Telégrafm
em Brasília
6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por ésse
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Emprêsa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário par
cuias vias, independe0 mente de
acréscimo no preço.

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

A.351NATURAS

3) (is prazos da assinatura e
do porte aéreo poderão ser semestral ou anual e se iniciar& sempre
Crj 30,í.; t:' Semestre
Seniez:tre
32,50 no primeiro dia útil do mês subseO prazo das assinaturas
Cr$ 60,00 , Ano
.. Cr$ 45,00 qüente.
. ..........
Ano
para o Exterior é semzente anual e
não haverá transporte por Pia
Exterior
Exterior
_
aérea.
Cr$ •65 1 00! Ano
50,00
.
Ano _
9) A renovação deverd ser ao,licitada com antecedência de 30
PORTE AÉREO
dias do vencimento da ,assinatura
e do porte aéreo. Vencido, serdg
Semestre .
. - ... . Cr$ 102 ,001Ano
Cr$ 504,00 suspensos independentemente de
aviso-prévio.
x ia E RO AVULSO
de
cada
preço
do
unmero
avulso
figura
na
última
vagina
- O
20) Para receberem os supleexemplar.
mentos às edições dos árgãos oficiais, os assinantes deverão solíci- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
tá-los no ato da assinatura.
se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
REPARTIOES E PARTIMILARE5

FUNCIONLIIION

N9 155.233 - Instalação para lal-, e as rodas motrizeu e inaepencientcs!'
pregnação de tecidos em aberto - quanto as suas superfícies de frenagern e instalações de manopra Ficam notificados os requere.iites Joh. Kleinewefers Sohne.
abaixo Mencionados, para compare-: N9 155,280 --- Um eletnicic, catali- Klockner Humboldt Oeutz Aktiengecerem a êste Departamento, a um zador á base de níquel raney. in- sellschaft.
de efetuarem o pagamento da taxa sensível à oxidação, para a corive,--; IV? 159.201 - 1AperfeiçoamentOs Infinal e da primeira anuidade den..,r0 são de hidrogenio em processo ele-' trof uzidos em dispositivo acionador
troquimicos e respectivo processo ao de correntes - Gkw Correntes jrido prazo de 60 dias.
preparação - Aktiengesellschart.' dúStrias Ltda.
Brown, Boveri &
Privilégio de invenção (sferiao3
N9 159.214 - Construção de Portà
N9 155.701 - processo de Vodu-, para carro reboque - Fruenauf CorN 9 128..563 -- Visor transparente ção de. litarglrio e apareino Para poration.
com pareles duplas e fluído no I n- eiKecuçao do mesmo - National i,eaa
N 9 159.357 -- Dispositivo Para e`'
terior - João Emenesio Pinto,
incrilhar e polir esferas Company.
Processo e aparem°
N9 134.989
156.a48 Acmeticicw,rrientos de, Messerschmidt.
para a fundição à vácuo de metais comutação telefônicos - Standari; N9. 160.331 - Forno de ondas de
- Gero Metallurg icai Uorporation.
hiperfreqüência, notadamente Para a
electrica S. A.
N9 143.999 - Nôvo SiStelria de se-, N9 156.732 -- Aparelho digital de cocção de folhas ou placas de nagurança para pneus de velculos 081 paridade decimal -- 'The •ationai• teria/ sintético e aplicações anõt)Maurilio de Menezes.
geral
Cash Register Company.
Sorietô Anonyroc dcs
,tas
N9 1415.565 - composiebes de Po
N9 157.020 -- ,A.perreiçoamelitoã em Chis.usson.
-lioxfet •ImpraChnic peneiras tubulares para•cale araen-. N9 162.863 - Revestimento IV rj
Industries Ltd.
doim e mamona - Indústria e Co-, boquilhas de ordenha - Alia tal
vai Ab.
N9 150.146 - Fieira aperfeiçoada mércio Sasazakl Ltda.
Terminais para
Pa ra fornias filamentos compostos -- N9 158.574
Aperfeiçoamentos tio
No 173.488
positivos
inicrominiaturizados
e
nie
Monsanto Company.
calotaa e sua' -fixação as rodas e'c
todos
de
conectá-los
a
painéis
de
N9 151.471 - Aperfeiçoamentos em
veículos - Mecânica Inclug.trjal
ii•dEineF,
transformador para instrumento COM circuito tampotec Ltda.
chines•
Corporation.
compensação magnética controlada -N 9 191.112 - Dispositivo antl
General Electric 'Company.
158.666 -- Um processo. para cante com propriedade de difraçãb
No 152.872 - Novas disposições ena preparar fibras • de ráfia desgesnadas', birrefaçáo e • polarização dos ralo,
aparelho para medir e comparar re- - Toyo Sen-I Kabushiki Kaisha.
Unninosos - Armando Luiz Borba.
sistores e condensadores e deternli:N. 158.690 -- Máquina debulha-' InT9 193.,307 - Modêlo de enfati
nar perdas de carga - Indústria de, deira de cereais - Minoru FUkucta. para vagonetas- e' imilàrcs em gerr.,
Componentes Eletrônicos Mis Ltda.' N 9 158.757 -- Agulha de trneão da
Teresópolis Turismo- .Indústris
N9 153.081 - Aperfeiçoamentos em trama no tear sem lançadeira - Comércio Ltda.
•
ou relativos a dispositivos destina- Francesco Silvestrini e S. A. Fondos a fazer o revestimento interno dere Officine (h Gorizia.
Privilégio áè • invenção anaderi7o.
de bulbo com uma ramada metálica' .,N9 158.862 - Dispositivo- para e-.) •
Por deposição de vapor - N. V. esvasiamento de silos - André Relm- N9 112.576 - Processo para au
Philips' Gloeilampenfabrieken.
tert. .
mentar a resistência de tubos de raa
N9 153.726 - Proceatio para a ia • N9 159:110 - Processo e apareinf) térias ' termoplásticas -bricação de •azo corantes Contend(Z para revestimento -de metal .Na - i Farbwerke Hoechst Aktlengesellsenair
Vormals Meister Lucius & Bruning
cromo - Ciba ocieté Arionyme.
tional Steel Corporation.
•ã 154.965 - Aperfeiçoamentos en N9 159.146 - Trator particulat-i N9 129.457 - Prelo de disco aPel
antenas de televisão - SuPerex
mente trator agricola .equipado com feiçoado - The Dayton Steel Fountônio . Passos dos Santos.
freios Instalados entre o diferencia' dry Company.
Notificação
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No 135.525 - Regulador autOnaáo
tico para um dispositivo de fricçao
Wagner Eleertic Corporation.
N9 181.707 - Aparelho rifaste° tie
iluminação por tubos e Iltiorescantas
de efeito anti estroboseelo -para instalação em circuitos de bel ga tenão - Luinlnotecnica Uxiiveso S. A.
No 164.573 - PrOcesso Para fabriear fitas -metalizadas' para condendores elétricos por meio de mate& s fibrosas, - Mantens Oktie.age
sellschaft.
N9 171.372 - Novo e original moêlo de . grampo de susPensão pata
has de 'alta tensão - Squarto &
aurizio Ltda.
N'.' 185.414 - Luva de espelho retrovisor de "bicicletas e outros velcolos - Giuseppe Sonso/ie.

11

ikrodélo ou desenho industrial

Indeferidos

,

DIÁRf0 OFIC1

(Seçã.o 110.

Outubro de 1970 3151

No 185.744 - International piashass
N O 4,1,5,23,
Standard ligleotrica
Machines CorporatiOn.
Socieeladd Anôniina)
No 185.996 - AddreSSOgaaph-Malla
147?..1
tigraph Corporatioa.
àna;la.ProgetW á.'1) .
N. 191.529 - Idonet Borzi.
N9 186.220 - JOão Batiata ~lar,
NP '194.31.5 - J. M.,Voith pmBH.
No 187.125 - 'Imperial j Chemin
No . 15.14l
' Erwin Hans iBecker.
Industries Ltda.
, No 187.206 - Great Las Carbon - (Arquivem-se os processos.).
'
Corporation:
5
I"
No 187.235 - Geskoslovenská aka-

dende ved. •
N9 187.246 - Henken
Ole.
GMBH.
NO 187.271 - Lepetit S.P.A.
NO 187.273 - United Merchants
Anda Manufactura Inc.
NO 187.275 - Catcrpillar Tractor
Co.
NO 187.284 -a/aço de Lucena Neiva.
No 182.292 - Ceskoslovenská akademie véd.
No 187.303 - F. Hoffmann - La
Rache & Cie. Soelete Anonyme.
No 187.317 - Christine Elisabeth
Hoing.
NO 187.322 - Milton Souza.
N9 187.334 - Dainiciseika Color &
Chemicais MPC. Co.
No 187.339
Chas. Pfzer & Co.
Inc.

Divisão Jurieli:;a

• Em 3 de outubro. da . 1970
DIVERSOS

Fichtel & Sachs AG, (junto , ,t)ii
registro 254.977).
•
'
"aí atdrfoh BranOva S.A. ind.
Química e Farmacêutica (junto ara
registros:' '397.742- 283.467 -388,639
389.703 - 389.704 390;524
'394.747 -- 395.308
363 , 390
364.726 se 366.862).

Esquadrias SauLiata Lar . ajunta
aos registros, 224:727 - 224.72) .:

239E15k8e6n)i. A/S (junto ao. registro ia
José F. Freitas (junto ao tegiatrc
256.011).
- Eduardo Leite Neto (!unto ao te-

Etepha. A.G. (im pagnante do tér- gistro 264.458),
mo n9 506.456). a- Indefiro a min- Flopen Inds. Fa rmacêuticas Lula.
(junto aos registros:
pugnação.
276.109
317.001 - 328.444 - 328.445' e
356.209).
Seção de Tranaaarências
Inumo liras. e Exp. Ltda. (junto
e Licença
ao registro 2 85.539). "
.Ultraquímica Ind. e Coin. Ltda. e
Exigências

N° 152.279 - Disposição aperteiçoada . de cabeça g r avadora para graAfonso Pratas da Silva (junto ao
registro 297.030).
vação de discos --- Supersom 8. A.
Cumpram exigências:
Inds. Químicas Lecien Ltda. ( junt o
Discos Virgens Eletrônica e EquipaViriatus Equipamentos praa lava ao registro 301.510).
mentos de Som.
brificaçao Ltda. (junto à pat. MU E'wosa Imp. 'e Com. de Ótica S.A.
• No . 181.031 - Novo dasenho em VIria 4.232).
(junto ao registro 340.652).
caros de farols de autOraovels -- Dam
Ind. de Café Jabran Ltda. (J unt o
No
187.348
Denis
Antine
Luc
Nikolay Wassiljew (junta( à pai;.
painis Ferraz Barros Ponseca.
ao registro 362.744).
Maurice Reynaud.
PI n9 56.223).
yma S.A. (junto ao registro no
, N9 194.319 - Chagai _Selyaku
Pirelli S.A. Cia. Industrial Bra.
Modelo de utilidade inciefendo
buslaki Kaisha e Kyowa Hakko
.sileira (junto à pat. PI n 9 68.863) 388.196). , •
gyo Co. Ltd.
Cia. Leco de Produtos A1iman11- PI n9 74719
Prno 80.214).
;a
No 186.171 - Nôvá mor:talo de es.
ios
(junto
ao
NO 197.422 - Philco Rádio e Tele,
registro 178.624).
Portec (U.K.) Limitecl ( janto a
puma para tearés
Soe. Glunaa. visão Ltda.
Socopal Sociedade C omercial e ao
pat. PI n9 80 .260). :
Ltda.
n ••Par da:ata:das Ltda. (Jun
to ao teHércules Inc.. (junto à pat. PI n o g
NO 197.506 - Ottonio Stablissement.
istro 197.856).
83.957).
• Exigências técnicas
Laboratório j accoud Ltcla. (julito
Oposições
Equipesca .Eq ui p amentos de Paseo ao registro 207.472).
No 96.548 ---a Bect,on Diclunsou
S.A.
(junto
à
pat.MI
têrrno
162.334)
• Vva. H. Un derberg-Albrecht & Cia.
and Company.
Colmeia S. A.
Denkó ' Elétrica Ind. e 'Com Ltda
Paulis de RaNo 130.966 - Consolidated 1.!'o,a1s. diadores (OpoenteInd.
a. (junto ao registro 230.969).
ao Téanio número (Junto à pala PI: (armo 189.624 - tTampar
Roupas S. A. (junto uo
-Corporation.
155.338 - Privilégio de Invenção) .
PI
farino
189.625).
•
: egistro 213.214) .
No 135.355 - Ciba Sodiete Ano.:
•
?llds
Reunidas
-Bafila
S...
A.
Máquinas
Klein
S.A.
Ind.
e
Com.
nyme. •
•- . .
(Op oente ao Tênia) no 157.055 - Pri- (junto" à pat. p I turma 196.893). •
Tex-Ni; ind. 'Textil Ltda.. (juntoo registro 323.720).
NO 146.039 -- Pennsalt Chemicais vilégio de Invenção) .
.Cia.
Teperman
'de
lastofamentos
•
Química Médica Farmacêutica S.A.
Corporation.
- •
James North do Brasil S. A. Equi- (junto à pat. - PI n9 a2.462).
junto ao registro 342.908'1.
. NO 156.055 ‘-- Commissa ria t A p anientos para Segurança
Ind.
Societe
D
'Expiolta,tions aahimiquas
L'Energie Atomique.
IVIetalunion S. A. Prcidutos Quina(Opoente ao Tênno n9 157.042 - Pri- et; Ph armaceutiqueá Secepn S.. A. e os
(junto
ao
ragistro
400.800).
156.682 - Pabbrica, Italíaoa vilégio de Invenção).
:(junto à pat. PI n 9 57.981).
•-• I Ind. de Produtos Alimentícios TeiMagnélli S. P. A.
•
A.G. (junto à valente: eira Ltda.. (junto ao regisixo
NO 159.239 - International Mexe . Indústrias Reunidas 'Bala S. A. pIl'piranga
_ má.n.9
80.077).
iero 400576.
(Opoente ao Tênno n 9 157.055 • Ltd.
,Thor..Power 'boi Coinpaoy t jwit0..
Privilégio de Invenção).
•- 'NO .162.827
Laia 'de Jesus Silva „acuara & Cia.
Marko Djuragtn.
.
Dec, S. A. Ind. e Com. (Opoeni à pala PI n 9 82.529).
566.006).
• No 162.839 - Phillips Patroa-11n. CO
.
C
-1 .Ind. e 'Com. de Placas aluares- (junto ao Carmo
T,
no
158.089
--•
Privilégio
'de
ai
Domingos
Company.
cantes:. Nobre
Ltda. ( jura° a Pat•
:o Guimarães (junto
..
vençáo) .
.
ao
.
No 166.874 -7- Milan M. Popovic.
- .
PI tênno 219.802).
S. A. Tubos Brasilit (Opoente a o Tr ansferências e Alterações de. NoNo 166.876 - Milan M. Popoide.
- Epoca
.. 7. ' S. A. Engenharia, Puoimen(armo
n.
9
i
I;açao.
-159.351) - privilégio de in :- Obras, Construção e Adm.
N9 156.984 - William Old (Realvençáo) :
f8:: n) Ltd.
! (junto aos termos 747.765 .- 747.766
me do riflam- • ,ie Processes
-747.767 - 747.7681'.
Rolamentos Schaeffler do Brasil
No 170.330 - Manoel Alonso.•
•
Artel Ind. Eletrônica S. A. (.;to
Foram matutadas anotar nos
No 180.365 - Monsanto Company. mitacia (Ooponete ao T. n9 162.491)processos abaixo menaionados as se- j aos tênnos - 799.319, 799.320. 799.321
N9 181.200 - Dresser Industriai -• Privilégio de Invençã,o). .
guintes transferências e alteracêes , e 799.292.
Inc.
Isopor Ind. e Com. de Plástico s
'nome do titular de processo.
Sociedade. Anônima (Opoente ao Têr - Rocha & Siqueira Ltda. (alt. de
" 181.908 - Euzo Gian Mana iro
Diversos
W 166.610 Privilégio de Invan
Lantierl e Odoardo João Franaisco
- nome do titular na morda Café Ri.
ção):
Lantieri.
coli n9 369.986).
Foram mandados arquivar os seNO 182.565 -.The Torrington Comguines • Pedidos de anotações de
Ontônio Adolfo de :Nutri (Ooponete
Exigênciasi transferências por falta de cumpripany.
ao Têrmo.no 188.188 - privilégio de
No 182.719 - United States Steel. invenção).
atento das deviaas exigências:
Cassvaldo Gomes é Gius aa/e
arporantion.
waldo Pecci ajunto ao 'registro maneAçucareiro Zillo Loreilzetti S. A.
Armações de Aço Probel S. A. ro
.149 182.776 -a- Hoegana.es• Corpo230.830).'
(junto ao registro •263.749) .
(Opoente ao T. no 186:188.- Priviléa •
nti0n.
Ind.
Brasileira
de
Pintura:á
S.A.'
Sabia
Abra° Ralar .(junto nu rÁ!
gio de Invenção).
(junto ao têrino - 579.952):
No 183.242. - ImPower WOrk:s (Pro•
310.108.n
Giroflev S. A. Cadeiras e Poltro- a
P rietary) Ltd.
Teu: afofam- e aigoageni de Café do
Rebis Ind. e Com. 'Ltda, junto
alo 183.243 - Impo
- wer Works. (Pro- nas (Opoente ao Térmo número .... aos .tannos 665.369 e .655.370).
atosaue Lida. : :aunto ao registro mi
p rietary) Ltd.
188.188 .- Privilégio de Invenção).
Casa Lourenço Com. e Ind. S.A.' mero 312.460.
•
Libonatti &- Cia. Ltda, (Opoen- No 183.493 - Sina Viacosa Sosieta teG.
aLuccazone Ind. e Com. de ...bebidas
ao Têrmo no 195.338 -a- Privilégio (janto ao aegisdro 189.722).
Colgate Paina:alva Compara? - (Est. I Ltda. (junto 'ao registro 321.;1761.
Nazionalle Ind. Applicabioni Visco- de Invenção).
de Delaware) - ( j unto ao • registra)
sa S.p.A.
Sintoquinlica Produtos Químicos e
•
Heréulano Veronezzi e Alber- 322:051).
No 183.610' - General Time Corpo- to.Olivio
ta armacénticos Ltda. . (junto ao re•
Lasinskas
(Opoente
ao
T.
203.865
i- ti
Colgate Palmolive ,Company (Est. :astro 331.218) .
de •DelaWare) •-• (junto ao registro -Caanter Ba,umaarten -(junto ao
N? 183.320 - The Goodyer '& Tire - Privilégio de Invenção).
re.Brinquedos Bandeirantas S. A'. 328.211).
Roabcr Company^
i g tro 343.016).
• •
(Opoente ao Térino no 211.550 ---:Pri -; Calçados S. Caitspirn
. No 184.620 - Magnazon Geraciores vilegio de Invenção).
S. A. Ind. e' , Salim Abra)) „Kalim • (junto ao re•
•
-.
Corai.
(junto ao-. térnio J6 3.2133. j -istro 348.204 - 255.109 e 261.287;
de Ozônio Ltda. No 184.795 - UnlrOyal Inc..
'The Norwich Pharmatal Company; Foram mandados arquivar os seArquivamentos de Processos
• 185.479
Buss Og:
(junto aos registros 207.249 :--- 210-245 ,suintes pedidos de anotações de ui.
.
• 185.564 - Antoine Di Settenalal- 220.042 -a- 226,885 - '22.6:939
eraaaas de nome por falta de com- •
No 165.842 -- Técnico laleCanica. 227.035
-227.036 - 227.377 --II ):imanto das devidaa, exigências:
Bristan S. A.
•
NO 167.317 - Homea International 288.161 - 256:134
264 577
N :. 185.612' - The Carbortuicann
llanoel P ereiaa do Almeida S. A.
267.218
267 218
Coinpana.
1 nd. • e Com. (Junto ao registro nú.
293:882
294.705
302.550
No 185.721 -.
nen) 350;323. •
Elf,cialea No 19.1.493
Petroleu rn Remara, 313 240
SoMf•d p.cie Anônima.
328.956 --- 348.394
. I. Bahydadla. Úoin. . e. índ. Ltda.
An Developmeat Cerporation.
d
186/.567 -- 390.89Q e 4e2.820).
j
unto.ao registro '352..489).

uft:,c de 19i u
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k Aktiengesellschaft lirner0 reágente C peOceSSO para toe,
1
Seeval S. A. Transportes Cora. e Thorn Electrical Industries Lirni- Volkswagenwer
(no recurso interposto ao (deferIMen - preparação -- E. I. ,D •t3 Pont de Ne- •
teci
(recorrente
do
termo
309.187).
and Company.
REpresentações (junto ao registro D:)Petroleum to do termo 626.850 marca Vowocar). rnours
International
Shell
)TIC:i';: 375.139).
Isopor Ind. e Com. de Plásticos N9 158.638 -- Campo:içá° senHve).
Company
Limited
(recorrente
do
terVe,'eirtiete Papierwerke Schicke- mo 569.434). IS. A. (po recurso interposto ao de- à , radiação e processo -para preparar
dEno & Co. (junto ao registro interferimento do termo 628.598 mama uma reprodução visível' de um padrão ou imagem luminosa, Mimenecional 79.497).
Condomínio das Aguas Prata (re- Isofrigor).
Eternit do Brasil Cimento Ar-alento sota Mining and' Manufactura-ie.
corrente do termo 629.28).
A. (no recurso interposto ao de- Company.
SEÇÃO LEGAL
Soabar Company (recorrente do S.
N9 172.232 - Prado terraceecior
ferimento do termo 632.413 marca
termo 687.865) .
Máquinas Agricolaa FuInd
.
1. quimmento de processos
Indetex S. A. Produtos Químicos Eternit)
Eletromecânica. Dyna S. 'A. i no clis S.A.
(recorrente do têrmo 714,230) .
recurso interposto .ao deferimento do
N9 170.034 - Componente elt:iticic()
Forem mandados arquivar os proterra° 632.612 Marca Dimuo).
- CIE Corp.
Recursos interpostos
c. ( ssos abaixo mencionados:
Armações de Aço Probel S. A. (no
N9 170.147 - Elemento(,coplarecurso interposto ao deefrimento do mento piezo-elétrico
N 9 17-g .676 - Mishico Toyota.
Senus Oure).
Óleos do Pará S. A. (Olpasa) (no termo 633.316 marca Nobel).
N9 186.883 -- Vereinigte Aluna- pesa)
N9 165.035 .- -Suporte erincipal
(no recurso interposto ao denione -Werke Aktienteesellschaft.
Kartro-Ceteco Impe e Distribuido- simples pa.ra ouindastes Isha.ferimento da marca Petisco número ra S. A. (no recurso interposto ao
1s, 9 197.035 - Saodoz Patents
wajima Harima, eukogyo Xabushilei
273.100).
deferimento Elo termo 635.453 marca Kaisha.
Thorn Electrical Industries Lind- Karbongraf).
N9 197.368 - Siemens Aktienge(no recurso interposto ao deferie l tschaft. - (Arquivem-se os pro- ted
S. A. Frigorífico An glo (no recur- Privilégio de 17H:c.leta.) indei,ndo
mento da marca Variatlas termo núcesos)
se interposto ao deferimento do termero 309.187) .
N" 197.8437 - Uma nova embalamo 645.650 marca Eureka) .
'Exigências
Shell International Petroleum
Izarra Distillerie De La, Cote Bas- gem para refrescos e refrigerantes Limited
(na
recurso
interCompany
(no recurso interposto ao deferi- Igloo Produtos Frigoríficos :Ude.
Cumpra exigências:
posto ao indeferimento da merca Ca- Mie
níento do termo 647.070 marca IzModelo Industrial Indefertdu
Confecções Camelo S. A. (titular radol termo 569.434).
vara) .
Condomínio das Aguas Prata (no
ce. registro 163.540).
Baboin
trio
recurso
interposto
.
Guy
recurso interposto ao deferimento da
N 9 150.392 -' Original Oispcnição
ao indeferimento do termo 647.679 era
Pampulha Iate Clube WIC) (re- marca De Prata termo 629.283) .
calçados de uso infantil - .e.ggio
marca
Parce
Que)
.
corrente do termo 523.641),
Soabar Compan y (no recurso inCia. Ltda.
527.553
Ind
.e
Com.
de
BeN9
terposto ao indeferimento da marca Chesebrough-Pond's Inc. (no recur.,
N9 166.451 - Novo tipo de retenbidas Pernambucana S. A.
SoabEtr termo 687.865) .
so interposto - no deferimento do ter- tor de resíduos e protetor de pias Indetex S. A. Produtos Quinamos mo 651.124 marca Blue Angel).
Fábio Junqueira de Paiva e Silvia
Arquivamento de Processos
(no recurso interposto ao deferimenQuimitra Com. e Ind. 'Qumies. de Lourdes A. A. de Paiva.
to da marca Indeter termo 714.230). S. A. (no recurso interposto ao de- N 9 170.644 - Novo O original moForam mandados arquivar os proProdutos Vitória S. A. (no recurso ferimento do terno') 058.636 marca dêlo em armário .- Walter Feltrin.
cessas abaixo mencionados:
interposto ao deferimento da marca Kemopur).
Modelo
de Utilidade Indelerido
.
I
N'? 186.662 - Nova disposição •em
IV) 502.229 - Bar e Restaurante' Guará n 9 272.661) .
Dirigentes ' S. A. ,Publica .ções Téc- cadeira
dobrável - Lula Sbehtmen.
Vegghian Ltda.
Socil Pro Pecuária S. A. (no re- nicas (no recurso interposto. ao decurso
interposto
ao
pedido
de
caduferimento
do
termo
685-032
marca
gica
Iguaçi
- Metalúr
NExklênclas
cidade da marca Socil n 9 306.2713 Arquitetura e Construção Moderna),
S. A.
Probiotical
Laboratórios
Ltda.
(no
657.6b3 - The TJnited States
Cibo Société Anonyme (no recurso
Cumpram exigericias tér.)(leas:
recurso interposta ao indeferimento
bhoe Corp
interposto ao deferimento do termo N9 142.376 - Dr. . Fortunatc Litre
da marca, Antigenos Aerno-Vac
n9 693.403 marca Nociclin).
.
Junior.
Ne) 656.690 -- Societé Weiller & Cie
.630) .
ded meto 3 18
Willys Overland
N9 749.390
Perfumarias
Phebo
S.
A.
(no
reLepetit S.n A. (no recurso inter- curso interposto ao deferimento do Heli-Coil Corp. (opoente cia .ret.
•
Brase 5. A. Ind. e Com.
PI termo 154.133).
posto ao indeferimento do termo .mlN 9 749.391 - Willys Oved id do lImero
termo
711.759
marca
Fango).
nari
Murakene
.2e5.620 marca Delta-Cortenol
9 179.100 - Tado
Bras: . S. A. Ind. e Com.
Myrta S. A. • Ind. e Com. (no re- N
- termo 295.621 marca Deltcorte
N9 131.300 - - Jnd. •de "1(j.ãeuitic e
N9 774 482 - Panificadora 3 Itels1
curso interposto ao deferimento do Agrícolas Fuchs S.A.
Maeos Ltda.
1
• N9 36.042 (-- Phtico-Fond Com.
!".(-Pho'reelana Real S, A. (ao recurso termo 719.330 marca IVIirsan).
Araras Ltda.
N 9 803- .092 - Hotel
N9 195.044 - Magrini Fabriche
Teleunião
S.
A.
Ind.
interposto
ao deferimento da marca
N9 66';.956
Repubeicocão
Riunite Magrini-Scarpa e' Mac:nano
(I( Redios e Televisão. - (Arquivem- Osasco termo 482.912) .
.
StP.A.
se os orocessos)
S A. Inds. Reunidas - F. Mataras- Diretor-Geral -.-Divisões
-- Serviços-M.S.M.
196.066
Vertion
Davis ',feoosa.
N9
zo too recurso interpoeto ao deferie Seções .
N9, 196. 215 - SWF Speriia3fabiet
mento do termo 499.681 marca Sol).
.
SEÇÃO , DE RECURSOS
D.O. de 19.10.70
Fur Autozuhehor Gustav Pau trf.M.
Sociedade Técnica de - Materiais
Em 23 de outubro de 1970
b.H.
Sotema S. A. (no recurso interposto
Exigências
N9 196 .232 -- Corálio de Coe nu
ao deferimento do termo 514.712
Notificação
Pereiro.
marca Corema - termo 514.717 mar-)
Cumpra exigências:
a Corema) .
Cesteo
gomil°
Ficam notificados os requerente
,
empar:
'ehoinoson
Ramoo Wooldridge Inc.
_.
Pereiro.
(recorrente cla pat. PI termo' núme- Artex S. A. Fábrica de Artefatos abaixo mencionados para
ro 153.436) . Texteis (no recurso inter posto ao de- cer a este Departamento, a fira de, N9 197.176 - Process Developrnenfinal is Limited.
.
Dentspl y International Inc. (recor- ferimento do termo 518.611 marca efetuar o pagamento .cla taxa
Vick Internationiii
e da primeira anuidade dentro do N 9 197.128
reniE da pat. PI termo 89.116) e'
Italtex) .
E. I. Do Pont De Nemours And prazo de 60 dias:
Company (no recurso interposto ao
Recur ,os interpostos
Nc 197.136 - Vick International
deferimento do termo 554.270 marca Privilégio de Invenção Deferido Limited.
fuer,
148.097
Máquina
para
No
Thompson. Ramo Wooldridge Inc. Dupól).
N2 195.634-- Union Carbide Corp.
gelo em forma de placas -- Geloplae
( no recurso interposto ao indeferiN9 195.910 - Monsanto CoroparlY.
Cia. Lanifício Alto da Boavista Sociulade Anônima Ind. e Com.
u-1( Ato da pat. PI termo' 153.436) .
N9 195.911 - Pristol-Myers Com(no recurso interposto ao deferimenLi:ntsply International Inc. (no re- to
do termo 560.117 marca Boa vista
9 155.290 - Dispositivo eernie' pany.
cLio interposto ao deferimento da Modas) •
condutor -- Radio Corporation of
N9 195.800 - :n,,Testló
pot. PI termo 89.116) .
S. A. Inds. Reunidas F: Mataras- America.
, N9 195.808 - Alan Albert AEcn o
F.lizabeth Arden Produtos de Be- zo (no recurso interposto ao defeIsT9 15..029 -- Aperfeiçoamentos ITarry Z. Urax,
Icei. S. A. (no recurso interposto ao rimento do térmo 564.664 marca Sta.
em/ou relativos a receptores de imN9 195.857 - Jair Muni2 Silva.
deferimento pat. BI trni.o nú- Claudia) .
pulsos - Philips'gloellampenmero 164.784).
Oposições
Luzalite Com. e Ind. s. A. e Tecfril S. A. Ind. e Com. (no re- fabrieken.
Cristaleria Belga S. A. (no recurso urso interposto ao deferimento rio N9 160.262 - Embreagem centriIrmãos Romano (4.-. Cia. e Joáu de
interposto ao deferimento da pat. MI têrmo 596.821 marca Fritec).
usada principalmente cm veí- •R.ado
Metalúrgica Matarazzo S. A. (no fuga,
(opoentes da pat. PI termo
turno 178.450).
culos
motores
Zavody
9.
Kvetne.
recurso interposto ao deferimento do
I ne 146.995) .
národní podnik.
Porcelana. Real S. A. (no recurso termo 601.944 marca M).
RCN Lide. Metalúrgicos S.A. t
interposto ao deferimento da pat. PI
. N9 180.427 - Pastan:ia composta Colméia S.A. Ind. Paulista do Ra-.
Emprêsa
Comercial
Importadora
termo 146.735) .
I isoladora semi-condutora e/o pro- diadores (opoentes da pat. PI efrKehabedarf Brasil Ind. e Com. S. A. (no recurso interposto ao de- cesso para sua fabricação - Radio t mo 155.445).
S. A: (no recurso interpocto ao de- ferimento do termo 606.490 marca Corporation of America.
ferimento da pat. PI termo 198.828). Eeil) .
Diversos
S. Paulo Alpargatas S. (no re- Honda Giken Kogyo Kabushiki N9 146.318 - Um processo de concurso interpocsto ao deferimento da Kaisha (no .incurso interposto ao de- dicionamento mie fios ou tecidos paUnited States Siem
corantes dota- N 9 184.918
Pat. MI termo 154.709) .
ferimento do têrmo 608.'722 marca torná-los receptivos a corri
M. roate- I, Corp. - Arquivado.
dos
de
afinidade
para
Onda).
Exigências
celulósicos e produtos obtidos N 9 192.763 - Chocolate Prink
Dortanuncl-Horder Huttenunion-Ak- riais
United
Merchants and Manufac-' A. - Arquive-se.
Cumpra exigências:
tiengeselischaft (no recurso InterposN9 195.499 - Romualdo Bertoluezz
Inc.
- Arquive-se.
Ôleos do Pará S. A. (Otasa) (Re- to ao deferimento do têrrno 601).24 turers,
150.2438 - Composição de copoi Reg azzi.

&

\1

rente do registro 273.
co1

marca

ResIstah3).

Seta-feira 30
N9 193.500 - Eduardo de Lima
Castro Neto. - Arquive-se.
N 9 193.533 - Fabrica de Artefato
de Borracha Cruzeiro S.A. - Arquive-se.
Retificação de Pontos
N 9 147.599 - Processo de fabrica-

aão de corantes reativos hidrossold-

Veia, da série faiocianica - Sandoz

Patents Limited - Pontos publica-

dos em 9.10.70.
N 9 148.046 - Um trocador de calor a gás - Spiro S. Narancic Pontos publicados em 19.10.70.
N 9 194.866 - Processo de prepa'aça° de corpos por base alumínio
- Alloys Research IVIantifacturing•
Coro. - Pontos publicados em 19.
10.70.
N 9 150.687 - Chapas de Vidrq
transparente condutora de eletricidade e processo de sua fabricação
Libbey-Oavens-Forc l Glass Company
- Pontos publicados em 19.10.10.
N 9 165.843 - Processo de oxidação
de polímero e emulsioname nto dos
mesmos - Allied Chernical Corp.
Pontos p ublicados em 19.10.10.
N o 172.213 - Novo acessório para
rnn rr •""

••

ens r-l.a-.1.)1r, c sua
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N9 161.826 - Dispositivo para manufaturar espirais e/ou anéis consistentes de tiras ou teias de material
plano relativamente rígido, e !Pls0cesso para manufaturar tais espia
mis e/ou anéis por meio de dito dispositivo - Ame Valmar Heade, Sver
re Fredriksen e Tor Noldus Nilsen Pontos publicados em 19.10.70.
N9 169.188 - 2. Varredor de pluralidade de linhas - International Business Machines Corp..- Pontos publicados em 19.10.70.
N9 168.435 - Armação para abrigar. unidades corrediças equipadas
com elementos de construção para
instalações de telecomunicaçao, particularmente armação para armários
de estações telefônicas - Siemens
Aktiengesellschaft - Pontos publicados em 19.10.7!).
N 9 168.475 - Aperfeiçoamentos
cm calendário de mesa - Mandei,
Veiga - Pontos publicados em 19.
10.70 - Depositado em 31.3.65.
N 9 171.960 - Aperfeiçoamentos
em/ou relativos a ralé térmico de
tempo comandado - Ind. e Com.
Ismana Ltda. - Pontos publicados
em 19.10.70.
N 9 136.701 - AperPaçoado Processo de preaquecimento de minérios - Flektrokemisk AIS - Pontos publicados em 19.10.70 - Depositado em 23.-2.62.
N 9 140.714 Um processo para
preparar conolimeros de etilerio com
uma ciclolefina ou alquicicloolefina
- IVIontecatini, Societa Generale per
L'Industria Mineraria e Chimica Pontos publicados em 19.10.70.
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notificados os requerentes abaixo , N9 453.297 Almac Cia. Nade..
mencionados para comparecer a êste laal de Artefatos MetNicos Minar z-r4
Departamento, a fim de efetuar o pa- classe 4/.
gamento da taxa final, dentro do prazo de 80 dias, contados,ada data em
Exigências
que tiver expirado aplêle , prazo de
recurso:
Cumpra exigências Diversas:
Sociedade
Industrial de Brioquedeip
Marcas deferidas
Sobrinca S. A. (titular do registro
No 693.641 - CL. 65 - Fábrica de n9 240.252).
Meias Continental Ltda. - Classe
Jacyr Boechat & Cia (Recorrente do
36.
têm) 902.088).
Na 660.292 - Trimfit - Textil TrimNo 598.474 -a Tecno-Flex Ind. e
fit S. A. - classe 37.
Na 414.581 --Meisterstuck
Mont- Com. Ltda.
N 9 662.902 - Pedreira Paratei Ltda.
blanc - Simplo GIVD3H - Classe 17.
N o 666.165 - Dargel Empreendi•N o 496.827 - R. Alcan Alumínio do
mentos Imobiliários Ltda.
Brasil S. A. - Classe 40.
N 9 524.819 - Fenix - Fenix MáNo 654.121 - Malharia' Trmiloaquinas e Implementos Agrícolas Ltda. Daher Daud S. A.
- Classe 8.0
No 751.136 - Dhj Industries Inc.
N o 658.036 - Laboratório Laboles• N o 689.282 - Acquila - Brasling
Fundição Brasileira de Metais S.A. sel S. A.
Na 411.328 - Cia. Industr ia l Dei- Classe 15.
N9 598.475 - Tecno-Flex Tecno- for, S. A.
N 9 422.310 - Laboratório FrumFlex Ind. e Com. Ltda. - Classe 21
- (com exclusão dos artigos indica- tost S. A. Inds. Farmacêuticas.
N 9 430.354 - Pravaz Reoordati Lar.
dos pela seção).
NO 620.109 - Capeta - Ford Willys boratórios S. A.
No 608.268 - C. H. Boeringer
do Brasil - Classe 6 - (com exclusão
Sohn.
Nç, 008.272
dos artigos indicados pela seção).
N 9 667.521 - Santa fé - Ind. de
- Dr. Karl Thomae
Malhas Santa Fé Ltda. - Classe 36. GMBH.
Na 670.654 - Ancorama - Ancora
No 643.878 - Alobott Laborateades.
Ind. e Com. Ltda.
Classe 36.
N o 660.940 - Laboratórios PrNmut
N 9 671.806 - Rapsódia - Rapsódia Sociedade Anônima. .
ind. e Com. de Roupas Ltda. - ClasN 9 751.019 - American Cigarette
se 36.
Company (Overseas) Limited.
Cumpra o art. 73.
Na 437.440 - Concórdia - Concórdia S. A. Veículos e Máquinas AgríNo 332.851 --e Orsini Varges Mello.
colas - Classe 7.
No 723.480 - Cândido Angusto.
N 9 669.283 - Suavam - Ancora
No 653.150 - Super Lojas Arapuá
Ind. e Com. Ltda. - Classe 36.
Sociedade Anônima.
Na 425.422 -,Casa Dico S. A. CoMarcas Indeferidas
mércio e Indústria.
Na 629.889 - Mamãe Oxum ProteNo 679.516 - Ind. e Com. Nakals,
ção - Produtos Farmacêuticos Vege- Limitada.
tais Bacelar Ltda. - Classe 2.
N9 '722.408 - Litoral - Distribui- N o 693.596 - MoacYr Cardoso.
No 751.026 - Magaldi-Mala ¡Pudora de Produtos Farmacêuticos do
Litoral Ltda. - classe 3.
blicidadet Ltda.
No 327.727 - Viebra-Stop Diversos
e com. de Artefatos de Metais e
Borracha Este Itda. - Classe 6'.
NO 376.034 - Irmãos Yadoya - Ir-. Micheline-Rosemonde Baudecroux e
mãos Yadoya Ltda. - Classe 6:
Jean-Paul Baudecroux (Junto ao reistro n o 24.769). - Defiro o pedido
da anotação:
N o 661.326 - P. Aguiar. - 'Aguarde-se.
Co;.,méticos Kaiser LiNo 724.489
Aguarde-se.
mit-, d .

suspensão no colarinho - Tosimitu
Abe - Pontos publicados em 19 10.
70.
N 9 153.472 - Iam processo de fabricação de sandálias de borracha,
bem como o produto resultante dêsse 'Processo - Hércules • S.A. Ind.
e Com. de Calcados e Artefatos de
Borracha - Pontos publicados em
19.10.10.
N9 162.335 --- Um relê de sôbrecorrente e sôbre-tensão instantâneo
Repubiiendo: Diretor Geral
- Nino Gallo - Pontos rublicados
em 19.10.70.
Divisdes - Serv i ços e Seções
N 9 163.808 - Cortador manual paD. O. de 19-10-70
an r e bela - :José Ismael Musitano
p&.,yina
pontos publicados em
Ern 23 de outubro de 1970
19.10.70.
N9 152.070 - Original aparelho
Notificação
p ara descascar laranjas, maçãs. batatas e similares - Joao Amaral GoDepois de decorrido d prazo de 60
mes - Pontos publicados em 9.10. dias, a partir da presente data para
• recurso ou impugnação e se nenhum
N9 152.099 - Secador de cabelo - interessado do meamo se valer ficam
Westin g house Electric Corp. - Pontos publicados em 9.10.70.
Processo para preN 9 152.314
parar ~aros •de 2,4,5-trifenil-imIcia
zolila, e conums'eões fototrópicas
contendo as mesmas - E. 1. Du
Pont de Nemours and Company Pontos publicados em 9.10.70.
• t: ; vavtento ds processos
N 9 162.180 - Mecanismo de levantamento - Commissariat a L'EnerForam mandados arquivar os prOde - Pontos publicados
ce.sos abaixo mencionados por falta
era 9.10.70.
de pagamento da taxa final:
DECRETO-LEI No 1.038, DE 21.10-1909
No 494.681 - Metalúrgica Berfir
Glaenzer
N9 162.894 - Moente
Limitada.
Pontds
Spicer Societe Anonvme
No 510.274 - Frcnt Feed S. A,.
! p ublicados cai 9.10.70.
DIVULGAÇÃO No 1 .134$
Mecanizações Contábeis.
N9 163.099 - Processo para a faN o 518.518 - Casa Sotero Comer
bricacão de fôlhas ou fitas impressas
ial e Inv. S. A.
dos doia lados, numa ou mais côres.
No 519.074 - Metalúrgica,Nirva LiPreço:
'Cr$ 0,80
pelo método da gravura ern 'aço, e.
mitada.
dispositivo para a execução do proNo 527.860 r-- Metalsul Ind. Mecesso - Gualtiero Pontos
A VENDA:
'altirgÁca Ltda.
publicados em 9.10.70.
No- 530.987 - Mercearia Macunis
aanaltada.
N o 165.518 - Nova má q uina paral
aêlo - Gelopin sc S.A. ml. e Com.'
Na Guanabana
No 538.342 - Cia. Cestol Luis. de
--- P onta s- nublicados em 9.10.70.
Óleos Vegetais.
N 9 169.106 - Aperfeiça.omentos
N o 582.181 - Induscobre Ind. de
em conjuntos de hastes e válvulas
Seção xle Vendas: Av. Rodrigues Alves, 11'
Fios ,de Cobre Ltda.
ocra passa g em de ar em instrumenNO 601.464 - Sociedade de Caldeitos musicais - Acordeões Todesehi
ras Caldinca Ltda.
Agência I: Ministério da Fazenda
rli S . A . -- Pontos publiev dos em
NO 607.986 - Alberto Gomes Fahn19.10:70.
driab.
N 9 109.130 - Aperfeiçoamentos
Atende-se 41 pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal
No 689.030 - Neblina Modas Ltd§.,
cm/ou relativos a . tparelh p s de re139 691.015 - Daikich Morna. (Aroroducão estereofónica de sinais quivern-se
os processos).
Em
Brasília
N. V. Philips'gloella rape fabriexen
Ponto ,; ralbliendos em 19.10.70.
Recurso interposto
Na sede do D . I N •
N o 169.486 - Montagem de maJacyr Boechat & Cia. (no recurs
madeira vedada - Abbot Laboratointerposto ao deferimento da mar '
ries - Pontos publicados em 19.10.
70.
A Bulivar Calçados têrmo no 902.081) .
njanamaakt a,
,lassf.wimmewupine, ••n•,..e.•••••nffirow.

men

IMP STO ÚNICO
SÔ1RE MINERAIS

DOAI° OSCIAL `,(8eç ao ui/

:mo* iratira"tret

cluittoro

.~~1.nn•••••n11n1••••n•

PONTOS CARÃCTERiSTICO DOS. PEDIDOS
DE PRIVILéGIO
3./z.no de 16 do ag Os to de 1965'
ÉRIZIRSICLOSILAMPENFADRUKEN 1 • NO1.4ND41
aequaramt*:
31$4 + 114,0 0 4* DavOnios sARldfrIç OAMENTOS reteaD.REUT/VOS A it1ANSIST0111$3
ilha ktO

A reqaarenta reivindica a prdoridade do correspondente padtdo/

,
disPdsi t ad d .da 4Par t4 id de Patentes da Ánstra em 19 de agieto de 1964
;01? liaÀ 7181/64.
Ponto n Q 1 do total de 8 pontos apretentadoi.

0TIC0.3L8TRDNICOa"
anli,INDIDACOa'S

1 Aparfeiçoamentoa em ou relativos a transiatorés

árimieee, caracterizado* per icompreendor uma regia° coletora fa j ta deo mg
semiçondutor de. ,alta resistiviciade,- depositado lopitaxialmont* NI
eco uee mabstratO de . material semi-condutor da rmlistividddivoinor9 ePA.
pasma o oontacto otgeioo iam a :Foglia coletora.
kvaluerentee reivindica,* prioridad* do corraeopondeata pedido,.
Wepeeiead0 Ma. Raparbigio de'Patientsa 4* In414*r r a, ám 19 4* &alote d*
3444

ael,

0,39619.
?pato mil dr:

de

1/ pot/ tos tipr.sirt tad ott

•e

1;!!,
;
.4 •

t
1-

:1.2,44dn'
o'

e

o

4.

Privilegio do Ievarigiot v HANCAL DO EIXO COM ROTt DICOLIWWW
:Cd Dg MABOAL. 1414 NI ÁJus4vize*

Fr5A

"1 Mancai de eixo, onde um tronco de eixo ou colar • d* Demore
d4 as roer ~net s8bnereem4 . coria,.em r.pcu.9 abra 0 pope do 4044
de whimint.* de mancai, ousa euparfS c' i* do deslicalieg to se.aáitebm meb a.
i' nfluenCie da.pelioula 4q lubrificante relativo:monte à suportírale, de dia&

1

t

lizameento do rotor, oaracterr?.iado.pelo fato de UM segmonto de magicai
promentar Pold" - menos dois eaamenteade apoio:entre ai dotenceatfadel Me

ip

flIamo X* 17E.153 de 16 de ag&sto de 1965
4qu*Ponte: N.V. PRILIPS'GLOEILARPENFABRIEKEN

HOLAUn

m4 -OU RELATIVOS A HQUIPAmENTOS

SSE ORAVAÇA0 DE INPOBNAc7... ,r, 3M JrAG, - "
RWINDICACnES

1 - Aperfeiçoamentos em OU relativos a equipamentos de gravação

diroogio pert'Mrioa do rotor, du* quais pelo mono, um á d•tade . f0M Weeee
para alterar a reaçic ou fina da apoio transmitida.
A requerente reivindicaa prioridade do corroapondenete padadoN
depositado na Repartigio'de ?atentai da Duiça am 19 do agioto de 1941;
wob O 10841/44.
Ponto a* 1 do total-d*-13 pontoe APv*e*nd94

. de infOnageee em imagem, tombem aplicável, se neceseírio, à sua.ropro.
auge° e eseepreandendo pelo menos um •lamento rotativo que i p1gidamer0
eincronimado Com a Preguineira dos quadros e.á aciónado por um motor e /
-

MON*

REIVINDICAM

1
1
.1

40r1vii.,;, , o de I nvengio: "APERFEIÇOAMENTOS

* 4 .17a.166

4.. 17 deo atOsto de ¡O,'
Relquerentat 58C9rali WYee AETIMNOMALLSCHOT * le.atirçA

2.11.14 °

2,,o0i*

que provido de marcas destinadas 41:permitir a obtengio de impulios de
fincronisaçie, m
' arcas estas que sio exploradas por um dis positivo da ex
ploragiO, caracterizados polo fato do, para ater um sinal do sincroni.
sege° de telovielo conéistindo da impulso, de linhas e quadros, o eles.
mente rotativo ser/provido do marcas magnétitas correspondendo tanto /
aos impulsos de eincromi gagio de linha domo a impulsos de •incromiéagÉ
ao quadros, ou4a quantidade ce; sillecloorada desicirdo.com o tempo omitido
paPa o *lamento rotativo real'. tar uma revolugio, de modo que durante a,
ax p lornio das ditas marcas se obtenha um sinal-do sincronleaçie per£6.
atoo composto de impulsos de •incronicagio 46 /ilibas • quadros, sendo./
ao marcas imProhases em Ume camada magnetisívol qUo te colocada de maneira conhecida *Obro o *lamento rotativo e que poda lar **piorada p elo 01.ft
ao4 por uma caeça magnética.

NnA.
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gÈRHO up 17R495 de 17 ,de 'agósto:de . 1965
Megnerente: MCBTUNOTOY CORPORATION =
WeiVilégiO de Inverkão: "SISTEMA DE RBFRWERAÇA0' POR ABSORÇAO!''

0

Sistema de refrigeração por absorção, caracterizado por 41

•

I.

. . ft requerente, r eivindlCa a p rioridade. do cOrPOSPOU10409Wto.
dos depositados na .Repartição . de patentes 49P
Estade.9 . 11~$ 42A U980D:
em 17 40 a0sto 0,1964 e 9 de.merçosdo 1965 Sob 08 ne 8s 3R9
,&' 2 4). 0,6-41
438.31/, respetivamente,
Ponto n o 1 00 t0ba3. 40 17 p ontos apresentados.
se

chluigebeorvedor mantendo fraca solução salina, um , gerador mantendo/
dolução SalXua quente, e Um Condensador, os referidos elementos estando
UneCtadoe para Circular a referida solução salina consistindo dum AbsoE
Fedoro dUM.refrigerante: Um circuito delbombeamento incluindo: (1) pà
.teMb4 no referido sistema circulante solução de fórça intermediária para
44.abece,,vedor a tendo usa entrada de sucção recebendo solução „fraca e
an &magna para descarregar a solução fraca; (R) um ()fator tendo uma /

entrada ligada à descarga da bomba e passando um jato de soluego Sraca motriz.° uma segunda entrada adaptada para'redeber induzida
OCIação fraca^paraMisturar com a solução fraca motriz; um permutados' /
do calor tendo dispositivos do entrada e de:salda ligados no sistema e
Passando jatos.de soluções fraca e forte em contato de permuta de calor,
o permutador de calor tendo um dispOsitvo de entrada conotado a um ge.
.

vedor e recebendo solução concentrada quehte do mesmo 5 dispositivo canOutor comunicando o dispositivo de sarda do permutador de calor com á
cegunde entrada do ejetor de circuito de bombeamento e carregando um e.g.
Orlado jato de solução concentrada para o mesmo para misturar mo ejetor,
dispositivo de contróle de flui() ligando o absorvedor com o dispositivo

TERMO N o . 172.225 de 18 de agOato de 1965
Requerente: . THE B.F. GOODRICH COMPANY n . E.U.A.
Privitégio de Invenção: "MXQUINA PARA FABRICAÇXO DE REGMXT/C09.0
REIVINDICAMES
,

1 - ti r a má. quina para fabricar e moldar um pneumático ellíndDS;

g o, modificando-o palra um; forma tor oidal, caracterizada por posoulP U0

condutor, antes de misturar o jato de solução por Ultimo mencionado no

ma estrutura de ap;Gio; um p ar de elementos de apóio soparados O glratÊ5
rios, montados na dita estrutura; cada um dâlos possuindo uni f/ange,
com uma projeça'o circular adaptada para receber a borda de um pneumaRc;

ejotor de circuito de bompeamento.
Ponto n o 1 do total de 11 pontos apresentados.

no cilíndrico; meios para deslocar os r eferidos ' elementos, aproximandoi
os ou apartando-os; meios para pressurizar uma oÊmara definido pelou 6

condutor e regulando uni jato de fluxo variável de solução fraca do .1
beorvedor para introdução no jato de solução carregado no dispositivo /

feridos flanges e por um pneumático cilfndrico, ali mantido, coo áor g 9.
por sua vez moldado em uma forma toroidal.
, A requerente reivindica a prioridade do corroapondente PeollOod
depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da AMér lea, em
19 de agâsto de 1964 sob no 390.587.
Ponto

n o 1 do total de 14
3?"

pontos apres4ntados.

"- •-"""\
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FIG. 1
No 172.197 de 17 de agasto de 1965

_Requerente: STEWART=WARNER CORPORATION

m E.U.A.

, -'világio de Invenção: "SISTEMA DE AQUECIMENTO PARA eldenoso
REIVINDICACtEe
1 - Sistema de aquecimentos para a cabine de um veiculo com Mn
-,,e2 de cOmbustão interna, uma passagem para o ar com uma extremidade /
que distribui o ar para a cabine do veculo,Um' cambiador de Calor na /

F10.1
,TERMO NO • 3.72.230 de 18 de

agOsto Mt 1965

Slequereu teç COMPAGNIE FRANÇAIsE -WETUDES ET DE CONSTRUCTION TECHNIP
FRANÇA
Privilégio do Invenção: "PROCESSO E EQUIPAMENTO . PARA RESFRIAMENTO E L/-

passagem para o ar para transferir o calor gerado pelo motpr para o.ar.o.

QUEFAÇXO EM BAIXA 'TEMPERATURA DE MISTURAS'OASO.

que vai a cabine, e uma vontoisba principal para forçar 0,t3 através da

SA0

passagem, passando pelo cambiador de calor em diregao na naun p, Carac.
torizado por dispor do MOLO B eco Podem sor acionados Para 5.4042 .r que o
cambiador de calor aqueça s ar que mesa em dire0o a cabine do veículo
o meios que obedecem a temperatura do ar .01e vai n caNne para ativar e
desativar os meios que iMpedem o ,aquecimento doar a fim 45e manter A teE
Matara do ar modulada $0gUa4o e tempeRetture depf4400

REIVINDICAÇOES

1 - Um processo e equipamento para resfriamento o liquefação em
baixa temperatura, de Uma primeira m istura de gases, caracterizado por_
que se faz passar a mistura de gases atravo's um primeiro sistema de liquefação' em contato indireto e em sentido oposto ao do um lánuido refri
geram-te durante a VaPeriSAÇÃO, introduzido Po r PorçOOS em vários Pontos:

Outubro de 19ix,

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

3186 Sexta-feira 30

meseimoo""e'aama~
ermo eireee pergges cede
seiva Mistura de gasos,

volátlis na di;:zão J,nuid.1 pela
, 5.
sendo (lute ditas porOes do liquido refrigerante'
TC i Mais

por etapas sucessivas, num segundo sistema de.1,1
faialtan da liquetaqXo
obtida por vaporização do 1L.
quttaille, de uma segunda mistura: d. sues
ditos sistemas de liquefação, resultando esta /
piaci retrigeiantemos
vaporisagão por contato indireto, de unia parte ao
segunda liqUetação da
anterior, salvo o primeiro condenmenos, do eondonsad o de cada estígio
da segunda mistura de gases, sendo a
sado gr* ã obtido por compreado
no primeiro sistema de liquefação menor que a
afeleio de vaporização

de liquefagIo.'
vaporização no segundo sistema
'pedido,
&requerente reivindica a priciridade do correspondente
s da frança, em 31 de marco de 1965,
depositado na Repartivio de Patente

ponto de

sob m o 11571.
Ponto n g

1

do

total de 16 ponta apresentados.

TERMO Na 172.290 de 2 de junho de 1965
Requerente: TEXAS INSTRUMENTOS ELETRONICOS DO BRASIL LTDA a SIO MT"
PriVilágio de Invenção: "NOVO E APERFEIÇOADO RELÊ DE PARTIDA"
REIVINDICAODES

1 . NOVO E APERFEIÇOADO RELÊ DE PARTIDA, que se ctiracteriaa eg
e (2) de baquelite
sencialmen t e por ser constituído de duas metades (1)
ou outro material isolante qualquer unidos pelo prOprio enrolamento (5)
que consitue a bobina do elemento e a metade (1) é provida de dois pisei
metálicos superiores (4), num dos quais é 1/sacie um dos terminai; do
rolamento, sendo ainda os pinos providos de furos de encaixe (5), e na
parte inferior a metade (1) possui dois contactos (6) metálicos com g!,
tinados (7) sendo num desses contactos (6) ligado o outro terminal da /'
bobina, e no centro do corpo (1) há um canal (8) em cuja parte externa/
se enrola o enrolamento (3) sendo nesse canal (8) colocado um cilindre/
(9) unido há uma chapa (10) metálica com dois platinados (11) que otirred
pondem aos (7), correndo o cilindro (9) num eixo (12) e uMa mola (13) /
forra o cilindro no sentido de ser expulso do eixo, o que

4 evitado me

le.cabeça (14) do eixo.
Ponto n a 1 de total is 2 pontos apresentados.

Fig. I.

bld.2d9 de 19 de ag&sto de 3.965
Regneseales X.V.PTILIP6,0LO1ILAMPE2PA3RIRTNN n o ROLOU
IR OU RUAMOS À Dlefealed
ffisalglig ga Uvenlios •APIRPIIÇOARE 5t06
VOS SINI-CONDUTORDS RO TIPO b11ON2000
TOR Dg Varro vam p o 1 . 0914PORPÀ 300&00
141$0 36

187558 de 06 de março de 1967
Requerente : ?AU 511TIRAETIADOLAG.
CONTOU DE IBIACIO~
11e4410; Industr i al: "1010 MUDO Dl 011210 PUA
TO Dl TMOULOB"

2lamo si

j/IVINDIOACaRe

1-,10v0 modilo de cartio para contraio de mtaolonamento de veícuconstituí d o de um Mrtío retangular do papolo., Caracterizado por ser
o
de
dourado
onde
existem, impressos de cima, para baixo,. 'um
ao,'pintad
M. me do ano impressos em duas illae;
doe
os
nomes
retíngulo prito com
outro retíngulo, maior, vermelho, com -os námeros dos dias do mís imersa
soe • tendo ainda um retíngulo dourado na parte inferior do retíngulo
concíntriooe,ma
vermelho; 'abaixo dísts retíngulo existem tree círculos
volta;
o circulo
à
a
12
impressos
1
mimeroe
do o externo príto ' oom os
.5 representando os minutoe
sendo
vermelho
com
numeraçío
de
5.em
do meio
de instruçío dm• o círculo interno sendo dourado e contendo dizeres
proviam; atendo o presente.modílo caracterizado, ainda, pelo fato de os
e dos minutos serem ineori
noites dos rases, námeros dos dias, das horas
tos em pequenoWretginguloe meai-corta dos tornando-oâ t;.cilmente ~mui
p sendo tudo substancialmente conforme ilustrado peio desenho aseis,
nexo. .
requerente reivindica a prioridade de idêntico peita* depositad,
A
Repartição de !atente* norueguêea em 22 de setembro de 1966. sob a5
,

ámtvzoatuccas
ou relativos a dispositivos sealeondu.
4 . aparribiçoanentoe em
toras 40 tipo denominado transistor de efeito canso e composta leolada,
do canal super/letal ema sonetliedda /
oaraetieleado s polo tato da Ur,*
de irem'. de reeietividado e superficiais defffeatell.
per una siri*

Pente n e
lfn

1 do

total de 5 pontoe apresentadoe:

'

na
49.576.

tonto único.

s\kW!\4\

fffigner
!w7WE"ral

:muramos

\ã
'à
biMik Ná

• 'r

Ir
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Outubro de 970 1.1 ff.

\geN

OSSO
• id Erd.550 da 20 de agádto do 1Gdy
Eigiirento: MASOEINIMPABRIE.AUOSBERO .NOREBERG A.a. a ALIKAMMO.'
Pelviládto Sé Invençie: o nmesso PARA DZBMOMIAR OS COSSINI214

mimo.

REG DS MANCAIS DZ EIXOS DE MAEIVILA 1M MAMNAS DE COMETI() IXTERNAI

21,11~E
1 . Procoado para dasmontar os cosainetes interioles do man. /
tais do eixo manivela em máquinas de combustáo interna, em oue o caiai.
zetó4 rotirado mediante giraqao par baixo do eixo manivela, caraeteilm
do pilo fato de que, entre o cavalete e o cossinete interior, el produNt
1
da uma alta proseio por meio de um liquido, que aperta c coaainete ao 4‘
eixo manáveis, sendo •ntío girado o dito eixo manivela.
k requerente reivindica a prioridade do correepondent* pedido,
depoiitado na Repartiçáo de Patentes da Alemanha em 26 do 'atOsto de 1O64
sabid M62.318 Ia/46014
Ponto n o 1 do totai de 4 pontos spresentados.

4

Prg.i
z ' ae • .ag g sto

29u9Ou 1iE.476 ô

a. 1965

Ealimiamptai ~NEM MYSS AXIIMGESELLSCIIAPT a SUZgA
Parimaiiiglo de Imvomplo: 4210AL DE EIXO COM AMOR DIM311000 asma fila.
MENTOS DE MANCAI 002 APOIO HISOULitifE*
DEIVINUICICOES

1 . Maneai de eixo, onde um tronco d* mancai aumelar de edbqi,
r* de mia ratar dulisa sabre uma' cora, em descanto sabre o Gaipo de of)
mensal, da zegiontos do mancai, cada um dos quais 4 montado, basmulentg
por meio d* um
•lemonto d* aptio no corpo de mensal, de nanai,' qaa le
partfela . de doslizemonto do a*amento de mancai de inalinó sob a uri"'
eia dm película de labrificanto relativamente 1 suparricis de deeklEs%
meato do roteie, caracterizado pelo f' ato do elemento de apoio, ser doMbE...•
*live/ relativamente ao migminto de mancai na diregio lperiglilea do iddit!
A requerente reivindica a prioridade do corrospondents pedlEim'
depeaitado na Rapartiqlo d* Patentes da Zulça em 9 de autuamo 114 19640
sob sia 13150/64.
Ponto a* 1 do total.dA 1 pontoe aproaantadoe

p-,-,Ii---)

1
5
5*189.174 de 5 de maio de 1967
Requerente: RIO ORÁPICA E EDITóRA LTDA. =Guanabara=
Modelo Induatrial: "NOvá'OONIP iooRáao PROPORCIONADA A CHAPÉU"

L___I 1.......J1....J 1.....a 1.......) L_-.4

ARMO

•

RSIVINDICZCUS
••
1- "NoVá OoámooRágo PROPORCIONADA A CHAPÉU", Compreendendwa ap14
calão de dobramentos adequados numa peça iflteiriça originàriamente plana a de formato especial, caracterizada dita. peça por aeedmelhar-me, em
coutOrno; a um "V", de ramos recurvadoa e comprimentos desiguaie,em que
o ramos maior (1) difere do ramo menor . (2) por ter , o bordo interno (3)
liso 'ckt4 à extremidade, provida esta de ambos os ladoej de abas (4) arredondadas delimitadas e parcialmcnte separadas do restante da peça por
recorte (5) retilíneos orientados em paralelismo cóm 'o bordo de ditou
tremidade, e tendo o bordo externo (6) um trecho , liso concordante com a
curvatura do bOrdo interno (3) ate sofrer um alargamento eeneivel deter
minando um dente (7) para fora a partir do qual dito bordo
limo ate.o
vertice (8) do "V"; e ainda polo fato do ramo menor (2) apresent4 . bordo ' interno (9) liso, bem como eua extremidade (10), tendo o bordo exter
no a mesma configuração do bordo do ramo maior, isto e, apresentando tem
b j la
um dente (11) r' esultante do alargamento do ramo, 10calizado em pon
to aimetrico Ao daquele', e dois rasgos (16) de comprimentOs poueoe maio
res do quo a largura das abas (4) do ramo maior, 1ocal4mados em pontos
adequados, e sendo as dobras para obtenção do chapeu dispostas de modo
a interligarem os verticee interno (14) e externo (8) entre ai em dobra
munto reti15A0 (15) central à peça, e. interligarem os dentes (7 e 11)
aCí-..ráálce externo (8) em dbbramentob
curvos (12 e . 13) determinantes de
uba'ti (17) ao longo doe bordos externos.
-?onto A g 1 . dcGtotal.de 2 Pontos apretientadoa.

- I] 1..-. ki ril 1-X:1 E ". -.1C:13 Ei

.---q---ir—lr-lr--17--Ir-1

.......b....a....it__.J.___JL...ii...'j
.:_lr.--.1[_-_-.11:::][..3C-__- .1C-_.-3

á-....

.á
-

1

r- -----,

[91 a
' .1

1--'
ti_' "--

4

-

Afált;t1,

0.r--. . .J,.---,
:6

__,

a

- -.. 1

3* 187731 de-13 de março de 1961
Loquerento:COKUNHIA INDUSTRIAL ZORNITA 3QUIPAMENT03,D3 atRaNelà

a 9io Paulo
odl

induatrialt "MESA PAU PIciiiitIos DE cONWILIDADx, 4.RQUIVO8
PASTAS SUBPINBAS 3 USW CORIRLATOS.,

Lig

RUYINDICACO"

, 4mggirilai PIOILLLIB D2 00ITADILIDAD2, ARQUIV0 DX 2A9Ták iMMUIN
le guE 00/92LAT03", guarnecido nos dois likerols menores virticailie
/

•

i
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eextrAcira 30

.

';

t
amo tentado
.),eào vog-tioal troneiro por moio . do paredes
.12,:ig 3:5o tubnlaroo com ou som rodoios„ o ocraotorioa-clo per o'sou fundo
tle0 ensto, oum porbdo ldninar, toneo ânente dolo tsiboi horientoio Pa.
0.501ec, para apSio do flchemlom e orquivoo da paoted suoponoad Cor:nines
mkemidndos do um dekditos tubos horizontais octao conectadas aos
.%
taboo formadores doo IA dlantoiroop e co oxtromidades de outro tg
bâmâaontal paralolo cotEaontadas no terço traseiro dos perfilados
P50Wa4.0 oxternoo horizontais do conogao dos peo latorais; as duas par&
Fi200 1atorao esta° ofixodau. aos dois pés tubularco diantoiros, medianto
rbpcua Cole oarafno0o.
Ponto os Ido total do a pontoo apresentados.
m

Outubro de 197U
4

g•
" !
4!
V/VINDICAODÚ'o.'

í-•

,
tiod..
Aperfeiçoamentos em trocador do calor POR . rodittoClo,
•
,
—
! /
;
•
•• •
que compreende Inicialmente dois tuboo motálicos comOamtrieos, intorno C)
Oxterno, condutores respectivamente Co corrontos em sentiace ccmtajoioo .
de gás em althsime temperatura o gâo frio, carcoterisados e90encialmeni0
pela intercalação, entre oorofcrldoo tubos intewmo e entorno, dam) oW2p
junto. de anéis metálicos, planos, cfmcularco o twbém concentrioos, dia o
/xistos empUbodos uno stbro ou ontros, gaetados entro ci CO umn Cliottaic,
cia,on abortura peouen o um2forro 4 obtida pele iaterpeacSo no oflme..le&
calços o p poçadorce, o enrimados per placa p1O2?n euperie20

Oo teta do 3 'pontoo eprocontc2o0.
•

(4.41111-

•• • ti
•

•

1e

. .

'

;

Ldgellí

Ldon"

,nwee741111111

3

ru 164.927 do 1 de dozembro do 1964.
SãO PAULO.
5,.=',02.=nte5 LUIZ ROBERTO DE CASTRO SIQUEIRA.
de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS L4 ESPELHOS RETROVTDORESP.'
...„„=1212-~
021
OC3t5n...1 . Aperfeiçoamen t os em espelhos retrovisores, do tipo (Imo

4IEU
n

.!

r-

11;

.

„.

.•

.

uma caixa'substancialmáo retangular, provida am sua face anter&
do moldura para fixação do umaplaca de vidro ou plástico trampazga

j.W0

FIGA

'to, caixa esta provida internamento do um espelho inclinável, paralolo.
dita placa de vidro, caracterizados pelo fato de o espelho ser prov&

' do em sua face interna de uma placa metálica articulada inferiormento,r
placa esta interligada à face posterior da dita caixa através de Usa mg
e voltada para um eletro-Imã finado à referida face posterior da cai,
eletro-{m3 este ligado a uma fonte de energia qual quer, podendo cor

TÊRMO N P 165.133 de 09 de dezembro de 1964 Requerente: PHILLIPS PETROLEVM COMPANY
Privileçgio de Invonç g o: "PROCESSO IMA PRBPABLOO DE IMIDAZ
DE MALTE FERMENTO'.
agIVIUICgõEgl
1- Um processo de fermentação taracterizado pelo g ato do,
'preparar ' uma pasta de malte. ( i mash"), aquecer dita paSta,
trá-la para produzir um mosto ' e fervor dito moOto em um cale,

prOpria bateria do veiculo, com Intercalação de uma foto célula.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.

deirão de fermentaCão, caracterizado pela utilização de oub13-,
tancialmonte 1 0 5 a 5 barris de água por 100 libras (4593591g)
4c materiais do formontaçao no preparo de dita ponta de maltO
.para ' emeim produzir um mosto diluído tendo um ontrato de
noe de 11 graus Baliina, e concentrando por eo2go1wonto ditp
mosto . dilUdo, para remover de .preferSncia ao. 90 a EW da 1.-=
gma, parei obter um mosto concentrado que pode ser proamento
formentado.
A requerente reivindica a prioridade doe podidoo °ornepOndentoo dopoeitadon na Ropartição de iatontop 40e 2otadoo E
nidOS da Amárioa, em 13 de dezembro de 1963, mob la g o 53025 c

330254.
Ponto n 2 1 do total

1L5140 N4,, 161.003 , de 21 de julho de 1964'
Requereote: BEINRVCR WILBELM ARNOLD SCHROSDER =. = SÃO PAUU
vf.lágiO- do Invençãos 'APERFEIÇOAMENTOS EM TROCADOR

110!D

DE CALC3 POR

RâNd..

de 10 pontos apresentadoa.

TtIMO lig 164.957 do l' do dozomtmo de ' 1964. .
FDAEÇá.
Re querent es, REOIE NATIONALE DER USINES RENAULT. o ,
ÇSO
DE VRIMLoo
A
Privilégio do Invomoãos "APERFEIÇOAMENTOS EA CLIMATIE
áUTONITEIS".
DEIVINDICACCES
1 . 03

alPaRlá á Y0 o 0 ~40° 134g(1 v.0.4 0,P amt,?g,2A+ "U)

- Outubro ei é 1970

....1":_
1444‘14
terizado pelo eatio do CompIrtzr Joiariga.ox aliaaaa teéledWit
zob o paca-brisa, contento o ramoor dm nommimmokk o WOMa 44'*4
tinhola que pormita (Lanche/1r ou ij ecobrir ( .1' ',,ákolles dm eittiredu de wr, 8
btocos . lateris tubulares oclocadoe na vigaou:einiaa • sOntiteado Mm 1fe
tilador helicoidel 4. duplo sentido de roteg8esoianadlo por soe.v st+
taco de entreforro amial e aeat.4o de rob909 vamtlflal de IML $442~
e Oadi
que ao possa jogando com a abertura ou'o tiackamonto da pertembel*
. ,
O atido de rotagin,doz motores, emptrar ar anterior e racala1-14 Ma
htbitículo ou -.aePtrai. ar de Notineouto pema rsolegua • atra4eimMejlik
ia PrOMunclado.
' Seivindloa d pi00.14.de &o aorraspoodeate podido de0Oadia49 MOL
Espaphigao de Patinho de Pramiga;na 2 (14 dAmembro do 1#03, sob
QR1.-70.

•
11/ZIMPIOCCPS8

•

...ardeRai10 Wléatério paékeepardOio ad oorresporidAic4*, caracax
abada per 06:mgrefilder ihiCialmente Um suporta de base ou carrinho, do

;

.

formado a,partir, por exemplo, de um corpo cilíndrico tubular, do
?aluna altura, • dispostfCentral e verticalmente, corpo este de , cuja
pettota salientem-se quatro ou outro mero dopes radiais, pro.idoni
uttmaimmate de roditatoe Inferiores, carrinbneste ao qual aplicado 4
convinientanente finado um eixo central vertical, de grMmde altura, com
movinento giratário livrm, e . brovido do um curto prolongamento azial mul
learloM,41&to *Lio toadnnoliderio, ao 'mirei imodtatamento acama do 014
Immo, um geando diodo horizontal do • base, Com a face superior dotada
te: deas ' am *ato pequenas saliancias, Projotadas radialm.ate do eixo ceik
isoo

twal. .

8niet P0/00 .89"1"44`44'

TIRMO 'ais

31 59

•

Norte 4 4

1

44 10441

de ti- pontoe apreeentodo.

165.238 de 1 de dezembro de 196k.
$30 PAULO.

RequereAtet PAULO TRARC3300 DA 8ILVA.
_

.
mk
?rivil;gio a. Invenqilo: °SUO E ORIGINAL CINZEIRO TRANNMUTITEL

qUiDRO E PORTA-AMATO".
-

asivuunaQPAZ
1 - 0.11DY0 &ORIGINAL CINZEIRO iMANsMuTÁVL sm
„ Rimou e, PUTA-1MM.
por
ser
constituido,sprimordialmeate,
To", caracterizado essencialmente
por uma moldura em relvo (1) sem fundo, cem parto posterior mm progoolo

(2) dotada ou mio com uma ranhura (8) que a envOlve, e com bordos Proatios .superiormente com um oU meia iebaixamontoa'(3),-preforame.ialmme4s.
em meia-eena.
Poato 01

do total de 5 pontos apresentados. .

FIC

TâNNO No 165.280. de 14 de dezembro

do loe.

liequorentoa éRd1L2RO ,d68 DOS SANTOS._ Pri.vilegio de iareastio; "PUNIU& MANTIDA".

*go

?atm.

aramatualika
- "PatISIbidi ILANTIOA", caractorimada•pe10 tato de sr

04CatihR4

Me por Pita oontIma. prwrida de sequancia 441 oriffelos igualeonte e090.01:,
radat, ia um ou mala dos quais sio aplicados rebites proferivolmoat. ddiN
.ba' ss ciroulat . tapo Ama formo E. dilataçio tronco-ciado.; •ir:ri p a i4
,siwilar.
?goto mo 1 do betai. E. 2 woatoi aprasenbadeat

TIRMQ N2 165.206 de 11 de
Requerente/ AME/1100 12.MER.WA
PrI.Y11eg10 de'Inven.061

dizPro

de 1964-.
- SA0

PAULO.

SEAÀTt51£0 PARA S.:Palácio

._
C()EltáPüNDSNCiko.-

MED Ne 165.279 de 14 do dozoábro de 199
AOPAU04.
1.-•:tç;te?-enret ROSMETO ADUMO LU
9Pivi1tg1c de Invenção: "APEPIPEIÇOAMENTOS EM OU RUAMO Èsposnot,
PARA ABERTURA DE RECIPIENTC9 ELTUXECR%
BPIUNDIÇAÇORe

gApERFEIAÇOAMENTOS ER OU RELATIVCS A DISPOMTIVO PAU ABEnTDRA
ã
J3 RECIPIENTES METÁLICOS caracterizados pelo fato do ceRciottN
'aice9E0 a placo que conformo um dos topoc do recipiente, do roto
VIvolmto em posição central, estando opesmo situado 20 imtorier elo
oa dolimitada por vinco que atinge as bordas do placo, Ârce, esat

r

OW2U f'ãrd) -1.; 1,?TkV

DIÁRIO OFICIAI— (Seção III)

-felre, 30
6O !f

,pA rin!,,te Is„viengular, trapezoldel ou outro qualquer convmtento, Sendoelo

oitcdo rebito ret63, Pstersamonte, por ura das entumMatec, 1-i2noto
rEJOglica.
Ponto g o 1 do total de

a

pontos aprosootado'0.

/?6a./
12E20 JIN 165.5,714 do i4 ê9 Cntembro
Uegereato$ UNI= SWAWS STESL ORPORATION Wie4a/
psDuato A MD cotaigum
riÁvil kia do Iavees UMIMIDOU DE ?IS DE .

neivindicagjwji
Iminedcr án fita de recinto a frio eentínco oozoda2
td)Ode por compreendo; dieçod..tiros pomo eocebez tabo0 Co fito qto Cs
a ...ut

Vo ser redusidar uma primeiro tocoura mossoinee 0(2 t20 dums
voe e opeoprioan para corteis o rente natorier do cm SAtO enEcacWn çno

Õ

recebidsvpare preper4-10 poro o pwoccoc=cntes cie pQáfwv2 .0 Er20
ter, rotativaments, ume bobine de fito preparada poro pemla ge ço o 1f,
to seio panda delas diepcolUvoc para mocer ern bcbI'm Igq ,g-Wode para /
forsece4a coa primeiros diepositivoa citados; CLI WInWACO2 CO
daliZado Ao lado de solda dos citados dispositivptoe Co tec,z2zac,
tesoura localizada entre os citados dizpositivoc sa5;cotoo o o oito& 04
mulador, para cortar e ponta posterior de ume bobino om processamentos e
dispositivos de solda sprópriedes reza coldor a peatO enterior cortado
do ora baldgm,„
do UM4 bobina de fite preparado ponto pOstsrior en
depois do • esgotomento doe dispositivos que o fOrneeems
de bancos 00 'ft etamd0 de rede* e frio em li nho, CjZZ- CeW re20 rece.
betem fita do acumulador o radeng.lo o frios o discaii,Uvw rwo ta o.
ler oa bobinar o-fito redusien n friod
o wioridodc do corzeepe2Cento soWov
440
Citado no Eopaztlção do Potentes doo 2otadoo Unido° CA Lic1 c
Unal.ro da 1964. 5.032A 7$6.52../
Ponto rP 1 de total áo 15 pontoo nproçcntcCbd

' 552tNO Ne 165.320 de 15 do dezembro de 1964.
850 PAULO.
"2equerentec B/DIO TAGLIEII
»,?r:vilgio de Invonçãot 'SOVAS DISPOSIÇOES COES70021VA13 APL2OADAS
EM COLCROES0.
rnaP0XCAcORS
"
• ' , NoVAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS APLICADAS EM COLMES% coras.
g,

UNcodas polo fato do DO bases do colchão no aprosentaren conctituMos
Cor r..,J:o pluralidade do ripas do madeira paralelas entro Dl O diopecto0/

111
14

wr !.

7 I, Irc-r
711rç",.
p,

fie~ a~r

11
IiIi'

1:1
1;1

111,--1--\
t.

-1) -1IIIs,

11\4./ ,

Hl

•

/

Privilágo de Invenção: "PROCESSO DE PREPARAg0 DO ACETATO 1)Ii
-CICLO-HEXANILA%
REIV/NDUACOES

1 - Um-processo para a preparação do . °Corpo 164% isto c'?, ama etan
tura dos isOmeros e o Trans° do acetato de pare-t-buti/-cjels_heke,
nua, caracterizado por compreender as fases de; hidrogenação catalítico,
4o pará-t-butil-ienol, paru obter o . para-t.-butil-henano/$ acctilação aJl&k,
te produto para obter uma mistura bruta de isSmeros do ecotato do pare-t-

1::.,g assver3e1monto ao comprimento do 4olchão.
Ponto no 1 do total de 4 pontos apresentados.

1-s~

MIMO Na 166.233 de 15 de áenelso oe 1965
Requerente YLVIA IRMGARD MARBORSICK= e SAO PAULO

. buti/-hexanila; e, finalmente, retificação da mistura bruta obtida se Le...
Onda fase do procOoso
,
Ponto n o 1 do totol de g pontos apresentadoo.
!ERMO R e 167.550 de 26 de fevereiro de 1965
Requerente: EAsTAAN KODAK COMPANY - E.U.A. Invençgo: "DISPOSITIVO-DE cOmPENsACAO DE FILTRO !st
Privilér 4 AA FOTOGRÁFICA,'
AEIvINDIcAÇOES
1- Ixo uma Gamara fotográfica carregada pela inserção da
sitivo de carregamento de filme e que recebe luz da cena no 24oga
ma eixo de tomada de fotografia, para exposição do filme, o ccutixacEt
caracterizada por compreender*
dispositivo eeirutaral, no dito diapositivo de cerregatento ôe rte
no, tendo uma conformação pré-escolhida representativa da atoalha
lidado eepectrel do filme por óle levado:

Sexta-feira

30

DIÁRIO OFICIAI:, 18
. egão tit1
,

0.00~•n••n,

elemento dc filtro cias de pede pover para dentro e Tara.gAW
de alinhamento com o dito aixo, para alterar a compocição eeliSUZ
trai da exposição do luz do dito filme:

um

dispositivo de entrada de condição de iluminamento, situável de A
cardo com as características de iluminagão de cena;

Othiu_brsp

de 1979 .1,61

A encenaste reivindic g. o pr4ridode d. e o o rrempOndenig peQ410,
ieSitnio na Repartigão de Pdentes da %renda em 5 dotui ieb ê0
1, el s 64'02192.
Ponto n9- 1 do total de 7 Pontoe aPres4ntedee.

n

e diapositivo do contraia de filtro cooperando com a e : g en:21%0'01 à,
-conformaçãO do dito dispositivo estrutural e-com a situação dó dí
to dispositivo de introdução de condição de iluminação, parti'MO.,
ver o dito elemento de filtro para dentro 'e para tora de alinha0
mento com o dito eixo, para correlacionar a cOmpoeigio espectral
da exposição de luz do dito filme com a sensibilidade espectral
do dito filme.
Ponto n 2 1 do total de 14 pontos apresenruauos.

• r..1

o'
0

.n 4" 0

-Ltar"ake O

MG.1
Igmo N2

-167.683 de 9 de março de 1965
ndluerente: SIGEDND STOiLAND -Noruega-.
Privilégio de Invenção: ."ARRANJO EM á0EdUNTOS DE CILINDRO 1T DaD14640
RE/VINDICAÇOES

1- Arranjo em conjuntos de cilindro de debulhar

do tipo 110.01n/
milindro inclue uma pluralidade de barras batedoras usura& Etaii:OTOrse
' llte distribuidas em volta de um eixo . girável'e radialmente oelmeaddg
e
do mesmo, de modo a cooperar durante a rotaçWo com uma grade abe:MN .
caracterizada pelo fato gime os espaços intermediários entro asInmed.
batedoras adjacentes ficam fechados por meio de um material oedente
14stioo tendo'na seção transversal partes de superfície 'ourvadao pre›
jetendo-se para fora entre ditas barras com uma distância MSR1M6,.
partir do eixo giratário, pelo menos igual ao raio máximo de operagno
das barras batedoras.
O requerente reivindica a prioridade de identico pedia° depOUV0
do_na.Repartição de Patentes Norueguesa em 9 de março de

de janeiro de 1965, sob

Os

1964 O

em

àS

152341 e'156536.
Ponto n2 1 do total de 5 pontos apresentadod.

22Rmo Ne 167.572 de 3 de março de 1965
pequerente: N. V. PHILIPS I OLOEILAMPENFABRIEKEN - Holanda "brivil6gio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A SISTEMAS
DE TRANSMISSIO DE IMPULSOS"
REIVINDICAÇOES
1- Aperfeiçoamentos em ou relativo:: a sistemas de transmissio de
imphleos, compreendendo um equipamento transmissor, uma via de tronemiosão sujeita a perturbaçOes que provocam surtos de erros nos impulsos transmitidos, e um equipamento receptor, incluindo o tranemiesor
uma fonte emissora de impulsos multivalentes, sendo o receptor provido de , um dispositivo de detecção dos impulsos transmitidos em ambiente de ruídos e perturbaçãe4 sendo cometido um erro quando o impulso
detectado tem. valor diferente do impulso transmitido, enquanto que os
impuleoo captados eão aplicados a um dispositivo de operação por im4Julsos, caracterizados pelo fat'o do sistema incluir dois canais ded
transmissão de impulsos, pelo'fato do equipamento transmiesor , incluir um dispositivo retardador de impulsos dotado de período de retardamento pré-determinado, com a finalidade de retardar os impulsos emitidos pela fonte citada, sendo os impulsos dessa fonte transmitidos, atrevas de um primeiro canal de transmieeão, enquanto que os imPUloos retardados pelo retardador :são transmitidos atrevas de-um segundo canal de transmissão, íncluindo . o equipamento receptor um relardador'de impulsos com o mesmo tempo de retardamento do dispositivo retardador da ponta transmissora para retardar os impulsos recebidos atreves do primeiro canal de transmissão, enquanto que os impulsos retardados pelo retardador de impulsos e os recebidos atrevas do
segundo canal de transmiosão, são aplicados a uma. primeira e a uma
segunda entradas, respectivamente, de um dispositivo permutador que
apresenta um a posição neutra e uma posição de trabalho e que, de aetrdo com essa posição, aplica os impulsos que aparec(, na primeira
ou na segunda entradas ao dispositivo que opera por c.isio de impulsos,
enquanto que o equipamento receptor inclui um detector de erros cuja
tanalidade é 'captar Os erros contidos nos impulsos; controlando asse
detetor o permutador e ajuntando-o para uma posição ou. outra.

a f
4
TERMO NO

170.12-1-. te 3 do ' junho de 1965.

, Requeren'a: 'GENERAL Ai:TUNE FILM CORPORAION.
Priviïerio

LEU.

T.evanção: "ACESSGRIO . DE ALIMENTAÇÃO DE RÔLO
PARA APARELHO DUPLICADOR
REIVINDICACOES
..fismo

de alimentaçÃo do rálo para aparelhou copiadofor,

ene"

utiliza material contínuo em tens ou-meMbrana, sensibilizado 9 Qiee
contato cOM um original a -sor copiado e alimentado entro rolos deralimg
tação para dentro de dito aparelho p ara . processamentes, oeira00.912ade
lo fato de compreender um rálo de armazenamento do dito materia2
bilizado, disposlUvc de alimevtlção por cima dó qual dito meteria/ IS
forçado a passar, dispositivo guia para dirigir dito materica para pega'
entre ditos rolos de alispntação, dispositivo de corte no cominho do gt
to material sensibilizado, dispositivo de alimentação de entgRès-porei_l

,

4 2 Sexta-feira 30

DIÁRIO OFICIAL (Soo III)

trOnapartar Um original, incluindo um suporte para o acamo, lua co4arge
em direção a dito; rolos do alimentação, elementos elàtricos sensívois/
ativados poli borda dianteira do original por oni3lio da inserção e . di

',ativado:: pela sua borda traseira, vendo que d1tp .4 dlementos mensívoia/
controlam a atuação do disposil..lia alia de
de dito m a terial . ensibilizado • a operação de dita diapositivo cortador, pelo que o
aento do material •onsibilleado cortado em dito ralo que onera am
dito
NP arilho ; substancialmente 3 ~o que o do original.
A•ivindioa a pflOridad 'e 43 u- A. respondt.:.., pedi doporido na
.34par-tição de Patentes dos Estados Unidos da A N; j!ied .5 g, junho A'
1964, sob o nd 37e.901.
Ponto na 1 do total de 10 pontos apresentados.

Outubro de 1970

presentár em ámbos os laterais opostos, reentránoias cada UmO delimitadar
..
'por CUt'Orrio helmicirculor, de maneira que o trecho mais reentrante coinej
de ccm 'o degrau em que se apóia'a borda infe
rior.daltampa giratOria.
. Ponto n? 1 do total de T,pontos apresentados.-

00121921

011‘

IRMO . 41 173.474 do 24 de setembro de 1965.1
Re querentss CISA 30CIRtk ANOWNW (EM ALO420s CIBA AXTEINGR3OLL308APT)
(RN ING5181 CI3A LINITIW)0SUIÇA./
'Priviligio de Ilavanção, PROCESSO E DI3POSITIVO PARA SOMAR 03 CONP0822
TARMO 1 1: 193.390 do 28 de zetembro
de
2s quiereinte: 0140A DA COMUA ¡MANDOS 1967
•aio de
Nodála Im duatrial: "IMO 1(ODiL0 D2 INDICADOR.JaneiroDE TEI!Wn0

T DEIiI8TURA3./

Peia 7eD1eene8"

MYILQUALOR

1- Xovo medàlo_de indicador de 'tráfego para ~teatro!,
c aracterizado polo fato de que a caixa ' ouse ; de for4to paral
p ipádieo, aproemta'na face anterio r_uma . abertura retangular na qualsle
lutá previeto'um
mel indicador ou moetrador retangular onde estio a plicadaa as
ezpresehe
"paro" • "Siga" lendo a primeira.diepnota ver
ticalmente e ocupando um
estreito retángulo alongado, situado Mo lado esquerdo do m
ostrador • ti- .
condo a segunda diepoeta h o r
izontalmente junto à borda superior do referido mostrador, encabeçando uma área que abrange a .
sendo que Junto 4 borda inferior'do moetradors; pmaior parte do momo,
revieta Uma ponta de
seta, situada molinha mediana da área "siga" o, junto à borda direita do
noatrador, á p revieta figura.de um boneco,
d eetlnada a percorrer de .
Ponta a Ponta a referida -área "siga" do mostrador;
tudo oubetonolalmente
como descrito • iluetrado no desenho anexo.
Ponto

-Reivindicaqãe0./
1 . Procaaao para separar os componentes de nau alistara

•,
Po r diatribuigão repetida da mistura entre dois liquidon imisciveis, de
•
deneidodei diferentes, em uma sária de câmeras inter-/igadae, caracterl
eadm- pcle rate de ebteprecindeZ
alimentar o mala deado dos dois liquidou à

primeira olmeira
na referida série, *te o dito lfrquido mais denso transbordar da atila* elmara . na reforida Writ l ' alimentar o
mais /
levo dos dois lí quidos t primeira Gamara ateo
dito líquido mole levo transborda 'da Ultima : câmara, a fim de deslocar uma parte do li q uido mais denso em cada &amara, intre-

' dual? I4 mistura na :p rimeira amara, alimentar
ala nove. /
•uantidade de li quido mais les* it primeira amara e
coleta
MB
fração* de líquido que transbordada Ultimo cãmara, em,
quente 'i mantida'uma interface ligada entre os dois
lista

do# não as emulsionem./

A dapositant• reivindica a p rioridade do corrospondente
dias , ~saltado no : Repartição de Patentes da Sulga,..em 25 do satembr.
do 1 9641 sob a ae 12.504/64./
Pante ne

1 dm total de 17 pontos apr000ntadoo./
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20 do des.ebro de 1967'
= = SA0 PAULO
.

R equeronte: ~BEI S/A AGRiCOLA

X MLO IND
USTRIAL: "RECIPIENTE DE TALCO

E

14

CORRELATO4

1 -

RECIPIENTE DE TALCO E COW:ELATOS,
do

Nada por a sua parede-superior externa,

2
o e.g.'.
epelk

• 1221.Ersiew

tubular, caracterl
tampa gi ratérLe, a./

1

t2e

t'po

subj eCente'i

3

15

FIG:t

▪
▪

-Ecallta-veira4v

• •

'"tel/kfflo No 201.028

)

-

-

DIÁRIO OFICIAL
AL

3. -

,
'

de 29: de julho 'á '41965

$

:Z£Pequeronte: INDUSTRIA E OOMERCIO § DEARTEPATOS DE JERSEI â
LIDA o o SA0 PAULO
ek, t0osonho Industrial: "NOVO E ORIGINAL. DESEÀO
„ . PARA TECIDOS RENDADOS" .
..

REIVINDICACOiSi

r.s.

de 191©

o

ãe.

it.....

&Op. li g )Outubro

.

. -,
1 .. NOVO E ORIGINAL DESENHO PARA TECIDOS RENDADOS° quo to ca.
n,,,,
:rmracteriza essencialmente por ser o desenho constituído do iflOros (1) CO 0
Er .
aproXimadamento Circulareo tendo as patalas (2) regularmente as.
-=.-foroato
. ..
=,-.:.
—Mibuldas cm tOrno do um miolo (3) o os vórias flOros se distribuem rego. : tranznonto ao longo do desenho tangenciando-se umas ita outras o cs Gopaçod

zSL

N o 163.375 de 13 de oUtWoro 00 /96[13.
ReqUerentet• EUCLIDES-I.LCANTARA .-ano PAULO
Iftiviggio de Invença0 "NOVO TIPO DE PICADEIRA'
2ERK0

41EIVINDICACOES
.o•
, 1 ...NOVO TIPO DE PICADEIR4 . dardetericade4Or'Se Tafa.§-03.

um: volante com quatro facas na superfície voltada pare um
xo de tal forma que os materiais pateando por 000£18 poças en0eR pd9
debaixo do uca cobortura, complotamento oleados ~forno 440VIDW
Ponto n e 1 do total de 2 pontoe arresonted0S1

=pairo ao vareis flOres são interligadas por meio de malhas 0.4) do formato
OgUiar

Ponto 0

it

O>

total do 2 ' pontos apresentados.
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TERMO N e 167.236 de 16

•

.,...\

..•

de fevereiio de 196i

PAULO
.
Requerente: JOSÉ MARIA GONÇALVES SACI
.
"NOVAS
DISPOSIÇOES
EME
SdIDA DORRaVigl"
Priv114g10 do Invenção

r,jj.

REIVINOICAÇOES
..'"NOVAS DISPOSIÇOES EM ESCADA DOBRaVEL", construgn - goros2ÉMO ' Ne 199.723 de lo de junho de 1968.
:::Nqueratot AVRAM NISIN ILIAS MATSAS.
2A0 PAULO.
- 'senho Industrial: "OVO MODELO - DE. PADRONAGEM PARA TidIDOSe.

efilmerite, por tubulações metalicaS, caracterizada . essencial0e0t0 POT Cle
topada, primordialmente, por uma estrutura em "U", 'em sentido inVor0O4
de são dispostos os degraus, apoiados e presos pelas eXtremidades ' M 013'1
portes cantoneiras que, por sua vez, são fixados nas partes interiores

-

REIvINSIGAÇOnS

caracterizado pelo :8.
de sor o tecido dotado de pluralidade de desenhos irregulares da 4' 04

mgr.' A - "NôV0 MODELO DE PADRONAGEM PARA TECIDOS",
e iP

•

.

.

moio °ticuras, entremeados com outros mais claros ° sendo que Ont20 04
Wes apresentam-se alv.= dotados de parto central portadoras do 2o3g;00
M.S'et

internas mais oscuran.
Ponto ne 1 do total da 2 pontos arz.4se,--.
Me:
El

estrutura; e por ligar ambas as partes da estrutura, pouco acima dO dusA
me degrau, uma haste transversal'; e"por possuir Mais 'aciinss .doia oupor't111
onde são encaixadas e presas por meio de pinos pelos quais Se artleulak
as extremidades superiores do encOsto-da escada; e por ' zero enceto for_,
aedo por estrutura dupla &paralela ligadas entre si, nat periferias .034
sentes a seus terminais superior e inferior por hastes tranaVersalSo
do a haste superior coincidente, em altura, com a haste da primeira estgi
tura; e por articularse na haste superior, onde a proso por um suporto
.
dobrado de forma conveniente, um apSio_com formato de anel , alOngede,'
lado op8sto 4 proso atraWs outro suporte, à auperfloleAppe!_ler , de . t10 06
1#01.0 9.9 1 4.T tessiit_kp outos aFT,..,34kgeff

411

3164 gegta-felra 30

DIÁRIO OPICIÁL:

amememmeameffier

IO I

Outubro de 197Q,,

Mister tuolus druning.
.;r14lii10 do Invon401 "PROOE330 PAU PROPOR/410 DE 00 "1
PTALOCIARINICO3 glpapplpuára
araflell"
ar_ J,
/ Prooiodo ora e p rooarp 9i0 041

,o

49-0~11~

likoalcalkplo, da fOrodi gorai
•
30.25"n4n1ii H I]

)

fl
irsorm.a.
4-

fl

Ir

\CO0i-N.2-(25/

a

se Cue fts, Rr Alt Ra, Rs• n ‘ ?comentam hidroganio, 8rU po g 'atoU114Y dOk
de oreferincia, 1 ata 4 itomoa do carbono, grupos aralquil0 ou arl.W 1215
bendito ou Confio, ou Rg
•iou R6 oh no/ogenlos, de proforincia, 010f4 - CID
broso, adielonadoa em soluça* nua, *Solvente inerte.. „-requerente retvindita a prioridade do eorreepondent* Wich, .
de pooltado na Ro oartLçio de Patentes da Alemanha, em 6 do (*combro 00 uek

60 os a

345-0Rpai69031

/LM Na/39a.

Jb

supstituido por grupoinio bidrossoiubilizantas, RI di um it000di
9h1droginio ou um rosto alquila com 1 a 5 ítomos de carbono, podendo 400
-1

41tiao aehar-se substituido por grupos hidrossolubilisaAtee OU grupos /
pão hidrosaolubilizantot, Z representa o grupo -(9Re) q - ou o grupo -(0011
ou o grupo •(0ite )4-NRe ., sendo a um oximero inteiro de 1 a 6 • Re um 894
94 de hidrogínlo ou um resto alquila coe 1 a 5 ítomos de carbono, sendO
que RI • Re podem, eventualmonte, achar-oo unidos entre si com forasql0
de um anel, e o anel benzenloo pode ainda ter outros substituintes . adiok cosas, e na qual a representa um nUmoro do 1a4eja represente me
' co de O a 5, sendo que a soma do g mais A devo sor poio nome igual 'a
2, mas aio deve exceder 4, ooractoriaado pelo foto de o* con4O4e0aem

nas da Zírmula
o

.082
-CR
R'Q0

na qual R e Z til oa algaiticado acima iadi g ado o ~I bens:aio, A /
1
podo tira subatitalcio ji descrita, com cloretos do :eidos ftalociamir
tio-sulfíalooa, e, sonvertendo, om seguida, oc produtou obtidos me
re g ácidos do álg ido sulfúrico, tratando:os &tad', ovontuoEmpat000m ro3
ti " oloalino.
Roiviadisa • Sei/Fitado do •crimpbadonto pedido Opa:1Mo
Aopartiçie de Patente* da /Immo go 2§ do &torço dp 1964, ! o•, 0_ ,
42.U37 tee/22e.

_

Ponoo a g 1 do total do 8 pontos appitlikffiri

os qual c significa u0 n4olo0 de ftalosilnino Odittendo mátia,podsado g

tire_
-

•

Nig

gs í182114. a6 ch, die-lo de 144.
reát,et
PgROWERKE FECHE AKTIENGSSO14,801 Mit
8)

ime

SUU40 tis ¡MAM do 8 de • d t eRbrd 441 1944.1.
Requerentsi J. a. GalOY 8/6 . • =OS
PrivIligto jia Inveaqaot eaocaaao De TIUMItiiemusitifflam fía
Ot POLIA0188 ui iczpo3 FOUCA880XILI008 ALCO0If POWUM4SKM*4

fUld /

Reivindleaç8ss.0

4 • PrOdeaSo ao tingi:mento e eetanpos g a de faria de tioligiMi
de acides potiOarbox£J.1008 monititos a alcOola poli011eates, oaracteft
sado pele fato de sue trata-las coa dispersara autuam 4, ~al g a 90.étegi
ditiotlimnse otikmais eu mo, de oesper
I(

./ k
03
va
'co A s,
gt
_ .
na qual de XI e X a* um &As representa om grupo inferior alooxi, hidrool
olcoxi, alcoxi-aloosi ou um ocupo fenoxi eventualmente substitUido com /
grupo, alooila inferior.* ou 6tomos de haloglinioO; ó outro é identico ao
V .

u ...

.primelro.ou represente hidrogenia, halogenio, o grupo nitro ou um grupo
•1coile inferior; quando Xe significa bidrogenio , X I tambím poda signifl
mar um grupo Is ariil-azo eventualmente substituído com grupos aloolla iate.
riores o - caso Xe representa o grupo nitro "...X I cambem pode representar/
balogeniO ou um grupo alcoile inferior; R I significa um grupo inferior at
cala, alcoxi-olcolla ou um radical tenha oventualmente substituido com/
grupos inferiores alcoila ou alooxi, nitro ou halogenim Re signirico um
tUferfor •loolls, alooxioado114, ho l o gemi2.alootla ou ciano-ala
A reqeerento reiOtil4104 a prior/dada do o predinffiddlite pedido/

Psoto ínico opregoartpdp:

do mento depositado na Ropartith de , Psteutea da Saha, em 9 de matem

kee de loy,
kr_omo ob 165.674 de 4 de dezelbto de 1964
jkoquerente:, BADISCHE ANUI8, 6 SODA-U.97a Ai tE

,Poneo me E do total de a poAtoo opr‘oppl000g,/
EtíCRÂ?' ai"

frivilígio de kgvençjp; OPROCESSO P6R,O CAUICAA CORPg& m00008 ALUXIN18
BLASTICOS° 4;

RmjNatuob
1 • Processo ap p rfel;oado pata fiEPicar corpos moldados, altg
gmerie el‘sticoS, por molo,de reação, em sdlução . num solvants:vol4t11, cio

seacentg, de .poli-hidroxi compostos, modalc4dos com isocianatos, •sun./
t.lalaente lineares ) c:m um peso mo/ccolar da arca do 750 até 6000 e gru.
pós isocianato terminais, 9732 agentes prohngadoros da cadeia, contendo
menos, dots :t•los de ?tidrtgenio car.aaes do reagir e moldagem posterior, CO2 eliminação do dIssoiyente,. erseterizán, pelo fato de se efetuar
a dita rea;ão em presen;a, como a;: ,,nte; l' .,,Icadores da cadeia, de uma /
pe:o

ÇU0ar

dt-A;draglpo=m-dlailaa C ;5;à01

eeh as 11.094i83e/

r6=2"'Vla n-a::

18880 II kr.386 do 6 de Urso de 1964
1 ~11089t WORM CRIRICiL ENDO8TRIES UNITED * * .INUATRARÁ
'ri:114710 de t'ilvongeo; dCOMPOOIÇOIS Dg RUTOROE ÁUXUAAROS PAR* ;ANHO Do
TINUMEETO"
REIVIRDICACOE$

1 - ComPOsiçass caracterizadas por comOreenderem uma mistura/
do nexa-oettleno-tetramina, um composto de amOnlo qUaternárlo e um condoi
g ado de Oxido de eti/ono com uma omina, um álcool ou um fenol.

enquorente reivindica a prioridade doscorrespondentes pedi-/
dos depositados na Inglaterra em 8 de março de 1963 e 14 de agasto de ...
1963, sob n e o 51191 5 2138, respectivamente e do pedido completo 92 10 /
de janeiro de 1964.
Ponto n o 1 do total de 16 pontosiprosontadoo.

itlitMO De ~O Re KW; Oalg

