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REPUE3L1CA FEDERAT

SEÇÃO III
CAPITAL FEDERAL

ANO XXIX N 9 4

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
• DIRETOR-GERAL .
Dia 31 de dezembro . de 1970
Reconsideração de Despacho
Otto Feita de La Roca (no pedido
de reconsideração do despacho que
arquivou a pat. PI térmo número
158.454). 1. — A vista do pedido de
fls. 21-23; tempestivamente oferecido,
reconsidero o despacho de fls. 20v.
para desarquivar o processo, e, em
face do pronunciamento da Divisão
de Patentes, que já apreciou o mérito, indefiro o pedido de privilégio.
Ind. de Papéis de Arte José Tscherka,ssky S/A. (no pedido de reconsideração do despacho que indeferiu a
pat. MI têrmo n9 170.141). — Nego
acolhimento ao pedido de reconsideração e mantenho o despacho denegatório, publicado no Diário Oficial
(Seção . III) de 16-7-70.
R. Soares de Oliveira & Irmãos
Limitada (no pedido de reconsideraçao do despacho que indeferiu a marca Paraná, têrmo n 9 546.480). — Reconsidero o despacho, publicado no
Diário Oficial (Seção III) de 2-6-70,
que indeferiu o pedido, para o fim de
ccnceder o registro.
Fumagalli S/A. Ind. e Com. (no
pedido de reconsideração do despacho que indeferiu a marca F, tétano
n9 643.421). De acordo com o artigo 146, do Decreto-lei n 9 1.005, de
21-10-69, reconsidero o despacho, pu
Diário Oficial (Seção III),-blicadon
de 23-10-70, de indeferimento do pedido, para o fim de conceder o registro.
Cia. Mineira de Cervejas (titular
,a marca Ouro Branco, têrmo nuelo 689.485). — 1. — Evidentemente, ante a desistência . manifestada a fls. 10, o despacho registre-se
.só pode ter sido prolatado por equivoco, razão pela qual, usando da faculdade que me concede o art. 146 do
CPI, reconsidero o referido despacho
para homologar a desistência, determinancle ') arquivamento dos autos.
Listas Telefônicas Brasileiras S/A.
Páginas Amarelas (no pedido de reconsideração do despacho que indeferiu a marca Guia Nacioáal do Comprador, termo n 9 696.935). — De
..?ciirdo com o art. 146, cio Decretolei n" 1.005, cie 21-10-69, reconsidero
0 despacho, pub;icado no 'Dié9io O/icka/ (Seção [II). •-Ie 21-10-70, que
deieriu o pedido. para o fim de 'cortceeer a patente.
DEVei soa
ne'll.diN ;Via iiOn Cot
tufar das patentes:
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REVISTA DA PROPRIEDÁDE
INDUSTRIAL
PI n9 52.554 — PI n9 74.118 —
n9 75.563 ---' PI n5 73.986). -- 1. -Concluiu a Divisão Jurídica, nos pronunciamentos de fls. 33-33v. do referido processo 63.745, idêntico a
éste, que, não tendo o requerente da
caducidade da patente em referência
feito a prova necessária, que lhe competia era de se indeferir o pedido.
2. Com a devida vênia não acolhemos o ponto de vista do setor técnico.
3. O pedido de caducidade, ,rcom
arrimo no art. 59, letra a,. do CPI
(Decreto-lei n9 1.005-69) decorre —
alega o requerente — de o titular do
privilégio em questão jamais ter usado a invenção em nosso Pais.
4. A alegação de que o detento'
da Patente dela não fêz uso, se não
é totalmente impossível de ser provada, é pelo menos multo difícil, mas,
se não contestada pelo mesmo, presume-se verídica, de acordo com o
que estabelece a legislação adjetiva
cornuda como se sabe.
5. Mas para que o titular da Patente tenha ensejo de contestar o
alegado, deverá ser notificado, como
aliás está expresso no CPI, no artigo
83, como imperativamente se cogita
da notificação para tanto.
6. Providencie-se a notificação na
forma da lei.
Divisão de Marcas
Dia 30 de dezembro de 1970
Exigências

Na 462.987 — Indústria de Peças
Para Tratores e Automóveis Ipesul
Limitada. — (Apresente novos exemplares com etiquetas nítidas, isto é,
nas quais se leia claramente a regiatranda, excluindo "geradores a gasolina", substituindo as expressões "tais
mino" por "a saber" e cumpra o artigo 73 bem como sua inscrição no
CGC).
N9 511.941 Motormaster Ltda. —
(Apresente novos exemplares cujas
etiquetas reproduzam o ,clichê publicado no Diário Oficial de 29-11-61 —
/vIotornaster — reivindicando corretaMente a firma requerente e cumpra
o art. 73 bem como sua inscriçãci
CGC).
N9 630.499 -- Ind. de Peças Para
Tratores e Automóveis Ipesul Ltd- (Apresente novos exemplares excluindo andorinhas; marca de ter ..
c'eiros (clichê 16) ferro de paralama,
velocidades corp etiquetas nítidas o
cumpra o art. 73 bem como sua insn 63.745' -- crição no CGC).

N9 634.375 — Móveis e Utilidades
Domésticas Ponto Certo Ltda. —
(Apresente novos exemplares discriminando precisamente os móveis para
escritório e cumpra o art. 73 bem
como sua inscrição no CGC).
N9 635.470 — Torres S/A. Ind. e
Comércio. — (Apresente novos exemplares sem referência à marca genérica discriminando precisamente os
artigos e cumpra o art. 73 bem como
sua inscrição no CGC).
N9 849.512 — Meci Medição e Controle Industrial Ltda. — (Apresente
novos, exemplares discriminando precisamente os artigos que deseja proteger e cumpra o art. 73 bem como
sua inscrição no CGC).
N9 649.514 — Meci Medição e Contrôle Industrial Ltda. — (Apresente
novos exemplares discriminando precisamente os artigos que deseja proteger e cumpra o art. 73 bem como
sua inscrição no CGC).
N9 649.582 — Metalúrgica Albion
Sociedade Anônima. — (Apresente
novos exemplares discriminando precisamente "Instalações eletro-hidrailas" e cumpra o art. 73 bem como
sua inscrição no CGC).
N9 650.289 — Matei — Materiais
Elétricos e Eletronicis Ltda. — (Apresente novos exemplares discrimiando
precisamente os artigos e cumpra o
arGe
t. )7.3 bem como sua inscrição no
c
N9 650.441 — Cia. Rlogranden,se da
Negócios S/A. — (Apresente novos
exemplares sem referência à marca
genérica, discriminando precisamente os artigos, excluindo da reivindicação da marca e das etiquetas as
expressões "super carnet bancário",
fazendo constar dos mesmos "codene" face ao clichê e cumpra o art. 73
bem como sua inscrição no CGC).
Na 653.249 — Trans:núsica S&A.
Distribuidora de Música Funcional.
— (Apresente novos exemplares discriminando precisamente "instrumentos de precisão" e cumpra o art. 73
bem como sua inscrição no CGC).
N9 655.405 — Cia. de Representações e Negócios Promocionala. —
(Apresente • novos exemplares sem
referência à marca genérica, discriminando precisamente os artigos e
cumpra o art. 73 bem como sua inscrição no CGC).
N9 658.471 — Artigos Dentários
'Translux Ltda. — (Apresente novos
t substituindo a classe 8 11..11 4,
sem referência à marca genérica, discriminando precisamente os artigos e
cumpra o art. 73 bem como sue 'i a crição no CGC).
N' 657.427 — Indústria Mecanica
Showa Ltda. — (Apresente (ovo

exemplares discriminando precisamente os artigos que deseja proteger
declarando a classe correspondente e
cumpra o art. 73 bem como sua inscrição no COC).
Na 657.5'14 Belmusic Serviços
Musicais Ltda. — (Apresente novos
exemplares esclarecendo melhor o
artigo que deseja proteger discos gravados (classe 8) ou programas radioMicos (clasa.e 32) e cumpra o artigo
73 bem como sua inscrição no CGC).
N9 659.167 — Ind. e Com. de Artefatos de Metais (ICAM) Ltda.
(Apresente novos exemplares reivindicando a marca de acôrdo com o clichx!, e cumpra o art. 73 bem como sua
inscrição no CGC). Na 659.696 Tibor Deutsch. —
(Apresente novos exemplares discriminando precisamente os artigos e
cumpra o art. 73 bem como sua inscrição no CGC).
No 660.187 — Pantron Ind. e Com.
Limitada. — (Apresente novos exemplares sem referência à marca genérica discriminando precisamente (1
artigos e cumpra o art. 73 bem como
sua inscrição no CGC).
N9 662.878 — Organizações L'Equipe Ltda. — (Apresente novos exemplaraa discriminando precisamente os
artigos e cumpra o art. 73 bem como
sua inscrição no CGC).
N9 663.987 — Mecânica Universal
Limitada. — (Apresente novos exemplares discriminando precisamente
artigos de rana só classe e cumpra o
arr. '13 bem como sua inscrição no
CGC).
Na 667.184 — Hoos Máquinas Motores S/A. — tApresente novos exemplares reivindicando corretamente o
nome da requerente face a divergência entre os exeriplares e a petiçãbde
fls. 12, excluindo "aparelhos de
banscar, de cabeleireiros, de secar cabelos, de carregar para fornos Manti,
de carga, colcheadores de cabelos, escadas, g eradores de acetileno, jogos
de pesca, Japis de pedra, moinhos,
tecnigrafos, discriminando elétricos,
de usã comum e cumpra o art. 73
bem como sua inscrição no CGC).
Na 673.093 — Ind. e Com. LauluZ
Limitada. — (Apresente novos exem.
piares discriminando precisamente os
artigos e cumpra o art. 73 bem como
sua inscriçãi nc CGC).
673.49P — E'etro Técnica e Representações Eleter Ltda. — (Apresente novos exemplares sem referência à marca ge nérica discriminando
os artigos e cumpra o art. 73 bem
como sua inscrição no CGC).
Na 675.125 — Máquinas Agrícolas
Santo Antonit. Ltda. — (Apresente
novos exemplares substituindo a classe. 6 pela 7, sem referência ,à, marca
gedérica :irecisamente, discriminando
as máquinas 'agrícolas e cumpra o
art. 73 bem como sua inscrição no
,
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1) O e ,7pecliente das repartições
públicas, destino à publicaçao,
será recebido na Seção de Comunicações até ás 17 horas. O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.

DIÁRIO OFICIAL :(Se0o .111)

EXT-'EDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIOWAL
DIRETOR-BEPAL

2) Os originais para publicação,
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
devidamcnte autenticados, deverão
n
diretamente,
em
ser datil(„grafados ,
CHEFE DA scç'ho ou RooaçÃo
espaço dois, em papel acetinado cintem DO scnviço DL PUBLICAÇÕES
ou apergaminhado, medindo 22x83 J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES
centímetros, sem emendas ou rasuras qlee dii::cultem a sua compreensão, em especial quando CPTZDIÁRIO OFICIAL
tiverem tabelas.
SCÇÃO
Serão admitidas cópias em tinta
Seção de publleIdudo do L,xpediento do Ompartam•nto
prêta . e • indelével, a critério do
Naelotial do Proprradade Industrial do Min7at4rto
D.1 N.
de Indimtrie e do Comãreio
3) As reclamações pertinentes
matér a retribuída, nos casos de
erro
ou ()missão, serão encaminha'
das. por escrito, á Seção de Redação até o quinto dia útil subseqüente t; publicação.

impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
ERA

5) A ' remessa de valóres para
assinatira, que será ac~panhada
de esclarecimentos quanto à sua
aplicaç . So, será feita somente por

si LIA

cheque ou vale poàial, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.
6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Emprêsa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasilia
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.
7) A Delegacia Regional da
Enzprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.

ASSINATURAS

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente. O pedido
Cr$ 22,50 de porte aéreo poderá ser mensal,
Semestre
Cr$ 30,00 Semestre
semestral ou anual. O prazo das
Cr$ 45,00 assinaturas para o Exterior é sóAno
Cr$ 60,00 Ano ......... .
mente anual e não haverá transExterior
Exterior
porte por via aérea.
Cr$
50,00
Cr$ 65,00! À no
Ano
•••••
9) A renovação deverd ser solicitada com antecedência de 30
PORTE AÉREO
dias do vencimento da assinatura
Cr$ 204,00 e do porte aéreo. Vencidos, serão
Mensal
Cr$ 17,00 1 Semestral Cr$ 102,00 ! Anual
suspensos independentemente de
NÚMERO AVULSO
aviso-prévio.
- O preço do número avulso figura na última página de cada
/0) Para receberem. os supleexemplar.
mentos às edições dos órgãos colidais, os assinantes deverão solici- 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.
al,CART(ÇÕE,':, E

4) As assinaturas serão tomadas no D.I.N. O transporte por
via aérea será contratado separadamente conz a Delegacia da Emprésa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília. Esta poderá
ao encca regar também de encaminit r, r o pedido de assinatura ao
D. N. ?Veste caso, o assinante dirigirá ao D.1.1)1. o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspc ndente, na forma do item
seguinte
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PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

Duratex S.A. Ind.
N"? 671.451
Ni 685.634 - Ascona Televisões cumpra o art. 73 bem como sua iaa_N 9 677 796 - Wilton Pirazzo Com.
e Com. •
da Veícu:os e Máquinas Agrícolas Li- Ltda . ( apresente novos exemplares crição no CGC).
N 9 674.455 - óleos Vegetais TaN9 645.709 - Banco Brasão de
mitada Carmaquinas. (4's.Pre-, sem referência à marca genérica dissente norios exemplares excluindo ou] criminando precisamente os artigos São Paulo S.A. (apresente exempla. qwrussu Ltda.
N 9 674.895 - Ind. Brasileira de
discrimir ando apenas as peças e e cumpra o art. 73 bem como sua res com artigos somente da classe 38
e cumpra o art. 73 bem como Ria Peixe S.A. Pescai.
acesórioa para veículos cabíveis na inscrição no CGC) .
N 9 674.900 - Ind. Brasileira de
N . 886.712 - Richard J. Gonan inscrição no CGC).
classe 21 isto é, nas partes integran
N 9 670.119 - Jojavaz Comissária Peixe S.A. Pescai.
tes e curapra o art. 73 bem como sua (apresente novos exemplares discriN 9 681.553 - Lanchonete te Peminando precisamente os artigos e de Despachos Marítimos Ltda. (apreirscri.eio no CGC).
cumpra o art . 73 bem como sua ins- sente exemplares na classe 38, dis- tit Gourmet Ltda.
N9 682 851 - Metalúrgica Abrhmo crição no CGC) .
IV 683.700 - Ind. Térmica Bracriminando os artigos e cumpra o
Tabule 3/A. - (Apresente noves
686.752 - Ind. de Equipamantos art. 73 bem como sua inscrição no sileira S.A.
1\7
9
exemalai,,,s excluindo a expressão ge- de Lavanderia Janer Calor . S.A. CGC).
N 9 683.827 - Mastaldi Mala (Punérica d scriminando precisamente os (apresente novos exemplares sem reN 9 677.138 - Passabra S.A. Agên- blicidade) Ltda.
artigos e, cumpra o art. 73 bem GOMO ferência à marca genérica discrimi- cia de Viagens e Turismo (apresenN 9 683.921 - Bras-Humus S.A.
SUL.' inscaição no CGC).
nando precisamente os artig ai e minando precisamente os artigos e Adubos Orgânicos e Químicos.
- Mecânica de Trato- cumpra o art. 73 tem como sua ins- te exemplares na classe 38, discriN9
N 9 684.563 - Produtos Rematei
res Viril ada (apresente novos . xem- crição no CGC).
cumpra o art. 73 bem como sua ins- Sociedade Anónima.
piares saon referência marca gcN 9 685.953 - Café Paulistano 12N 9 687.277 - Indústria de Trans- crição no CGC).
nérim eiscriminando precisamente os formadores
rnitada.
Carvalho S.A. (apresenN 9 688.282 - Moinho Sete Irmãos
artigos e cumpra os art. 73 bem te novos Oxem(ilarer em papel conN 9 685.998 - Irmãos Moutmpoulos
S.A. (discrimine os artigos em nocomo st a inscriçãe no CGC).
sistente e cumpra o art. 73 bem vos exemplares e cumpra o art. '73 Ltda.
N 9 684,550 - Spacions Ind. e Com. como sua inscrição no CGC).
N 9 686.140 - Francisco Fernandes.
bens como sua inscrição no CGC).
de Protutos Elétricos e Eletrônicos
N 9 686.756 - João António CoeN 9 689.194 - Big Lar Utilidades
N 9 675.349 - Indústrias de Ali- lho Filho.
Limitada (apresente novos exempla- S.A. (apresente novos exemplares
res sem referência à marca genérica sa.m referência ã marca genérica, dis- mentos Ltda. (discriinine os artiN 9 654.302 - Arnau Dizioll S.A.
discriminando precisamente os ar- criminando precisamente os artigos e gos em novos exemplares e cumpra Industrialização de Sementes Oleatigos e Cumpra o art. '73 bem como cumpra o art. '13 bem como sua Ins- o art. '73 bem como sua inscrição no glnosas.
CGC).
sua ins(rição no CGC).
crição no CGC).
N 9 684.785 - Luis Amado Tenente
Exigências Diversas'
N9 686.098 - Minuano Cerais Li.
N 9 691.219 - Robert Raymond
(apresente novos exemplares excluin- Kirsch (apresente novos exemplares mitada (discrimine os artigos em
do das titjuetas o título "Dallas Ele- sem referência à marca genérica, dis- novos exemplares,e cumpra o art.
N 9 550.129 - Medicamentos Alooatrônica Indústria e Comércio" e criminando precisamente os artigos e 73 bem como sua inscrição no CGC) ticos Nacionais S.A. -- declare o
cumpra o art. 73 bem como sua ins- cumpra o art. 73 bens como sua insri,' da petição em que pediu a (r , nsCumpra o art. 73 bem como sua ferência).
crição •-io CGC).
crição no CGC1).
inscrição no CGC e IBC:
N 9 681.860 - J. J. Cartolano S.A.
N 9 584.008 - J. C. Hempel's SaibaN O 693,048 - Rubra equipamentos
N9 654.016 - Severino António de
Alumínio Empress (apresente novos para Escritório Ltda. (apresente
farve Fabrik A.S. (declare o n' da
exemph res reivindicando artigos de novos exemplares discriminando pre- Souza.
petição em que requereu a tran,feN 9 676.234 - Churrascaria e Lan- rência).
uma sé alasse e cumpra o art. 73 cisamente os artigos e cumpra o
chonete
Sonho
Azul
Ltda.
bem Cano sua inscrição no CGC).
art. 73 bem como sua in . crieão ao
l'a ? 539.999 - Braamint Ind. e Com.
N 9 635.999 - Dione Maria NoN 9 6E4.884 - Denilson Companhia CGC).
Ltda (aPre.sante licenciamento Jelo
gueira Veras.
Brasilei:a de Eletrônicos (apresente
!Órgão competente e cumpra o art.
N 644.742 - Roprec Admints...n.novos axemplares itiscriminando preNv 639.610 Armindo Fonseca
1 73 bem censo sua inscrição no COO).
oisamer'te os artigos e cumpra o art. ção de Empreendimentos Ltda.
NQ
666.070 - Geraldo Gomes na 653.527 -- Labs. Andromaco
'73 bem como sua inscrição no CGClk. (apresente exemplares na classe 38 Silva 'recidos S.A .
-, S. A. (cumpra o art . 96,-1 5 e cum1‘19 614.949 - Riaser Indústria e e cumpra o art . 73 bem como s1•.,
N" 665.071 -- Gc •
o art. 73 bem co,no
c.1.., Tec i dos S . A . -ralclo Cem - e
Comércio Ltda . (apresente novos inscrição no CGC ) .
N • 6 .14.793 - Amadeu
exernpl ires discriminando precisano CGC).
IV.
666.33a -- Conr,:anhia Si d al
mente os artigos e cumpra o art. 73 nini. (apresente exempla i - C.; na .',1,..•:::•?,
Brasitex Po1ini la64 685.479
bem ccknio sua inserição no CGC). 36 discrimitrada os impressos e gica Paulista Cosipa,
cilás:Was Químicas g .A, .cumpra,
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art. 98, §5 e cumpra o 8,4 IS' bem
5órno Sua inscrição' no CGC).
N9 655.214 - Schilling Hillier 8.Ai
Industrial e Comercial (o documento
de fls. 10 esta incompleto, eis
do mesmo não consta o arquivamento dos atos constitutivos na repartição competente. Regularize-o) ..
N9
658.325 Zambon Laboratórios Farmacêuticas $.A. (o documento de fls. 12 não satisfaz o art. 73
por não constar o objeta da sociedade. Regularize-o .
N 9 668.684 - Procienx S.A. Instituto Farmacêutico de Produtos
Científicos Xavier (regularize o pedido tendo em vista a divergência
entre exemplares de fls. 9-11 e 00cumento de fls. 4 quanto ao nome do
requerente).
N9 472.643 - Johns-Manville Corporation' (apresente procuração de
acôrdo com o art. 162 e legalize o
&comento de fls. 18-10) .
N9 526.812 - Shell International
Petroleum Company Limited (apresente novos exemplares discriminando os produtos, cumpra o que determinam os artigos 81, 96 § 5 e 162
do CPI) .
N9 644.181 - Colgate-Palmotive
Conipany (apresente novos exemplares discriminando os produtos, cumpra o que determinam os arties 81,
98 § 5 e 162 do CPI) .
N9 646.707 - E. Squibb & Sons
Inc. (apresente novos exemplares sem
referência à marca genérica, discriminando os produtos, cumpra o que
determinam os artigos 81, 96 § 5 e
1e2 do CPI).
3.‘P 652.795 - Colgante-Pahnolive
Company (apresente novos exemplares excluindo "Indústria Brasileira",
cumpra o que determinam os arUgos

81,- 96 § 5 e 162 do CPI).
N9 652.796 - Colgate-Palmolive
Company (apresente novos exemplares excluindo "Indústria Brasileira",
cumpra o que determinam os artigos 81, 96 § 5 e 162 do CPI).
N9 652.882 - Nordisk Insulinlaboratorium (apresente novos exemplares sem referência à marca genérica discriminando os 'produtos, cumpra o que determinam os artigos 81,
§ 5 e 162 do CPI).
N9 655.996 - Colgate-Pahno:ive
Company (apresente novos exemplares sem referência à marca genérica
discriminam os produtos, cumpra o

DIÁRIO OFICIAL (Seção III) -

• junte procuraet de acardo com o
artigo 182 'do CPI)'.
)'.
, N 9 512.758
Nitrosin S.A, Ind.
e Com. de Produtos Químicos (cumpra o arti. 96§ 5 é'cumpra o art. '73
bani como sua inscrição no CC1C).
N9 549.326 - Shell International
Petroleum Company Limited - Cumpra o art. 96 § 5 e cumpra o art.
73 bem como sua inscrição no CGC.
N9 612.768 - A Novaquimica Laboratórios S. A. - Cumpra o art.
98 § 59 e' cumpra o art. 73 bem como sua inscrição no CGC.
N9
668.219 - Personal Products
Corporation lisa - Apresente nomarca genérica e cumpra os arts.
81 e 162 do CPI.
N 9 565.597 - Mannesmann Aktiengeselschaft - Apresente novos exemplares sem referência a marca genérica e discriminando precisamente os
artigos que deseja proteger. Cumpra
os arts. 81 e 162 do CPI.
N9 850.621 - Com. e Ind. Repair
Diesel S. A. - Apresente exemplares o novo titular, discriminando precisamente os rtigos e declare o núemro de inscrição no CGC.
N9 649.563 - Mester Rio Gravações e Publicidade Ltda. -- Regularize o pedido de acordo co mo art.
96 do' CPI e cumpra o art. 73 bem
como sua inscrição no CGC.
N 9 656.661 - Gra,celpa S. A. Celulose e Papeis do Brasil - Discrimine o sarts. na classe 38 e cumpra
o art. 73 bem como sua. inscrição no
CGC.
N9 660.639 - Kibon S. A. (1mdustrias Alimeintícias) - Retire das
etiquetas a expressão de propaganda
"A Delicia que Alimenta" arn cumpra o art. 73 no CGC.
1(9 686.400 - Artes Graficas Guttemberg Ltda. - Regularize o pedido de acordo com o artf' 96 do CP1
e cumpra o art. 73 no CGIC.
W 523.647 - Societe de Produlta
Chimiques D'Auby -- Apresente procuração de acordo com o art. 162.
N9 531.154 - The Permafuse Corp.
- Apresente procuração d Pacordo
com o art. 162.

-dares, procuração e documento d,
9s. 33-37 quanto ao nome do

N 9 692.116 - 'Humberto Rigaud
.egularize o pedido tendo em vista
- divergência entre exemplares de
111 quanta ao nome do regue^nte) .
-

N9 618.274 Richard Hudnut

..presente novos exemplares; discri
, einando precisam: , 1(:, os zirtigos

• 162 do CPI>.
N9 633.938 -- Johnson a: Johnl,rn

n••••••••n.11........~~...~.11[41.4/111¥

apresente novos exemplares discriminando precisamente os produtos,
cumpra, o que determina o artigo 81

PARCELAS PERTENCENTES AOS MUNICIPLOS
Divulgaçao to 1.. O81
PRECO: Cr 5 0,35

1k VENDA
Na Guanabara

Airntaa Rodricues Alves ne
Agéncia 11
Ministério dl' Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reentbalso %sul
Et,

de 1971 59

N9 558.489 - Parke, Davis & Com- N9 690.289 - IJ 8 M Corporation
pany • -- Apresente procuração de - Cumpra os rtigcos 81 e 162 do
acordo Com o art. 102.
CPI.
N9 687.381 - Dehydag Deutsche N9 590.714 - Arbor Acres S. A.
HydrierWerke Gmbh Apresente pro- Avicultura - Cumpra os artigos 81.
curação de acordo com o art. 162.
e 162 do CPI.
N9 536.708 - J. & E Atkinson LiN9 649.609 - Ames Company Inc
mited - Cumpra o que dispõe os - Cumpra o que determinam os arartigos 81 e 182 do CPI.
tigos 81, § 5 9 e 162.
N9 643.959 - Parfurns Balenciaga N 9 631.513 - The Jpjohn Company
- Cumpra o que determinam os ar- - Cumpra o que determinam os artigos 81 e 162 do CPI.
tigos 81, §, 5 9 e 162.
N9 651.142 - Allied Chemical CorN9 654.990 Glaxo Laboratories
poration - Cumpra o que determi- Limited - Cumpra o que determinam os artigos 81 e 162 do CPI.
nam os artigos 81, 96 § 5 9 e 162.
9 695.054 - Johnson & Johnson,
N9 651.514 - Gaf Corporation - - NCumpra
que determinam os arCumpra o que determinam os arti- tigos 81, 96 §o 59
e 162.
gos 81 e 162 do CPI.
N9 675.485 - S C Johnson & Son
Diversos
Inc - Cumpra o que determinam os
1\1(2 669.004 - Sayonara Turismo e
arts 81 e 162 do CPI.
Representações Satur S. A, - TorN 9 684.473 - Unilercer Limited -no sem efeito a exigência publicada
Cumpra o que determinam os arts. em
25.9.70, por haver sido cumpri81. e 162 do CPI.
da com o documento de fls. 9 e, dêN9 644.673 - Wanderer -Werke Ahandamento o processo, enviando-o,
tienge,sellschaft - Cumpra os arts. se
em seguida, à Seção Legal em face
81 e 182 do CPI.
N9 691.608 - The Sherwin Willi- da Impugnação de fls. 14.
ams Company - Cumpra os arts. 81
Arquivado de acôrdo com o Artie 162 do CPI.
go 99 Parágrafo 29:
N9 663.053 - S S White Dental N9 239.235 - Osmose Wood PresexManufacturing Co Of Brazil - Cumving Co Of Canada Ltd.
pra os arts. 81 e 162 do CPI.
D'Amico & Matteo.
N9 281.769
N9 663.642 - Fuji Photo Film Co N9 207.694
Elmo Rabello & Cia.
Ltda. - Cumpra os artigos 81 e 162 Limitada.
do CPI.
N9 825.047 - Representações Im149 668.661 - The L D Caulk Com- portação e Comércio Reico Limitapany - Cumpra os artigos 81 e 162 'da,
do CPI.
N9 426.816 - Compania Andaluza
N9 685.970 - Johnson Bronze In- de Licores S. A.
ternational Inc. - Cumpra . os arta:
N 9 457.956 - Banco Nacional de
81 e 162 do CPI.
Minas Gerais.
N9 687.490 -- United Steel FabricaN9 478.586 - The General Tire
tora Inc - Cumpra os artigos 81 e & Rubber Company.
162 do CPI.
N 9 486.760 - Pacheco Ferreira &
N9 688.522 - The Sherwin Willi- Cia. Ltda.
ams Company - Cumpra os artigos N 9 489.426 - Enthone Incorpora81 , e 162 do CPI.
ted.
N9 688.555 - Lynch Corporation
N 9 515.486 - Frigorifico M. Gerais
- Cumpra os artigos 81 e 162 do S. A.
CPI.
N9 515.497 - Frikorifico M. Gerais
N9 689.122 - Stabilimenti Eletró- S. A.
meccanici Riuniti Anaaldo San OlorN 9 521.653 - Alceu Wanderley.
gio - Cumpra o aartigos 81 e 162 do
N 9 521.655 - Alceu Wanderley.
CPT.
N 9 527.318 - Alberto Serrão Coeljo

que determinam os arts. 81, 96 § 5

162 do CPI).
N9 655.999 - United States Rubber
r ompany (apresente novos exempla-2s sem referência à marca genérica
:liscriminando os produtos. cumpra
o que determinam os arts. 81. 36
e 12 do CPI).
N9 673.969 - Sperry Rand Corporation (apresente novos exemplaie,.-.
-abstituindo a classe 8 pela 48 e I
:.• unpra os arts. 81 e 162 do CPI).
N9 889.163 - Rodi & Wienenbergs .? !
etiengesellschaft (apresente nove
-,xemplares discriminando precise
mente o que deseja proteger e cuill 1
n ra os arts. 81 e 162 do CPI).
N9 690.195 Christian Sten Stul
Cederroth, Cederroth.s Tekniska Fa..
! )rik Ab. (regularize o pedido tend(,
cru vista a. divergência entre exem

Janeiro

Brasília

Na sede do Er • 1 . N,

de Sampaio Junior.
N9 532.988 - Lineu Mattoso 536.913
- Importadora Provilar Ltda.
N 9 538.115 - Meditex Comércio e
Indústria Ltda.
N 9 540.392 - Máquinas e Equipamentos Mello S. A.
N9 541.069 - Novidades Eletronicas S. A. Comercial e Importadora.
N9 546.474 - Motores W. B.

N9 551.961 - Alfred J. Sadler.
555.266 - Bachir Alcici & Cia.
Ltda.
N9 556.410 - Rectofene.
N9 557.901 - Balciumas, Lacrimanti, Carnevali Limitada.
N9 559.178 - Agronac S. A. Agrícola e Comercial.
N9 559.219 - Gomes Oliveira e
Cia.
N9 561.411 - Agropema S. A.
Comércio e Indústria.
N9 573.604 - Victor Filenti,
Veminas S. A. CoN9 577.689
mércio e Indústria.
N9 589.131 - Spiraltex Artefatos
de Aço e Plástico Ltda.
N9 596.188 - Braseixos Rockwell
S. A.
N9 598.819 - Dispacce S. A. DI.s n
tribuidora de Produtos Quimicos
Farmacêuticos.
N° 600.257 - Profarquimica S. A.
N9 600.872 - Helio Teixeira Rego.
N9 604.576 - Metalurgica
Limitada.
N9 613.086 - Rafael Angelo de
Olivei. a.
N9 614.938 - Distribuidora San
Martin Sociedade Anonima Industrial
Comercial Financeira e Imobiliária.
N' 615.803 - Rádio Marconi Limitada.
N9

•

nte-fair,a.

7!
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JaIletrO. Cie
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.te'in
. face do Re-.
h' ',
siso, . p. ,
•
14' 838.532 - Nôvo Mundo - CoMarcial, Nervo afundo. de máquinas
Sra. rscritório Ltda. - Cl. 17 Indeferido em face dp R. 249.851,
149 636.608 sa Harmonia - Eletro
Bell Representações Ltda. - Cl. 8
- Indeferido em face do R. 400.380.
ar 837.591 - gc. S. L. - Refrigeração Judiai Ltda. - Cl. 8 - Indeferido em face do art. 78 n o 2 do
C.P.I.
v 638.022 -O Ha - Na Industrial
Eletrônica Ltda. - Cl. 8 - Indeferido em face do art. 16 no 2 do CPI.
149 640.408 - RV - RV Serviços
Eletro Técnicos S.A. - Cl. 8 - Indeferido em face do Reg. 397.414.
Edições
NO 643.217 - Léo Vilar
Musicais Léo -Vitar Ltda. - Cl. 8
- Indeferido em fac edo Registro
n9 400.324.
NO 644.283 - .Mana - Expresso,
Maná Transportes Ltda. - Classe
17 - Indeferido em face das Registros 228.322 e 293.559.
NO 644.829 - B. F. - B. F. /Oveis Estofados Ltda. - Cl. 40 - Indeferido era face do art. 78 n9 2
do C.P.I.
149 649.830 - Vexa Cruz - Artes
Gráficas Vara Cruz Ltda. - Cl. 1?
a- Indeferido em face do Registro
308.587.
149 653.854 .- Regência - 'Regeu-.
cia Decorações Ltda. - Cl. 40 Indeferido em face do R. 241.554.
Na 658.857 - Decoret' - Móveis e
Decorações Docoaet Ltda. - Cl. 40
- Indeferido em face do Registro
o
282.803.
149 691.810 4- S.W.P. - The Williams Company - Cl. 17 - Indeferido em face do .art. 78 ral 2 do CPI.
No 676.060 Griff-Ton Venitncio I. M. Taralani - Castellani Cl. 48 - Indeferido em face dos
Registros 311.043, 220.288 e 223.079.
No .644.558 - Albametal S.S.
White - Dental MPG. Co. Of Brazil
.- Cl. 10 - Indeferido em face do
Registro 321.954,
VasVassertnan
No 045.072
serman Decorações Ltda. - Cl. 40
- Indeferido em face do Registro
307.743. ,
.
N9 651.770 - -Reale, - Indústria e
Com. Saga Ltda. - Cl. 17 - Indeferido em face dos Registros ..
211.232, 218.373 e 337.236. .

têdnoiii75.71.55)
shéitán
N9 615.908 1 --1319..gib Vanded Eirédu= t
.acOrclo. - 2. Embora . passa /existir
gem de +café "Pciaeos Para. A riaaltura Ltda. , •
Feerttentait latan certa seniellia,nça, a" , protrúaecsia
No 854:351
Na 621.35 --. Café Ecjmonhia po7
mamas ana . 4uastata. paa • 6:.a1a. .de
,dard Ltda.' -;;
néstica S.
149 /654.381' -JOaraanci ' Serviçts de Molde a • Caaacterizar jarequisapcamenN9 821.35 4,a cai Economia Po7 Administração
- Einpreenditnentos te e de Plano 'existirs ,cOndOrrência
nestica S. A.
desleal, o que justificaria a prefeRLP RepresentaçõeS Limitada.
N9 622.7
NO 654.623 - /acrim Com. Cons- rência requerida, e que indefiro. 3. A
Wala e ""
concessão de preferência deve ser
e Empreendimentos Ltda.
249 825.9 1 °L5esLaLbtret.ório Sanitas truções
NO 854.741 - HUmberto Ferrar! its cautelosa para não implicar em préB. A.
julgamento. 4. Quanta -à alagada
Vianna as Cia. Ltda. Filhos.
149 628.82
omissão do nome do fabricante, se
854.827
Açougue
Garnisé
LiN9
N9 628.1 4 a- Labbran . Farmacêu- mitada.
Pode ser um indicio de intuito da
tica S. A.
No 654,846 - Boquetrao Ltda. in- alagada concorrência, não é. êle reReagi Drug And. dústria
149 628.2 2
quisito integrante para registro da
e Comércio..
Chernical
149 654.917 - Indústrias Reunid as marca. - 5. A Divisão de Marcas
1?anY•
para prosseguir.iç
VictOria Ind. e Com. Max Wolfson S.A.
14' 628,9
149 655.048 - - Armando Arnaldo
utda.
Marcas indeferidas
P. -UMbria Produ- Dias.
249 630.4 4
Milton Partias, Sipr Alimen leia Indústria e Comércio 149 855.320 e-Hélio
Gomes
Cruz.
mão Soichet
249 478.120s Sana-Bion. - Produtos Químicos e Farmacêuticos
149 655.469 - Oscar Lourenço.
N9 631.7 1 - aclamar Malharia
Júlio
Laztarotti.
Inaf Ltda. - Cl. 3 - Faltando cum14' 655.676
Confecções Ltda.
NO 656.111 - Casa Lieber Essên- prir o art. 98 1 5 e 119 da inscrição
Panificadora Doze cias
N9 632.1; 9
Sociedade Anônima.
Indeferido em face 'do
no C.O.C.
te Outub Ltda.
334.567.
Bar e Lanches Flor de
NO 656.257 - Edraundo Sansone. registro
249 632.8
Serval S.A.
No 528.534 -,Serval
149 856.264 - América de Almeida Transportes
aurora Lt a.
Com.
'e
Representações
Roterid
Companhia
Sobrinho.
249 833. 7 1.Cl. 8 - Indeferido em' face do
IlecânIca.
No 656.37fVitória.Publicidade registro 244.481.
Investimentbs
Ltda.
e
- Arqu em-se os Processue.
149 585.825 Ifiraadrd - J. H.
149 858.382 - Indústria Farmacêu- Cunniniham
mui & Cia. Ltda.
149 834. O
S.A. Imp. 'e ' Exportatica
Nando
Ltda.
149 635.19 - Badala Residuos de
ção - Cl. a - Indeferido; em Jaca
N0 658.883 - Ind. Farmacêutica do
art. '78 do CPI.
149 635. 78 1 - Cibrafi - Companhia Nando Ltda.
149 573.954 Accoline - Laboraarasileira de Crédito Financiamento 149 Na. 858.384 - 658.385 . tórios Griffith do Brasil 'S.A. 856.386 - Ind. Farmacêutica Nanda CI. 1 - Indeferido em fade dos re. Investi . -ntps.
N9 835.'33. a-- Ind. e Com. Blocar Limitada.
149 656.393 - N. Correia Ibiapina. gistros 265.209' e 295.752.
anatada.
658.415 - Ilamacou Comércib
NO 436;648 - Sankyo Sankyo
249 .639. 1 9 - Companhia United e 149
Representações Limitada.
Ind. e Com, de parelhos Eletro Meihoe M: nery . do Brasil.
No 856.435 - Ind. Paranaense de cânicos Ltda. - Cl. 8 - inferido
Casar Marengo.
N9 639..78
Ltda.
'em face do art. 78 da CPI.
149 839. 98 - Importação e Expor- Alvejante
N9 656.468 - Helbra S.A. Indús- N9 .636.612
Elatrocaravelle
r Ltda.
ação
Farmacautica.
Bell Representações Ltda. - Cl. 8
Distribuidora de Fer- tria
14 9 641..97
Na 856.678 - Confecções Plascolit - Indeferido em face do registro
lumes Ka.ui Ltda.
Limitada,
279.759. .
•
N9 642. 77 - Produtos Alimentiolos 149 663.381 - Brasmotor S.A. Em- naNO
896.158 a-- Almirante; - Mecaaict Ind. e Comércio Ltda.
preendimentos e Participações.
nica Alinirant Ltda. - Cl. 6 - In149 842. 82 ,- Afinando Andrielli.
No 665.703 -Edibfira Diário de deferido conforme parecer do MinisNorgente Pereira Jundlid
149 643 658
S.A. tério da Guerra emitido ,no tèrmo
o
Mendes.
. NO 687.150 - Willys S.A. Produtos 455.018 a fls. 30.
644
897
Pucci
S.
A.
ArteNo
de Petróleo.
N9 831.456 - Cimasa Cimas&
tatos de orracha.
149 669.209 - ~gana Lleti COM. Com. e Ind. de Madeira S. Antônio
Imp. Limitada.
Ltda. - Cl. 4 - Indeferido em face
149 646 296 - Sebastião Pires dos e No
189.408 - Sociedade Comercial do R.. 211.727.
R,els, •
Ltda.
N9 646. 77 Pastelaria Mantai Li- Lurninari
249 671.397 -- ,Toanto Magazon Li- 149 634.557 - Lima - Ind. de Calmitada.
çados M. S. Lima - Cl., 36 - InN9 647 783, Fabrieken Van Che- mitada.
deferido em face do R. 298.912.
674.357 - Mose de lacciotto.
149
ucten
Vondelingenplent
mische
N O 693.180 a- Nossa Capa - Lojas
676.720 -- Indústrias Mansa Li..
N9
É.7 V.
de Armarinho Nossa Casa Ltda. rabada.
N9 648 887 - Alcebiades Nunes Go- NO 681.975 O-- Cooperativa Habita- CI. 12 - Indeferido em face 40 ....
Erigências
mes.
cional da Guanabara Ltda. Coophab. Re. 3384737.
N9 649 74 --a Ma.celino David Raia •
149
698.429
M.
C.
.Panifica682.822
Oficina
de
Jóias
Ro149
Cumpra o art. 73 bem como sua
NO 54 .781 - Lanches Caxias.
dora M. C. Ltda. - Cl.' 41 - In.,
inscrição no CGC.:
/4" 64 .859 - Lanches Recreio da sana Ltda.
deferido
de
acôrdo
com
l
o
art.
7'
657.478
CIa.
Quimica
PoiNO
Bolsa L a.,
831.214 - Comercial e COnsN9
2
do
CPI.
v
sar
Sociedade
Anônima.
- Dr. Sabor & Co.
N 9 65
Albatroz S.A.
N9 894.427 Cila Alam Labo-. trutora
N.? 85 .870 - Rocha Filho & Cia.
No 657.528 - Pedro Breves & Cia.
Recalubri Comércio
N9 698.159
NO 65 .580 - Comercial Telvaquia
N9 657.589 - Polifruta Importa-. ratórios do Brasil Ltda. - Cl. 3 - e Representações Ltda.
Indeferido em face do registro núme- No 621.139.- Mencisa Engenharia
dora e Exportadora Ltda.
Limitad.
330.675.
N9 67 .947 - Marcelo Machado No 657.6a6 - Companhia de Cal- ro149
Pavimentação' Ltda,
660.420 - Dermalet - Les La- e 149
çados DNB.
Soares ibeiro.
- Comercial Herman
boratoires
ROussel
2- Cl. 3 - Inde- Mazer635.014
No 65 .784 - Jorge Abdalla & Ir- 147 657.783 - Restaurante Bar
Ltda.
ferido em face do registro 242.74'i.
Nosso Bem Ltda.
mão.
Kit Ind. e Comer149 857.911
14• 85 .038 -o Barbara Amoras:. Brasil Lida - N9 671.431 - Lok-Capa Eli Lilly elo de Roupas Ltda.
No 6 3 092 -- Raimundo Nonato No 657.791 - Sobral Solventes do And Company - Cl. 3' - Indeferi- N' 667.971 - Landautex S.A. CoST" 657.837 - Mono Azul S.A. Co- do em face . . do registro 1,99.486.
Lemos.
mércio. Indústria Treportecito e Er- •
aortacalo.
el Industrial a Agropecuária.
ara.690.308
So
Silky
-a.
Roux
LaN 65' .216p - Marcadora S. A. In- ra srel
No 657.87. - Tarmáciu Nacional boratories, Inc. - Cl., 48 Ihde-. No 894.159 -- Durningos Santos
amèrcio.
dústria
Lt da.
ferido em face cio realstro 269.088.
e Mario de Vargas.
N9 65 .232 - Cerâmica das Piores de Rona-onatia
9 859.258 - Antônio Carvalho No 697.708 -- Estai*. - Instituto Pombal
149 695.577 - Fábrica Fi-el Ltda.
Ltda.
Pescaria.
Ceramica das Flores NO 658.378 - Francisco Ferreira de Angela --. Cl. 3 - .Indeferalo em No 698.020 - Brasitex Polimer InN° 6 .253
fane do registro 326.469.
amarias rarimicas S.A.
simitad
Paz.
PP 845.292 - Comag Cia. miNO 137 .234 - Cerâmica das Flores
N , 163.701 - Quiriaca Industrial.
149 658.485 - Pedro Ca Canisio neira de A guas e Esaotos Comag simita
amuei a Ltda.
Kunrath.
Cl.
10
-Indeferido
em
,fece
do
aeNO
No 6 .294 - Propaganda Planeja(531.er
Stoitz de São
149 659.035. , -- cerâmica Passauna s";stro 346.983.
Paulo S.A. Com, e ladüstria.
;minto Técnico S. A. PrOpaSa.
Limitada.
• NO 653-131- -- Copiada Copiatic N9 560.57e - Pr.:deras S.A,., InsN9 6. 3.333 - Sebasti5.o Rodrigues SI9 659.373 - João ',Bezerra &
T.97'3dUtOS
Ind. de laláquinas para E-asitório Li- tituto aarrnacautico
ia Siha.
mitada - Cl. 17 - r sciefaricio srn
*--• \Ser.
149 6 3.385 - Ind. e Comércio de - Arquivem-se os processos.
face do Raz. 359689. •
N , 62...65;2 - Kaaat Comércio e
.rtefat s de Metais e Plásticos Noa
Rerublicserio: .Diretor-Geral
india1ria alc Plásticos Ltda.
620.297
Ater
Fabrica
de
arte tda.
Divisões -• Serviços e Setõe.,
"n 9 sete.Cia
Móveis Aaer Lide. - Cl. 10 * -- Inlaaa
Metaralr14' 6 .429 - Pucci S.A. Artefatos
deferido em face do R. 271.95(3.
gim Traí; I. 8.r A.
e Bo soba.
D. q. de 16 e 17-12-70
N o 631.167 - Turnayu
N7 8 •41/3 - Adonis Cardoso ChaTamoyo 141, 047.594 -- In cl 'a ias Bi ast leiDia 29 de dezembro de 1970
Técnica Eletrônica Com., e Ind. Ltda. . Ge Lapas Frite Jahansan.
ta.
fraatisco• RodrigueS
- CL à
Inedefiro
3.a23'
f
Pedidos .de preferência
.daS . 7 a47.599
Inelastrias
Reg. 31.6.16S
;•
a Sil
380.5.00..
Jaz de LaPis
Johanaw.
Cia.
ale
Ciaarros.
Sou.
Carzaarm
z
o.
Mearalsa, Cal:saiba
rask,„03,
634,098
aSher.arcl
.
Televi*•
N
9
"s4ao-Be11 liSepror
pMeráriela 'ia • 'marca sores Shepard Ind. s o54da. 90. 636:610
.-trdit: ;,--lulitiaotIN: : :Acatas
i
artil
8088 Ltds:
.
,
4

N

n

N

N9

/

1 :46
65

Quinta-feira 7
N9 660.166 - Raul Fernandes In' corporações e Participaçães Ltda.
, N9 675.572 - Fábrica de Móveis
Tijuca Ltda.
, N9 669.549 - Arfone Indfi.,tria de
Telecomunicações Ltda. - Apresente novos exemplares sem referência
R, marca genérica, substituindo suas
Partes integrantes por seus acessórios elétricos,
t NO 593.277 - M. Magnus - La»oratório Farmacêutico Magnus Li•ninada - Classe 3 -- Apresente noWs exemplares sem referência a
Inarca genérica discriminando os
rodutos, junte a autorização fortecida pelo S.N E.M, F. para inustrializar os mesmos, anexo a comprovação do número de inscrição no
CGC.
N9 665.213 - Compact - Eletro
. Mecânica Compact Ltda. - Classe
nQ 6 - Apresente novos exemplatez discriminando precisamente má4uina5, excluindo reparos de mototas substituindo seus componentes
Oor suas partes integrantes.
• N9 668.791 - Pira-Car --- Piraar Peças e Acessórios para Autooveis Ltda. - Classe 21 - Apresente novos exemplares discriminando precisamente os artigos.
No 682.527 -Ingá - Cia. IVIer'cantil e Industrial Ingá .--. Classe
no 17 - Apresente novos exemplaes sem referência a marca genérica,
discriminando precisamente os artigos.
N9 656.299 - Jafet - Cia. Industrial de Perfilados Jafet - Case 10 - A presente novos exemplaies discriminando precisamente os
artigos, sem referência a marca genérica.
N9 655.350 - S, Francisco - Metalúrgica S. Francisco S. A. - Ciaste 8 - Apresente novos exemplares
discriminando precisamente os arti-

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
expressão gegos sem referência
nérica.
No 644.621 - - Pucci - Pucci
S. A. Artefatos de- Borracha - Cisase 8 -- Apresente novos exemplares
excluindo a expressão genérica discriminando precisamente os artigos
Cumpra diversas exigências
No 672.497 -- The Goodyear Tire
& Rubber Company - Apresente
procuração de acôrdo com o artigo 162 do CPI.
No 598.758 - Maidenform Inc. Apresente procuração de acudo com
o disposto no art. 162 do Código.
N9 677.435 -- Ria Luz Eletro Hidráulica Ltda. - Apresente novos
etxsinnlares discriminando Preci samente os artigos que deseja proteger
e cumpra o art. 73 bem como sua
inscrição no CGC.
NO 448.911 - Pointet & Cie. Apresente novos exemplares excluindo das etiquetas o titulo constante
das mesmas, cumpra o que determinar os artigos 81 e 96 § 5 e 162.
- NO 449.968 - Shell International
Petroleiun Company Limited - Cumpra o que determinam os arts. 81
e 96 § 5 e 162.
NO 630.099 - Schering Aktiengesellschaft - Cumpra o que determinam os arts. 81, 96 § 5 do CPI e
junte Procuração de acôrdo com c
art. 162.
No 673.274 - Kali Charlie Aktiem,r esellschaft - Apresente novos
exemplares sem referência a marca
genérica, cumpra os arts. 81 e 96
§ 5 e 162.
N9 678.909 - Lancôme S. A. Apresente novos exemplares discriminando os artigos a proteger, cumpra o disposto no art 81 e junte
procuração de acôrdo com o artigo 162.
Lovida Ag. - CumNO 681.148
pra o que determinam os artigos 81
e 96 § 5 e 162.

NO 681.963 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengeselischaft Cumpra o que
determinam os artigos 81 e 162.
N9 681.964 - Farbenfabriken Ba,yer
Aktiengesellschaft - Cumpra o que
determinam os arte. 81 e 162.
N9 685.981 - Abbott Laboratories
- Apresente novos exemplares discriminando os produtos, cumpra c
que determinam os artigos 81, 96
§ 5 e junte procuração de acôrdo
com o art. 162 do CPI.
No 686.689 - Johnson & Johnson
- Apresente novos exemplares discriminando os produtos, cumpra o
que determinam os arts. 81 e 96 § 5
e junte procuração de acôrdo com
o art. 162, do CPI.
N9 688.729 - Canadian Hoechst
(1964) Limited - Cumpra o que determinam os arts. 81 e 96 § 5 e 162
do CPI.
No 688.895 Olin Mathieson Chemical Corp - Apresente novos exemplares discriminando os produtos,
cumpra os artigos 81 e 96, § 5 e
junte procuração de acôrdo com o
art. 162 do CPI.
Cumpra o que determina a art. 81
e junte procuração de acôrdo com
artigo 162
NO 690.194 - Christian Sten Sture
Cederroth, Cederroths Tekniska Fabrik Ab.
NO 690.309 - Gaf Corp.
N9 690.642 - Ciba &ejete Anonym.e.
NO 690.643 - Ciba Societé Anonyme.
No 690.891 - Avon Products Inc.
No 691.831 - American Home
Products Corp.
NO 693.676 - Wella Aktiengeselscbaft.
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Wella Aktiengeslls-

NO 691.601 - The Sherwin Williams Company.
NO 691.599 - The Sherwin Williams Company.
No 688.526 - Sherwin
do Brasil S. A . Tintas e Vernizea
N9 681.617 - Vapor Corp.
Cumpra exigências diversas
No 555.878 - Ronson Corp =Preste esclarecimentos quanto ao
artigo reivindicado em lace das classes 44 e 47 - Cumpra os arts. 81
e-162 do CPI.
N9 644.692 - Mogens Fin Stellinger - Apresente o comprovamente
do registro ou do depósito da marca
no pais de origem e Procuração de
acÔrdo como disposto no art. 162 do
CPI.
No 623.658 - Instituto Teranêutico Activus Ltda. - Arquive-se.
No 689.931 - Chas. Pfizer & Co.
Inc. - Cumpra o que determinam
os arts. 81 e 96 § 5 e junte procuracão de acôrdo com o art. 162, do
CPI.
No 699.636 - Dentinox Gesellschaft fur Pharmazeutische Praparate Lenk & Schuppan - Cumnra
o que determinam os arts. 81 e 96
§ 5, junte procuração de acórdo com
o art. 162 do CPI.
No 690.305 - American Cyanamid
Company - Apresente novos exemplares discriminando os produtos e
cumnra o que determinam os artigos 81 e 96 § 5 do CP e junte Prne
curacãe de acórdo com o art. 162.
NO 690.003 - Unilever Limited Anresente novos exemplares discriminando os artigos e cumpra o que
determinam os arte. 81 e 162.
No 688.999 - Sandoz S. A.
Cum pra o reme determinam os artigos 81 e 162.
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
'1 1:5. 0 PRIVil_GIO
,'

weneceePeC

TERW N o 139.062 de 15 da MEIO dó lga
Requ . Tente: MONTECATINI, SOCIETÀ GENERALE áR VIENTRIA HIRWO, 2
ZHIMICA -Itália .sl

numu 'lg-TWAR dt tg-71-1911--de-lia
RtiVilá g io de Invetuaot 41 PROCESSO D11 , 851àDILIZacso WSZTEOILM)M518LBIC
OINIO00,

REIVINtiCAOES

I- Um processo para a purificação e.estabill2nio de polimaroe
lineares cristalinos, da peso molecular elevado, de etileno ou alfa-g
',finas, obtidos com a ajuda de catalizadores estereo-olspecíficos,
racterizado pelo fato de que o polímero bruto 4 lavado com um álcool
enfático monovalente ou polivalente no qual um ou mais átomos de hi, drogenio dos hidráxilos Gatão substituídos por um matai alcalino ou
' alcalino terroso, sendo a quantiOade do dito composto suficiente para
asscgurar a neUtraIiz a ç ã o da acidez desenvolvida pela decomposição do
cattlizador e atuando a presença de uma quantidade residual, como és.
, tab!lizador contra a coloração do polímero em consequencia da açãçr ter.
ou Oxidante na pretença de estabilizadores do tipo maculante.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido oke
. ;postkelo na . Repartiçâo de Patentés da Itália em 16 de maio de 1961,
tob no 9118.
Ponto no 1 do total de 7 pontos apresentados.
TIMM to 176.191 de 1 do Janeiro de 1966
Rocierante: ORION CANCIDE CORPORáTION Pririligio de Invenção "COMPOSIGIO DR SOLDA FONDaus, PARÁ SOLDA A ARCO sop

NER371"

PRIVINg1054t
- Processo de elfekixsaçao de mttïfió.p63.514rIbldonorallLnt
te sujeito ei deteriorago caractaritado pelo fttO do se ItOorportit
teetib0 uma OUNitidtd o
la I

65%,en póso, de um ou mais dos óxidos 1.1 2 03 , MgO, TiO2 • CaO; O a 5%, em
pito, de um composto de potássio, e tendo o resto do menos do 3%, •n imiso
mais dos fluorotos que consistem doi fluoroto de cal.
cie, fluoreto do sódio, fluoreto de magnesio, fluoreto do lftio, timorato
011

de potisslo e criOlita.
Reivindica-te a prioridade do podido dorretpondento depositado
na Repartição do Patentes dos Estados Unidos da im4rica, em

5 do janeiro.

do 1965, sob. No 423.600.

Ponto n o 1 do total de 7 pontos aPrOMentadot.,
?ELMO. Mo 148.854 de 2 de maio de 1963
Re, uerentei J. Ri GEIO! S/A. - SUIÇk
Pr.viligio do Invenção "PROCESSO te TINCIMENTO DE FIBRAS OR POLAXIDZS'
a1VINDICACOES

• Processo da tingimento de fibras de poldMidas, caractori...
talo pelo fato de te impregná-las com uma solwAão aquosa de corantes átilos de lã, contendo corno transportador •stencial de tinta uma quantida
te ativa de um Sal solUvel de ácido monecarboxilico saturado, aliatico,
apresentando do 8 st: 14 itomos do carbono, bem como, iteres poliglicill
eis se alc000is graxas ou . icidos gratos com 8 até' 14 átomos de carbono,
14resentando da 4 ati 12 grupos áteres, soluço esta tlentUalmento ospe4
sada o contendo eventualmente outros montas auxiliara', sendo a impr.&
dação feita a temperaturas abaixo da temperatura de fixação do corante
arontado a quente, com subsequente enxaguamento.
t o artigo tratado
Pinalmenta a requerente reivindica, a prioridade do correspott
d.nte pedido depositado na Repart1çáode P atenteie da Suiça em 3 da maio
O

dfi 1962, sob o a 2 5.312./62
Ponto n o 1 do total de o pontoe aprosaptftdps,

tdred

-

,
8

CO
111
082. 00 O •RJ
d

na qual 111 alooila, rêniii ea 1100/14 ---ila •L 4 1: thi....12409Witki
toa um do outro, trupo
Boitindica a prioridata dO dowsneektnt'a pód14b di00116Wde ria

Reparti-910 de Patentoi doa Botados Unidoa da America de Eorto. cã 1,
abril de 1962, sob o namero 188.275.
Ponto n o 1 do total pOntos tOtitentaaoa.

de

TtEMO No 180.083 de 1 de junho de 1966
hoqueroptes Incims-uma ALTIZNUSALLSOBOT PUEM UNO RIOYOS 11001513
AALLORN • la ALEMANHA

J. - Uma composição do solda fundias pura solda ‘ a arco submerso
earIctoritada
pelo fato de consistir essencialmente em 50%, em piso, até.
,

'

es~ador di
0.301Ltrantadi a carmi.-6meti\
ar

MININDICACOSS

do sinos e em

SI1411."

Requerente. J.R.OZIOY

Privile g io de Invencão: "PROCESSO PARA A PURIPICACIO E OSIABILIZAW
DE POLI.ALFA-OLEFINAS”

Privilialo de Invenção: *PROCESSO PAU A

Paonlo COWIfiet D2 r2T2lItito /

PS POLIETILESO fR Pr I NP.; qçfilefi

1 - Processo para a produção coRtlába de tértittalSte dó Ma'
zaieno, caracterizado pelo fato de se (a) militurar, Para efetuar a roaçãO
-d
*Mono glicol • toreftalato de dimatila em um reator, na amenos da US da
talisodor de permuta de éster, retinindo metanol $10 dito reator, para prodil
rir como produto do permuta de ister o taraftalato de bit..24ildroxi.etila :'erí
.
,...
--e.
sendo a dita reação efetuada em uma pluralidada de zonas reacionais no ditO4
reator, onde os reagentes passou, em sequencia, de Una primeira tona para .7
1°.
uma zona final, sendo a temperatura das ditas zOnas controlada para *UM./r,
tar da dita primeira zona aié a dita tona final' (b) passar o dito toreft4
to do bio-R-hidroxi•otila para um primeiro reator de p olicondentação, osatit
do à temperatura mais alta e presaão mais baixa do que o reator de permuto,
1
de ater • agitar o dito toreftalato de ble.C.hidroxi.etiIa, removendo o.ea'll
tlieno glIcol vapor do dito primeiro reator, para efetuar avO o l imer iaoSite 1
MI
do soondonsaçâo; (c) ~lar o produto do dito primeiro reator de policOndlifP1
dação para um togando reator, mantido à temperatura

Met

alta e preasãO CRI)
....

.Raixa do que o dito primeiro reator, agitar o dito produto removendo o firl/.
lendo glicol vapor do dito segundo reator e teaneportar o dito produto p or I:,
uma pluralidade de onall reaciOnOisi e (d) pastar o Pr oduto RO d ito ••6400
reator para um terreiro reator mantido à temperatura mais alta e prosai 7
*cot
pai, baixa do que o dito segundo reator, agitar o dito produto, removendo o
etileno glicol vapor do dito terceiro reator e transportar o dito prOdotO s's
trotil' de moa teria do tonas, por lese meio prg9Fi4o m p produto de conom
nação apropriado para fator fibras e polículas.
RolvindiCa . to a prioridade do correopOndente pedido dopoeititn.
do na Ropartição do Patentes dos Retidos Un i do.' d g

Ablg

1c4 em 1 tn 4eilt10 (4)

1965 sob no 460.499.
'

; i219•ili. illiii_ ;kW

to e P2.410..kaLeZtAghk

•
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•

da .29 de IT06106 de 1/65
*quarenta* OIFT.1.CO4ERCIO E-INDUSTRIA DE'PZSCA Uai * é ab fel))
rivibégio de Invenção: 011M CASCO D3 EMBARCA:á° DEST/NADA Á ParAl kiii‘if;e1
CIONADA COM Á ATIV7DAD8 PESQIIIIRA"
fÕ ria 17.276

REIVINDIC4COE3

1 - Um casco de embaroação de:atinada pesca ou relacionada

/

coe a atitidado pesqueira, caracterizado pelo fato de ser constitufdatrane
4, arsa1mente, no fundo e no costada, por linhas retal, sendo aa partes retas
'das eavernas, entre a quilha e a quina, em nas extremidades da quilha, unj,
, das de um par o outro lado da sobrequilha, por'meio de duas hastilha% uma/
em cada lado, as quais sobrep3em a sobrequilha, ei estas hastilhas unidas à
sobrequilha por meio de duas cantoneiras de ferio* e as extremidades na ou& na, tanto das partes retas como do findo, como das partes retas do costado/
Sal caverna., unidas uma Xs outras por duas borboletas e estas unidas.à quj,
na por cantoneiras de 'torro, empregando-se duas borboletas tambízi para unir
as extremidades superiores das partes das cavernas do costado, em-sua •X-//
trsmidado superior is extremidas dos vaus. .
Ponto n* 1 do total de 3 pontos apresentamos.

„. .
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rEXUI na 260,0p de 3 ta etre de 065"
I
g sciasrenist amo 3/A comgman g INWATRIl np

Nous gm dlat e S.P010

PriV11410 de /ratona** *111CRO ARTMULIDO PARA NACOS Dimano
gmtmotcÁctr.4
. 010110 ARTICULADO PÁRA MAÇOS DE CIGARRO, caraetarizado pe.
ao rato de compreendad armação de fio metálico formada por duplo *U* dispoj
tos paralelamente o interligados por travessas superiores, conformando fio/
:bico, sendo que entre parte da área compreemada gelas travessas d fixada/
.placa retangular através do orelhas que parcialmente contornam as travessas
etenoionadasr-sendo o restante da área ocupado por tampa articulada à borda/
livre da placa fix% &traves de eixo swporte te mola, estando a tampa dotar
,1141 da g eba* laterais em posiao correspondente às mencionadas laterais.
Ponto no 1 do total de 2 pontoe apresentadoa.

r"'

g
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/ERMO N* 183.711 de 17 de outubro de 1966
Requarente. éRIGORIFICO ARMOUR DO BRASIL a/Á. - 330 PAULO
Modál* Industrial' u(Á NOVA 3 ORIGINAL CONPIGURAÇãO DE SABIO EM BIRRA
CIVINDICaÇOZâ,

1 . Uma nova . e originil configuração de sabão em barra, de rorm*.
co substancialmente peraloldpipedico, com seu comprimento maior que sua -

largura, e lua largura maior que sua altura, caracterizada pelo fato de •
que as faces opostas de dita barra, laterais, que compreendem meu compri •
mento, são constituídas por duas canaletas 1engitu4inals1 paralelas, separadas por um te salto longitudinal que constitui a borda comum is duas ca
naletas, devidamente nivelada com as outras bordas pr6prj,am de cada camali
ta

TERNO NO 176.814 de 31 dm janeiro de 1966
Requerente: PESTO-MASCHINENVABRIE GOTTLIPB STOLL
Privilágio de Invenção: *VILVULA DE QUATRO VIAS"

ALEMANHA

Ugag.P.X.9.=
1 Válvula de quatro vias, ser empregada para o fluxo de /
um . agenté pneumático e equipada com duas cemaras reguladoras e dois elementos de vedaçãci (Orgãos de fechamento), csrUmgado: com as respectivas càma-/
raie reguladoras, caracterizada pelo fato de que as duas amaras reguladoras
*enristem em dois furos aproximadamente paralelos e identicos quanto à forma e às dimensSes, e, ainda, pelo fato de que os dois elementos de vedação,
conduzido nas oimaras reguladoras e construidos segundo o principio de pra
tos e que, por exemplo, juntamente com os dois grupos das suas respectivas/
partes internas da válvula, possuem a mesma forma tl podem ser do mesmo ta- / .
ganho, podem ser introduzido% a partir do'mesmo lado da caixa da válvel..
na respectiva mimara reguladora.
Ponto n* 1 do-total de lu pontos ag,esentados.

.Ponto n* 1 do total de 3 pontos apresentados.

fig. 1
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TERMO Na 121.489 de 26 de julho de

196e'

Requerente: VITOR CIOL4 e. SIO PAULO
Privilágio te Invencão: "APERFEIÇOAMENTOS IN MAQUINAS COPIADORAS PANTOSRÁF21
CkSo

rti5. ii ín.993 de 1 de fevereiro co 1966,
r

. , Reverente: OPTO BAMIANIE

AEIVINDICACUES

GUANABARA.

1 Fr..17U 6gio de Invenção: " MALETA DESARMAVEL".

Aperfeiçoamentos sa máquina* copiadoras pantográfica* cat..,
racterlzaaos pelo fato do suporte dos braços do padt6gref0 ser Montada

AEIVINDICAOES

Int.

um eixo horizontal e transversal ao conjunto, eixo :ate, que tem rua* oxtr;

1 - Maleta deearmável, que inclui um fundo, paredes cie contorno e
ume tampa, em material maleavel ou flexível, caracterizada pelo fato de

midades excíntricas, com pontos de maio excentricidade opostos Ob 004

lu, as paredes de contórno da maleta são pvorLdas de uma armação de enri i

do; extremidades exc;ntricas estas ou* tem os seus mancais de rotação noe

je:imento ou refórço, formada de chapas de material leve e eubetancial-

"laterais do suporte de modo a transmitir a cate, movimentou oscilante* vagi;

seita inflexível, em que as chapas de refbrço doe paredes laterais eío/

I

ticais em tOrno de seu eixo
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentado*,

Molcadae articuladamente por uma borda nes bordas laterais ou estreitei/ )
le chapa de ref8rço da parede dianteira da maleta e sendo

R

111

diepoeição/

moporoiowida de modo que, na condição armada da maleta, as referidas /
elapae laterais de refOrço ficam encostadas por euee bordas livree nau!
),rdae lateraie correspondentes da chapa de refOrço da parede traeeira/
li maleta e, na condição de:az:moda, eão dobradas uma abre a outra e lk
re e ohapa de •fbrço da parede dianteira da maleta,
ionto n o 1

An

total de 5 p ontos apresentados.

TERMO Na 177.157 de 14 oe fevereiro de 1966

TERMO No 175. 645 de 14 os cezembro de 1965
•

Requerente: N. V. PHILIPS'OLOEILAMPENFABRIEREN - HOLANDA

Requerente: WALTER BOSSOIS - GUANABARA

Privil4elo: de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU R6WT1VOS A DIVISORES VARIÁ

Privilágio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS U;...ODUZIDOS EM PRANCHETAS PARA .

VEIS DE FREQUÊNCIA"

DESENHOS"
REIVINDICACDES

1 - kperreiqommentot em ou relativos a divisores Variável* de fra

61
, -

Vi

Aperfeiçoamentos Introduzidos em pranchetas par* desenho",ea-

quincia, destinados a fazer divisão da fraquáncia de . um osellador de al-

racterizado por psesuir quatro pás articulados em duas caixas conjugadas • '

ta freque' ncia por um número variável, qualquer, divieor de fraque:leias :a-

com duas colunas fixas ligadas •ntre si mo , melo de barras e eixos podendi

te compreendendo um dispositivo contador de impultos variável, oAnstituU0
eelo arranjo em cascata de uma sírio de dácadat sjuatávels e elementos daaluetagem adicionados a cada decida individualmente, caracterizados pelo 'ato do *lamente de ajustagem adiconado

í primeira deceda ser constituldo

pelo circuito de contrOle que parldlte a ajustagem de gr nUmere narlivel de
:Ielos durante cada ciclo realizado pelo dispositivo contador de iwulsos.
4 requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de)sitado na Repartiçío de Patente,: os Nolanda, em 16 da feveretro de 1965.
sob ne6503.885.
Ponto n a 1 co total.

C14

5 pontos apresentados.

1•
FIG.1

dobrar Os pás e tOrná-la portátil.
Ponto n o 1 do total de 6 pontos eoreeantados.
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URRO NO 17C:203 de 4 de janifró de 1436
equerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY e E.U.A.
Privilegio de .Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM GEMAM! 1SE pIgpAEO DE-5011WER
Aperfeiçoamento . em unidade de disparo de disjUntOr, etfil

unit") ackaptada para montagem removível em um disjuntor multipolar,

dó Hino

do 19n

ikE ELOS DE ESTEIRA PARA ESTEIRAS MEDIDAS"
AEIVINDICACOES

caraeta

rizado por compreender: uma caixa encerrando dita unidade de dIdnaro e ten.
io um orifício, um conjunto"de disparo montado em dita unidade e tendo UMSJ
porção estendida atrave4 de dito orifício em posição pressionada por

de a;

Privilegio daluvenção "DIEPOUTUU DE VEDAÇãO 8zs pEcteikTn 9ESIDiM1

rEIVINDICACDES'
-

1784D73

fERRO

Requerente: OATIRPILLAR TRUTOIR 40 . 11.0.14

mola

vtd ador •Eterisfvel, caracterizai° pelo fato de Compreender Um
4
seer simetrico' de anele de vedação de material duto, tendo cada anel de vg

4
dado uma faixa de vedação de largurí estreita localizada britre as perifS,

para encaixar e restringir um membro destravevel de dito disjuntor; um praí

rias Internas e externa do anel no pIce de superfícies cOnicas opostas

dedor ou trinco apoiado dentro de dita unidade de disparo e pressionado pe.

formadas na face interna do anel, tendo cada anel de vedação tambeo

ra movimento giratOrio, dita pressão do prendedor sendo substancialmente ./

corte transversal• re tangular efetivo para resistir

maior , do que a pressão de dito conjunto de disparo e dito prendedor sendo

.1

configurado para encaixe de impacto com dito conjunto de disparo durante dI

um

felxio da faixa de,

vedação a partir do plâho de vedação quando os anis estão instalados ea
. um conjunto de vedação e ameis de carga elastomericos em forma de L dis

to movimento giratOrio pressionado, e meio posicionado para restringir dit*

postos nos cantos exteriores dos anais de vedação, tendo cada anel de ca,s

prendedor sendo dito melo por Ultimo mencionado responsivo à passagem de ./

ga em forma de L uma perna superjacente a uma superfície exialmente estes

correntes de sobrecarga pre-determinadas para soltar dito prendedor.

diria de um 'anel de vedação e tendo a outra perna superjacente à face ex

Reivindica-se a . prioridade do correspondente pedido deposita-

terna do anel de vedação, achando-se Jada uma de ditas pernas em contato,.

do na nepartiçáo de Patentes dos Estados Unidos da America em 25 de laneiro

em relação de Mação, com o anel de vedação, sendo ditas pernas efetivai

de 1965 sob n 5 427.725. .

quando comprimidas na. montagem instalada da vedação, para amortecer os e:

Ponto n5 1 do total de d pontos apresentados.

nela de vedação contra distorção enquanto pressionam as faixas de veda9j
em contato de vedação a fluida
Reivindica-se a priorid.,,

,er,vsponoente pecado oepositado

Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America. em 29 de março

ne
de

1965 sob n 0 443.312.
Ponto n 5 1 do total oe iv'pontos apresentados

o

12-

TERMO nw 183.845 de 18 de outubro de 190'
Requerente: FELIX DIOFFI

SAO PAULO

PrivilOgio de Invenção: "MESA TRANSPORTADORA PARA PEÇAS A SEREM BENEFICIA-1.
'OAS (POLIMENTOS E ACABAMENTOS) COM MENU° P011
2,TRO-MAGNETISMO OU OUTROS PROCESSO*
REIVINDICACDES
- MESA TRANSPORTADORA PARA PEÇAS 6. SEREM BENEFICIA.DAS (POLI

4AR/40

r.

140.263 de lo de agosto do 1962

Requerente: UNIRCUL INC

E.U.A

Privilegi,, de invencão: "PROCESSO PARA coNFEccloNAR MATERIAL "ILAREnToum

MENTOS E ACABAMENTOS) COM RETENÇA0 POR ELETROMONETISE0 oti OUTROS PROCESSOS,

invIwileacoR6

caracterizado por se-consti.tuir de uma armação possuidora de dois tambores/
!4) e (5), respectivamente fixo e regulável, sendo ambos polia; de uma es-/
;eira (1), estendo o primeiro tambor (4) diretamente acionado por um motor/

Sado pelo fat.. que é expolido um jato de prepolimero líquido dm

, 2), assim movimentando a esteira (1), enquanto que o segundo tambor pode /
ser regulável por um parafuso ou suportes (6) no retesamento d. '.mte1rA (1),
Ponto n p 1 do total de 4 pontos apresentados
l c'

- rrocesso para comieciona, maLerliti tatamentose earactori.

pont:retesa,

tendo grupos terminais de isocianato, num banho aquoso enfático diprimírlo
de diamína para efetuar um endurecimento inicial do material expelido na /

forma de um filamento, sendo o filamw"lo em seguida

tratado pela ação do

gua, s e' ndo o '4.to processo ainda caracterizado pelo wiicionamento de um sol
vente organico no banho de endurecimento, selecionado do grupo conaistin601

de'monosilcooles, tendo , l,ate 8 átcmos

de

carbono, glicoles tendo de 2 ati

.10 4tomos do carbono e suas efetuas.
Reivindica-de a prioridade cio corresponcenme peaeoaewoa..a.
co na ReparticSo de Patentes norte-americana em 13.7.1961,. 23.3.1962, sob/

11 5 s 123.617 • 182.001, respectivamente.
Ponto n O 1. do 11,tal do 7 ponto,' apresent&nos,

—

.

23 •
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TIRE° ER 167.500 de 2g de fevereiro do 1965
Roeueeentes ORLANDO RODRIOUE3 * MO PAULO
PrtieliAcia de Invonçãot "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS16 TITEECUPfille
RA LANTERNAS ELETRICAR"

TEXO ER 176.205 de 4 de janeiro do 1966

REIVINDICAM:4

HoOlereAte: GENERAL ELECTR/C COMPANY - E.U.A.

APERPRIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS ainrsammoile RARA Lm
TERRAS SI~CAS, compreendendo caixa alongado fixa I face externa da lan./,

Orwil(gif de Invenção "APERFEIÇOAMENTOs dM DISJUNTORiUM60
pEivINDaCAÇOES

1 .• Aperfeiçoamentos em disjuntor eletrico, provido de um 'ouço #
oft contseto moldvel entre posiçães de circuito abebta e fechada e um

aias.

Ião livrível para ocassionar o movimentra automático de abertura do di:A.

terna, caixa osso com rasgos longitudinais onda pode se deslocar tecla, oa.
tendo', ainda, prevista' abertura para localização de boto, estando a toclat
fixa, por orelhas, a uma lamina interna, que ee d.eloca, desfia forma, em

.00tanismo de disparo adaptado para ser disposto numa primeira posição pari

conjunto com o cursor ou tecla externa, lamina essa dotada de lingueta.in.é,
clinada contra as paredes da lanterna, onde além dos ilhosem de fixaoão do

pter o eito membro livrável ê uma segunda posição para libertar o dito

interruptor se encontra polo que se liga com lamina metálica contateanto

40bro; meios sensíveis e corrente arranjados para rets o dito mecanisma

com Joguete de laopada, caracterizados pelo fato de que a citada lactas in.°
terna ael apresenta com apendica que continuamente ,Dp era contra a Capo intat

traço dó contacto caracterizados pelo fato do disjuntor compreender um. .

À:. disparo

na

sua primeira posição, sendo os ditos meios sensíveis a condi,

ql,es predeterminadas de sobrecarga de corrente para fazer com que o dito

gr

qbalismo de disparo se mova para sua segunda posiqào para livrar o dito maa

na •

da .00.2a.
ionto na 1 do total de 2 pontos Orasontadoa.

livrável; e meios sensíveis operantemente a movimento de abertura do .
dto braço de contacto para retornar o mecanismo de dispUro para sua ari
Md.ra posição na retenção dos ditos meios sensíveis a corrente.
Finalmente a requerente reivindica a prioridade do correspondei
t9 pedido depositado na Repartição de Patentes

dos

Ratados Unidos da Am4

ria do Norte em 25 de Janeiro de 1965 sob n o /427.717,
Ponto na

1 do total de 11 pontos acresentadoo,

TERMO Hm 137.339 de 21 de março de 1961'
Requerente: GEVAERT PHOTO-PRODUCTEN N.V. -Bé1gicaPrivil4 gio de Inventam "PROCESSO APERFEIÇOO" RR "Ium
COMPLEXO DE PRATA'

!IRMO NO 178.662 de 12 de abril de 3.966
ilerquoronte: N.V. PRILIPS , OLDEILAMPENFABRIEKEN *

g

ROLANDO

Priviltalo de Invee .z o: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A AMPLIFICADORES/
MAGNETICOS DO TIPO DOTADO DE UM "MUT" CONTROLL./
VRI."
REIVINDICACDEk

1 . Aperfeiçoamentos em ou relativos a sup/ificadores mUgnitl
MI

co tipo dotado de shunt centrolavel, caracterizado pelo fato do circui-

.
kM Magnético fechado ser constituído com um material dotado de hieterese ra
"angular, no qual, em paralelo com duas pernas do-circuito onde são coloca.
loa enrolamentos por maneira já conhecida, se liga um shunt magnético con./
4

.

leOlével e pelo fato de serem aplicados potenciais em períodos iguais e al.

ísihrnados, de sorte que o circuito magnetico fechado se magnetiza alternada.
em sentido oposto*
liaivindica-s* a prioridade do correspondente pedido deposita.
io nalepartIção de Patentes da Alemanha em 15 de abril Ge 1965 sob dm ...e
PtL$40.
Ponto no 1 do total de 5 pontos apr...ntados.

WPWUrlds

REIVINDICAÇOE0
t- Processo aperfeiçoado de capta por difusa° de complexo de prIl
ta, caracterizado por produzir uma imagem num material no sensivel A
luz contendo uma substancia alcalina e um solvente halido de prata,
por tranaferancia de sarda preta, por difuso -- de um material aea-;
slvel a luz, exposto, contendo uma subetancia reveladora - sendo que O
Processamento 4 levado a efeito com 4tua ou vapor.
Ponto talco.
TARRO N 0 178.171 ao z5 de março de 1966
Requerentes VDO TACI:OMITIR WERKE ADQLF SCRINDLING GMBH é R.T. GOIDE GMBH
-AlemanhaPriv114gio de Invenção: "IO CONDUZIDO COR FOLGA RADIAL DENTRO DE UN
TUBO PROTETOR"
REIVINDICAÇORS
MIAI) UVUUU4III0 COM folga radial dentro Cle um tUO0
motorizado pelo fato da que, sabre o eixo ou/e no interior do tubo
Orotetor acha-se fixada uma camada macia e elástica a modo de escava.
A requerente reivindica a- prioridade do correspondente pedido de
positado na Repartição de Patentes da Alemanha em 2 de abril de 1965.
sob n R V 28191 XII/Ulq.
Ponto n o 1 do tugi de 3 pont:4 apresentado*,
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2ÉRNO Na 173.491 de ZT de setabrol
20qurentel,PIBROLOL SOCISALDX "XDUSTRIAL Une e HõVZISM Xeb
SX0 PAULO
rrivilegiONlor 'fração: "NOVA DORRADna PARI R0VEIS R-OUTROS"

t

—

giw 2

/i

-2.4DicAçaM
km

, 5 j. ...WeVe dobradiça para siáveis o outros, ta:factorizada por /
Capreender essencialmente duas peças em "U", sendo.uma delas, à primeira,/
de fixação no mervel, dotada dos seut dois ramos laterais do "U m do forme a
compreender, entre os mesmos, uma casara que compreendeua mola mantida em
5
posição por meio te um tubo teléseepico, a qual 4 ligado, numa de suas ex.../
r tremidades, ao ramo superior do dito "U m da . primeira Peça acima referida, e,
na.sua outra extremidade, é ligado a uma.traVossa que une os dois ramos ex.
..tremos . do mJ 0 formwio pela segunda peça amima referida, sendo provida nas/
extremidades do dita tubo telescOpico os retentores da dita mola, sendo que
a dita travessa, que une os dois ramos extremos do *U m formado pela segunda
pela acima referida, prolonga.se em engulo reto numa pequena extensão, na /
extremidade da qual e disposto um parafuso transversal, pelo qual 4 findai
articuladamente com as extremidades do ramo abertalfto."0" formado pela Mi.
1
meira peça acima referida, por meio de 'porcas, sendo ambas as Peças em "u"/
acima referidas providas de orifácia para parafusos de fiXação, respeotlYel
' mente,

URRO No 178.930 de 22 de abril de 1966
Requerente: THRMX4D CORPORATION • w i g.D.A. • '
Privilegio de Invenção: "CAIXA DR PCPELIOm
,

lZIVINDICACON

4:1 . Caixa de papelão, do tipo mala-, com uma p arte AirmaridN
e outra parte articulada formando a tampa, caraotorlsada pelo fato 4Ài ique a tampa tem nas extremidades Inza atatura da paineis com uma parte
•
4
dianteira a outra parte traseira, e por naVer material tormoplístico que
prende 8g superfícies internas das partes traseira, mas não ao cuperdaj
,
internas rlas partes dianteiras, nas partes adjacentes do corpo de edizw.i41
Reivindica-se A prioridade do correspondente pedido depos400
4
do na Repartição de Patentes doa Estados Unidos da Imerla em zz do 4y4AW
de 1965 sob no 449.98?.
Rato n ljtotil de 10 patos apt£vji.
iid:iss:

no mOvel e em sua portw,
"to n g .l ' do total de 2 pontos apresentado,.
URRO NO 178.942 de 25 de abril de 1966,
Requerente: REINROLD KACHZLE = = CEARÁ.
Privilegie de Invenção: "APERMIpAHENTOS E$ MACACUS, CeNTAC a 048001
REIVINDICACDEi
1 -

hr'r

A p erfeiçoamentos em macacecs, camisas e outros, carkv

rizados pelo fato de uma camisa do tipo esporte ou social ser ligada à ~O
cueca do tipo .m jáquei m ou de'perna, atravewde uma faixa de tecido el
tico, extensivel em todos os sentidgs, ou ainda, podendo a cueca ser fel
totalmente -- tecido elástico do tipo acima mencionado.%,
Pante n g 1 do total de 3 pontos apresettadWTÊM) N a 178.343 de 31 de março de 1966
Requerentes CLUiTT, PEABODY ec CO. INC. = = E.U.A.
Priv114io de Invenção: "COURIER° APEMFEIÇOADO"
REIVINDICACDER
Colarinho para ser usada tanto coo íO colarinho com oielhas
mranreo como um colarinho simples, caracterizado por uma Prim e i r a Parte disposta a voltA do pescoço da pessoa que o está usando e uma. segunda parte, 2
nida à priltélra parte, com um pano de fora e um pano de dentro e duas extra

midadaz livres formando a área onde fica a gravata, na frente da camisa, /
tendo wcolarinho orelhas destacáveis para prender as ditas extremidades 11

É I G.

vres, estando cada orelha prãsa na face externa do mencionado pano de den-/.
tro e tendo cada orelha uma parte livre ou scilta seguindo em plano de modo/.

TERMO Ms 147.973 de 27 de março de 1963

geral paralelo ao plano do pano de,dentro do colarinho, em direção oposta à.

Requerente: UNION TARE Cell COMPAH y - Z.U.A.
Privilegie de Invenção "PROCESSO PÁRA REMOVER TRAÇOS D8 CONTAMINANTES
DE AGUA EM ALTA TEMPERATURA"

área onde fica a gravata quando a parte sOlte está Justaposta ao plano do /
.
Pano de dentro.
• Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da Aulrice em 20 de abril de 1965 aob n° 449448.
Ponto n O 1. do total de 6 pontos apresent p d c -

REIVINDICACCES

-. .rrocesso para remover tragos de contaminantes de ígua em
alta temperatura, na escala de 60 0 -150 e,C, caracterizado pelo fato de •
4

compreender as fases de eliminação substancial de 07411:0 livre da si.
ta Égua e passagem da dita água per resinas p ermutadoras do cation e 41.
1
nlon,
rinalmente, a capositante reivindica,* prioridade do corra.

4

nOndante pedido depositado na Re ''1

de M atentes dos Estados Unidos;
d a z e4ric p do Norte, em 2 de abri) de 1962, ., ob a n g 184.542.
' ,ante n g 1 do total de 6 ventos apresentados.

-

,
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tíRMO N O 178.597 dl ia da abril d. 1964
glqueratet 1.3011 !RUIM CIE is et SIO PAULO •Ik
ptivilaggo de Ipvenqa§: *M1 NAU 01J
ASTVIND/CWOOSo
gaprinicAnes 44„,
1 . Uma mau ou artigo similar; carattoriszta pork - 410por4.. -",
ni região de um canto da mesma, uma ou mais rodas ou coletes allo gadda dg /
til maneira para proàetar,ae p arcialmente da mala por mio donneatIO, a f
C;113 da prove: apio rolo:fite Oere a nanolonada mala quando a mesma 806 dig/
,ndamente colocada em relacão ao ego ou optem aumeagato abre a anal a 49,
, 1, deve ser movimentada:
Nato rid 1 do total de iu pontoe aargeogoadoe.

to 8. 178 410 de 1 4* *MI
INAP.Madhas 411.010.1.0.

de

janclro

~az.

~=2=

tkárértti:65'à'tíec

do 1971

u 4. 1946

iteatratatet SEUS 81à INDUSTRIA IININIC4 • SIO 6:ai

P.K14k1104. 1...4431 MURO 8OcumritukrceoeinaMP
v+

SEIVINDI0445P8

Balanç o gogi-an tomático Para Minai, oarilaWiabla paz.
~pesado inicialmente uma45trutura ou cavalete vertical de 0100201 ta'4
cantei deaarmbrel, e CO 011 34 astreauclaa. cuporior 6 grevista tia eatcx trp.
riacntai, aberta inferiormente, e de sede para todo o macwillao, caiai efla
provida centralmente de um eixo longitudinal, cuja ume das cate:alagada, (11Z
taberna mesma, tem solidária uma roda dentada, maquant0 , 20 0 • entra e../
uno para fora dela, e sendo portadora de manivela entre*.
i FUnt0 a ta 1 do total de h-contos earasentaas:

1MMICi

* Mtal

reltaíslo 4. lanudo: .IR1 DUM et mnamaa m cattea.

£111~315
x Um ~anjo em tatdeirae at laale prisolgo 4, elt *man:,
.....4116 ~intato acionada per um mie ítibalte, um nef44 40 ~dor
Lt6vel, oscilando sob a seio d. ug a p olar p=ra o novinento doire:MIOS o*
t) ajustar o eito de mordo ~ente o percam dm par da et1.014. ates:
.40w
,
polgEos de extremidade, caracterizado polo rato de Os o aCia2o do r
é constituído por uma ~anca oacilaval em Uno do r0 =Mo 410,
Ctiemtdid,,
.ana
oposta ao centro ce ~ia" taa 0 ralMileaa csAgtorl
4,) de *Juste cooperando 003 superfícies de guie no meio do earced64
aerlaattaa:se a prioridade do oorreapondente pedido e31U"
on naasataktiolo de Patentes da Suécia em 2 de abril da 1945 sE4JINA61,
Ponto no 1 do total de 4 p ostos apresaaWmat,

um" o

_

de outubro ao 19W
y
1: REPRESENTAM 1.2a6 u ei aso imo
Maur
COutuio
%
riC2C2C4b51
Loteado
V4PERPOIÇOAME1ITC4
IM CU OaLLTIVOS .4C289018t.4La
*fir~-...gc tf,
et:h CO

26
-

2RICOS"
AravninfUebas

1 . APIMPUIÇOAMENTOS EM OJ RELATIVOS A actore9888 812E/OW
4
ame~14 caixa ou estojo da material plástico ta outro vali:M.e"
'21C2Ce •ante, provida de par de pinos adaPt6vo ls tonada de corrente 44.n
- ateus, emracteriandoa pelo tato de que tal estojo se a presenta cal aberta
ra ale:sela à amai cOrritapondew, latiram:unte duas placas metíliess dotadas
40 recato em dentes de perra, adequadamente ** paradas, sendo que uma do./
144 4 ikas Watt:unte a um dos p inos do plug enquanto que entre e eogun.

44 e o rine correoponderite se encontra disposta resietineia
1 do total dr3 'pontos apresaataapa
•
e
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NO 170.133 de 3 de junho de 196ã.,
Requerente: WILLIAM STANLEY noy../com4./

'ção)

„

3

44appiro de: 171 69

1

•

privilegio de Invanção PROCESSO PARA FORMAR IN MASSA ,sótIstÁddIAL
1-,
MENTE RIMA ER UMA CAVIDADE SUBTERRÃNEA./

T18140 Na 178.461 de 1 de abril de 1966
4querentet ALFREDO DE FREITA4 JURIOR-Eão
14ivi1ágio de Invenção: "50/PETE DE SEGURANÇA" .
REIVINDICA'0EG

AeivindicaçSes./

1 - PrOCaSSO para formar urna manda subdtancialUente.ri
gide em ume cavidade subtarrànea oarecteriZadO pelo fato de Opmprees
der o carregamento da dita oevidade com. materlai de enchimento e é
passagem de um fluldo reativo atreves desde matehal i valLoriente sara nele induzir a solidificação e a cimentaçied
0 depositante reivindica a prioridade ao aorrólreftdeftW
pedido depositado na Repartiçào de Patelet,a5 do Canad4,-eM 3.5 de re
erciro de 1965, sob o na 923.3?3.;
Ponto n0 1 do tqtal do 5 P OADOS 4 P re $ enta a°

#0

1- 5040E7t DE SEGURANÇA, constitulso corpo usual de materiall
isolante no qual são fixados os poios ou bornes que pelo exterior são
coligados aos condutores elétricos, caracterizado pelo fato de que mo'
dos bernes se apresenta ligado à,cápsula receptora de. lámpada ou dispositivo elétrico similar, enquente que o segundo borne se apresenta1
passante, com contato Intimo, com placa metálica que atinge pequena 1
Câmara central presente na base isolante do soquete, sendo que em tal
câmara pode sé deslocar sapata confrontante com a placa metálica e
ligada a uma haste que atravessa o conjunto, inclusive o fundo da cát
aula, sem a contatear, onde 6 prevista, eventualmente, bucha de mate,
rial isolante, sendo que entre esta e a fale interna da base isolante
do.corpo principal disposta mola, apoiada superiormente contra a
ferida face interna da base e inferiormente contra arruela fixada à
haste, a qual, no interior da cápsula se. apresenta com batente em sue
extremidade livre
'Ponto na l do total de 2 pontos apresentados.

FIG. A

MAMO Ng 178.135 de 41.1 et. março te 1966'
ninAáRCA
kequerentet A/8 NIRO. ATONIzaR
Privilegio d e,Invençao" RODA PARA ATOMIZAÇãO DE SUPRIMES DE MATER/Aia
ag DESGASTE NTENSO"
•
ÉRIvirioNAQOES

1 - Rod, para atomização de suspensães de materiais de desgaste.
Intenst e do genero que concentricamente com o meão da roda é provida do
ew espaço anular em forma de concha na parede externa substancialmente el
líndrica, da qual se proporciona um certo minero de aberturas de descarga
?om revestimentos de u* material sinterizede, resistente aa &ideaste, cã,
?acterizada pelo fato de que os revestitentos consistem em buchas Provida,.
le superffcies externas cônicas, _cujas secOes transversais decrescem de
!entre para fora, e de que as aberturas de descarga, nas quais ficam dia)ostos os revestimentos, té'tm uma forMa correspondente, sendo en revesti
tentor de uma ektensão tal que Lhes permite estender-se uma certa dAstôn:ia pura dentro do espaço em forma de concha
Finalmente a depositante reivindica a priorioadeo aocorresponde
pedid j depor -Lado na Pcpartiço de Patentes da Dinamarca, em 26 de mane

e 1965 rob n o 1602/65
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados.

TERMO N a 178.612 de 'rz ae abril de 196E
Requerente: JOSÉ IAMOOLIA NETTO = EXO PAULI
Privilegio de Invenção: 0AFI4D0a Dg LÁMINAG ,PE DARnsIth
flEIVINDIcAGDEJ

1 - Afiador de lâminas de bancar, caracterizada 'p or coligis,
tuir-se ae una armação ou caixa encerrando Um micro-motor eletriee de oltd,
disposto verticalmente, eixo Use que atravessa o fundo de um oatOáo d1.410
to sabre a face superior, tendo na SW extremidede Ra ener000gom a 110 0210
/idária.
Ponto na 1 do total de

5

pontos apresentados.
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TREao N o 112.112 a 13 de 110.0 de 196>
Ria4brentet AMUO WIDDIA0 ;:argentipt.

tiO 11. 111.10 de 16 de fevereiro de 1966

tOureftte: LtOPOLDO ICEM ,Rio Orando do SIA» •

..J.,,,,

rivilAgio de Toyençaot "11M 6ARIÇOTE ALIEM/APOR 116ffi4 60~54M0mn

Privildele de laratleht a ft0110 104 00XIOLA1t o Otttt DO
'

A 47,Dtritrficuts , WWPO.Noiren
oó SIMILARES, WM Pó OU ORÁMWARll°
AIIVIRDICAÇOES
1- Um ~lote atLibeited0r, para o atoudiniosalpçtO ft aleytti:
e
alimentIcias,
•dicatenbeas ou similares, em po'col.gplinalidõ.a;
41 o
aaracterisado por pasuir tm dosóificador que ara db 041211 UOtr"
que tem a façich de ora redor ora despachar o imbéab, sps éb ft.
ell parta ao aoondieloamonto; uma mela, que atua Gafe tinia da a).
! ço; fianças de aço em que ora veda ora despadai o yroffla s, outiva, ''›
rftte enche o doseitioador e elimina o ~denta nanfflab o ptlidékb 60
~imanto. 2r4ba1han em comblnaç&.• ,, pois Istquanto um mettlica o d0Oeit.
n Odor fechado, o outro o abro, ora recebe o produtoora dbapahe o
7

TO Di StU,TIMe X

EM BATÉ¥6.9 ltítRIMP.'

zero=

RE/VIND/CadtSE4

1. Tampo para offlattolar o nivel do e1ite61$t0 ab Mdleria 41.00,
Moa., obraotetitado 'brote oonaltte 555 dopo to trafiepdnota,
Matariel el&etict tw peeeni no p rolotgaawitt - tabular dD, ORTO
arau •ttratte e sana 4 independente da base roaqtaffil. 40 tampteb a
6 taraYalaale.pelo érto prolongeoento taular, taffideama
dft per Usasse de travateentb reci p roco) Províao mo OOLOWOURP
¥dlar banalónao.'
roato.u. 1 ao total 44 d. panes apfilifitátibe.

ao. às divides do dispositivo sio sempre iguais e podado ~lar de
4 cat a quanta divis get requerer o aio, depenando de per~o e do 94
Xamha
do recipiente no qual dera ar aeondiclonada,
at.
Pento'mo 1 do total de 2 pontos apresentados.

0%',015,W

o

"IMO M o 131.751 dd) de abril de 1962
rtne J 1 6 3435 da 50 de Antemuro de

104./

660 IMMO./
aidoreates P110T Pia RO DRASIL
larançies
PROCESSO
DE
OBRICA010
De mowommenos U5
INUA11410 de
ruma Ma mana 0000 PEMA DE CANETA E PRODUTO RESULTANTE,/
3

WO.P164!04.0.1
1 - Prestai* de fabri-lawiu CA MO. g1 91IND.Wi ttla

de ti

lera para iserVir amo pema da eaneta e produto resultante, aaraete
:rimado par anpraemder uma foe. de preparaçÃo de anduratmamto do
fibra, que ae 'retesa* th saltinte maneiras a tiara argentada
bolugh dd rala* (resCza terarme Na lgrie 00AgtoNede),
' Sm em Aguo ou tangh ora6nite; ao zagaia. á Go1oo4det ma tOr54 55 /.
°mela pira fazer baatBea e larada ao fOrmo ou estufa, coa tampe ,
.ratura de 120 a 160 graus amtigradoe. durante % e 60 *lactem, th-

›

boad..04 amt)OU'ilemenee de fibra./

suces, n9 1 44 total de

4

pente* apreseetsdad

Reourentat IGOR zumwr -dekuabaraPrtralgia do 11•04 " UM ikr1 son-watnim
REIVINIMAÇOES
UM . M47,1 sern-beiloa caractoritado pelo tato 40 065600
500" quando acassixio, transformar-se, mediante sorialaa0 ~404
da posiaio vartial para a horizontal, em ;fiatalo aproauado da gda,
93 um acutilo lano oupfrior.
Wato mo 1 do total de 2 pontos apresaircadeb
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I

seMMO N e 177.898 da 16 as março de 19661
)
Roqwerente: 800IETE ANONIIWANDR2 OlTROIN arra:~
PriviI4gio 44 itso4isi oulturiagoaútos ItOs Di3P6521~ eillstue4P
08ISYIDA PdliFTE/CULD8 arcetõviiiC • í

EEIVIED2C/46ES

%•

•

• ,

1

4

c4

et

4441

TREMO 120 178.517 de 6 do abril da 1966.
Requerentet 41~0 MAIS
2;
p,...t/egio de ruvençaot . ",120L03 CaltiEjah0RES DE P558, 10081 ValatE0
ORESSIVA DE PASSO ND1iNGUIO . D0 PIN' PARA
•

4 7

1- Aparfeídifflanboa nos aia -positivos me alte-gdo ~tida para ta
ideies dutomáveis, na qual -é asaociada i árvore de direçaa l aa ~alada
' o diapositivo de asai:Macia, um disposi-tiro exercendo sabre a dita nr
gore uma resiitanoia ao desvio das rodas,e compreendendo ma oaae liga,
40 A esta árvore, oom a qual ~para um dna° de lapulaão submetido a'
44 dispositivo a fluido sob preeaao'Variada, ;iate (atino compreendendo
rigado a canal-ilação de fluido sob pressão, vá cilindro que contém um
eatito formando a bucha do cama, essa Atroo -do assistida mando por emtio lado caractIrizada pelo tato que éate cilindro comporta uma ativa
Ia que se abra no sentido do ratara° do liquido para a ~aliança° as
'alimento:4o do fluido sob pressZó e um orifício calibrado para a ~engem no sentido do enchinento do cilindro.
I roquerente ~Vindica e prioridade do eorreepandent4 podido de
O-abitado na RepartigÃo da ~entoo da Trança em 16 de nardo de 105;
80 Q 9479
JP6ftto' n0 1 do total de 6 pautei ahremeutados.

g

SD IN

CAIXA

DL WTT1%PG114P4SA FlEakE ThICSIQ

OU BE EINUINaS SEMRSAPm"".
REIVINtaq4C4E
- Roloa Cattegaddres de rios co. variaçao progressiva de passa
de ângulo do fio, para uso em caixa de estirava para fibras t2xtele:41
ma maquinas semelhantes, destinadas ao tratamento de qualquer tipo de fi

bra tgitil, natural Ou artificial, por meio de movimento de vareta guial
» fias de caixa aletada ou Meios similares, caracterizado pelo fato de It
cem o propOsito de puxar para frente os pentes coletores de Varetas
a-fios, á carregado, de ao grdo com um ou mais prinolpios, ma um passo 1.
que varie progressivamente na qualquer grau de velocidadoe dasojada,
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado
Repartição de Patentes da Itália, em 15 de abril de 1965, sob o ;Amaro:

•~65.

Ponto ne 1 do total da 4 pontoe apràeutados,

'' 1111111~ ‘'"
Mar v

Pr

C Mii11:1121:111
1 :111ROMINIKEIONI
immien1111121/1111111fflegni.
111 LINIMIIIIIIIINIWINIVIIII gralll lierffilifileilln,
Mfiellalniliann g :hl ..

ÍIIMPIIPIMIJI
LWIIIIIM 111011.11101111111 J

li

rearmagalimeedien

i" 9:

3

TÉ280 Na 165.44 do 14 do.dcattire do l'out.,
aiguirilMiges xsaL raismica VIM= ENG=1./n3fAD0 Da OU:2184E4J
wdARO Na 179.95 de 10 de maio de 1966
ReWerente: USO RUMEM AND-ENOINESPIND-COMPANY
Pt¡Vilgglo de InVen9NO uáoteteoen
PingDICAçtg

2 - AquecelCT, Caracterizado por owebre_Ohder Oba calX4 tUdo-fun
iados, esteie tendo entre 1 e 4" de altura, uma Meehl iMpregnada em
cêra disposta entro dois dos ditos lados e apoiada no citad0 fundo, cuiamecha no ' á menor do que 1/5 da extenso doa mesmos lados 'entre os gogodlo pões a dita mocha 41 i; !substancialmente to alta quanto os ditos lados
da caixa; uma -cera tendo um ponto de futaC entre 150 e 170 oF e um ponto..de queima entre 525 a' 650' F introduzida em ambas os lados da dita mechada modo a encher a caixa, e una tampa bipartida amovi4e1 na dita CAIXA,
a requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dg
positado na Eepartiçao de Patentes dos Estados Unidós da AM4rica em 25 de
fevereiro de 1956 sob n o 536.526.
Conto no 1 do total de 7

PO:

IteO aPresentad"

priel3'ági0 dg Invanqées SOVO SISTZMA MERDETZI10 14 Traçzd DE TE1
mana Em coalunos

DEMII:AE02 eaana DE 27.741rOIE PtEA

ELETt4w*--00,8./

deivindiceoSaw
- Neva detem ittroCaZIla me Lizapío de torninaio
conjuntos denuminados barra do terminoic, para aperaltem detrai!'
ces, caracterizado pelo fato de compreender a atilisagge de borras da filante providas de tantas furos 1;unit:o cejem az to:miada 4'
sermo cole fixados, aspaltdoo de emoa,t rojas% e aos quais torga/
cariados os prelongamentaz Ufa:tasca doe terminais, 'moldou na
gania ~Olor do ha entalho ao Contínuo cujo =tenra é dobrado/
para traz -0 para baixes sfbre a borda d4 dita barra do fixalém
~ate • prolongamento inferior g (Morado para traz e para olmo .
apeia salaintroduclo na furo da barra, premdanda o 'terminal &ide.
sont4/
Ponto na 1 do total do a pontos apretantedane/

72 Quinte-feira 7

'

DIÁRIO OFICIAL

MO N e 191.253 da 30 de ulhe de 1963
**Ocra:0m 00MOISSARIAT A L'IMMOIE ATONITIZ -prilinçoPrIV1164lo de Invenção; "EMENTO 002110STML 6P gRPNIC OODO rotA IML
TOA NUCLEAR"
aRIVINDICAÇONS
1. Um elemento coebustivol aperfeiçoado para reator nuclear rafai
orado em fase gasosa, do género elemento "oaoho*, no qual os difere
;me lípia aio mantidos em uma geonetria definida por eleeentos estru.
turzia compreendendo particularmente duas grades das extremidadlea: o.
espaços; livres provido. nos diferente. lápis de um caoho *atando eu
ookunicapio entre ai por intermédio de Moro:minai. providos ea usa gr:
do de fixaoio, oaraoterimado polo fato do conjunto doo eepeçoe livres
doe diferentes lápis e da grade de fixaçio estar ligado • *amos lime sugo:Dentares providos noe elementos estruturais rígido. reunindo , ao duas grades; lépie oentral na* oombiustivel, omino externa, ti.
rar. tee e outro..
requerente reivindica a prioridade do cor-ospondente Pedia° dt
poiltlido na Repartipio do Patente. da trança em 16 da adieto de 196é.
•0 n o 907009.
Ponto al I. ao total de 2 pontoe auresontadwr,

Seção III)
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TREMO R' 169.02 de 4 do maio d. 1965

, (r.váaee• DOUOLaa DIMINITO
Mosuerontal VICTOR ANTONIO IA SILVA,
$10
PAULO.
!SUNAMAM .
Privilégio de Invencio: " DICIPOSTTIVO PROTITOR PARA UOTOWS A MEPhOliod
ROIV/NPIC4014

1. "DISPOSITIVO PROTETOR PARA MOTORES A sxPLOSAO", oonesisukoe 44
um braço suporte fixavel ao motor e coa caixa protetora • carastarileade
por dispor do uai pino central no qUal se adapta uma alavanoa tendo numa
das extremidade* um tensor dealioador ou relato de encosto • corroia ola
venttledor, • na outra extramidade uma placa de contato elétrico, • atn
da por ter uma mola do tenzio sendo qui: uma das extremidade* eatí fixada na alavanca e a outra extremidade na caixa, • mais ainda per tor dia
poeto na oaáaa um terminal elétrico para ligaçéo a un'diapolvitavo As a.
lave. de tipo ar/atice ou visual ou de ambos, ou elaaa do iutoraupoéo/
do ~maio elétrico do motor.
Ponto n9 1 do total de 4 p ontos apreeentodoe.

tktg0 g ° 177.234 de 16 dg fevereiro de 1966..
iteRuerentes CONTINENTAL CAN OOMPANY
prilri1410 ds, /meneie, APERNZIÇOAMENTOB EM RUIPINNINS.,
#41VindiCadea./
1 . Aperfeiçoamentos em recipientes, compriendenat as pal
te 1. tendo usall Unhe de enfraquecimento definindo uma porçÃo do painel
r~vivel, o ume tire de ~mento para facilitar a ruptura inicial /
gs dito painel e recorte da dita porção de painel, caracterizados pe.
Le fato de que dite tira de puxamento inclue um unrpo de tira-, W44 /
aia de montagem ajustada a dito corpo de tira, e meio ajnetande per .
mgnentemente dita aba de montagem a dita porçÃo de Sinal oco ume ex.
tl,. *midade de dito corpo de tire alinhada quando a ex treadde_de op*Ota/
dl dita tira el movida para longe de dita porgÃo de painel dita extralidado de tira exercera ama presa° em dita porgio 4* P OI**1 o* longo
ki dita linha de enfraquecimento,./
.4 regnerente reivindica a prioridade do correspondente pe
(Ude depositado na RepartiçÃo de Patentes nos 11R,adoa Unidos da A544

41 42 19 da fevereiro da 1965, sob n o 434.058./
Ponto a o 1 do total de 20 pontos spretsentadoa./

=IMO No 176.975 de 7 de fevereiro Se Atoo
Rftwerentet WALTER D3L PICCHIA e StRGIO D21 PIOuviA 810 PAULO
PrAtAléfia do Inviunic "NOVO MOSTRADOR LUMINOs0.
,I1E,LUIDIScan
1 . Conjunto mostrador luminoso caracterizas° por ser emiti
tuldo ba.loorninta de vários bolocos dispostos um ao lado do outro, cone
tendo fede bloco de um síria de placas transparentes paralela., convexa
ent.24nte gravados de tal forma que qualquer uma dslaz virá perfeltaMea
te vt.5.1, quando devidamente iluminadas.
Ponto no 1 do total de 8 pontoo sprspon‘suç..

,

Thil0

4 .

%quarenta: OPICIfia MECINIC A TRTNACRIA LTD*

166.394 de ele de demude* de ;mo

PrivilógiC dt

LTDA e e SIO ROLO
eAxis40
aranuume

Invonção: '"NicleNd PÁRA DODX4e

sÃO

NOVO ESTICADOR DM TECIDOS

Aparilho para dobrar 05144.44a, aarectort gado par ineldir

XX TRAMO'

ef&VINOICACORM.

1 - Novo esticador de tecido em teares, comumenta ohaaódo "eilig

dto

10

í Roiarentes 0. ROSNERk CIA

c.
.
•
,10040 No 178.970 da 26 de mbrilde 14ped

Privileeio de Iro:fanei° Y
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inta-feira 7•

de'tempereira", caracterizado por constituir-se essencialmente de um

ao paleta 'laminar, retangular, para localiaaçic da coalea, sai,

os . punhos, e mate dois outros garfos externos para dobra daa mangas, as

alma paralelos; poil
ratam° doa sareoa onteratelt:4
~gen do anos minha
2 pontos apr•sentedon.

'roleta cilíndrico retilíneo, com secçâo vransverial constanto ao Itago de

qualt , se baixam sob ação de pedal, através do adequados

quase ta a extensa°, excetuando-se apenas uma 'estreita faixa extraiu e

144

anilai: , que suavemente cénica, roleta este aplicado livre de oiro, • a.

doia garfo(

delgados • paralelos, possíveis de se aobreporen a dita paleta para debrar

fato do incluir.se no conjunto, mole* para

se garfos do dotados

de Puros para

Ponto no 1 do total do

travas de buchas internas, feitas com material auto-lubrificante, em dano de 'iro central longitudinal:o qual por sua voz Porca, numa dc:^10trg
*idade', una cabeça alargado, de aprisionamento com relação a um degrau .
intimo, formado por'liteiro recuo da bucha, e na outra, um prolongamento
axial, &pés o que atravessa'um su p orte de montagem, 005 !tufão provida .

gn. p orca rosqueado,
Ponto n e 1 do total de 5 p ontoe apresontadoo.

I fl

URDO X e 172.099 de 13 do %beto do 3.965
Requerente: IROU YlirrURE ~AU -2-.11.1.Privilég io de Invencãot *APARELHO PÁRA 305151PrAR NEMO DE ~AOC
REIVINEIOAÇORC

1- Aparelho para sustentar membro, de barbatana durante salda foi
te, caracterizado pelo fato de com p reender uma a rna e h t 140141~01141
de de mombroe de agarre, tendo ~a um_maa porção de eustentooto *etendendo-se na direção do eixo de operação do aparelho e adaptados pa
ra se encaixar em um membro de barbatana a ser soldado coa solda for,
te a um tubo, sendo ditos membros de agarre sustentados de forma né.
vei por dita armação em relação radial geralmente *amada em t6rno dt
dito eixo de operação de forma que suas porçOss de eustentaoão posse,
definir en tórno de dito eixo uma periferia geralmente oiroular mijo
dikeetro pode ser variado por Movimento dos membros de agarre para fa
ter com que suas porçèes de sustentação se movam geralmente radiola%
te na direção de dito eixo e para '.onge deste; meio slástioo operante
em ditos membro de agarre para forçar ditae P ee çã oe de ~te n t a ção na
direção de dito eixo; e meio para mover ditos membros de agarre pare
fazer com que ditas porçOea . de suatentaçixo se movam 'para longe 4sdt
to eixo.

Ponto n o. .1 do doai as

9

pouzaa apresentadoa.

TECOita 164A60 de

11- de novembro de 1964
litotexentet MINO MOTO= -Z.U.I..
PolTélógio de Inyeacéol "X90TAW.00 PIRO OONIZOLZ

0206111Z00 ZZ 7112109

IMIVIXDI0A00165

A.

Uns inetalapio para oontréle aut000vatio de rerolo. do

*doo d

a ltonled.bean", oaraoteriaado por empreender'

a) un invftuoro de forma parobkioal
b) ama fonte de luz conduzida no interior de e oontigua é parte
• Posterior do dito invólucro;
o) ma membro do vidro transparente em forno de lente ~pondo I
parte dianteira do invíaucrot
O una estrutura oelular do elemento ~ativo portador de oorrg
to foto-senaital conduzida pelo membro de vidro e disposta mei
ri alterar ene reeistividade e oorrente oorreopondente em roa
poeta a variaoées de inteneidade luminosa exteriores ao dito
invólucro
dispositivos amplificadores oonduzidoe poio dito hien" *1
e exteriores ao mesmo para receber as ditae alteraghe de oog
rente seneivalt a variao3es resistiras da dita estrutura 004
lar'
f) e diepleitivos para reoeberem az ditas altsrapbee as oorreatt
maplifiéédae e controlarem o rendimento luminoso do farol do
tipo *a g aloa beam*
Ponto 52 1 do total de 2 p ontoe apresentados

•
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TERMO N* 125.742 do 9 de Janeiro de 136/
dó 5 de maio de 1964
TERMO i
Requeromiwt INTERNATIONAL BUSINES MACHINES CORPORATION .

Requerente: ETAT FRANÇAIS . FRANÇA
Prisllágio de Invenção!~43$01WPWARAIO-WILM0101,PRISRO

PrIvilágto de Invonção "DISPOSIVPS EMI-DONOUTORES S. SUA FABRIC4104
"

PHI4INDICACSEn

NIVINDICAÇOE4

- Um dispositivo semi-condutor caracterizado por um corpo de

Mataria", soai-condutor de um dado tipo de condutIvidado tendo uma baixa .
resitáncia; una camada de material somi-condntor de alta resIstánc1a do .
tipo de ccndutividade oposta contíguo com o djto corpo e definindo um Jua
ção PN com o mesmo; e uma região do dito dado ti po do condutiVidade •lteg
dendo-e *trava de pelo menos uma porção delloclonada da dita Camada
porção do dito corpo, a dita região tendo om sua superfície

übla

fie

•

concontri

ção de Impureza do dito dado tip.1 do condutividade sufi .clente para Impedl:t
a inversão da dita superficis da mijo para o materkal sem.k.CondlitOr
dito 'lpo de condutisidade opostas
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedid0 d•PoíItede
na Re .part100 de Potentes dos 141,ad os UnIdOs da Anca, est 44 4 4 u4I 0 41
1963, sob N d 283.02D.
Ponto n* 1 ao morai ne

1,

Ponto s aOresenta404.

43
11

1,7

15

12

. Um processo de Pre paraçãO de trIakt-1101 ,--"Pf0 p460 OdracteflUda

o
pr seParar o tri-met1101-propano

a

partir de uma soluçãO de tintou,

da . por aço de formol sóbre but1reldeI40, 00 pré -tença de

Mt5tle

unia bade e &O

çãO do tilluldo-Itquído, eo contra-corrente, desta soluça°, de einteso, 40)
▪ teleente Orginido de trI-metilol-prOpario, pou0 a014ye1 em Acue; canil
..141.

Asile, ume fase mrvInios contendo o .tri - motliol-propano e tefitfimWmr,

Saio laborais, Como formieto lootilict prMveniamte tíl renio de s1fitO411 11
-desta tese, fOr mvmporação, o camba que 11 tat i evffiglalmots~

Parar,*

exceler 0

di le goems calg almis

•roYeatentes da aii40 4Orla.tel~
'

rente,
.
o tri-meti101-propanO.
Reivindice-et a prioridade d4 tertd0OndiíitO 0441ÃO'diitWOMII0
rsagftição de Patentes da F ranç44 04 30 do Janeiro de 1960, $212 . n9 012114#
Ponto n* 1 do total de 5 pombo* ApreSentedOed

17

40,1Er

o

FIG.1C

MIMO R* 177.789 de 11 de março ae 1%66.
Requerente: NIOOLIWO OUIMARIES MOREIRA - SÃO PAULO.
Privilé gio de Insencãot • APERFEIÇOAMENTOS EM mnromns nv AURIMLACw.

10n11n411210:500.30"..n1L•50L

REIVINDICADOEH

IRMO NO 177.7tm de 11 de março de 1966
oquerentet ELVIO EICKHOFF - R.Ç. DO SUL

rivo.egio de Invenção "APERFEIÇOAmENTOS INTR6DUZ

1

fl1 M6NJOLOS?

REIV.INDICACOU

1 - APERFEIÇOAMCNTOS INTRODUZIDOS Em mONSOLOS", caracterizedUpor
:ompeenderem o aproveitamento do basculamento da haste móvel para ediOner
ala

^LFEREEIÇOAKENTO

rx MOINHOS DE MA112ELOS!,'oarMotaritacto

00.143titItir-se te martelo' cuja. quinas oortantse mão formadaa por 111,miaste finae de aço duro raforçadaa por outros de material maio nold
que. ele deezmata deixando msnpro viva a quina da aço duro.

Unto n* 1 do total de 4 Isontoa apreeentado.

bomba hidráulica ajustada á base de sustentação do monjolo, e g inqx -

de um dispositivo regulador do oleio da movimentação da dita haste.
Ponto n* 1 do total de 6 pontos apresentados

imo

111019, &quase sendi2 o P H da citado solução ejuStade NaraTUM valor nutri 914
.”
e 7i . ra ger depois do eliminar, eventualmerite, o excelso° cre formol a edritmo

\
Tee/1..,,
C3

,

N`

Nak,
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TORSO X 0 172.517 d. 25 de egSata le 1965
Requarentet
Reelvilécio

COMMISSARIAT A

L'ENERGIE ATOMIWE -Prnelça..

de Invenção; •"PROCESSO DE ELON4C.3.0 DE REATOR

nel_EAR

R11

ATOR RESPECTIVO"

. 1di 100
g4 0/24014 dl 1t ditiWall4
, .4tie re ote c SMITH. INDUATRIE$ INTERNATIONAL, INC .
t'Pieilamlo de Ia v apg49 NPOWSIÇOAXAÉTO XX MAÇOU PARO owtownon

...

N..

A''071,0 .0.0110$0

polo menos duas zonas tendo lima simetria de revolução face a

VID

eixo

te ditem zonas sendo ocupadas por combJstivel com o mesmo teor em

.144000aolts para troo entra 0400 opost#P
ri1i4 aOltra, oorãomallido por
Um*
Air4vel
se
40 FErti3 4110 (1410 1_*
„
~10 de
040 aani p Ga per de dia00; elístiCON dos JJ G.de Uft, al •MI
ilitha • filia 4 sua, bordo. externa 02141Pente des1oem44 0.55100,4504
M
ittipí
Web eit1e0/404
4POTCOlg eabinto s em

40-

1- Processo de sxploração d , um real ,ç

doe caracterizado por compreender e divisão do coração do reator em.
•omun paralelo a direção de escoamento de um refrigerante no coração,

firij,;MAMMI

4011 mim,

REIVINDICACna

e o; QUI; ato adeptedOs peta

O ÁM OU 4sis drças axiais tendite444

mm

Serial fissil em proporção de colum P diferente de uma zona para ou,
tra e meie elevada

4J 40114

caiu Aterna e t retrigeração do coração

ppr circulação do refrigerante velocidade diferente de uma zona
para outra e mais elevada na zona mais externa.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido d%
POeitado ta Repartição de Potente* de ?rança

4m

27

de

enU e o

de 1964,

•bb ne 986391.

4 Par e; 11.MR

.07.0 gomo outoo.
FalleadS

4 regierent e .rsivind$01 a priorloodo do coul~mo paatiO
na flopartiçÃo de Patente. doo Relido. Ouido. 4ft kaleskup k110

/d/ d

»»,\\,&
P4X.,

it de *dt o de 1965, sob O n940.09,
PodIo.n o 1 do total de 9 p ontos seresentadola

AB4r

ri (35-.,
TIMM M O 168.817 de 26

da

Morto de 196$

Requrefiems TECNOMANIOA INDURPRIAL Putiltrim LTDA. -CU Paulottet.~0 de Invenção; "47ERPTICOAMENTOS EU MÁQUINA PARA MIRIM

DLOCQS DE cONCREW E CORREI-4W
VIDICAÇUS

.aM)erfeWebOeMbe 40 044aina poro Panrleor bl.ocoe dó •ellerete O

coPrelalowa fornotmrikam- p e pnr !inanir atleta maquina ecoe paia coe
der e p rover o evalco (t/ou moo) mtitomet/00 do carrinho transporte.

Aça? ,d
toamo

go

lOsalb de

1.2

CR de concreto ati h

lInge441 em

dia abril de 065

RadllorEnte t PratI PON $/à. PLIRTICO4 ahlYliGh • mo Págh0
Prioilhio 49 lAvenção " -NOVO PROCISIO PAR. neRNMOO 00

ame MEC,

£ 1 5 P lat 10 $1 com 4.14 16. 5 P5DDUTOI ALOUTSW
^300 P R OCOSO PARA effillIVACIO

VIC.01153

nitebb

PROMS Rellffilf5", canelaria...O @WARM') Otb dl*
00p, 42pR
de
ama
bObine
provida de 1821212.00 0111.110 bIfl EI 59140Ping, oosijo
ruela e adtre bobina COM dUlIC fitas de glAation •nporpldp, teu drigne
lívels Mediante tração, as duas fitar ~padasInetrInaPale #15Zrn OCA
.
.
margens do laminado dobrado, p avaando CO par de tola Minn e dl opa ata
superiormente e outro par lúrftleo Inferiormente, contra AU dura trallog
iar, redebendo a pressão de carretilnee aquecidas que
uma fite a wna margem do lemlnado.
ê .nto n a 1 do total de 11 contos sprosentedel.

A

t*daL

014.4,40,

armo, amo meloa constitUldoe por alavanca es
te perIer atuou - g o Um braço, 000•cts40

p uja.extreeldade

ND coneencletn) carrinho de concreto decliaante em trilho., de modo
Ale a dbolocação angular da aludido Alavanca Montada é comandada POP
~trica e uma alavanca menor, cuja fbroa de agao atua maio ou gani*
Cm soa mediana da 41UMS alumiou 410ONa dmi dito exejntrieo anima
pur eixo centrai, w0000.o por redutor de vmlonidode soo comando de

GOtor •litrloo,
Ponto n r .1 do total de 3 pontoo apreeentadoe.

1
I

DIAR O OFICIAL (Seção

Quírsta-feira 7

" "

411/11~.1=111.11=1~.~.

raro U g 152.499 de lb de setembro 4e 1964
Requerente: BADISCHE ANUIR- & son-Pkranc WiEROzzei.LmenArr .
. Alemanha Privilégie de Invenção: • DISPOS/TITO OU APARELHAGEM PARA A PULVERIZA.
OX0 DE 5735215CIAS LIQUIDAS PRINCIPALURevg
MUI! L7QUI1OS"

J.
Jat.-.,:t
„..---

TÈRMD Xs 172.274 de 19 as agOato de 1965.
Requerentet DR. EENTARO TARAM
P1'1 ,4114810 de

;

'SIO PAULO

InVenalie 0' NOVA OONEXIÓ PARA 1110"Nadd

n2 a.A.5129 •

farsran04ors

REIVIRDIOAORS
1- Dispoitivo ou aparelhagem para pulverizar obetamciao
doe prinoipalmente meteis líquidos, conatitufdo por um recipiente et..
ql.:cofre', de onde °ai a embotando a olvorizor, verticalmente, doaceg
dentemento em forma de fio, através) de 2=a Vul*eire 44ueefvel e e
depoio é pu:verizada por meio de um egente de palverização em forma de
gás ou de vapor, que passa pela tUbeira com ação de dealhamento.
rooterizag o pelo fato de que e tabeira aquecida, colocada mo oroureo
Se soída ta substância liquefeita está apoiada contra o suporte que
oirounda
tubeira (2,4,4a) em potro hl em forma de linha e está cer
Dada por om eepoço canioo livre (5),
repuerente reivindica a prioridade do corroopondente pedido de
pooitado ;a Repartição de Patente da Alemanha em 10 de outubro de 196.
eob n* 3 13814 18/491.
Pont, n g 1 do total de 4 ponto apresentado&

4 "NOVA OONEXIO PARA MEDIDORES DE GASES". caracterizada pelo /

fato da ser oonotituida por una válvula embutida na acena, que oonoil
te en pg. pino tubnlor móvel, foohedo apenas on ume de eUne extremidades en torna do cabeça achatada, abre a qual apoia uma mola de pres-

são be3feet&441. que termina, 'moi:todo no fundo

Váltula, fatmodo polo

do alojamento da rate

corpo da conexão e por u2 niple atarreasade

no mitem2.
Ponto n g 1 do total do 4 ponto *moem:mu:0

a

1.

aaff
!1.I

111111111110

AN,/,::4505W

Aro

At

À

5 4a
TERMO Ne.

150, 042 j.„

julno de 1963

Requerent0 JOSÉ SCIALFA E PLINIO BARR ARQUE= . -* sno PAULO
Privilagig de Invenção: "DISPOSITIVO HIGIENIZADOR PARA TELEFONES"
, REIVIRDICW4.4
4 Dispositivo higlenizader para telefones, numa primou-a me,
dallifade Ce realização: es p ecial para o telefone cujo bocal forma uma coro./
cha direc.onal, compreendendo uma capado proteção para o dito bocal, feita
do materi• plástico flexivea on rtri, o= configuração acompanhando o tomai
to daN010, e , podendo ser provida de aba pcdterior de encaixe elbre o Magno,
capa eata , ainda dotada, em posição correspondente ao referido bocal, de uma

TERMO gr 173.44j do 24 de -t to 4. 1965
Requerenteo TER GOODUAR TIRE et RU3BCOETAN3
'Privilegio de Invenção: " TEAl.".MI0 DE POLri2°

allirntcaís
No processo para praprar ra11-ãot..:ai

altamente poll

:vário de Aberturas anelares c:irmão:tricas, ou de outra configuração qualquer,

merizados, o aperfeiçoamentos caroxterizado por tratJr a oftda resina

earaOtODZ,100 pelo fato de da parte central projetar-se para o Interior da/

de poli-áster com etileno-glicol e, ande, sut2ater a rWns a condição

Uncha dikecional um curto segmento tubular, de mesmo material, com paredes

estado s611dJ. •
de poliperização por condensação
Reivindica a prioridade ao pedido correspondente, depositt,do na

Ito tadffe (1 ," pequenos orifIclos laterais, e ainda provido de tampa, dito segBento enc,'rrando internamente uma pastilha higienizadora prOpriamento dit.
feita om èr aterial aromático, antisséptico e desinfetante.
Ponto ti* 1 do total 40 3 pontos apresentado,.

Repartição do Patentes dos Estados Unidos da Da.....rtca do Nrte. c: :4 de
setembro de 1964, sob o número

39.937

Ponto n* 1 do total de 11 pontos apres arados..

pita-feira.

OIARIO firiCiAl2 "(Sego

7
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-

E085233 de Ia do atroo do 1904.
MO
DeqUerentraNNENIRESTOÉISTIRSeDUEDERDORPOL-.0,41.1eS
Puivilicio de Durançénu • PROCESSO O &PAREM SPERPSWILDOS NU 6 *MN;
amo comuta DE IkfaZ PARA eam gomou ir

~ma

PONUDia

1 • ~olmo aperfeiçoado de produzir czlntra do borracha a Partir')

lhes liquido, caracterizado por corpreandor as fam operatórias da
adligo de ingrediontesmodificanbas co lítex liquido, apiedam do lato
de

por entre ae palheta* apertadamente salmodia de um conjunto de esteta%

-rota, girando o rotor com alta velocidade para introduzir, teima% or
mo bitu, • ospumaogo do Ditaz ourado ou arejado antro a' s palhetas "ópam..„
todo:mania espaçadas de um segundo conjunto de râtor-estator, girando o
rosar oco alta e•looldade,

e

empalio do létex ezpuzado de encontro e ama

~na de faca, mantido em poeiçio espaçado
moilmento, de modo a

com relagio a uns correta

ORNO Nd 177.740 de

10 de garoe de 1966
Requerentes LUVA d.e. .5dg*.

Privilégio de InvengioN *DISPOSITIVO PIM NINOTIR PRII0EINTOS DE rt.-11
IMO E PO DD PILO
AD DE 60PRADORES lidaria Nig

Ra NIQUINAS REMIS/
.
NEIVINDIO4DES
1. Dispositivo para mover fragmentos a* fibras e p0 do filtro
de eopradoris ' aftels para máquina, tintai*, a ouo o filtro me coa
disposto paralelamente à direçâo do movimento do eoprador ma cum tom.
da de aopiragio de ar iminente aos o auxílio de-on cabegote de mania,
eataciontrio, provido oom fenda de •uogRo, dlretraente vizinho ao tmi 1
Jato do filtro • cujo conprimento dorrespondo sais ou menos à /erguei'
do filtro transverealnente la diregRo do eminente do soprado? móvel,
carnoterleado polo fato de que o cabeçote de •doça° eataciondrio 'Fm
gonu, na bbos da fenda de auógâo, um &do do 71adagRo móvel. que co.
labora aos o soprador móvel e é por Sete aborto teaporkriaaento. daaltl.
do o filtro for conduzido ao logo do fenda de 40,049.
Ponto a ço 1 do total do 6 pontos apresentados.

61

tas cair o látex uniforme:unte, des prendo - I. ea

~siar por baixo da atina e

formar um lençol

de espessura unitorna.

Ponto ac 1 do total da 5 Pcorat z arrefentado*

OOO
Õ LUILL114
VVVV
V

// F7////////i7///////////777,'

Mej.e

a

de outubro dr 1.967 . •
aaabc c* 194.167 os
denuorontel diR)31UUM 6/* IRDOSTRIA 8 Mal= • 510 pomo

ORNO Na 176.279 de 7 de Janeiro de 1966
MALTES DA 611176 MiIA OUANUARi

Requerentes

Mmello industrialf 0 NOVS PISO E YASO . SAWIRÁRIO PARA ~CP

MULMIMUM
, _ povo pIgn g non sASITIRIO

Privilégio de intençU UPERNÇOSMEITOS INTRODUZIDOS NO 46B0 OD

PARA UMBU, earacterisado Par

sue peça quedrangular provida de uma ~Atranca alongada Por um doo lati./
OGIA longitudinais, • dotada de bordos per pendicular**,

e

,LIZZE~
1 • aperfeiçoamentos introdusidoa na Salte e ganhos de emane

por um doe bordo.

eranavoroalo ser de maior dimentio do altura e possuir por sou terminal uma
dobra se disuatal, e ser dotado ignalMente do bordos perpendiculares lata./
raiei • por ter a peça em local próximo ao lateral um orifício oiraular •

junto ao ingulouna abertura na forma coincidente com o vaia emitiria,
do dotada de co rebordo perpendicular Pecai e Por ter o refrO 110114,10 /
comformação abbedsndada com a parte posterior truncanw provida de tordo da
*setor

PUROS ti INGRADZIAMP,

ortog onal pozeuindo lateralmente uma abertura em torta da
/Oto na 1 do total do pontós aorestentadoa

Ag'

~ri" o gracterludos por uma haste cilíndrica coa prinaplo talem&

1
pise, tendo das junge, anela fixador*, cos pinos de fiado pot colo dei\
Polo e budha de deslisanute. :
Ponto aa 1 do total de3 pontos apreientadude-1

QuInta.-féka
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de'

1971

. 4 .40.214 de 22 da junho de
IMMO M g 172.330 de 21 de junho de lgé:

Reqterentet MONSANTO dOMPANY„/E.U.A.;

Requerente: BLOKRET PAVIMENTAÇOES ARTICULADAS S.l. -São Paule.

)
Priellágio de Invençãot PROCESSO E APARECãO PARA ACECER , E ESTICAR

Privilégio de Invenção: *APERFEIÇOAMENTO EM POSTES DE CONCRETO áRMA.1
Dao

TIL/MENTOS./

REIV/NDICAÇOES

Reivindicecões.f

1 . Processo

para aquecer e esticar filamentos sinta! .

1- APERFEIÇOAMENTO EM POSTES DE CONCRETO ARMADO. onraoterizado ea
essãncia por um poete integral, formado peio poete, prOprineente dito

cos, que Podem ser moleculermente orientados, no qual o$ filamentOdí

e uma oaixe de dimeneOee e formato adequados, disposta e certa altura'

avençam em direção longitudinal ate uma zona de estiramento a quente

do chio e feita do mesmo material do poete, fundida junte, formando 4
poete e oaixa um e6 corpo unitário, isto é, a caixa fazendo parte ia..

e sãs esticados a ume velocidade aumentada predeterminada , de modo

ki

que as filamenton são adelgaçados e aquecidos na dita zona, ~tett

tegrante, ineeparáve/ e completion do préprio poete
Ponto n a 2 do total de 4 pontoe epreeentadoe.

rizalio pelo fato de pasdlr os filamentos em contacto com um bloco /
equeeedor do fio, que tem ama / pluralidade de su p erffeies de aqueci,m,
to a) serpentina, pelo que um lado dos filamentos e, ent14, O lado /
,ft

OposÁ) doe filamentos , são Aquecidos sucessivamente pelas d i t a s $11À
perfcies./„Y

t`e

A depositante reivindica a prioridade do coerspdrilainfer

pedíe.o, depositado na Reparti;ão de Patentes dos Metade:1 Unidos , da
Am j r1ce do Norte, em 23 de junho de 1961, sob o A g 1194Z5./
./
PoAto a o 1 do total de 6 pontos apx,iséntadog,t

e

.

4

1-Eordo N e

17A.910 de 1? ao novambro de 1965.

Requerente: AeRRIc0 SANTAREILI ROVERSI e EDUARDO ItiEIRA LEITE .

GUANABARA. '
,
A
.

Privilégio de Invençect * APIMPEIÇOAMENTOS EM RSPEIGA/SA

e

....
..
Ui de março de fero

ERMOI NO 1 77.831
J
Requerente: IMP-INDOSIR/A DE MATERIAL PLÁSTICO LTDA. . OUAtintsitã
)
,
Privilégio de Invenção "PROCESSO PARA Punir e ITILNO DE MATERIA PiéS11-

Nt*".

pasumAriu

PARA CAÇA SUMMARINA',
gIVINDICACUN

1 - Aperfeiçoamento. em espingarda pneumática para caça subeteri
rt

REIVINalCACOU •

'1 - Processo para produzir fitilho de deteria plastiCe eqraeteri
.ada

pelo fato de se fazer correr dois ou Maia fios de "Rayon" atra de

5gal piro separador, cuja pOVA dianteira /
fica afastada da ferramenta e par

na, caracterizados pelo feto de ser a parte inferior da coronha e

rt

°artilhado e uma base lamelar tendo ume dos extrenidadee dobrada

em

ão4mlo

obtuso e a outra em forma de gancho, eneaixando-se esta em

Onde corre o Poliethileeo no estado semi líquido ou pastou) para ser dl.

entalhe previsto no plástico da eoronhe. Na parte inferior desta,

2:ribufio sabre os fios de Rayon entre dois rolos, um articulado e outTO

•xputhedure, há um alojamento para guarde-st' o carregador.

.fixo,

Ponto tI G 1 do total de 5 ponto. apreeenteee.,
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentadose

FIG. I

o

molinte Preso* 1, parte superior da coronha por meio doem registro

um

Lg

Qc.iinta-feira 7
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Janeiro de 1971'

:
TEIMO Wt 116.245 de 6 de feveteS:ro de 19bz
Requerente:TRE DOW CKEKICAL COMPANY
Crlyil6elo

~

914A COMPOSIÇÃO enrign gn Ot

nino

ORM 1110.
-2:W4

e

municavhsa
Oma composição fertilizante que cobteu niarogenio na roma de
amOnie ou tona- amlinio, caracterizada pelo fato de que a compoeiçãoon
tio de 0,25 a 25% em peso, baseado &Obra o pleo do nitrogéniono feri,
tilizante de um ou mais agentes escolnidoe doa ee gUiatec grupum ge
oompoetoet
a) trieloro.:metil pirldines ou p etiz peie,
b) compoetoe W-nitroeo tendo ti férmula geral&
-

)1a qum4 1 1 e 2 2 IÕí0 tiA fddidol aiqii Ot ntiélOtilif, 8 3 • RI

significam radicais alquila OU aralquila inferiores, •ventualnents
eubetituidoe ou fechados em una cadeia, E é um átomo de hidrogênio."
halogêneo, um grupo trifluorometila, alquila, alooxi, nitro Ou asile:g,
nino,á um radical da série bei:cênica ou taftalinicar e e a 0,04,ra
ou 2e X- g um anionte, caracterizado pelo fato do •f snur
a) Ise ae0...cOraate de tkoélé "ral(
(1112
.03
044-16
'

..0
_)( .

fi

em que A é utile, atila, fenila, toilie ou eloro-flibila "qUendo A é
metila ou atila, ou Á e B aio interligados para formar oom o atuo de
pitrogénio bieico um anel de 1-piperidiie,
1*, 3-pirrolina ou hexa-metilenimina
e) alquinOie taroiários tendo a estrutow.
kft

5

OR
im que R é hidrogénio ou estila, e l e um radical alouila tendo de 1 e
1 átonos de cerbono, e R; é um radical alquile tendo de 1 a 4 ót0OW
le carbonot
A) um oompoato halo-fenol ou •ews estie tendo a fórmula secai.
t

R'
ia que XeTé cloro eu bromo e c aegunuo,J e anwrogçaloi
1) usa halo-unilida tendo a fórmula:
n </çz_z____>-~"
\
I n /que 4 e ~nine°, Et e 1ou 2 e n

e MD

,-/
,

PC

1
X
e queA e hidrogénio; media, cloro, bromo ou flúor, t é flúor, cio.
z ou bromo e O é um grupo amimo, dimetil-amino, alquil-auino Intext*
r, ou alquinil-amino:
g) amino-piridine . 00 sal de mesma, tendo e eetrutttre geralt
T

á hidi-ogênio ou aetila,
é hidrogénio, Cloro ou bromo;
. h) uma halo-abana tendo 2 a ) átomos de carbono- e 5 e e Awn0,
le 40r0 e/ou átomo* de bromo,
Ponto mé 1-do total de 4 pontoe acre:o:iate:4=N

fe que I

177.807 de 11 de março de 1966
teouerentiel PattawEREE HOECHST eXTIE(OESXLLSCUPT TORÇOEISTER uma
á BRUNIR° -Alemanha.
!rivilégio . de Invenção; "PROCESSO PARÁ A PREPARSÇÂO DE 00 - 000ÂNTES
BÁSICOWAEITIOMICAÇOES

!RIRMO NI

1- Processo pare a preparação de amo-comete. beeloos # livree.d•
grupos d g 201dO sMitaolom a de ácido oarko,4190, PXXXXIXXO
_

;orlas

que R, 2 2 ,Y, n e X- têm o significado dado; Oco um atO emspeabeW,
XI
to que copula numa poeioão-p, en relação ao grupe "n11. em que ht,
* 4-• 1, 4 • A tês: o significado dado aolma.
requerente reivindica a prioridade do oorrompondonte -podido ak
poeitado na Repartição de Patentes da Alemanha em 12 de nardo aa tnAmC
•ob 21# 7 45497 IVc/22a.
.Ponto énioe.
T2R1O Xé 178.196 de zp de março de 1966,
Requerente: REMI, & CIE. G.m.h.H.
ALEHUIL.
• Frivilezio de Inveunãof " ACERVES DE Lé VAGEME AIIIIILL11103 DE 1.01621 BI
em

AÇA0 ALVZJANTE ",

radicai wwwla ~rrtm.o
mi ácido monooarboxilico, que tem um pesOmolecular de 46 e 300, e
que contém sOmente os elementos oerbouo, bldrogéné-0 0 oxt.géplo DO 00
eetrutura:
' f) belo.aniilnall ou seus p eie tendo e fórmula geral;

CM

em que kl ,
, 11 4 , I, n e A poheUed o eashirl~ amou . mem= OJOU ma
gentes alquilantee; ou
li) de me oopulor o p onPosto AG ain.2.11.ft ao =à !usine cuaternivia 54..1
filraula geral:

REIVINDICLCOW;
.

A gentes de lavagem e auxiliares de ação de lavagem alvejanteon

forma salta ou escorrivel, em particular, de pó fino ate granulado*, do
preferencia de reação alcalina, caracterizados por um tear em:
a) um composto de cloro ativo, que libera cloro em água friN
b) um per-composto revestido com um material insolóvel ao egua4
' cujo revestimento coosiete em pelo menos, 50% do um produto,
de condensação contendo nitrogenio, que libera o per-compoa
to revestido, contido no mesmo, pelo aouecimentd, na fase
aq uosa, a temperaturas na esoala de to 4. 70 0 0, de preferene
sia, de 45 - 650C,
lendo que 0 Material de revestimento representa uM produto de condensa./
gio smelhante ' a amido e/ou ster, de ácidos graxos, loto 4, toldos grad
nos livres do grupos Ui, ou exi-kidos graxos ema 8 - 26, do preferenol
a, com 10 . 24 o, sm particular, com 12 . 22 4tomos de carbono, • amonlj
co, amlnas alifáticas ou alquilolaminas alifítices com 1 - 6 átomos d•
Oarbono por radical alquila e 2 - 6 átomos de carbono por radical alqui,
lei, que pode tembien conter, ligados sob forma semelhante a amida e/ 01

eeter, radloals de ácido policarboxilicos, sendo que a quantidade doi
per -cmapostOp ' presentee importa em, pelo menoe j 2/3 da quantidadé teOria
cemente necessária para a destruição do cloro ativo presente.
4.1i:indica a prioridade do oorrespondente pedido, depositado nO
hepartição do Patente, da Alemanha, ma 3 de jülho de 1965, 00 O ii‘er0i
a 56 46 IVe/23e.

.1)ont.0 Ro 1 do total 40 12.0ontoe aor.OeeotgOb.

▪
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TRIS0, !4Q 178..70 14 5l - db 0,10-01
PeqUereister AW NWA 8 20LORAÇÃO D2 gd/R0a)19:MMIO 8/A) 4 DIJA801RA
Frivilát14 de 1fléciOro 9iNÓCÉSR0tATALX105 FARA I 0:ffiglail
EM IÇTIAS INS-ATURADAS E CATAUSADORES PARA §STE
glY15tackasi
•
. processo cafalftiOn de nXidaçõo de of:etid'as in bitrile0 104,
turaas, caract er izado p or COMpreender o contato fUtIMO de lua siatei8 XJ54
catalfti co , consfIfUido de olafina, água, amoniado é o gigínid DU
misturas de oxigenio emitrrgenlo, com-catalisadores de Éxidõt iisto g doo
Sacai/ias V e VI suportados sabre óxidos das famf1ias III, XV e VIII do
eirtema perlodico,
Ponto n* 1 do total de 10 pontos apresentados.
de 4 de a:Wel:113r° de 1964.1
04crente; L'ELECTRD-REFRACTAIRE,/FRANÇA,/

• dam NO 163.950

Privilegio de Invenção: COMPOSIÇOE3 REFRAT448./

Jgial. e ó oU répresdata uai minerai intelk

1

flikaseatà sA Winero inteire tapórIo ou lettali -ã,
oriprósiota ao dánoro letelró taparior oa i4441 4 3, eada
tia zulnerall estile lividge pela rikagga + to d,+
t
ijoll. earbox111oo•4dfUnalei It
4â
(It)q

pelos datara-lhamas O ou 2 • goe contem pelo meãos do gruffi
410011n/0o com 2.4 átonos da garbaaie agetimentO IT1404pÍ4
ao ao entre,
representa um radical aramou-ou ou alielelico ou an radica
aliftico, saturado ou nio, cias pode Ser laterronpido pallep
batera-alunas o ou 2

que cantem de 1 a 4 gropoie quo compli
toa, coda aa , do 2 a 6. átonos dicarZenlo tiretamento 11 4
gados aa ao outro,

quantidade de Serro (quando ele esta presente) bastante pequena de

tea o valer O ou ropresente, ao ~oro liteiro positivo,
designa am nersei'o Inteiro positivos

t'

tem o valor O ou representa on námoiro inteira positiva,
representa um minero inteiro positive,
representa um atleta:o inteiro que pode

it do 2 a 4, 0
ropresento • suinara 1 eu e neasro 2, Coado tido Iates *R5501
' roo estão ligados pela relaçhg+tvaap+ 5, geada 4
coadensagio efetuada ssi , Cormaçie es ama on:agla de água 41
por grupo *mínio. inidificado, on premuna de áoldes da, feí
aula geral 117

requerente reivindica a priorlaada ao correeponnante

-dpositado na Rópartição do TaXg0tes da França, am 6 da noveg

COOY

bro de 1963, sob no P52.842./

URSO Po 159.335 da 20 da maio do 1944./
gooteerentet uma palma Lt4,/01NAI(./
Privilegio do invenção; PR9CESSO Dg P1EPARAÇA0 na POLIAMIDAS 011 .
L1ZÁTBIS COMO AGEKTES DI 1GOALAÇI0 ZR TUTORA,/

ia poliamidax, oolóvois ia águo, praparoóos eandamoe440-se polia 7
cioso da Sarau)

nO

(m presença dó *crivados funcionais alues ácidos, tomando/
parte 44 reação - tais ácidos ou soas durivados,sto
agem
abalo; oomo os ácidos palicarboxilicos OON4 mames aeilma
ta*, reaeacub oca es grupos aet latidas primários *a amuloel+
rias presente, das polia:eines da referida anula I.
A requerente reivindico a prioridade do worrespediedtmt
O* de
20 és

N,

11)

(44.1

2 sopreagota de item° de hizdregZOLO, can radical aAtietico coe
toado de 1 a 4 átomoa de earbeatio ou a radical féallioe, o4

Reivindleaciea.,
1 - Processo do preparação do poliamital atilisAveis,
a* agentes as igualação ir tintura, cple st ~autoriza por galem /

I

e

4

Parlo:* temperatura de fusão completa./

Ponto n* 1 do total da 3 pontos apresantados./

rtns

R representa aa átomo de hidrogênio oával
repreaentaa, eade ao, an radical earboxi.Zioullic4 quê êd 4
ori
cerra do 2 a 4 átonos de corbánle,
X representa am radical 'Mítico evadtgammate iotorreopido,

oactorirgital pelo fato de conter em peaos pelo menos 90% de Mg0; uma

A

I

na qual

ção de peças vasadas e solidillcadas em moldes de conforMa 044 , aPáz,
fusão da carga em forno eletrico, que devem resistir a corroa 44 a
r, erosão em meio básico, ma particular, nos fornos meta14rgicos 1 na-

que a ralação ponderai Ca0)310 2 seja peio menos de 0,9 e no máximo /
do 1,9; impureza s secundárias cuja soma permanece ,ZOSerior a 0,5% I
, sendo que essa mistura forma um banho de largo Intervalo do to3.1die.
te~orat.11$1
Meação Ao ser superaquecida no forno da fuóã fl

041,41419,!4

(2-V5

1 - ComposiçeóJ refratarias, apropriadas pára flreiCd.

modo que o ferro, calculado como Fea0 3 . corresponda 4 Uma proporção /
'Casse óxido no máximo igual a ,3%; pelo menos 1% e no míxlma 6% de /
Al 20 3 ; pelo menos 2% e no míximo 7% de te0; sílica em proporçãO 01/

W (?424,

91),

Reivindicações.,

)
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.14~,-17L

poteate depositado na Repartia* do Patentez da 2040 qm

maio. to 1963, sob o o 4.280/65.,
tozto a* 1 do total de 2 pontoo, Op.ornoatelai./

1112MD Ns 1584 229 de e do abril de 1964.
Requerente, PERSTORP AB./CIA.,
aa qual
• represente ai how+ no Oldroginio
1 represente aa radical elifátioe, evautoilmeate substitaldo, ato
azeerre to 1 a 4 :tomo, de oishônáso
ropreafinte ai :tivlical •lilítico coostitaide por um tropo elooili
niee eneorraado de 2 a . átomos de carbOalo, ou pot vários gru
14% Aloollenicoo separados na na outro peles betare-itemai 4 ou/
$ e que •nsarraa, oada ao, de k a 4 ít0108 te earbónie,

Privilegio da invonçlo; PROCESSO PARA FRUO:UR TOL/MEROS D2 FORMAL •
urna Dl ALTO E 5Ak2D rtso MOLECULAR,/
Reivindicaçãos./
UK

ov .2...o e baixo

premisse° per. produzir Polímeros de fui *14.6.

moleculir, por moio de evaporação de água dg A
uma solução de Sormeldelde em aguo caracterizado polo fato de se roí
lixar e evaporação ~cata an.certo período de tempo, no máximo, -40
p.cso

15 oinutos, preferive3.me0e, dentro de 5 nleujaoa a te vílit9,00AMS;

.

.

'Janeiro de 1971, 81,

Quinta-feira- •7 •

ato, Ja 1.Ái:2í2:_ de 20 . doe ',‘ adito de 1962::
ite 400 na diMg,
n'o. •
,
:
7
":11biqUerantai
' lliájá:0522/iiiTlEEdiiil/Z0MA2T n( •'42.200t4 ,
200 em de• • 114'retiffilaido:116 o'idigfrOlualdeldti faina& iipIÚJ
MO'il4g,lerdi'. /SiVenoãói "..: 1,110011$80 ,2Mtkd Pi1EMI0A40.,1;a:030,1~
Sante de, ralara', d
e
tsode..s d
*Ob•costIrs44.
.
"P:0208,AS'ie
• (', „
,
,
N
*ooidadt de raztrietioncito controiada, 'fiaide 4.41.141,611441"ef 0,1é:,1;
11EIVIEb/0100/0
4
o sedei desejado de polfaerisagEoe(
nom%
_
..:rrooesio paria a fabricação de pegai citrato Pideleia
.earstrtasSt
.
•
... , : - 4eivindicatio se • prioridadeÁ go ledlO a d.#0 SPNO4oSW4 --4
ada
pelo
fato
ser:. material sillottio0 fibroso lioanbiltaado da
•
. .- poassacaí 'ata: Zepaiiiiglit; de Pastentus da Es- a4oln, aa...1.0. da al.0.1 dl
"• -'oatoa aloalinoins proporgão de 0,02 a 0,07 para 1, epe aolugide
, aça0114
.conoentrado-a afico, reduzidos un'tiamanbo 465140 intim es,1 • lo 5114 e
as 4.005/6,.: , .-..-'..',--• -- .k .. : — - • ; • - 4.. . ' ' ' .- . . . . '.
'Produto-intermedikio asslie . obtides , aqueoido. • AsaltData,"Olialt SSOG
'
.
Tonto 30I. da total de 5 pontoe allfeek4t1delsoft
• 9000, •,át6' qiie imersa se torne viscosa. • ,
;
:
1963,i
dos
,
Reiviadioa
a
prioridade
corrent
7EE140 N o 3.5o.347 _do . 11 de revereirer
pop
oolsoo
...0001111011/4
P
.
•
,,
l
io
e
n
ai%
•
hes' Repartição - de Patentoe da' Alemanha, se 12. 21 de eatacbro da 1961
Requerentes Ent i steE EEEMIÇLL
•
•
,
e see.12 de- Raie; de 1962, respeotivaise,n
to cob. Os ~roa* 30 680'
DOMP0ST05
-1)Z
LADE1itma4.14-4.1tiiid
0204
PriV1144.1;0 , de invenção%
30,
735
vibitiob
32
246
11b/B0b.
• • Da COMO CÓMP0NENTZ PZíltátÁl, 4i$E8/05 E EM 14tare , C0~5 trV- 7 •
do total de 16...pot4"•• opsurs017:4011.
Yoato

•-..
-

•

•

•

• *I
.—
,

•

;,•
•
- •
• .1 ,
.
Gol4po
. sto's da -ladrilhes pare pisoe esegitinfeke ~do •
iteivinclidagões.i

!IRMO " NO 115.825. de 23 de déaaabi: d • de 19594qterentat Telt (1101ERAL T/RZ a RIIBIElkahlyart ife e•
ibriViligio de Invengies,..013E P2005380 l,ZZA 141:311 UMlI :PZIktitat0-102:2à.110210
t- -•
' .dDIZTÁNO"
•
---4
•
- -.
RitivINDIegnia

-

'"•

daingdlite prineipal asbelltdE e ui palmara centeridd
rtí411
compoeião Plistica or 'sícteriisada . Par conpreenclear : Ça3
na ,de, -Clorato -der vlsalliaionsistindes - da Pólo geba 80 vor e;a4tq
elátftto de vinil, ,earselao restante lac.detio •
prece Ur mer 0olrotar0'
•
- pasto orgtinico etiiâniosementia_não eeat 'tevados ao-leseiloaerlaivol. Ma 1
clarete de vin3..1, ` (b)- asbestos; etc) COao eítibilitstelbr ui eakti5/':.

• 1 the processo papa falar na peejallnero, de pai/
ditada°
uractariaado por oacpraender rugi& altarhala * *palo'aenna
eadeaolvao,
de
um
poliste!
polia
a
•ges
obtel
MI Wel
•,
:
_
linero tardo grupos. ital.., alternadosr'llgados aasa+4S, Irpal dto.
to coa e tonualar"
.
•-• Contendo na mease , de grupos .1soctianato.::
o •
t• • ,
priOrldade de ourresposecurerso
Penado 411.190e2
x
..
-_
-,
o-na hpartiaao doe datados tinidos da daktca ealt-de joigrO de 4953
.
g -755•5ft
d
.
.. I
do grupo consistindo. 4.5i ,03 .. E ••
ia qual. X • un.mambro
,
: i'
• - - Ponto ne 1 do total de 16 pontoo ateueePatiai. -•
R
Ri
'
1". . ' 41 •"-'-)41
'- . '
r '... Á
,...,..>a
, . Á.
, '• • • "'• • ••X, • •• -, •'• - -` "I" - - '-' *
*saio, 5' 115.1101 de Ne de ~embr. de 1965 • . ..., ... - - , - ...
:
:, .
lifinerentse 0120,1400
. dIATIII6g d a tileddla er amo • ezeniki
-. - - - ;4•'1.
a
I
a
,.;)
a
:
,
Invenalce iiipatermçueerreaselseugge kairtancdir
.. - ,
, .- •
•
• - • perninnateets-' -_.
• •

•

.

3;

;

f

.

:

:

•

.

•

.

• . ,

•
.
•
" . . • ,.
,
. '. .. : 14.a3, • 11 em tilda s as referidas
dama:ias,
SlIcr:zadobios
AO,
g
ie pti,..et39-: .' a
ta0/1
'''-.
&latindo da hlaragInio, - akaatia .44 i0114,;:^e-r temide/zadot.
•estando p,reecente Mana quantidade 'suficiente para 'evitar a desce..-

1 - 21131MMUCURLATOL"~iik 019-$.0* d•,,
igara euerelaseeato do auto ..tranffeinador - es ".dadloca • emrser 'de p- tA
. i extra:Lidada penetra Ga ha aolaakde sega' ealb .
te ligado a una barra, *aja
, relaiesate se apresenta ligada' a eon
- tgitos dieportes aos
de 1 WI19 'A .
--is
• Impila. 'sande no, entre tais contactes 'pode si dialogar. aandeldeMpisam
. ,' tad• per bobam* eletronepatioa, alimentada peie ante•troztorandoa, td•
•,,. , . _
tando •es , ratolee adv./ ligada a na condutor,. pus atroavam* latinalatáta a
• r
'Miá* *amplia, oarasterisados diteis aporfdigiaSeentes, pela ?Magia 40 .
tiesasfermader a ama b' obina, coa .mollioria ame oe -contaatoa, ~alando •
duas Unau da ontrada, suentende.que regular • normal a tinius de eidda•
¡ande "a - chave da audanga : d. tonai. interna caia'atuns.
' Pente agi 1. n•n tata1 da Z. paletas aprenataael... " , .. .. ::.;• •
• ,
PUXO Xe 160.7142 de 9 de ' julho de 19611
lioquarente e 811883-110131ZWC 8/Á - 78424
Prialagio de aoengao m composIçca.3.13awse regmeme catariam

eitrfflia
.

• .wração.. , .

ltai.vindica-se a prioridade d' ecorra:lie de igual Peat •
'to de patente de invenção depositado nos Estadas Unidoc.elei
ia d Norte, ase 12 de fevereiro de 3.962, sob no 172.764./. .
•

- •-,
•

•

Ponto n .o 1 - elo
, totel:- de

›-'1)tuat..os

•
TERNO
138.44-3 de •25 de abril de ' 1961
**quarenta: SOIVAlf •-1341g1ca-;"•-• '

aferadentadás./

la•

•

' •
meta&
UTILIZADAS PARA A PABRICAÇXO DE .4,013A GEL
.pzeADÁ POR MRIOr DE AÁZLIII.-JUITZNUIMOZÁZ"

'

•

de„Invengão:' .PRoasso DZRtOlkÇ0 ims 'SOLUÇOU

,
•

DEIVIILDICACZES .
1-0a~sto para a reigsrieragío . das *eleição* de recicla de si.,

quil-intraqUlhonas utálizaeloss para. a fabricação de agua oxigoaada esa-,
gundo na processe qui comporta as fase:: sucesiivae- da aldrava:10"LO,- e,
te oxidag ge, daracterizado porque trata-ai asalurio.de reciclo,. *pisa
e fase de oxidacte e ,apeis...la eitraçAão da água oXigt:riãcra, por ~Iode uri

•

;

junvinicactus

3.- Composiglletis -; base da psollaberoa..do.alofinas -toado dá i;
itotaimi de carbono caractaritadas pela . tato aw , oenteaaa ainvoltinaamisto- "ie •
0,02 a 3%
. da use di:ater, do doido t.lodipreg gni.° ge da um illool grane -41
longa, e 0,01 a 3E, Is , UI Sater de irada eztudge /uma. pèrezt-

na ausincia de ;agente oieIdante.
aldroxido
• '70-át-PC0..cooh
- de um metal alcalino,
;lie Áe ' separa eventualmente, ao senos uma parte da alquil-tatrahiároe
, . -,
• - antraquInona formada durante a reseaeração: '• : *
qua
l 4,!:ropresenta use radical arilene .-ecui tos -ene
--e4U.C' renta reivindica a_prioridade'do correspondente psáido dg • •'
eos¡retee na PapartÇção-da ' Matenteí da xeálgicadW- oR 13 1, abril da1961...;
almente substituído por um 'ou viirios radicais hidrocarbonados • compobtai
'
.
sob zi O 480225,
. .
.-e I de o radicai YO- em ,pcsigão qualquer .
st.bre o elido; R representa na radi.
,..
., ,4- , -,,,,•':!-:Ponto n o.I.Uo total de 5.ponto“Wananiad
_
' X representa
.7" . • '
.
eal Cedia;
um £tomó de hidrogenlo ou um radical bidrocsako' .
• -n
•

'

, ,

,..

21*
t

•

.

:

1,711P/C41 4t1C.41*;..1/"
.

k,•

Ouintadeira

Moa azgrautco, einioniatioo ou dromitlea erainAmal*mato gabottOmído*
IhOlsente ta amo do hidrogenia ouvem ~leal asila per ema Ve g oreadkUC
tsns gubstitdido ou comportando antros grupamento* tundonal g, por som.
sa ia um radlea1-00-14001* no qual O repreionto uma ligage0 atum ea.
401.hidrocarboba4o dl:relento • R* momento: um radicai acoito,
04104
111

4? tu U8 4.211110M dada. actuo,
91nalmento a roquoremto reivindica a prioridaa. ec
ped!ldo depooltadb na.Repartig go do Patentos na !tanga eob oe ado.940.876
em ) do julho do 1963, • 973.233, em 4 de mai0 do 1964.
Ponto nd 1 do total de 2 ponto* aprolontados.

ar*
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7

mal

dlotalddloo a prioridade do eorrémodoaSO Isedtda, depor/bade 10,
llopert/Qe0 de Marrai da dlegNoaa, oe 13 de golo do 1963, 6011 O eiosetil
6'39 23Y MA3%
douto be 1 do total da 2 postos aprosontadoe,
tele 11 174.811 ao 3 de novembro de 196,
Requerente: J. R. ORIGT S.A. -SuíçaPrivilégio da Invonceo: "APEEIRIÇOAMEXTOS ZM PROCESSO PÁRA A raoregb'
DE PIGMENT03 AROMATIOOS Wei110010LI003"
9EITI1DICACU8
1- Aperfeiçoamento. em prooeseo para a Produpho de Pigmentos da
benzo -(g) -nafto -(2,1-b-)indolizina-8.13-diona -14-carboxiar 1 2ami ca da
fórmula 1

(I)

4 01;20 00 176.174 ao e do sargo do 1966./
'lleparaute: CIRA Gould; Anonymo./3a4AW
'prfi vtlegtb de IavonçIee PROCESSO PARA A imanam De 10105 COM8/04)
ci icolimmenio =Uvas, CONTENDO 1rtT1001310,/
Relvindicaleeso

1 . Processo para a febricaçAo ao novo. prouutoo de Coa
donÁaçêc cnrevelo, contendo nitrogenio, caracterizado pelo feto da as
condensar, em um primeiro estegio, dicianodiamido ou oladamide, preto.
rivtAmente, a ume temperatura elevada, com Utall pollamina, contendo,
poln monos, tres grupos anino primírlos o/ou soa:aderi:me e, et* um se
Nolo entedio, ft fazer reagir o polloondensado resultante coa PP"
1111iyamt~-11driai, preferivelmente, a uma temperatura elevada./
a dopositanto reivindica a prioridade do correspoodente
uspositado RO . Roparticeo de Patente; da Suíça, as Z6 do Marga
45 19450 sob o Ao 4z08/65./

o

onda
A é GD regido* ornei:leo uno oupoviSUIU0 ou OUo1ull:U1O0 por um ou mate
átomoa de halogênio ou por alquile baixa, alcoxila baixa, grupos a.'
riloxila ou ariloxila balogeno •ubatituidoei
3 é um grup* fonila ou alia- ou beta-naftila nio substituido ou gabo.
tituido por um ou uni. átomos de halogênio ou por grupo. alquila boi.
ta, st:Joana baixa, trifluorometil, eiano, aloanoila baixa, areia,
, nitro, corta:11a baixa :aquilo eubetituida, sulfanila baixa alquilo
substituída, eulfonil alquila baixa, en/fonil anua, carbonilemint
baixa alquila substituída, oulfonilacino baixa alquila aubotituida
ou carbonilamino baixa taco.' aubetituída,
caracterizados pela reaçao do um halos/neto ao acido oonzo-lo-nafsei
(2.3-b-)indolizioa-8,13-diona-14-carboxilloo do fórmula II
00 -haloglhto

Funmoo

ramo n0 1 do total de 11 pontos apreaeatados./

II

re00 li 157.473 do 1 de março do 190..
4411orantst PARBOREM BOSOWIT WIRRSESZIJSC011e form. Mal.ter ~Mo
Brunias - áloaanha.
Erlt116cla di Islmosio t momposiço= immurzebous uma da
011 ROMICA DE MAT gaveva ~anos
gsnampzuc0/
A - Onapusiçdes intensirioaçoras as limpeza na lavaga "taloa 44
triaie fibroso% caraotorizadae por um tom de 0,05 a 5%, por pimpoodS
•.k.nuie ~kl 1,
•
C1/2"Ho
>
R . CO - X
O
'%' 082 - g0

3.

quo R significa aleoila, alootiarzna ou orna de 4 a 24- it0000 de 44
Dy) e ou d• e. wamoopt da fórmula prol III
/vila dd2011
d.
CE2

COMA

as Os li tom o sigaltaoauu mama cittdo e No e um mlniralOnte do um. ad
ia Alcalino ou alcalino-torroso, olumini* ou um aloanolualaa do baixo
juo molecular, de proferenola mono, di ou trietanolanbta, geado o ~Ni
al :Ur' completar 100% cdastituldo do um oolvemte, como sola um Melro:**
louaO allritloo, totracloreto do urbano, cloreto &mutila o outros
produto Morgadas aplicado na lavagem cutioloa, ecoo sej a, og Pai.
Imeto da aleolla ott alooll.arilao sulfatos dl:Acoute grados o eadg;dg
tgi

O
onda o halo/0Mo 6 o cloro ou o cromo,
com moa mono-1-benzoil-arileno diamina substituída ou aio substituída
•ou oon uno omo_g -(1. ou 2 -naftoil) -arileno atuiu* aureeentmado ast(
mula XIX
*21 - A - IR - 00 - o
pode A • 1 tio o .1gnificado anterior.
A requorente reivindica a prioridade aos oorreepoodenvw. pedidos
depositado. na Repartigio de Patentes da Inglaterra em 7 de novembro
de 1964, sob as 43476/64, e 9 de fevereiro de 1963. sob O 5309/63.
Ponto ao 1 do total de 7 Pontoe apresentados.
T9AM0 No 171.124 de 9 de julho de 1963.,'
Requerente: eTABIÁSEMENTS 10711LNA0./ FflMu,1•
Privilegio de IavonçÃo: PX0C2620 PARA A PBBPaRac10 Dd NOM 90R407e8 /
MONOAZDIOJS.,
RilvindicaOes./

1 - Praceou° para o prepnreolo do novos corantes mono.zoi
cos da anula geral:
CS
CE2C2,Cnos
'

C''Sa "C> I"
na quel R representa cai grupo alquile ano SOD3tItul00, mas evantualmee
te ramificado de Cl a,C8 , e R' represente um grupo alquile de C l o
05 ou um grupo alila: rnrArtqr 1rAda pelo fato de se copular,em maio L.
eido, o derivado diazoico do anino-2-nitra-5-ciano banzeno com um asco
te copulanto da fermules
. ri. mula
W1'1 \

h
em une R e R' tem os OloSMOS aignificanos que •cimo
requerente reivindica a pidoiiode do' corroa pondOnt e pedi
n
MI 16 de Julho do
Ido depositado na RepartiçÃo de Patentes da.Pranço
áll09Wsn./PrOONIta4oe,/
19649 "b VrP

'
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T2RMO NP 1 48.815 de 1 24)' dd

Privil4gio de Invenção: ',' 1 ,1,20CESSO E APAREIRO PAA REiSSTIRSCPEROICIE3

^
ti9W
e . 44W-1.0ás
i67,516 de i5 1 d."

Drramus

SãO PAUDOt
Requer-8m~ SIECFRIED CARLOS WAHLB
8 FORNO ELÉTRICO GÉMEO E PROCEsSO ^ PAA A,
41tvilágio 84 Invencãos
_
•

.1WICA010 DE IÇO RO MESMO",

,v
( 1 j. Yofbb e1dtrie0 Offieo e prooesso para a fabrioação da aço no
o, caracterizado pelo fato de forno ser compreendido por duas oar
as, praférentemente oilindrioae, interligadas por Meio de um douto
le opa:má° ta Bua parte mediana de modo a ficares em comunicação uma'
. 60M a Outra, uma.salda em cada oarcaça diametralmente oposta ao ponto

para
::::: : aa
de escória,

u::::.
ca

i
g
t::n::i.::::j:a.
p:::a:::::::
13::: :: r::çi ao sa
. e :::::::o: 80 :d
to a referida saída na oaroaça, mate elétrico. para gerarem calor 1
1,- suwerívei ge aRternativamen`se em jogos de aberturas cooperante, previw3;
teke na parte superior dee releridas carcaças, meios injetores de oxirihnio ineeriveis alternativamente nae referidas abertura. pre_gatee /
jaae referido§ caroaças, e meio' de tranevazamento em onde .ame. da*
h,
raferidas oareaçae o qoperantee com panelas de vilouj. .
apresentados.'
• yonto 13 8 1 do total do 9 p ontoe
-.
í .4g,N•

' 1,..

DE SM-CORPO - 6o a;

RUVINDZAÇCA§..
t•

j_VINDICAOCES

1.,1,:::::::° entre

ide, 41963;

Requerente: RIMEM MANUFCTURINGiCOMPANY

apROCESSO E APARELHO PARA REVESTIR SUPERPICIES INTERNAS DE UM

CORPO &CO", compreendendo um aparelho para aplicar um material deterai4
do à su p erfície cOncava de um corpo arqueado, aquecida, caracterizado
por comp reender: um membro de armação de apoio; um membro perfurado ci.:
lindrico rotativamente suportado no dito meaN'ro de armação de apOio e aL4
daptado para receber e reter o dito materil determinado e descarregar Ol
dito material do mesmo pela gravidade q uando o dito membro perfurado i
girado; arranjos para colocar a dita superfície cOneava em justaposiçãd.
espaçada ao dito membro perfurado antes de descarregar o . dito material ;
1
determinado do dito membro perfurado; arranjos para reter a dita superfície cOneava em justaposição fixa espaçada ao dito membro perfurado en.:1
quanto o dito material determinado está sendo 'descarregado do/dito membr.
„pariMrado; e arranjos no dito membro de armaçãO de apOio Para giraro o
dito corpo aquecido arqueado em timo do dito membro perfurado enquanto/,
o dito material determinado está sendo descarregado do dito membro perta'
rado, pelo que o dito material determinado descarregado e depositado pe.'
la gravidade sObre t&la a superfície cOneava do dito corpo aquecido,'
.
i Ponto na 1 do total de 9 pontos apresentados.

20 ¡

F1.1
19

wog,,

••'"
or

Ag.

lIfj

11111.11

ff

9
renno N a 196.256 de 15 de Janeiro de 1968 ,
..,
.
a
.Requerente: FERES EMPRBENDIMENTOS SOCIAIS LTDA o - 920 PAULO .
P .
Sedela Industrial "NOVO E ORIGINAL MODELO DE DISCOs..,DE floalaao.
.•

'ARMO N o l6.277 de 31 de agasto da 19J.
Req uOrOnte: LaDRO XAVIER NEPOMUCENO • SA0 PALUA
PrIviltíaio de Invencãoft " CONTR6LE DA ESPESSURA DO TRAÇO DE METAS
PEROGRAFICAS POR PROCESSO VIBRAT6RIOP.'
•

REIVINDICAM?,

,rti.oz"NOVO E ORIGINAL MODELO DE DISCO és soRAP70-, opa; se a& t
flefaníreesanoialmente per Ser o disco constituido por duas capes (l)
_
tt ,.
3 sendo,la %a ) de formato elíptico entre as quais se articula um Oleio C)
t3odas as chapas e o disco fixos por um slide (h) e na parte superior dai
bispas hí um segundo .lis (5); cada uma deaohapas (1) •(2) são provi .
ae de janelas retangulares (6) re'gularmente distrlbuidaa e; na parti ui
ferior das chapas (1) e(2) hA pequena abertura (7); nas arianas (1) i(t )
ainda dizeres ou desenhos de propaganda.
Ponto no . 1 do total de Z pontos anretentad9s.

sa

AEIVINDTCAMS,

i,1 "CONTOU DA- ESPESSURA DO TRAÇO DE CANETAS ESPEROONÁPICAS POR
PROCESSO VIDRATOR20", caracterizado pelo, feto de o contrae da folga ere.
We a °Cera e o seu engaste, controlar a eSPeSSU2 a do t r a ço ql . 0 000t

te. &Miaram.

r.j_
roato n o 1 do total de 6 pontos apreeenten6s,

o
'434

,
_

2.•

wituig4U., ,
0— 1
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204e. N o 169.974 &e 27 de mal* de 1965.
r
illeque,rente: JOS E MENDONÇA NOVAES - BAHIA

'MAMO N*

(Privilegio de Invençios N6V0 APARELHO ELETRIO0 PAP A. TRARALIM DE 85/Elv
MENTO LE TECIDOS E OUTROS*.

177.886 de 18 de Marg0 de 1966;

Requerente, ~RD INDUSTRIES INCORPORATED .
Privilegio de /acenei** " PROCESSO PARA TRATAMENTO TÈammo DE PEÇAS DR

SEIVINDIcAÇOps

FUNDIÇÃO ANULARES*
SEIVINDICACOE4

1 - "RUO APARELHO ELÉTRICO PARA TRABALSDS DE HOLFAMENTO EM TECIDOS
is! OUIROS*, caracterizado por um tubo cilíndrico metálico, fechado numa /
etis. S extremidades onde e possuidor de um pequeno orifício central, e
fixado por inreso qtial fica alojado uma resistencia elettica, e por ser
;termeÀico de uma arruela, ou outros meios, a um cabo de madeira torneado/
:PossUdor de uma abertura em seu corpo para passeav e doa frios e)nduto7/
rres C,e eletricidade,
Ponto n o 1 co total de 3 pontos a presentado*, .

à - Processo para resfriamento de um artigo

qz.nriaue ue aorro come

pa

tos de espessuras relativamente diferentes, incluindo uma parte radial 1
externe relativamente grossa e uma parto radial interna relativamente fl
na, caracterizado pelos :stegios de fazer girar o artigo e, enquanto estiver girando aplicar' sObre a parte radial externa mais grossa um lí quido refrigerante, e conservar o artigo girando a uma velocidade tal que
impeça o liquido de correr para a parte mais fina, e estabelecer ume cot.
rente de ar que corre em sentido radial e para fora e eue produz um

efel

to de refrigeraçio menor sare a parte fina do que o , líquido consegue
produzir sabre a parte grossa.
Ponto n o 2 do tot*1 de 3 pontos apresentados.

TERMO No 17d.202 *e c5 de março de 1966
Requerente: THE CAREORUNDUM COMPANY -

RIR1, X 9 163.967 de 5 de novembro de 1964.
equaréntet GIROPLEX S/A - CADEIRAS E POLTRONAS,

slys PAULO

Akodéle Industrial* * NOVO MODELO DE POLTRONA

Privildgio de I nvencio "ARRANJO DE MON T *(wm u aRA 81XC3 DE REBOLOS g
ft!I 3INPI%kCOE 4

HEIVINDICAÇOXS
— Arranjo

- "NOVO MODELO DE POLTR ynA", caracterizado pelo feto do* o aseek

[1.

de poltrona apresentar-es por almofada trapezoidal de relativa Geme

a a que ee apoia e5bre uma placa de M.me/mies correspondente. posem

" do bordos laterais wobrelevadoa para formar flano. de akojamento da

de montagem para eixos de rebolos. caracterizado por

compreender uma luva e girando com

a mesma, um elemento formando um segun
Mango radial separado da .4 ità luva, um número de estojos projetados
entre os ditos flargas e porcas para forçar os mesmos a se aproximarem na
do

direçio um do outro, de onde um rebolo com centro sóll.do poder ser fixado entre os flanges.

mojeda:
Ponte n* 1 do total de 7 Pontoe apree•nteios.

requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido da
positedo na Repartição d e Patentes dos Estades Unidos da 4mérica em 25 da'
marco clè# 1865, Sob o no hh?.574
Ponto ni?

1

do total de 10 pontos apresentaJo..
42.---firgrOD
4 4C

F1G,
30 4

52 50

7

REBO-

LO ASSIM MONTADO

)
• 1
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'

Q 155.735 de Cl me (memoro de 1963./
•
1I
mequerente: SFERRY =RAND COmPORATIONVM.A.,
Priv il eg io de Invenc g ot CLASSIFICAM DE DOCUMENTOS.'

Janeiro de 1971 8
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TERMO X2 177.166 de 15 de fevereiro de 1966
Requerente: O. D. SOCIETA IR ACCOMANDITA SEMPLICE Dl ENZO

Privilégio dó Invenan •

heivindleaelies./
1 Um sistema classificador de documentos pare clessi
ficar documentos portadores de caractáres sobre os mesmos cerecterisi
do por compreender dispositivos pare sustentar os documentos portado.
rea de caracteres , dispositivos dispostos adjacentes aos ditos dia
p ositivos de sustentação para extrair e avançar os documentos secun
dários dispostos EICA longo da trajetória de documentos priba4r1a, dia
Positivos desviadores de documentos cooperando com os ditos dispositl
os que formam trajetOries de documentos secundÁrios, as

SERAGNOLI E

ARIOSTO SERAGNOLI

dispositivo/

UPLICADOR DE FITAS LACRADORAS

SOBRE TIRAS DE

MATERIAL DE EMBALAGEM'
RE/VINDICACOES
waMerie.p de emes
1- Apticader de fitas lacradorae Sabre
lagem, caraoterizado pelo fato que compreende um rolóte Je preee e (
ttaneporte das fitas M meloa para apresentar ao tambor ao fitas e pe.
re 1014-1ae a se enrolarem sabre o pr6prio tambor, meios para guiar a'
me tira a se enrolar eBbre o tambor e comprimir me fites, meios para'1
umedecer com um solvente colante adequado a cone de tira destinada a
comprimir a fita,
'-nto n 2 1 do total de 6 pontes *nreeentadoe

de desvio por trajetória secunsKria,' para desviar os documentos da

:rajetória primeria para uma das trajetórias sectuidórias, e disponi .
Ivos li ga dos com cada tr ai dtrie secunderia para receber os documunos clasRístesdos.,
requerem., reivfl,-•.:

.,31,0naente /
tiepusitado na Repartição de Patenteà s doJ Estados Unidos da Amí
.1ca em 28 do dczunui.o Ge 1962 sob .12 2/48090./

Ponto n2 1 Co total de 12 pontos apresentados
- D

D
4à •
--.70 I

FIG.I

e

TÊM N0 152.358 de 29 ce agosLu cie ivo5./
Requerente: JUSWIAL DE SOUZA MACHADO./ SÃO rAULO./
Privilégio de Invenvão: APERYEIÇOAMEATO PARA suasrnuIçxo DA cARNR7RAJ
CM

CHAPAIJS./

(eivindicaçoes.,
- Aperfeiçoamento para substituiçdo da carneira em cha p áus, caracterizado pelo fato de suostitur a carneira comum dos chapáus, pari
um elástico ou material e.luivalente, formando um quadrilátero Laterno-/
?c.nt0

0,, 1

,..Dr1 de

3 pontos apresentados.,.

178.550 de 11 de abril de 1966
•
Requerentes LAREDO-S.A. ENGENHARIA, COMERCIO E INDUSTRIA -São Paulo.
Privilégio de Invencão: "NOVA MAQUINA PARA BATER CEREAIS E OUTROS"
REIVINDICAÇOB
Nova máquina paro bater cereais e uux.r08, caracterizada por
~preender inicialmente um corpo p rincipal, em formato cilíndrico e
dis p osto fixo horizontalmente, corpo éste ouja-metade inferior de sua

superfície lateral e feita em peneira de ohapa perfurada, enquanto que
o su p erior é composto em dois trechos, (sendo um menor anterior, também em peneira, e a parte restante em cobertura de ohapa fechada. dire corpo cilíndrico sendo atravessado oentral e longitudinalmente por
um eixo Unico..suportado por mancais de rolamento, montado- eterna.
mente ao mesmo, e extremidade anterior do referido eixo sendo partnd2
re de uma polia, receptoro Se movimentoe, enquanto que a posterior rg
óebe um ventilador, de grande capacidade convenientemente enoo,o,,,,,,
em caixa envoltório, com saída superior.
Ponto n Q 1 do total de / pontoe apreeeo,...,

ft.16.

E6 Quinta-feira 7
!ERMO N a 177.051 de 10 de

DIÁRIO OFICIAL
fevereire

de
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8eçr10

1966.1

Requerente: PLASTIFON S/A, . PLXSTICOS E.DERIVADOMSRO PAue0./
privilegio de invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM SACOS CV 601,SAS DE LeeTYA,
DOS PLÁSTICOS./
ekeeeendicacõese/
1.

REIVINDICA0E3

Aperfeiçoamentos em sacos ou bolsas ce lamenados pias

ticos, compreendendo a existãncia de alças sobrepostes e coladas nas /
borde.; superiores, caracerieados por apresentarem tais alças, em 10 caMeção central e inferior da respectiva moldura, orifíceos coinci :dentes, e por um elemento doligação de ambas as alças, consistente em
, um bastonete tendo em uma extremidade ume flonga alargado , e na outra
um

TERMO fi e 176.664 de 13 de abril do 1966
Requerente: RAM PROJEKTIERUNGS- UND VEReALTUPee A.G.-Sido,.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PRODUÇÃO DF ler,0 RETORCIDO ELÁSTICO"

alargamento esferoide, assemelhando um botão de colarinho, servindo

tal eleeento pare unir almas as alçes, pela penetração di ponta este rOlec nes orifícios coincidentes aludidos./

1- frOCCA3J para a produção de fio retorcido elástico, coneeette
do de pelo menee um fio altamente elástico e pelo menos um fio para
retorcedura de menor dilatibilidade, oaracterizadc pelo fato do fio
de retorcedura aer fornecido etravée de um mecaniemo fornecedor e um
dispositivo retorcedor de anel e o fio altamente elástico, dilatado.
sem passar pelo mecanismo fornecedor
A requerente reivindlna a prioridade do correspondente pedido dl
positado na Repartiçao de Patente? da Alemanha em 19 de meio de 1965.
aob n a II 56081 VIIa/76e.
Ponto n e 1 do total de 3 pontoe seri:amontados

•

Ponto n o 1 do total de 3 pontos apreeen,eaoe./

fERMO N/ 158.534 da 1( na aerli de 196
Requerente: PAULIS SILK COMPANY -E.U.A.Privilégio de Invenção: 'PROCESSO E APAREIHO PARA PRODUZIR UM TECIDO
ELÁSTICO ÁUTO-ADERENTE PROPRIO PARA SER USA
e.,
DO COMO bANDAGeM OU ATADURA DE PRESSÃO'

TERMO N / 177.250 de er ee teveretro de iene
Reverente' DANA CORPORATION - 0.9,
Privilegio de Ineenção: • APERPEIÇO~TOS KM OU REFERENTES A UMA 0014
LIO

SIVINDICAÇOE3
L- ereoeeso para produzir um tecido eiaetieo auto-aderente, caracterizado por compreender os eatáglos operativo': de: eelecionar lol
gae tiras adequadas de um pano teoido e lástico; revestir no mínimo u.
, ma faoe do dito tecido oom uma substánoia g omava, es pena,* empeçadas do pano; e seoar o dito teoido •leietioe, amo lo revestido.
A requerente reivindica à prioridade do oorreepondente pedido tbi
positado na Repartição de Patente* da Ao:harto* do Norte em 17 de *bei]
de 1963, eob n e 273786.
Ponto n e 1 do tatu d.e 41 poeto. apreeentadoe

DESLIZARTE DE TRANSMISSÃO DE TORQUE'

eleIYINDICACOES
. Uma conexão deelizante de tranemiesin de torque do
indo um par de membro': telescopadoe externo o interno e

uma

0~

Lanes

conexão de

acionamento entre ditos membro* que peralta o relativo movimento axiel
entre oe membros mete impede o relativo movimento giratório entre o*
meemos, caracterieeda pelo fato que e conexão de aoionameneo comprem.
de um membro de acionamento de material plástico que fica interposto /
entre oe membros interno e externo, o membro .de acionamento floande

le

gado com um doe 'lembrou e tendo ue interengsee deelizente com o outreemembro.
Reivindica a prioridade de edentico pedido, depositado na
partiçãe de Patente. norte-americana, es 9 da abril de 1965, met: o e'
447 041.
Ponto n le

F16.14

A

do total de 43 pontoe aereeentedee
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TÉRHO NO 176.873 de• 2 de fevereiro da 1966
.
Requerente: SOCIETÉ ANONYME D.B.A. it e "'RANÇÁ
Z

,

,

.

.

.

-,

Prii ,ii‘lágiO de Invenção: "SERVO COMANDO RIbilduLI00, gulttatmme
t

pim dirm

CIRCUITO DE,FREAGEM*

TSÉMO RD 136:471 de 16 de fevereiro de 1962

REIVINDIC.ACDE4

Requerente: SOCIETÀ ED/SON - 'TALL:
Privilegio de Invenção "PROCESSO E APARELHO PARA EXPELIR SWIES DE FIAM
AL PLISTICO CO? NERVURAS"

Servo-comando hidráulice, especialmente para cilindro-a!
circuito de freagem, que compreende, em uma caixa, um serva-motor
1 -

tre

de

dí.

jo pistão tem seu deslocamento comandado por um 'a pressão de comando estabólí

REUIND/CACDES.

DM processo para oexpelimento continue:de seçbes nervuradase
dz pliatico, caracterizado pelb fato que ele consiste em murar uma pattc_
.

da massa fundida fluindo atreves de uma forma de expólimento transMitindo

um feitio feito fio para dita parte da massa fundida e projetando ta/ me(
se feita fio na aproximidade'do oriffcio de expelimento da forra contra G
material - expelido deixando o oriffcio da forma.
' A requerente reivindica a priorididdede id:ntico pedido dePOS1Nt
do na Repartição de P atentes italiana em 16.2.61 sob n) 6767/61.—
Ponto n o 1 da total de 6 pontos apresentados.
20 19

cida em uma celmara de comando cor uma servo-válvula disposta entre uma f
te de alta pressão e um reservatOrio, sendo o deslocamento da dita servo.
-válvu/a, em um alojamento fixo, disposto sensfvel e paralelamente ao dit
pistão do servo-motor comandado por um elemento que forma alavanca ligada
ao pistão do servo-motor e a um Orgão de comando de entrada, caracterizadO0

11

pelo fato de o elemento que forma 'a alavanca compreender um apalpador coo
biáo para ligar a servo-válvula ao dito pistão, pivotando o dito apalpador/
em t8rn0 dum eixo cujo deslocamento é comandado pelo Orgão de comando que

consiste em uma haste de seção de.terminada, axialmente mável • engatada ald .
dita (mimara de comando onde ela é sustetive/ de agir em batente sobre o di
pistão do servo-motor
por ocasião de uma diminuição da dita pressão de moi/
_

mando.
Reivindica-se a prioridade doscorrespondentes pedidos deposgU
tados na Repartição de Patentes da França em 5 de fevereiro de 1965 sob 0#,1
4.595 e em 31 de agasto a 1965 sob n o 29.961.

Ponto n o 1 do total de 10 pontos apresentados,,

70 10
l4

-36

4n, .1

6

ngoN

34

~emas!

I

102/

16 106 5

/3 17 \Ia

0114
30

&Rimo . NO 167.962 de 19 -de março de 1969 •
Privil6gio de Invenção: "MÉTODO PARA FABRICAÇXO DE exposi
nEntnipickozs
1 - Metcdo para fabricar cabos por meio de uma miqulna de traja
çar ceepreendendo um ou mais ' tambores alimentadores e pelo menos um tambor/
recolhedor, caracterizado neste pelos fios, condutores, tranças ou ~cabaz
tes de todos os tambores alimentadores estarem sujeitos a doi:: processos de
trançar que são acrescentados efetivamente, o lo processo sendo executado
por um rotor de torcer que è comum e todos os tambores alimentadores

eO

IQ

processo de trançar sendo executado por um rotor de torcer que 6 associado/
com o tambor recolhedor e que é girado numa direção oposta I do rotor 4l#1
mentador.
Reivindica-se a prioncade do corresponotnte

OWILLUD

~Peita-

do na Repartição de Patenter da Noruega sob n o 156.029 5 n o 192.506 de
e5r3/6u -e 18/12/64 respectivamente. -

Ponta rç 1 do total da 5 pontos apresentados.

//

/=.././= /.1=
4/=--

Elo.)

1

11

,

1,1111j/

r,")7„'//%•„IS

30
16

fila&
"

40

"

Alho

o

TERMO No 177:753 de 10 de março de 1466
Requerente: JOSEPH (INDUSTRIES) LINITED . INGLATERRA
Privi14gio de Invenção "atTRKC DE IGYIÇIO POR CENTELHikt.

Requerente: STANDARD ELECTRICA SIA = GUANABARA

//,

\ \,\\ "S.9

11)

IWf

, o
NO/

- pistom de ignição por centelha para motor de combustão
terna, caracterizado por incluir um diapositivo semicondutor controlando
a produção das nacessitrias emntalhas e um par do transformadores procede
do sinais para o terminal de controle do mesmo para respectivamente bisar
e desligar o dispositivo.
•
A requerente reivindica a prieridade do ciorrasponden12
,dspositado na Reparti§ão do Patentes na Inglaterra l em 10 de merço de le6g
sob ne 10110/65.
Ponto n 2 1 do totarda 11 pontos apresantgdOk
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TERMO Ns 161.667 de 11 do agósto de 104
140 PAULO

R•que r
' ente: TRONAS COOOAN

117.401 de

Zfl

de fevereiro

da

1966.1

Requerentes J040 AMAI:dl:1.4E0 PAULO./
Privilegio, de Invencto: NOM DISPOSITIVO PARA DESENHOS,/

Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM *BAILADORES DE TORPER*

ReivisidicaCaes.,/

RIVIDICAÇOU

1 . Novo diapositivo para desenhos, caracterizado por oer

1 - Aperfeiçoamentos em aerizadores de torneira*, do .1po ele
compregide um corpo tubular provido em sue extremidade inferior, de um dia
co em tela metálica, e sendo a extremidade superior roegueede externamente

formado por uma placa, de material plástico ou similar, placa este /
que apresenta uma grande abertura central retangular com marcações de

4

millmetros e ou polegadas e tendo o seu contOrno externo formado por/

orevis(a uma peça para quebra de jacto de água, caracterizedoe pelo fato -

uma pluralidade de curvas reentrantes e salientes, lk semelhança das /

de a pica para quebrade jacto acima mencionada, ser obtida por moldem'

°arvais francosas e tendo um prolongamente em arco de &colo, com

para alicaçao no bico de safda da tNrneira, corpo este em cujo interior

AM

materlel pl:stico, e sendo formado por uma caneca com aba periferica

perior ¡)are aplicaçao
rede defundo

el

sg

borda superior do dito corpo, caneca esta cuja pa-

provida de uma pluralidade de orifícios contornantsw a Pr2

lOngamento externo, central e formado por um trecho tront . o.eánice que term

mar

coçOes de gráus, formando um transferidor; ainda, o conjunto compree2
de, prOximo aos cantos da abertura retangular, central, recortes
guiares e orificlos para fixa0o do dispositivo

1

trip

prancheta, atreves/

de percevejos ou outros.

l eA em iextremidade cônica invertida.
Ponto no 1 as tetas e.

, Ponto n o 1 do total de 2 pontos aore4antadolt.

m

pontos apresentados./
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InvençUe

NOVAS DISPOSIÇOES EM RÓI() PARA PINTURA,/

teRMO 110 15.24 ao

Requerente,

ffleivindicacõeS./

g - Novas disposiçtes em ralo para pintura, caracte.

de outuoro de

MIA Jp sit GARCIA PALMA, . SP) ?ADIA,

Privilegio de

Invençâos 114Q13INa PARA ZIPANSKO DE TuBOS PARA draPODADoass,

frisado essencialmente por um tubo (2) , inteiriço os dividido em
duas partes ciue se encaixam
uma serie de SaliânCiao

(3)

(4)

Sentidos variados ou formatos diversos, respectivamente, a Abre o
qual
OU

(5

sobreptsto, /tormentas, um revestImento de material poroe0(11

CONDENSADORES g

Armo..

REIVINDICACOES

entre si, dotado externamente, com /

continuas ou Intermitentee, disposta s gm

1963

1 . ' ,MAQUINA PARA

EXPÁNSIO

DE TUBOS PARA BYÁPOnamudES, CONDENSADO./

ROS J1 &FINS*, constituido de uma mesa (1) de altura regul4vo1, a *erecto
rizado esseneialmente pelo fato de dispor de um carrinho (4) onde está

outros. prIerios para pintura.
fixado um motor (5), que corre, mm sentido longitudinal, pela moldura da

Ponto no 1

do

toto). de Z pontos apresentedoa./

mesa, movimentada por meio de um motor de reduçâo (9)

Ponto n o 1 do total de pontos apresentados.

_
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