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SEÇÂO-.111
ANO XXIX - N9 25

DEPARIAM.EWTO NACIONAL
DA PROWEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

SEXTA-FEIRA, 5 DE FEVEREIRO DE 1971

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N9 509.829 - Malharia Montricot
Ltda.

510.027 - Antônio Sanches,
N9 521.860 - Mann atu.a de li011.
pas lee.t_zs Vitex Ltda.
SeNico de Recepção,
N9 524.8. 14 - £er,bras Industria
'Intormacão e Expedição
60 dias, contados da data em que tiver
Na 282.021 - S. A. Indústria de e t.omeic,a Ltda.
expirado aquele prazo de recurso:
N9 524. 34 - Piasse-os Wac Ltaa.
Oleados Plinio Rodrigues Dias.
Em 25 de janeiro de 1971
N 9 54.183 - Duplex S. A. IndusN.°, 293.177 - Indústria de Meias
tria e comércio,
Marcas deferidas
Espumatex Ltda.
Reafaure:se e expeça-se,o certificado
N9 529.0U
José Tavares cie
N.° 313.256 - Aço Torsima S. A.
-N. 9 919.365 - Playbolete - Cilasi
N.° 321.827 -- Indústrias de Escovas
A ,' 531.628 - Inhu,tria e ComérN.° 319.549 - Fernando de Brito Indústria e Comércio de Produtos Ali- Alta 5, A.
cio Pissalti S. A.
Cavalcante.
menticiw Ltda. - cl. 41 (Registre-Se).
N.° 326.117 - O. A. Walff,
N.° 660.300 - Emblaemática TexN9 53b.a77 - lbote,:m Isolantes e
N.° 418.739 - Tratores do Brasil
Na 333.262 - Cia. Intersul de InEquipaoleotos Térmicos S. A.
til
Trimfit
S. A. - ci. 22 (Registre-se) vestimentos.
S. A.
N 9 537.340 - Luto.niu,a .eiating
N.° 377.593 -- Irmãos Delezuk.
N.° 607.641 - Pibigas -do Brasil
Crumea,a,J de Meias 'tua.
Marcas indeferidas
N9 038.002 - .i.nd ,:istria de Arte.
S. A.
N.° 422.094 - Bier Hoechner S. A.
fatos ue couro e .Lona Yonzc...wo
Indústria do Vestuário.
N.°
650.667
LimPatudo
Comi.
N.° 626.963 - Indústrias Kluppel
N.° 422.882 - Fibratan Usina de Ltda.
Remo Ltda. - cl. 1 (Indeferido em
Ltda.
á41.499 - Becluras S. A. eaface ao disposto no art. 76, ns. 5 e 14, Tainlibres de Fibra Ltda.
.e kievest•tnentas.
N.° 440.728 - Indústrias Bayard Viinentaçáo
N. 633.959 - IRPCA _Indústria de do CPI (Decreto-lei n." 1.005/69) ).
Nv
- t,uniefeiu e IndúsLtda.
Refratarios de Poços cie Caldas S. A.
tria ae rtcupas Arter Ltda.
N." 683.807- N. 1 - Odol S. A.
N.Q 443.045 - Magna Imobiliária e
149 543.804 - S. a. Moinho bati.
N.° 650.383 - Tecelagem e Confec- Indl. Y Comi. - . cl. 48 (Indeferido em AdministradOra L tda.
tibta xdsias Ueas
face disposto "no art. 76, n.° 2) do CPI
ções Minanyi Ltda.
N.° 443.046 - Magna Imobiliária e
N9 544.570 - Vtasti.nir Art.mn..$)0
(Decreto-lei n.° 1.005/69) ).
Administradora L tda.
N.° . ..:3.348 - Indústrias Qiimicas
N9
552.029
Tecel-gein. Saloalao
N.° 683.808 - Número Um - Odol
N.° 463.118 - Potiguara Antunes
Brown S. A.
S. A
S. A. :mil. Y Comi. - ci. 48 (Inde- Mmeira.
10' u56.916 - Impa S. A. Indusem face ao disposto no art. 76,
N.° 463.531
T. Szpiro Ei Filho trio. tviecalurgica.
Foram mandadas prorrogar as paten- ferido
n.9 2 do CPI (Decreto-lei n.° 1.005 .Ltda.
149 Oá; .249 - S. A. Moinho Contes abaixo mencionados:
dê 1969)).
N. 469.239 - Indústria e Comércio tista .i.nuuUllas (.ierais.
N9 557.932 Bôlsas Ltaa.
N.° 699.232 - Bril Car - Indústria de Tecidos e Rendas Leofil Ltda.
Ucebel Produtos Químicos S. A. Brasileira de Detergentes Inbrade Ltda.
titular da pat. 03143.
Na 480.193 - Tecelagem Diana
N9 533.276 - F. i s . Carvalho In••
- cl. 45 (Indeferido em face do Redustria, ue ktoupas Ltels
Projetores Cibie do Brasil S. A. - gistro 217.279 (art. 76, n.° 15 do CPI), Ltda.
N) 564.250 - Solcu eu-rama LiN.° 481.301 - Indústria de Tecidos
titular da pat. 03843.
marca Bril-Lar, que foi concedido para e Malhas Parislã Ltda.
mitada.
.N 9 035.142 - Rodrigws &
Produtos Elétricos Willkason S. A. proteger, na mesma classe, os mesmos
N.° 485.878 - Comarca S. A. PlásNç 566.1438
artigos).
- titular da pot. 03437.
Engennaria e k.;onsticos e Materiais para Tapeçaria.
ts uçües .r'dcapa Ltda.
N.°
699.234
Bril
Lar
Indústria
N.^
486.533
Criações
Côte
D'Azur
Indústrias Metálicas Silvestre Ltda. -I Brasileira de Detergentes inbrade Ltda.
Cal r--!dor, Ltda.
N9 567.482 - Eitex S. A. Tecidos
titular da pat-05326.
- cl. 4`i (Indeferido em face do Regise,
Sociedade
Agrícola
N°
4R8.14n
Otto reit; de La Roca - titular da tr) 2 1 7.270 (art. 76, n.° 15 do CPI)
N9 5'43.880 itich.steia •
Ltda.
Fo-hleza.
Marca Bril-T. a: que foi concedido para
pat. 06199.
Coiéite Maquin,..= Ltda.
Na
494.937
São
Paolo
Alpargatas
i
na mesma clesse 46, os mesmos
149 57..392 - M-cat Luc 2. A.
Otto Feita de La Roca - titular da proteger,
S. A.
Inciastia e Comerei).
artigos)
pat. 06258.
N.° 495.363 - Terbras S. A. Indús149 577./90 - Jnl- Indústila e
N. 700.180 - Metalit - Renner
Conlacio oe Casas P.e Pabr.cauas
Indústrias Brasleiras Eletrometalúr- Hc -mmno S. A. I-dústria de Tintas tria e Com-cio de Tecidos.
N.' 4c16•39 - Casa Flamingo Ltda. Ltda.
e Óleos - cl. 1 (Indeferido em face do
Cas S. A. - titular da pat. 06302.
Po' 579.465 - Jorge Margy.
R.
200.573
(art.
76,
n.°
15
do
CPI),
N.° 496.776 - S. A. Cotonificio
Kaiser Iepp Corporation - titular da marca l"letalite, para proteger, na mesma
Gávea.
N9 579.637 - Cia. Brasile:a uma
pat. 06338.
classe 1 os m--.05 artigos).
N.° 500.596 - Sogar S. A. Soo. de Estruturas Cube.
N9 581.979 - Icate"1 Incin.c ia e
N." 687.034 - Tames Bond - Col- Organização Geral e Abastecimento de
ue Aços Trefilados Espegate-Pahnolive Comoany - cl. 48 (in- Lojas.
ciais Ltda.
Na
502.653
Rosely
Modas
Infantis
Divisão de Marcas
deferido em face do R. 408.556 1, !- D i t'aco S. A. indúsmarca lames 13(rd, na cl. 48 para'arti- Ltda.
tria e Comércio.
N."
503.232
Cia.
Nitro
Química
Em 25 de janeiro, de 1,971
gOs inwis) .
N 9 533.125 •
Co+y,eu indu:Iria
- Importação
N.° C. 14.815 -.otda.
Notificação,
N9 504.172 - Oficina Santa .Pe Couit,trcio
`-.o, Co;--e're'n e Reoresentauões
N9 559.599 k,,Litnann, rio
Tupi Lt.c1 ,.. cl. 21 (Indeferido em .Ltda.
- Ag n.y a.3 Comerciai Bras:1 .8. A. ..tkita2 e V ,: nizes.
n Depois de dezo.o.:do o prazo de 60i face do R. 351.218, marca Tupy N9 590.575 - Co.n:xcio e iv-Pree mpo:t cl ora Bras• lesa S. A.
dias, a partir da presente data parai ci. 21 - g-ré7ic1).
Ltaa.
N9 506.509 - Ca ecos Nazareth Scotaçõ.,,s
recurso ou impugnação e se nenhum!
N9 591.352 - Tvie.,1:ão
Ltda.
int,r•csnado do mesmo se valer ficam •
Cumpra o art. 73 bem corno sua
S 4.
N9 507.207 - Calcluos Imperial
inscrição no C.G.C.
Ws. 593.561
notificados 03 requerentes abaixo menModas •
Ltda.
Confecções
cionados para comonrec:erem a este DeN9 508.630 - Cityiux S. A. CoN.° 273.761 - Estamparia e FerraN9 591.6i,3
partamento, a fitn :cle efetuarem n pagamércio e Importação
Parque da Assunção Ltda.
mento da taxa final dentro do prazo de mentaria Vitoriai Ltda..
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MARIO OFICIAL (Seção III)

\ 1) u expeil,ence ags repartiçoes
úblicas, destinado à publicação,
erá recebido na Seção de Coma' ticações até às /I toras O at endimento do público pela Seção de
.nedação será de 12 as 18 honas.

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPREASA NACIONAL
OdalETOR-GIURAX

2)- Os originais para publicação,
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, C'',a
of, Da Nigp^cÃo
CHaer 0•••
ruspaçO dois, em papel acetinado CHaPe no sailavoço oe P(r0LiCAÇÕEa
apergaminhado, medindo 22x33
FLORIANO
GUIMARAE.b
centímetros, sem emendas ou ra- J. B, DE ALMEIDA CARNEIRO
Suras que dificultem a sua compreensão, em especial quando =DIÁRIO C)F° ICIAL
•
Arparem tabelas.
SEÇÃO vio

Serão admitidas cópias em tinta
prêta e indelével, a critério do
L' I J+1
t 3) As reclamações pertinentes
d matéria retribuída, nos casos de
t-ro ou-omissão, serão encaminha(lis, por escrito, à Seção de Redaçao até o quinto dia útil subseVente á publicação
•
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.4) As assinaturas sena) tomaclis.s no D 1.N O transporte por
vis aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Empi esa Brasileira de Correios e Tetlélrafos em Brasília Esta poderá
se encarregar também de encamin4ar o pedido de assinatura ao
i I.N Neste caso, o assinante dirigirá ao D 7 N o pedido de assinelura e o pagamento do valor
co;respondente. na forma do item
se minta
) A remessa de í -.ares para
as; inatura, que serd acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
ap!icação. será feita somente por

• Caçae cie publico:1r~ do expediente do Departamento
~leme de Propriedade Industriai do Ministério
da indOatrie • do Comércio
IMOrtgeo

dee oficinas de Departamento
BRASILIA

de

imprensa Nacionar

cheque ou vate postai, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional Quanto ao
contrato de porte aéreo, em . favor
da Dele gacia Regional da E raprêsa
Brasileira de Corre-os e Tel, , .fra (os
em Brasília
6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por esse
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Emprèsa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhameato ao destinatário por
outras vi as, independentemente de
acréscin;o tgh preco
A Delegacia Regiona% da
Empresa Brasileira de Corre.os e
Telégrafos em Brasilia reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.

8) Os prazos da assinatura poser semestral ou anual e se
derão
FUNCIONÁRIOS
REPARTIÇÕES 11 PARTICULARES
iniciarão sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente. O p:dielo
• Cr$ 22.b0 de porte aéreo poderá ser mta sal,
Semestre
Cr$ 30,00 Semestre ._.•
semestral ou anual O prazo das
Cr$ 60,00 Ano
*** • ••• ••• Cr$ 45,00 assinaturas para o Exterior é sofana
mente anual e não haverá transExterior
Exterior
porte por via aérea
Ano •
• Cr$ 65,001Ano • • • 6.,• nnn._!_,AL v_çtektifiut_. Cr$ 50,00
9) A renovação deve?C 887 solicitada com antecedência de 30
PORTE AÉREO
dias do vencimento da assinatura
Mensal .. Cr$ 17,00 1 Semestral Cr$ 102,00 t Anual ... Cr$ 204,00 e do porte aéreo Vencidos, serão
suspensos independentemente de
NUMERO AVULSO
aviso-prévio
- O preço do número avulso /figura na última página de cada
10; Para receberem os supleexemplar.
mentos ás edições dos-Orçai-c: :Viciais, os assinantes deverão solici- O preço . do exemplar atrasado sela acrescido de Cr$ 0,01,
tá-los no ato da assinatura.
te do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
ASSINATURAS

M11nn•n•••nn••

N' 594.827 - Guarany Come_ciai
e I,nportadora de ferragers Ltda.
1NT 595.296 - Sylvio k..odoy.
N ) 596.543 - Antônio custódio
Cosi a.
N‘' 598.111 -- Confex-Bei Tecidos
e Canfecções Ltda.
N 598.921 - Representação e Comér‘io
Everest Ltda
Dr ( 600.447 - Itapua Materiais cie
Contxuções Ltda.
/V 600.690 - Lilu Modas Infantis
Ltdi,
DT, 600.961 - Jolimode Roupas
s. A.
N ç 604.051 - De .dinus Comércio
e Ir clustria de Roupas S. A.
N9 605.582 - Indústria e Comércio (ort Máquinas e 12 as Bilboa. Limitada.
N9. 606.043 - Cia. Interestadual
de C onstruções 5 A.
N9 607.519 - City S. A. Indústria
Bras leira de Calçados.
N9 609.484 - Curtidora Mocambo
Ltda
N9 609.686 - Casemiras Nacif nas
S. 1.
N9 610.864 - Duratex S. A. Indústi ia e Comércio.
N9 612.990 - José luchno.
N9 ' 614.912 - Attilio Gaetano
Gros,e.
•
Ne• 615.036 - bov Orni.
N9 615.225 - Ca Içados Doraignez
-- Ltda
N9 1615.673 - Confecção de Soutiens Regina Ltda.
N9 617.082 -- B. Stcrani S. A.
ComEre.11, Industrial, Agrícola é
Pasteril.
No 619.703 - Indústia Trussard3
13. A.
N9 419.72'7 - Distzibuldcra de Materiais para Construções e Artigos
ElanitNrios Dimaco Ltda.

industria de Calça- N9 669.259 - Ancora Ind. e Com.
N9 645.1b3
N9 620.768 - Portable ElertriC
Ltda.
dos Santa Reza Ltda
Tools Inc.
N9 646.444 - Inda, de Madeira N9 669.645 - Gialex Ltda.
N9 621.334 - S. A. Moinho SanN9 673.147 - Ind. e Com. de CalAta Ltda.
tista Indústrias "Gerais
N9 652.135 - Berta Confecções Li- çados Estrela Ltda.
N9 623.033 - Va(vetácnica IndúsN9 687.089 -- Suvinil S. A. Ind. e
mitada.
tria de Valvulas Ltda.
N° 653.826 - Malhas Betheema Com. de Tintas.
N9 626.421 - Indústrias Reunidas
N9 687.092 - Suvinil S. A. Ind. e
S. A.
Polyvideo Ltda,
N9 654.458 - Nassir Youesef Koury. Com. d eTintas.
N , S26.747 -Jafa Ltda. EngeNO 687.093 - Suvvinil S. A. Ltu. e
nharia.
N9 657.139 - R. Rotim & Cia. Li- Com.
de 'ilintas.
N 9 628.321 - Nac:onal Cia. Dis- mitada.
tribuidora de Produtos de Petróleo.
687.097
- Confecções Rio MaN9
N9 657.261 - Repeláqui S. A.
drid Ltda.
N9 630.185 - Serpa] Soc. Comer- Materiais de Construção.
N9 687.121 - Pedreira Aidar Licial Paulista Ltda.
N9 657.660 - Belarmino Petraglia. mitada.
Cavalcanti
&
Ramos.
N9 657.819 e Com. S. A.
N9 630.322 - Cesaro S. A. InN9 658.087 - Metalúrgica Calçada N9 687.132 - Nacional Engtnnaria
dústria e Comércio.
,
Ltda.
N9 687.135 - Deauville Modas LiN9 630.388 - Materiais para Construções Pinho-Lar Ltda.
N9 658.570 - Flux - Ind. e Com. mitada.
N9 687.658 - Roupas Starbup LiN9 630.395 - Comércio de Roupas de Artefatos Para Solda Ltda.
Indústria Pentagono Crip Ltda.
N9 660.285 - Textil Trimfit S.A. mitada.
N9 687.659 - Roupas Staroup LiN9 631.193 - Habor S. A. Ami- N9 660.606 - Matalir..ra-H 5 Ltda. mitada.
nistraçá1 de Bens e Negócios.
N9 660'.991 - Labora/Antes Griffith
N9 688.063 - Cia. Cervejaria
N9 631.552 - Engencbra Emprésa
N9 661.037 - Ania Cia. Manufa- Branma.
de Engenharia e Obras Ltda.
tora
de
Gaxetas.
N9 631.943 - Metalúrgica Abramo do Brasil S. A.
N9 688.075 - Cia. Cervejaria
Eberle S. A.
Brahma.
N9
661.716
Alcântara
Machado
N9 688.077 - Cia. Cervejaria
NO 632.106 - 8rralheria Nossa Com. e Empreendimento Ltda.
Brahma.
Senhora de Fátima Ltda.
N9
661.854
Laborattrios
Griffith
• N9 632.809 - Indústria e ComérN9 688.098 - Confecções trnemaX
Brasil S. A.
cio de Blocos de Cimento Icapara doN9
661 963 - Ind. e Com. de Ar- Ltda.
Ltda.
N9 688.105 - Jorge "Humberto Pltefatos de Metais Palace Ltda.
N9 633.483 - Jar et Confecções NO 662.167 - S. A. Lanificio São zarro.
N9 688.119 J Martinez, Ortube &
Ltda.
José.
Cia. Ltda.
N9 633.526 - naeireira Bandei- I N9 662.189
Ria Ramos g Imobiliá- N9 688.124 - Fanac Fábrica de
rantes Indústria e Comt:rcio Ltda: ria Construtoia Ltda.
N9 634.073 - Elen*Mario Modas N9 662.828 - R. B. Calçados 'Ll- Calçados Ltda.
Ltda.
Laffitte Chapéus LiL-r 688.125
; mitada.
; N9 663.602 - Calçados Petry Li- mitada.
N9 636.818 - Adão Verne:i.
N9 688.161 - Placasa S. A. Ind.
N9 638.394 - Lojas Everest S. A. mitada.
Construção.
N9 642.756 - 4tq 1 ,:nka Orlar,dia
No 663.789 - Cia. Comercial Paul e N9
688.172 - Hércules S. A. Ind.
S. A.
02 Lojas Varejistas.
e Com. de Calçados e Artefatos de
N9 643.333
F -á • Rodcvias e N' 664.403 - E. N. Bertachini
Porracheo.
1,-;-"sPortes Ltd a,
F11ns Ltda.
N9 644.953 - C.in . sari,, e SapaN .' 666.538 - Maquejunta Ind. e N9 688.212 -- Eucates 8. A. Ind. O
taria Cinelândia Ltda.
I Com. Ltda.
Com.
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N 9 688.213 Soma Materiais de
NO 639.892 - Comercial Dentelles
No 657.041 - .."--.1.cção e Tecelagem N 9 679.552 - Lanifício Sulriogran;
Construções L tda.
Ltda.
Campo Belo S. A.
deone S. A.
N 9 688.217 N9 641.007 -- D 9' Thea Klein
Fábrica de RoCias
N o 1184.105
Obermak Obras Me.
- No 657.047 - Fiação e Teecelagem tálicas
Ltda.
..Epcon S. A.
mann.
• N9 688.218 - Lojas Lunera Ltda.
N9 641.071 - Fapromel Fábrica de Campo Belo S. A,
No 684.110 - Fornecedora Variante
NO 657.052 -- Fiação e Tecelagem Ltd,.
W 688,220 Cia. Quimica Indus- Produtos de Metais Ltda.
N9 641.371 - Casas •Paulista Cal- Campo Belo S. A.
trial Cil.
No 684.124 - Cia. Brasileira Rho;
NO 657.218 - Tanus I& Carlos.
N9 688.222 Alejandro I. Musa- çados Ltda.
Fábrica de Rabo.
NO 657.245 - Ind. e Com. de Ar- diaceta
NO 641.774 - Decasa Utilidades
fia.
Ng 684.125 -- Cia. Brasileira Rifo;
tefatos de Cimento São Pedro Ltda.
N9 ‘688.223 - Alejandro I. Musa, S. A. Com . e Ind.
N9 657.444 - Representações 011- chama Fá,..ricz de Raion.
fia.
N9 641.851 - Inds. Apollo ReuniNo 684.131 - Bundy Tubing S.Ad
mar Ltda.
•
N9 688.226 - Marimoya Magazine das, Antônio Narvaez S. A.
N9 659.624 - Metalúrgica- Volta Ind. e eCom.
NO 642.055 - Construtora Puro
Ltda.
Redonda S. A.
N9 684.133 - Bundy Tubing S.A.
N, 688.264 - 688.264 - Moalinage Preto Ltda.
N9 659.863 - Boutique La Poupée Ind. e Com.
Et Retordeile de Chavanoz. •
N 9 642.100 -- Automóveis Iguaçu .Ltda.
NO 684.135 - Bundy Tubing S.A.
N9 676.499 - Fiação Pessina S.A. Ltda,
Ind. e Com.
NO
660.355
-Inds.
de
Meias
Malte
N 9 658.434 - Creações Felipe de
N9 642.745 - Valmaque S. A. Vál- S. A.
N 9 684.140 - Crema Com. RepreSapatos Ltda.
vulas e Acessórios para Ind.
sentação e Exportação de Madeiras
NO
661.527
Portuense
Com.
e
N9 643.086 - Manufatoura de Ta- Rep
N9 659.879 - Tobias & Cia.
Ltda.
resentações Ltda.
N 9 699.233 - Ind. Brasileira de petes Magé Ltda.
N9 684.161 - São Paulo Alpargataa
N9
665.017
Caixilhos
e
DecoraN9
Detergentes Inbrade Ltda.
643.149 --- Fama Fornecedora
S. A.
ções
São
Bernardo
Ltda.
N9 569.952 - Brasmotor S. A. Em- de Ferro Aço e Materiais Para ConsN 9 684.163 Sylvia Irmgard BarN9 665.367 - S. Fischer.
trução S. A.
preendimentos e Participações.
'NO 665.522 - Confecções Pluma Li- borsick.
N9 615.645 - Albert Wexler.
N9 643.754 - Casa Império de Cal- mitada.
N9 684.199 - Pavan Materiais de
N9 616.126 - Lambritex Ltda.
çados Finos.
e N9 666.931 - Artcromo Artefatos Construções Ltda.
N9 627.324 - Penedo Imóveis e InN9 644.064 - Confecções Runik Li- de Couro Ltda.
NO 684.211 - Ind. de Máquinas e
corporações S: A.
mitada.
N9 667.073 - Confecções Maria Ferramentas Usinax Ltda.
N 9 628.918 - Filtrolândia Ltda.
N 9 644.136 J Linhas Varicôr S.A. Emilia Ltda.
N9 684.220 - Confecções Holanis
N9- 631.737 - Linifício Lesle S.A.
NO 644.139 - Linhas Varicõr S.A.
N 9 667.752 - Visão Materiais Para Ltda.
NO 644.140 - Linhas Varie& S.A. Construções Ltda.
N9 634.001 - Orlei EmpreendimenNO 684.22k - Meiatex S. A *. Ind.
tos Imobiliários S. A.
N9 64.377
NO 667.954 - Formota, Materiais e Com.
Discaibras DistribuiN 9 635.963 - Edmundo Cavanellas
dora
Brasileira
de
Cataados
Ltda.
de
Construção
Ltda.
N9
684.222 - Meiatex S. A. Ind.
da Silva.
N9
NO 668/001 - Cesaro S. A. Ind. e e Com.
N9 636.834 - São Paulo Alpargatas Ltda.644.544 - Ancora Ind. e Coro. Com.
N9
684.228 - Calçados Alva mi Li;
S. A.
No 644.640 - Metalúrgica AlberN9 668.487 - Ind. de Estopa Mon- mitada.
N9 637.068 - S. A. Inds. Reunidas Flext Ltda.
te Branco Lt da.
NO
634.255 - Curitex Ltda.
F. Matarazzo.
N 9 644.646 - Borjuntec. S. A. Ind.
N 9 668.583 - Pedreira Itatiba LiN9 684.260 - São Paulo Alpargatas
N9 637.262 - Confecções Marvi U- e Com.
mitada.
S. A.
rinada.
NO 644.784 - Bossolani & Pinheiro
Ns. 668.793 - 668.793 - AnodicóN , 637.361 - Com. de Tecidos Coe.: L,td a.
NO 684.264 - Ind. de Artefatos
lor - Anodiz ação de Alumínio Ltda.
ho Ltda.
N9 644.855 - Madeireira Pirituba
N9 669.123 - Calçados Marlon Li- de Cimenw Boaçava Ltda.
N 9 637.443 - Abel da Câmara i Ltda.
N O 684.265 - Sibel Ind. de Argarnitada.
klartins.
massas Ltda.
No 644.946 -• Luz ,Esteves Justo.
N o 669.405 Beethovem
GonçalN9 637.447 - Abel da Câmara
N ? 634.1.ad - Nelson Kamla Vieira.
vai.
N9 .644.9Ç7 - Sherwin-Williams
Martins.
N O 654.271 - Soutiens 'e Cintas
N9 669.887 - Cooperativa Triticola
13fasil
S.
A.
Tintas
e
Vernizes.
Abel d a Câmara
N9 637.448
Darring S. A.
Serrana Ltda.
N 9 645.173 - Prima Eletro DomésMartins.
No u84.40 - Soutiens e Cintas
NO 670.316 - Construtora Itambi Darling
ticos S. A.
S. A.
N9 637.601 - Livio Lima Tecidos
N° 645.275 - Malharia São Sal- Ltda.
N O 60,4.281 - Soutiens e Cintas
S. A.
No 670.540 - Delserra Com, e,Ad- Darling
vador.
S. A.
N . 637.603 - Livio Lima Tecidos
N9 645.568 - Calçados Superly-Ga- ministração L ida.
N , 634.331 - Sapataria Feijó LiB. A.
NO 671.558 - Citibloc Ltda.
roty S. A. Ind. e Com.
mitada.
N9 637.604 - Lívio Lima Tecidos
NO 671.890 - Vitorio Seguro.
N9 645.636 - Tusismar Tecidos LiN Y 683.341 -- Mathusalem Boi is
S. A.
mitada.
N9 672.046 - Ferragens Marina Li- Casiucn e Mauro Semi Casiucti.
No 637.606 - Livio Lima Tecidos
N9 646.315 - Tecnogeral S. A. mitada.
NO 632.352 - Pctri do Brasil S.A.
S. A.
Com . e Ind.
N9 672.224 - Falcão Materiais de Ind .e -Co.n. de Auto Peças.
N9 637.607 - Livio Lima Tecidos
Nç 647.120 - Textil Gabriel Calfat Construções Ltda.
No- Lua. Lan•iicio Alto da
S. A.
S. A:
N9 672.461 - Cia. 13,rasiliera R ho- Boaaasta.
N9 637.609 - Livio Lima Tecidos
NO 647.310 - Ama Asbestos Mil Ari diaceta Fábrica de Ralou.
S. A.
NO 673.353 - Galeria das Pra tas Ltda. bb4.403 - Imobiliária Curitiba
Ltda.
N 9 637.614 - Artefatos de BorraN9 647.804 - Casas Pirani S. A. Ltda.
1N9
- Agrim aEquiparnenros
cha Garoflex Ltda.
N9 674.674 - Linhas Varicor S.A. e iviaqainas Agricolas
Com ., e Importação
S. A.
N9 638.132 - Distribuidora Uniãotex NO 648.046 - Jorge Ricardo Ro-.
N
9
N9 675.031 - Cia. Nacional de Ve634.505 - Sacaria Jota Ltda.
Ltda.
thhirsch Meisels.
N9 , 634.509 - Riak Exptartaçao a
ludos.
N9 638.144 - Ind. de Linhas PeN9 648.299 - P. I. P. Porcelana
No 675.176 - Auto Peças Luciana Impor-caça° Ltda.
ter-Pan Ltda.
Industrial Paraná Ltda.
N Y 684.510 - Rizk Exportação e
Com. e Ind. Ltda.
N9 638.192 - Papelari aMagistral NO 648.669 - Ind. de Arames Clei/r.i.porta:.ão Lida,
No
.
678.738
Ind.
e
Com.
Vira
de S. A.
Ltda.
N9 684.514 - Cia. Gaspar Gai-ipaMundo Ltda.
N9
648.814 - Metalúrgica Progresso
NO 638.330 - S. A. Sécnica InN9 678.755 - Manufatura de Rou- rian Industrial,
Ltda.
dustrial Apipucos.
pas Chaddad Ltda.
N9 684.515 - Cia. Gaspar GaapaNo 638.347 - Ermaco S. A. Em- N 9 650.210 - Construtora Rio-lisN 9 679.756 - Manufatura de Rou- rian Industrial.
presas Reunidas de Materiais de boa Ltda,
pas Chadda Ltda.
N 9 684.517 - Cia. Gaspar GaspaConstrução.
N 9 650.801 - Fornemac ForneceN9 678.762 - MD Engenharia Melndustriaa.
N9 638.371 - Cia. Paulista'cle Mi- dora de Materiais de Construção S.A. cânica Equipamentos de Escritórios ran
179 684.518 - ala. Química Indusneração.
No 651.179 - A. Tonolli S. A. S. A.
iria! Cit.
N9 638.473 - Socomet S. A. Soc. Ind. e Com. d eMetals.
No 678.766 - Novex Ltda.
No 684.519 - Cia. Química InComercial Metalúrgica.
NO 678.776 - Novex Ltda.
N9 651.272 - Fábrica de- Malas
dustrial Cil.
NO 638.698 - Materiais de Cons- Vi-Mar Ltda.
N9 678.782 - Novex Ltda.
trução Litoral-Norte Ltda.
NO 684.522 - Cia. Química InN 9 651.962 - Mecânica Corôa LiNo 678.791 - Novex -Uma.
• NO 638.72R - Torque S. A. Ind. mitada.
du.strial Cil.
No 678.807 - Fábriea de Estôpa
e Com. de Máquinas Elétricas.
NO 687 015 - Rodina Modas Ltda.
N9 652.124 - Cia. Taubaté Indus- Jimenez
Ltda.
N9 638.739 - Laxandaria Atlântica trial.
N9 687.033 - Lapataria Rodoviária
N o 678.820 - Ind. e Com. Abcialla Lida,
de Botafogo Ltda.
NO 652.153 - Schwrrz & Cia.
Farah Ltda.
N9 687.05-9 - Cia. Textil Karsten.
N9 638.901 - Ind. de Meias MaN9 652.935 - Fercobre S. A. TuN 9 678.821 - Ind. e Cnm. Abdalla
N9 687.060 - Kaneko Nakamura
rinzá Ltda,
bulações Ferro e Aço.
Farah Ltda.
Esakl.
N 9 638.914 - Prosid Com. e Ind.
N9 678.934 - Silveira :•-t-rrara EnN9 653.639 - Malharia Saint-Mode Produto-à' Siderúrgicos Ltda.
N9 687.066 • Cardinal Imóveis e
ganharia e Con struçoes Ltda.
N9 638.922. - Pedrac Com. de riz Ltda.
NO 678.936 •
No 653.650 - Metalúrgica Jeb LIrosoli F igenharia alainist-açao
Pedras Ltda.
Com. ind. e Representações Ltda.
N9 687.072 - Cia. Brasileira de
mitada.
N 9 639.083 - Raphael Rosolia.
N9 679.037 - Confecções Alton Li- Fibras t.",intéticas Nailonsix.
No 633.895 - Ind. e Com. de Cal
No 639.272 - E. L. Barsali CarroNO
mitada.
687.073 - Cia. Brasileira do
Hidratado e Reboquite Cristalia LI.
certas Tnd. e Com. Ltda.
N9 679.507 - Trindade Nelson Con- ribrzs Sintéticas Nallonsix.
N9 619.438 - D'Olne Cia. de Te- mitada.
637.080 - Industrial Brasiliense
NO 655.003 - B. Cardoso Pio to. feccoes Ltda.
' ciclos Aurora.
N9 679.508 - Pormosinho Modas Ltda.
NO 655.282 - Zeta Engenharia e
N9 619. 439 - D'Olne Cia. de Te", 9 687 983
Ltda,
Construções Ltda.
7inil S. A. Ind.
eidnq Aorora.
e Com. de Tinas.
N9 639.759 - Bardar) Metais Ltda.
N9 679.537 - Arlindo W. Rechen- 279 637.141 - semenge ServiçoS
NO 655.547 - Matelco Materiais
macheia
No 639.843 - Retr"...s R3presenta- Elétricos,e de Construção Ltda.
2,-a canizarlor, de Engenharia S. A.
NO 679.551 - aando
No 656.911 - Lejba Berek FeferRechen•
ções Com. Exportação e Importação
NO 687.146 - Lundgren limítos Cran
macher.
baum
&
-Cia.
Ltda.
eidos S. A.
Ltda.
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N9 )0.147 - Lundgren Irmãos
',rendo os artigos e classificando-os de
A.
eidos
acôrdo) .
N 5 487.148 - Lundgren Irmãos TeCoa tecções tr.,(stilo
N.° 686.5C6
cidos S. A.
(Apresente novos exemplares
Ltda.
N 9 1)87.168 - Ducobre Ind. e Com. discriminando os artigos a proteger) .
de Aetefatos de Metal Ltda
N.° 686.587 - Elegante Malhas Ind.
N9 687.232 - Vimen Materiais de e Com. Ltda. (Apresenic novos exemConst rução Ltda .
plares discrieiand es magias).
N9 tesl1.242 - João Fulgência.
N 9 387.303 - Creações Cianete

N9 687.313 - Metalúrgica Litoral
Ltda.
N9 687.314 - Metalúrgica Literal
Ltda.
N9 i i 87.317 -- Fábrica de Roupas
Conckr Ltda.
N 9 687.340 magro Industrial
Agro Pecuária.
N9 187.342 - Doce Aliança Ind. e
Com. " Ltda.
N . 687.364 - Suvinil S. A. Ind.
e COln. de Tintas.
N9 r7.367 - Suvinil S. A. Ind.
e Cor . de Tintas.,
N9 i 87.369 - Casa São Jorge Confecções Ltda.
N9 687.370 - Encla Emprêsa de
Enges latria Civil Ltda.
N9 387.380
Berta Confecções Linutaá
. N9 687.389 - Serraria Jacaré Liznitad i.
N, 987.406 - Beagá, Engenharia
Ltda .
N9 ;87.446 - Serraria Oriente Liinitadi.
N9 687.444 - Evaldo Seguro.
N 9 1' 387.448 - A Pérola de Toledo
L4a.

N9 ;87.493 - Malharia Tibaldi
inl tad
N9 ;87.518 - Malharia Ma ju S.A,
N9 !387.554 - Guernet & Cia. Lirnitaca`i.
N9 687.557 - BrasPerola Ind. e
Com. S. A.
N9 .387.571 - Balta Ind. e Cs.tn.
e Representações Ltda.
Ne 387.559 - Armarinho São Rafael J,tda.
N9 387.578 - Ind. de Malhas CaSu-Là Ltda.
N9 687.591 - Marbraile Importação Exportação e Representação "áinitada
N9 1187.604 - Rroba Mink Breeders
Association.
N9 i87.611 - Tinturaria Industrial
Efecolar Ltda,
N9 487.612 a-. Tinturaria Industrial
Efeeol ir Ltda . •
N9 (87.618 - Cutelari aAmparo
Cumpra o art. 73 bem como sua inscrição no C.G.C.
N." 686.309 - Alan Camisaria e
Confeições Ltda. (Apresente nóvos
exemplares reividieando apenas o artigo
consta ite das etiquetas) •
N. , 686.383 - Fundição Standard
Ltda. •(Apresente novos exemplares discrimin indo os artigos) .
N. 686.387 - linin .ajá Empreerdimen toi Imobiliário Ltda. (Apresente
novos exemplares discriminando os artigos a ¡proteger) .

N.' 686.603 . - Melco - Comercial
Restaurante Ltda. (Apresente novos
exemplares discriminando todos -os artigo% .
N.° 686.606 - Imobiliária Santa
j _iielena Lede (A p resente novos exern,lares reividicaná ao.ss de uma só
(.lasse e discriminando-os).
N." 686.628 - Comércio e Indústria
de Amortecedores Daria Ltda. (Apresente novos exemplares reivindicando
artigos de uma só classe) .
N.' 686.630 - Malhas Everest Ltda.
(Apresente novos exemplares discriminando as roupas).
N.° 686..632 - Metalúrgica Cofebart
Ltda . (Apresente novos exemplares discriminando os artigos a proteger).
N.' 686.633 - Cinel Engenharia
Componentes Industriais Ltda. (Apresente novos exemplares discriminando os
artigos a proteger e classificando-os de
acôrdo) .•
N.° 686.793 -- Comércio e Representações joleina Lida. (Apresente novos
exemplares reivind . cando artigos de ma
só classe) .
N. 686.934 - Modas Frasko Ltda.
(Discrimine os artigos em novos exemplares) .
N.' 689.826 - Tiú Steinhilber (Apresente novos exemplares qualificando
melhor o requerente) .
N.° 689.861 - Indústria Kaatem
Decorações Ltda. (Apresent.. novos
exemplares em têrmos).
N. 689.884 -- Importadora Wdzweig Ltda. (Apresente novos exemplares discriminando precisamente os artigos).
N.° 690.105 - Indústria de Madeiras
Tecoli. der (Apresente novos exemplares discriminando todos os artigos).
N.° 666.570 - Casa Áurea Ltda.
(Apresente novos exemplares discriminando precisamente os artigos) .
N.° 667.022 - Aval S. A. Administração de Valôres (Apresente novos
exemplares sem referência a marca
generica discriminando precisamente os
artigos) .
N.° 667.741 Ainlimpex Comércio
Importação e Exportação S. A. .(Apresente novos exemplares discriminando as
máquinas operatrizes) .
N.. 567 743 - Solari do Brasil Relógio Calendários de Pilhas Ltda. (Apresente novos exemplares reivindicando a
marca de acórdo com as etiquetas).

N.° 667.934 - Imex-Pot Importação
e Exportação Comércio Indústria Ltda.
(Apresente novos exemplares com etiquetas nítidas, grafado corretamente os
artigos, discriminando as genabilidades
N.° .686.467 - Auto Peças Primocar pedidas.
N.° 668.662 - Lojas Regal Louças
Ltda . (Apresente novos exemplares disLtda. (Apresente novos exemplares com
ciaminsiido as peças reivindicadas) .
etiquetas coladas, excluindo 'Penha-Rio'
N.° 1686.468 - Ferragens e Tintas e discriminando as máquinas perdidas).
Rio I isboa Ltda. (Apresente novos
N.° 670.079 -- Vipe Máquinas e
exemp 1ares discriminando as ferragens).
N'." 686.513 - Helen Creações Materiais para Escritórios Ltda. (ApreSkpre r, ente novos exemplares discrimi- sente novos exemplares reivindicando a
nando os artigos a eyriteger e classifi- marca de acórdo com o cliché publicado).
cando -os de actordo).
N.° 670.617 - - Borglioff S. A.
N.o 686.5:31 - IVIeckol Ltda.- Indústri.z e i:oniercio do Vestuário (Apresente Comércio e Técnka de Maoninas Monovos ¡exemplares discriminando os ves- tores e Equi p amentos (Apresente novos
exemplares discriminando m41.11113 para
tuário:).
indústria cle
- l ime- i 5 f.i
I
N." 686.579
- Cia mein1 Lida. cendo arres•
, - , --z . nientos de teste
(Ápriownte novos exempjarea
excluindo bandagem),

N. 672.644 - L\r• S . A. Consisissae s

Fevereiro de 1971 .
.N, 693.076 - Roiamentos Lima

Empreendimeneos (r. 0 iio‘os; Lida. - Apresente novos exemplares
exemplares excluindo das etiquetas dis- discriminando oa veicule:a
N 9 693.346 - Jura ma Ltda . Acescriminando as maquinas operatrizes) •
sórios e Peças Aareaente novos
N.° 672.959 - Primo Eletro Dcarrés- exemplares serr. referencia a marca
ticos S. A. (Apisiente novos exem- genéri a. disctiminando precisamenplares sem referência a marca genérica, te os artigos.
•
discriminando precisamente os artigos).
N.' 673.690 - Instalações Hidráulicas e Elétricas Comércio de Materiais
Hidrel Lida (Anresente novos exemplares discriminando precisamente os artigos).
674.386 - Frigorífico Armour do
Brasil S. A. (Apresente novos exemplares sem referência a marca genérica
discriminando precisamente os artigos).
N.' 674.545 - Trans-Bus Transportes Coletivos Ltda. (Apresente novcii
exemplares discriminando precisamente
os veículos) .
N.° 675.153 -- Instrumental Cientifico
Vidrolar Importadora e Exportadora
Ltda. (Anresente novos exemplares
discriminando precisamente os artigos).
N.' 678.486 - Indústria e Comércio

Novatec Ltda . (Apresente novos exemplares srinanando precisamente aparelhos electro-domésticos em geral, aparelhos eletrônicos em geral, excluindo
/
aparelbos g eradores eletrônicos).

N 9 679.003 - Sóvolks Peças e- Automóveis Ltda . - Apresente novos
exemplares discriminando precisamente os artigos.
N9 680.528 - Photograph Material
Otica e Cientifico Ltda. - Apresente novos exemplares excluindo a expressa() genérica, discriminando precisamente os artigos.
N9 680.870 - Volk'sspol Auto Peças Ltda. - Apresente novos exemartigos de uma só classe.
N9 682.222 - C . C . F. F Consórcio
Construtores Fábricas Fertilizantes
Ltda . - Apresente novos exemplares esclarecendo melhor, o artigo
reivindicando.
N9 666.596 - Lapidação de Diamantes Anwers Ltda. -- Apresente
novos exemplares reivindicando •9
marca de acôrdo com as etiquetas
discriminando preicsamente os artigos.
N 685.686 - Auto Nacional Ltda.
- Apresente novos exemplares discriminando os veículos.
N9 686.182 - Real Transportadora
e Comercial Ltda. - Apresente novos exemplares reivindicando marca
de serviço na Classe 50 substituindo
artigos por atividades.
N9 686.505 - Hospitadáia Gaúcha
Comércio, Importação e Representação Ltda. - Apresente noxos exemplares discriminando precisamente os
artigos substituindo ramo de negócio por artigos.
N 9 687.271 - Orlando Baldin
Aprésente novos exemplares em papel consistente.
N9 687.276 - João Jorge. - Apresente novos exemplares em papel
consistente.
N9 688.289 - Editora Abril Ltda.
- Apresente novos exemplares excluindo a expressão geaérfica, discriminando precisamente os artigos.
N9 688.404 - Mecânica e extrutura metálica Lida. - Apresente novos exemplares discriminando precisainente os artigos.
N9 689.680 - Comaabina de Expansão Auto-Industrial Ventas. Apresente novos exemulares sem referência á marca genfirlea discriminando precisamente Os artigos.
N 9 690.851 - Cia. Cipan Indústria e Comércio. - Apresente novos
exemplares discriminando precisamente os veículos.
N, '.31 523
João Leóe , da Silva
Fj l bc.
• Anresente 1 , Wos exe m plares
es.inando precisamente os
veículos, 69)

N9 693.440 - Auto Peças Rodovoiks Ltda . Apresente nevas
exemplares sem referência à marca
genérica, discriminando precisamente as artiges.
N9 693.485 - Auto l'teczlnica Volkswalter Ltda . - Apresente novos
exemplares sem relerêncla à marca
genérica, discriminando precisamente os artigos.
NY 693.537 - Comercial e Importadora Acrornaq Ltda. - Apresente
novos exemplares discriminando precisamente os veiculas.
N9 693.6(12 - Usina-Cliar Peças de
Automóveis Lida. - Apresente 110.
vos exemplares, discriminando precisamente os artigos.
N , 693.929 -- OlImpia Distribuidora de Peças Ltda . - Fim se tratando de mares anresente novos exem_ares discriminando artigos da uma
só classe.
N9 694.0133 - Auto Peças Bandeirantes Ltda. - Apresente novos
exemplares discriminando precisamente os artigos que deseja proteger.
N 9 694.986 - Auto Mecânica Santa Terezinha da Penha Ltda. Apresente novos exemplares, discriminando precisamente os artigos.
N9 695.294 -- Tecnostral S.A. Indústria e Tecnologia. - Apresente
novos exemplares sem referência generica, discriminando precisamente
os artigos.
.
N9 695.300 -- Tecnostral S.A. Indústria e Tecnologia. Apresente
novos exemplares sem referência A
marca genérica, discriminando precisamente os artigos.
N9 695.619 - E. D. Comércio e
Representações de Automóveis Ltda.
- Apresente novos exemplares precisamente os artigos.
NV 696.069 - Walmess Comércio
de Artigos Eletro-Domésticos Ltda.
- Apresente novos exemplares reivindicando o nome do requerente de
acôrdo com a procuracho.
N9 696.375 -- Indústrias e Comércio Luiz XV - Apresente novos
exemplares discriminando precisamente os artigos.

N9 696.381 -- Indústrias e Comércio Luiz XV S.A. - Apresente novos exeplares discriminando precisamente os artigos.
N9 696.476 Laving' Decorações
Ltda. - Apresente aovos exempla-

res discriminando precisamente os
artigos.
N9 696.477 - Alpes S.A. Comércio e Indústria. - Apresente novos
exemplares discrimine precisamente
os artigos.
N9 696.534 -- Paraná Equipamentos S.A. -- Apresente novos exemplares sem referência A marca genérica, discriminando precisamente os
artigos.
N9 696.543 - Paraná Equipamentos
S.A. - Apresente novos exemplares sem referência it marca, discriminando precisamente n8 utigos.
N9 698.753 Aloisio Eleuteriomo marca de serviço na classe IÇO,
piares sem referência à marca gené-

rica, discriminando precisamente os
artigos.
N9 684.876 - A. R. Marques Limitada. - Apresente novos exemplares discriminando os produtos,
cumpra o art. 96 4 5):
N9 691.446 - Farmácia S. B. Santana Ltda. - Apresente novos exemplares, discriminando os produtos,
cumpra o art. 96 4 El.
No 406.154 - Indústrias VillareS
S.A. - Apresente exemplares como marca de gen4S9 as alta
,
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reivincecando corno atividade de ser- vindicando Marca de serviço cl. à0 1 ,T 9 674.398 - Frigorífico Ar poei( t : co
i
N9 397.887 - Intereotailer 7 ; 1 Fia.
viços de conservaçáo consretos de ou: discriminando • precisamente os Brasil (Novos exemplares sem
i .efe- leis Corporaion.
elevadores, de escadas rolantes, fu- aparelhos elétricos, cl. 8) .
rência.à
marca
genér:ca
discriminaileo
N9 457.045 - Cirzam-) Limited,
nilaria, e serviços mecanicose
N9 648.-817 - Alfa - Artefatos oe artigos.; ,
159 523.413 - H il ton' Hotel Tider1‘19 444.773 - Vuicoi Vulcanização Eletredomésticos Ltda. - (Novos N9 675.908 - Tacho Modas 1 imi- r,---finn.,;)
sem referência à marca
(Novos exemplares dis¡crimmeando
Itabira Comercio e tridastria Ltda. exemplares
N° 524. 4 14 - Hilton Het ele inter.
discrimi nando os artigos). tada.
cis artigos de vestuário)
-- Apresente exemplares como mar- genélica
Inc.
N9.
69.316
D.
M.
Comé
rcio
e
N9 676.103 - Compannia Metalúr- netional
ca de serVioç na classe 50, somente Representações Ltda. - (Novos
159 524. A 15 - Hilton Hotels Inter.
reivindicando a a tiv cl e de. o recau- exempiare,s dis.crimir ando máqulnas gica Barbara (Novos ex emplares dis- retional
Inc.
chutagem" ,
criminando os artigos)
N9 659.798 - Hooker Cheinical Cor.
N 9 676.160 - Indústria de Tecidos
- Mineração Elimina operatrizes de precisão) .
aimiteaa. - Discrimine os artigos
N9 651.563 - Ricpardanse Veículos Miranyl Ltda. (Novos exemplares com
159 636.773 - Kearney 8z; Treqker
em novos exemplares.
e Serviços Ltda. - (Novos exerci- etiquetas)
179 69;.203 - Cemsx S. A. Pro- pi ares excluindo eimrezeão genérica N'? 676.388 - Pi áadcos Tuniniguim nrornoration.
detes Onim i crs - (Apresente exem- discriminando os arti gos) .
Limitada (Novos exemplares discrimi159 645.555 - Sant ¡kndrea Nevara
159 652.271 - Mecânica Moto-Ar nando os artigos)
plares cl¡':a i minanda os artigos, cumOffs ci n e Ivi eccaniche e Fonderie SpA.
Ltda. - (Novos exemplares excluinpra o art. 9 , 5 9 ) .
N9 664.966 - Movierecoa d S. A.
N 9 676.239 - Plásticos Tupiniquim
179 (.9 i.CC5 Laboratórios Santa do a -expeeesão genérica discriminan159 667.097 - ,Ferodo Tamitad
Limitada
(Novos
exemplares
discrimido
es
arti
ges) .
Gema I ti"(r. - (Apresente noves
N9 6 96.917 - Luwa A. G
exerrip a.es cem referência à marca N9 665.406 - Sonac - Sociedade nando os artigos a proteger)
N 9 688.516 - The Sherwin-Williams
N9
676.558
Policron
-indústria.
e
Naci
or
al
c:e
Cemerciaiização
Ltda.
gene-.érica, diec.iminando os pri cluCeemany,
tos, j s nte aateeieação fornecida pelo - (Novos exemplares diecriminerido Comércio de plásticos Ltda. (Novos
688.707 - Société International°
exemplares discriminando es vestuá- 4p 159
SNFM19, para comercializar e intim-. os veículos) .
c Pord es Berlitz.
N9 60.0O3 - S. A. Fábrica Co- rios;
tria"iz nis o; mesmos ou cumpra o ar159 6 89.124 - Stabilimenti Elettro.
159 676.693 - Pereira & Wilson Cia.
lombo - (Noves exemplares sem retigo 95, § 59).
Ltda. (Novos exemplares reivindi- 1:neer - al e1 Riuniti Ansaldo San Giorgio
fel:h-leia à marca genérica) .
159 691.584 - The Sherwin-Williams
179 593.'T98 - Farmácia Cruzeiro
N9 681 1.724 - Jciarie Ltda. In- cando urna só classe discriminando e!nmeonv.
da .Sul I tda. - (Apresente navios dústria e Ccmércio de Minas Gerais os artigos)
159 691.600 - The Sherwin-WilliarriS
exernp ares, sem referência à marca - (Novos exemnlares sem referênN9 676.731 - Rogozyk Cia. Limigenér:ca discrim i nando os pri,dutos. cia à marca. genéri ca, discriminan- tada - Novos exemplares discrimi- riornnany.
junte atite.eização fornecida peto do os aatigos)
nando as confecções.
159 691.617 - The Sherwin-Williama
NFIVIF rara comercializar e indusApresente-a prova do país de origem, r_iernnany.
N9 61:7.052 - Maquitec Técnicos procuração
triaiaár ce mesmos OU cumpra o
acôrdo com o disposto
159 693.257 - Hans Joa,chian TapLtda. - ¡Novos exemplares discri- no arigo 162,de
art. 96 § 59 ) .
do Código, e. novos exem- pert.
minando os artigos que deseja pro- plares
com exclusão do "etc", na rei159 R91.754 - Joh. Vaillant KG.
N9 652.798 - Inter-Continental teger, procuração).
149 893.755 - Joh. Vaillant
Paralutos : armacámticos do s . Brasil 159 625.889 - João Renê Eyer Tho- vin d icação dos artigos:
Ltda. - (Apiesente novos eXempla- maz - (Novos exemnlares discrimi159
895.949 - Knowles Electronics,
N9 522. 029 - The Singer ComIrsee-erated.
discilmitanclo precisamente G6 ar- nando os artigos da classe 1) .
pany.
tigos) .
N9 522.035 - The Sirgar Com159 699.425 - Ing. C. Olivetti &
N9 C70.651 - H. Corrêa. - ,DisN 9 (51/I50 - Socitaans Secledade
Co. S.D. A.
crimine os a- tefatos de cimento arn pany.
Civil e Cem:era:ai Transitécnica
159 522.036 - The Singer Com..
159 673.964 - Brown elmtube Com- (Apresente novos exem- noves exemplares.
PC 51V.
159 671.75,9 - Alcides Santos - prony.
plares dii crim i nando os arti gos) .
N9
N9
681.542 - Perrots Limited.
676.635 - Honda Men Kogycl
(Apresente eremplares diecrimina.nN9 C14,98 - Indústrias Reunidas do as confecções).
N9 522.037 - The Singer Company.
Kaisha (Honda Motor Co.
Max ia"olfson S. A. - (Apresente N9 671.832 - Medas BrasiIia Limi/)79 529.496 - Joseph Bancroft & Ltda.
novas exemp.a.res sem referência à tada -, (Apresente exemplares dis- Sons Co.
159 676.636 - Honda Man Kogyo
marca genésica discriminando preci- criminande os artigos) .
159 597.658 - Aluminum Company Tr^ imy shiki Kaisha (Honda Motor Co.
Ltelq,.)
sameat os artig-s)
of America:
N9 65°..251 - Zulio Allevato - N9 6'72.007 - Sphinx Roupas Ltda.
159 695.497 - Coonerative de Patriw
N9 601.569 - The Sherwin-Williams cante
Apeesente noves exemplares e oro- - (Novos exemp'ares discriminando
R tl t gc eS D Horlogerie,
Company.
os artigos) .
curaeão ciirceiminando os artigos.
159 676.819 - Ciba 9oni aé Antnyme
159
609.657
Edixa
S.
A.
Indás159 613.210 - Luzia Ana de Al119-- Metalúrgica Gaúcha
'em a l emai o: (na Al,tipngenlischaft)
- (Apresente novos exempla- meida - (Novos exemplares discri- trial e Comercial.
Ciba
r Ltda.N9
668.220
Personal
Products
res de:criminando precisamente os minando as „preparações e classifiN9 53 4.416 - Hilton Hotels Inter.
Cerro-ation.
cande-as de acôrdo ecrn a c i assifi ca1 artiges) .
ae+iaa.1.
N9 689.474 - Joseph Bancroft, &
149 6.e.125
Motortécnic, 3 Pis- ç ãi o vigente) .
159 52,1 .675 - Inchausne &
Sons
Co.
'
Imobiliária
Carmo
159
673.5
-6
tões e Ciné.cio Ltda. - (ApeesenSocieded Anonima
Co.
159
686.334
-Ltda.
(Nevos
exemplares
discriThe
Gillette
Company
n. vez enzmp ares excluindo a -exPinanr!Pira..
pressã) g. ér i ca discriminando ore-- minando os artigos) .
159 692.598 - Farbenfahriken Bayer
l\T" 524.974 - The Sperry and Ilutod
c:aarnee te os artigos) .
N9 673.691 - Instalações Hidráuli- Aktienaeselischaft.
rompanY.
- Eric Ruseell - cas
N9 662
159 58 1.767 - La Mundial S. A.
N9 692.592 - Farbenfabrleken Bayer
e Elétricas, Comércio de Mate(Apresente novos exemplares discri- riais Hidráulicas Ltda. - (Novos Aktienizeselischaft.
N9 583.593 - Glaswerk Schuller
minando equipamentos industriais. exemplares discriminando os arti- N9 692.593 - Farbenfabriken Bayer
aci 7dndo antenas) .
Aitiee aesellschaft.
gos) .
159 584.347 - P. J. Barros & Cie.
N9 692.599 - Farbenfahriken Bayer
1. 9- Cia. Santa Lúcia 159 673.C92 - Instal aeões HidráuTrIe.
.io e Indústria de Veículos - Picas e Elétricas de Materiais Hidrel ain-le-e-edschaft.
N9 619.289 - José Eleodoro Castra
N9 522.026 - The Singer Company
ieva.; exempi ares discriminando os Ltda. - (Noves exempi ares discri,
minando os artigos).
N9 566.629 - Ford '4ol7or siioronary
tigos) .
N° 632.737 - Transcontinental Bua
N9 666.0:7 - Tecnovolt Indústria 159 674.037 - Imobiliária Belo Lar N.) 69".069 - Mitsubishi Interna- e”teret.
Inc.
Ccmérci o Ltda. - (Novos exem- Ltda. - (Novos exemplares sem re- tional Corpo ration - Cumpra os ar519 637. 0 27 - Transcontinental Bus
:, :ares discriminando os artigos) .
tigos
81
e
162.
ferência à marca genérica discrimi159 537. 028 - Transcontinental Bua
N9 661.521 - José Leão de Melo nando os artigos) .
N' 636.507 - Hooker Chernical Cor- e,,," +PM In c..
- (DItivos exemplares reivindicando N9 614.065 - Refratário Winvee.r poration.
N° 651.673 - Verrerie Cristallerle
, nome do requerente) .
de Beno Winkkler - (Novos exemTN Arre ies, G. Tivrand & Cie.
N9 62.42) - Leadex Cemerciai e
pi ares discriminando os artigos) .
159 651.682 - Columbia Broadcasting
"importadora Ltda. - (Novos exein- 159 674.198 - Fundição Tridaiatuba
5"PM rine.
piares d i rce i rei r ando as reánainas Limitada - (Nevos exemplares disAVISO AS REPARTIÇOES
519 R", SOR - MCA enterprises Inc.
peratnzes).
criminando os artigos) .
PIJBLICAS
159 671.918 - Companhia Insular
N9 635.873 - Kelpart AdministraN9 674.124 - Ouro Preto S. A.
Tn hac, lera S. A.
ção e -farticipaa:ões S. A. - (Apre-, Planejamento. Incorporações e Ven- , O Departamento de ImprenN° 6 8 1.289
Productos Stant Sm.
sente noves exemplaren discriminan- das 'de ?móveis) - (Novos exame
sa Nacional avisa às Repartieiisai ad Anonima Industrial j Comercial.
,i o es gene_aliclades máquinas e par- planee discriminando os artigos l .
ções Públicas em geral que
N° 682.083 - Winthrop Products.
tes de máquinas' .
deverão providenciar a refor159 6'71.133 - Promotora de Valoma das assinaturas dos órN9 C57.792 - Auto Europeu ¡Nite- rização do Calçado S. A. (Novos
gãos oficiais até o dia 30 de
682.16 - Omega Louis Brandt
61 Ltda. - (Novos exemplares rei- exemplares sem referência a nrrca
abril, a fim de evitar o cance5--14rer S/A.
indicando artigos de uma só -ela- genérica discriminando os artlgos)
lamento da remessa a partir
•
N9 685.421 -Wellinoton (GlascowY
•e).
N° 674.265 - N. 'Tc:dens o & raiadaquela data.
\Sk , 1 Blending C". T,td. a. e • Ltoda..4' N9 646.".I29 - ind. Mecânic
(Novos exemplares discrimiato Peças H. P. Ltda. - (Novos liando os artigos)
N" 689.381
rfc Tours.
O registro de assinatura nonremplaies diecr:minando veicules).
va, ou de renovação, será feito
Anresente a prova do Pais de origem
N9 674.324 - Frigorifico Armou" do
N 9 61.0.8 - 0 - Staubs S. A. Elecontra a apresentação do em-'-'s-aco de acôrdo com o art. 16Z
S. A. (Novos exe,nplares s em
laônica, CelieLcio e "..1nciústria _ Br..sil
penho da despesa respectiva
referência à marca genérica discri(Novos exemp i ares discriminando es minando
5 79 50Ç .204 - Sh ell International Pe•
os artigos).
A renovação do contrato de
c mponente.s e acessórios pedidos, es119 674.385 - Frigorifico Armour
•
rnmnany r,td.
porte aéreo deverá ser soliclarecendo o que são Kits' de TV.
citada, com antecedência de
N9 46(5. ,M - Tames Nein 8 C9.
159 €42.531 ¡s• Artef-tos de Borracna Brasil S. A. (Novos sxemplaris Ft'In
trinta dias do vencimento, à
rImiten.
regurança Ltda. - "Novos exem- referência à marca geei: r)ca d ¡ scrilielegarsia Realonal da Emprês
1" 91 l .57 r - 1-Ptachi Limited.
plares diee irn5.3:,7,n;'^, anarelhes e e- :p inando os meteis)
ea,
Brasileira
de
Correios
e
Te
t ..-nicos, ce ei - ia -l o a- 'adores) .
N? 674.595 - I' ¡
r• .o .'no. is dc
t i.° 518.630 - Screen Gems, Inc.
"s errafos, ern
N9 642.170 - Auto. Elétrica Na - Brasil S. A. (Novos ixeinplareá 04159 5 1 8.646 - Screen Geras, Inc.
nal. Ltda."- (Novos exemplares rei- criminando os artigos).
.nn••n1
I\19 520.258 - O. Mustad
Soa.,
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Cumpra o art. 73 bem como sua ias- artigo 73 bem como sua inscrição no
N'' 523.018 - Sears Roebuck And N9 684.029 - Dover Corporation.
N° 687.673 - Indústrias Erlo, S/A. crição no C.G.C. e o art. 93 p. 5. CGC e cole etiqueta nos exemplares.
C
N° 659.681 - Rádio Amazónia CoN 9 632.754 - Laboratório Mino»)
Joseph Banchoft
1Ni° 529.493
I N9 693.165 - Bausch y Lomb Inmércio e Indústr:a S. A. - Cumpra
Ltda.
Sms Co.
corporated.
o artigo 73 bem como sua inscriçii.o
N 9 632.758 - Laboratório Acinom
Joseph Ba,..eroft
N° 529.498
N' 693.168 - V-M Corporation.
no CGC e cole etiqueta nos exemLtda.
S.ns Co.
plares.
Ia!' 693.169 - V-M Corporation.
N9 661.326 - P. Aguiar.
.N" 531.802 - The Lovable ComN 9 696.608 - N. V. Pope's DraadN , 667.510 - Construções Elétricas
Isl" 697.560 - Química e Farmacêuity.
en Lampenfabrieken.
Eitec S. A. - Cumpra o artigo 73
tica
Nikkho
do
Brasil
Ltda.
N" 547.168 - Screen Geras, Inc.
N° 673 189 - Automatic Radio of
bem como sua inscriçao no CGC e
N 9 552.018 - Ing, C. Olivetti Z.1
Canada. Ltd.
cole etiqueta nos exempiares
l
Exigências
C S.P.A.
678.358 - Norton 'Company.
N° 675.233 - Auto Eletro Mecânica
N° 562.185 -- The Gilietti Company.
Apresente procuração de acõrdo tom
Ciclos Limitada - Cumpra o arN° 617.898 - Aguas Minerais de 3
tigo 73 bem como sua inscrição no
N" 595.669 - Perstorp Aktiebolag o disposto no art. 162 do Código.
Minas Gerais - Hidrominas. (Cumpra CGC
e cole etiqueta nos ex:mplares.
Ecloardo Kleinman
N 9 633.568
Cluett Peabody 8 Co., Inc. Titular o art. 73 bem como sua inscrição no
N9
634.395 - Pirelli Società Per do Registro 235.578.
676.202
- Invictos Rádio e WeN9
C. G.C. e junte autorização fornecida
•oni
Powers Wire Pro- pelo SNFMF para comercializar ou in- levisão Limitada - Cumpra o artigo
N° 523.478
/ o 636.558 - E.I. do Pont de Ne- ducts Company, Inc.
dustrializar os produtos reivindicados ou 73 beni como sua inscrição no COO
m :-s and Company.
e cole novas etiquetas aos exemplares,
N° 523.480 - Powers Wire Pro- cumpra oi art. 96 p. 5.
face ao es4tdo em que se encontram
N' 636.565 - E. I. do Pont de Ne- ducts Company, Inc.
N9 673.114 - A. Y. Radios e Elemesmas.
m. ,ars and Company.
taicidade Ltda. (Cumpra o art. 73 nem asNo
683.882 - Formai-ias Reunidas
N° 601.987 - Stefano Rivetti di como
,T o 668.543 - Dots, Mztnufacturing
sua inscrição no C . G.C. e apre- S. A. - Cumpra o artigo 73 bem
Valcervo
(que
também
assina:
Stefano
C. moam,.
sente procuração. 1.
como sua inscr:ção no CGC e regulaP Coats Limited. Rivetti) .
N° 680.904 - Casa de Móveis Ja- I rize o pedido de acôrdo com o artigo
670.496 - J
N'
622.275
Gerber
Products
Comçanã Ltda. - Cumpra o artigo 73 96 pontos 1, 2, 3, 4 e 5 do CP1.
N 9 671.748 - Luis Wurlimger.
pany.
bsm como sua inscrição no CGC e
N" 672.098 - Société Anonyme CasN° 690.528 - Oxrord S. A. Tintas
N 9 688.263 - Moulinage et Retor- apresente procuração sem rasuras.
tili
derie de Chavanoz.
e Vernizes - Declare o namero da
N9 687.574 - Ruy Rodrigues Pinto inscrição do CGC.
\To 683.296 - The Sherwin WilN O 689.592 - Chimiotex S/A.
- Cumpra o artigo 73 bem como sua
ns Co.
N9 683.900 - Rio-Laca Gomas e
N° 613.447 - May 8 Baker Limi- inscrição no CGC e assine ext.:aviar Vernizes Ltda. - Cumpra O artigo
683.302 - The Scherwin Wilde fls. 3.
ted.
73 bem como sua insc ,ição no CGC
lia is Co.
N° 644.796 - Indústria Meca nica e apresente procuração.
Apresente vocuração com podêres
.1" 683.305 - The Sherwin Wilpara receber citações judiciais, sem ci- A.ragon S. A. - Cumpra o artigo 73
N9 696 .196 - Formatec - Comércio
lia is Co.
bem como sua inscrição no CC.1C e de Materiais para Construçoes Limi.
683.306 - The Sherwin Wil- tar o Decreto-lei.
preste
esclarecimentos
em
face
do
titada - Cumpra o artigo '73 b:m como
Nr 349.600 - Chrysler Corpora- tular do registro no 337.064.
liams Co.
sua inscrição no CGC e apresente
N° 663.313 - Copyrna tic ti. 4. In- procuração.
I° 683.307 - The Sherwin Wil- tion .
N9 469.476 - Sears Roebuck And dústria e Comércio - Cumpra o aris Co.
687.438 - Comércio e Indústria
Co.
tigo 73 bem como sua inscrição no deN9
Café e Cereais Pioneiro Lim'tecla
N 9 683.308
- The Sherwin WilN9 469.477 -- Seara Roebuck And.
CGC- e preste esclarecimentos em face - Cumpra o artigo 73 bem como sua
lia, is Co.
Co.
do registro n9 196.473.
inscrição no CGC e sua inscrição no
1 .1^ 683.390 - Murray Jerome R yrnN 9 488.008 - United States Rubber
Ni ' 696.137--, Daigom Indústria de IBC - Resolução n° 465.
3an
Company.
Bendix para Autos Ltda. - Cumpre
N9 676.895 - Calce Be.n Comérelo
o arti go 73 cem ,!orao sua
683.584 - The Anglo Argentine
N° 488.011 - United States Rubber no CGC e preste esclarecimentos de Calçados Limitada. - Cumpra o
Irc t Company Limited (La Anglo Arartigo 73 bem como sua inEcrição no
quanto ao artigo - parte integrante. CGC e apresente procuração.
gel ..na Compafiia de Hierros Limita- Company.
Ni' 495.832 - United States Rubber
N9 646.200 - Sulcar Comercial e
da ) .
N9 656.570 - S. A. Mo nho Sana
683.585 - The Anglo Argentine Company. Titular do Registro 305.673. Importadora Limitada - Cumpra o
tista Indústrias Gerais - Cum pra u
Iro: . Company Limited (La Anglo Arartigo 73 bem como sua inscrição no
gen ina Compartia de Hierros LimitaCGC e apresente uma eadqueta tara
0.~
&
-.1...~1.1.1.•....1~11...1111•n••••n••n•n•••
••••••n•••
a mo
o exemplar de fls. 2.
. 9 683.766 - Duchess Jewlry Mf g.
N' 676.204 - Confaccões Samuel
Co. i.
Ltda. - Cumpra o art. 73 bem como
iY" 683.832 - IVIoulinage et Retorsua inscrição no CGC e apresente
th • • de Chavanoz.
uma etinueta para colar no exemplar de fls. 2.
• 683.833
Moulinage et RetorN° 682.648 - Colas Tapuia Ltda.
d
de Chavanoz.
-- Cumpra o art. 73 bem como ena
N' 685.022 - Dormeuil Freres S/A.
inscrição no CGC e junte autorizado
N.' 685.023 - Dorrneui/ Breres S/A.
fornecida pelo órgão competente para
N' 685.810 - Société Rhodiaceta.
fabr:car o produto reivindicado.
N I 685.813 - Société Rhodiaceta.
N9 680.891 - Indústria de Plásticos
• N , 686.059 - Union Carbide CorRECiLILAIVÍRNTO
Treseles Limitada - Cumpra o artigo
ta,
73 bem como sua inscrioao no CGC
ar .G86.241 -- Treibacher Chemische
e cole etiquetas.
W et "çe Aktien geselischa ft
N9 684.988 - Hooker Chemical CorN 636.657 - Lanango Sociedad
poraion - Apresente novos exemplaAnof ima, Comercial, Industrial y Agrores discriminando as suoitanclas, a
IDwulgticike 10 1.105
peco iria.
prova do país de origem e procuração
de acôrdo com o disnosto no artigo
N" 686.658 - Laaango Socieciaci
162 do Código.
Comercial, Industrial y AgroN9 684.991 - Hooker Chernical Corpecu. ria
poration - Apresente novos exemN' 686.836 - S.
PREÇU CR$ 049
J. WaLsh
plares discriminando 6r artigos, a
(Pio; tics ) Limite&
prova do país ee orgiem e procuração
N 686.837 - - S.
J. Walsh
de
acôrdo COLI o disposto no tango
(Pia tics 1 Limited.
162 do Código.
'I" 686.838 - S.' p I. Walsh
N9 604.517 -- R. D. Werner Co.
(
) Limited.
Inc. - Apresente a tratioção do doN° 686.839
s:5 T.
cumento de fls. 23.
Limited.
N9 641.255 - Luitpold -Werk Cheia
rnisch-Ph a rma zeutische Fa brik. No 689.593 - Chintiotex S/A.
G VI81413A,
Cumpra o art. 81, provando que a
N° 689.762 - Duchess jewelryc.r,
marca está registrada eu sendo usada
Coro
Na Guanabara,
no pais de origem, apresenZe procuraIN" 683.293 - The Sh era in Wilção e cumpra o art. 96, 1 5°.
ris ção de Vendas
Rodrigues Alves.
liams Co.
N9 632.782 - Imperial Chem:cal
Ao t sente novos exemplares discrimiagmicta 1 . Ministério da' Fazenda
Industries Limited - Apre..ente do.
nam', predsainente os artigos.
cumento firmado pela coproprietárta
•
646.291 - The White Motor
ittre.de-e)
laaiidce pelo Serviço de Reentoólso Postal
da marca no pais de origem, ImpeComp my.
rial Chem!cal House, autorizar:ide a
)19 664.162 - Jet Soray Cooler, Inc.
fleo Brasília
requerente a registrar eó elo seu nome
a. marca no Ercsil e junte procuração
N" 6t6.702 - American Da iry
Nr
do
D
1
N
de acôrdo com o art. 132.
Corpo 'ation.
NO 549.157 - Clevite CorporaVon
N' 680.512 - Suinitomo Metal hl
- Apresente a prava do art. 81 do
dustric's, Ltd.
C. P. /.
-
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Reemtsma Cigarettenfabriken G M exemplares discriminando os artigos No 672.760 - Laboratórios Frum-i
N9 639.581 Regie Nationais des
Usines Renault - .Apresente r ovos B H. - titular do reg. 258.681 - que proteger e cumpra os artigos, 81 tost S.A. Indústrials Farmacêuticas
exemplares substituindo 'teças sobre- apresente procuração com poderes e 162 do C.P.I.
Cumpra o art. 98, 1 5 e declare O
salentes e de. recomposiçao para os para receber judiciais e um !Vivo com- N9 639.310 - Johnson Johnson - [no da inscrição no CGC.
mesmos "por" s e suas paates integran- provante de taxa, COM O TV certo do apresente novos exemplares sem re615.165 --- Ormonoterapia Richtes e. cumpra o art. 162 do CPI.
registro, que é 258.681 e não 250.681. ferência a marca genérica discrimi- terNdo
Brasil S.A. - Apresente novos
698.820
Argo
Representações
nando
os
produtos,
cumpra
o
que
neN9
N9 683.201 - Textil Vessi Ltda. exemplares sem referência à marca
de
Malharia
Ltda.
cumpra
o
arterminam
os
arts.
81
96
§
5
e
162
do
Ap,resente a prova da inscr:ção no
genérica, discriminando os produtos,
C. P. I.
tigo 73.
cumpra o art. 96, 1 5 ou junte autoCGC.
633.631
Olpace
Comercial
N9
N9 458.149 - British Nalon Spinners
N9 649.028 - Eutectic Welding Al- rização fornecida pelo SNFMF para
Importadora
Ltda.
prove
o
ramd
Limited - Apresente a prova do arloys Corporation - apresente novos comercializar ou industrializar os
tigo 81 e procuração le acôrdo coai de atividade • e declare o n9 de ins- exemplares substituindo e partes e mesmos e declare o n9 da inscrição
crição
no
c.G.C.o art. 162 do CPI.
destes por a seus acessórios elétricos no CGC.
N9 688.556 -,Lynch Corporation - N9 438.130 - Deposito de Estopas e cumpra o disposto nos arts. RI e N9 689.056 - Moulinage et RetorSão
Judas
Tadeu
Ltda.
declare
o
derie de Chavanoz. - Apresente a
Apresente o comprovante do registro
162. do C.P.I.
prova do pais de origem e procuraou do depósito da marca, no país de n9 de inscrição no CGC.
N9 664.823 - Argos Industrial S.
origem e cumpra o disposto no artigo
N9 677.543 - James Archdale & ção com podêres para receber citaA. - declare o n9 de inscrição no Company Limited - apresente no- ções judiciais.
162 do CPI.
vos exemplares discriminando os arN9 680.810 - American Cyanainid C.G.C.
N9 690.898 - Poul Cadovius
N9 575.665 - Plásticos Hevea Ltda. tigos que deseja proteger e cumpra Apresente a prova do pais de origem
Company - Apresente novos exempreste
esclarecimentos
quanto
ao
plares sem referência a :Parca, genée procuração com podêres para reos . arts. 81 e 162 do C.P.I.
rica discrim i nando os artigos. Cupipra reg. 395.923 artigos revindicados N9 687.672 - Indústrias Erlo S. A. ceoer citaçõAes judiciais de acôrdo
e
cumpra
o
artigo
73
e
sua
insos artigos 81 e 162.
- agreesnte novos exemplares dis eri- com o disposto no art. 162 do CóN9 696.864 - The Mearl Corporation erção no C.G.C.
minando precisamente sem referência digo.
695.502
Precisa
Participações
N9
N9 670.157 - Leo Werke GMBH
- Legalize o documento de fls. 16.
a marca genérica e cumpra os arN9 691.569 - L Great - Apreserte Engenharia Indústria e Comércio S. tigos 81 e 162 do CPI.
Cumpra o que determinam os artso
procuração de acôrdo com o art. 162. A. - preste esclarecimento tendo em
81 e 162 do CPI.
N9 684.310 - The Kendall Company vista a divergência no nome da re- N9 639.830 - Aluminum Company N9 644.552 - Knool A. G. Cheof
América
apresente
novos
vias
Apresente
procuração
de
acordo
mische Fabriken - Cumpra o que
querente na pet. inicial e nos exentcom o artigo 162.
Piares assim como e cumnra o artigo sem referência a marca genérica e determinam os arts. 81, 96, § 5 e 162
discriminando
precisamente
os
ardo CPI.
696.498
Ethylene
Plastique
N9
73 e sua inscrição no C.G.C.
Apresente procuração de acôrda com
N9 695.69S - Locam Materiais para tigos que deseja prote ger e cumpra N9 619.627 - Laboratories Le Brun
S.A. - Cumpra os arts. 81, 96 § 5
o art. 162.
Construções Ltda. - preste esciaae- os arts. 81 e 162 do CPI.
N9 637.350 - Odol Sociedade Anô- e 162 do CPI.
N9 689.100 - Instituto Vital BTazil cimento quanto a portas pranchas de
Promova a alterafflo
S. A.
substancias minerais ou vegetais e nima Industrial y Comercial - N9 690.038 - Società Farmaceutici
nome no presente têrmo.
cumpra o art. 73 e sua inscrição no cumpra o que determina o artigo 81 Italia - Cumnra,m o que determinam
N9 689.350 - Instituto 'Vital Brasil C.G.C. e prove a qualificação do sig- e junte procuração do acôrdo com o os arts. 81, -96 § 5 e 162 do CPI.
art. 162 do CPI.
S. A. - Promova a alte r ação de natario da inicial.
N9 697.297 - Revestimento Marnome no presente têrmo.
N9 654.103 - GN Comercial Im- N9 638.055 - Akapol Sociedade de montes e Pinturas Remarpin Ltda.
Worth-Parfums - Titotar. do Re- portadora e Exportaodra Ltda. cole Resoonsabilidade Limitada - apre- - Regularize o pedido e cumpra O
gistro n9 255.655 - Apresente pro- etiquetas no exemplar de fls. 5' e sente e cump ra o art. 81 e apresente art. 73 e sua inscrição no CGC.
curação com podêres para receber cumpreo art. 73 e sua inscrição no procuração de acõrdo com o art. 162.
N9 453.619 - Imperial Eastman
citações judiciais.
C.G.C..
N9 510.336 - B. Assis S. A. In- Corporation - O requerente juntaDental Fittings Limfted - Titular
mente com o pedido de reconsideraN9 664.074 - Lojvo Rivei S. A. do Registro 262.261 - Aoreserte pro- cumpra o art. 73 e sua inscrição no dústria Eletrônica - comnrove o ri9 ção apresenta novos exe mplares. Precuração com podêres para receber C.G.C. e prove a qualificação do sig- de inscrição no COO. - Apresente o mi narme nte apresente procuração
titular de fls. 8 novos exemplares
citações judiciais.
acôrdo com o art. 162 do Cónatário da inicial.
reivindicando os artigos de acôado de
N9 634.165 - Sterling Fou.rdry SoeN9 635.092 - MiRuel Ragheb Obeid com as vias primitivas em face da digo.
cialties Ltda. - Apresente procuraçío - cumnra o art. 73 e sua inscrição
Produtos Químicos Kauri S.A.
sem referência ao Decreto-Lei e ao no C.G.C. - apresente procuração prioridade obtida.
N9 568.320 - Sompanhia Atlântica No pedido de desistência do têrmo n°
artigo do Código.
novos exemplares grafando corretaN" 439.654 - Dr. Wolman GMBH mente os artigos e declarando o no- petróleo - apresente novos exemp la- 544.789 (pague a taxa de acôrdo coro
- Apresente procuração de acório me do requerente de acôrdo com a res excluindo e serve para lubrifica- a informação).
ção de máquinas industriais e chassis Turiscar do Brasil Esquadrias Ltda.
com o disposto no art. '162, do CPI assinatura de fls. 16.
- No pedido de reconsideração que
automotivos.
sem referência ao D.ercto-lei.
•N9 656.050 - Fábrica de Máquinas N9 568.321 - Cia. Atlantic de Pe- indeferiu o tê- no 685.516 (prelimiN9 635.837 - Inter-Americana de Hansa
S. A. - complete a documen- tróleo - Apresente novos exempla- narmente complete a taxa de aditaPubrcidade S. A. - Cuxn• ra o ar- tação de
fls. 6, promovendo o arqui- res excluindo "e serve para filtros de mento, de acôrdo com o item 18, do
tigo 73.
dos atos constitutivos da ro- ar de teia".
quadro anexo ao Decreto-lei 1.005-69).
N9 476.721 - Joseph Bancroft & vamento
na Repartição Competente e N9 634.418 - Pirelli Società Per N9 714.230 - Indeter. Ind. e Com.
Sons Co. - Apresente a prova do ar- ciedade
o na de inscrição no CGC. Azioni - Apresente novos exempla- de Artigos para Llinpesa Ltda.
tigo 81 e procuração le acôrdo com ornnrove
N9 561.337 - T.TTEC União Técni- res sem referência à marca genérica Campra a exigencia a fim de ser noo art. 162 do CPI.
de Engenharia e Comércio Ltda. d i scriminando os produtos, cumpra o vamente com p letada a taxa de acôrN9 250.065 - Isaac G. Teperman ca
do com o . item 25 da tabela anexa
preste esclarecimentos emanto a que determinam os arts. 81, 96 § 5 ao
- .Apresente o número de inscrição do
Código).
e
junte
procuração
de
acôrdo
com
o
registra
e
cumpre
o
art.
73
e
sua
CGC do Ministério da Fazenda
art.
162
do
CPI.
inscrição
no
CGC.
N9 454.973 - Comércio e Indústria
RE CURSOS INTERPOSTOS
N9 679.139 - Aliadas Ordem Mís- N9 683.138 - Cia. Agro Industrial
Royal Ltda. - Apresente exemplares
tica
Esp
iritualista
Agia
Avid
Fratercorretos.
Goiás Cagigo - Apresente cópia do Johnson & Johnson - No
p edido de
nidade Nova Era (Frane) - justifi- n9 de inscrição no CGC, bem como
interposto do têrmo 403.412).
que
a
classe
e
cumpra
o
artigo
'73
e
a sua inscrição no IBC (resolução n9 recurso
REPUBLICAÇAO - DIRETOR
Borup (Rôlhas Metálicas) S.A.
GERAL - DIVISÕES - SERVIÇOS sua inscricão no CGC n 9 603.781. 465).
Nr,
de recurso interposto do
N9 693.781 - João Brim Leonardo N9 636.0j - Ama.' an Cyanamid têm°p edido
E SEÇÕES
698.468).
- justifique os serviços e cumpra o ompany - Apresente novos exerra
D. O. de 25 e 26 de janeiro de 1971 artigo 73 e sua inscrição no C.G.C. piares disariminando os piodum, A rq uivados por falta de pagamento
da taxa final
Expediente de 25 de janeiro de 1971 N9 669.652 -- `Cartometal S. A. In- cumpra o que determinam os ara. 81,
dústria e Comércio - discrimine os 96 § 5 e junte procuração de acôrdo
N9
629.084
- Orfina Guia orientaExigências
artigos e cumpra o art. 73 e sua ins- com o art. 162 do CPI.
dor de di scalização, mapas e circulacrição
no
COO.
N9
687.671
Indústrias-Erlo
S.A.
res Ltda.
Luitpold Werke Chemische Phar- Apresente a prova do pais de
mazeutische Fabrik - titular do re- N9 490.741 - Koslowski & Cia. - origem
Arq uive-se de ac o rdo com o art)
e
procuração
de
acôrdo
com
o
arquivem-se
o
pedido
de
fls.
24
por
gistro n9 283.731 - Apresente 'proparágrafo 29 do Código
disposto no art. 162 do Código.
falta
de
cumprimento
de
exígência.
curação com podêres para receber ciN9 6F0.057 - Moilinage et RetorProvem
os
requerentes
de
fls.
2
,e
tações judiciais.
N" 697.441 --- Metaltorn Ind. de
fls. 38, slia existência legal, indican- derie de Chavanoz - Apresente a Pecas para Atito Ltda.
N9 623.101 - Herm G. Dethleffsen do ramo de atividade e n 9 de inscri- prova do pais de origem e procura-Ni 697.589 - Fábrica de Móveis
cão de acôrdo com o disposto no art. Gu aratinguetá
- cumpra-se o artigo 162 do CPI.
ção no CGC.
Ltda.
162
do
Código.
19 633.252 - Societa OSCA- N9 566.686 - Societe D'Estudes de N' 613.072 - Joaquim Pereira BenN9 697.E53 - Chrisório
Co mercial
Recherches et D'Applications Scien- to Júnior Regularize o ned
cumpra o art. 162 elo CPI.
ido te, k de Café Ltda.
N9 681.732 - Manufactura de Ta- tifiques et medicales (ERASME)
do
em
vista
a
divergêr
ala
entre
exembacos Imparcial% Sociedad Anôni- aoregente novos exemplares sem re- plares e o documento de fls. 14 quan- N9 698.656 - Bruma S.A. Agro
ma Industrial Comercial y Agrope- ferência a marca genérica discrimi- to ao nome do titular e da registra- Pecuária Industrial.
.119 899.342 - Jetcar Ltda.
cuária - cumpra o art. 162 do CPI nando os produtos. cumpra o que da e cum p ra o art. 73 e sua inscri- silN
v9a. 699.533 - Kase Modesto da
N° 698.018 - Brasitex Polimer In- determinam os artigos 81, 86 § 5 e 162 ção no COO.
do
C.
P.
I.
N9
dustrias Químicas S. A. - cumpra
277.794 - Laboratório Tenax
o artigo 73 e sua inscrição no CGC N9 605.578 - Stauffer Chemical Ltda. - Revalide o documento de N9 699.797 - Restaurante Bar e
Café Banzo Ltda.
fls.
21.
o assine os documentos de fls. 3-5. Company - apresentes novos exem9 673.012
Imunizaçb"es Evil
N9 666.877 - Square D. Company plares discriminando os produtos., la ? 666.716 - Carocicloro S.A. In- Ntada.
- apresnte novos exemplares sem ae- cumnra o que determinam os artia
' 't rias Químicas - Apresente novos N9 673.539 - P. Wildman.
ferencia a marca genérica discrimt- 81. 98 & 5 e 162 do CPI.
-m alc res discriminando os produnando precisamente os artigos C CUM- N9 635.514 - N. V. itos e autuar a o que devermina o art. N9 687.404
Antônio lavare-`
larnpenfabrieken --apresente novosi96, 1 5 do CPIt
Benne.
pra os as. 81 e 162 do CP,It
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N9 692.508 - Carsim Cum. e Re.
N9 644.440 - Metalúrgica Ira pu tá
presentações Lt da.
Ltda.
N9 692.540 - Farmácia e DrogaN9 645.450 - Companhia da Desenvolvimento Econômico do Paraná ria BB" Ltda.
N ., 693.397 - Furquimica Ltda.
Codepar.
N9 645 451 - Companhia de De-; Industria Quim
NY 693.465 - R.amon Agudo Oriz.
semolvimento Econômico do Para na
Codepar.
!V ,' 695.395 - Const tutora „QuaN9 615.457 - Companhia
De- tirante Ltda.
Na 697.248 - Federação das Cosenvolvimento Econômico do Paraná
operativas: de Produtores de Mate
Codepar
Ama mbai Lida
N. ) 645.468 - Companhia de De
N9 1E9.611 - Pisa S.A. Crédito,
senvolv
leiento
Econômico
cio
Paraná
Diretor Geral - Divisões - Serviços
k•inan,le.mento e :Investimento.
Codepa r.
e Seções
INT'" ('82.612 - Yolanda Lins Soares
N9
646.069
Cia.
Riograndense
Rodi.;3ues.
de
Negócios
S.
A.
Republicaçao
N9 t89.753 - Avenel Torneiro Mec-ico LtcL.
N9 618.161 - Imobiliária Converes
N9 €89.775 - Rápido Primavera
D.O. de 27, 28-1-71
S.0
Ltda.
N9 649.156 - Quero Quero AutoEm
25 de janeiro de 1971
Cerealista Jardim da
N9 C94.326
mó-eis Ltda.
• üde Ltda.
Reconsuzeraçao de Despacho
N9 649.849 - Infa Instituto de Fo119 194.650 - Sinzal Ind. e Cem.
mento Agropecuário.
Ltda.
Metalúrgica Brasilelia Ultra S.A.
N9 62.071 - Viação Ttuã, Ltda.
N9 650.149 - Petragel Com. e Im- (no
pedido de reconsideraçao ao
portação Ltda.
- Cia. Bandeiran1e:3 de
N9 :J8
termo
pacho que detenta a )at
N9 651.011 - Repeg Revendedora 103.3(2/.
rlabitg 'r• ,,o Popular.
- Reconsidem a despacno
de Pe ,:as Guanabara Ltda.
N . O 8.547 - Sotefi Sociedade Técconcessivo, puolicacio io D.O. 'tSenica de Pinanciamonto e de Imóveis
N9 652.525 - Sapataria Espasil Li- çâo 111) de 3 de outtibio de 1962,
/V 628.443 - Aercimport Ltda.
Ltd
para o fim de denegar a patente.
mitada
Yr. feriais Aeronáuticos.
N9 611
- Laboratórios FarinaN9 654.935 - Indústrias Reunidas
N9 628.445 - Aeroimport Ltda.
oêmicos Natos Ltda.
i s Aeronáuticos.
Max Wolfson S. A.
Notificação
N9 69.04 1 - Rebira Sociedade do M-,N9'erir6.447
- Aeroimport Ltda.
N9
656.876
Tei.Tap anagens e Coristruçõas Ltda. Muferias
Rosmarie
Bleuel.
Aeronáuticos.
Ficam notificados os requerentes
N9 0.607
N9 657.832 - Lapronor Plastisois
D.ribuidora de MaEirmreza Industria- Ltda.
N9 631
abaixo mencionados para compareteriais para Const .tir:ões e Artigos lização
do Caju S. A.
cer a este Departamento, a tini de
S li5
I2,maco
N9 657.944 - Indústrias Proterap efetuar o pagamento da taxa final
N9 634.040 - Maria' José Aleluia
N9 631.981 - Tribobo Ind. e Com. Ltda.
e da primeira anuidade dentro do
Mende- .
Ltda.
N9 659.420 - Ind. Brasileira de prazo de 60 dias:
N9 632.129 - Padronac Com. e Produtos
N9 6:1.201 - Severino João BatiaQuímicos
S.
A.
Ltda.
ta, ,',111:o Odoni Zornitta., Affonso Zor- Propaganda
erwitegto de invençao Deferido
N9 633.988 - Oriel EmpreendiN9 659.571 - Nahnar Auto Peças
nitta.
Imobiliários S. A.
Ltda.
N9 6;.9.814 - Cia. Riograndense de mentos
N9 120.768 - Um pick up estereoN9 634.220 - Malharia Ariana LiN9 659.734 - Delta Com. do PesNegúcics S. A.
fônico - Machial de Vrie2.
cado Ltda.
•
N•'' 61;3.142
- Hélio 'de Sá Lobo. mitada Ind. e Com.
N 6t2.122 -- Schweiz, Serum
• N9 634.221 - Channel S. A. CoN9 660.611 - Bernardo Getúlio PeRetificação de Pontos
Imo.lisAitut fter n.
mercial e Industrial.
reira Gomes.
N9 6i3.194 - Café e Restaurante
N9 634.504 - Dester Companhia de
IV 124.670 - Processo para isoN9 671.509 - Organização Tudauto
Travasos Ltda.
Com. Exterior.
mensação catalítica de zompostos de
A.
N9 09.3'47 - Cooperativa HabitaN9 634.505 - •Dexter .Companhia S . N9
673.308 ,- Hilda Ferreira Mo- ácidos polletentades não 'conjucional de Militares de Pôrto Alegre. de Comércio Exterior.
gados - Harburger Fetchemie
N9 60-9.511 - Viação Jardim Mirim
N9 635.016 - Comercial Herman reira.
ckmann & Mergell GMBH. - PonN, 675.630 - A Boudakian.
Ltda.
Mazer Ltda.
tos publicados em 31.12.70 - Total
1\196i7.69 - Leoa Silva Crespo.
N9 635.767 - Antônio de Oliveira
N9 675.657 - Ind. Com . e Repre- de 12 pontos.
N 9 69.970 - Sociedade União de Pinto.
sentações Notari Ltda.
Lacticinios Ltda.
176.416 -- Processo e dispositiN9 636.177 - Indústrias Eletro Me- sa.N9 675.950 - Manuel José de Sou- voN9para
a policondensaçâo e polime.
N9 f1.998 - Samuel Serra da 811- cânicas Pecker S. A.
continuas de monomeros eira .
N9 636.670 - Indústrias J. B.
N9 680.048 - Walter Schultz & rização
Karl Fischer ApparaLe-u. RohrleiN9 6:2.934 - Paca] Ind. e Com. Duarte S. A.
Cia.
e Chatillon Societa AnoLtda.
N9 636.937 - Pôsto de Serviço e
N9 680.741 - Transmaregel So- tungsbau,
nima Italiana Per Le Fibre Tessili
N9 5e:2.274 - A Sce-9içal 5 A. Restaurante Alto da Serra Ltda.
ciedade Comercial Ltda.
Artificiali S.p.A. - Pontos publiNa 637.423 - Hammer Ind. e Com.
Técnica e Comercial.N9 680.709 - Artesanato Itapoâ cados
em 24.12.70 - Prioridade deN9 4,,1.535 - Gasparotto - La- de Materiais Técnicos Ltda.
Ltda.,
positada sob n9 814-65.
' nate. !
N9 638.2554 - Garagem Paratodos
N9 178.130 -- Processo para a faN9 681.749 - Sedai Com. e Ind.
N9 4,17.980
Casa das Bombas Ltda.
°mação de dispersões aquosas estáIndústrias Alimen- de Máquinas.
Ltda.
N9 638.329
N9 683.051 - Torrefação e Moa- veis de copolimeros ternários - GiNe 40.365 - Máquinas e Moto Pe- tícias Altriz Ltda.
ba Societe Anonyme -' Pontos pugem Café Santa Ines Ltda.
55 Wa ,lig S. A.
638.495
Ind.
e
Com.
de
EquiN9
blicados em 18.12.70 - Depositado
N9 4'8.290 - Mullard Limited.
N9 686.931
Sepab Sociedade de em 24.3.66.
pamentos
Diesel
Ro.sencliesel
Ltda.
N9 5(7.466 - Companhia de CalExpansão Comercial da Bahia Ltda.
639:208
Moligrado
Ind.
de
N9
çados ,S..medjian.
N9 178.923 - Magnete:metro de
N9 690.969 - Bequimica Ind. Far
Grafite e Molibdeno Ltda.
ressonância magnética nuclear do
N9 519.389 - Inania Ind. Pati1ist1.
N7 639.405 - Cci. drP Represen- macêutica Ltda.
itpo
oscilador com conexão de Spin
•
cio IvIk:ulnas Ltda.
tações e Negócios Proniocionais.
Commissariat a L'Energie AtoNY 5:8.908 - Luccazone Ind. e
N9 639.735 - Quimagrotec Ja.cupimigue - Pontos publicados em 30.
Com, 'de Bebidas Ltda.
ranga, Itda.
AVISO AS .REPARTIÇÕES
12.70 - Total de 6 pontos -- PrioN9 53L687
Editôra e Comercial
N9 639.749 - C. Montenegro.
'PÚBLICAS
ridade depositada em 14.225.
Astoria: Ltda.
Cia. Riograndense de
N9 639.824
N9 W2.088 - Jussara FinanciaNegócios S. A. •
O Departamento de Impren
REPUBLICAÇÃO DE MARCAIS
mentos 'Incorporações Ltda.
sa Nacional avisa às Reparti.
N9 639.828 - Cia. Riograndense de
N) 519.638 - Ibesa .Ind. Brasi
que
em
geral
cões Públicas
Negócios S. A.
Marcas Indeferidas
lei ra d& Embalagens S. A.
deverão providenciar a reforN9 639.959 - Werner Haeberle.
Matsas
Patounas
N9 541.511
lua das assinaturas dos dr.
N 9 657.118 - Ursus Ursus Imp.
Ltda.
N9 639.989 - Aclamas Diamantes
gãos oficiais até o dia 30 de
Ltda. - cl. 47 -Indeferido em
N9 55'.560 - Obras S. Abon Dayê. •Ltda.
abril, a fim de evitar o canceface do R. 242.548.
N9 640.156 - Sometria Sociedade
lamento da remessa a
N9 557.434 - Indusmec Ind. MeN9 441.177 -- Nan
Nestlé
Mecânica de Tratores Agrícolas Lidaquela data
cânica 4/tda.
-- G. 41 - Indeferido em face doo
N9 56l.157
Remape S. A. Re- mitada.
registros 341.166, 341.165 e 402.172.
O registro de assinatura no.
N9 640.331 - Emteco S. A. Em.
cuperaçl ..o de Máquinas Pesadas.
va, ou de renovação, será feito
N9 442.274 - Matic - Ibesa Ind.
N9 57lp.383 - Munhoz Garcia Com. preendimentos Técnicos e Comercontra a apresentaeao do em
ciais.
eInd. de Metais Ltda.
Brasileira de Embalagens . A .
penho da despesa respectiva
Y.--9 641.388 - Companhia de AduN9 5E1.901 - Torcuato Sa.nchez
cl. 48 - Indeferido em face do R.
A renovacão do contrato de
bos e Materiais Agrícolas da Bahia.
28,4.628.
Rojas.
porte aéreo deverá ser soliN9 50.192 - Holiday Aparelhos CANAB.
N' 524. (la - Casa das Bombas citada, com antecedência ;:e
N9 641.901 - Areias Vieira S. A.
Elétricos Ltda.
Casa das Bombas Ltda. - cl. 6
trinta dias do vencimento, à
N9 5.060 Dei Mar Materiais
Indeferido em face ao disposto no
N9 642.364 - Promac Importação
Delegacia Regional da Emprê
Para Co9nstrução Hipoteca e Admi- e Comércio de Equipamentos Cineart. 76, n9 2 do CPI (Decreto-lei n9
sa Brasileira de Correios e Tenistraçã) Ltda.
1005-69).
matográficos Ltda.
! é gratos . em Bra.silia.
N9 558.078 - Banco de ComprasN 9 50.474 - Antônio Custódio N9 644.021 - Cia Tecidus SantaBig Magazine
(Compra de Tudo
nense Minas Gerais.
Costa.

N9 (87.405 - Inclá‘.tria e Comércio
Nossa Senhora da Coneeieão Ltda.
N9 M7.503 - Balneário Conventos
Ltda.
N9 687.510 - Disnorcol Distribuidera Comercial do Nordeste Ltda.
N9 (1188.168 - K. L. P. Engenharia tda.
r N9 • 689.484 - Turibras Turismo
Liasikdra S.A.
Promoções Somar LiN9 E83.551

•

io

Nç' 599.'744 - Degrement Rein S.A.
Engenharia Saneamento e Tratamento de Agua e Engenheiro Sanitaristal
Ilax Hess.
N9 599.145 - Comercial e Importadora Elm °Ltda.
N9 604.865 - Yko S. A. Comercial
e Importadora.
N9 605.973 - Regeral Representações em Geral Ltda.
N9 606.007 - Ant-ecr Vicen'e.
N9 609.763 - Porcelana Amazonas
S. A.
N9 609.764 - Sec,is e Molhados
Feranjo Ltda.
N7 610.274 .- Inmortadnr a Industrial Roesch S. A.
N9 610.510 -- Ennec Empresa Téc1 nica de A.ssistência Comercial Ltda.
N9 612.378 - Incovel S. A. Engenharia de Vedações.
•
N9 612.991 - José
N9 614.514 - Companhia Petropolite na .
N9 615.466 - Telespring S. A.
Ind. Eletrônica.
N9 620.728 - Thomas Nicelas

C.. ex"ea-reira 5
para Todos) - Banco de Compras
- Big Magazine Ltda. - eis. 1 a 49
- Indeferido em face da R. 318.339.
N9 583.538 - Terrazza Martini
Martini 81 Rossi S.A. Ind. e Com.
de Bebidas - eis. 31, 33, 41 42 e 43
-- Indeferido em face do R. 226.868
e 329.794.
Nv 583.539 - Terraza Martini Martini & Rossi S.A. Ind. e Com.
de Bebidas - el. 32, 33, 41, 42 e 43
- Indeferido em face do R. 226.868
e 329.794.
N9 597.164 - Whisky Maelean's
A Chave Mestra do Bom G•5sto -•
Distilaria Macleans S.A. -- el. 42
- Indeferido em face do R. 205.542.
N9 601.593 - Romcy Magazine...
Tudo para Todos - Romcy e Cia.
- eis. 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15; 17;
22; 23; 24; 28á 29á 30; 34; 35; 36;
37; 38; 40; 46; 48 e 49 - Indeferido
em face do R. 318.339.
Nv 647.322 - Comperlan - Dehag - Deutsche Hydrierwerke GMBH - cl 7 - Indeferido em face
do R. 311.818.
N9 650.000 - Brasília - Brasília
cl. 8 - Indeferido em face dos nuConstrutora e Instaladora Ltda. meros 1 e 5 do Art 76 do CPI(Dec.lei n9 1.005-69).
N9 656.670 - Lar - Inds. Magestio Ltda. - cl. 8 - Indeferido em
face do R. 268.423.
N9 669.015 - Setra - Móveis 'Setra Indústria e Comércio Ltda. Classe 40 - Indeferido em .face
R. 303.717.
No 697.175 - S. Antônio - Rápido Resolar S. Antônio Ltda. Classe 33 - Indeferido em face dos
Registros 357.384, 335.129, 335.130,
335.131, 335.132 e 335.219.
N9 920.234 - Petrolino - PetróPetrobrás leo Brasileiro S. A.
Indeferido face ao ReClasse 32
gistro 331.939.
N9 653.931 - Triângulo - Madeiists Triângulo S. A. -- Classe 4 lnaeferido face ao R, 283.280.
N9 634.743 - Spot Bell - Paulo
Santos Laceda Ciosse 36 - Indeferido face ao 'R. 244.311.
N9 897.905 - Lod - Lod Jóias
Ltda. - Classe 13 - Indeferido em
face do R. 245.150.
N9 836.072 - Deciassee - Vaelav
Soupup e Altoir Amaral Igrejas Classe 48 - Indeferid n em face do
art. 76, ns. 2 e 5 do CPI.
Exigências

Cumpra o art. 73, bem como sua
•
inscrição no CGC:
Viação
Auri-Preto
656.912
-,
N9
Ltda.
Indústrias
N9 689.296 - Kibon
Alimentícias.
N9 691.855 -- Colgate Pstlmolive
Cornpany. •
No 694.485 - Carlos Apartei°.
Anselmo Bispi dus
No 697.981
Reis.
"N9 521.138 - Kuehne & Nagel do
Brasil Transportes Internacianais
Ltda.
No 524.706 - Naufal 13. A. Imp.
e Comércio.
N9 603.874 - Viação S. Roque
Ltda.
No 619.027 - Empresa de Onibus
Santa Agda Ltda.
No 625.582 - Transportadora
Wood Ltda.
149 627.821 - -Entregadora Amaral
Ltda.
N9 638.716 - Cia. de Grandes
Hotéis Varam.
. N9 656.879 - Piambreria Capri Lininada.
N9 6134.091 - Reprom - Relações
Públicas, Pnblicidades, Promoções e
Planejamento 8.
-
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N9 672.176 • - Cia. 'Nacional ce
- - Habitat.
N9 681.483 - Conservas Alimenti
cias Baeta Ltda.
N9 684.290 - Engevix S. A. Estudos e Projetos de Engenharia.
N9 685.764 - Frank Gomçei tz
Gevert e Carlos Alberto Barroso de
Souza.
N9 691.029 - Ipiranga S. A. lnCrédit3 e Financiamento.
N9 653.582 - Indústria de Calçados Onise Ltda.
N9 686.607 - Marin° Pereira &
Ciai.
N9 691.975 - Eueapel Distribuidora de Papel Ltda.
N9 602.984 - Gem• ges Bensaid.
No 625.059 - Berel Aizenst,ein e
Biro Ernesto Zeitel.
NO 626.023 - Hermano Adego
Gottsehall Souto.
N9 631.482 - Estimulo S. A. Crédito Financiamento e Investimentos
N9 645.529 - Hote! Jomar Ltda.
N9 652.339 - Industrias Todesehini ic . A.
N9 651.386 - Distribuidora de Bebidas Santa Cruz Ltda.
N99 651.394 - Aluisio de Moura
Ferreira.
N , 651.395 - Aluízio de Moura
Ferreira.
N9 652.587 - Ouros Edições e Promoções Ltda.
Pepilou Indústria
I\p 652.972 de Cosméticos Ltda.
N9 656.374 - Vitoria. Publicidade
e Investimentos Ltaa.
N9 660.901 - Eletro Bell Repeesentações Ltda.
N9 665.597 - Aguardente Januária Pipavelha Ltda.
N9 668.790 - Indústria, Galvano
Plástica Primavera Ltda.
N9 674.204 - Rádio Progresso de
• Ijuí Ltda..
No 675.658 - Indústria. Comércio
e Representações Notar! Ltda..
N9 692.388 - Diazinc S. A. Indústria e Comércio.
N9 692.535 - Abdul Massih jamil
Elias el Abdallah.
N9 693.367 - Cerâmica Sanitária
Porcelite S. A.
N9 695.373 - Metalbits Comercial
e Industrial Ltda.
N9 621.800 - Albert Cherem.
N9 642.906 - Indústria de Alarmes Wuz Bel Ltda.
e45.844 Adhersal fie Souza,
Helio Patriota da Silva e Helio Lourenço Nesti.
No 653.609 - Cartonagem Artistica Amparo Ltda.
'NO 666.933 - Ciape Comércio de
Artefatos de Papel Ltda.
N9 637.110 - Indústria de Bebidas
Birfort Douglas Ltcla.
No 638.898 - Indústria de Bebi.
das Lykerno Ltda
No 652.488 - Marfa Comércio e
Inclui-tile e Reresentações Ltda.
No 658.093 - Nilo Pereira da Silva
No 585.653 - Sarnantha Indústria
e Comércio Ltda.
N9 688.836 - Construtora e Payi.
mentadora Star B. A.
N9 668.880 - Modas A 18xpos1ç5o
Clipper 8. A.
Içr° 868.883 - Modas A Expothçfto
Clipper 8. A.
N9 668.971 - Wilson Maciel.
N9 669.029 - tenstrutora Casa
Própria Ltda. Indústria e Comércio.
N9 669.225 - Casar° S. A. Indústria e Comércio.
No 669.226 - Cesaro 13. A. In~ria e Comércio.
No 669.227 - Cesaro 8. A. Indústria e Comércio.
N9 669.281 - Ancora Indústria e
Comércio Ltda .
N9 669.282 - Ancora Indústria
Comércio Ltd& ,2
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N9 669.583. -- Escritialo Comercial
Apresente Clichê
1
e Imobiliária Albatroz S. C.
Agêncie
N.
875.863
Alltour
No . 669.767 -- Represeetações Canoplast Indústria e. Comércio Ltda. de Viagens e Turismo Ltda.
N. 876.006 - Cia. do Metroopli.
N9 669.997 - Piselux Indústria de
trino de S: Paulo - Metrô.
Revestimentos Ltda.
N. 876.0007 - Cia. do Metropolio
No 670.106 - Coméeelo e Indústano de S. Paulo - Metrô.
tria Betina S. A.
2(s. 876.010 - 876.011 - 876.012
NO 670.115 - Dyonisio Guedes.
N9 672.169 - P.oceitos Texteis - 876.013 - 876.014 - 876.015 -as
876.017 -- 876.018 -- 876.019 -m
Armando Ricardi 8 A.
N9 672.210 - Metalúrgica Trian- Cia. do Metropolitano de S. Paulo
gulo S. A.
Metrô.
N9 672.518 - Intecall Indústria
Cumpra o art. 73 bem como sua
Técnica de Calçados Ltda.
inscrição no CGÇ e sua inscrição
N9 672.651 - LV • S A. ConsultoIBC (Resolução 465)
no
res de Empreendimentos,
N. 667.691 - Dominium S.A. Ema
No 672.652 - LV S. A. Consultores de Empreendimentos
preendimentos Participações ADM;
NO 672.660 - LV S. A. ConsultoN. 667.692 - Domini= S.A. Em,
e
res de Empreendimentos.
preendimentas Participações ADM.
N9 672.661 - LV 3 A. ConsultoN. 673.558 - Inda. Alimentícias
res de Empreendimentos.
Icarai Ltda.
N. 674.708 - Ind. de Café Capis,
N9 672.662 - LV S. A. Consultores de Empreendimentos.
cornio Ltda.
N 672.670 - LV S. A. ConsultoN. 675.554 - Fernando Sampaio..
res de Empreendimentos.
N. 695.703 - Comercial Guaruja
N. 672.672 - LV S. A. Consulto- Ltda.
res' de Empreendimentos.
CUM pra o art. 73 bem como sutil
NO 672.714 - -Armações de Aço
Probei S. A.
inscrição no CGG e apresente •noe
vos exemplares.
N9 672.827 - Braspla S. A. Indústria e Comércio de Materia PlásN. 651.741 Agência Correta de
tica.
Seguros Ltda. - Apresente exemplarei
N9 672.882 - Malharia kuritex como «marca de serviço» substituindo
Ltda.
N . 674.215 - Polititni Embalagens «artigo» por «atividade».
de Polietileno Ltda.
N. 651.746 - Sulpex Distribuidora
N9 674.771 - Materiais Industriais Ltda. -7-- Apresente exemplares coma
S. A.
«marca de serviço» substituindo <cama
de negocio» por «atividade».
No 675.230 - Galesi Ccmércio
Revestimentos de Pastilha Ltda.
N. 655.330 ---- Montadora e Deco,
N9 675.679 - Comercial e Imobi- vedora Comercial S. Judas Tadeu Lir
liária Rider Ltda.
mitada.
N9 675.684 - Carboni 86 Cia. LiApresente novos exemplares reivin,
mitada.
(ficando «marca de serviço», excluindo
ComérNo 677.529 - Cornafeccio Madeira, Ferro, e Cimento Ltda. das etiquetas «indústria brasileira»
substituindo .iaplicação» por «ativi,
N9 677.627 - Industrie Olifer Li- dade».
mitada.
N. 655.567 - Cromeação e . Zinca,
N9 681.335 - Cob rasma S. A. In- gera Nicrozinc- Ltda. - Apresente
dústria e Comércio.
N9 681.337 - Chapéus Vicente exemplares icomo «marca de serviço».
excluindo das etiquêtas «indústria bra,
Cury S. A.
N9 681.585 - Intermetal Indústria sileira» -e substituindo «gênero de ne,
Técnica de Estruturas Metálicas Li- gócio» por «atividade».
N. 658.490 - Proplan Produções
mitada.
No 689.040 -- Dollfus Mieg 86 Cie. Planificações. e Pesquisas Publicitárias
No 691.647 - Cooperativa Casti- - Apresente exemplares substituindo
lhense de Carnes e Derivados Ltda. «ramo de negócio» por «atividade».
NO 691.792 - Spurnar Espume de
N. 677.530 - Comafec Comércio
Nylon S. A. Indústria e Comercio. Madeira Ferro Cimento Ltda. - ApreN. 691.849 - Empreiteira Madri- sente noVos exemplares discriminando
todos os artigos a proteger.
lena Ltda.
N. 658.497 -• Meridional Planeja,
N. 692.776 - Ind. de Meias Alba
mentos e Empreendimentos Ltda.
S.A.
N. 692.'844 - Seleção de Papel de Apresente exemplares, reivindicando
«marca de serviço» excluindo das etiA
Parede Ltda.
N. 692.867 - Ind. de Calçados quêtas «indústria brasileira» e substi,
tuindo «ramo de negócios» por «ativi.
Domaine Ltda.
N. 692.917 - Comércio de Mate- dade».
N. 660.082 - C.A. Guragna
riais P/Construções Yole Ltda.
Apresente novos exemplares reivindi,
N.6 92.938 - Terraplanagem In- cando o pedido em urna só classe.
dependência Ltda.
N. 665.382 - Empire Bar e Restaue
N. 692.941 - Malharia 1V1iarni Lirente S.A. - Discrimine os artigosm
mitada.
N. 652.242 - Sociedade Civil de
N. 693.004 - Serralheria Brasil LiConvênio - Reivindique o nome dai
'meada.
marca, de acôrdo com o clichê pulei!.
N. 693.002 - TenynteR Ind. e Co- cado.
mércio de Tecidos Ltda.
N. 678.197 - Metalúrgica BerlinN
N. 693.007 - Cabooço Ind. e Co- Ltda. - Apresente novos exemplares
mércio Ltda.
discriminando os artigos na el. 11, de
N. 693.014 - ind. de Mármores e acôrdo com a prioridade obtida com a
depósito.
Granitos Ltda.
1
N. 693.015 - Ind. de Calçados MiN. 681.330 Ornar Rosan Eyand
lenar Ltda.
gelos Panayote - Apresente novos
N. 693.029
Mzilbaria Ginelost exemplares discriminando as ferramem
Ltda.
tas.
Amazónia Comissóee
686.180
N. 693.141 - Ca. Brasileira Rhoe iresentações Ltda. •-• Apresente
diaceta, Fábrica de Raion.
N. 693.368
Cerâmica §,aelteria ry,vos exemplares de ac.0rdo com o ar+
ligo 91 g?
Porcelite

00"

fr

' Cumpra Exigências
N. 688.282 - Moinhos Sete Irmãos
- Discrimine os artigos em noos exemplares, cumpra o art. 73, bem
(Orno sua inscrição no CGC e sua inscr:ção no IBC (Resolução 465).
N. 637.026 - Shell Tr.ernational
3°etro1eum Company Limittla - CumS 3 ra o que determlnam os arts. 81, 96 §
e junte procuração de adir-do com o
trt. 162 do CPI.,
N. 630.063 - Laboratório Searle
Eintetico Ltda. - Regulasize o doOimento fls, 16 quanto ao nome do
equerente em face da alteração haida.
N. 511.460 - G .B . Pezziol S.p.A.
Preste esclarecimentos tendo em
I ista que o R. 246..003 em nome de
' Lu:gi Sane está sendo transferido para
Luigi Sorti e Figli Bologna
.p.A. e não como declara às folhas
I: 7 e 18.
i N. 649.609 - Ames Company, Inc.
r„umpra o qeu determinam os artigos
41, 96 § 5 e 162 do CPI.
Belli Pardini 'rup. e Comércio Limitada (junto ao registro 252.068).
Declare o número de inscrição no CGC.
I' apresnte o contrato f:rmado em 6 de
rsbril de 1966 - Quanto ao R. na; 'acro 240.078, arquive-se o pedido de
notação de alt. de nome, de fls. 10,
r or falta de cumpr:mento de exigems ia.
Empreiteira de Revestimentos e AlIi.enaria Lisboeta S.A. (junto ao registro 400.394) 1) prove que os signatá3)03 do contrato podem assit:ar pela titslar - 2) prove o ramo de atividade
a licenc'ada e declare o número de
Iscrição da mesma no CGC.
Empreiteira de Revestimentos e Alenaria Lisboeta S.A. (junto ao registro 398.517 -- 393.518 -- 398.519
- 398.520) - Declareo número de
1,13CriÇãO da licenciada nó CGC.
Cooperativa Regional de Consumo
',vos Bancários do Rio kGrande do Sul
Ltda. (junto ao regislro 401.127) 4kpresente o contrato social, dec. re o
tiúmero de inscrição no CGC. e prove
clic o signatário do documento de cessão tinha podres para fazê-lo.
Imp. e Comércio de Materiais e Equi3amentos para Escritório Ametista S. A.
I, junto ao registro n.° 402.221) - De( lase o número de inscrição no CGC.
N.° 685.940 - American Smelting
;i‘nd Refininf Company - Apresente
x o 70S exemplares discriminando os artios que deseja proteger, prova do artigo
El e procuração de acôrdo com o artigo
1.162 do CPI. - Informe a retificação
me clacha,

RIP

Eleuthere jean NildN.* 631.793
forakis.
N.° 634.110 - Padiso Tom. Ltda.
N.° 646.543 - Cia. Ayssoré de Indústrias Gerais.
N.° 649.632 - Apolónio Jorge de
Faria Sales e Luiz Marcelo Dias Sales.
N.° 650.390 - Bregon Representações e Imp. Ltda
N.° 673.772 - Produtos Dentários
Alcântara Ltda. (Arquivem-se os processos).
Foram mandados arquivar o.. processos
abaixo em face do art. 99, § 2.°
N.° 474.558 - Farmácia Ideal Ltda.
N.° 488.635 - Paul Benonin Boyer.
N.° 499.409 - Lojas Fred Keller
S. A.
N.° 533.988 - Societe D'Etudes de
Recherches Dt D'Applications Scientifiques Et Medicales (Erasme).
N.° 584.759 - Organização Veicer
Ltda.
N. 612 025 - Comércio de Chinelos
Sou= Ltda.
N.° 612.350 - Cosari Couros Santa
Rita S. A.
N.° 632.112 - Comercial Exp.
Viking Ltda.
N.° 634.599 - Indema Ind. de Equipamentos e Máquinas S. A.
N.° 636.699 - Termac Ind. de Implementos Agrícolas Ltda.
N.° 636.947 - Ind. de Máquinas
Idema Ltda.
N.° 639.733 - Standard Electrica
S. A.
N.° 641.253 - Luitnold-Werk, Chemisch-Pharmazeutische Fabrik.
N.° 641.443 - Cia. de Representações s. Negócios Promecionais.
N.° 643.725 - Terra Nova S. A.
Agro Pesuária.
N.' 644.080 - Farm'Unidas Farmácias Unidas Ltda.

I DA ORDEM DO MÉRITO
DO TRABALHO
Decreto n9 62.819
Decreto n9 62.820

PREÇOI

1Cr$ 040

VENDA

Arquivamento de ptocesgsos

' Foram mandados arquivar os proses! os abaixo mencionados sor falta de
pagamento da taxa final.
N.' 239.104 - Cimel Ltda. Comér( io e Indústria de Máquinas Elétricas.
N. 642.659 - Home Fittings do
Brasil S. A.
N.° 652.343 - Indústrias Eletromát nina S. A.
N. 660.379 - Jorge raleb & Irmãos.
N.° 651.479 - Interiores Movelital
'Móveis e Decorações S. A.
N.° 588.378 - Paraíso Móveis e
3:inauedos Ltda.

De 4-6-1968
De 4-6-1968

Divulgação a* 1.059

N.° 582.534 - Hatsuta Industrial
Co., Limited - Arquive-se a petição
t e restauração n.° 940/7'70 por não
I atisfazer os requisitos legais.
L

N. 644.706 - Margarida Mohachi
Zagorski.
N.° 645.475 - Cia. de Desenvolvimento Económico do Parana Codepar.
N.° 647.817 - Renato D'Amico c
Alfredo José Dias
N.° 647.955 - Ind. e Com. de Auto
Capas Tocar Ltda.
N., 648.699 - Frutas Solús eis Fsusol
o
N." 660.758 - Depósito ee Materiais
P/Construções S. Onofre Ltda.
N.° 661.033 - R. O. Paiva Queiroz.
N.° 662.063 - Luiz Michielon S. A.
Agriculura, Ind. e Com.
N.° 662.445 - Speedo Knitting Mills
Pty. Limited.
N. 663.100 - Sidemil Laminados de
Aço Ind. e Com. Ltda.
N.° 665.712 - Ind. Textil Cuiabá
Ltda.
N.° 667.063 - Aval S. A. Adm. de
Valores
N.° 667.250 - José Barbosa de Ohveira.
N° 67.744 - Defen Defensivos e
Fertilizantes Agrícolas Ltda,
N. 9 667.943 - Magaldi-Mala (Publicidade) Ltda.
N.° 668.857 - Adriano Sport Confeccões Ltda.
N." 669.075 - Malharia Lour-se-Tex
5 A.
N.° 669.131 - Duplo-A-..r.sim., Seguros e Representações Ltda.
N.° 669.265 - Âncora Ind. e Com.
Ltda.
N.. 669.464 - Padaria e Confeitaria
da Casula Ltda.
Messias
N.° 669.609 - Ind. de
Ltda.
N.° 670.534 - Marlene de Macedo
Rochigues Lisboa
Metalúrgica Grin,
1\1* 670.609
Gargin Ltda.

REGIMENTO

Diversos

•
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Na Guanabara
Avenida Rodrigues Alves *9 fi
Agência h
Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de ReembOlso
Em Brasília
Na sede do D.1.N.
4111•11~.

Postai

N.° 653.693 - Meireiles, Carvalho,
Bartilotti S. ' A. Com. e Ind.
N., 656.375 - Vitoria, Publicidade e
Investimentos Lt da.
N." 657.791 - Sobral Solventes do
Brasil Ltda
N." 666.361 - Kinrokuro Imata.
N.° 62&.2
- Malharia Gibbon's
S. A.
N.' 641.759 -- Desasa Utilidades
S A. CJI11. e Ind.
N. :, 641.854 - Sapermercado Arbro
Ltda.
N" 643.12-.5 - Belarmino Petraglia.
N.° 650.016 - Shopping Center do
B:.asil S. A.
N.° 653.911 - António Carlos Ferreira.
„ N. 554,8l7 - Edicões Tempo Brasileiro.
N. 55-1 942 - Inds. Reunidas Max,.
Wolfson S. A.
N.° 652.811 - Câmara de Valores
Imobiliários do Estado do Paraná.
N." 569.974 - Izolevy Fanzeres.
N.° 680.628 - Pauli-Minas Ind. de
Asfaltos Ltda.
N." 680 780 - Cerâmica Santa Margarida Ltda.
N. 634.137 - jalousie Restaurante
Dansante Ltda.
N.° 669.794 - Bebidas Hercules
Ltda.
N.' 696.358 - Impaco Ind. Paulista
de Conservas Ltda.
N.° 657.449 - Cia. de Saneamento
do Paraná Sanepar.
N.° 658,239 - Tapeçaria Cantu Ltda.
N.' 660.211 - Cia. de Representa.,
ções e Negócios Promocionais.
N.° 665.424 - Atlanta C,ontabil S. As
N.° 669.897 - Edmond Dansot.
N.° 679.020 - Carlos Haroldo Bar..
bosa.
N.° 695.903 - Hanna
Barbera
Productions, Inc.
N. 613.127 - M. A. Gomes S. A.
Ind. e Com.
N.° 65 1 .520 - Premium Ligas °dons
tologicas Ltda. (Arquivem-se os processos).
Foram mandados arquivar os proces.
aos abaixo mencionados.
N.° 623.658 - Instituto Terapéutico
Activus Ltda.
N.° 631.367 - A - Franz Henry
Raoul Haenel.
N.° 781.150 - Manobra Mão-deObra e Transportes Ltda.
N." 786,958 - Votre Beauté
tufo de Beleza Ltda.
N.° 788.796 - Cibloc Artefatos de
Constrimto Ltda.
N.° 792.313 - Produtos Veterinários
Utilpec Ltda.
N.° 792.719 - Mecal Metalúrgica
Medeiros Capobiango Ltda.
N.° 792.721 - Meca/ Metalúrgica
15,4edeiras Capobiango Ltda.
•
N.. 792.720 - Mecal Metalúrgica
Medeiros Capobiango Ltda,
N.° 792.722 - Talita Almeida Bandeira de Melo.
N.° 793.380 - Raymundo Arly
Cardoso,
N.° 796.048 - Elmactrom Elétrica
Eletrônica Ind. e Com. Ltda.
N.° 800.530 - Padaria N. S. de
Fátima Ltda.
N. 800.714 - Depósito de Aparas de
Papel Limão Ltda.
N.° 858.476 - Hélio Vieira jr.
N.° 859.349 - S. A. Fábrica Leite
5 Alves Industrial de Fumos /Arqui4
vem-se os processos)"
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PONTOS . CARACTERiSTICOS bos- PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO
•
•

TÉBRO N Q 155.698 de 27 de dezembro de 1963./
Requerente: JOAquIWURCIA FERNANDEZ.~ PAULO./
Privilegio de Invenção: APERFEIÇOARMOS EM OUVEM-CALIBRADOR DE PNEU.
MíTICO./
Reiviadicacões.t
1 . Aperfeiçoamentos em ehaveire-calibrador de pneumÁtio
caracterizados essencialmente pelo- fáto de o chaveiro e o calibrador de/
pneumítico serem feitos em peça Unica, formada a partir de um corpo prit
mítico retangular e alongado, cujes 'extremidades opostas, uma delas á /
provida do usual orifício para aplicaçZo vílvula do pnenm4tico, e da r
outra salienta-se a haste reti1inea, com escala linear gravada, visível/
*traves de janela lateral:, corpo este tendo duas de suas faces laterais/
e opostas prolongadas de um mesmo lado, formando duas asas laterais pa
raleas, de contOrno aproximadamente' triangular, delimitando um alojanen.
to interno, e, Smtermediírio para acomadaçao das chaves./
Pnntn n2 1 do total de 3 pontos apresentados./

FIG. 1

Taxi140 NO 2.57.669 de 27 de novembro de 1963./
Requerentes PLÁSTICOS INKA LTDA./ SXO p !..,trr A _0
Privilegio de Invenção* ORIGINAIS DISPOSIÇOBS EM unem= PARA DIVRR
SA$ FINALIDADES./
ReivindicacõeS,/

2. • Originais disposições em gaveteirosiOradiversas finalla.
deden, Caracterizadas por serem constituidas de 1/G1as - calmas moltadae 1
em material plístico, metal; madeira ou outros materiais e cada caixa el
aberta superiormente e na parte posterior,da caixa JÁ pare& vertical et
paradora; nesta regiapoeterior hl parede , borizontal, que juntamente /
tom a respectiva parede .do fundo possuem aberturas correspondentes, que/
permitem que uma ou seis-caixas se encaixem,. do modo livre, em 'Rabo ver.
.
_
tical./
total fie 4 pontoe apresentadoe.1
Ponto ao
LI '

114
lk"a'

fiW2
-1

-/

t•

f 4

•
TÈREO. NA 160.562 de 1 do julho de 1964./
Requerentes CHARLES E. LONB./E.U.A./
Privilágio de Invenção: APARELHO DE RETRIGERA00 APERFEIÇOAI° PARA
FABRICAR 021.0./ , -

i

bd.vándicaskt9;

r . Aparelho de refrigeração aperfeiçoado para fabricar gele. .
1.-..ebrest erlafido pois Oto de compreender ca gr/morador no tom ffle,ate..,

corpo verticalmente alongado, de configuração tubular arranjada ao/end
de-um eixo vertical. dotado de uni furo central aberto no fundo do cor ..
po ea"Mndido substancialmente em tad* a sua altura e uma camarada r2
trigerante circundando. o referido fure, sendo o referido corpo dotado/
de- uma parede interne cilindriee que confina o referido furo e uma parede cilindrica externa espaçada para fora em relação a ele, formando/
as refer.:.-ks paredes c.U1sAricas interna e externa um Par de superd
cieaconcentricas formadoras. de gelo em comunicação termica intima /
, com'a referida camara de. refrigerante estendidas substancialmente peie
altura do r' eferido corpo de evaporador, meios espersores de água ihtes:
no e externo adjacentes às extremidades superiores das referidas pare.
Us para descarregarem ígua nas referidas paredes cilíndricas, sendo o
referido sistema de refrigeração 'dotado de meios de contrele para a et
elegem alternativa do mesmo atravás de ama fase de congelação e uma ft
Co- de colheita de geIo, meios para injetarem refrigerante líquido dem
tro da reyerida cá:mera de refrigerante adjacente ao seu tapo para se 1
mover descendentemente sobre 41 nAlo extensão axial da câmara em sela.
çâo permutadora- de calor com as referidas paredes cilíndricas durante/
a !ase de congelação para a congelação da Água aspergida nas referidas
superfícies cilíndricaainterna e externa em um par de corpos de ge-/
10 enceres e concentricos, um tubo injetor-de refri gerante gasoso
quente estendido a partir do exterior do referido corpo de evaporÀdor/.
descendentementaatravás substancialmente a altura da referida otmere/i
de refrigerante dotado de uma abertura no fundo do referido tubo . in
jetor disp.sto imediatamente adjacente ao fundo da referida câmara de'
refrigerante, e meios para distribuirem refrigerante gasoso quente sob
pressâo o referido tubo injetor durante a referida fase de colheita/. .
para injetar o refrigerante gasoso quente na referida câmara de re
frigerante adjacente ad seu fundo pelo que o refrigerante gasoso que.v,
te prugride ascendentemente atraváae altura da chiara de refrigeran.»1
te nora descongelar qualquer ligação de congelação entre os referidOe
corpos de gelo e as rOferidas paredes sem transferencia substancial /
de refrigerante de fase liquida proveniente da referida (Amara de refrigerante e despreendimento dos- corpos de gelo para descarga gravi
:acionai em relação 'Àd mesmas./
Ponto nQ 1 do total de 6 pontos apresentados./

ode."

e

a-.

30T

Fe.

TERMO N a 162.944

de

25 de

setembro de

Requerente: YAWATA IRON STEM

co.,

1964..

LTDA. E YOKOYAMA ENGENEERING CO.,

.

ralcieeente, ficando entre elas canais p
aralelos ou cruzados, para
pasoagon das nervuras metálicas e para receber a
massa concreteda.,

a

LTD./0eAP20.e
Privi l egio de Invenção: PROCESSO PARA MEDIR
REI) DE AÇO EM UM CONOORSOR

DE

rIsunAgno

O TEOR DE

PELO ALTO

Ponto na 1 do total de 4
pontos apresentados./

CARBONO DE UM BA.

DE OeIGENIO./
6

Reivindicações./

0

'no —1
[3= LI 5-";
j---Encino____,
onEri 4,,
..1-Eir-io._Tri
,/

1 - Processo paro medir o teor de carbono da um banho de aço
em um conversor de insuflação pelo alto de oxionio, cozocterizado pe-

-

lo fato de compreender uma fase do obsorvaoão do fluxo de gás de exaug
tão provido a partir do dito conversor e de composio:.!s do dito eás de

I

4

exaustão em um dispositivo para a recuperação do gás do exaustão em um
estado não queimado, para calcular uma velocidade do descaburização a

11

partir dos valores observados, uma fase de cálculo de uma proporção do
descarburização por integração da velociOnde de Cuocarbuoização, assim
detectada, uma fase de cálculo da proporção totel de cerbono conticlo /

4

freeeJ.1:0 164.594 de 30 .23

novembro de 1964./

no material bruto carregado, uma fase da medição do teor de carbono do
Reouerento: FERRAGENS MAGO 3/A./ESTADO co 210 DE JANEIRO•/
banho de aço no conversor a partir da dita proporção Cu descarburiza
lerivil:Sgio de Invenção: DISPOSITIVO DE SEGURANÇA CONTRA ROUBO
ção calculada e da referida proporgSo total calculada de carbono do/

PARA VET

COLOS M0evRIZAo03./

material carregado, uma fase de cálculo da oceleeasão Co desearburiza.
BeivindicacSes./

ção por diferenciação da 'referida velooidade de dezcoreteri -zação, uma/
.fase de observação de um ponto de modificação peculele na velocidade /
do descarburização por meio da dita aceleração da

MOtOtiUdOS,

loização cal-

1 . Dispositivo de segueanoa contra roubo
para Menos /
um que o travamento se. reallza semente aleis a
retirada da

culada, uma fase de cálculo de uma proporção corro o oescarboriza -

cheve, caracterizado pelo fato de que o acionamento do cursor

çâo, mediante a introdução em uni mecanismo de conversão do teor do car

rolho ligado com o cursar e executado atreves de um ressalto regulador

bono padxão predeterminado correspontlento ao tempo, no qual ocorre a /

girlvel e fixado na fechadura 011T:1:laica, e, ainda, pelo fato de que,/

e

do rezo

dita modificação peculiar da proporção total de carbono do material /

ne posição aberta, uma alavanca de traveeento, oscilávelmente montada/

Carregado e do pt3so de aço fundido, paoa corrigir os õrros na dita pro

no cursor longitudinal nevo)" engata atr4s da ponta da chave./

porco de descarburizaçâo obtida pelo cálculo de inteoração./

A depositante reivindica a prioridade do
correspondente /
p odepositado na Repartição de POt=tes da Alemanha,
em
de ja
neiro de 1964, sob o minero E 51 761/II/63c./

As depositantes reivindicam a prioriOneo do correspondente /
jpedido, depositado na Repartição de Patentes do Jap5o, em
bro de

1963, sob

26 de

setem-

3

38-51394./

o no

Ponto n a 1 do total de 2 pontos aoresentados./

Ponto nt/ 1 do total de 2 pontos apresentados./
•

dr

f'^*kf"'l
,ecch

•
FJP,„,74;1

(0:1
en, 441 de
n, 91,-.1

9

I

no

r.,-re
ffigabaela

oEhM0 Na

169.010

de 14 de abril do

1965

Requerente: NATIONAL D/STILLERS AND CHEM/CAL CORPORATION
.rd **,;"° "*Vwgf
PropTe_

gggÈn

E.e.A.

Privilégio dó Invenção: "PROCESSO AP=O:OOADO PARA A PRODUÇXO DE UMA COMPO
SIÇÃO DE MOLDAGEM DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO"

plea de aço
frod,da

REIVINDICAÇORS
1 . Processo aperfeiçoado para a produção de uma composição /

;;;;ZW,4';4;4'

W.

te moldagem de poliestireno de alto impacto, caracterizado por polimer_

gitil22.

ut presença de um catalisador alfTnico em um primeiro estágio, uma compoee-

?ene con7ono
6onAo ele OÇO

;ão consistindo essencialmente de
TERMO

No 163.082 de

Requerente:

30 de

setembro de

SCHALOM ROCHLIM,/

ESTADO

1964.1
DA GUANABARA./

Privilegio de Invenção: PROCESSO APER:FEIÇOADO DE OBTEN00 DE LAGES /
DE CONCRETO ARMADO E APETRECHO EMPREGADO./
Reivindsoaeaue/
Processo aperfeiçoado de obtenção de lagos de concre-

to armado

e apetrecho

empregado, caracterizado c processo pela utiliza

jugado e de O a

50 a

100% de (a) hidrocarboneto dieno

Oeneánica, tendo o radical vinila.ligado diretamente ao átomo de carbono do

ma composição consistindo

essencialmente

de ao menos um de (a) e (b) sob

gio, em proporções tais que seja produzide uma composição, tendo uma razão/

te /4 a 3p% de (a) e de 96 a 70% de (b).
R eivindica-se a pricrldede dos correspondentes pedidos
tados na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em

Oais formando elevações retangulares, cebir e s ou paralelerApSalcás,.fe

bril

opo cima

por

paredes horizontais, ditas elevações dispostas pa -

/

condições do polimerização affinica, ao produto de reação do primeiro está-

fendo plano, liso e contSuo, a partir do qual erguem-se paredes verti

chada.

coo

(b) hidrocarbonetos aromáticos vinflicns da série /

nácleo aromático, e 'a seguir, introduzindo, em pelo menos um incremento, u-

ção de uma peça laminar moldada, de material plástico, oferecendo um /

(

5C% de

me /964,

e61.873

O

22 de abril de

364.5c5,

1964, 1 de

maio de 1964, sob nas

resractIvam-Jnte

knto nQ 1 do total de le poneos apresentados

depose

14 do

a-/

359.766.....

-
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TERMO N Q 169.049 de 19 de abril de 1965
Requerente: BADISCHE ANILIN-& SODA-FABRIK AKTIENGESELLSCHAFT = ALEMANHA

Privilégio de Invenção: "MISTURA HERBICIDA"
REIVINDICAÇDES

1 - Mistura ou composição herbicida, caracterizada Por conter

Como ingrediente horbicida da mesma pelo menos um composto da fórmula

pressao em qualquer :Árculto que eXceda a presa° no Outro circuito
para fechar dita pasragem./
Reivindica-se a' priwidatle do pedido correspondente dopo.
/
sitado na epartição de Patentes dos Estados Unidos da America, em
31
de julho de 1964, sob no 386.522.1
Ponto /IQ 1 da total do 8 pontos ap resentados./ .

39)

em que R representa um grupô alquilo ou alquenilo de baixo peso molecular
de cadeia linear ou ramificado, eventualmente substituído por cloro, um grz
po hidroxi ou um grupo alcoxi, e R , é hidrogenio ou o grupo -(C0),.1-1, em /
que n significa O ou 1 e A representa um grupo alquilo, alquenilo ou ciclo.
al(tuilC linear ou ramificada, eventualmente substituído por cloro, metilo /
ou tenor', ou um grupo fenilo, eventualmente substituído por cloro, bramo /
ou NO2, ou o grupo cicloexilo ou decaidronaftilo, numa proporção na escala/
de 20 a 8, sendo o restante para 100%, pôr peso, constituído por um velca
lo sólido ou liquido.
Reivindica=se a prioridaae doe correspondentes pedidos depôs
tados na Repartição de Patentes da Alemanha em 20 de abril de 1964 sob no
B 4'76.408:51 de março de 1965 sob no 5 81.248. .
Ponto no 1 do total de 3 pontos apresentados.TÈAMO N o 169.534 de 10 de maio de 1965./
Requerente: ANTONIO TAKEYOSU TAMASHIR0.430 PAGIO./,
Privilá gio de Invenção: APERFEIWAMEãTOS EM caos DE ACELERACungS.,
Reivindicações./

• Aperfeiçoamentos em Cabos de aceleradoras, caracterizado
pelo fato de o cabo que se apresenta sob a forma de arame, na extremida.
de oposta ao gancho de iixaello ao pedal do acelerador, ser provido de um
pequeno tubo eilindrico que envolve o cabo livre e telescepicamente, tu.
bo late que oç convenientemene soliderizado em encaixe previsto no car
burador, lendo que a extremidade rapassante do cabo e simplesmente ar
quesda para o termino da lastalegRod
2.

Ponto II° L do total de 2 pontos apresentados./

MINO N e 171.078 do 8 de julho de 1965./
o Requerentes campaiia TRACTOR 420./80.A.0
Privilegio de laveugio: SISTEMA DE sua SIDPANUCO E DE DIA200,/

plivindisadas./
1 • Sistema de freio hldrídieo e de diregdos para velem.
Los dotados de circuitos hidiklicOs separados, para freios dianteiros
e traseiros, caracterizado pelo fato de compreender lentes de fluido /
separadas sob presalo, nm .primeiro circuito do Unido que inani uma /
toste e os freios dianteiros, um segundo circuito de fluido que inc/ui
o outra fonte controlou traseiros, urna passagemque comunica presa°
entre ditos circuitos, o vileulas em dlta passagem operivels por pres.
420 C9tre 4400 4140404# e 01v0140 ato gsfog44 opecivelp kap/
\

-22

L_J,
43
28

11TERMO N o 175.791 de 17 de dezembro de 1965./
Requerente, INSTITUT FRANÇAIS LU PE:00LE, DEZ URBURANTS mr LUBRIFI
ANTS./FRANÇA./
Privilegio de Invenção: DISPOSITIVO PARA A IGNI00 DE CARGAS EMOSI
VAS NA dCoAd
RelvineilcaçõPs."/

1 - Dispositivo para a ignição de cargas explosivas na igua/
compreendendo uma instalação de superfície, uma esfera metálica perra.
rade imergida, um tubo tendo uma extremidade imergida e uma extremida..
de não imergida, cuja parede interna não condutora de eletricidade 8
Eles liga a referida esfera A . instalação de superfície, cartuchos moer
rondo as referidas cargas explOsivas e tendo um corpo cilíndrico que /
se termina em uma de suas extremidades por um nariz e na outra extremi
dada por uma cabeça da qual pelo menos um ditmetro e superior sliqUele/
do referido corpo cilíndrico e cujo diâmetro maior é inferior ao dia
metro interno do tubo .de maneira a permitir a passagem dos referidos /
cartuchos.atraves do tubo, wn bórne do tubo na sua extremidade imergi.
da ligando Oste. áltimo 1 referida esfera por intermedio de um berne /
desta Ultima e meios de carregamento dos cartuchos na extremidade não/
imergida do tubo, caracterizado pela associação em combinação dei
A) cartuchos em material isolante, cujo interior comunica 1/
vromento com o exterior e que encerram um detonador associado 1 carga/
explosiva e formando com condutores, um circuito eletrico aberto cujas
extremidades se encontram respectivamente 'uma no interior do corpo ci.
' líndrico do cartucho e a nutra no exterior do mesmo, no prolongamento/
do nariz /do cartucho, estas duas extremidades estando em contacto com/
água vlando o cartucho estiver imergido ., com
' 33) meios de alimentação em corrente do referido circuito ele
trio% compreendendo
a/ uma coroa condutora isolada eletricamente da esfera colo
cada na parte inferior o no interior do berne do tubo ou de UMA peça /
de conexão ao mesmo,
b/ condUtores ligando a coroa condutora a um primeiro temi=
nal de uma fonte de correnNe, o segundo terminal desta Éltima estando/
ligado eletr&camente'N esfera,
c/ uma coroa eletricamente isolada da esfera colocada entre/
o bornd desta e 4 coroa condutora, formando uma cavidade cuja parte in
tenor e cilindrica e tem um ditimetru ligeiramente superior 'àquele de
corpo oiUsdrieo do cartua-4, permaneccadQ, todavia, infer'jor ao Mecl

Ja-
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diâmetro da cahega do cartcho, e Jujel pa nte superior tem pelo menos /
um diâmetro superior ao maior diâmetro da cabeça do cartucho, esta coroa isolante formando um encontro para a cabeça do cartucho./
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido do patente, depositado na Repartição de Patentes da França, em,18
de dezembro de 1964, sob o n o 994.199./
fonto na 1 do total de 16 pontos apresentados./

00.00.R am que R á um radical, de hidrocarboneto, isento de insatora •
ção não aromática e está ligado ao ítomo de oxizenio por intermádio I
de um átomo de carbono terciírio e X á escolhido do grupo que compro.
eads..00R 8 sendo Y escolhido dentre os radiecin do hidsocarbone.
tos, livres de insaturação não aromática./
A requerente reivindica a prioridade do correspondente p0lido, depositado na RepartiOo de Patentes da Ingleterra, em 14 do /
maio de 1958, sob no 1.544.1
Ponto no 1 do total de 12 pontos apresent,dosa
~o da 120.593 de 24 de junho du 1960./
Requerente, MONTECATINI, SocIETA GENERALE PER L I INtusTnIA MINERARIA g
CRIMICA E EARL ZIECLERWITALIA./
Privilegio de Invenção: PROCESSO PARA PREPARAR COPCLIMCESS DE ETILENO.
ALFA.OLEFINAS DE PESO MOLEJULAR REGULADO./
Reivindicações./

TÉZMO N a 178.684 de 15 de abril de 1966.1
Requerente, JOAQUIM CARLOS FERRAZ P.ATALEERINI,./M PAULO./
Privilegio de Invenção: SECADOR PARA CACAU E OUTROS GaiDS./
Reivindicaçõee./

1 - Secador para cacau e outros grãos, caracterizado por/
Uma pluralidade de tubos de admisnão do ar ambiente, aquecidos por for.
malha ou outros meios, em cujos extremidades dos ditos tubos este montado exaustor, localizado dentro da tubulação, que remete o ar aquecido ao conjunto secador prápriamente ditO, constituldo de receptáculo /
superior, em que se coloca o produto 4 secar, sob o qual há uma câmara
separados por Chapa perfurada; este conjunte secador está suportado /.
por apropriada armação, que tombem sustenta os mancais do eixo vertical
giratáriod
Ponto r1 4 3. do total de 4 pontos apresentados./

1 . Um processo para preparar copoliuerod do etileno-alfa.
narinas de peso molecular r.:gulado, particularmente, de proprileno o
buten° -1, efetuado em condições tais que te tenha a alfe=olefina em/
estado liquido e em praseuça de um catalisador foraaào pondo em conta.
to Mi derivado alquilado de um netal dos grupos I, II ou III do sistal.
ta perládico de mendeleiev com, ao menos, uma composto net61ico de /
transição de um metal dos grupos IV, V ou VI do mencionado sistema, esr
pelo fato de se efetuar a copolimerização cm presença de/
um oleou° hà.ogenado dotado da fOrmula cereal
xl
----- C ----.A2

em que Xi é Cl ou Br, quando Yi e.G1, N',erCI ou 1.3 $ enquanto que gilas
do-21 e Br, Xà á Cl, Dr, F ou I; 11v/Rz sUO IT,Cl, Br, I, F ou radi
cais alquálicos. não substitoldos ou -'Substituldãpom um halogâmio./
As requerentes r',0ivindlogm,pripriácZe , do corresponden.
te pedido depositado AA 1lepert4No de Patenes da 2t4lia, em 26 de junho de 1959, sob no 10.786.0

Ponto na 1 do total de 6 pontos aprezentadoe./
TRaMO Na 155.768 de 17 de outubro de 1963.,
Requerente: FEERDTEST G.M.B.H./SU/0./
Privilegio de Invenção: ESTEIRA DE .40 PARA GoNsmors.,
ReivindicacSesd
/ Esteira de aço para construOes $ composta de barras ou
arameS de aço cruzados, preferentemente perfilados e ligados entre si
nos lugares de cruzamento de maneira elástica e/ou firme, cometeriz!
de pelo fato de que a ligação das barras ou dos arames entre si cru./
zados á feita penas em um nUmero de pontos de cruzamento distribuidon
por sabre tida a íree da esteira , de tal maneira que sejam garantidas,/
a conexão da esteira de aço e a posição relativa das barras ou doai
arames, durantè o trans p orte, o assentamento e o emlutimento no com
,11.4

ereto./

TERMO a o 110.418 de 15 de maio de 1959.1 .
Requerentes IMPERIAL CHEM7nAL INDIsTRIES iIMITEN)./ INGLATERRA./
Privilegio de Invenglios PROCESSO PARA FABIZCAR POLIMEROS DE ETILEN0.1 Reivindicacões./

1 =Um processo para fabricar polámeros de etileno, caracterizado por submeter etileno a uma. pressão acima da 500 atmosferas e
e el ume teweratura acima i3O 4020, na p1.4at como iniciador da po!
Llimerizaoão, de um alta -oxopereaboxilato tendo a formule geral X.00./
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lente, leve e flexivei, metalizada de um 88 lado, perfeitamente estendida egi
. bre a mencionada grade por meio de n'a mola helicoida/ , uo 'penai° (6) COM 00
extremos presos nos,éprminaie metálicos (4) da folha metalizada, naqueles
xada por melo de ilhoses (5), ,constituindo um conjunto vibratáriO capas de 4,1
.traduzir em sons audíveis os impulsos elátricos alternados em geral, pela gk
simples variação das cargas e/etro-estáticas entre a grade eae sletrede tIao/
e a folha metalizada ou eletrodo mável.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados

correspondente pedido, aepositado na Repartição de Patentes da AlemanbP =e , 20 A. ou'.
A

Seção MIMO.'

depositante reivindica a prioridade do

tubro de 1962, sob n 9 Sch 52 219 V/37b./
Ponto n 9 1 do total de à pontos apresentados,/
'IRMO Na 162.509 de 10 de setembro de 196/4,

Requerente: REIMERs GETRIEBE A.G./SuíçA./.
Privilegio de Invenção: TRANSMISSOO POR'CINOWWTO DE POLIAS CONICAS
XIM DISPOSITIVO TENSOR DO MEIO DE TRAÇEO, DE TRAVAMENTO AUTOEATICO
CONSTRUIDA ODMO TRANSMISSMO NE0 ESCALONÁDA, REGULAVEL./
Reivindicações./

1 - Transmissão

por cingimento

de polias cõniCas, construi

da como transáissto não escalonada, reguldvel, com dispositivo

tala

sor do meio de tração, de travamento automítico, com um fuso tensos/

situado entre os eixos da transmissão, provido de filetes de rósea

/

de passo contrario _e destinadoao esticamento, do meio de tração que /
passa entre os pares dentados de polias cônicas pela dimlaniçOo de

/
TERMO Ne 170.859 de 29 de junho de 1965
Requerente: JULES HOURDIAUX = = FRANÇA
,Privilágio de Invenção: "PSIXESSO DE FABRfOAÇÃO ' DE UNA TELA CURVA DE PRO.T24.1

dois blocos tensores sabre o mesmo dispostos, sObre os quais são mon
tadas giretOriamente as, alavancas de comando atuantes um deslocatento
axial em sentido contrário das polias cônicas de cada par de Polias/

ÇãO E TELA ASSIM OBTIDA°

cônicas, e pelas quais ao mesmo tempo o afastamento entre as polias/
cônicas de ambos os pares de polias cônicas É regultível no mesmo sun
tidO com mudança do afastamento dos blocos tensores, caracterizada

pEIVIND/CACõES

1 . Tela curva para projeção de Imagens cinematográficas- do
tipo compreendendo paineis providos de elementos difusores justapostos cobri

/

pelo fato de que a dentaçO° das polias &luas apresenta, de maneira
em si 'conhecida, seção trapezoidal, ficando oposto a cada crena de /

do-se parcialmente e orientados perpendicularmente em relação ao eixo do prs,
jeção, caracterizada pelo fato de que cada elemento difusor, ocupando a alty
ra inteira de um painel, á constituído por várias hastes dispostas tapo a ti
P0 'o conectadas umas às outras, nas respectivas extremidades adjacentw.. OCIeJ
diante peças de conexà.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositui
do na Fiança em 30 de junho de 1964 sob n0 980.225.
Ponto ne 1 do total de 6 pontos apresentados.

Má polia de um par em direçÃo axial um dente da outra polia, pele /
Lato - como igualmente conhecido - de que o meio1de tração á equipa.
do com lamelas deslocáveis transversalmente À direçno de movimento /
para a formação automítica de dentes de'diferente largura e passo 3
pelo fato de que os blocos tensores sno dispostos deslOCáveis longitudinalmente sabre o fuso tensor, carregados no sentido da tensão su
plementar do meio de tração por fôrças elásticas atuantes na direção
aiial do fuso tensor e apoiados na outra direção por porcas tensores
dispostas sabre os filetes de porca em sentido contr4rio do fuso toe
sor, e pelo fato de que as porcas tensores e/ou o fuso tensor sflo /
carregados permanentemente por um momento de rotação atuante no sentido do esticamento sNplementard

2

irst 1

:
o •••1',..

MIO

Mí2 174.768 de 11 de novemore do 1965./

querente: CISA Sociátá Anonyme./SUIÇA./
ivilegio de Invenção: PROCESSO PARA A 'FABRICAVIO DE AZO-CORANTES /
1 :000-SOLUVEIS./

TÉRNO Ne 170.809 de, 28 de junho/ de 1965
Rlquerente: CANIL/E ERNEST FORRAT = = SIO PAULO
Privilegio de Invenção: "NOVO ALTO FALANTE ELETR0LESTATICO"

ReivindicaeZes./

1 - troadas° para a fabricação de azo-Nrantes h/Co - sola
de Ea . pos cios, comunicantes de Mi:UM -solubilidade e
a correspand,xi formula geral:
livres

REIVINDICAÇOES

I". NOVO.ALTO FALANTE ELÉTRC-ESTATICO, formado de uma caixa
metálica cilíndrica, ou semi-cilíndrica, ou de perfil ellptico,ou
tleo,.de altura e raio apropriados, porem caracterizada por ser aquela multi
-per:lixada, constituindo uma grade ' O.) e tendo Obre ela uma folha (2) leo./

A :apresenta c ...adic01 is ;Au:1oti arom:',; :a Ou heterocíc11ca e 5 representa um rddical omino.. ou hidro.cafteÚnico ligado aia /

aa qual

4
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X114 e que conteMum grupo da fOrmulai
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e, se

necessário, outros substituintes

que no
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Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita.
do nos Estados Unidos em 2 de outubro de 1964 sob na 401.085.
Ponto n a 1 do total de 14 pontos apresentados.

comuniquem hidro-solu..

bilidade, na qual f g rmula Y representa um atomo
po

de oxigenio, - um gris
a1if4tico
Rz e 143 representem grupos alcolla ou aralcolla, ou R i , E2 e E3 /

.41.

ou ume ligcção direta,

' conjuntamente

E4

representa um radical

com o &tomo de nitroganio podem formar um anel hetero

#
.ceclico
e X representa um anionte, caracterizado pelo fato de a) se /

travar um azo-corante da fOrmula indicada, na qual B representa um ra
dical amino- ou hidroxi-naftalenico ligado ao grupo azo na posição- /
orto ou -para em relação ao grupo animo ou hidroxila e que contem um
grupo da fOrmula

TP.ENO N a 174.828 de 12 de novembro de 1965./
Requerente: CISA Societe Anonyme./
ÇA./
Privilegio de InvençEo: PROCESSO PAPA AVIYAR . dTICAMENTE, TINGIR OU ES.
TAMPAR MATERIAIS FIBROSOS./.
Rotyin:11raçael./

—S
o 2 -Y-R4

R2

com um agente alcoilante ou b) se copular um composto-diazo de uma
amina aromática ou heterocíclica com um animo- ou hidroninaftaleno,/
o qual copula na posiçao-orto ou -para em relação ao grupo animo ou
laidroxila e que contem um grupo da fermula (2)./
A depositante reivindica 4 prioridade dos correspondentes/

1 - Processo para avivar eticamente, tingir eu estampar M4
terinis taxteis, caracterizado pelo fato de se tratar o material Libre
Se, na presença de uma substância de reaçlo alcalina, com un avivador/
fluorescente ou um corante que contem um ou mais átomos de hidroganio/
rentivos ou que e capaz de formar um ou mais ciasses átomos de hidro
ernio durante o processo e que no contem um substituinte relativo na
f ibr a e com um composto de hidrazina polifuncional incolor da fermula:
(1)

:pedidoo, depositados na Repartição de Patentes da Solo, em 11 de novembro de 1964, e 23 de ab ril de 1945, sob os n a s. 14.524/64 e 5.665/
65, respectivamente./

H2c1 / \ cR
2
C

(II)3_,
2n
(13.-Y—R2. O ) A

(Anionte

)

qual Y representa um grupo de ligaçÃo alifátics contendo UM4 cadeia
de carbono, da qual um átomo de carbono esta li g adoaB000utro está
ligado a R 1 , B representa um substituinte acidificante, Rz representa/
um grupo alcolla halogenado ou alcenila molecularmente baixo ligado /
por una ligaçao -$0 2 - ou uma -00-, R 1 representa um radical hidrazíni.
co nau aromatico, contendo um atou° de nitrogrmio quatornário ligado /
diretamente a Y, em cujo radical o átomo de nitrogrwio quaternário es.
tã ligado a SOUS substituintes por ligaçOes simples, o anel, contend0/
o átomo de nitrogrenio quateruario, sendo de natureza saturada em radicais ciclicos, a á 1, 2 ou 3, a el a valancia do anion ao anion " 6 O
radical negativo de um ácido monobasico ou polibásico./
na

Ponto na 1 do total de 7 pontos apresentados./
TERMO 00 170.923 de 1 de julho de 1965
Requerente: SÉRGIO BORDA e ROBERTO SOEIS BORDA = = GUANABARA
j'tivilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS fl. lRODUZIDOS EM ADAPTAÇA0 ELÉTRICA
APLICADO EM RODAPÉS JU SANCAS, CONJUGADOS A TOMADAS,
E INTERRUPTORES,'
REIVINDICACOES

1 - Aperfeiçoamentos introduzidos em adaptação elétrica aplicado em rodapés ou sancas, conjugados a tomadas e interruptores; caracteriu
do por ser constituído de uma base retangular de material isolante e que se/
constitua na plaqueta, sendo esta fixada a parte posterior do rodape em um /
v ebaixo continuo, por meio de parafusos, o rebites ou colas.
Ponto na 1 do total de 4 pontos apresentados.

A depositante reivindica 4 prioridade dos correspondenteal
na RepartiçÃo de Patentes da Suíça, em 13 de no
vembro de 1964 e 14 de outubro de 1965, sob os n o a. 1 4. 6 97/64 e
14.190/65, respectivamente./
pedidos, depositados

Ponto na 1 do total de 21 pontos apresenta:log./

FIG.1
o

TÉRMO N a 179.319 de 6 de maio de 1964./
Requerente: DOW OORNING CORPORATION./E.U.A./

o

Privilegio de InvencEo: PROCESSO PARA PREPARAR UM COP0L/F010 EM BLOCO/
DE SILOXANO E COPOL/MERO ASSIM PREPARADO./

TERMO Na 171.034 de 7 de julho de 1965
Reverente: PAUL CLAYTON CULVER- = = E.U.A.
Privilégio de Invenção: "SUPORTE PARA ARTIGO"
PRIVINDICACtER

1.

reb ar rdo, caracterizado /
incluindo uma alma central e um par de /
flanges laterais, di:;positIvo prenielor para fixar dito corpo a um objeto fl
Xo, um ganho ii f:,1,do da dita alma, um trinco deslizável tendo uma lingueta
ray>rte para- manter artigos eca

por um corpo eu formto acana]ale,

disposftaan.i e dItns vi iie,

e UM é:67Ch0

na extremidade superior da dita /

projetaro.sa ub dita alma e disposta em direção a dito g ancho /

no fundo da dite NlmN,

Reivindicaçaos./

1 . Processo para preparar um copolimero de bloco de siloxano, caracterizado por compreender os estágios de:
(I) misturar em um solvente organico inerte
(A; -n polior g ano-siloxano, numa quantidade de 50 a 95 moi
'
%, baseada sabre os moles de (A) e (13 ): o rofolsiao P o liorgano-siloxano tendo uma media de 10 a 1.000 átomos
de silício por molecula, consistindo o dito siloxano /
essencialmente de unidades da fecmula
RaSi024,.54 , na qual

'

f

I
n4

•;: edni.

•

-

ti • -

•

Seção

•

e =radical monoyalente4 escolhido •do srapo:que
state ,de radicais do hidroparbonettm: e rad./Geie 'dant.
-Ovocarbonetos halogenados,
- -1
,
•g, tem um valor mádio de 1,90 a 2,06 IncIusil;e, tende/
siloxano =R media de pelo menos 2 reditele hidroxila/
ligados 8 silicio por nol4cul1,
'(5) um composto de organo-sil/cio numa quantidade de 5
50 mol %, beseada nos moles . de (A) e (a), da X4rmolA •
E t z(011,i ) 7SioLuaraz _ ,

DA qual
•
2
R' é um .radial monovaleato, aacolhido • do grupo me
consiste da radicais de hidrocarbonetoa e radicai(' da/
hidrocarbonetos halogenado.,
R"- e =radical monovelente escolhido do grupo que /
consiste de radicais elcolla e ítomoo de hidrogenio.
tem um valor medi° de 005 . 4 1,3 inclusivo,
tem um valor medio de 0,15 R "inclusive e 4 some on:
AC. no deve exceder 4.

(II)

(IW•

(0) mania,- na fotma-de umlidráxido da amOnio aquoso, 1DUMa quantidade da pelo menos 1E, baseada no slso .nt
binado do poliorgano-oiloxano (A) e do composto da /
4organo-silicio
colocar a mistura, 'obtida em (I) aci:ia, em um reoipiante/
fechado e agitar a mistura a ume temperatura e durante mil
tempo suficientea, sara Produair um oopolkero de bkoco
siloxano, e
remover os corpónonteo volliteia do copo/fumo de bloco da
niloxano./

6 depositante reivindica a prioridade do correspondente pt
eido, depositado na Repartiqh da Patentes dos Estados Unido@ de Ass$
rica, do Norte, em 15 de asinto de 1965, sob o na 479.614./
Ponto n0. 1 do, total de 11 pontos apresentados.,/
£colciU

Fevenkiro 'de .

1 dij

t-

n a 157.41). da 9 de março de 1964./

:tetos. ; esqualo í apliófia a 4e~ e gnentedort'do motoroloaraotorg.
.sedoo pelo: totó ,;de havár Ume .Peda.amagnettoa .inteeposte'eatre dois pt
agaaa a iVaa da.:Pa103 :Magnítieoe ' do'irotom, , sendo liada O rotas' pra.
• vido de dispositivoe:ood aaxilio dos quais em rede posiogo'do rotos'
a :a
go. ha d
edooircaito de Pelo menos um gnapo de-bobLnee do estator lg.
A requerente reivindica a prieridede do correspondente pe.
dido depositado na Repartiqh de Patentesde Holanda, em 12 do março!'
de 1963, sob na 2P0.123./.
Ponto na 1 de total d* ~ta; aPrefaategeu.,
TgANO g e 163.d58 , de 30 de outubro de-1964.1
amittereate,.
3C263fiefail OnjAN(liNIfli./
Privil4zio de invongícit PORTA-ROLOS, 03g3TITOI00 POR ~UAI. MUDO,

PD6PAIO PARA dEMEOS DE MJ" C1LIEDRI008, DM 00E0 PA3093120 PARA
POESIGLIO./ •
Iliftviedjologes./
1 . Porte ..rolos, oonetituidwpor meteríal de parede tina
particularmente falha de metal, e pAprio para Orgios de rolamento ci
lindrioos, em que as janelas que abrigam os &Mos de rolamento aia lt.
mitad.as per travessas perfiledas para conduzir', fixar os Sre gos
de cc.
lamento, e em que =tas traveaeas se acham ligados entre ze, em abes
ao extremidadea *VAU, por meio de an4Le mArginolo, (40ot:reisado po
lo fato de qum

/

a) os anela marginais ogo roneadoo, em ambas Ra entrada*,
doe aldeie do porta -roloe, mediante rabordoamonto do material, de porta.
roles;
. o) . o porta-rolos oonsiste ma una fita oriesírismunte plee
A4 e depois =rolada, sendo que as extremidades doe
aa4ie Mergiaaid
se toma, sio ligadas entre 4 mediante soldagem./
A depositante reivindica, a prioridode do cOrraspondente é
pedido, depositado DA Bepartiglo de Patentes 0,41emanho, em 2
do nove$
bro de 1965, sob na ; 24 668 Ib/Tc.1
Posto ae 1 do total de 3 pontos apressatedos.

Atqucrentat L. V. PRELIPVGLOBILAMPENFABRIIKEEL/FIOLANDG/
Privilágio de invenção: APERFEIÇOAMENTOS ZR Ou RELATIVOS 4 . H0T0BJ3 oX
0DRRENTA OONZINUA, DIVAUTO.PARTIDn R $EM ~TALOA./
BeivindicacõgA/

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos .a motores de corrente
continua, do auto-partida G sem comutador ou SOM coletor, preterive/,ente dotados de . rotor de iman permneute e de, pelo menos, dois Era .
on de bobinas de estator, cada grupo compreendendo pelo menos uma bo
olok, coimo correntes o:o eletAnicamente controladas pala pooiç go do
rotor em cada inztante, de maneia que o roto; promove a liga* ai .
telw-,Ce ' de chovco '.loclula4o nos circuitou re2erjAos deu bobinas do Os

CIMO 1ío 165.229 de 11 de dezembro de 1964./
Requerentes REGIEEATION,WE DES USINO RENAULT./PRANÇAI.,
Privilegio de InVenoTo: APERFEIÇOADO DISPOSITIVO DE CLIN4TIZ4CE0 DOS /
AUTOWVELS,/
ReivindicacOes.,

- 1 -Um dispos,itit:e de NuCioionamanto da ar para veiculo,
que tem uma viga Oca localizada . de baixo do para-brisa, átztAtarjjada,
por compreender um radiador de grande comprimento longitudinal, montado clentro v da dita viga Oca, uma cámara de distribuiglo, imediatamonte/
adjacente a e em frente da dita viga, estendendo-se substancialmente/
ao longo dp comprimento Jateis() de viga, um ventilador de sucgao ele .
trico, de eixo vertical, firmemente montado na dita cinera, meios de /
tomada de ar no . capa do dito veículo, num pOnto afastedo do para.bri
na, Para tonar ar e alimente-/o 1 dita câmara, uma pluralidade de meica
de orif/cios que 1.1gsm e fts •v P.70 en compartimento do passageiroc
estándo, peio 14DUEdito o meo. r, de orifícios N-Utanciado de ok,
AQ extremidade do dite radiador varo allm ,:otAr ar 'ds.N.tsment. AS
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_
n

câmara para o dito compartimento, outornando o dito radiador, ou-troa,

TtRMO Na 172.014 de 11 de ag6aJa-63.9d5:-/

meios de orificios, dirigindo o ar, passando atraves do dito radiador,

'Reqüerente:'DES T scHE ,GOLV..'UND EILEER-SCEEIDEMST/1,T'VORMALS ROESSLERJ
•
)
' '
SEÇBLICA ruz.RAL ALEMZ./

em direçgo'ao dito' pa'rà-brisa e o soalho do,velculo,respectivamente, e
meios de vol1vula 4 de chapeleta de 'refjolação' , ' ex cada ohn) àos ditos orif
cios, para controlar aÍ a passagta ' d e' az./.

Priv3 lOgio ' de Invenção: PWCESSO DE PRO1eZre .r0aPOS 60RANTES cànbilees]
DO SISTEMA ;:LicATO DE-ZiaGCNIO-CROMO,,

A requerente reivindica a prioridade do correspondente p6
dido depositado na Repartic go de Patentes da Franca. em 13 de dezembro
de 1963,
-' sob na 937.155./

5. - . -o rro,uzir corpos corantes cerâmicos do siai..
tema silicato da zircOnic-cremo com emprego de um mineralizador halOge.

daico ncnto epreAenado./

nado, caracterizado pelo fato de adiclonar a uma mistura de compostos./

de zircOnio, de Jilicio e de cromo, o mineralizador halogenado em pro
porção tal que a 1 equivalente de Cr, corresponda, pelo menos, 1 equl
valente, preferlvelmente 2 equivalentes, da parte basica de mineraliza..
dor, e do se calcinar a mistura./
A aepositante reivindica a prioridade do correspondente /
pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 14 de adia..

to de 1964, sob o atImero E 45 192 VIb/80b./
Ponto na 1 do total do 2 pontua 4presentados./
4'0

TERm0 N a 167.439 de 24 de feverelt.o de 1965.
Requerente: ACME RIGHWAY PRODUCTS CORPORATION./E.U.A./
Privilegio de Invençào: FAIXA DE VEDAÇÁO PARA VEDAR OS SULCOS ENTRE AS,
1AJES, EM PAVIMENTOS OU OUTRAS ESTRUTURAS,/
Reivindicações./
Faixa de vedaçâo para vedar os Aulcos entre as laães/

em pavimentos ou outras estruturas, caracterizada por uma faixa de material elastOmero, tendo lados substancialmente retos e passagens de /
ar longitudinais que se estendem longitudinalmente da mesma, e adaptada para ser colocada dentro dos sulcos com ditos lados retos em contac
to com as paredes das treliças adj:centes, ..;ocOpreendendo dita faixa um
corp o Oco alongado de mataria', elastOmero de cristalização baixa,tendo
duas paredes laterais finas, uma parede de tapo, e uma de base, sendo/
'cada uma das ditas paredes substancialmente planas, iguais em cumpri mento, e substancialmente mais compridas do que ditas paredes de base/

450

do dâsse modo, para resistir 'à deformaçgo lateral das. ditas paredes
tendo dita estrutura de treliça membros de refOrço diagonais que sào 1,

entreligados e tâm espaços entre \.3 mesmob, que permitirão ditos mera -.
bros de refOrço de cLIreal Ira Catre do s ditos espaços quando ditas/
paredes laterais são comprimidas lateralmente, e formando ditos mem broa de refOrços uma pluralidade de secções triangulares ligadas, um
-dos membros de cada uma das ditas secções triangulares sendo uma ror .

(7

;50

WICRONS

TUE° Na 172.050 de 11 de agasto de 1965./

Requerente: THE CARBORUNEUM COMPANY./E:U.A./
Privilegio de Invenção: MAGNA LIXADEIRA E POLUEM DE FITA./
.
Reivindicações./
3. . Mtiquine lixadeira e polideira de fita citraateriskaA /
por compreender uma armação, dois dispositivos dei guia montados na amaço, uma fita abrasiva que passa sabre os dispositivos de guia, ume/
mesa de sustentação para o trabalhe na dita armação situada entre 011 /
dispositivos de guia citados, uma almofada no lado da fita rapaste 1 me
sa, meios para apoiar a almofada sabre a armaçÃo meios para deslocar /
'
para forçar A almofada /
parte da almofada em relação a
contra a fita abrasiva, pelo que a almofada adquire um comprimento efe
tive correspondente ao comprimento da peça de trabalho que esta sabre/
A mesa./
A requerente reivindica 4 prioridade do correspondente pe
slide depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Am4rica, em 12 do agOato de 1964, sob n a 389.090./
mesA,

e de tapo, tendo dito corpo Oco uma es;trutura de treliça interna ligada âs,dites paredes laterais, de maneira que um suporte forte a provi-

6

50
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0 M010.1

Ponto na 1 do total de 20 pontos apresentados./

ção das ditas paredes laterais./
apresentados./
' Ponto na 1 do total de 5 ponte0

TERMO Na 172.926 de 8 de setembro de 1965.1

Requerente: JOSÉ BERLANN ABRAM BERLAND E .MOISES BERLAND./SNO FAUW./
Privilâgio de Invenção: UM REGISTRO DE coNTRanz ENTRADA DE AGUA E
OUTROS LIQUIDOS EM RESÉRVATdRIOS,.90MANDADOS POR UMA PEQUENA DOIA Eui
=METO COM PESUENO DEPOS '4,0 SUPLEMENTAR./

r
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reivindieMes:/
% Um fegistro de contró/e ae entrou de.ague a outroe r
liquidOs em reservatárioe, comandados por uma pequena bála em oonjunte
Cm pequeno depásito suplementar, conatituido de um corpo tubular :e .
curvado adequadamente, com ma terminal rosqueado externamente e outro/
com bocal rosqueado onde 88 atarraxa urna tampa, guarnecida com um anal
'de vedeçló, Sendo A superficie da tampa provida de orelhas ou outras
sal/Andas; e por possuir internamente, em altura conveniente, um re
. bordo para apOio da s. eílvula que se aloja no interior do registro onde/
4 rOZARd0 CAR cAmara; e por ter incorporado sob o rebordo am segmente
tubular provido de pequenos furos em Sua base; e por - disp5r, externemente, em ladoa opostos, de duas saliencias em Poria de meie bacia, ia
' torneadas ao interior do oor p o'dó'registroi e por ter localizado ee
periormente, em lugar conveniente, uma pequena caixa provida de tampai
' eemovivel fixada por meio de um parafusO ou outros meios, rendo que um pequeno• orifIció liga o interior da caixa com o interior do-oorp0; C
por Affe a base da caixa provida do um furo a de um rasgo;
e spor eic
1or -se no interior da caixa um disp ositivomovivel
vedaello datado de
am furo transversal e de uma depresso frontal onde fica 888/180 688 /
corpo de material sensi+elv e por ser a caixa dotada de ua pequeno ma
porte inferior onde articula-se a haste de uma pequena bála, sendo que
41 extremidade articulível projeta-se inclinadamente para cima ema ale
vinca que atravessa o rasgo e se introduz no furo do dispOsitivo
dP
daelo, onde termina de forma esfárica./
tonto A R

1

do total de 5 pontos apresentados./

podendo ser Algo vatledes . aelmotiielà‘el. por compreender o corto atui .
taneo das ditas certas porgSes em ambas as ditas bordas de um partieu .
lar recorto sai corta.- a dita outra ponto ao longo das suas ditas bot..
das, fazendo avanga g o recobwe de modo a dispor uM recorta subsequente/
aproximadamente em eãiatro com a mateis, ara outras ditas porçael soe.
dó entro cortadas ao longo de borda posterior do dito particular recorà
te a-ao longo da borda anterior do dito subsequente recorte) a dispo si.
glio particular da dita outra porgIo de cada recorte sendo dependente 11
bímanos em parte, dl wantidede ' de material alimentada do mesmo, e e
borda anterior dá ui dado recorte alteando -ae contiguamente, sem qual •
quer perdas oma relAeRo 1 borda posterior do recorte preoedeate./
Nato na 1 de krUl de pontos apresentados./
2tONO Na 172.95a de 8 de setembro de 1965./
Requerente: a1zrz0taart.muciaoLux./augcr.1.,
prIv4.1410 de IneeegS0, DAM DE PODIDA PARA ASPIRADOR lã P6 8 PROCESSO,
PARA'FOSNÁ.L0./
Beivindicachs./

1 Um
.
,sedo dá poeira para aspirador de .p4, do tipo Allent
vel e de vedagh prOpria compreendendo uma chapa de montem coa furo i
de entrada Para a poeira e detritos, maios para -fechar Automiticemente/
o furo, e UM asoct . preso . na g ere da Chapa da montagem em bata do tura e
par..t.2.4..44, pelo gata de que o saco ; feito com papel de ' uma &loa es
maura, sendo dobrado ou pregueado pare permitir expandir-se da soe 4*
forme normal adotada a medida q
ue vai onohendo de poeira, tendo sido/
4 parte de cima ou topt, aberto do saco deformado e oolado Abre 0414 dia
flOse de chapa de montagem, em volta do furo que ela tem./

-

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pe.
dido depositedo 44 RePartigh de Patentes de Suécia ma 8 de setembro da
1964, sob na 10.791./
?mito 21. 2 1 do total de 8 pontos apresentados.,

•

UNO N2 175.345 de 'o de novembro de 19650'
tequerentet THS IMAD OCIRPOLUDDN./W.A./
//
trivilágio de Inven00, PROCUSSO APERF1IÇOU0 Plía4 SUAMPAR Aflua DE
%MESES aaw PSMMÁS . DS NATBRIM:./
Doivindica0Bes./
1 ?toemo aperfeiçoado para estupor Ireas da reoortee
Roa Perda. de material, oi quais -apresentam bordas Anteriores a peste 3
elorea irregularmente configuradas dispostas em geral trattavevallsamta, A diregIo . de respectiva alimenta0o, na qual a d./mond:o do monta nese
as direglo entre certa. porOos,nie citadas bordas deva ser mataventaf
controlada. e

8 1202814 dIACASIO

•

catre outras porgBe g da* mugias bordas'/

173.906 de U. de'outubro de 196$./
Requerentes MARIA J00 ADINOLPI MACUADO./SNO PAULO.
Pgiellície de iapengos.PROCBSSO PâRA CONWLIDAÇãO TAWrmn iar

datO n o

N4241.5122A2W
- rraUasso pare oonsolidação de ', aludes em gera, cacau.
terizedo pelo fato da consistir na aplicação de pluralidade . de tirante/g

formados baste, tubulares com passagem central em toda a.'extensk, sen.
da que 1 extremidade . interen rosqueade 4 aplicada poret,-we deslocado ,/
:8 longo da refeude extrea~a promo.:.e e abertrra dm castanhas ou grf
pez que-impedem a retiradt-do tirante, emquantc, que . na extremidade opo£
te 4.aplioadAlitacade material Plexlvel retido-em posição .por !placa,
gide e o-conjunto-solicitado peeteriosnente por ?Orco, octdo quo pelo /

4
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T :1,10 N O 116.18:jde 17, de. -Janeiro, ee a964

mente cimento./ a

Requerente: JOH. KLEINEWEFERS SORNE . ALEMANHA'

• ..apnto iQ. 3. p0 totalde L ponte aprepentedose/ .•

Privregio de Invenção:"CA VA L E, S PARA CALANSRASP
RENINDICACtES
- Cavalete, prciprio para calandras e feito de ferro fundido
Oco ou ue aço, particularmente cavalete para calandras de assetinação de quk
tro cilindros, caracterizado pelo fato:
a) de que os cavaletes consistem em vigas paralelas com supcia
toe superior e inferior separados;
b) de que os dois suportes acham-se reunidos, por meio de tez
veras transversais horizontais e/ou oblfquas, em forma de treliça;
c) de que ambos os suportes acham-se reforçados por Afio de /
tirantes internos, postos sob tensão inicial;
d) de que essencialmente tedas as superfícies de tratamento /
para a montagem do cavalete e a fixação de elementos da calandre, se situam,
paralelamente ao eixo longitudinal das vigas;
e) de que, na sono do maior momento de flexão (aproximadamen.
a meia altura), as paredes do cavalete acham-ee ligeiramente reforçadas /
nos seus lados largos; e
f) dó que os flancos traseiros dos trilhos condutores achem./
se cobertos cem regues de aço, e que eventualmente as régua:: de gula doe mg:

ARMO N a 776.056 de 29 de descubro de 1905./
Raquee,,nta: ROBBINS AAGENTINA SecnnAD MORENA INUJSTRIAL, COMERCIAL,

cais acham-se revestidas com uma cat,ada de bronze durp especial, tudo tuba./
tancialmente como descrito e ilustrado no desenho anexo.

IMIABZIARIA y FINANCIERA„/AROCIINA„/

Enico ponto apresentado.

REVCSTIMBUTO
PrivilAgio de Invençr.ot NOM MATERIAL PUSTICO PARA O

'ARMO 1,15 169.261 de 28 de abril de 1965

PISO./

Requerente: BRINDES TI? LTDA = • SXO num,

fteivindAceçõea,/:

Privilegio de Invenção: "NOVO FECHO PARA PASTAS"

1 - Novo material pl43tico para revestimento de picos, caREIVINDIcACSES

car,
racterizado por compreender Uma mistura de meteria/ plístico, com

1 . Novo fecho para pastas, feito greferentemente de material

gas que incluem um complexo que compreende fibras orgãnicas, pelo me.

plástico, caracterizado por ser formado por uma peça pequena trapezoidal tu

floe um pl :atines:ato e pelo menos t.te plastificante e pelo um estabilj

de outro formato qualquer, peça esta que se prolonga em um de seus ladoe,

:otite./

trecho em L, voltado para trás, de onde partem duas hastes convergentes nue/
Ponte n a 1 do total de 8 pontos apresentados,/
se continuam em trechos paralelos e alargados formando dentes,

:nal° IN 179.522 de 6 de maio de 1966.1

Ponto n a 1 do total de 3 pontos aprisentados.

Requerente: SOCIETÉ NATIONALE 1133 ESTRALES D'AqUITAINE,/ FRANÇA,/
Privilágio de Invençãa: APERFLIÇOAKENTO NO 'PROCESSO DE P0LIMERIZ4ça0 E8

quu
- ETILENO SOB PeESS30 NUM REATOR 1IU2ULAR E DISPOSITIVO DE REGULAGEM
PERMITE A APLICAÇãO DO FEOCE,3$0,/
Reivindicaçães./
1 . Aperfeiçoamento no processo de poliserização do GUIA.
up sob pressão num reator tubelarp • permitindo obter diferentes qualidades de polietileno segundo as condiçãos de regulagem da unidade, reator
Zate no qual se submete etileno, adicionado de um catalisador, a condi.
çaes da temperatura e de pressão durante um certo tempo, caracterizada/
pela regulagem auter n tica das grandezas ceracterísticas da polimeriza
eão, tais como o tempo que separa duas aberturas da velvula de descam pressão e a duração de abertura deste Ultima, por meio de grandezas obtt

10y290 do 29 de

das a partir dos paremetros de reeulagem de unidade, tal como a presa°

TtR10 NO

por exemplo./

Requerente: J.R. GEIGY S/A../SulÇA./

A depositante reivindice a prioridade do correspondente p!
dia% depositado DA Repertição de Patentes de França, em 6 de

abril de 1965./

Privilegio de Invenção: PROCESSO PARA A OBIEN00 DE NOVAS CORANTES./

111410 df

Reivindieacãea./

1 - Processo para a obtenção de novos corantes segundo a .

1965, sob o nA 3.6.075.,
Ponto na 1 do total de 7 pontos apree,n Dano I

gemula

•

- R
":1o

3.39

(1)

I
51.1

Voe>

71440.211444W

um niasto fenLe nau .onoGeoesmente

substituída
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ou condensado e gi, X, "x3 o X4 , significam, resp ectivamente, cloro ou
bromo, caracterleado pelo fato de - ouo um composto da fOrmula II,
Y

Y2
,!)

IÇI1)

3
X4
no: que. Z, Ià e. Y3 significam, respectivamente, um substituinte
reatl
vo monovalente e Y e Yà, conjuntamente, tambk um substituinte,reative
bivalente e Xl , X.4 , X3 a xsignificam o indicado. na fOrmula . 1, e ree.

' Sss,çii(i III)
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superfície de espumo anular da en g rena:em pi. h.
pelida e uma superfície deengs
nb anular da caixa do diferencial, c
aracter'zado pelo tato de Un combro pre.,
pulsos- de fricção aer '
disposto entre o disco ligado com a engrenagem prop,./i
lida e o disco ligado com a caixa e 4 adaptado para,ter
um aio p lanent0 de 0;
transmissIe por fricção com os discos de torna a
inter/isar propu/soramats,
os discos.R eivindica-se a p rioridade do
c o rrespondente pedido dopotita..
do na R e partição de Patentes dos E
stado' Unidoa da'An;rica em 8
de tunho do
1964 aob na 575.187.

Ponto n a 1 do total:da 5 pontos
ausentado.

gido com doii Oquivalenes de uma fenildmina primária, não ionogenea
mento substituía:Loa condensada./
•
A requerente reivindico a p rioridade do correspondente
Pe..
did0 de patente . depositado na Repartição de Patentes da &Iça, em 50 /
de abril do 1964, sob na $.665/64.1
Ponto n o 1 do total do 6 pontos apresentado../
-TIMO No 169.475 ae 6 de maio do 1965
•
Requerente: MOAM INDUSTRIA DOMÉRCIO //DA . is SIO PAULO
2+riv114gio de InvonOtOs "APERFEIÇOAM/IX/OS EM OU RELATIVW cama nw eme:
ÇIO.;
ZZIVINDICACD33

/ APERFIIIÇOAMENTOS RH OU.RELATIVOS Á. CONJUNTO DE TRAÇXO,
píeèndendo disco de fricção encerrado em caixa atravessada, por um dos lados'
do olmo setor, caracterisados . pelo fato de que o referido disco apresenta 1'
!M • borda. situadas entre doi:ramela confrontantsa, um dele. oolLaris IS
0
borda. de cama/mia fornada por volante . solidírio coa o referido *to sotas,
*enquanto que o restantes. encontra no interior da camphula, sondo portador
.4% pinos que* atravesiam • que a/ternadamento se apresentam aliciada por
isolas que os contornam e de tendo regulada pela aplicação do porca. aplica.
dI a tte extremidades de tala pinos, enquanto que aos pinos Intiormodarla roi
Cantos coraiponam pesos confrontantes coa seus topos, pesa g ano articula
Golit em *lidados solidírlas com o referido volante.
•
*
Ponto no 1 de total de 5 pontos apresentada.

Titao NO 166.549 de
do abril -de /905
Requerente: SIDiSf OODOLPHIX 1-sILVA . a GUANABARA
Privilágia de invorigIoe *APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS lat'CARROÇAR/A8 PARA /
vaicutos.le
Rervirmiciciirà

Ap erfelooamentos introduzidos es carrogarise para veiculst
caractorleadow-por ler Peita una bambiarra inteiriça constituída de tubos ma
tílias, interligada, curvos nos cantos, soldados nas interligaolte, contam
doma centsaiiira em 0U", nas ligaçIes dos tubos, carroçaria esta provida de
. perta tubulares na lados o nas traseiras.
• , Ponto no 1 do, total de 4 ponto, apresentados.
1 .

j) Fis-4

•

IMMO Me. 170.601 de 22 de junho de 196' "
.Requerentes JUL/0 modtarao32385 • MIGUEL LOREsta = • ARGENTINA
PriVilíilo de InvangIot "MACACO HIDRÁULICO WIONADO EaTaicamagra#
REIVINDICACDEd

nane us 1614i95 de C da maio de lge
mato Saci MI é TOMS INC • •
PrIvIlkle de tavertaot "MECUTIMO . DS Tadé3tadS10 DItaRENCIAL0
.. .„.,.•

ItantrdbreacInd

1 • Ui amaino de tua:g:judo ditenetale ta paretante
is o caem traseira de ratonas It datOre ao ..qual peia fiou* tuia *apuam /
propelida 4 aztalatata deelookal a me aram /lanado em noa.* e eaSea de
% aforté.00..• *O Calt Ma nkreado .de Uma sillt gots 4_ topem (Mere_Csa
7-- . --,

1 . Macaco hidráulico, do tipo compreendendo um corpo que for
ma un dephito de líquido conedtado a um cilindro cujo embolo constitui o /
meio de aUspensIo o que apresenta meios de válvula de bcobeamento e de dea-/
carga de //quido, caracterizado por esta' viartrlo ao citado corpo um motor/
cujo eixo avança ao Interior dc mesmo em uma extremidade provida de um exe;ri
, triO0 de acdonamento do ;abolo da bomba de Impulsão do líquido ao cilindro;/
estar a parte inferior do citado cilindro vinculada, através de correeponden
tee tubulac3a, 1 mencionada bomba de impuliso ao passo que o cilindro da /
boába est& por sua rés vinculado, ao dep(5.. de ifouido por meio de uma tuba
loção que apresente como reto de obturbçb wka-Ltu:te de mr- -o de UMA esfer‘
OCSArtelis por sole de itwontro À poeiçÃo de recl-,1Mento 'que çen'.21.1
/
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•

1
5. • ,
i ellvula de alivio.; aíresentar

a

qef rid,,YeRruls. 10 eoat-,,rge,. cuja balda /'

constitui também uma,egrAnação ao deoósito t de „liquide, seu caio do obturação
vinculado à extremidade de una haste rosquei p da cuja extremidade oposta avança para fora do corpo pincipal effi un punho le manob”s: ter :citada haste /
Vsa mola que, sendo oirregável em obediencla ao deslocamento angular da rafe

p l ásti co., tee1~stic42,00,p11 . ,pan q coaf9901similar1tcaracteri2.ades pelo/

fato de a superfiode intorma ser provi& ^de impressões planas :ou em reléve,/
as quais configuram mar;cpçõea de, iden+gficação da firma para a qual se dant.%
riam, marcações estas que poderão, no caso de panos-couro, ser obtidos na te..
tolagem d tecido/base.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresehtados,

'ida haste, forma um meio de retOrno à posição do respectivo fechamentoPonto n o 1 do total de 4 pontos apresentados.
•

\\,

te,

-FiG,i
TÊRMO N2 169.689 de 17 da maio de 1965
Requerente: ANTÔNIO ANTUNES DE CARVALHO

610 PAULO

Privilegio de Invenção: "NOVO TIPO DE AUTOMÁTICO PARA LICAOES ELETNICAS ZN/

/

GERAL"
REIVINDICAÇOES
1 NOVO TIPO DE AUTOMÁTICO PARA LIOAÇDES ELÉTRICAS EM

GERAL

caracterizado por se formar de um corpo alongado Cl), isolante elétrico. 010/
qual se movimenta livremente uma haste rígida (2) com um anel (3) (=lu tem if
elétrico, associado a'dois contactos (8 e 9), colocados por baixo (fig. 1) ix
ou por cima (fig. 2) do referido anel, de forma que circuitos elétricos ts
4ramo

Na 169.643

de 14 de maio de 1965

Requerente: EGON . ZOLLER

4

geral são fechados ou abertos, respectivamente, quando o anel toca ou quande
se afasta dos citados contactos, por simples movimentação da tad% para dep

suiçe

tro ou para fora do corpo do automático.

Privilegio de Invenção: "IMPULSIONADOR DE SEGUNDOS NUM RELCGIO"

Ponto n5 1 do total de 3 pontos apresentados.

REIV/NDIOAOOES
1 - Impulsionador de segundos num relógio, caracter! : .
fato de que, no eixo da roda de segundos e entre uma lampadazinha elétrica e

um roa, elemento estí colocado um diafragma circular ou de fenda. Este é mo.
vido por uma quantidade muito superie-r de p4quenos impulsot. do aiie seria de
esperar em relação à divisão de fendas ou dos furos, enquanto que Uma parte/
dos raios de lua, os quais eao emitidos por uma lampadazinha alkitrica, /
fluenciam através do diafragma um elemento fotográfico de maneira a ser (Uri
Si d o um reli; por meio dO qual o impulso de tempo é registrado.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.

e
/79,1

TtRMo N o 169.980 de 27 de maio de 196,7
Requerente: EDWARD MANDELOT s .57.0 YfULO

sPrvilépto de Invenção: ' , APERFEIÇOAMENTOS NA APIXAÇA0 Dr PASTILRAS EM ItR5r,

I1RM0 N 5 171.786 de 3 de agosto de 1945

SAS E MAUINAS CONGENERES"

Requerente: UNIVERSAL OIL PRODUCTS COMPANY •

REIVINDIOAÇOE3

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PURIFICAÇU DE FIEN010
REIVINDIOAODES

1 - . Aperfeiçoamentos na aftx,.ção de pastilhas em treta: e má-

..

quinas congeneres, caracterizados por as pastilhas (lie vídia ou correlat9s )

1 . Um processo pra a purificação de um feno/ gne foi prophe,

serem fixadas na ferramenta, utilizando-se pinos troncOnicos, encaixáveis /

rt,2,u pelas Sates de oxidação parcial de um hidro-carboneto see.alquil-araziol
:Jen, para formar um seu derivado alfa-hidroperóxi, de clivagem catalisada Ft

em cavidades igualmente troncânicas, adjacentes às , cavidades em que ,localiza
das as pastilhas; a fim de dar elasticidade à parede da ferramenta, adjacen..
te às pastin4s, executam - se fendas tlaxetrvis nas :ludidas cavidades trone'
nicas.
--

-ronto n o 1 do total de 2 pontos áprosen ado.J.

RE&4=. °ACUES

compostos carbonilicos, caracterizado porque pelo menos una parte das Bi

,o1 por aquecimento desta co nitturn com

'PAULO

t:1041/40a de :nvençá'o: "i.PERFEIÇOAMEITOS EM ROUPAS YNDUSTRIA13.
i.

• em

-11rezas compreendendo compostos ur'.?onilicom tão separadas da fraçéo de Ie.,.

TO Y o 170.038 de 31 de maio de 1965

acate: FRANÇOIS VARIE REDDET . •

com ácido do dito derivado, para formar um fenol e uma cetona
;:eutralialse) da mistura de reação do clivagem, e de separação da mistura
- eação neutralizada de uma fração contendo o fenol e impurezas que Compre:51:J.

.

,

Aperfeiçoac , ntos em rouPas industriai do t4o Int0.4p(

en contato coai uma rezina tYCN.,

eudOra dap eation, para assim converter os ditoz compostos carbon/lieoc CM
compostos tett'2," of..tos de . etu/iço raio baixor, o mento Ceuta 0212.00.
de poi0~Poripe:~o, do /col., •

P:.- Sexta-feira 5

-

' DIÁRIO OFICIAL .. (Seção 111) -

Reivindica=se a prioridado do correspondente Pod id o doPes4"
do nos Estados Unidos da . América em 3 dó agoeto . do 1964 Sob nu-387.-2321.
Ponto no 1 do total. cló 9'pontoa apresentados.
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fica tlojado o mecanismo de funclinweAnto para os vaivulas qual tico

poeto no meio de uma cercadura, elevada ou nEd.
Ponto n s' l do total de -3 pont-e a...resentadon.
't3 4; 17

ates0 ES 170.039 de 31 de maio de 1965
Itaquoronte: PAULO CAST211.0 BRANDO = SX0, PAULO
• '
Privil4sto do Invenção: '"NOVO DISTRIBUIDOR DE CHAMA PARA POODES
A GÁS" REIVINDIOAèDEà
1 - Eovo . distribuidor do chama para

togSée a gás, caracteriza
por apresentar um disco metalico„ , de paredes espassasro qual se prolonga .
Om sua foco inferior em Curto trecho cilíndrico, de diaMetro rialuzido, de oa,
do parte contrallientei Ua prolongamento tubular, comuniCante com um orifício
contril previato..no disco acima citsidO, formando um condutor dileto d n gís .
no eentido vertical; ainda rio referido condutor central, do provistos ;ria
.
.
'doe formando condutores radiais, os quais se coannicam Coa canalotae, igual •
Mento radiais, provistas na faca inferior do dito disco, 8ate ditiao t•ndo /
oin sua face maperior,.saliinciató • re ponta: Incite formadoras de desenhos epie/
/utiliza • expansio . da chama.
. .Ponto n o ido total doSE pontos
_
_ apresentados.
,0

4

t

6

JI

TBRHO NO 170.474 de 10 de.- março do 1963
Requorontot ANTÓNIO ZACCARIA, AMÁLIO EACCARIA, PEDRO ZACCARIA, CARLOS
RIA -e JOSI

ZACCARIA

SX0

ZACU.

PSZLO

Priviligio de Invenclos "RETIFICADOR DE ROLRfES

porag

RETESTSDAS DE BOR,

RACHA OU CONGÉNERE"
41g140 ES 170.151 do 3 da junho do 1963
àequorente, OPFICINI XECCANICH2 2 PONDERIB A. BOSCO S.p.l. • a ITÁLIA
Wiviltg io de InvencEot *DISPOSITIVO . OBTURADOR DO OftIFJC/0 DE DESCARGA PARA/.
CESTAS DE SECADORES MD1170009*
gifi'txpratcosa

I . Dispositivo obturador do orifício de descarga Pará Sesta,
secadores
contriftgow,
caracterizado por compreender meios Para focohar a
O
'abertura foraada pelo orifício ci1indrico do descarga da costa o pelos raio*
unem o citado orifício ao cubo do Secador centrifugo, com Unta. par iá-/
áloUte quanto. forox os Orifício* existentes, as portinholas abrindo-ao 90-7
1 ),'andadas da parte do baixo de um tambor que tem em sita parte inferior um maa
14ãal ou cosainete que, no adoente de abrir a portinhola, cem a editelquOate'dol
AAAa do prbprto cilindro, vai ajustar-se abre um anel fixo apropriado, coa/
d
finalidado de impedir a oacilaclo pendular da casta à blocam' sol efleiRa
It
e" o eixo da mossa.
.Ponto Cd.-1 do totát de . 5 pontos.. apresentadol.
•

.

LEIDDISAQ5211,

1 Retificador de roletas ou polias revestidas de borracha /

ou congonore, caracterizado por consistir em um eixo a duas barra*,. todoe
•
tre's paralelos entre si e horizontais, sendo ó eixo provido de mariiinta, e f
I .
toa das duas barram faetadas e munida em usa extremidade de uma rola-catra.
ca l cujo P elique" icaandadn por um paxavante adaptado a uma biela disposta.
no braço da manivela do eixo.
Ponto ng I rdo total de 5 pontos aprosentadOs.
'
FIG.1

.

TRAMO HÉ 156.179 de 17 de janeiro -de 1964
, Requerente, JOR. XLEINIURFIOIS SOWE
ALEXAVRA
Priviagio de Invençao: "PRRRSA HIDRÁULICA PARA FABRICAR CILINDROS RRIBSTIDN
-

.

PÁRA cALARreAs*
RÚTIRDICACD9S

íamo NO 170.230 'de _8 de Junho, de 1965

OP*querentat'OCTAVIO PERREIRA MOREIRA RX0 PAULO
MEAWilegio, de invençdo: *NOVO ÁPARILHO ADAPTÁVEL 22 VÁLVULA PARA DUCEA8 E /
OUTRAS*
._
RE.I"."INDI&ACIMP
ALAWit
vALVULA PARA DUÇRÁS R OUTRAS,
. ,
1
éraçterimitto por lollmsi,e de tom4 t? oc't,9doani, ea. outreel
401011"/

Prenoa...particularMente prensa hidriá;lica, prOpria para /
fabricar cilindros slísti .e .oa e ...revestidos para calandras, e munida c a. , dois/
Cabeçotes tionsversals aantidoe por tirantes a uma distancie. (et- wiáv'et, ca,
rei:tonteia pelo fato,
a) de que, no cabegota inferior, alha-ee disposto um ;abolo I
AdAíatlico Ge aram pequeno, • que a caapensigao da reetante altura de revoa'
tine:st* i efetuada por sete de duas iíries ,dó coachas, do . apOlo . semi -lunares,
OrItélaut. Untada' ui guias 0,sticale • oacitívoló para drat-tr;
b) do que ca guias consistem em ferroe redondos e que és conca
h g O. *Aio podem:ser ajustada* nOr noto do adie de rotonsIe t 4 ume dl/.

teOa Ibinr, tlf tela cobre
s

D(ARIO OFICIAL

Seta-feira.

os us, conven.tntemente nos tirantes dianteiros, esta mon
tada uma plataforma de trabalho, mecanicamente cealocámel para alma e para /
't

(SecLo 111)

Fevereiro

de 1971

Na elevada, com um em/poeto catalítico selecionado do grupo que consiste dei

sílica-alumina, silica-éxido, de tirenio, alumina-éxido de zircOnio e s1/1*
ca-alumina-áxido de siretnio, para assim converter os ditos compostos carbo..

Pai/; tudo substancialmente cano descrito e ilustrado no desenho anexo

nIlicos em compostos que tem pontos de ebulição mais baixos, • destilando

único ponto apresentado
111

Aos compostos, do fenol.
Reivindics-se a prioridade do correspondente pedido deposita.
do nos Estados Unidos da América

Em

5 dt agosto de 1964 sob nd 387.787

Ponto n o 1 do total de 7 pontos apresentados.
ILER0 Nz 170.578 de 23 de março de 1965
Rn querente: VENDA-VAL ASSESSORIA DE VENDAS E REPRESEMTAOLS LTDA. . S.PAOLG
Privilegio ' de Invenção: "TUBO RECARRESADOR DR CARGAS GASTAS DE CANETAS 11STEROGRIFICAS.

plivInicActlà
1 - Tubo recarregado: de carga gastas de canetas esforogrilfldas, caracterizado por

ser

composto de trecho múltiplos, cada qual tendo

primento igual ao de cada tubo de carga extinta, e ser provido, cada trecho,
de um embolo introduzido conjuntamente com a carga de nora tinta, e sofrer .4
dito tubo recarregador, estrangulamentos quase seccionais de distáncia em /
fERR1(

Ll

17 0.542 de

de' junho de 195!

distância espaçada uma de outra coa tracto correspondáncia ao compriiiento do
tubo da carga extinta, localizando-ao um dos estranielanentoe na parte

ReqU.:rente: BORO -WARNER CCEPORATION

Yrivg4 g io de Invençáo: "CONTROLE DE CAPACIDADE DE-RBERIOWIAÇAO"
REIVINOIWDES

ise-/

Ciatamente posterior à extremidade . do el.:bolo.
Ponto rIP 1 do to t al de 2 pontoe apresentados.

1 - NUM &partilho coo o caráter descrito, um compressor caracterizado pelo fato que ále compreende . meios defin:Aido um espaço de trabalho,
eni:feios de Bugio e descarga comunicando com oe mesmos, e . mcios para comprá

l

*ir flu/do admitido em dito espaço de trabalho através de dito orlacios de/
id0.0; uma válvula reguladora princpal para controlar o fluxo de flufdo ad.
Mit:JÁ° em dito espaço de trabalho; uma válvula pilâto operativamente associp
da 'ice dita válvula reguladora principal para mudar o assentamento da mesma;
e mi operador para dita válvula piltto, dito operador ficando sujeito a uma/
ton4lção de pressão varibe/ e a pm contrále de pressío aust4v.1, dito prol
'

aão de contrâle estabelecendo um p0050 dm contrôle.
Ponto n d 1 do total d e

R

v,-"oe

de ,unho de 1965
1W210 Rd 170.599 d "
Requerente: A DT:MI:ERAM PRASILEIRA S/A TORTAS r "5TPU1ORA3 METALICef
'SIO
'

PAULO

Pri v ilâcto de Invenção: "APWEIÇOAMEM EM JUrTA rarnAutick PARA TUE6S
'mugi° E OUTROS"

/

ARIVINDICAW

1 - NPESrEIÇOAMBNTO

EM

JuNT., numuLick PARA TUBOS DE IRRIGA-

Ç0 E OUTRuS, ()ejeto da patente io inverJ;ão u e 55.096 .de 29 de janeiro de
N A 171.847 de 5 de agosto de 1965
-.10M.s:AY
amue:ante: UNIVMRSAL OIL PODU
?iviligie de Invençío: "fROC/M0 DE PU6II P IC010 DE Y001"
l'IRRO

E?IvinicAcnr,
3 - Um processe para a purificação se um fano1 coe foi prapa_
tado pelas fasta de okida0 paoj7 O - a 1:'.'n-carboneto sec-alquil-arcmí'leo, para tornar ma derivado alfa - hádroparoxi déle, clivagem catalimia com
do dito derivado para formar um fenol a uma ceiam allatica, neut7.11

1959, caracterizado, em essâncie, por dta, o' mar pamIlhea com oe respo'ctl
vos lenitie ' n(;.s suas extremidades, destinad, e fi.mar o facho pelo •ngare
dent., :-alientes nat braçadeiras das juntas.
Ponto n e 1 do total de 2 pontue apresentadoz.

/c
--

_J

ão da dietura de rena.° de clivagem e separação: da eistIme de reação ney
M
l'aliaada, de uma fraçZo contendo n fenol m impureza.; compreendendo compos-/
tos carbonllíco g , caracterizad o pac . .. ,ele manos uma parte das utparezas /
icompreendtrol o C" ,9 . 9,.`. tos darb.-elflicos
l eo 3 7 0 cok a fração, pondo em odntato

separaez da. fração de fenol sIrturan- •

_otx
E

-)'
s

eistnr._resUltante, e um. te4-tti.-''
lia

I

,

fe.

e

OFAL
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5i5E0 Ne 170.591 de 2F. do junho de 1965

Requerente: KAX LOWENSTEIN VA' FABRICA ALIANÇA. DE ARTEFATOS: DE : METAIS . SÃO
PAULO
Privilegio de ' Invenciío: "APERFEIÇOAMENTO BE PARAFUSOS"

xa p a ss a r o fluxo de cosbustivel entre o corpo de válvula e a sede de válvu_
•
1: . •
Reivindica-se a ' prioridade dos correspondentes pedidos deposj
tad 'os na Eepartlçao çáI Pateh iJes Ua SIACie em 9 de julho de 196h, sob n o

REIVINDICAÇEES

1 , APERFEIÇOAEENTO El, PARAFUSOS, fabricado em prensa automí

84021/6h e en 5

,.

•

(cone negativo) no cent'

de mar

.....

C(, de 1965 sob'p s 2940/65.

Ponto n o I do total de 14 pontps apresentados.

alce de .ecanismo de dois golpes, :caracterizado pelo fato de ser. dotado de 2,
ille cacidad 'e g nice

à•/7

Par a efetuar vibrações !":e. (WeçãO do fluae do combustivel enquanto e/e del4

.

.

Fevereiro de 1971

fende convencional da cabeça. )

dnioo pontá apresentado.

fO

TedE0 N o

171.131 de 9 de Julho de 1965

E.U.A.
Requerente: TUE TIMKEN ROLLER'BEARINO COMPANY
DE
ESMERILHAR"
PROCESSO
Privilegio de. Invenção: "MÁQUINA E

1- U l a máquina de esmeeilhar, caracterizada pelo fato da com
pieender uma base; sapatas . com contOrno do contato de dametro pré - determing
"do loCalizadas aos pares ao longo e área de'esmeeilhamento; um robalo locaU
TE2E0 N o 170.632 de

2J.'

atido transversalmente' à éreade •smeril/lamento a partir das saptai; oi UM mecanismo acionador destinado a girai e mover axialmente o objeto a esmerilhar,

de àunno de 1965

Requerente: BORG-WARNER CORPORATION
Privilegio de Invenção: ' , COMPRESSOR COM MEIOS DE INJEÇÃO DE RFIRIGERANTE Li.
QUIDO1

incluindo uma peça acionadora girável • axiabsente m6vel tendo elementos pa.
ra prendé-la universalmente a uma das extremidades do objeto a ser esmtrilbb
do

REIVINDICAMES

Um compressor caracterizado pelo fato owe 'ile compreende/
uma caixa tendo uma cavidade n, mesma; meios definindo orifXsioe d• sução .*
-

descarga comunicando com dita cavidade de compresso; um rotor-operatiramen.
te , disposto dentro de dita cavidade; e meios p ara injetar refrigerante liquj

iteivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado "M
eta lteparaiçéo de Patentes dos Estados Unidos da América em 26 de outubro/
de 1964 iob n 2 4064433*
Ponto a2 1 do tatal Se 12 pontos apresentados.
.4:

do.- dentro de dita cavidade de compressão ,' ditos meios incluindo UMA vilvUla
de eontrele de fluxo responsiva a temperatura.
Ponto no 1 do total de 6 pontos presentadus. •

nem N O 171,109 de 9 do julho

04

1965

,!,:querente: ST.URE ANDRR'S BACKMAN e ENUT LUDYI0 W/NQU1S7 . 0 SUÉCIA

ivjlgio 4. Invenção: e pIsPosUrvb INJETOR DE COPUST7,3L PARA ~ORES M/
REIVINDICACM5
-

1%.epositivo injetor de c,sebuatfe *1

dispositly:J ôsse que

can 'preor,lc,

—
N2 170.231 de 8 as junto de 1965
Requerente: FREDERICO FRANKLIN DA SILVA PILHO ..Sko rauzo,
Frivilégio de Invenção: "APERFFICOLMENTOS INTRODUZIDOS EM g1om,..3
RA ynxiagio DE TIJOLOS OU OL2TROS
p avoa Ds ARGILA . .
T£11140

C01,23USTIO0

*ab:

para sotoree

de cmabll

bc:cal de injeO provido de um meio/

.0 velvela, carecterisado pelo fat4 de que o corpo de veleula 044 adtPtedeV

LEIVINDICLOJES
1,"APER1'EIÇOAME11TOS INTROpU, ZILOS EM MÁQUINA PAÊÊ
man, OU OUTROS EZEMETMOS SIMILARES DE ARGILA", de introduc'eo

.
ZIE
.

.

p:

einta-leka

-nalesennsiewasawerr

da-

ÕItMbeeto

,ftlasso quo policiem uma roda vartamal p rovida mo *ao Periferia da
fase de fabricação, e ouja expulaão dos •lemeratos :é fabrioados seja
Ninada quando kftrma estiver na poeiçio mai. inferior da roda gira.
Séria atravís da eiião de um •xoêntrieo abre haat*a proveniontes dos
:Nados das fornae, ou fundos mérvirie, caraoterisado por ser aontada 4
p oda,ololadore de,. tornas de maneira livro oem o seu eixo voas:JAZ ou
-p'sralelamont. ao *iro do esohntri.., tendo 'entesa* latera/aentei uma
,t4diacionadora d. sua movimantação, lendo, no entanto, o eixo deete
ihga ou disco d* movimentaoão interligado por'corredaa ou correntee,or
i.oico do corpo azohntrice.
I Peste ml 1 do,total do 7 pasto. apresentados

•st8joy uma armação móvel suportada no interior do dito sets5jo c9m uma appL..
ta alongado salientando-se do mesmo, dita armação sendo suportada atbre un /
orgão de suporte por uma pluralidade de charneiras, uma das mencionadas °bac
neiras tendo era uma extremidade um mancai associado com uma peça acionada ma

•

lo referido motor elétrico em uma trajetOria circular em um plano parolai /
ao Gire' longitudinal da citada armação para produzir um movimento de ' vai os /
vem da dita armação substancialmente ao longo do dito eixo longitudinal, • /
outra das mencionadas charneiras sendo presa ao mengionado ora g o de suporte/
para transtornar o movimento de vai e vem da extremidade afastsda da maneio.
nada espiga em um movimento substancialmente semi-circular.
Reivindica -a* a prioridade do correapondonte pedido deposita.
do na nepartição de Patentes doa Estados Unidos da América em 31 da Paio da/
1963 sob no 284.612.
Ponto n o 1 do total de 14 pontos apresentemos.

mim 6* 171.547 de 13 49 julho AG 1965
***Varaste$ NUME RUEM AECIERGEONLISONAPT
de Invençãos *SISTEMA D2 1.007L1NZET0 PARA SUCCLAÇOSS Ot *A
SINSEEICO"
• -REIVINDICAÇÕES
1- Sieetsmo de acoplanento para tubulaç'Osse a* notaria' eintitico,
loopeto da duas metades identioarroom oorpo feito por meio do mesmo
sinttioo cone os ' tubos a - eerem ligado., *40W gancho. ;e1 ia&
tas”nadoe j' unsrao frontal firme e hermétioa com o auailio da •estriba*
tens5ree, caracterizado polo fato de que oe corpo. do acoplamento levas
ffla eses cireunferbncá um anal inteiriço de material 8int6tiee duro eai
iazer'ilte resistente ou de motel ', enel Lese que se ajusta a um ombro es*Minn existente do lado da junção e provido com gancho. * ilh6, daeloal
dos átrs ei *e 1803. e destinados 1 fixação dos estriboa.teneoras,
A requerente reiVindioa a prioridaae do corrsepondeate'pedido
positado na Respartição de Patentes da Alemanha mo 2 de outubro de 1944
sob
D 45547 XII/47f.
àonto n o 1 do total de 8 pontos spzureentados.,.

TERMO No 172.069 és 12 de aghato de 1965
Requerentes MODAB ICORA S.L. -Rio Grande do MUS.Pr11116gio de :aviação: "EXPOSITOR DE LOJA A AR C0NP11111D0'
paIngpicAçOas
1- lapse/tor do loja, a ar ooaprimido, •aroctarleado pelo Lato de
ser conatituido por una base shre a qual estão dispostas médões es.
tremas e divisórias, forcando loção* ou conpartimantee, sada ~parti,
mento sendo provida na parte central, de,u1 cilindro paemmético na 'setical, aula haste de imbola sustentei um importe de cabidos, toda ailidro diapondo de um . botão de contrease
Ponto no I do total de 3 pontos apresentados,

'gramo . Na 159.303 da 19 lie maio de 1964
Roqueranrst•VESTINCROUSE ELECTRIC CORPCRATIoN = suj.*,
Srivillicia de Invençãot "DISPOSITiVO MECANICAMENTE ACIMADO DESTINADO 4 IN./
P0 A UN UTEES111. ELEInICO UM MOVIMENTO PARTICULAR
MENTE APROPRIADO"

um

1 . Um di9sositivo mecanicamente acionado destinado a impor •
L
utonsíiio elé 'tricO v.a mow/monto partia-marte apropriado, caracterizodo

pelo fato'de nompreendereas um estésjo, um motor •iétrico dentro do

rirt.r144/

mem II 179.491 de 6 és descsabro do 1965
Requaroatat POMO DE ARTEFATOS. DR MATEM ?LOGIC/ MANE HOUR!. ah Paulo .
XedGio Dadeetria/t '40VA E ORIGINAL CONPIDURAÇIO APLICADA A DINSIN375V
DOR EIDRLULI00,
,
RMIVIEDICAÇOE3
1- WOV1 E ORIGINIL COMPIGURAÇIO 1PLICADA A DESINTUP/DOR RIDNIULL
CD. oonátituida Prata/4,41~U es pidatico tioxivel, ou tbalérLal ai.
Miar, oaraot*rinato-peIo fato de °enfornar corpo Ice Mletailbeitre 64
mem etmeticate, ~MAN: alp eNtechu to iregte atistre o* se

•

'
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ft-a c,
a.!
f. •
f- •
i!
,
... • s •
,;
••
lÍe3deen-eíi, 1 stas le 4.terinen'te ar r' ed.ondadas, a inferior .irzesp uem
t...)
,
• a:
terizaáa
. por ,coii
ar%1 crbertun'a eiteulani tekonatrdo'dilk a; s1.1Pdrfor''' 'Prolang'
que,: se cinge adi p dscd0 "ka
. . p rae3 nder,uça
s-seor eor'po
eilirndnies> .-itet?i,nado; estrolçg.-s # „
,
pressão de Jnola, ps-ssivel de retear'e'rd Ceder fo1ga Ia abertura da alça..
Potrto n5 1 do t otal de.? pontos ssprenentadcs,
quando .de 'she: adept'add eu ra:tiradad-O..peacoço d o rg areafa...e- sob ;ação
ao gooP
tiihoi es' te - gatilho possui termina/ ierior passível de
encaixar- se te Corei
respondente recesso existente na parti) Interna do punno da alças ""
P onto á 1 do total de . 4 pontos apresentadoe,

196.1
1'

•

A

1/,

d11111•11•111111•111111ib,

ANININEINE1111111111111111.
dommuneameneendinm.
1111111111110111111111111111Or
.41111111111111•11111111111ffil lIIIJlh
"Nli111101111111111111
.d1111111111111111~111N111111h,

,

••••••

II

4111111111111111~~11Iiik

"111111111111111111 n1111135v
nemememaemao

2

cerfelirld5
TERMO No

159.316 de 20 de maio de 1961j

R equerentes NETAPIC 3/A = = LUXEMBURGO

Privilegio de Invengãos

"PROCESSO PARA ABAIXAR

A 'VELOCIDADE LINEAR DA LANÇADEIRA, SEM DIMINUIR A VELOCIDADE DE TECELAGEM E Diâ
POSITIVOS APLICANDO ESTE PROCESSO"

REIVINDIcACDES

1. • Processo para diminuir a velocidade linear da lançadeira,
sem diminuição da velocidade de . tecelagem, num tear de
tecelagem retilíneo
caracterizado pele fato que ele consiste em trazer elou manter o controlador
puma posição de espera, na proximidade imediata da traieteria da lançadeira,
em comunicar em seguida uma aceleração im p ortante ao dito controlador
para /
trazer o dito controlador CG@ grande velocidade Para a p
osiçIo inativa.
R eivindica-se a prioridade do correspondente
pedido deposita..
co na /repartição de Patentes da Dé/gica em 18 de
fevereiro de 1964 eob na
_
43401.
''. Ponto n o 1 do total de 5 p onto* apresentadofi

TÊRNO No 162.336 de 2 de setembro de 1964
Requerentes U.S. FILTER CORPORATION
Privilegio ,de 'Invenção: H UM MÉTODO PARAIA ORTENÇA0 O PILTROS PARA TABACO"
REIVIN0ICAOCES

1 . Um método para a obtenção de filtros para tabaco, caraetji,
rizado por Compreender partículas absorventes interligadas por um agente
sante, formando um corpo poroso de estrutura firme.
Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidos depostl
todos nos Estados Unidos da Amárica sob n rt s 306.343 de 3 de . setembro de 1963'1
343.463 de 10 de fevereiro da-1964, 351.161 do 11, de março de 1964 e 351.162'
de 11 de março de 1964..
Ponto no 1 do tota7. de 62 pontos apresentados.
tfaMCI NO 148.563 de 19 de abril de 1963
Esquerentet DOW CORNING CORPORATION r.
PrIVI2410 de InItençao; "PROCESSO DE PREPARAÇIO DE INTÉ RREDIARIAS DE MICO.
NE"
REIVINDICAOtES

1 • Processo de preparado de intermediários sole silicone, caracterltaco polo fato de se fuer reagir (a) uma silane. da Stermula ....
ÇL. /10),TSIR 0 3_,,, 'onde Y 6 um rtilca/ aleenila, X te um radica/ da fórmula

eu onde R" e um radical ha log enohidrocarbonetado ou hidrocarbona.
tado monova/ente, cada R' é um radica/ ha log enohldrocarbonetado ou hidrocar.
bonetado monovalente, um radiou/ clanoalcolla ou um átomo de- bidrogánio e a,
6 ti 2 on 3 com (b) uma silenta Pet. germina Rallin31(011e it)/4_,I.
, , onde R I e A

, t2RMO R" 139.447 de

26 de meio de 1964
Requerente: VIRAM NODEL AKTIENGESELLSCHAPT ar e aradlAita •
Privilegio do Invenção, "CARTUCHO DE GAIOS GROSSOS"
REUL}~)_
•
,A

ri . dIrtuche- de grãos grossos, caracterizado pelo fit
o do Cri
fabricas° em uma 46 operado de trabalho em uma única Peça de P oliettlemo de

ligação transversal, de preferencia, de polletilenõ de baixa pressão, c e
m //
carga do negro de fumo.
•-•
Reivindica- se a . prioridade do correspondente e*4640 dbbuo
de OS AM:28TM em 9 do julho de 1963 sob- no D 41 939 UMA..
enico ponto apresentado.
*.
!MN°

20 160.315 do 24 do junho do 1964

lequerantet PAUL RZITBER e ic $IO PAULO
$r/I leSiOft Iiivougoo lnçà cal VIRIAS nituand;""d~r linvINDir:Actma
3,

ANA Gai vikana InfAkijOgfe

cio 002o definido acima, a 6 o, 13 2 ti 3, a soma de A + a n'ito excede It ou /
Com (e) ura poifooro do siloxa
' na, tendo, pelo menos, uns átomo de.hidrogánio
ligado por cilicio na raoItçcuia, pe ./ o- que o subatituinte Y e ra (a) soma ao 11 /
CM (b) ou (0), para produzir um grupo ,(X.N0) e2 1 3.aSi.M...01., sendo que tal rei]
tio Co passa substancial:tento na aus:ncia de umidade, a uma temperatura coo.
.peerelida Aa faixa de c;rca 20 e 0 a 12- 0 e 0b o a pressão atmosférica.
itelvindica-se a prioridade do Jorrespondente p edido depo3itaa
:C10 MA RePartiglo do Patented 6.4
Xotados Unidos da emética et. 7 de setembro/
o 226a COD 222.3.67.
sv Ponto 1Jatee apresentado. ,
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TERMO Na 159.419 de z5 de maio de 1964
Requerente* /NVEt7TA AC FUR FORSCEUNG USD PATEUWERG1RIO1O nuca o solvi,
Privilégio de Imencão: *PROCESSO PARA A SSPARAÇãO DO MISTURAS DE omeoà-Dop;
CALACTAMAACIDO CICLODODECANO-C.ARBOZtLIOO/iCIDO . SUL

glINO Xe 159.078 de 11 de vaio d. 1964
ESTADO DO RIO
blquerantel JOSÉ AUGUSTO CREVRAND e EM/LIO GASTESI PERS?,
DE JANEIRO
, r1/7111910 de Invenção* MEXTRATOR E CONDUTOR DE PRRSSIO DE MOTORES.'
1

FORICO*

REIVIMICACD114

EXTRATOR E CONDUTOR DE PRESSE° DE MOTORES, caractsrizade
/
ua
tubo
flexLvel adequado para resistir a PressEes previstas,
M
empreender
, ISI
extremidades
ufa corpo metálico bojudo .d) passagem, conmma do rias
anido
biindo ao seu interior nateriaie de filtragom, consistentes em palha de aço 1.
t
• siptos tranevereaie de tela de cobre, e tendo ainda uma válvula de /
sm'neagem em uma •6 diroçao, ou saia do interior da válvula para o tubo flex./
'
v(11, • alada por dispor eeto, na sua outra •xtrenidade, de no bocal metálico
'
fa argui* reto, apreeentaudo em sua alma no pino *entrai fixo,.

RRIVIEDICACDES.

?toesas() para a separação de misturas de Omega - dodeoalae.
tama/ácido ciclododecano.carboxiliCo/ácido sulfárico, caracterizado pelo Lato de se diluiree com água misturas-resultanten do reajustamento contendo a.
mega-dodecalactama, ácido ciclododecano - c&bOxilico o ácido sulfúrico ou
bus", obtidas pela nitrosação de ácido Ciclododecano-carboxilico em leidO e
sulfúrico ou "deus", ate que a concentração de ácido aulfdrico seja inferior a 3C% em pe g o, e filtr ar - se a mistura precipitada de dedecalactama e (eido eiclododecano-carboxilico, lavar-se a mesma ate neutralidade, suependes,
-siem soluço aquosa de amânia ik temperatura aumentada e separar-ci a dag..

'Ponto na 1 de total de 4 pontos apresentados.

calactama ineol4vol do ácido ciclododecano-carboxilico presente na forma de/
eal de amOnia dissolvido (ciclododocanato de acento), por meio de filtragZe/
extraçao.
. Reivindica-se a prioridade do correeponiente pedido ca teoltado na Suíça em 6 de junho de 1963 sob na 7121/63.
Ponto na 1 do total de 6 pontoe apreeentados.

I

Timo Na 159.465 de 26 de :saio de 1964
Requerente* PRILCO CORPORATION = z
Privilegio da Inyançao g "CONJUNTO PARA PROPICIAR A cana:cito CLETRICÁ al a 41Patti
Iam mismOnicoso
AniumnicacoN
. Conjunto para propiciar a conexo aletria dó um apara/ao

TRIU0 Xe 159.26O de 19 et nato de 1964
Reepárente: FRUERAUP CORPORATION e • J.U.A.
Pri414gio do Itivengot 0 00NSTRUÇIO DE amova-

o

AIMUZSIME

t Coustrugio de trailer woltoquel oaraeterisada pele fade /
de empreender une carrocei& de trailer e una ta/pondo de roda para a milelongitudinalmente Nitre a ent
ao, lála pluralidade de trilhos quis* estendem
roceàado trailer, matos de assontamento sabre a suapendo da roda para a./
coltor normalmente ditos trilhos que se **atendem longitudinalneateg uma pluralidide de roletas autitri96* interpostos antro ditos trilhoe o ditem motos
de as?entanento, a um tubo Sanável alongado para interpor concentteateMente
ditos . roletes entre ditos meios de assentamento e ditos tril.hol que OS °atm
dem 15ngitudinalmeate por acatito de sua inflagio para faeilttar O ajuatecen
do 1o4itudina1 da ~roteie do trailer mairespeito amando doe redes.
aearavitea.0 a prioridade do correspondente podidtt depeata.
do no l Estados Uaidoe da faerioe em 23 de julho de 1963 sob ag ZW.C40,
I

•

eletr.lni'cor como um tubo de raios catteicoe, csraeterlado pelo fato do me.
pre gador: um tubo tendo um pescoço de di;metro relativamente pequeno *Ga a /
ponta do tubo de descarga se estendendo ipartir do acene e azia/mente aliákka
do com elo; uma pluralidade di espaçados pinos terminais adjacente* ao dispa
•itis° de ponta-do tubulatlo e substancie-Utente eo-exterolvo com ile;n2 DC.2
bro do base isolante compreendendo uma ponto do corpo loa, geralmento
driea •o.amia/ como referido dispositivo da tubulaglo • incluindo, una Oura
lidado de circUnferineialmente espaçadas, para fora apresentadas ranhuras /
longitudinais dentro das quais são recobidos os reforidos pinos e apremiontadoa lateralaonts para conexIo eiletrica, o dispositivo de ponta de tubulas10/
sondo substancialmente encerrado pelo membro de base leo.
Reirindlea-ae a prioridade do corretpondonto pedido dapooLlok
ga goa somei majdos da America em 3 de setembro de 1963 sob n o 306482.
Ponto 49 1 do total do 12 pontos apresentados.

o

TIOMO nn MI 473 ao

Ponto na 1 do total do 3 ponto* apresentado*.
1

27 de

maio do ildk

Dequirontse JFtd s,cini ¡WORM la a Elind 4.1
thPWAkite SattagEot nexo MU= APIATEÇOIDí,`

1~1.221r11
Urao paralelo aperfeiçoado, doatInadO o rialasteti.:bItAtiba
• dranio' relocitado, o dmo oompflundo uma armagto dotada do um mandril ode,
uma montraptata de apiedo da pega, em (sarro loodliudinalm*Mto n6vei, uma ote
rediga multa do Ma bloco de fingia de em porta:rorramentaa l o dvii treme.
voriallneate as marro, o dilepooitivol do ragalagoodae,doaloaamontoo looditmdinal.o trMarracaal do oarro o da corrediga (fon o auxílio do retentores, es.
raoterlJado pelo &to de Uses dispositivos de recamou empreenderem, por
a

•

omar? 4!' 4Obroopm, aatomdttro 459 nvçnqo• lota:tampai

latlÉ n5 g

;
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c-t

dÇa10-~I~te:

.40:

ando pcm,dots-.pdnhõea,de avanço mont g dos froaxpa da mesta arvore, sendo es- I ,
'ta alavanca suscetível de ser conduzida ao ponto morto por dois conjuntos de
i

/

)

.

transversa: 14u*. Ompraende urisOalatanda de ; totandenivotante oue'nertitagorI
sal
14m, /riieleo , dvgarres cnaideklize rabr e uma•'árc'ore de

'R6ivindica-se a ri ia:.
Y dó na R epartígào do Patentes

20 976 IVd/390.

Ponto no / do * ,-.tal de 11 pontos
apresentades.

tegãos de transmissão que cooperam.ccm. rentores, de maneira a interromper se
letivamente o avanço do carro e o da corrediça, .4 por outro lado um dispoieitivo

do c o r respondente pedido deposita.
•
da Alemanha em 10 de agosto de 1963 sob na

de pré-determinação das posiçOes da corrediça para os diferentes pas-

O,

SoTos COM_
.L VIÇSS,V .---

mas compreendendo um tambor. rotativo' de retentofãs reguláveis, paralelos à /

•••

1 5 m,e.

tlireção de deslocaMen t' o da corrediça que coopera -cem um contra-retentor.
Reivindica - se a prioridade do correspondente pedido deposita.
'elo na Repartição de Patentes da França em 29 de janeiro de 1964 sob nd
#61.882.
Ponto nd 1 do total de 4 pontos apresentados.
—SOM os

Fic4
SSOPIIEKO

11
TÉàM0 No 161.706 s de 12 de agosto de 1964

Requerente: BRITISH INDUSTRIAL PLÁSTICO LIMITED = IHGLÁT2RkÁ
Privilegio' de Invenção: °APERFEIÇOADAS dOMPOSIOES AMINOPUSTICAS DE MOLDA..
ÇÃO POR PRENSAGEM A'QUENTE"
REIVINUCAÇOEq
1 . Ap erfeiçoadas cemposições aminoplísticas de moldação por/

prensagem a quente, caracterizada por compreender unia resina aminoplásticad
Uma carga inerte, e, como accàerador, um i hdroxi-metano-sulfonato de triazi.
fda que está p resedle em uma quantidade de.0,/ a 5%,
bas6nd t na P40 : m'iôcae'
da compoáção.
TÉRMO Ne 161.233 de o

25

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita.
do na RePártição . de Patentes da Ing laterra. em 13 de agosto de 1563 sob AI

de julho . de 1964

Requerente: IMPERIAL CBEMICAL INDUSTRIES LIMITED = = INGLATERRA
.Yriviligio

de Invenção: "PROCESSO PARA FABRICAR UM LAMINADO TENDO UMA' CAMADA

32022.
Poilto no 1 do to±--:1 de?, pontos apresentados'

DE ESPUMA COBERTA PELO MENOS PARCIALMENTE COM UMA/
PELE DE UM MATERIAL TERMOPLASTICO OU OUTRO MATERIAL
ADEQUADO

Privilegid . d.e Invenção: "MÉTODO E EQUIPAMENTO PARA GERAR ENERGIA MECÂNICA NY

REIVINDICAMS

1 . Um processo para fabricar um laminado tendo uma camada de
espuma coberta pelo menos parcialmente com uma pele de um material termoP142
tico ou outro material adequado, caracterizado por compreender o revestimen-t,
to de um molde com a pele, o enchimento do molde,coM uma mistura formadora./
de espuma, e a sujeição do molde a um feixe de radiação de micro-ondas, de /
modo que a espuma é curada e é conseguida aderáncia entre a espuma e a pele,
a pele sendo impregnada com um aditivo que absorve micro-ondas, de sorte sf
que é gerado calor na-pele, impedindo assim as perdas de calor pelas partes/
da periferia da camada de espuma providas de pele,- enquanto a espuma está /
ando

lInnv e'- 6 9.375 de 4 de maio de 1965
Requerente: CONCH INTERN.ATIONA T# METHANE LIKUD = INGLATERRA
MA INSS/1,4RO TÉRMICA"
JREIVINDICACOES

Metodo e equipamento para-gerar energia meeínica numa ing
talação térmica, caracterizados pelo fato de compreender uma usina E:turbine
de gís em cito fechado incluindo compressor aci.g nado p.: uma turbina, ud
primeiro permutador de calor na entrada do compressor, um segundo permutador
de calor na entrada da turbina, uma' címara de combustão e dfdrositivos para/
•
circular um fluido em sequancia através do primeiro permutador de calor, da
compressor, do .segundo permutado r' de Calor, da turbina e novamente ao primei
ro zerdltadow de calor, disposit-tos paZa circular o fás natural liquefeita

curada •

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita.
a .,'ne Repartição de Patentes da ' Inglaterra em 29 de-julho de 1963 sob n o ,.
Ponto no 1 do total de 12 pontoe apresentadoL,‘
n. 16140 de 10 de agosto de1964

rernt STUDIENGESELLSCRAFT KOHLE M.E.H.

ALEMANHA

de Inv7Tição: "PROCESSO E OLIGoMERI2ACAO E dOLIMERIZAÇÃO n DE OLEPT.
NAS"

REIVINDICAODES

4

Processo para a oligomerização e polimerização de olefW
nas, caracterizado pelo tato de se tratar- monoolefinas, como etileno elbu Prg
p ileno, eu diolefinas, como butadieno ou isopreno, ou suas misturai; 'Com Caí

PostOS Pi-a/ila do metais de :transição do IV. a VIII: si/Ai-grupo de sistema-7'
.peri4d40, eaPegalMente Metal-pi-alilenoà ou halo g enetOS 14-tg.gai1iadr.

f' fi22t ekata-191ra ps
It~armr.,,
-
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T2R40 No 171.83à do 5 de agosto de :1965
Requerente: VEIHIGTE AL.TAINI` - WWKE AXYIENGESELLSalArf

átra4ea do primeiro pemutuÚer de sto para eerrior o flald": autua :lua ilei
c:.
de cembu^tãe
senet: e no com p ressor, A

Reivindica-se a prioridade do corres p ondente podido cg r/011.15xdo ri' s Inglaterra sob n u 20.866/6h de 20.5.64 • 3.154 de 3.9.611.
Ponto 71 4 1 (1) total de 7 pontos apr'elentados.

Da.OM

XIDOS EK PEÇAS DE,AlOMINIO OU SU4S.DIGAS0
WVINDICACDZE

cemapa de combustão ntkavec do coguno permutador de calor para agnecer o /
.fluído eple penetra na turbina.

Jarkafid

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A OBTENÇIO DE CAMADAS Comemee

1 . Processo para

a

Obtenção de camadas cOloridas de 62109(

om peças de alusdnto ou suas ligas, caracterizado pelo fato 41 8
. aérea as regt
nelas tratadas em um banho eletrollticO contendo, a16 , de cido oxtlioo • tf.
cido sulf4rico, uma adição de ácido maleiCo.
Reivindica-se a prioridade do correepOndente'pedido

' : N u 171.224 da 13 de julho da 1965
TÉM p
= ALEMANHA
Ischerentel OTiO KREI9AP

do na Repartição de Patentes da Alemanha 82 . ls de março
27.962 VIb/48

PrI.Vilegio do invenção: "DISPOSiTIVO PAhA APRETAR PURAS DM CHAPAS. Pthwicu-

•

gm

demite.

1965 gob na.V

Ponto nu ido total de 4 pontos apresentados.

..LAMENTE PILHAS DE MADEIRA SE:CADA"
:áMaLIT.Y.M.7S
S

1 - Dioositvo para apertar (angastar) pilhas de chapas, paL
escularmente-pilhas de madeira- serrada a ser secada, taracterizado pelo tato
d q . que, ia &são', de tração cio. 1ig3M os lados superior e inferior da pilha/
44 chapas, se acha intercalado um 'dispositivo de manobra, preferente:ente' m4, 1, alavanca, de tal maneira ou* produz, sob o pés° da pilha p olo megoo traria

• 8,.tido; urna férga do tração nos ditos.árgãos de tração.
Relvindica-ae a prioridade dos correspondentes pedidos dõpog&
Vadog na g1enanb** 88 . 16 c. ;e ulho de 1964 .8.30 de janeiro de 1965 aeh uNi /
15 486 r 10/38e e E 55 1() le/388, respectivamente.
Ponto n u 1 . do total de 14 pontotapresentadoa,
• Agi
•

measmamenv~stréleenffill

i115"INIONa
it
JP'

TERNO :N0 171.881 de 6 de agosto de 1965
Requerente: SNAN S.p.A.- e e ITÁLIA
Privilégio de Invenção:

"PROCESSO PARA Á

SEPARAÇXO DE MON/a PR0DUE/D4

xuaoasio, POR SINTESE, À RRESSD33
PREENDIDAS ENTES 100 3 230 ATHOSFERAV

DROOSNIO E

ca

/ Proceaao para a separaqio de anZnia produzida A . pArtir As:
hidrogênto e ditrogtnio por síntese, a preasSas compreendidas entro 100 G'
230 atmosfera', de preferencia entra 130 e 200 atcoaferag, ao qual delatara
dos produtos de reaçto efluente do conversor 'de sintetizaqlo é subnetidall é
una rabsorgo ao/ativa, de modo a separar a anénimaracterizado peto tato dé
que a referida oblon g o é conduzida em dois •atalaies', dispostos en gíria, j;
por nelo de soluça*a absorventes, tendo difsrentos poderes de absorglo, oe 1
gagas **parados pelo @tatua de absorOO sendo dea pro8idoe de água • UM&
ainda ales contidag , por condentacto.
RettiediCti - 54 a prioridade do corratpogdette Patt49 dePosgt4
de at Itílie an 7 de agosto de 1964 sob nt 17230/64.
Ponto na 1 dó total de 6 pontos apreeentedoe- ,

7

4

/1nMO ffil . 171.366 de 27 dó *aio da 3.965
Requerente: UBIRKTAN 00E33 o m PARANÁ
Privilegio

de Invengot "APRRFOIÇOAHENTOS INTRODUZIDOS et ÂNIUTO, teff023/
DZ PéRL.DRISA A AR C0MPBIKIDO0
• tRiVIRDIOÁCDER

g.

1 . áperfoivaxento g introduzida aluara/h*
fa-brisa a ar comprámido, Oaraoterizado 'por se constituirdelancataketitca
ao de pequeno porte, al2pIesp conpreendendo doia pequem oiliadrUfspetedaa
aparilho. Os oauxicee aproem
Olá 'extremidadós **unidos ra parto 'nutra/ do
(INRI:W:02g?
Por,O,
rede
de
canais
inter11gadod.
Um no osu prOprio
Wiigileo de

"Comando do Revarato*.(Yer Zig. nes 1 a 4).

Ponto ua 1 do total do 4 pontoa apragentaded(,

,

Em° Na ug,510 de Z5 d* *soez* de 1963
nequerentst INI48TRIL E CONIRCIO ÉSTANPLAST /TM m eito PAULO
Prlillégés de termites UP3RIPIIÇOLNLI208 tH CLP5UI43 rai Puit04

kb!olt4w

pRIVINDIUCOVI

dperfaloonzentom en eépeu/ai para tra g ou en gera2 5 Inting
Serigado' por cogpriendercn a apsUla prOprianante dite, a cittal 6 fornada /
'per daag partes oneagadveiiantre si, mondo una dopo cilíndrica auperiet d,
ligam a/tara, a ama,. tia a tua guparfiele provida de uma iria gontrat'ogr.
fenda par.Raquenos orlados circulares Ou wadrangularea, trapo.. •.
ta dotada andado dolo delgados frisos anelares, dispostos Internei:lote,
Pont0 O 1 do total de 3 pontol-opmweetados.

DRO

Ob!AL

' NO 172.345 de 20 de agosto de 1965
Requerente: SILVIO RUBENS NUNES = SX0 , PAULt)
Tkamo

Thmo No 154.466

•"
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de 11 de n...,vembro de 1963

Requerente: METALLOESELLSCRAFT AKTIRNGESELSCHAFTe ALEMANHA

Hil;tRárçbÁmENToâibi cALArima'
•

,

á;');

Privilegio de Invenção: ..PROCESSO PARA,A REDUÇ10 DE MINÉRIOS DE OXIPOS De /

'REIVINDIOAOSS

FERRO DE,PREFERISICIA,PIHA . A FAERICAÇãO DE•FERRO

! 1 .iperfeiçoamedto em' Calçados, compreendendo essencialmen.

te a preParação e-a montagem do corte do calçado 1 firma, caracterizado por/

SÃ"
•

REIVINDICAÇ54

inclUfrem . uma.peça ovalada, feita em tecido elástico, e com compámentocor.
resPondente . 1 extenso longitudinal de apenas a parte da sola N.:o-pl.:temente /

1 . - Processo para a redUção de minerios de &Idos de ferro
aí
um produto preliminar cujo teor de ferro ee apresente ao menos parcialmenté

£,-sem incluir o ' enfranque e-a região do salto, peça •ata que /

en forma metálica pelo trWamento radutivo de corpos' formadoa de minerioz /
de exidos de forro com um redutor zSlido carbonoso em um forno tubular rota

costurada 1 borda livre do corte do calçado, jáprovidodo ferro interno,

.d1

ta costura sendo feita em máquinas industriais comuns,. a antes que o referido coita :será' aplicado / forma; e em segUida, o dito eorte, já equipado com/
a peça elástica, sendo aplicado "a •fOrma, encaixando-se perfeitamente nm terno da Mesma, e amoldando-se automaticamente à. ' sua configuração.
Ponto n 0 1 do /total -de 2 pontos apreiento0F.

tiVo, encontrando-se os corPos formados em um leite de redutor sblido carbA
nono e agindo o CO desenvolvido pelo mesmo redUtivamente, caracterizado pe.
/o fato dg que se incorpore nos corpos formados Uma parte do redutor, necei
aário para a redução completa, em forma de um combaitivel 'contendo comp'Onaa
tes' volatilizáveis,-se pre-reduzem estes corpos formados pelo 'CombustIvel
/
incorporado e se completa a redução mediante um leito externo de'redutorea/
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita.,
do na Repartição de Patentes da Alemanha em 7 de dezembro de 1962 a0b no ,/
M 35.045 VIa/18a.
Ponto no 1 do total de 8 pontos apresentados.
TERMO , N0 154.499 de 12 do novembro de .1963'
Requerente: INDCSTR/A E COMÉRCIO '0UARANY S/A = SIO PAULO
Privilegio de Invenção: "NOVA VÁLVULA PARA AEROSOL0
REIVINDICACDES

,

FIG.

TERMO /0,146.596 de 31 ao Janeiro 4e 1963
.Requerentet : J. R, Geigy S/A. - .SUIÇA
TrivilágiO de Invenção: "PROCESSO DE FABRICAM DE,271MINO-43-BI-N-EE
TEROCICIOS, ' SUBMTUIDOS NC7, NITROGE1T/0 IMINO"
•

1 - Non. VÁLVULA PARA AEROSOL, caracterizada pelo rate de IS I
pino central (1) apresentar salienclea (6) em numero e forma variável que If
permitem, deslocando dito pino, a dilatação de uma bucha dó vedação
Ponto no 1 do total de 6 pontos apresentados.

REIVIRDICACOES'-

ProcesSO defabricação de 2-imino-1,3-di-N-heteroaubetituidos no nitrogenio iMino, caracterizado pelo fato, de rol
gir-te um Comporto de ' fdrmula I,
Ni
•n„,_

n2

•
.NH '
-na' qual A a um radical alitdtic0 ligado a amboe os nitroge• tios pelos Carbonos alfa-beta ou alfa-gamaL
Ri . e B, independentes um do outro, representam hidrogenio,
ou radicais de hidrocarbonetos, eventualmente Isubstituidoeo
saturados ou ineaturados, normaie, ramificados ou cdo1ic90
nom um composto
Hal O
0
4

-no qual Eal 4 um halogenio,
•
representa oxigenio ou enxefre e
x.3e R, independentes um do outro, representam uni radical.,
4
alifdtico ou cicloalifdtico, podendo 23 e RÃ, juntamente /
com o . nàrogenio, representar tambem umbeterociolo, por
• meio de fus4o , op. aquecimento Ans um solvente organico inerte,
';,2 cornsto Re fdrmula geral lx

XI

I)

TERMO No 154.071 de 25 de outabro de 1963
Requerente: . FMC.CORPORATION = E.U.A.
Privilegio de Invenção: "PROCESSO DE PUPARAC ,(0 DE UMA POLIAMIDA LINEAR,
SINTÉTICA, EIPZENTE DIVIDIDA, CAPAZ DE FORMAR UMA
PISPERSE0 ESTÁVEL.
REIVINDICAÇOES

1 - Processo de prepar&O,,ae uma poliamida linear, sinteti../
ca, finamente dividfáa, capaz de forma. Uh& o,.spersão , estável, ,caracteriza.
do pelo fato de se degradar a citada poliamida por um 'tratamento de hidrcill
se suave," para se obter um material fàcilmente atráável, indoleVel em água!

..lua/ A, X, Ri, 52 . dre 114 teo. os significadoe ante
ormene dulc.s. •
ze , :=sponiente pedido depositado com
em i de femereiro de*
Re
c na Rape.'rtição de
1.233/E2..
no
Ct O
Ponto n ç 1 de 2 pontos presentcdoe.

e, então, de se . atritar mecanicamente o citado material, para se obter a
P2
liikida finamente dividida.
, .
Reivindida-se a p rioridade-do correspondente pedido depositado
no, Estados Uni,Ls As"prãlo ,, em 7 ;:w novembro Se ...:962 sob m g 236448.
Ponto m e 1 do total. ae 4 Pontes aPrv$entRJ.”,

Sextii-fefire; 3

ÓtÁF30 OFICiAL, tiesgto
' l. ti,d)

•nn

Na 154.40 do 1, ao a000d000 do 1943..
R
Requotei TBODOBO
30S30./SX0 PODIA.
orimr 610 4, 14"041 04 ROVa SORNA MA OONWASCo Amoco,/
dwIN)

Ratmin41coeBes4/

Rnvo Arma paro ~reto JOnV,103, portionlatmento iedi
1
cada paro a fabricaçdo induatriol do elemento, va gados pré-moldados, a
38241 1
. UtilitadOS, Oala armadoras oportanamente coloomdas, oomo panoa do
lajes ou de paredes auto-portentos para edifiorloa stá-fabrioadoo, °Gap
torneado por compreender inicialmente o rw3 priacipal externo, tendo
foto primnítico, e feito. ma doo* de aço, oplde $ste parati. ou In-.
teiràaente dosaontével, ou pelo menos tendo ume face destoava, dito,
port.„)s mOveis tendo guarniçaes flexíveis de contara° poro vedação, e e
conj.into atando ainda reforçado po-r travo geoti .braçadeiraa, oplioadeofte
terOmented

;

. IrOolweiro

de 1071

seueo, aireção para,thealooac foi4prOçA50/1t0 Pe d1tO4 4,110;"0/5 deAlleigo paro
C ooaioid 4. suJoição.
,
4
.Peivindick.se,o prioridade do corroopondonto Podido do Pooitanor. 3stadoo TIA1400 da Amirico, m•
dra j aneir o ,da,1903 sob n o 448.980.
'onto no 1 do total de 5 pontoe oproeintados.
FIG

Ponto no 1 do total da 14 pontos apresentadood •
g

~0 No 155.403 de 13 Is dezembro de 1963
EXJ,
Zegt•rante: ROER et
CORPOY
pr5.1égio de Invonolo: "COMPOSICORS C0MI3tJ32tviI 1 aIRR/PICOWSR6*
garruarcenal n1 ano composição combustível me lubrificante que tee uma bja
14 C4 combustivol ma /abrificanto • um •ater fooférice aditivo, ooraotorisk
d) 111 .10 fato de o aditivo ser uma miatura dos compostos de fdremilast

*.(0-m1,-odp)q-c) ,P.0 mit quani•dedo igual a polo menos 50g ,
p400, da mieture

Ra

11-(0L.Cat-CazÁm.0 zP.0
iça
ia lee Á 6 um radical atearil e 3 tem araielor t. a a ZO, rende Á o 1 amoelbiceo do moguiote modot á
1) quando Á é
- no qual i6 um radical alcoLle de

/IRMO 40 156.496 do 24 de janoiro da 1964
Requerontee tl3 601(ORR MINO LIMITRD COO"'
Priailigio de Invonção's o PRODUÇãO Dl COQUIP,
Mall1LIG"

1 -Um processo para a produção es coque que se caracterima Pol
caSproonder,e conformar-em em porfio com um aglutinante um corpo de porta
lis é* carvão ao/amimadas de um do grupo constituído de eeeehe betumlno4M
de bele* toor voLiti/, e misturam de •smi-antraoita e de carvbe betmaine-oi
41011 do médio teor volátil, dispondo-se os ditos perfis numa coluna numa oa.
eora VertiealmeaRe dlipocta, e efetuando.ge a combustão do um gáo
der MI base da dita troiana no interior da dita amara para fircialaçãO de /
íiOdUtoa de a:embuti° gasosos poro cima atrovía o dito: coluno.
Ponto me 1 do total de 14 pontoèaprotiontodoo,

4 . 41. Ia átomo' de carbono, •nt16 1: tem o valor de 2 e IA,
R3 ai
2) suando Á é

na qual coda R6 hidg eski0 osi./

3 LZ
radical &Icon, oendo o minero tvUil de &tomos de ~temo/
de Rads 5 • 34 e sendo pelo medos doia deo Ra radicais 01
cofiai o moendo cada R, hidrogénio ou netill então 1 tem•
valor de a. ZO
Reivindico-ee a prioridade doe orrespondénto g podidos deeed
:ousa noa latados . Unidoo da Mário& em ld de ~ombro do 1962 •oh no
C45,379 • 5 de dezembro do 1963 sob ni 326>.658.
Ponto ai 1 do total de 4 pontes apragintadoe„
UM 10 155.799 de 30 de dezembro de 1963
SocUerentet THE =EM C0l4P.kN vc R.C.A?riil:gio de Iovonçiot o NAVALRa DR SROURANÇO COM ROSCO TROPRZOIDAL°
ParrIBDUACCRs

Uma navalha do segurança tendo membro' de •ujeiçao da
•
cooperantes rocIprooemente deslocáveis para e da posição de rujoição /
poi atuador girável pelos dados, caract•risodo pelo foto do atoodOr (irá
vis: pelos diodos possuir una rosca tra pezoidal arioo faces inclinada. mais /
, Ziriges. servem como ta faces pro p ulsoras de rosca quando o atuador $ etredf,:f
1 .

, Idaft0 66 156,56? de 31 de janeiro de iça
Relleftnte, 3011firdc CFR* m DÉDUCi
, PetelláSiO de Incengãot *PROCURO Dl BSTA4ILIZAÇI6 Dl RIDROComounnros Curau
DOS°
mmvinuicácadq
1

am prooesao para a estabilização de hidrocarburetoo cloro

doa por **iode autoras apromontando caráter sinérgieo, caracterizado por.
Ite ditas mistura. Compreendem ao Monos dolo compostos fenálicoa diferentes
doe (pais o primeiro é escolhido outro o hidroxi-benzeoo, seus derivados gl
cptilasUbetituídos, o orto-difenol ou os seus derivados alquil-eubatituidog,
é dos quais o segundo ou outros em postoifonálicoa são •ecolhidoe entro •
acua derivados alquil-substituídos e os 0rto-álcoolz-fon618.
Reivindica-se a prioridade do sorreepoodonto podido fienosito.
CM W1, Bélg ica em i3 do Pevereiro de 1963 sob r' ir 502.752.
Pont ra 1. (e ot,1 de 6 poo;Go arrosoni;Gdogt

Skve_
Mr. 071 MG

4.~

,
.

! • • Wlg0,10,141939 de.9defitgcleto'de 1962.1
riu" eteÀt e s 15.311/lki4 402.ni1511Y- LIXtri3D,VINGLIAT:811...1111,,,/
tprám.lgeu de Ir/yen:Q UI UMA MIQUINA . DA ',MOAGEM POR 314200„/
.
.
.
Em ou para ama mequina de moldagem por injeao, mo dit
positivo para remover uma obra rosqueada das partes de molde que ca
sam com tal obra, caracterizado pelo fato de que o dispositivo cem
preeude um carro o qual contado para reciprocado axila guiada namí
soma de despojaMento da mequina e que arroga, pira, reciprocado mai
Ale, meloa acionadores-para rodarem oa ditos apreensores doineadril
am comum e meios desloceveis relativamente ao dito .cerro ara ejeta .
rem oe moldados dos nandrís nos apreensores./

'

diee me ' isi.Yatt: ás.'1'nÁ5:i
jaageureate's
ALSEA D4 47.240 . 1iAld. se
esmo

Privilegio dat Invensgio abáikiliihnitàà

1 .

4 requerente reivindica si prioridade 4ci correspondente
eido depoaitedo na Aepartido de Patentea da: Inglaterra, em 25.8341
sob o LI R 30.348/61:,

trowili;
magew GoLarros 19,,

.

%)

0,Amiusiamaço./.

1131~.~.

3. . Deananadeira de lança da Saibais elltrice t aractorig
da pilo fato - de comPreader das vieaw Is aO ~t
ido 4Oritaata3. teadat
na perta suPalor e-ca ada extremo, doia tubos na ~ido vertia/ t
dolo atroo tubos daimeaor gamara Leelinedea pait.ondo do taba man*
Oviglit ma oentro . na maosoo 414,4110n dotedataa parto mamar ap
•
44 ama chapa. onadanguIar 44 coo partemnolao aspirei*
que í,
aio prender- oe AA bi.i, •, sabre eis %sitio abo. de !alço diAmitr0 .4,
• dloteaa dei encaixe, ando ma !imo e outro arraigo (mno03er
.Ponto ao 1 Go total de 2 ~too opreaeatadoo./

onuto ao 1 do total de 4 pontos apresentados./
ir •
NUE
' i

• ;.,

16 24 20

.50

1.111111 !Irã,

ME° Oo 179.311 da 6 de maio de 1966./
Requerente: BADISCHA ANILIA
SODA-PAERIK AKTIANGESAUSORA.K./41•944.
prit11;gio da 'Intendo* NA35,1s . "1461àvuis, EXPANSIvElS, DA PARTICULAR 4,
OAB,'
4Aka110.-Pajes

1 MmasU moldíveis, expano/veis, de pa r. ticulan finas, coa.
tendo um polimái z‘ ado‘de **tirano e um agente de empanado, .a.sote.bas
du pelo fato das superfícies das particulas . eatares revestidos com
03 0001 a 3 por conto, em peno, em rolado •Massa -moideVal, de 'am Ons.
Posto de amestio quaternirio.(
A raaerente ietvindica a prioridade 46 oorrespondento
do depooltado na Repartido de-Patentes dm Alemanha em
7'4. maio 44
1965. sob mil 13 81.806 Co/39b./

'Ttpflo da 155.988 de 10 da

!Mein de 1964.1
Requerentes ~Ó AMUO ANCK.AISTADD DO RIO ~IDA DO 971../.
Privilegio de 'ovados 4p3APIIIÇOARIAZOS, ogurma WP0PM8089M4
gíPAsA CAPA 8 F0410 A 0d3 0à
" 141,y2:11,10a034.,

4

8. Aperfeiçoamentos relativoa a su porte.dobredirs Ixoé
*No, a as ou eletrioo t ' aracteriados por duas binas artiouleas
...ativamente em terno de pinos fixa doat.reapeotivaneate t -ea na etfOrbt•
piriro- e umichapa ligado ao oorpo do rodo o na um seSus4e , rsape
*a ), capa do foold./

4-

Pontd na 1 do tetal de 4 pontes spresenadOed

rontosio 1 do total de 6 pontos aPralatods4•/
dk•KO lio 146.629 4. 3. de fevereiro de 1963./
Rsquerente: WRIN
IllASTRIA 8OOMBRA10./Al0 PAULO./
peivii4i0 dg iaveuvAe t ApsaraIÇOAMENTOs 12(3OTOREA.AlÁd21038./
iaivindicaoleat,/
1 . Aperfeiçoametitoo obli xotares eletricoo t carActeriad04/
Polo C± eposido- de induzidos-parcial% ajo agrolameotto &arrumada
arpo 04 arco, tomando alo mais de 150 graus imitarias do rotos.,
parta restante sustentada por einnentoa de apoio, talo cOno mm eossem4.
ou oiço om A000 1 410-lado pado./
Ponto AQ 1. do total de 2 pontos apresentado..!
•

5\

4.7

./3

Watt°8 W 179.031 de 27 de:abril de 1966./
Requerente: D. V. PRILIPAgOLOAILAMPEEPARRIAKEN./ROLANDA./
petelljet0 de Inteaedes APEWE/ÇOAMENTO3 AN OU &ILATIVOS A Anta/COO
AMPLIFUAÇA0./'

4.

Reivindicados./
- . Aperfeiçoamentos em ou relativos a circuitos de ampli.
fiado compostos de duas velvalas ligadas em seria . para corrente oce
doa, nas ovais aplaca ou anodo da primez.o, v61vá4 f,ica liada,
*traves de um afjoistor, ao eatodo da segunda, sendo o sinal á ser est.
pinicado suPrido A grade de contrele Ca ,pimeira velvula, ficando
lide* da Priileftra vilva101igele a gcace de contra t 4t,seaugom c o /
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•

I

2,;

1. 4 \

idalti RiplilloadO recolhido do catodo da segunda velvela on em sue
fio referido realitor oarecterlsoM pillârép'4o,t,i4:444QN4308 ''/,'
i
, j ',•':C , C'• ?' w . ,* .
9
for girar, 1.3mailitiiNgailnt
w sk,biLfi ei AnalitionNo divo; Maga, WontsV:r,
t oilliain ozn taL;:a ' de trequkRia'..,M011eteLevii4» qbe vi do primeiro e ou 1
dormido 11 g#44 de contrille dis primeiro "alvela e si recolhido :IA piai.
I
cot da segundorvelvula, alteia como pelo fato de co doe eletrodos da n
1, dodtsOLO 'de Negai.' Illsodm sr deiecopledo pire o Segundo eia:à,/

1

• à riqurente reivindica a prioridade do correspondente PS+
dido depositado mi itepartigilo de Patente , di golandep. ren • eben•

4. 1916,1 sob AI 6.505.582./
í04-to' AO 3. O0 t9ta3. d..S pentes aPreeelltedoe.e.

III)

%. -r` n '
• -•-

-

_

-

Fevereiro de 1971
9"19C3~'

• • ,•

t
$
t tn=,Cir,
‘.
,t
1,4
,)
I
3
4i-",
• •n
poW
Orfinen4enti
dO
" . nuil4mte reig.4010, 14g/00041dg
dido depositado na Repartiqlo de Pateutqs dos illstados Unidos da AI%
olk co 15 de :sargo de 3465, sob Is e 459.559.•/
Ponto ne 3. do total do h pontos apreeentedos./
TRU Nd 178.9151 esc de menu 3466./
Reqsarentes anotaCUL 1 ThalICA DA 13/138311141 32I olittE8 LTDA,/11314:0
RIO ORANDliDO g11./
- pejei:44e ge invengdes MAQUINA PARA LAVAR BUCOOd'CU 3101DONONte/
• paivindiaacges./
•
3. ... aqaina para lavar buchos ou mondoego
sr s, cirseterisadal
pelo . tato de permitir a lindai 1',, pida e efisienti, • totalmente as -1,
septioe, de ume : Pliralideda 46 lizehoe ou mondastes contidos cucu
gera
r atefrio, subaetendo.ca a micessivos banhos sob agitaglio enietante
de 'spar , dam rade e &gila quente, em temparaturasi ddentuadas e mit
• teitamente reguladas e'controlides,/
- inato 41 1. do total de 6 pontos ePresentedolo/ •

G,1
TÉ240 NO 161.9n d. tJ. de agioto de 3.964./
: Requerente, ARDREA 8411/10„/BS2ADO DA ehtemumit
privilegio de Invenglos PAREM MIRADAS COM PAIN gt2 P22.2142212ADO8 2/
Mese COMPONEWITA./
vi n4,1 r4diva l,

.

3. .ip41,0440 srmedesb ous pitn4ti prívfabrieedos e parti' /
• eempenentge, .fonaede por placai justOpoStali e coligai Vertical.% oirtil
' terisiadas por serem as placas liga i; Providas nas aose SOU latire/a
de • sUloos verticais em meia cena ou ensi-oiroulares, ditos sulcos e
d.
a parte doe faces laterais adjacentes reveetidoe p
a do de Mitorials/
seetelioie ou plíaticos pre-colocados;
•
'Ponto nd 3. do total de 5 pontos apresentados./
til,

ilegal/e
II II

vvg.i '

•
TRAMO Na 177.861 de 3.5 de março de 3.766.1
Requerentes .TES. MIM CORPORATION. /3.11.4.4
Priilegio de IIIONIXO:ITA COM ALQA- DR ARDANCAMENTT.,IMIDOMAI Sm.
.1.08880 PARA 7441106.1.4/ ,
•
•
Reivin4icao89.3:/
3. olho processo de contes:Amar mie lota tendi are alga de
erranNamento Integral, -roww,t,.,p4.01i. pela feto de compreender as eti
' pai de formar por estrumai Mlmpaotoocorpo &iate,. ext.reelidei
de da lata i tua alga de arranoajaento 'Abre a referias .extreineadm,f
a seguir, tormar no dita extremidade de lata ala linha de corte
mudando dita ao 4. irreioneato; a onde dobrar dita alo‘de anos
cemento pari baixo de lieC a esutuvo;s* proxinonente adiacento a au
%, •
~ide da referida extremidade OA 3.Atti./

Na 1794L1 de 28 de abril de 1966.1
Requerentes WESTIOGROIdd 11.P.C:RIC OUVVRATION/RANA./
Privilegio de Inv4agdoiNktatiA D2 mous 32412.122202./
Beiviadivtdosly
3. I. angu
r lei de vendia refrigerada veado ui titilaste Offli /
asseparaglio dividindo o ida JAt4CIAZ Sn um compartimento refeita.
Tido e outro de mar quinitria abrindo-se ambos oso meense lados do PAi..,
Late, oaraoterizoida por wa Por de portai pare fechar os ditos campar
timanton, ao %tala se articulais raa pectivemonte lateralmente em dr.'
tio de da -eixo vertical e inferiormente em torno de eixo horisental./1
reqsierente reivindise a prioridade do correspondente pe.
dido depositado na Reportiqh de Patentes doi Retidos Unidos da Mi el
•rio st 28 de abril de 1965, sob aa 451.5nd
Ponto na 1 do total de 7 pontos aprezieotadoid

‘RefLexta
jf±
..
ka

ói Amo

g -

•

P N;"1

11119010 198.06 de 16 de abril de 1969./
Requerentes 03MPARRI8 SW1F2 DO BRASIL SA.,320 PAULO.p
'Rodeio induOtriale um dm unto na RSCIPISKTE PARA L1qUIDOR./

Oseace

:

1 i

'EE= ra MIS C% 24 84 affe dê 2,§1.4.
:&40aromtet IRDX1 INNI Ot3 001~1f .- Mede
L
9rAvgliado de fieventroir MOTOS PÁRA. mitigo D3 DK CUrDaso on Oftf.50
:g UME DE riLTLIGEMe

ReivindicaoSes./

. 1Uni avo modlo da recipiente para 11quidba, oendo
'ao de prefegnold para o doondicionamento de detergentes, podendo to,
o

Meie, ser Usado para aoondiákaar outro tipo de líquido, aí:em:ateu
do a forca aproxime& do pinos ou garrafas utilizadas= áãgo =Fm&
do como bollohee.podendo ser constroído de material pldstico cia outra
1
adequadovoarocterLsedo por apresentar, em mia parte superior, ou go£
1
galo, ranhuras tromoversato em relevo para afixaOlo da tampa, sendo
'revisto 9 abaixo de Moo ranhuras, um anel de pqoueno espoesureg
.
• ,
laiolando.se e partir de dito uai§ é om ' g entio° deecondbmte,a coro
Wpriamente dito do reolpiente, com o proporcionamento de um abaulo'Ratona formato aproximado de ume pira, partindo, a partir de dito I
abaulamento, bragadeiraz em relltero de diimetro suceisivenente oreacos
te até Mete intermedaria de dito reoiplente; daí, ato dispostas
jelseiras de diimetro idtatico ao da áltima braçodeira citada ., senti/
:ditas poluirei separadas por reentrancias 4nd/distantes, soado dia .
tribuidoe ditas pulseiras e reentrancias atã a parte inferior de dito
'recipiente onde do interrompidas por uma :arte abaulada, que tamatiá
fflâ um fundo obsto e liso, de diametro manar que dito abaulamento, pe.
ri a dispozigNo adequada do dito reoipionte em doperfícios ligas. ai 'ao prateleiros ou molood

t
,.,<•• ~redro tio 1971 327

)XDIvieoroAceS)

• , 3. , -Áeioe para aujeWto do tua eartuoho dê filtro se tra
leo de
regam, oaracterizados pelo tato de oomp reenderem um moio
1 : j entemêmtó de oartuoho obre • qual Wapoia
o referido oartuoho de til.(ri
-\(* uovmeio do assolo influenciado por mola apto para engatar
ó referLti
meio de sellentamento de cartuoho.a'o referido oartuoho-de filtro.
. maladddioa-oe prioridade do corrospondente pedido, dapát.
• .1'
eltado me lepartiçNo de Patentes dos letadoe Unido, da iatrios
do Berte'o)
d+ maio de 1963, sob oae 281.888.
.
.Ponto na 1 do 18 pontos aPreóantadoo.

Ponto me 1 do total de 2 .pontoa opremantodoo.,

2BRMO WR 163.7Ig de 26 de outubro de 1964
• Requerente; NI.NOLINO GUIX4R122 MO22IR4
PAULO
Privilígio de IOVenção "30 1/0 TIPO DE P2RRO ELÉTRICO DE MUAR
2ASSAle
•
1 - levo tipo de ferro eldtrico dó engomei , e passar,.
oaracterisado por conetituir -se de um bloco do ferro cujos ealiSa
elas fixam o cabo no qual uma caixa protege a ligação el6trios do
ferro . que fios assim no interior deste completamente srotegida.
rolito nQ 1 de 4 pontos apresentados.
'

a,

-

Rd157.810 de 23 de março de 1964
bolorentos MU/1TM 3 .A. , PLLSTICOS 2 ZN:VIDOS • 3X0 riptO
2eivi1dgio do ImvenOlot 024(5V0 2320 CORRISDICO"

~~12:Eif
c
ra
c

r

''.....1.4...
....-:..., 1
VM.

21

DRIVINDICACON1

3. , 1/81. ce fecho corrediço composto ao aa par de Pobie
minares enfitam oo.léminao, de material lado/medo, flexível e e/tablas e
oaracterizado pelo fato de cada elemento do par apromentor Geiem merca,

gemo XI 113.937 de 12 de outubro de 1965
Paquereatel !MIE NiTIONii3 D3S UsINse R3NADLT PRiNçA
Wiviligio de IAV914441
22012580 PARA R3o0B2/2, KED/ANeR 212e3d1r&
Teta doia canais e duas -carapetas moldadas, oom o perfil *abstemia], az
A sumulara Dl OBJ32Os COM REVECTIMEPW
de
uma
voga
•ore/alo
te
Mie
os
(sanais
intermeditrioe
das
carapetao
0 ,
CROMO COM asTRuzum ramo -PISSITRADA".
aeveendedora daa carapetaa da outra peça e reo/procagente.
JRIVINDICÁCIO
et.
Ponto nd 1 do 3 pontoo spreoentedosa• ProoeCoO para recobrJr, modiante eletrollee, a
fieis de
de ob/etoo com um revestItento de cromo com estruture Sioro-lid'
ourado, oaractenisado pelo fato de se submeterem ce objetos, antes ' de
oromagom, a um tratamento eistrolitioo tendo em vista o depodoito ' de -ema camada de metal imtermodidZio, realisada de modo tal que ela e+ /'
fissura e aoUrreta a fiesuração do . depdsito de cromo durante a operaçe.:s•
• 'de *romagem,
i requerente reiv\nCsa prioridade doe oorvcem4ndentes
• qidas+oeitedre na :ópartição de Patentes na `rança em 12 do outulrce
do. 1964, em 24 de novembro de , 1964, em 27 de janeiro de 1965 e 31
1
e6
março de 1965 t sob o n O s.99113::, 5961C4, 2469 e 11343. ranzae-ivame:.• te.,
'ante AP 1 de 13 potes
F.

3284 ,

5exta-feira 5
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r
3a7wg80 de .1.; ),Qte darOitei 1465 •
Ttal0
• 1 t•
t
'l equeix'te: SE/Vá:Deli , AP.:frk:!••••• SXOSPPLUDO
Mere.'0 PROCESSA DZs9LIIDIC;10'te0141,111111.*J"E1/LIS4.
Pri Vi Zg ,
,
t. ,
:
••••••.
"
1 "r
*tErrE7DICAMES

(04iXo

•FevereirO áe.

.

1 - eiet Imo -mese pama a leeeeção continua os matale e
é
ligee cataieces, incluseve de ferrosos, compreendendo um forme de tango,
um mold: fixo ou mdvel dotado de reefriamento, alimentado contannaente/
ou deseeatinuemento ror uma das extremidades com metal em eetado de facão, ou F por metal tendido diretamente no molde por processo deseletrodo/
coneueí,,rel", o qual 6 cetraido na outra extremidade, jd solieificado,por
dispocativos adeqeadte, éejá aaal ter a configuraçãe do diagrama espaço*
teepo -tpresentativo de movimento dum ponto qualquer de barra, caraoteri
zado pile fato de 0.1.~ direção do movimento de peça extraída 4 invertida
peeo Jets uma vez em pede período de puxamento, havendo sempre no finca
de'cae período um avenço de peça no sentido de extração do molde.
Ponto único apresentado.

dimno ao longo de uma borda do mesmo afastada da linha de eobrar entra'
o deto painel divisdrio medieno e o dito painel ascedente, e um palmeai
de parede lateral interno central laminado com a parte central da ditai
parede laterial dobadvelmente reunido com o dito painel 'nela:frio tremi
vereal ao longo de uma borda do mesmo afastada da linha de dobrar enm
' tre o dito iminel diviedrio transversal e o dito painel divisório media,
no.
4 requerente reivindica prioridade do correspondente pe.'
lide, depositado na Repartição de Patente° dos astados Unidos da Mirim'
en, er 2 de abril de 1965, sob o me 445096.
Tonto ne 1 do 9 pontoe epreeentldoe.
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FIGA

I

FIG. I
dem .; N2 172.291 de 04 es junho de 1965
Requerente: VANDERLTNO MAGLIANa, LUIZ MAGLIAMI e eNTONIO PaRREIRA. 0.1%
Rode.° Induetriala "NOVO MODELO DE PUCHADOR PARA PORTAS DE ARMLRIONGAvaus E OUTROS FINS",

j57

3a
'
TERMO N2 175.842 de 20 de dezembro de 1965
Requerente: SIMIL /NTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPLT N.V. -HOLANDA
Ialvilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PABRICAÇU Dg CORDOES COM 71
TA DE ?oLimnRos ALQVILMos"
REIVIND/CACOES

REIVINDICAÇCES

1 - Devo modelo de puchador para portas de armdriot, gee
vet. ,1 e outros fine, caracterizado essencialmente por compreender um
eorlo principal de oonformação amorfa, apresentando geadrecamente duae
ealeenCias externas arredondadas e outras mais internas,, e onde se alo
dam parafueoe de fixação completados por guarda metdlioa, sendo que o
Codelo 4 obtido em mate-tal transparente, como o vidro por exemplo,
em pas camadas internas, a frontal transparente e a posterior colorida, diepondo -se entre elas uma chapa de aderno
Unice ponto apresentado.

1 Processo para a fabricação de um cordão torcido, 00e
uma-ou maio Titae multifendidas, molecularmente orientadas, de um poli.*
mero alquileno, caracterizado largue a fita é dendida ao toro& -1a, ma
condiçãee em que a fita 6 alimentada com um eaferço tentar de, pelo mal
nos, 5 kg/Mm2 ábre um ponto de guia excentricamente rotativo, em relaM
aão a um eixo central de rotaeão,
requerente reivindice a prioridade do correspondente
dido depositado na Repartição de Patentes da Holanda, em 22 de derembre
de 1964, sot- O n2
e • 64/4962.
onto n2 1 de 11 pontoe epreeentados.
11 12 10

FIO. 1.

de abril de 196o.
tracrente: THE MEAD CORPORATION - E.U.A.
'iLv il 4 gte de 1:arengo II RMBILLGEN IIMINADa laiRa MaeNSPaRta r2 eRTIGOS"
0 Nd 178.407 de 1II

ema Ne 150.377 de 2 de junho de 1963
Requerente: "UNIVERSAL OIL PRODUTS conuff - 207.A."
Privilegio ee lavenção: "PROCESSO PARA A HIDR0e111FINAÇXO DE dIED8
DOS DO PET1bOL10"

4

RMIV/NDICAOCES

REIVINDIOACCES

1 m Uta embalagem para traneporte de artigos, de constru
ío parcialmente laminado., caracterizada por compreender um painel de
um painel ascendente de camada dupla laminado dobravelmento reuni
c• com edito painél de alça ao longo de uma horda do meemoo um painel /
:tremo de construeão em camada eimeles dobravelmente reunido com uma
•
e'.tla de uma camada de dito'pain41 ascendente que eatd geralmente em ale
'lamento com a linha de dobrar entre o dito painel de alça e o dito /
ala41 ascedente, uma parede lateral dobrdvelmente reunida cou o dito /
(pinel extremo ao longo de uma linha de dobrar afastada da linha de dogerar ,entre o dit?IxeinC1 aeoendenee f o di-a neinee extremo, um painel/
e riviedrio mediano ao oamaaa eimpees lobravelmente reunido com a outra
,M e'Ornada do dito painel aetedente e dioposto abaixo „Qe o
ee
J. /
inél
12inhamento com o dito painel de ai . u,
-me
em- camada eiMPlee debravelmente reuntdo ,;(),1 o aito

1 - Um procebao para hidro-refitação de dleoe pecado)
de eetrdleo contendo asfaltenos insolúveis em penteno, caracterizado
lo fato de que o dleo pesado é misturado com, pelomenos, um doido betem
ro-polimetdlico, cujo u‘tal é selecionado do grupo VIM da Tabela Peri4m.
'dica e tem um número atômico meior do que 24, a mistura resultante 4í
aquecida a uma temperatura inferior a 3102 C, por um tampo suficiente jfá
para decompor o dcido hetero-polimetdlico, a euepeneão eoloidal resul m,
tanta 4 reagida numa zona de reação com hidrog‘neo, numa tempereura ciam
perior a 2252 á e zob uma prepeão maior do que 34 atnaferae, e assim 4r
receperedo um produto liquido hidro-refinado.
Reivindica-se prioridade do referido pedido, depoelaa
acere Ree 2-.:.mentes do Eetados Unido da America, em 2 de Je
lha do: :962, eea
ee7.072.
"

'Sexta-feira: 5
-

PIAIR '10 OFICIAL. (Seção III),

TERMO Ne 178.421 de 4 de abril de 1966
Requerentes 1, S. AffDERMIN PRODUCTS, INC. -LtT.L.'
Privilégio d. Invotwdoe nertap aiçoAmsnue 28 E RELATIVOS A APAR/faina
. E PROCESSO DE 3STERIIIZAGIO"
PEIVINDICAC10
•
Aperfeiçoamentos ma e relativos a aparelhagem prociag
Co de eeterilização,. Caracterizados pelo fato de compreender, um envolte..
rio contendo peças ri serem-eeterilizadelw e meios para soltar, ao intuí.
or do referido envoltório, um eáterilisante: em-fora.gasSea, Bondo e °itã •
do envoltório construido pelo menos em parte, coleuma membrana.eemi-perma
&gel capaz de dar passagem a eeterilisantee gaiosoe erítmoefirg envolve:ala
em uma velocidade oontrolada que mantém uma 0On:3er:tração de esterilizante
gasoso no envoltório, sufióiente para *eternizar as oitadae pias o sem
dispender niveie perigosos ou danosos do eaterilisante gasoso 1atmoifira
envolvente. '''"
.
.A requerente reivindica prioridado do oorreepondoate DM*"
do, depositado na RePartição de Patentes dos lotados Únidoe . da ámírioa de
norte, oa 14 ' de'ebril de 1965, sob o nv 448.090.
Ponto nv 1 aPreasntado em 32 tentod.
1 -

Fevereiro de 11)71 329

.'10 fato da referida negai= comportar mto amo* aia oolono do flafte7
.sob prmião formado em um recinto do aipo sino cooperando coai= 984
apresentando superfície:3 obnciveimente planos mbetancialamto boaleads*
tais e vertioaio, dita adquina comportando tombes ergEM de dirige
ergRoo do ProPaloto e de frenagam.
Á requerente reivindica prioridade do correoPed6,~%,
.Podido depoeitado na Repartição de v..,,entes da Prados. Mi 86 dopado da
• 1962 sob na 901.981- .
Ponto ne14e . 11 pontoe apresentador
•

TERSO Na 151.402 de 5 de. agOsto de 1865
Requerente: SANEM COMPANY, LIMITED - JAPU

'Privilegie de Invenção: "DMA COMPOSICIO PARA TRA/~10
f

PIEMO Ne 178.540 de 6 de abril 6e1966.
amummtot PUDER COMPANY »
Privilegio de InvenoNot 0 APARELHO PaRMUTADOR

DE CALOR'

ARIVIEDICAC004
1 • aparelho perautador de calor toado um oleara Ingitu
dinal disposta subetanoLálmente horizontalmente cóm um ~estiam% Lm.'
lador no mu interior, uma entrada de aaterial em uma extremidade de 64
to revestimento e uma abertura de descarga do material em extremidade oposta, um arranáo transportador interior do dito material Mode a dita /
entrada ate a correspondente saída, ouso transportador eetende-oe longt=
tadinalmente da oiMara-adjmente dos lados do dito revestimento, gamate
gaga por compreender elementoi Pooicionados entre os lados da citado!
revestimento e o dito transportar para confinar uma quantidade de aateri
ai no sentido de formar uma parede fleifvel dé material amima do esmo.
armuerente rolvindica a prioridade do correepoadente ;e
ilido, depositado na Repaetição de Patente, doe ratados tinidos da M4ric,
• 12 de abril de 1965, aol" AV 447.197.
Poeto n* 1: de 6 pontos apromnitadoà.

/O SOLOgi

4

REIV/RDICACCÈs

1 » tina composição para tratamento do solo, portrcift.
:ter organiemos nocivos, caracterizada por coMpreondere como imdre41.22 A
ativo, uma quantidade eficaz de um composto tendo a .e&eaulae
Ni
H
1
Z NO 2
em que Bi d fenila, p-olorofenlia ou tleuzia, e X é hidroadalo, quando f1
Ri tOr tienila, ou hidrogenia cloro ou tiocinata quando Bi de feld!,4
la ou p»oloroftnila.
•
A requerente reivindica . priorièade na Repartiçto
Patentes do Jago sob o m.2 37.33308 de 11 de agOsto de 1962.
Ponto n2 1 do 6,pontos apresentados.
TERMO Ne 151.862 40 -1.4 de ag8sto de 1963
Requerente: HERCULES POWDER 00XPANY
rrimlidaio de Invençãos "PROCESSO PARA A PREPARAM DE mIsan UIODIOAS"
VEIvINDICACOPS

/ -Um processo de preparar toa amima da Uru,*

ande R e Zr, somatme individualmente representam, coada um, um combro do
.malpo consistindo de H, Cl, redimia alquil Cl a 045 o onde R o R* ti
2,1,0e em conjunto representam -0R2 -0E2 -0712 caracterizado pal.° iate
ul consistir aa fazer um Com posta da fórmula:
•

\TEIMO Re 150.095 de 24 do 'Junho de 1963
loquermtei SOCIETE DE L'AEROTRAIN - ?RANÇA.
Privilegio de Invenção, "DISPOSITIVO DE TRANSPORTE COMPREENDENDO mu
mmtpu A EFEITO DE SOLO ASSOCIADA A DEN:VTADiaacIoram

atde R e R' considerados individualmente tem as ei gnificações dadas da
Ariormente e R e R , considerados em conjunto representam -CH.011-03.2
-eagir com cloreto de nitroeila para Sismar o nitrosooloreto do mamo,
9 p8r o nitrosooloreto em contacto com hidrog gnio e
OOM um catalisador
de hidrogenação, soh condiçães de hidrogenação a 50-2505 c, atd que
lite omina seja produzida.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido dg
sositado nas Patentes de Repartição dos Estados Unidos eln Am4.1à • do
';:orte. em 14 de agasto de 1962, sob o a; 216730.
ponto n5 1 de 5 pontos apresentadoo:
TERMO g s 1,3.179 de 30 de setembro de 1963
Requerente: SOLON RIBEIRO ZOROblert g° PAULO

Privi14gio de Invençao: MOVA VÁLVDI& AUIONÁTICi DE DESO4Ede
/tEIVIPDICwrpr

PaIVMNDICANES

1 - Diepoeitivo ..de.trans porte compromadendo uma aí•
Oda& a efeito de eolo meociada a um via dirmiMal iareeteridadO po

1. -tjCya,vd1vula au -Z, o;àktioq de_desoarcA, - oraoor:.nuda
compzochaer uma, haste Vortióal retilices, dispoeta ' inte,rne~ as!.

•

1

30 Sexta-fel. -n 5 ;

ISIXRPO';OPICIÁL 1 '2522' III) ..

'reservatdrio de 14.1Uido,linh1 axialmente Com a usual p ede aneiar,fer
•to- da. 3N ftr ni 4q1Q
çenlhat4 N.AislIP.4eoaarg74 -ktriittalaçãO` ea)t;a
qUalTnai'te uma derivação tlatcral ab1ri 1, qye,avfa2a39.ra, - 0 41terier
toSerUAMO; eXtendeitdó -s ut :vertiãlmente até ultrapassar o ma'.
' ximo\44114 . 1kuidb# cómpdakTaeuWaimultaneb,mairtbíii Watíro

.

9

, ,..f y ereita.

de 01,

4 , , „.
I, 4 4
t.
retljuerehW M Vindica'a priori ade do eorreveridek•
nte
pedido, txspdeitakO *a Replr`tiVtd de Meies dos, Ntaidool UnMoo jd,a Anf,
rica, etc ,;10.'N.e' nhet de I-9:89Yaeb o mi
4
. !Peritu ne 1 de 2'pontoe pt.eeentadde,
O

na demistentação,, rna
.ços ' horizontais li:vtadores de bloco:: cetd14 cos e extremos de guia para/
o deslioamento vertical da referida haste, esta ainda sendo portadora
em sua extremidade inferior, do um t.uurao tronco - cSnico para n sede une-

A
17

lar.

kr

nto n2 2 ...c a Ante:, apresent:don.
•

es
24,22
2¥
Za

r I G. 1
.T2R20 et 170.574 b e
' 11 de abril de 1966.
Requerente r VEB FILMFABRIE NOW=
ALEMANHA
Privilégio de Invenção:" PROCESSO DE DISPOSITIVO DkRA A FABRICAM DE
MATERIAL DE REGISTRO MAGNETIZAVET, PREFERIVEM
22NTE COM poRmA DE PITA"
REIVINDICACOM

Procetwo para a fabricação de material de. reentrei:em
nwt.izável, preferivelmente com forma de fita,.earacterizado pelo tato de'
que mão aplicadas num suporte °em 5 a 30 mm de grossura, no-vi(cuo,
eae camadas que eío sensivelmente maio finas do que O portador, e das' •if
quais pelo menos uma 4 ferromagnitica, p elmisporização ou pulveriaação /
-

de cat6diCs nm sequ gncia ou ao mesmo tempo.
Ponto n o / de 6 pontoe apreeeníados.

TERMO No 179.007 de 27 de abril de 1966 Requerente: UNITED STATES STEEI CORPORATION - E.U.A.
Privilégio de Invenção: . " APARELHO PARA POSICIONAR CO'
DE VAZAR 102 BAIXO"

EIATIDX0

nzivrnrcnrrs
1 - Val aparelho pira posicionar cçvn exatidão um bocal de;
vasa° por baixo de um cadinho de fundição que se desloca verticalmente dP¡
zebre uma abertura de admissão de um molde, aparelho g ene que inclue Inal
traveseão suportando um gancho de suspenslo paa- o . c:Àdinho e se caraotea;
riza por compreender um par de trilhos de guia verticais, espaçados parai
lelamente, encaixando com os extremos do mencionado travessão para um ma'
vimento guiado do mesmo, uma'arnação fixa.° meios pira suportar os menelf
cnados trilhos de guia da mencionada armação fixa r,-. 1 movinento horisoja
tal reciproco de pequena magnitude, e meios le..ra rever ou mencionado trA
lhos de guia horizontalmente, anquunto se reae .g m oe -e e zieeedoe trine/GO
em relação espaçada paralela e verticcl.
Ponto :IQ 1 de 4 pontos aprecenteda: .

Er.p.1
N e 178.541 de 6 de abril de 19e..
Requerente: BARRY-WEILULLER COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS EU DESCARREGADOR DE RPM*
ENTES PARA APARETBO PROCESSADOR DE RECIPIENe.
TES",
REIVIND/CAÇOES

1 - Aperfeiçoamentos em deecarregedor de recipientes para -.p,relho processador de recipientes tendo receptaculos portadores
doe recipiente li gados entre em uma crie sem-fim e &seios fazenda
mover a ot(rie cem-fim de recepticulos poi m aadores dos recipientes, uni
transportador de recepção doo recipientes espaçado da estação de descai,
ga, elementos de guia dos recipientes dispostos entre a estação de des•
carga doa recipientes montados operativamente adjacentes aos " ditoe *loa
mentos de guia e ' amovIveic no rentido de encontrar os recipientes na en
ta Ç ão de desoaren a manter contéto com os mesmos até os recipientes ae.
encontrem sabre o dito transportador receptor, caracterizado por uniar-,
ranjo de partes operativas de deecal-ge na estaeão de descarga amovível,:
ajuetavelmente para frento e rara trds na direção do moVimento dos rui pectdculos nortadores dos recipienten a fia de Prover am dado espaçamen
! te de folga através do qual são ;assados os recipientes até os ditos dis
positivos rotativos. e um elemento p oeicionador dom recipientes conduzi
do por e amovive/ ccâ o dito arranjo de liaree Re decoarga 2t; pftiÇZ°
de fazer avançai. Ls fundos dee recipientes par*, o dito espaçamento de
folga antecipando -se ao movimento ,,or me,mos palre receI„C.,o ,ortadft
À
Ires,

431-35
TERNO N e 164.802 de 26 de novembro de 194
Requerente: ynnorcrx- SOCIEDADE AIDUSTRIAL LIDAI •
•
Privilégio de Invenç ão; "NOVO SUPORTE ESCORREDOE kULSraso. - Tg atliei
t
"ee• E OUTROS', .

a

BEIVINDICAÇORS,

.1 Aros, carao ,Je,m_ziá . )' 3or
retangular, ou de

eccorredor para piatoc, talher.° 03 OdeZ
inici,i^en.:e Cm 'armdric, pAemítiegi

7r, eJalquerr, e rn:"idO.W..WISOWinli'-

451~8

.
I
de tuna ou Maie algaa estornam, para á eus: iMpanaia.d. OrreappadeataB
ou ei,.Aaes de uma parada vertioal, de. préforinoie prdziao kpLa, ice* .
*rio date que teM ' abertai me iam) horizontais inforiors WeCtiOat
at
terior, seta ultima . (* .também ev•ntUalmente aquola) Mondo G n r
Mei*
da do portinhola* artiouladas . eu Corrediçae,.traneparontes ou opame
6alto ormrio tendo . ainda„sa ...Prateleiras internam conatitaidm »alia
die pooltivoiaeoorredorea prbpriamente ditos pira Os..utonsiliom doOde.
ticos, um Matinado eopeolfioaaentaioo p rato.Ã Datió 4 DAP"44^2i0
rae, talhéree e dioaaie.
:Ponto nA 1 do A pontos apresentadas.

•
-

• , do Minho 41 toado ume pondo ic/mal projetada 'exterébmdsmaal da dís.
do do mogno @ o um írgío Para removOr o metal c olladtioada de 9414
por me elemento "Criador eausloomda ano porglo 48
Porgdo final para rosfriar a zoila/Pior o motel ruadonte, mak adie.
rei de pormutaido de calor entre o dito, jeafriogag.e uma posgElo mmtmi
da dita porgNo finel_s um material na dite atinara tornado Síquldm e
temperatura do Metal fundente Iluindostrarío de moldo peca pene /
ama catraio(' liquida entre o elemento reatriador e a tapeghte meS
toros do molde pers definir contato liquido entra ia £4.48ÁO moam/
poro melhorar o pesmataçÃo de oelor dts moNde para" c dito.roorpiador/
paia acolarais oramo de reafriamentod '
Ponto no 1 de ttitel do -4 poutor Apreseatagoà:/

FIG. I-,

TARRO 0167.592.d. 26 de fevereirs.do.1965
ZOP RUEM COMPANY lIM/TRB -. xangezpaA
Requerente:
Privilégio do ln y inodo t *APERPRIÇOANENTO3 REGATITO: A ailteldt/414
yiExIVEVe "SaIvINDI0A0022

.%

l' ....Aperfeiçoamento relatiVO's
md 0110:11ône...
velo AtRipt eri za4e »Or ' ter edbre, ou-»erto.dol , *.taio monos ama.aupérff,.
ode, uma camada compreendendo »articulas télalarea.di carga, aio cedem
por compréisão a.alo corpea 000e`microecdpicos,
RelA.ndioa-M: prioridadé da corrospogáentapedida,
depositado na Repartigio de PateUtm da Ing1aterra.-et0144 feeartiza
3a- 1964, sob o nA 8 150.
Ponto 1,de 23 pontoe iiprisentadae.
damo No 163.870 de 30 de outubro de 1964
dequerentei UNTEX CORPORATIoN dik.
Privildgid:de InVenga: H rOVO ME102:0 PARA OXIDAR Á10001,40.9-002~1A
.
DUM npairos áts 020dapa
. fimnicACCIW,
/ - Um " mdtodo para oxidar Al 000le.. priedrtos e awIteit
rios nos eorrospondentes aldeidoe s cetOnas,'caracterizado . por magro%
der: fazer reagir, em oondicdes substancialmente anidro:6;nm cola:sato
que coaproeide um sulfdrido hidrooarbanico liquido e na pra:tença de um
‘atalizador doido: . (1) usidlcool elegido do grupo que Coneiéta em dia&
tis primírios o secunddrias, oom (a) uma N, N'-di (hidroaarkonO
tuida)-carboginida.
Reivindi~só prioridade dmorrospondento podido
v
MptZitiao . de Patentee dos Babados Unidos da Amdrioa do Urbe. meb O ma-,‘r,
-)X6198 oei. :Y .da ioutubro de 1461.
l'On'td ma 1 te 20 ',Otto aprsoontmdom

duo 216- 09:1áiras'ii:44 atmax a. lah.
-9equereatet tatXVIRSAL (Si:D .cm:non OONPANY
"
.4içyg gglo. de:Xnyençdet oo. 4005850 PARA iozImapaaaa 3254% limuropor,
~UI=

n

-

Ne 119.511 de 17 de maio do 1960
Requerente: CKEMISCHE WERKE HOW A KTIENORBELLSONAPT .AlémanhaPrivildgio de Inveiçãot "PROCESSO 1.44A A Z./BOUM 3)2 Durzasaas DR
POLIOLEPINAS OBTIDAS ela SAIU PRESSIOw
ItEIVINDICAóte
x. rromeso para a elaboração de disparados ds pgiolefinas otti:
Ma eob,baixa ' preeeRo, dispersão* estas produzidas Por oomião da pc..
limerização sob bailia preasão @ peia deoomposioão doe resíduo doe oa.
talizadom mistos por meio de pequenas quantid og ea de iempostos ord
niooa líquidos contendo oxitânio e lavagem integral com água, saraste
rizado pelo tato de se misturar com água eubsequentemente ' h deoompool
çao dos oatalizadorea miatoz, de se tratar, em seguida, a mistura obtida, com agentea oxidantes, e de id então saaepararom as poliolefinas obtidas sob baixa preezão, z6 então lavando-se as moam, luto,
gralmente,,com 6gua.
A requerente reivindioa a prioridade do *respondeste Podido SI
positado fla Repartição de Patentes da Alemanha ele 11 do julho de 3.959
sot-n a C 19589 1Vb/39o,
fieRleo

212W10 NO 149.450 de 28 da maio de 1961
Requerentes IMPE/i/AL CERMIOAL INDUSTRIAI. Nimuw
ninai/BR&
Patente de Invonglo °PROCIOSO PARA Á POR/CAÇO PB NOUS NOBOU0. CORANTES"
ZIEW-~11

'2. ° UM B ra weea0 para a Cab.rs.caçto do eoriates ameas0,
teado a fdreulat

pracommO Para :¥;.joiiitártatigio da otiloino;'

lado , pez,,ÁZSapriendim'es mizleigo do'Otileno:okOontatoe ma canados ' de p4r
tiairistiodO,..Sois um oatatimador . 00npreendoado um metal alcalino diapost41
'Whroumauporte edlits.aubstaaoial e. que foi pronovido.por tratemato
9eatevocapleto emelhide'da grupo que orioloto dos saio hitrdmidom doa
-.totais alcalino* • notaia alcalino terrosos, e, embeequoutemonte,
Vto, e rooupiragdo dos , poiemiroi resultantes,
,
requerente rolvindloa ' priorlaado dó Micespondoute pedL.'
3
tp dopoeitodo na Repertiglo de Batentm doe litadea NO/8Q! dá Wel", em,.
'dO abri/ do 1964,'o4t o n a 161856.
. , cántg a! 1 ,de 19 pontoo apromeMteloakl
•
ORM Ra 17s.9i de (6 4. Orá/ de-1946./
g¡IntirogtoR ANA0080* NAB4Xuí BA8.48 : 01BPar./L2Me/ Pg1.0.14tg ég javaleçao'PABEIRO 4(184 . $11~0 420N2EARk..g

•

itkrth$044494.'

Ga cédinh:,
8041120 paia
_ gundl4lo moatienn tolda

84 Re -muito, moem pata O uol flào o etal

em que a rspreeente um étodo de hidrogtaio ou- um ¡atice/ alquiliáo autal
tituido, contendo de 1 a 4 dtomoido oartono, !Cri:prosem:ta tua dtome de
obre ou broma, Y repr000nta um grupo ó -oarbozi Jtinil -amino que oontlm
um segundo grupo do doido oarboi/Xioo ou Vá Fumai doido eulthloo,
-Um entre 8 e I' ropremnta um 4tono de Xatiogdale IR o outro:: ua grupo de!
doido auldnioci, e la represente. 0,1 ou 2, earroterieado pelo fato /.
de elp ciOndonair uamol ' do cloreto ciandrico ou 1.rcn6to cia.m£1.1f.20 eci um .
wol de um oommooto omino-1U9 do fdrmulet

n repre3enta 0,1 ou 2, e copulando o composto de diae g nío azei*
obtido com um moi de um componente de copulacão de fármula

, em 4ue

1971, +

si, delimitando uma grande írea central, irea esta suodividida em ente taixse tranevereaie, representativas dos algariemon de zero a dos, o /
Utel sã() divereamente coloridas em Cinco coloraOce, com repetição do
dr a cada intervalo de cinco faixa, e sendo ainda adotada de uma
rio de
de eetreitoe rasgos longitudinais, regularmente afastados entre 134
representativos dae ordene de unidades, dezenas, centenas, e acata por
diante; o ainda na face anterior da placa, porém acima da travessa de
espera maio superior, sendo prevista uma faixa transliereal traneparen n
te, compondo um visor para leitura direta.
Ponto no 1 ae 3 pontoe apresentados.

em que R repte:ente. um Lema e hidrogínio ou um radical alquilleo suba
tituído ou não eubstkaidc, tendo de uma quatro dtomoeyle carbono, um
entre Z e 2 , representa um ítomo de hidrog gaio . , o outro um grupo de
doido culta:alce, e a representa 0,1 ou 2, comum moi de um doido entra
milico que contém um segundo grupo de ácido carboxilion ou um grupo de
deido sulfOnice, ou diazotaUdo U.154 amins de Tdrmulal

1

-

iO KN

I
E0
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3

em que R repreeenta um grupo eTquilico substituído ou não substituid0
tendo de 1 a 4 átomos . de carbono, um entre Z e Z' representa um.dtomo,
de hidrogenio i o outro um grupo ácido suiftinico, i representa um dto
mo de cloro ou bromo e Y representa um grupo o-carboxianilino contnye.);.'
um segundo grupo de ácido carboxílico ou um grupo de g ola() eulfOnico:
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, dopo
/
eitado na Repartição de Patentes da Inglaterra,' em 28 de maio de 1962, sob o n o 2O.,371 e completo em 8 de maio de 1963.

de outubro de à964
~MAN 163:396 de
Requerente: ANTONIO SAMPWIO PIWO
Privilégio de InvençZo: "iPERI, RI04MENTCS ENCARRETEIS PARA FAAS Dl

rÁWINA,.. um H2CREVER H"SOKAR"

Ponto uniu) apresentado

SEIVINDIOAOES

TERMO IN 185.]38 de 4 de dezembro de
Requerente: JOHN ANTrONY SKELTON e ANNA Unj E1IRO1 - 97(0 PAULO
7Primi]ágiu de Tnvenead ! "DI5TCSIWI'VO DE CCNTRCIX DE ACra C u 414W0E
CER4DCIM LE VAPOR CU TINQUEV"
plIVINDICAÇnS
- Dispositivo de cun'.rne de água ou ilarme em gersds

.~191

'.perfeiçoamento em carreteis para fitas de adqui..
nas de escrever e somar, do tipo feito em material pidetioo, coruta
1 -

rieadoe pelo lato de ao seu raiei.° ser aplicado uma presilha do aosno material, de formato nemi-cilindrico, mas com o diíeetro
mente menor que o dito núcleo, presilha esta que prende, sob preeeão
a extremidade da fita a Ser enrolada.
Ponto n 2 1 de 3 pontos alresentados

ree de vapGr ou tanques, servindo também para contrOle ou simples indi
caço de nível dos meemoa, caricterinado por compreender Inicialmente/

um recipiente, provido internamente de um volume de água, de nível veridvel oonf..e o enémeno que se quer registrar ou c:mandar, recipicÉ
• te *iate em cuja parte superior 4 previoto um balancim, formado de preferencia por um braço em V bem aberto e invertido, com ponto d g opOlo/
!ente n2 1 dr 'n pontoc aprementsder

TERMO N 2 171.146 d 2 de julho de 1965
PauloRequerente: PERFURADORA DEXEIAIS
natio Industrial: "NOVO KODE/0 DE METAS ESTENDIDO*
REIVINDICAOES
/- Novo modal° de metal cetinetas, de Jipe coda, mar.rlura* ea 0114
eioa aão praticadas por punção OU cortee,'eeraeterieedo Pelo fatek d al
referidos orificioe terem et,largura ou diametro menor que a •sposo= #
ilustrado POP 4,80100ffi
da ehaPe: tudo substancialmente como deecrito e
'nexo..

Ponta ilnico apresentado.

FIG.1
:MO UR 157.401 de 9 de março de 198,
ltequerentet SUO NAKANO SXO PÁLTZ0
?rrivilígio de Invenção: "NOVO DISPOSITOVO PARA

JtY0 E oUWR4IFP,

WIWIDIOAOORS

1 - Vtivo disositivo p..rs somar e subtr.ir
proviam /
por compreender uma placa retangular, com e faco
de dUAO travessas retilineasi, e 4ulientes de espera, bem atUs1-.Juiac entrt

, co

„di

•
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- TERMO /T 2 166.202 de ' 14

de

-Requerente: CERUICA JATOBÁ

' Privilégio de Invencãot oNOVO
.

1965;-

janeiro de

$ÃO
.
2.AUL0

majouno DR PASMSAS PAR!,

SISTEM

'CONSTRUÇÃO".
REIVINDICACbES •

- Processo

de reveetimento de superficies ;e pisos, tetoa,para

des ou quaisquer outras, em construção civil, caracterizado pela col.
elementos reliedricoa de cerâmica, ae paetilhas, diretamens
te sObre a su p ertcsie a revestir,ficendo desde leao expoàta a teee

Seção II!)
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dois montantes 1aterais verticais, ferrtS bet Matei? tubularea SM "t"
invertido, e tendo an extremidades inferiores formando pás de apli,i0,.^
equipados cm sapatae anti-derrapantee, armação esta que suporta
ternamente, e em altura intermediária, uma caixa metálica, aberta em
uma da* faces laterais e na superior, dita caixa comportando ainda em
seu interior uma grelha horPiontal, de altura fixa 0'c:regulava, e ises bandeja de fundo em caráter destacável de "recolhimento para suo gox
luras e outros líquidos eventualmente escorridos dp azoado..
Ponto n a 1 do total de 3 pontos aordenntadoe,'

'cação de

f3

.
eivel,
Porto n 2 1 do '3otal de 6 pontoe

apresentador,

IF F IF IF F
O 0,00'0q0
già
Lqk

•r
wor
O :: O
0
Ijk°
•r
111/ liorr
MI/
O
01i0
UOjLO
• ,01./•
II/
II

11

1111

O O 0AL"
: 0 O 0‘ I
álã

n1/

VI

•_

0

• 411• 4
ne

0

0

41• 411

/1P
II

iff lu/ I a

Ir N.

Tgam0. n a 171.369 da 7 de maio de 1965,
Requerentes MENTO DE ANDRADE PILHO . SZO PAULO:
Priv1; 410 da 1,0~4 : " POLTORNA PARA VOTO CLAgGlrideo.,

01

REIVINDICAÇOES
4.4

zEr:r=j

r2ámo N e. 176.117 de 30 de dezembro de 1965,
D.E.A.
Sequeronte THE 000DYEAR d RUBBER COMFAJvi
rrivil;sio de -10Yene g ot " ADESÃO DE CORDà DE POLUSTEA A 10~42,
$EIVTU4.0.

DL& estrutura riste caracterizada por compreender borracha e am

elemento de refOrço feito de um poli-er de condensaçaro linear terso.
p3.4stioo, de elevado p;so molecular, formador de fibras, contendo a borracha ym doador de =atileno e ua eceptor de metileno, capaz deroagir /
com o doador de metilono, tendo o doador de metileno, pelo manos, um átt
mo de nitrognio tri-valente ligado a, pelo menos, na radical CH2 0 14CAO.
as (146042 TeleseCia5 +10 citado radical CR2 ligadas, a um radical °XI que ' •
tem a fOrmula -01 na qual E 4 udroz4hto, um radical alcoll del a 8 4m
soe de carbono Ou oebileme, sendo cada -m d4.6 ~aia valãneias do oito.:
ao nitroginic ligadas a um átomo de carbono separado, cada um de um ren
eai separado, cujos radicalee •jUntO com o alteio nitrog gs4. 0 e O citado é:4
radical CS2 forOwa uma =ida da g eio IT,oximeti/-tabotitufdacarboallioo,ama W-ozimetil-substituidacialitisada, umn1-40-3-7=ddoxabiaiel0(3.,34)'
-octana 5.tabstituid e , uaa 1-3-di-oXimetilssubstituida.-heXaèlaidre.trgsádar
„2.oma 5-substituide, Wanitileno~g'40ett"114 "Ilt "1.'"* 4";
zeoetino dit 1,8~12 g‘al.

'1 -'Poliurna para o voto classificado, c(.,racterizada pese reolpied
te, preferivelmente cilíndrico, provido prOximo a borda superior, em rem!
gigo qualquer, de um:rasgo, abertura ou vizeira protegida ou não pormaegl
teria]. transparente e por internamente possuir um eixo, cuja a extremidj
da inferior encaixa livremente êa orifício ou rebatia praticado centrale4i
mente no fundo do recipiente, eixo ;ste que possue superiormente um pelam° disco do qual partem uma pluralidade de ralos equidistantes e quç
'terminem num arO, sendo que o eixo g alada provido na extremidade superl,
,.or deva botão ou manipula, • ainda por em cada sector de circunfer;ndi4
formado por doia raios, sor encaixado= saco de loas, cuja a beca ; soai
.díria a V9 elemento triangular, peselAdo este elemento, em região prO4 •
Ma l um pequeno relego ou abertura eomunicante oom.o interlav do eac0 Ji
lona. e uma dobradiça, diametralmente °Insta ao rasgo,
..:
,onto n°1 do total de 1f pontos. apresentado.,

' 6.1

1=C-WCSRI!

As_ qual sada A,

ao è Um . rediee l aleen.

fenil,behzil ou 2-fenil-eti3;

eçai 44112410,1

6.

—"

Reivindica ,....rriorideae , do peoida osereepondeste, depositado na
Repartiç g o de Patenter.; .losEstadoa Neide°, de America do Norte, em 21 de

• •
1Fae100 de 1965, sob o nUmoro,422;l14.
tonto na 1 do toC1 de 19 pontos apresentados.
72RUO V 2 176.332 de 13 de janeiro de 1966
Requere.nte: VVA..
ALOYS GRIEBEWPR CU .TDA. -Rio Orando do
le TnveneÃo: "NOVO APARO =nano DE CSDRRASOVEISA d,
(MOEDOR"
12EIYINDICSOE1
1- Novo aparzlho combinndo de churrasqueira e aquecedor, maract.t,
aÁrm per CemrNender isieSsiments voln . srEaege~Se liteRtne Mr"
'

'TERMO B e 175.168 de 17 de dezembro de 196f
Requerentes STANDARD ELECTRICA S.A. -Guanabara,
Privilidio de Invenção; "inTO.D0 DE DISOA c.1EX POR WAVE POR PREODENciA
,

nrimpicz;ezt
, 1-Método de diectgem por chave p or"frequêncies de voz, caracte.
rizado /Ante. por compreender uma cotação de nesinante para emitir si,
gg eggige, os ditoe sinale de oddigo eendo fora/ide/3 por um eine*

17¡
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DIÁRIO -0FIÇIAL(Seção NI)

le corrente continua a -m !datil de fragua:leia de voz, imune à Vosi
ireceptor ,para receber e avaliar os ditos sinais de código e gerar et.
diais de contrai* adicionais para estabelecer uma ligação; Um reoeptow
!padrào de frecuância de voz; meios raspondedores aos sinais de contri
Ile adicionais para estabelecer uma liaçação entre o receptor e o rem
rtor padrão; e uma linha aainte qui inclui melas aialigadoree; o dite.
'receptor de frequêncLe as voi padrão respondendo aos ditos sinais de
aontrale adicionaie para fornecer sinais para os ditos sebe desliga,
leres e portanto para deelfgar a linha sninte.
A requerente reivindioa a prioridade do correspondente pedido da
lositado na Repartição de Pazentes da Alemanha em la de dezembro de
eob n2 St 23111a .
Ponto n 2 1 do tot:: de . pontoa preaentadoc.

Fevereiro de 1971

. .da alavanca de travar 0 ponto central ma parte da fiveia Ce metal coo
a - qual a alavanca de travar dion dinposta para engatar nu pomição 'de

travar, a alavanca de travar e a sua mola ficando diepoetaa de tal
modo cias na poeição de trag ar elan cão contidas dentro das linbes a.
oontErno da fivela de metal.
Reivindica a prioridade do correspondente pedado, depoeitate
na Repartição de Patentes da Suécia, em 27 de fevereiro de 1a65, /
nob o ámero 2593%65.
Ponto' 710 1 do total de 5 pontos apresentados.
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WERM 112 176.512 de 19 de janeiro de 1966
NOVAES SODR2 -Sela Paula.Reverente: PRANCISCO DE
lavirilégio de Invenção: "APERFEIÇOAKENTóS EM TOMADAS IiISTRIC''"
REIVINDICAÇOES
II

1- Aperfeiçoamentos em tomadas elétrioas, caracterizados

men l o pela fato de 'a parte macho dá tomada, ou plug conforme é mais
comasente conhaeido, e seja do tipo colo entrada farial ou lateral para
io elétrico condutor, ter os pinos de contato inteiriços, sem quaia
quer fendas ou cortes, e dentinados enclusivamente ao contato eidtr..
plug sendo ainda dotado enternamente, e'em quadratura coa 4'
oo,
plan dos pinos, de dois rebaixos laterais longitudinais . e opostos,
cont itaindo apoice ieeladas e independente:: Iara elementae de ?catei,
ção.'
azn pte n9 1 de total de 5 pontoe aareaentadon

TERY.O. Ye 177.345 ae 24 . 60 fevereiro de
flecuerntet 602EB01762 2ARDYAVERI AH • S1J2CIA.

1966.

Pravaltala de InVeneão4 "Tai DIaPOSITIVO EM ARRAPJOS . D2 TROÇA, ESPEOIaLMENTE EM ASSIM Clia.MADAS TROÇAS PARA SACOS/
LE CARGA DE WI9AD2",
EFIVIRDICAÇIW

.1 4 ta mecanismo em arranjos de 't'roço, espectaimene serin enamn
das tro(:aa aza odóos,:oaracteri zado por UMG alavanca de travamente /
Oom earén'ie" mola diepoata para'cOm pritir a tira correndo na fivelÁ /
de ml num firme contacto de pega com dita fivela num ponto situado
,
numt reonena dieta:lota acima da linha lige:Ida o morto certral do alx4

111

-

,

CT =-.-

I
,-",,i1l77,:,"7:5

15
TtRMO 144 143.122 de 17 de eetembro de 1962
Requeente: UNICE TANR OAR COMPANY - lata,
Privilagio de Invenção: "UNIDADE E AGREGADO DIFUSOR PARA APARkLaAaaff Da
TRA'ANErTO DE ITODUTCa REaIDUAIS'
RaraINDIaaaGaa
1 - Unidsale difusora, para introaueir um fluido de trata.
mento nos produtos residuais substancialmente lfquidos contidos dentro /
de um tanque para eliminac;io de resadras, caracterizada por.compreendert
uma estrutura de distribuiaor, adaptada para ser montada sebre o dita
tanque, adjacente ao *aipo do nesao e para ser operativamente acoplada a
um manacial de fluido de tratamento sob:pressâo; meios de condutos, moa
tadoe de forma deeloovel eebre a estrutura de dintribuidor, e diapoatow
em comunicação de fluido com a mesma, f? fim de receber dela o fluido eob
Pressão, cujos meios de conduto tem uma ' aarte normalmente deotinada a se
projetar dentro doa produtos reaiduaio; e um cabeçote difusor perfurado,
afixado à dita parte, e disposto em comunicação de fluido com a mesma
sendo os meioa de conduto lengitudinalmente desloodvels, desde uma print
ra posição, na qual o cabeçote difusor fica adjacente ao fundo do tanque
até uma segunda pooição, na qual o cabeçote difunor fica fora dos produtoa residuais, mediante o que o fluido d aplicado aos produtos reeiduaie
por via das perfuraçSea no cabeçote difueer, quando os metes do conduto/
estiverem na aludida primeira paição, entendo o dito difusor fãcilmeate/
acessível, quando os meios de- conduao co encontrarem na segunda posição
mencionada.
A depositante reiviffilioa prioridade do correcpondente Re
dido na tepartição de Patentes doe Estadoe Unidos da An J,1...à. 6. 0 forte
em. 18 de setembro de 1961, cob o ne 138.872.
•
Ponto 219 1 de 16 pontos apresentados,

Séx

"

DÍJÁái.(5

z
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(Si .); i

.
,
ta, e
áÀormada.pcnbammegunda.fasef, liquida ou tgaeolial'ataludattlI.
#propo ppnaue o ob ra e o 'cem-poeto 4siettztoo isto`
intii
duziás, no, sistema, aM,qUant idadeaaeubetancialmente aquimolartea
do aodrn:"
do caio o que foi, definido anteriarmente,ao composto tleffni00
teúdo 'Ima dr!
gr .4U , Se pureza de pelo . menos 95% ,em voitme.
Requere - se reivindica0o deacorreepondenti pedido, priorl
'dado depositado na Repartição de lateates da - Helanda, ea . 2.de Abril
41,'
1962, sob o n2 276.687.
f

ARMO U 2

1.44-163 do 25 de outubro do 1962
Reouerente: É. I. DU .TONT DE NEMOURS AND COMPANY
Privilágia do ! TnVettção: :. " . '171- SPCTTI'70'E PROCESSó'PKRA ENCÓÉPAR MATÉRIAS..
F±LAMEW7AR POR MEIO DR UM JA.TO DE FLUIDO COM

al,a25sIVEI".
'REIVIRDICACCES

'1 - Dispositivo para.Rcorpar material filamentar por meio
de um jato de fluido aompressivel, caracterizade por compreender uma cama
za de encorpamento de um fio tendo seção transversal em geral retangular/
em ângulo reto com relação ao eixo principal; da câmara; aberturas de eu trade e de saída do . fio em extremidades Opostas do mesmo eixo principal
a entrada dó fio comunicando-se cosi' uma pass4em ' reta que tem uma seção/
transversal com área menor de que a da câmara de eneorpamento do fio e uma faCe mesmo plano que nmn 'face de câmara, -e uma entrada para um fluido
na dita face da câmara comunicadá a um donduto do fluido paro introduzir .
um fluido compressfvel na câmara; o eixo do conduto do fluido situando- .
se em um primeiro plano dispositivo em ângulo de O a'45 2 com relação á
ama linha na face paralela ao eixo principal, e situando-se tambám em ui
segando plano que encontra a face da câmara paralela ao eixo principal e
forma um ângulo de 20 a 45 2 cOM a face' 'da cámara,.na dircção ' geral do avanço de fio; o lado da câmara oposto à entrada do fluido tendo uma por
40 terminal afastada 'exteriormente a um ângulo de 2 ,a 45 2 para prover
ma saída para o fio de crescente área transversal.
A requerente reivindica prioridade do correspondente pedi
do na Repartição. de Patentes doe Estados Unidos da Amárica, em 1 de novembro de 1961, scb o n 2 149.268.
Ponto 1'12 3, apresentado'de 14 poatos.

n /

•

;

'

44

-"coto n e 1 de 26 pontos apresentados.
1 r

lo

5.

Á;

•
TlatmU .42 179.145 de 29 de abril de 1966
Requerente: FRANCIS FARKAS
CANADÁ
„Privilágio de Invencão',. "APARELHAGEM DE MOLDAR PARA PORMAR ARTIGOS OCOS
pil

FiGel

ZATERIAIS TERMOPLÁsTTeosn
REIVINDICACOLS

Ir

"n•

TERMO 912 175.594 de 9 de dezembro de 1965
Requerente: J.R GEIGY S/A. - SUIÇA
Privilaglo de Invenção - "PROCESSO DE TINGIalaTO DE MA.TaRIAL FIBROSO DR
ACRIL-NITRILA POLIMERa n COPOLIMERA"
REIVINDICACOIS

1 - Processo para tingimento de material fiboso de aor,11ntrila polimera e co-polimera, caracterizado pelo fato de se impregnar 6
!material com uma solução aquosa, doida, eventualmente espessada, de coram
tes bdelooe, que contém, em teores de 1 a 10% da preparação, 4teres poliAiedlicos hidréfilos ' a hidrosseldveis, de atividade superficial, apreeen
tendo radicais de hidrocarbonetos alifdticos com ao todo, no minimo,8 dtonos de carbono e pelo menos 4 grupos do ' ter, de compostos orgânica:e hl
troxilados, carboxilados, amimo ou amido ou mia:taras destas ealstenciae e
aue é ajustada com um doido carboxílico org&nico forte hidroesoldvel a um
Palor de pE de, no mAximo, 4,5 e que pode conter outros meios auxiliares,
leepecialmente alcanolamidae e ésteres alcanolaminoalcollicos de ácidos /
pana com 8 a 14 &tomos de carbono, a temperaturas, que ficam abaixo da
temperatura de • abeorção doe corantes, submetendo a meicadoria tratada à
ação de oalor dmido por meie de processos usuais.
.
_Reivindica-se o presente pedido com prioridade depositado/
Ra Repartição de Patentes -da Suiça, Sm 10 de dezembma de 1964, sob o na
5.954/64.
aprecentados.
Ponto A2 1 de 8 pontoe
.
.
&CG Na 148.118 de 12 abril de 1963

1 - Aparelnagem de moldar para rormar artigos ecoe de mata
riais temopldsticos, caracterizada pelo fato de compreender: um primei..
ro bloco, um alojamento, meios para deslocar o citado alojamento de encon'
aro ao, e em afastamento do, referido primeiro bloce, um segundo bloco,eu
portado no citado alojamento entre este e o referido bloco, pelo menos um
molde de sCpro e um-molde de peçaa em bruto dispostos em relaçUb distanei
ada no referido primeiro blocoa compreendendo cada um dos citados moldem",
de peças em bruto e de sepro OCCOCS separdveie relativamente deelladvell
no citado primeiro bloco para movimento entre uma posição aberta e =S)
posiça"o fechada, embolos imersores suportadec no referido segundo bloco',
eia coincidência oposta com os citados molees de peças em bruto e de sepro
envolvendo os referidos emboles iaereores tubulares, e internamente .eati
relação as respectivas extremidades, secçães-molde de gargalos separdveld
relativamente desliedfeis no citado segundo - bloco para movimento entre pl.;
siçães áberaa defechada,aneios para injeta'r material.pldstico no referida,
molde de pegas em bruto quando fechado com o embolo imersor tubular intre,
duzido no mesmo para formar uma peça em bruto, meios para introduzir, ar
atraveaalo referido êmbolo imersor tubular, ao interior da citada peça me'
bruto ao estar a mesma disposta no referido molde de aOpro quando fechado!
para soprar a citada peça em bruto no referido molde de eópro, sendo
at
- disposição provida de maneira tal que, ao ser formada uma peça em bruto 0,
referido mOlde de peçae em bruto, uma peça'am bruto d soprada no citado/
molde de sepro, meios para deslocar a posição do referido segundo bloco deno citado alojamento upde eepargto do refeladoaprimeiro bloco, com qttOk
o mbolo imereor tubular, removido do referido molde de peças em brut0,111
ea alinhado oom.o citado molde de sepro.
Ponto ne 1. de
pontoe apresentados.

aequerente: SHELL /NTERNATIONALE RESEARCE MAATSCHAPTIJ Eat r . -BODANDA
kavildgao de Invenção: "PROCESSO APERPE/ÇOADO PARA A PREPARAM DE
CIORIDRINAS"
•.

Um processo aperfeiçoado ,para a preparação de uma az
ridrina a Partir de um composto olefínico, cloro e égua, usando um aroma
eo de ofereça° de acOrdo com o quai uma solução aquosa da cloridrina é es
circulada continuamente, parte dessa colação eendo continuadamente retirada e, também continuadamante, ceado introduzida égua para recompleta a
atento em algum outro ponto, enquanto o composto olefinieca preferenteasa
te um hidrocarboneto alifdtico mondlefinico tal como por exemplo, etil/
1 -

110 ou arepilema, o cloro, sio introduzidos eeparadaaante mo sistema em
Circulação em pontos adequados, caracterizado porque o composto olerínleq
bem co t cloro, mio. adicionados à face liquida numa tal proporção e sob

bifa 0940949 V!!):,";9 9 se _MIPPl YP 4e_ Oro UPDWWWPS, IROW

T22R0 Ra 179.192 de 2 de maio de 196t
Requerente: .TRZ MD CORPORATION - E.U.A.
Privilialo de Inven4o: "EMBA...e8 aY RaRA TRANV :MU)/ GARRAFAS"
ARIVIINDICACOES

al a Ema embaldéem transportancra desarmdvel Oracterizada
jOraéigOaandein Wia^paíede inferior'tendo uma linha de vincagem longitu-

igniesup,Aajdee_laterala (poeto Oobravelmegu reuldge COM.. 45

•
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•

;berall laterais da dita parede inferior, paindia de parede extremo, dobaa
vel4ente reunidos reepactiVamente com as bordas extremas das dita pare deOlaterais, paiadaa aeoendente dobrtvelaente reunidos reepectivammte/
Oom as bordas doe ditos painais de parede extremos que são oposto:: às bot
das'doe mesmos que estio reunidas com ao ditas paredes laterais, dispoad
etapa para fixar conjuatamente oe paindie ascendentes adjacente° numa rd
ladro de contacto face . a face plana em cada extremidade de embalagem o
if
coa os paindis ascendentes ee esteAdendo para o interior da embalem
[ mMe' alça fixada em cada extremidade da mesma aos ditos paindio amenden 1 tma pelo monos uma cinta divisória de cada lado da dita alça para Somar
fAme :aleira de pelo manou doie eseaninhos receptores de artigo entre a
lild.a e cada parede lateral, as ditas cintas sendo dobrivelments reunidas
:Ooa a dita alça ma lados opostos da mesma e com a parede lateral adjama
Ma quilha articuladamente montada abre a dita parede inferior ao
,lodgo da dita linha de vincamente longitudinal mediana, e pelo menos a aa'patilha, diviadria transversal Produzida da dita parede inferior e do brvel para uma relação essencialmente perpendicular com a dita parede /
slráirior e com a dita quilha quando a embaldgem í armada, a dita patinas
diiedria quando na condição armada sendo alinhada com ao ditas cintas /
ditiedrias para formar separadores traneversais maerior áinferior para
artigoe adjacentes de cada lado da alça, e uma linha de vineagem mediana
formada na dita patina divisória transversal e disposta para acomodar o
doraMento dae partes da dita patilha divisória em lados oposto, da linhada
vinoagem para uma relação do contacto de face plana com paia:armee
1
a• dita embaldgem.
A reauerente reivindica a prioridade do correspondeatala
dado depositado na R epartição de Patentes doe -stadoa Unidoe da Medrica,
lir le da novembro de 1965, sob o ne 505835.
'Ponta O ,2,...à de 5 pontoe apresentados.
70

24.

FIG

•

de calmos radialmente espaçados dispostos do modo claa ceda disco/
fica posicionado dentro de um dos furos de uma respectiva fita e
ficaado dimensionado com substâncialmente o taraanhd do dito um'fure
e meios para removivelmente reter ditas colunas do discos nas cavidades, o aperfeiçoamento caracterizado pelo fato que ele compreende
entalhes formados nas periferias de ditos discos para cooperar coml
.os cantos de definiçâo de respectivos furos para providenciar cri a
!laias comunicando câmaras contata15es adjacentes./
Os requerentes reivindicam a prioridade de idânticc pe.
dido depositado na Reportiçõo de Patentes norte-americana em 7 de
maio do 1965,.sob o no 453.940./
Ponto n2 1 do total de 12 pontoa apresantados./
TaRNO N2 179.466 do 12 do maio do 1966.1
Requerente: RADIO cORPONATION OP AMSSUA • / Laja/
PriviltIgio de Invençõó: vis posmos DE Liaça° SEMI 001011auDES,/
ReaVladiCacões.a

1 - Um dispositivo seuicondutor compreendendo: um cor .
po smicondutivo com primeira . e segunda faces grandes opostas; pri
Meira e. segunda zonas. de dado tipo do condativiaado no referido cot
po imediatamente adjacente as referidas primeira e segunda faces, /
respectivamente; . uma zona de tipo de condutividade oposto no rafe .
rido corpo entre as referidos primeira e segunda :zonas; pArAptarina.,
ga por primeira e secunda regiões do referido tipo oposto de coada.
'tividade na referida prDneira zona imediatamente adjacente a refer/
da primeira grande face; pelo monos uma terceira regulo de referida
tipo oposto de condutividaao na referida segunda zona imediatamente
adjacente a sega/Ida grande face; wa primeira elotrodo na primeira /
grande Lace, o refeaido elet .rodo . catando em contato dizeto com a /

55
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4~ Na 179.267 de 5 de maio de 1966.1
1
•
Mquerente g WLADZIA OAJD4 PODBIELNIAJ: DOYLE a =LIN NOMHY D0118./
1privilegio de Invenadoe eftfirsIçormaaos UH DISPOUTIVOS CENTRIap .
DOS D8 MINUTA DS CONTRÁCORREara./
Revindicaçtes./

1 . Num dispositivo centrífugo de permuta do contracor'rente incluindo um rotor, uma pluralidade de fitas espaçadaaposi
' eimadas Ao dito rotor para definir uma pluralidade de câmara:: em-

referida primeira zona e com a referida primeira regalo nessa pri
Oleira zona; ua segundo eletrodo na prlaadra grande face, ;etc se .
gundo eletrodo estando m contato direto com a referida primeira aí
na e a referida séguada rega° na primeira zona; um terceiro eletrt
do na segunda grande face, o terceiro eletrodo estando em contato 1
direto com a referida segunda zona e pelo manos da segunda zona; ela
referidas regiões de tipo de condatividade oposto 1nterceptand0 G /
superfície do referido . corpo apunas nas referidas grandoe faces./
A requerente reivinaica a prioridade do correspondente/
pedido depositado na Repartiçâo de Patentes nos Citados VeAdee de é
Wriea, em 14 'de maio de 1965, sob o tulmero 455.737.,'
Ponto na 1 do total de 9 pontos aprosantados./

l amtantes, ditas fitas macia formadas coa furos ' llapostos para pro
porcioner uma pluralidade de cavidades estendendo-se radialmente
1

mlunas de discos removivelmente posicionadas nas ditas cavideldea,/
Oda uma das dita, colunas de discos empreendendo uma pluralidade,

TRatO NA 179.614 de 18 de maio de 1966.1
&quarenta: reArss 8A8Tor# ./ TRANÇA./
Privilegio ao ievee .(2/0t DIsPosilrib ruN 5POPTAD0a Ymarmh./
âtivindicações.,/

,17

1 a Dispositivo trOaaportador flexlvol, ceraoteriadda.1
pelo fato de compreendart 1) uma bainha externa tabular tlamíast
rixa de parede interna lisa; 2) um elemanto interno flexível sa dal
podai.° coaaeatrica por afeite de marche, de :mala oiatadaaela
•
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contudo girar livremente; 3) envolvimento do clemente cilíndrica /

va entsee,ps ,difsre:Jes ,Orgãosdledliáedãd , emtrd.
o'aIavaftWde td(ider

concàntrice não. aciodader,, poráma,.espira metálica- fixada
do o contato de"desgaste da aspira motriz e limitando ,.itudo /

e b 'barra do tí p á'ard.imPriàir os cáractares MinásCUlac-,

dos seus movimentos transversais; 4) uma ligeira salincia formada
pela aspira que envolve a armação cilíndrica axial, facilitando o
avanço da substância e impedindo seu recuoe e localizand,O.4 para r2
Ceder os efeitos da aspira motriz; 5) combinação da bainha ekterna
flexível e do elemento conc5ntrico axialmente auto-centrado, deter. n
minando um espaço intercalar anular sobre todo .0 comprimento do'cos
doto;- 6) dispesição, nO espaço anular assim obtido, de uma e\spira/
ou mola do passo helicoidal de fio simples ou máltiplo, acionada per

337',

• t

5.1

care:Ciomixada pelo fato de que o quadro está nwe
tado de modo a permitir que o ponto de articulação dm alavanca sâ
bre o quadro co desloque paralelamente ao ponto de articulagão . da /
barra do tipo sôbre o casto dos tipos, no momento de ser acionada a
alavanca de movimento./
A

requerente reivindica a prioridade do correspondente/

pedido depositado na Repartição de Patentes na Suíça em 2 de junho/
de 1965, sob no 7.708/65./
Ponto n o 5 do total de 3 pontos apresentados./

'um motor que lhe imprime um movimento rápido; 7) , mola ou espira mo
triz localizada pela guarnição axial que, evitando as deformaçOes /
possíveis e limitando a amplitude dos movimentos laterais assegiA
a rotação a helicOide uma regularidade perfeitii suprime as vi,
braç3es perturbadoras e as causa de ruptura; 8 ') um espaço anular /
calibrando o conduto e assegurando homogeneidade de distribuição /
do produto pulverulento, granuloso fluido transportado; 9) homo'..
geneldade do produto transportado, permitindo obter ao mesmo tempo/
um transporte mecàdico, um turbilhonamento pneumático fluidificador
do veio e facilitando seu escoamento, contudo suprimindo os amontoa
mentos ou os deslisamentos do produto; 10) resistância e durabili

TERMO Na 179.817 . de 23 de maio de 1966.1
Requerente: MODA JUVENIL ERNESTO BolluER S/A, WOLISOUI ZedSTRIA
.
COMÉRCIO LIDA,/ 3X0 PAU./
Privilegio de Inveneão g- APERFEIÇOAELNIUS EN FII11AS PARA CINTOS a
SEMELHANTES. •

dade,comunicadas pelo-elemento concentrico à aspira de paseo eli -

Reivindicaeàen./

eoidal; 11) combinaçOes e COoperação dos diversos elementos deocri
tos para obtenção de un disposit5vo transortador flexível..
ti

•

1 - AperfeLçoamentos em fivelas para eintoS e semelhantes, caracterizada por duas partes eubstancialmente iguais, cada 40

requerente reivindica a prioridade do correspondente/

uma provida de meios apropriados para prender ajustavelmente as extremidades do cinto, as quais, quando encaixadas uma na outra apre-

Mino depositado 04 Repartição Francesa de Patentes sob os nas.,
21.010 de 20 de maio de 1965- e 21.260 de 3 de janeiro de 1966./

sentam forma retangulan, sendo cada uma constituida de uma pluralidade de porç3es longitudinais alternadamente salientes e deprimidas
paralálas, dimensionadas de modo cr.o as salientes de uma parte pos-

dnien ponto 3preeentlio.

sam ficar encaixadas no mesmo plano entre as . salientes da outra pal
te, e sendo em uma parte removida ou recortada cm um lado grande I
parte das porOes deprimidas, as quais tas, no lado oposto, dois re
cortes ladeando uma porção saliente enquanto que na outra parte
com as porçOes deprimidas recortacSs ou removidas como na primeira/
parte, é deixpda numa extremidade, entre duas porç3es salientes, /
Me

porção deprimida trinsversal a qual, quando encaixada na outra/

parte, penetra nos' ' referidos recortes, mantem unidas as duas partes
da fivela./
Ponto no 1 do total de 2 pontoe apreeentâaoe./

i2
'ARMO

N a 179.639 de ly cie maio de 1966./ •

Requerente: PAULARD S/A./ SulÇfie/
Privilégiode Invenção: MECANISMO
DERMA MáqUINA DE

DE COMANDO DAS-BARRAS DOS TIPOS

EScAEVER./

ReivindiCacOes./
/ÉRMO

1. -*Mecanismo de comando das barras dos tipos de uma

Ec 138.678 de 2 de maio de lyee

máquina de escrever, estando as barras articuladas na . cesta dos és.

Requerente: BANDAG INCORPORATED

rac'teres que pode deslocar-.se para pa I' sar da escrita em tipo minás-

Priviblgio de Invençã., 'PROCESSO PARA RECAUCHUTAR uU ToLcANIZAR A SUPERFÍCIE

E.U.A.

colo para a aSerita em tipo maiásculo, cada barra de tipo estando /-

DE UM PNE2M4TICO DE BORRACHO

comandada a partir de uma tecla ou alavanca de toque por intermédia

REIVINDICACDES

de uma alavanca com articeleção Abre um quadro mável, estando uma/
das extremidades desta alavanca ligada a alavanca de toque por

042

1 - Processo para recauchutar ou vulcanizar a superfície de /
um pneumático de borracUN, destinada ao centato com a estrada, caracterizada
per dbmpreender os esbAgios operativos de: aplicar à dita superfície uma ti.

de Ws pequeno tirante, a outra extremidade da mesma alavanca estan.
do ' ligada a barra do tipo por meio de um segundo tirante, estando- /

ea pre-formada de banda de rodager„ também de berrachag . intercalar, entre a/
,aludida superfície e . a tira- pré-formada de banda de rodagem, uma tira de ms

o deslocamento do quadro comandado pelo manobra de uma alavanca de/.

teria que

com preende um

dos componentes de um campaste auto-aglutinante.

[
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co uma segunda tira, de espessura se
con:tituído por dois componentee, bem em
slvslmente uniforme, a qual inclui o segundo componente do dito composto auto-iglutinisnte, cujos dois componentes permanecem normalmente ' num estado es.

Tfl850 UR 197.823 de 21 de março de 1968./
Requerente; PqsawAL WILADI tEr0./gkO•PeOL0./
Skodelo Industrial; UM MO MODLO DE DOBRADIÇA, IWUt MOYEI3 AU

tabkizado, • são asatidol separados ate imediatamente antes do seu uso, a /
1 . Um novo modko de dobrudiqa para máveis en geral, /

fim de impedir stá interação prematura; e submeter o conjunto resultante de/
pnetaultico a

AM

preso externa, visando 1 obtenção de una juntura unifor../

me, entre a aludida ' superfície para contato com a estrada e a mencionada ti.

do a 2 mais curta que a 1 e tendo suaShaste mais curta vinda em 12
guio reto e provida de orifícios escarriados 3, e artieuleveis, ume

ra 3're-formada de Pana4 de rodagem.
Resvándica-se a paioridade do correspondente podido deposita-

•

ca yseterizado po 'r formar-se de duas placas retangulares 1 e 2, sen-

placa na outra, por meio de um rebite 4 atravessado na extremadade/
da haste mais longa da borra 2 e no hostie mais curte awbarra 1 .

do !jos Estados Unido., da Ámerica em 1 de maio de 1961 sob no 106.586.

que ' e tambem'provida de o 'rifícios escarriados 5./

Ponto na 1 do total de 9 pontos apresentados.

Ponto n o 1 de total de 2 pontos aprosentaaos.,

XtRW N e 197.237 Se 23 de lev2reiro de 1968./
Requsrentet DISAL S/A. INDUSTRIA .E COMERCIO./SÀO PAULO./
Industrial: NO 3J0 8 OhIGINAL DESEMPOA APLICAS30 EW TAPE
*Das
n otyfflcs FINS./
Retvindicaçóes./

1 - Novo e original desenho ' aplicável eu tapetes e ou troa fies, representado em duas faces, uma das quais caracteriza-se
esseaciaLnents por ima pluralidade de elevaçãos semi-esfericas (1),,
.1
. convalientenente.distandia das entre si; e por ter envolvendo Cada
ama as elevaçOss une serie anelar ale pequeninas saliaacias (2 tal

•gSNO Ne 149.139 de 14 de maio de 1963

hem assi-osferiseas/

Requerente& SANDOZ PATENTS LTD = CANAD.(

Penso na 1 do total de

3 pontos

Privilegio de Invenção: "PROCESSO DE FABRICAÇXO DE QUINACRI-DINA.DIONAS 41
apresentados./

MEARES"
REIVINDICACDEQ

1 . Processo de fabricação de quinacridina-dionas lineares ir
por aquecimento de ácidos bis-(arilamino)-benzeno-dicarboxílicos ou de Sena/
esteres com um agente de condensação, caracterizado pelo fato de se aquecer/
comum halogeneto de fOsforo como agente de condensação em presença de um
Solvente orgenico indiferente.
Reivindica-oe a prioridade dos correspondentes pedidos dePO4
tados na Saíça em 15 de maio de 1962 sob no 5.692/62, em 31 de julho de ....
'. 1962, sob no 9.144/62, em 31 de julho de 1962, sob no 9 .1 45. 8 99 9 de abrt,
Ás, 1963, sob n 0 4.51903.
Ponto nO 1 do total de 5 pontoe apresentados,

TÉRSa i No 146.327

22 de janoSso de 1965

Requente: IMPERIAL CHEKICAL INDUSTRIES LIMITEIS = INGLATERRA
TETPut-FIZIO2a
Pri v - 1,Cgio dte Invenção* ".ePERFEMADO PROCESSO PARA PROLUÇXO DE

.12DPIO NO 149.710 de 6 de junho de 1963
Requerente; SANDOZ PATIRTS , LTDA. - su44
Privilégio de Invenção: " PROCESSO DE FABRICAÇXO DE DERWADOS 1, 2, 3 TRIAZOLICOS DA 3 PENIL-CUMARINA INCOLORES OU
QUASE INconoun,
REIVINDICAÇOSS •

...ETIsENO"
aEIVINaICACOPa

1 . Aperfeieoado processo para

Processo de fabricação de derivadou
lices da 3-fenil-cumArina incolores ou quase incolores. cum eorresnondes
1 -

a

produção de tetra-fluor-eti-

dágua, go
lenc e:.a piróliso de'Monocloro-difluor-motano misturado em vapor

fdrmula geral:

ys-k,

tda
rac.:zue•o peie fato de que uma mistura de monocloro-fluor-metano e de

dc:v3 moles d( apor ditara pr-e-aquecido, por moi daquele, é pastada, /
sob c:cotações subst:encialrente adiabáticas, atravee de uma zona na qual o mo
wr

noc4c-Glfluor-motLnryi pdsolisado e a mistura então esfriada para condes;
soo e varur, contendo o vapsr pre-squocido calor suficiente para levar a

mis

.turs guoote 1 eee¡Art,t.re de pir61.se.
.ploe.st

prir.dao d'secrres pond ent e s pedidos deposa

C
coa qual A reprosenia um . ,4dicea di-aiero-ariive evectualmente oubstitui.
do por grupos não ionogeueos :I.igado em 2 átomos de carbOnio vicinais ode
oa dtomos de azóto do núcleo triazdlicb, e R e Ri repreaentam um dtOmo
nerao-te: . f--P o r e,o fe c, de
n
n iocgeneo,
hidrogg nio ou um subátitulate no
tina nairua prindria de fdrmula

n

1;iglaturre um 24 de Janeiro de 1962 sob n o 2663,do 22 de junho de/

1e6a , schsl o

2408a sa9 de (Intlro .14 1963.

'onto r C 1 Co total do 17 pontos apresentados,
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' na qual R e Ri tem a significação acima mencionada, de se , comlinar . o sal
de diazonium formado com uma mina áromdtica primária ue copula em posição vizinha de um grupo arninadopriro, e de secenVeãer'por óxidaçãr
o corante o .aMino-áz6leo fotziatid,' . ètee ebiapoato:1,2¡3,triazds c6rree'"
pondente.
requerente reivinàica prioridade do corrt4ndente.
pedido de patente depositado na ;partição de Patentes da Suíça em '7 de.junho de 1962, sob o n2 6.887/62
Ponto ne 1 de 6 pontos apresentados.
TERMO Ne 150.749 de 12 de julho de 1963
Requerente: JOX0 AMARAL GOMES = SA0 PAULO
Privilegio de Invenção: "ORIGINAL GRELHA PARA ASSAR, FRITAR E COZER"
REIVINDICAOES
1- ORIG1NAL ORELHA PARA ASSAR,- FRITAR E COZER, que caracte-,.1

riza-se essencialmente por constituir-se de uma malha metálica (1) removível

preendendo ao menos duas camadas plásticas laminadas uma na outra, que são

submetidas juntamente operação de estiramento apoe . diduriknte . a 1amina916í
de modo ser obtida uSla ea' pessuradlizida; 'carateiized'ó 'por mpr'eender.M'
orientação por estiramento de pelo monos uma das usadas

de

PrestíCo do dite

material, sendo a orientação por estiramentn efe •Juada aP6s ao menos uma das/

camadas de plástico que fazem parte do matficial composto ter sido estabiliza
da por resfriamento, de tal modo que o estiramento do material assegure orien

tação, enquanto ao menos uma das camadas plásticos ainda permaneça plásticál
em tal grau que a operação de ertiramento não aeNegure qualquer orientação.
,
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositarn
do na Repartição de Patentes da Suécia em 16 de maio de 1963 sob e* 5.408.
Ponto n0 1 do total de 2 pontos apresentados.
, TÉRRO Rd 161.008 de 21 de julho de 1964

que se, ajusta sabre um prato metálico (2) prato esse formado por duas folhas

Requerente:MONSANTO COMPANY . E.U.A.

Metálicas tendo a superfície inferior vazada por furos (5) Para melhor dis-/

Privilegio de Ilvenção: "PROCESSO PARA A PREPARAÇA0 DE ESTERES DE ÁCIDOS CAB

tribuição . do calor para a sul p erfície metálicasuperior e tendes rasgos (4) /

BOXILICOS E COMPOSIg0 PIASTIPICADA CONTENDO OS ERA

na sua superfície lateral para escapamento dos gases, e tem-se fixado ao
to um cabo (3) cOm uma proteção isotérmica qualquer (6).
Ponto n e 1 do total de 2 pontos apresentados.

Pril

.MCG0
REIV2NDICAMES
1 - Um processo para a P r oPe r eÇão de

um éster de um ácido

cat

ooxilico, caracterizado pela reação na proporção de um moi de um di-baloalca,
no contendo de 1 á 20 átomos de carbono e cerca de dois moles de um anima all

f16.1'

tática terciária saturada com dois moles aproximadamente do ácido carboXillei
a ser esterificado.
Ponto no 1 do total de 19 pontos apresentados.
Ttrtmo Ne 172.175 de 17 de agOsto de 1965
Requerente: AMERICAN RADTATOR AND STANDARD
TERMO N o

1 54 . 533

de 13 de novembro de 1963

Requerente: N.V. ONDERZOEKINGSINSTIIWT RESEARCR

SANINÁRY CORPORATION -

Privilégio de Invenção: "SEDE DE VÁLVULA E PROCESSO PARA PARRICAR

A Kli2

)(0

•
ROLANDA

REIVINDICAÇCES

Privilegio de Invenção: "UM PROCESSO PARA UNIR PONTAS DE FIOS"
REIVINDICACCES

1 . UM processo para unir ao menos duas pontas de fios multifilamentares, caracterizado'porque ao menos duas pontas de fios são justapoa
tas, paralelamente uma 1. outra, porque o feixe de tios de porç3es justapos-/
tas; assim obtido 4 fixado em ao menos dois lugares, e porque se dirige pelo
Menos um jato de gás sObre as porg3es de fios justapostas entre os pontos de
fixação, enquanto as porOes de rios justapostas 5g mentidos sob tensão.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita.
d0Pa Holanda em )..4 de novembro de 1962 sob no 285.518.
- Ponto n o l'do total de 5 ponto:: apresentados.

2 - Séde de vdlvula, caracterizada pelo fato ao se:
composta de uma mistura selecionada de grupo de mistura que consiste
em: de 85 a 99 por cento de alumina, contrapeso de talco; 35 a "ga
por cento de alumina, de 1 a 4 por cento de talco; de O a 6 por cent6
de caul im ; e da 35 a 70 por cento de zircão, de O a 30 por cento de al
licato de magnésio e zircenio, de 7 a 30 por oeto de silicato de °dlcio e zirdnio, de O a 25 por cento de argila am esferas e de O a 25
por cento de caulim.
Ponto n5 1 de 4 pontos apresentados.
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TURO nu 178.544 de 6 de abril de 1966./
Requerente; CISA SocAtá Anonyme./HUIÇÁ./

TERMO •N2 152.224 de 15 de maio de 1964
Requerentii:
AR 'TETRA . =

SUÉCIA

Privilezio de . Invnção: "PROCESSO PARA PRODUZIR UM MATERIAL, COMPOSTO,

'aná

DO"
pEIVINDICACOES
2 - Processo

para produzir up material C posto laminado, eqm

Invengflos PROCESSO PARA A FADRICAÇ2m E resivapos DE 2TWILBFAZOXAZa. E CORPOSIÇOES cosmÉTIcAs campo os ~OS./

Privilegio de

Reivindicações./
1 - Processo para a fabricação da derivados de E- fanilbengs

340
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:oreiru do

4

'ica'reir,"tàridó enrcrpriede'deit'èb'sorvedore's'do'ultraviol'eta,.que contize'
urna ou duas das posiçaer, 5, 6,
, 3 , ou 4', mas não adjacentee uma
outra um grupo de liado carboxílico convertido funcionialmen
cesso
'terizado pelo fato de sé condensar um•o -h icleoxiaaireebeezen
cora.um'41.,
eido- beniene monbearboxieeco ou tien heleeeneto, tstISs dols.reag.entes/
preenchendo as condepões precedaltee, sob condições eliminadoi!es de /
ígua./
A depoeitente raS,vAndc a preteidade do coreespendente pe.
dido, depositado na Repartição de Patentes da Suíça, em 6 de abril de
1965, sob o na 4.789/65./
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fio/imante diepereiveia

em veículos orelnicoe, oaracterizado polo feto
de que ema mistura, Constituída de e= cemente, uma resina sintetica 041
- !
•
'
••11,.
natural com ponto de amolecimento acwee de 1202 C., e um disparzente
nio=inorginico - eventualmente jun•o com um anti-oxidante - Amassada
4 ãmeperetuess entre 70 á 1500C. e em 'seguida esfriaee e o granu1ado e°.
obtido
bmetido 1 moagem./

A depositante reivindica a prioridade do correspondente/.
pedido, depositado na RepertiOle de Patentes de Alemanha, me ge de e .
bril da 1965, sob o nt5mero F 45 ._. :5"Isr c/a2./

Ponto n e 1 do totee de 9 pGatos epreGenteeoe./
Poneo na 1 do total da 7 pontos apresentadoad
TUMO No 175.695 de 13 de ebeil de 1966./
Requerente:

ETABLISSEMESTS ITELMANN./eRANÇA./

Privel;eio de Invengos
riOnicos,

rwasso DE PkbeARAÇXO DE nnus CORANTW CA
APLICÁVEIS A TINGIMBA,e

eER.510 Ne 179.157 de 29 de abril de 1966
Requerente: PARBwDREE EOISCHST 4:TIRGESHLLS0HAI2 - ALEMANHA.
Privilegio de Invenção: " PROOe'SO PARA A OBTENÇÃO DE CORANTES DISAZOIcoe, SOLVVEIS RN XOU*, QUE CONTÉM METAL"

Reivindicações./

REIVINDICAÇOEs

1 . Processo ee peeparação do avos corantes ou de mie-Juras de corantes cetiônecos, aplicr:vees ;'ttingia, da fOemula,

1 - Proceseo para a obtenção de oomplexoe de cobre, ok
~ao ou crç•A, hiárossoldved, de corantes diseedicoe que, ne forma gni
dos liyres. ce,resronde= à ideeeela gera) (1)
or
1

(E)

on Jur

1

1 Ni

.,, c, I

e

0

i2
C3)----_

I I. . ,I
..,"
so n.
3

'

_1„

oLde

'7f

ht-/

eeo

na quel . o teleleo neftaleeico A pnad este!: ruUstituíO,

nr4 ou diversos átonos de cloro ou de bruno, um ou dois grupos hidrorie um /
ou dois grupos O-Y, Y representeneo um grupo alquila, aralquila ou_
:trila, de prefeAncia o grupo mutila ou etila, o ruíam, beste11c° le
pode estar substituido por 4twos 'de cloro ou de bromo, grupos me .

doa
-

(1)
•

dóJ

(2)
- Cb:

(3).
e 4e e n O ou 1, cedo a soma de m e n no minimo 1, e os ndcleoe benzenicos A e B 1,Odem couber outros substituintes bidrossolubilizantes ou .não
hidrr rsclubilizantes, oerecterizado eor se copular compostos complexos
/
de cobre,. cobalto ou ercso de corantes ásnozdicoo, que, em forma de doidoe
corres:ondem a fer.4u1a cotai (4)

tila O-Y, nitrila ou trifluovonetila, soldo que, pelos menos, um
dos nticleos A e E porta um substituinte, R representa um Empo al -

Off

quilo ou aralquila e E representa Um aniente monovelente ou o seu /
equivalente, enreecneenizeeja pelo fato de se trararem, estempetatures

QH EU,
=N

empreendidas entre 100 o 100 e C, derivedos do naftoileno.benzPneee
e•I de fOrmulas

SO•l•

(4)

onde E c-a pocoue-: os vlvre: aij.n e o ndcico benzeeico A pode ser suba.
tituido ainda .- .• iortalmente nove iess??ito dolos, 'co, aminas diazotisedee
aft. fdremla Eersl (5'

11211.--„ree

ey,

AR

qual Os substitulatea do A e . B são como acima definidos, com

'agentes de a/quilação, eventualmente, em presença de solvente or. •
Alceei
A requerente reivindica a prioridade do oorrespondentef
pedido depositado na Itepartieão de Patentes da França, cm 13 de a .
bril de 1965, sob se L 13.041./
único ponto apresentedo./
efte40 NO 170,859 de 20 de abril de 1966./
Requerentes FARBENFABRIKENBA ZIIEAKCIENOILLSCHAFT,/REPUBLICA FEDERAL,
ALEMÃ./
IM

Privillgie

Inveaegos PROCESSO PÁRA á OBTENÇÃO DE PREPARAÇOSS DE PIS:
'01WT0S FACILMBRTg DISPUS/VEIS EM VE/OULOS ORGINICOS./
de

TP.WO Na 197.154 de 21 de feve-eiro de 1968./
Requerentes MANOEL ORRO6RIO Dt. FHEITAS./SMO PAULO.,.
'
modelo
Industrial: ENFEITE COM BEL6UI0 E TERMÔME1IE0 PANA PONTA-In
DE CARRO PEQUENO./
Re ivin dieeoõeee/ •
• 1, -

Hnfeite com eelOgio e termõmetro pare eerta-luva d.
nrro pequeno, caracterizado por se con.stituir de um releigio (1)
de um altlmetro ou termOmetro (2) ambos t ooM mostredee luminosor, e
de ume gPlicada hee:,e horizontel (3) eet ee r. euelae
DeÇae.

Reeeiedicaebee.,
1 e Proceeeo pare a obtenção

onde 5 e n possuem os valores citado n e o ndcleo benzenico 2 pode ainda
eer substituido como moina descrito, em meio fracamente doido, escolheu
do as componentes (4) e (5) de tal maneiro, qnó a coma de m e n í no ml
nimo 1 e no míximo 2.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, de
positado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 29 de abril de 1q6e
sob o na F 44 928 Illb/224e.
Porto n2 1 de 2 rentes stereeentades.

de

preperaeões de pigmentoe

Ponto ne 1 do total de 2 ecneoe aeeeventedor.e
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