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N9 633.830 - Fábrica de Conservas
de Pescado Carrubba. Ltda.
N9 634.077 - Panificadora Uirapuru Ltda.
INDUéTRIAL
NO 634.342 - Calçados Mohbt LiServiço de Recepção,
Fátima Confecções mitada.
informação e Expedição
NO 599.313
N9 526.780 --J. Televisão Excelsior
N9 635.019 - Comercial Herman
Ltda.
ltio S. A.
Mazer
Ltda.
Industrial
PlásRuwà
599.370
No
No 529.194 - Riccitelli & Spaiiani
Em 25 de janeiro de 1971
.N9 635.337 - Alzemiro Breyer &
tica Ltda.
Ltda.
Cia.
Ltda.
No 599.576 - Planinco Planos de
Arquivados por falta de pagaN9 636.582 - Mercadinho Vila Mo:
N9 534.144 --- ComOrcial San Remo Investimentos e Construções Ltda.
mento da taxa final:
raes Ltda.
de Botões e Afins Ltda.
o
• N° 599.742 - Orsem Serralheria e
No 636.939 - Auto Rego Freitaa
N9 534.427 - D'Abronzo S. A.
N9 149.285 -= Monsanto Company.
Estruturas Metálicas Ltda.
Ltda.
N9 152.960 - Monsanto Company. Com . e Ind. de Bebidas.
• N9 600.800 - Dr. Manabu Akashi.
N9 637.485 - Abel da Câmara MarJamil Elias,
N9 535.123
N9 154.880 - Floriano Fellinutir EsN'? 601.114. - Empresa Jornalística tins.
N9 537.608 - Ind. e Com. de CosSenfelder.
Leyan Ltda.
N9 638.181 - Lenkurt Elétrica LiN9 155.479 - Joh Fleinewefers méticos Erikon Ltda.
•
N9 603.884. - Giovani Conrado Pon- mitada.
Riohne.
N9 537.758 - Ind. e Com. de Be- zeta.
N9 638.997 - Ótica Vinte e Um Libidas ,x Pernambucanas S. A. N9 156.041 - Antônio Petrelli.
N9 608.805 -- Ikepa Ind. e Com. mitada.
No 538.349 - Companhia Cestol In- S. A.Ng 158.3553 - Albert Marcel CyNo. 639.913 - Nicodemos Barreto
dústrias de Óleos Vegetais.
prien Alexandre.
N9 609.074 - Nilo Santos Pinto.
S. A. .
N9 544.552 - Cafeeira Manclijuba
N9 159.999 - Correntes e EngeNO 609.080 - Nilo Santos Pinto. Ferragens
NO 640.107 - Floriano Duarte.
ttagens Coragagê S.. A.' Ind. e Com. Ltda.
N9 609.737 -- Açonac Aços NacioN9 641.9558 - Flávio Matos.
No 545.095 - Brasimac S. A. Com. nais Ltda.
N9 160.040 - N. V. Philips'GloeiN9 643.001 - Alfelan Com. Ime Ind.
lampenfabrieken.
NO 610.505 - Emtec Empresa Téc- portação
e Exportação S. A.
nica
de
AssistênciaComercial
Ltda.
551.019
Galvano
Baukus
InN9
Ambrósio
Fi161.594
Manoel
N9
N9 611.107 - Editôra Venus PuNo 644.205 - Frangolândia Ltda.
dustrial e Comercial Ltda.
lho S. A. Ind. e Com:
N9' 644.676 - Metalúrgica •olzen
No 557.388 - Metal Gravura Me- blicações e -Publicidade Ltda.
N9 161.595 - Manoel Ainbrósio FiLtda.
grav Ltda.
lho- S. A. Inud. e Com.
NO 611.183 - Ivo Sante Donin.
Mário Isao Nakaya
N9 644.849
N9 559.199 - Ind. e Com. de MaNO 612.638
Publi City Show Li- e Takasi
Arquivados por falta de pagamen- lhas Cheneltex Ltda.
Hashimoto.
mitada.
to d ataxa final:
N9 644.940 - Arena Langen Com. e
N9 560.061 - Moda Praia e Campo NO 613.278 - • Oswaido Marcucci.
Ltda.
ri9 263.696 - Inap Ind. Nacional Adoração Ltda.
No 613.948 - Metalúrgica Andirc Representações
N9 645.186 - Prima Eletro DomésN9 561:414 - A-gropema S. A. Com. Ltda. - Arquivem-se os processos.
cie Aparelhos de Precisão Ltda.
•
Companhia Petropo- ticos S. A.
N9 614.500
N 9 359.849 - Santa Lúcia S. A. e Ind.
N9 562.323 - Poly Screen Impresso- litana.
Agricultura Ind. e Com.
N9 645,414 - Tecidos Irmãos Abad
N/ 615.613 - Sociedade Rádio 8. A.
N9 376.120 - Macapá Ind. de Auto ra Comercial Ltda.
eças 8. A.
No 645.432 - Fiação e Tecelagem
N9 568.146 - Cibus S. A. Com . e Marconi Ltda..
.N9 622.1ã3 - Socledade Eletro Qui- Linense S. A.
N9 386.911 - Macapá. Ind. de Auto Administração.
alai i Ltda.
Dinilsa Distribuidora
Peças S. A.
N9 645.5,8
NO 568.649 - Metalúrgica Iguaçu r
NO 623.155 - José Barros Hurtado. Nadional de Iluminação S. A.
N9 412.610 - Ind. Brasileira de S. A-.
N9 625.274 - Turismo Soares SiTratores e Máquinas Agrícolas TraNo 646.047 - Ind. de Bebidas VaiEditôra Compingraf
N9 568.784
queira.
maga S. A.
paraíso S. A.
- Ltda.
N9 626.022 - Super Mercados Super
N . 583.097 - Cia. Eletroquímica
N9 413.890 - Velocimetfo BandeiNO 646.424 - Restalma Sociedade
S. A.
de Osasco.
rante Comercial Ltda.
Paulista de Lanches Ltda.
N9 626.384 - Ind. e Com. Irbis
Cia.
N° 424.974 - Drogaria do Farto
No 646.877 - Heimfarth
Clemente, Machado
N9 585.952
Ltda.
Ltda.
8. A.
de Souza Química Industrial Ltda.
N9
626.511
Frigorífico
Serrano
Da.nebra Ind. e Com.
.647.014 - Ind. e Com. Tex Sea
No 440.175
N9 587.183 - Fábrica de Cigarros
S. A.
de Móveis Ltda.
Ltda.
Sudan S. A.
No
626.964
Indústrias
Kluppel
N9 647.597 - Luís Andras Requena,
N9 442.458 - Ind. e Com. de MeN9 588.301 - Repórter Sindical LiLtda.
talúrgica Wisinfer Ltda.
N9 647.620 - Ind. São Camilo Limitada.
627.173
Ind.
de
Calçados
e
N9
mitada.
588.909
SodesiI
S.
A.
Ind.
de
N9
458.092
Cipal
Cia.
Paulista
N9
Lixas Cadarlix Ltda.
Adesivos.
de Lubrificantes.
N9 628.209 - Restaurante Min Mar No 447.p83 - Jaipur Bijouterias Li500,369
Druk
Pak
A.
G.
DiaN9
N9 590.723 - Lapidação da
Ltda.
- mitada.
NO 648.038 - Jorge Ricardo RothN9 482.782 - Comerciai Alto do inntes Antuérpia -Ltda.
N9 628.942 - José Ferreira de
piranga Ltda.
'nirsch Meisels.
N9 591.309 - L'Henriêtte Confeita- Souza.
N9 648.182 - Titi Fone Ind. e Com.
N9 504.535 - Imperial Máquinas ria Ltda.
NO 629.227 - Cooperativa, Agrícola
de Produtos Eletrônicos Ltda.
•
S. A.
NO 5591.730 - Empório Santa Eleu- de Cotia Cooperativa Central.
N9 648.373 - Produções Musicais
N9 513.905 -- Senoflcx Ind. de Ca- cádia Ltda.
N9 630. 1;83 - Ind. de Alimentos e
Ltda.
Lena Ltda.
os
NO 592.261 - Recotex Auto yeeks Chocolates Mauer Ltda.N9 648.45 • Chétpstamp Ind. e
NO 530.446 - Mauro Suaens de
NO 514.609 - Cia. Era:Alain de Pi- Ltda.
Com. Ltda.
s Sintéticas.
Panart S., A. Ind. e Barros.
No 594.037
N9 648.762 - ECODIL S. li. - EmNo 514.868 -- Emprésa deã.guas Com. de Painéis.
NO 630.951 - Rolcornp comercial prêsa
e Importação.
1N•-1 • -icrais Ibirs
N9 . 596.530 -= Maria Franco Luiz. Importadora e Exportadora Ltda.
Chafic Hreiz.
648.857
No 631.209 -- Tratecliesel Com. e . N°
N9 517.623 - ('riu. ( ind. de BeN9 596.531 - Panificadora Silva
No 649,658 - Agro Pecuária e InIinnortaçã,d Ltda.
bidas Bertau.noli Ltda.
Teles Ltda.
dustrial
Agronil
Ltda.
NO 631.866 - Auto Barrç Funda
N9 596.661 - Produtos .Perstorp
1\T° 59 3.859 - P1?-a :P lúsQcos AtlânLtda.
No 649.827 - Lojas Ric Rob Ltda.
•
,flid.
de
PlOsticos
S.
A.,
tico S. A.
Metalúrgica Vargas
N9 6513.544
N9
632.227
-Cofac
Com
.e
Ind.
597.633
primavera
Ind.
e
NO.945 - Socied.s de arniaoét! N9
Limitada.
S. A.
I irnitada
roa.'
de
Produtos
Aromáticos
Ltda.
tica
•
NO 651.615 -- Jóias Seineil, Lind"
' Programas do
NO 633.710 - -Correio 'as Manhã
N9 598.223 -rclitf)ra .c.kráfica I-aNç. 525.203
fada
8. A.
:Paraná Ltda.
thu Tida.
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OrICIAL (Seção In

,

I)

O expect6clice cias ,reparfzçpee

publicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção de Comunicações ité; ás 17 horas O atendimento do pública pela Seção. de
Redação será de 12 às 18 horas.

°negue ou_ vaie postai, ana favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional Quanto ao
contrato de porte aéreo, em lavar
da Delegacia Regional da Emprésa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.

iE:X P. E E) í E/N T E
DOAR:TAMENTO DE ,IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAL

2) Os originais para publicaçao,
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
• devidamente autenticados, deverão
,ser datilografados diretamente, em
CHEFC DA SEÇÃO 02t REDAÇÃO
espaço dois, em papel acetinado CHEFE 00 SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES
ou apergaminhado, medindo 22x33
PILORIANO GUIMARÃES
• centímetros; sem emendas ou ra- J. B.DE ALMEIDA CARNEIRO
suras que dificultem a sua com• previsão, em especial quando conDIÁRIO C)FICIAL
i tiverem tabelas.

6) No caso de porte aereo para
localidade não servida por êsse
meio de transporte, a Delegacia
Reg;onal da Emprêsa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.,

sEçAo

Serão admitidas cópias em tinta
,prêta e indelével, a critério do
i D I N.
3) As reclamações pertinentes

'4 matéria retribuída, nos casos de

Seção. do Public:ideia* do expediente do Oapartarriento
Nscinna) de Propriedade Induatrial do ~listaria
de Irsdústria e do Comércio

imprEsse nas °times do Der.ertan.cnto de imprensa Nacional

•

BR ASILIA

'erro ou omissão, sãrão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subsepiente à publicação,

SINATURAS

•

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

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

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniriardo sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente O pedido
22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
semestral ou anual O prazo das
Cr$ 45,00
assinaturas para o Exterior ê sómente anual e não haverá trans'
porte por via aérea

á) As assinaturas serão tomaias no D I N O transporte por Semestre
Cr$ 30,00 [Semestre
.
.,
via aérea será contratado separa- dr:t-,nente com a Delegacia da Em- Ano
...
....
Cr$ 60.00 Ano
•
i : rCsa Brasileira de Correios e TeExterior
c,
Exterior,
flgrefos em Brasília Esta poderá
.? encarregar também de encami- Ano • iLa_ki_ii • !o ."... Cr$ 65,001Ano
•
• Cr$ 50,00
71 ha?' o pedido de assinatura ao
1, I N Neste caso, o assinante diPORTE AEREO
r.:;:rá ao DIN o pedido de assimiinra e o pagamento do valor
Cr$ 204,00
cyrrespondente, na forma do item Mensal .. Cr$ 17,00 1 Semestral Cr$ 102,001 Anual
f
s! i guinte •
NÚMERO AVULSO
•

•

)) A remessa de valores para
assinatura, que será acompanhada
dé esclarecimentos quanto à sua
licação, será feita sántente por
N. 65'2.291 - Protetora Anti Roubos
Rag Jos Ltda.
N 652 486 - Casa Eletro Aramã
Lim. ada.
N (152.805 - Reitel Representações
e instalações Técnicas Ltda.
N9. 652.937 - Moustache Modas Limita
N 9 ,653.221 - Mercadora S. A. Lnd.' e Com.
N' i5a.351 - Com. de Jóias Anaenza L da.
N9 53.900 - Antoni) de Mendonça.
N9 ri53.950 - Recuper Ind. e Com.
de A tefatos de Metais Ltda.
N9 655.944 - Bar e Lanches Amil
N9 i 656.308 - Cia. Industrial de
Perfil , .dos Jafet.
N9 ' 557.268 -- Arte-lova Móveis e
Decor'ções Ltda.
N 58.092 - Tinturaria Flora Liin.tad
Nç' 6/9.981 - CIPA S. A. - Industrial c'e Produtos Alimentares.
• 1i61.547 - ENADIL S. A. Emr.rêm Nacional de impOrtação.
461.555 - ENhDIL S, A. Emorê .a Nacional de Importação.
No i'[61.566 - ENADIL S. A. Emorem. Nacional de Importação.
N9 6;1.693 - Guilherme Guerreiro
Falcão
N' 612.058 -- J. V. Mendes Filho.
Ne 6i2.142 - Paulu Antonio Dias
Menen
Ind. e Com. de ConN 9 661.593
Secções , Flanex Ltda.
Cosmonauto Peças e
N' 5(2.607
Acei.;:ór,os P/ Autos Ltda.
N9 661.449 - Ind. 4e. Ferramentas
Agricok's Foice S. A.
• N' 661.137 -• Companhia Auxiiriar
di Cot . struçÕas e Reparos. . Navais
.CAbRE
Auto JUntas ConseNo 66'5.185
lhe . 3 Tda.
IV 660.968 - Auto Meçánica Matinata

11- • •

• ft,. 11 111 •

Cr$

..".

- O preço do número avulso figura na última pdgina de cada
exemplar
-- O preço do exemplar atrasado seri% acrescido de Cr$ 0,01,
te do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
N9 673.099 - Almeida Terra Importaçoo e Com. de Peças para Auto Limitada.
N 9 673.594 - Brait Com, e Ind. Limitada.
N9 677.139 - Saga S. A. - Com. e
indústria.
N9 680.0E0 - Maquimotor Com. de
Máquinas Ltda.
N9 683.341 - Lubrifil Lubrificantes
Limitada.
N9 684.392 - Fofocas Lanches Limitada.
Nv 691.246 - Cia. Agrícola Santa
Joana S. A.
1\19 693.782 - Ind. Brasileira de Bicicletas Gor:cke S. A.'
N9 64.053 - Walzi Mecânica Indústria e Com. Ltda.
N9 694.976 - Malharia e Confecções
Detanik Ltda.
N .' 694.785 - Comercial de Automóveis Joana D'Arc Ltda.
N 9 698.665 - Calçados Irente Ltda.
N9 699.439 - Distrama Distribuidora de Tratores e Máquinas Agrícolas Ltda.
N9 699.733' - Confecções Irilex Limitada.
N9 701.960 - ,Petrominas Petróleo
Minas Gerais S. A.
N9 705.869 - Continental Ind. e
Com. Ltda.
1\19 706.018 - Cidal Comercial Importadora de Acordeões Limitada.
N" 705.617 - Pluriform Laminados
Plásticos Ltda.
N9 707.843 - Diboplas Ind. e Coin.
de Plásticos Ltda. •I
N 710.336 - Napacar Capas e Tapetes Para Automóveis Ltda.
N9 710.337 - Napacar Capas e Tapetes Para Automóveis Ltda.
- N9 710.339.- -f- N5PURC tea1Nes,,e. Tapetes Para Automóveis Ltda.
Com. de Plástiebs
•1% 9 712.899
semar Ltda.
Irmão InN9 719.757
dústria e Com. S. A.

Arquivem-se os processost

Divisão de Marcas
Etn, 25 de Janeiro de 1971

Notificactio
Depois de decorrido o prazo de 60
dias, a partir da presente data
para recurso ou impugnação e se
nenhum interessado do mesmo se
valer ficam notificados os requerentes abaixo mencionados para
comparecer a 'este Departamento,
a fim de efetuarem o pagamento
da taxa final, dentro do prazo de
60 dias, cOntados da data em que
tiver expirado aquele prazo de
recurso.

Marcas Deferidas
N. 461.359 - Labate - Gasparoto
Labate £1 Cia. - Cl. 48 - Registre-se.
N. 636.442 - Hidro-Axiten - Zambon Laboratóiios, Farmacéuticos_S. A,
- Cr. 3 - Registre-se.

Exigências
N. 679.850 - Casanova Moveis e
Decorações Ltda. (Cumpra o art. 73
ken como sua inscrição no C.G.C.).
N. 418.276 - Laboratorio Especiafarnia S.A. (Declare o numero da in*,crição no C.G.C.).
N. 498.637 - Multicor Tintas Soc:edade (Novos exemplares rfivindicando sómente os art:gos relativo ao objeto da sociedade).
N. 635.515 *- N.V. Philips * Gloeilampemfabrieken (Procuração de acôrdo com o .art. 162).
' Arquivados de acôr4cs oiá ,,a;-tigo 99 § 2 , do
N. 302.340 . Fabrasa S.A. fábrica Brasileira de Laminas,

9) A renovação deverd ter solicitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
e do porte aéreo Vencidos, serão
suspensos Independentemente de
aviso-prévio
10) Para receberem os suplementos às edições dos Órgãos offciais. os assinantes deverão solicftá-los no ato da assinatura.
N. 393.34.3 - Distribuidora de Ari
t5gos Domésticos Cytylux S.A.
N. 425.461 - *Antall . ° de Almeida,'
N. 435.820 - Lucile Valliere.
N. 432.377 - Paulo Marcelo Be.
zefra de •Menezes.
N. 455.740 - Mechanica Urania
mitada.
N. 473.157 - Alcyon Bretan.
N. 474.786 - Textil Kyriakos Som
ciedade Anômma.
N. 505.67/ - Icocel Indústria e C04
mércio de Colchões Especiais Ltda.
N. 512.536 - Norte Sul Constrws
ção Civil Ltda,
N. 515.464 - Frigorificos Minas G
ra"s S.A.
N. 523.006 - Mecânica Federal LIA
mitada.
N. 536.385 - Indústria de Molhas
Terezinha Ltda.
N. 540.781 -- Industrio e Comercia
Gráfica Maris Lt da.
N. 544.435 - Artefatos' de Metais
Sanca Ltda.
N. 546.286 -- Rocal S.A. Comer.
cio e Imponação de Ap*,relitos Eletro
Domésticos.
N. 551.959 *- • Mario 12,.ti,
N. 552.874 -- Confecok. 5 Orlai Co.
inércia Indústria Limitada.
N. 554.839 -- Malhara Iam Limi.
tada.
Companhia Gaspar
N. 562.193
Gasparian Industrial.
N. 567.297 •-- Sasther Inch;: ,tria e
Comércio de Confecções Ltda.
N. 567.487 -- Feltrin lrinoo,, Cia.
Indústria Textil S.A.
N. 567.491 -- Feltro. 1 - o .,os Cia.
„Judust,ria„Te4til
N. 577 607 -..
'Ltda.
S60 -- V. D de Andrade
N.
I 1),T, Lar.,
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Na .648.473 ,- Comércio e Repre- N. 658.410 - 'Sete Dias Edithra
Petronius Mgazine
N. 587.180 - Hennes Folia da N. 635.26a
sentação de Máquinas e Ferramentas Lida.
Ltda.
14 9 N 9 658.426 - Jornal Israelita.
ONEE Ltda.
; N. 598.154 - Tecelagem Guarana . N 9 635.268 - Petronius Magazine
149 658.478 -- Filme Fixo, Publici648.488
Sutram
Sudertrucks
9
N
Limitada.
Ihdústria e Comércio Ltda.
dade Ltda.
Motores- Comércio S. A.
635.784
José
Fernandes
Gar9
1(9 658.492 - Edôtora TV Sul Ltda,
N. 601.375 - Banco Industrial Co- N
N9, 648.550 - Comercial Importadora de Rolamentos Rudgel Ltda. . N9 658.567 - Guarapary Filmes
; Marcial e Importadora Ltda. No' 635 850
Confecções
Sanvan
•
'
N9 648..551 Indústria e Comércio
, N. 601.402 - Foto Studio Oasis Limitada.
658.568 - Leiba Litva.
Calçados 1Viontiel Li- de Acessó r ios Para Veículos T'cnoro. 149
'-Ltda.
' N9 635.986'
N9 658.607 - Lansa - Laminação
N. 602.066 - S.A. de Materiais raitada. /
N9 648.744 aa ECODIL S. A. de Metais S.A.
Nassim Cury e Na,bil Eint3r.sa. Comercial de Importação. e Artefatos
. N 9 636.447
aiétricos Same.
N9 658.624 - Livraria Stark S.A.
'648.760
ECODIL
S.
A.
N. 602.517 - Artefatos de Borra- Cury.
N9
'149 658.648 - Graciétte Medeiros
-ela e Indústria Mecânica João Maga , N9 637.125 - Comaanhia Brasileira Emprêsa Comercial de Importação.
de Santanna.
de
Fiação
e
Tecelagemde
Juta.
648.773
ECODIL
S.
A.
N
9
alton.
N9 658.647 - Gfaciette Medeiros
, N 9 638.095 - Paulo Roberto de Me- Emprêsa Comercial de Importação.
N. 602.753 - Sulena S.A. Sul- deiros e Albuquerque.
N 9 648.551 - Lejba Berex Fefer- de Sant'Anna.
149 658.648
Graciette Medeiros
'America de Engenharia e Equipamentos
& Cia. Ltda.
Ne 638.281 -' Apeara Indústria e baum 649.151
•
- Mecânica Técnica de Sant'Artna.
N9
para Indústrias Qu:micas.
Comércio Ltda.
1(9 658.649 -a- Maria le Carvalho
Ltda.
N. 602.858 - Moveis Prado IndúsN 9 638.282 - Ancora Indústria e Atleta
Lopes.
N 9 649.202 - Cotontex Limitada.
tria e Comérc:o Ltda.
Comércio Ltda.
149 658.662 - Newton Arguello.
9 650.090 - Calçados e Bolsas ZiN. 603.220 ---,Ancora Indústria e
N9 638.307 - Demesa Desenvolvi- lerN Ltda.
N 9 658.751 - Marmoa - Publicimento de Mercado S. A.
;Comércio Ltda.
dade
S.C. Ltda.
650./18
Incomar
Indústria
e
14
9
N 9 641.445 - Cia. de Representa- Com. de Materiais Refratários S. A.
N9 658.774 - Empreza Jornalística
N. 603.481 - Indústria e Comércio
ções e Negócios Promocionais. dos Sinos Ltda.
de Moveis Confolar Ltda,
N 9 650.305 - Aghazarian Indústria Vale
N 9 641.718 - Ancora Indústria e e Comércio
149 658.791 - Equipe Propaganda
•
de
Calçados
Ltda.
Cosy Indústria de Comércio Ltda.
N. 603.490
e Relações Públicas Ltda.
N9 842.795 - Armando Achilles de N9 650.539 - Formal Fornecedora 1(9 658.794 - Cardinal Marketing
Aparelhos Elétricos Ltda.
•
de Materiais Para Industriais Ltda. Pesquisas e Projetos Ltda.
N. 603.541 - 'Julio Cezar Cam- Facia Mello.
119 6A.535 - Loja de Tecidos Rio N9 650.719 - ITA - Implementos 149 658.821 - Renato da Silveira
pos.
e Tratores Agrícolas Ltda.
Fernandes Gonçalves.
N. 604.441 - Bela Vista S.A. Pai. Prêto Ltda.
Darey José Habig- N 9 650.808 - Manoel Fernandes
N9 644.53_7
dutos Alimentícios.
N9 658.845 - Plastipress - Editôla
zang.
Morello.
Sociedade Eletrônica
N 9 644.606 - Pucci S. A. -- Arte- N9 650.951 - Metalúrgica Gato- Li- de Jornais e Revistas Ltda.
N. 605.598
149 658.920 - Lis Escola para Cafatos de Borracha.
mitada.
Densen Ltda.
beleireiros Ltda.
651.423
Calçados
Torica
LiN
9
N. 605.766 - Indústria e Comércio
4.814
Estamparia
e
TintuN9 64
149 659.037 a-- Livraria Ibal Ltda.
mitada.
de Componentes Eletrônicos Kast
raria Santa Fé Ltda.
149 659.092 - 'Margarida Santos
Kurt
Samuel.
651.911
N
9
644.949
Walter
Monteiro
da
N9
Pereira Valente.
tada.
N9
657.716
Livio
Lima
Tecidos
149 659.128 - Televisão S.A. InN. 606.623 - Astronorninas Limi- Silva.
Sociedade Anônima.
N9 645.014 --- Auto Eletro Mecânica
dústria de Rádios e Televisão.
tada.
N 9 652.111 - Arituerpia Indústria
149 659.147 - Ana Paula Indústria
N. 606.920 - Confecções de Nylon Paraná Ltda.
de Roupas Ltda.
de Roupas Ltda.
N9 645.082 - Bazar Bambu Ltda.
652.295
Ind.
de
Calderaria
Advance Ltda.
N
9
Wiwi
Auto
Acessórios
645.07
N9
Vesuvio Ltda.
N9 659.352 - Pro-Marketinf PuN. 608.873 - Lucy Brum Gonçal- Limitada.
blicidade Ltda.
645.187
Prima
Eletro
Domés652.462
Confecções
Kina
LiN
9
N9
ves, Nelson Maia e Rosentini Peixoto
N 9 659.380 - Editôra Amambay
ticos S. A.
mitada.
de Andrade.
Ltda.
645.203
Priifia
Eletro
DomésN°_653.051
Amber
Confecções
LiN
9
N. 608.959 - Pedreira jaragua So149 659.408 - Sooinema Construção
ticos S. A.
mitada.
e Administração Cinemas Sociedade
iedade Annôána.
645.240
Wiktor
Gnstowski.
N
9
N9 653.363 - FAMOP - Fábrica de Civil.
N. 610.470 - Tecnomeanica In- N9 645.338 - Curtidora Santo An- Máquinas Operatrizes Ltda.
149- 659.439 - Ernesto da Silva
dustrial Pirituba Ltda.
tonio S. A.
N9 653.635 - Claudia Pereira.
Carneiro.
645.350
Jameson
S.
A.
InN°
653.823
José
Marques
CamaN
9
N. 611.306 - Manufatura de MaN9 859.445 - Editara Monterrey
e Comércio.
rinha.
lharia Velasco Indústria e Comércio Li- dústria
Auto Mecânica Ivan N9 654.062 - Companhia Fiação de Ltda. •
N 9 645.392
mitada.
4 9 659.466 - Editora Monterrey
1
Limitada.
Tecidos Santa Maria.
N. 612.037. - Renania Técnica InN 9 654.118 - Mirvaine Importação Ltda.
645.416
Tecidos
Irmãos
Abad
N
9
N9 659.489 - Luiz Carlos da Silva.
dustrial Ltda.
Limitada.
Anônima.
Rebral Representações Sociedade
N. 612.680
N 9 654.643.- Refinação Rebasil In- N 9 659.537 - Provid Promoções e
N9 645.585 - Comércio e Indústria dústria e Com. Ltda.
Divulgações Ltda.
1,-3rasiletra Ltda.
de Bicicletas Horimex S. A.
149 659.557 - Aviários São FranN9 654.743 - Alartec Alarmes TécN9 645.778 - Judite Feitora dos
N. 613.173 - Emporio Roxafonso
cisco Ltda.
nicos Ltda.
Santos.
Ltda.
Simotex Modas Ltda. N9 659.572 - Édson Pereira Leite.
9 654.762
N 9 645.888 - Iguassu Comércio e N
N. 613.784 -- indústrias Reunidas
N9 654.821 - Móveis Casa Nines 149 659.660 - Ciminas - Cia. Mi-.
Indústria
Ltda.
Limitada.
.-zão Jorge S.A.
neira de Participações Industriais
N9 646.034 - Luna S. A. - IndúsN. 614.012 - Antonio Custodio tria
e Comércio de Calçados.
149 654.924 - Indústrias Reunidas Lida.
149 659.800 - Guanabara de ProCosta,
N9 646.260 - Indústria de Calçados Max Woltson S. A.
N 9 655.378 - Mabel Manufatura de .duções Artísticas Ltda.
N. 614.395 - Aluizio Trigueiro Re- Miami Ltda.
N9 646.355 --- Indústria de Calçados Artefatos de Borracha e Ebonite Li- 14 9 659.819 - Waldemiro Barbosa
hendes.
da Silva.
Box-Calf
Ltda.
mitada.
N. 614.506 - Companhia PetropoN 9 646.390 Navitel Comercial e N9 655.735 - Calçados Silvinha Li- 149 659.820 - Waldendro Barbosa
litana.
Importadora de Máquinas Operatrize,s mitada.
da Silva.
N. 616.023 - Fábrica de Relogios Limitada.
N9 656.021 - Bar e Lanches Tiete N 9 _ 659.840 - Nelson
Charão - Peças de Precisão Parepe Ltda.
N9 846.447- Emprêsa de Engenha- Limitada.
Prieto.
N. 616.320 - Pennetal S.A. Me- ria Engenhei'ral Ltda.
N 9 656.084 - Athanase Cosmas Te- 149 659.888 - O Independente.
149 659.891 - Ivan Jorge Salles de
tais Perfumados.
N9 646.531 - Joaquim de Oliveira Peridis.
N9 856.180 - Calçados Arthur Li- Oliveira.
Figueiredo.
N. 618.356 --- Inelca S.A. Indúsmitada.
149 659.907 - Frigorifico Koyama
N9 .848.593 - Welcommw Indústria
aias Eletrônicas, 1'
N9 656.416 - Famofil Tinturaria e Ltda.
Ltda.
N. 618.361--- Inelca S.A. Indústria e'Comércio
Ltda.
Beneficiamento
de
Fios
149 659.931 - Edótora de Revistas
•
N9 846.826 - Confecções Bodone
149 656.543 - Ciecel Roupas Ltda.
Eletrônicas.
Sociais Ersol. Ltda.
Limitada.
Deltracar Comércio N9 646.840 - Guapa Guarina Auto N9 656.689 - Auto Peças Exata Li- N 9 659.963 - Promo - Arte Ltda.
N. 621:557
mitada.
N9 660.083 - Casa do Arroz Ltda,
a Representações Ltda.
Peças Ltda.
N9 660.175 - Marcas KeutencdN. 623.020 - Henrique Alves de NO 646.878 - Jan Kedzuch nisch.
N9 656.752 - Pro Cítricos do Brasil jian.
N9 647.223 - Metalúrgica Bailemo Sociedade Anônima.
Brito.
N 9 660.661 - Mecânica a' a Ra:cliLimitada.
N9 656.925 - Tersopel Indústrias
mas Ltda.
N. 625.020 --'Indústria de Calçados • N9 847.370 - 'Ancora Indústria e Têxteis
Ltda.
Vaisan Ltda.
Comércio Ltda.
N9 65.078 - Nelson Ferreira da 149 660.711 - Kist-Ler Yeas O
N. 630:213 - jolimont Boutique Li; N9 847.877 - liercules 3. A. - In- Silva.
a
Acessórios Ltda.
dústria e Comércio de Calçados e Ar- 149 657.109 - Ursus Importadora 149 680.737 - Ibituta Calçader :111Limitada.
N. 631.786 - Natalio. de Oliveira tefatos de Borracha.
düstria e Comércio Lida.
N9 847.561 - Ulbrika do Ceará In149 657.154 - Schneider Mintz
N 9 660.899 - Walter Luiz EvanVeruando Ventura Alves Pereira.
Companhia Ltda.
gelista.
Oka Soldas e Metais dustrial Ltda.
N. 632.063
N
a
657.621
'Textil
Piratininga
149 660.960 - Baumer
:tc4n
N9 647.578 =- Irmãos Rebonato Li S. A.
Companhia Brasileira de EouiparnenN. 633.554 --- Kennan - Máquinas mita.da.
149
65
.968
Indústria
e
Comértos.
N9 648.055.- 'Jorge Ricardo Roth- cio Cimastar Ltda.
; n,:étricaS S.A.
N9 661.335 -- Oswaldo D. aaerrsira.
Meisels.
hirsch
adle'S Maciel N9 618.085. -- Projetores Cihie da 149 657.978- - laloaaalos paru. Con- 149 661.564 -a- Enacill &A. lampréan.
N. 633.902 -i1t-cçõeS•
Ariderinhil
Ltda.
acionala
de.. Importação.
Brasil 3. A.
149 061.71v
CA6fkkt- Val uta Rempaa.
N. 633.903 -- )0sé- Soe.res Maciel N9 648.183 -- Indústria-de Calçados
Ne . 654,401 a- Sete "Diãã Wit.aita
8.
A.
Tesa! 'Ltda.
radas -

-
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179 679.036 - Pastiffela Moinho
No 667.585 - Racial Propaganda
aT9 666.426 - Malhada Nossa SeN' 662.199 -- Francisca da Silia
Ltda.
• Goiás S A.
nhora da Conceição S.A.
Arru( a.
Calçado,' Walter 179 637.592 - José • CUrSin0 dos
Ns, 679.080 - Panificação Ideal de
No 6E3.442
N9 652.134 - Jorge de Souza. Ltda.
Santos Raposo.
• Ca-no ca-p nde Ltda
No 662.183 - Eric Rus.sel.
1tanhan179 667.596 - Heribaldi Gomas
No 666.148 - Fáb6ica de Balas
l'qç' 679.864 No 'L32.399 - Distribuidora ie Dis- laie•fe'to Ltda.
Rosa..
ga Ltda.
in
Piabas
Ltda.
t
179 667.629 - Cia. Ringrandense de
ar 666 460 - Represeataçõas.
N9 679.885 •- Walter Dernambre
N9 662.526 - Valente Cila Ltda. tex Ltr:a.
Negécios S.A.
141? 679.887 - Barra, Boliche Bar
N 9 662.533 - João Ferreira Couto.
N9 667.639 - Montepio da Fanallia• e Restaurante Una.
638.470 - Panificaaan Holywood
-N . 662.603 - Indústria ar.letriraica
Militar.
Ca Meai:cana Ltda.
No 679.937 -- Laboiatório
O a. e Ltda.
• (676.529, - Distribuidora de Sal
N9 657.641 - Montepio da Família Química Ltda.
N9 662.626 - Habuto Oldmasu.
rir é Lado.
Militar.
N° 679.941 - lnilivtrial dc Ince
No '662-.785 - Calçados São Vic:n- Mu
No 666.542 - Conf•e aoar, de RouS. A.
Montepio
da
Famíli:N
•
179
687.643
te Latia.
pas NU'-'x Ltda.
N9 680.874 - Inedveg S. A. InMilitar.
-6 - 662.817 - Boutique e CabeleiPaoenra .'a Charmaine Ltda.
149 Ca6 553 N9 667.645 - Mont pio da Familia' ; dústria e Comércio de Óleos Veartais.
662,839 - Comércio de Meias er Ltia
Militar.
179 667.673 - Nétio Macedo ProNV 663.575
Rayrrunda Azuveda
N., Ltda.
N9 681.048 - Lojas Rivo S. A.
ai 562.846 - Victor Cimeiro.
Papa. •
paganda Ltda.
No 681.063 - Praia cies• CiaemaNo 6C3.6.32 - Kotaro Mu rata.
179 667.723 - Bar e Café Canta: togralicas .Herbert Eteheta S. A.
N 663.138 - Finartex Aparelhos
D ....sticos Ltda.
N' 6,1.540 - Kotaro Murata.
da Curuca Ltda.
N9 681.115 - Eds..tati Rerova cá o
N'' 633.753 - Adail Rodrigues Lima.
N9 667.729 - Darvalino de Oliveira Ltda..
N , 633.141 - Carlos Samilio.
N" 653 767 - Cact,c-Ciaa La Robe e Rosario B:andão.
Indtaa
N°663.159 - Indústria J. B. Duar- Ltdr
N9 681.148 - Sanitleat
N9 657.733 - Conformar lar-Cónica, trio de Assentos Satalteaiaa Ltda.
te S,A.
Jeté
N"
233.793
Batalhe.
Ltda.
tarmértlo
179 681.189 N9 663.232 - Agramax Agricultura
N'-' 666.821 - mercearias ateia PaN9 667.735 - Antonio alartine Diversões Públicas Ltda.
uária Ltd •
Saca
Ltda.
Falho.
aa 663.432 - 'aclarai In.acia
579 681.251 - rareia Pcreeçaes LiN-' 636.834 - Gilda Med Ltda
No 667.746 - Chtir:acaria
Sr.a.
mitada.
Ni
665.i89
Lanchas
Iceo.
da
Ltda.
N' ' 663.501 - Açoupue Pôrto
No 667.755 - Zatra Indústria •'e' No 681.252 - Iildiçõzs Castor Iaanosa Ltda.
Ltda.
vraria Eclitaa•a Ltda.
N'
666.623
Marcas
Rabiraats..
'Coirarcia
de Óculos Ltda.
€63.671 - Panificadora Palis1\19 681.327 - Sapata ria Aly Kc,
.,
666.972 - Estaaa'aeirnentos'
Primeira Ltda.
N9 667.730 - P.A.P.
L
eva
de
Tecidos
S.A.
I 663.688 - Paulista Inclusa-ir! e
Mozsat Ribeiro (a
Ni 636.917 - 71 "ert. aan S. A. agência- Premecional Lida Palmeira: N6 681 386
Ci•de, Carnes Ltda.
N9 667.731 - P. A, P.
Silva,
ara
•ai
rcia
de
Moda
ia,' 663.766 - Brasnéaca,
Aaêne'a laremecional Lida
No 681.409 - Torga, M rtana c'Ma
17r1 667.010 - Ronaldo Lemos Ltão.
e ', 'Inércio S.A.
179 631.733 - P.A.P. Pr,m(ara
noe/ Fernandes da Silva Sobrinha
663.726 - indústria de Pracia.a.
17; 657.045 - Avrl S.A. Admi ras- Aaancia Preraccional Ltda.
Al e anticios Ilha de Marajá Ltda.
laim tal I N9 681.414 - Geraldo Clonçalve:
de Vali:ires.
'No 637.764 - P.A..P
Henriaues.
N 663.924 - Carlos Au-a-esto VerN6 667.077 - no. -toa Ar menti •
la - eaaricioral Ltd a.
N9 681.450 - Televisa) 'Cace/sim
lari^•eri.
- Cara:rua - Regi stro Ltda.
• No 673.766 - Veia,at C, Ribeiro
S. A.
al)
697.0'1'
Mcdann
Frita
ni
N 664.988 - Lanches Savana.
N9 681.474 - Teleiasáa Excelsin
Ltda.
• al" 6731.146 - Maioria: S. A. FriLtdi .
S. A.
o
N
667.033
MeCann
Ericraon
raie.
gornico
Norte
Paranee
N 665.049 --a Diversaes Bolichinelo .:'11". 1 cidade Ltda .
N° 681.475 - fearrisãu Exeelsi(6
179 674.266 -- Akain Waf, Dajani
Lia..
N/ 637.107 - Cervaiaria Caravela
N9 674.314 - 61, A. Fina e Te- S. A.
665.109
Bar
e
Reataurante
N° 681.477 -• Sydemy Lalitôrr e
Ltda.
celaaeta Ultra ~em -. Cnueae.
Fi." .de Noite Ltda.
N9 674.427 -- 'alatcla H raia Mata Publicidade Ltda
1 oN3 ? 667.110 - rvidastria de Ferro
665.119 - Dirceu Pinheiro.
'.on Ltda.
N Y 681.527 - Salvado-. Leuriza
ai 665.139 - Meneio Machado Sz
179 6732..720 - tar,atei ieir reicnto ae
179 681.538 • - Alvaro Ablijabera.
ar? 657,127 Ja6é alaria Cícero.
Ct •
No 667.160 - Vira() Pablicidecla Fios Distai Ltda
N9 681.534 - Alva r :. Atinam; ris.
.: 665.165 - José Gonzalas Gar- .1da.
N9 675.203 - enate • caen. :,(3 SeN9 681.565 - Aries frite nacionv
2. 1 61,7.165 - Agua: . Minerais Santa auto XX Ltda.
- Promorites Artistacaa e Comercial
‘, 665.192 - Representaçõts e Co- 6112.-a
tiraty, Werle
Paaneen
N9 675.351 -S.A.
N9 631.703 m i'o Elétricos Ritozi Ltda.
17? 691 773 - Gil .Crio Mendonça Cia. Ltda.
ada.
g 119 615.233 - Froltabras
inclustr-ia
, 1' aeS
ala 676.718
•
de aádios, Televisões e Componer.
Sule ie a, A aia,
249 681.605
A
EL, rônicos Ltda.
179 667.222 - Janua Eanra , - NeS Li. S N'
mericana de Engenhatia t. LqUip.' •
atifia
°aorta373.727
1
179 667,226 - Pa.st'fic i o Anca:teta
menton aarit /nailstilaa
N ' 665.208 - José Batista.
arder Pilho
S.A Importação e Co lila-aia.
N9 681.812 - I6d'to:. ou7 Lta
K'vaing
t !a[ 1
N ? 665.220 - Polifruta Irnp3,do
z
N"
676.201
Ne 667.'62
. Reat.-- A rt-aa f as de Som Ltd•:,
N9 681.814 - Salvador I: U.L.a
Exportadora Ltda.
Ltda.
Li7i.'' ria E 'tara 11
N9 681.944
I\ 665.223 - Comissária Japur6 Mrcfraiti,
audand. Ne ssa. Se179 86 266
.4
)3 .
-••-•• Ir
ta •
cin
fos Ltda.
Im ortadora e Exportadora Ltda.
nhora
d„:
Aaarta
tua
Tida.
• "A
e Telina-la Pr avirt 3ncial
ala
a"'
N .- 392.6,34
a InNa 635.291 - S. Costa Arajo.
179 676 873 - M
Ltda.
.
? 665.351 - Valentin J. Eremkin. 1 Ltd:- . 667.r.a.
.
tria
•
Comercio
ada.
dée
induAtna
Cuinére",rt
rv (e••
N" 632.161 - AUL') C," rv
alatoa Li665.415 - Cerealista Parl-onl 6i, tra 011stio Ltda.
Laia
677.aa3
tanario Ltda.
Ltd s.
mitada.
N" 667.295
Kab Pab15c6r1ade e
011,jr'e A-tu 'e.
N" 682.190
N9 671.065 - 6. 61-o irai da Ca5. 665.416 - Bar e Rastaurancaa "mir e CO:..'5 Ltda.
Gra.lcia E ., 'r
N'? 692.926
Ltd:
.
:mãos
ra
L
vei
No
667.296 - -- P. Alves Indastaia e
Vic efas Ltda.
:•ola Ltda.
Cama:eia.
5'9 665.645 - Zecas Bar Ltda.
ain...ras de 0:1No 677.066 IV 632.2.52 - Comeeatai i Acha•
I:"
Laticínio,
Campas:
667.
a
OU
Gerardo
D 'a 665.713
(Ia Silveira veira a.. Irmãs Ltd, •
nistn, dora de B.a•ts Ouro Vadia 163
Ca
calcante.
ais
Ltda.
G
No 677.999 - f., da.r..t(rta 14-a•nba mitada.
Na 637 310 - G;aarcln da Silveira Ltda.
665.752 - Panificadora Estréia
laão TrIxaira
ystica nte.
No t82. 263
do Belém Ltda •
Proraanda.
No 677 199
64" 665.753- Hotel Gaspar Ltda.
Arte Gráfica e Neal5eio,, S. A.
N9 667.361
Eur1eo Paaent:
N'' 682.264 • aliitoa '' 1 3 •si
N" 677.201 - arecta Preaganda,
N'? 607.356
I 665.980 - Fundição de Aços
Rodrigues de Andra..
do Amaral,
Arte Gráfica e Nagórao3 $ A
cie ai-. Cia.
Ea a Ltda.
N9 682.372 - %edil Ardo Au o.,
Ranadin Indiatria
N9 677.328
1 666.016 - Indústria de Calçados
N9 667.396 -- Coemanbia Cearense
allaert Antunes.
e Comércio de ...sa1 Ltcla
Industrial de Pesca_
N. iá Ltda.
692 •3130 • - RYttar.c1. ) ali 1,
INN 677.329 - franac11., .. 1.•caistaia
N. 667.429
666.022 - Bar e Lanches IrmaH. E. Publicidade
Mut laurt Antunes.
e Comércio de aai Ltda
' Ltda.1 Ltda.
N'' 682 456 - 21ii • tó9a 1, '31, r
Ni' 677.912 -- Hal 3 Data •gana e
666.117 - Calçados Donilia
579 667 431 -- Névio Macedo Pro- Fraldo
Internacional Ltda,
da
Curau
AM:urre:a
Lt
pratanda Ltda.
(omi. •
N" 682.542 -- Pra tu
179 677.949 - nu!,
666.166 - Darge/ Empreen di-. ara 667.448 - la_rnando de Fátima
aita
nhia dc Finoneiaineata ,
Sorvetes Ltda.
na t 3s. Imobiliários Ltda.
da Silva Jordão.
Prodeçae.
66'2.486
-Panifiaaclora
Sâa
179
1,1:1 Bat:k•
N9 638.146
) ,'- Á ti" 666.288 - Laticinioa Nilmar'
P•o•raa: _
No 682.548
João Ltda.
S'%4
N9 578.345
Lt a.
.'ões e Veadas a • VeLtil
667.,292
Eleven
Distalbuidora
o
N
Ltd:I.
1 676.301 - Bar Restaurante e
Ltrai •
Ia° 682.570 • itr,P,Fra-',
de Eletro Doméstica Ltda.
CR,Y1L,86:'
c
H: :raio Belveder e Ltda.
NI 678.396
-ame Smilga t, Ltda
P.
de
Mallo
J.
N"
667.495
Bar
e
Café
Combres
Á" 666 313 e ReresentaçõÁa
6
Á
Ni 682.67.5
Anta
Ltala.
aa ' 6678 i95• ilha.
N? 667.496 - rtidústa ta Curaclinha Bebidas Ltda.
3. 566 316 - Mercearia MercedeiLtda.
(a, Coduti
N9 682.670 - Ary lõaia Ata
Chi
ro Ltda.
N9 678.489
Emprêsa de laspa- N9 667.514
666.3117
- Li iaaria Edita:ata Ltda
•o:
No 682.677 - Amianto Aça' de Cal
o), Limpeza e Aplicação Impar179 678.569
Christmi Ltda.
nian Ltda.
N9 667 532 - Editaaa. Çonaresso Oleat Vegetais.
N o 682.679
A v de Ca
anta
1. tear 1-6-1,;
N9 (16.583
4 9 666.325 - Supermarcado Ver- Ltda.
i,. PTOdU-- Ltda.
179 667.5,
gaciro Ltda.
• "' 682.683
• . adi
.
16-39.6
-r
N9 ai:.
ir .
:asNa 666.327
Elétrica.;
-- Lanches Crestumen:sa
Ele- nista:leão a ta-.1 t? 6o- s
•
aa
17
Lida. 667.556
149 (178. 729
.;32.6351
N:1".3r, " .re (aia
t. arA•t,o-:',! cara
1919' 666.383 - Scatamacchia S. A. trônicos Ltda.
'..;lho.
veira.
? £61.5.74 - Laís Silveira,
kl
.-J14%0 Ot. eNa"a001°.'--

• ;
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•
NO 680,470 - Oinegue Diamante
N9 686.653 - Dr. Roberto Salles
269 681.691 - Lusobarão - ImporN9 682.682 - Antônio Ary de Carazul b .L Relógios e oóias Comércio
atiadora e Distribuiijora, de Livros Li- Cunha.
valho.
". ui arais cle e • Indústria.
N9 686.663 ' ntónio Ary de Cal- mitada.
No 682.683 - A
• taotiol - Márcio Mirres de MoLtda.
.•
Valho:
Senso 0:ganizaçãa Sul
N9
684.706
raes.
.
' NO 666.764 - Edições cu.t,ui-aís
N 682.684 - Antônio Ary de Car- e Planejamentos Ltda.
Sul Ltda.
valho. d
In1 9 '65 6 .700 - Indústria e Comércio
NO 684.7080 - Programa Pula:aiNo 686.8aa - aareliano Fernanaeadas "Atitude" Ltda.
N9 682.685- Antônio Ary de Car- dade Promoções Indastria e Comér des Camara.
ela. Agricola ,§an,a
" N Y 64.249
cio Ltda.
valho.
N9' 687.142 - Clave Prol u.5esAI- ,aoana 5. A.
N9 684 777 - Edàara e Cena-a:ciai tisticas
N9 682.756 - Organização de EsLtda.
,Saravan Ltda.
Cruz Ltda.
NO 631.322 • - Frigorifico •St rraao
NO 687.153 - Albe. to latd..igues
Fidelis dos Santas Costa Real e Victor .Tosa IVIed Ale- S. A,
petáculos
Vera- Editôra IV' VenteN9 684.talz
N9 682.821
Amaral Netto.
Dario.
Nr 01.695 - IvIiki - Indústria tio
gria Lobo.
N9 684.912 - Publicações AssociaNO 682.830 - Construtora Miarni
artefatos de 13orracna Ltda.
05
Meio AleNo 687.154 - Victor J
das Paulista Ltd a.
Ltda.
No 01.814 - Eaorica cie Dom; Mo-'
No 684.816 - Livraria e Editóra gria Lobo.
Paulo Candido
N9 682.837
tira Ltda.
NO 681.161 - Rio Café Clone.êoto
Frame Ltda.
Rocha.
N9 691.820 "Guimafrut" Sc.
No 684.830 - Mercearia, Bar e S. A.
N9 682.857 Comerahif
No 87.362 - Ruic.ein de Freitas cieclaue Exportadora e importadora de
Einanciadora de Retro Domésticos Café R. S. Ltd a.
arutas aitianaraes Ltda.
Martins.
Ltda.
N9 . 684.967 - Milton Glicerio
No 87.478 - Pubdar Ltda. •
NO 682.871 - Márk Edições e Pro- ;Espirito
NO d91.bá2 - Comercial Unida as
Santo.
a3
NO 87.503 -a Nicmax Moniz Sodré Jeteais Ltda.
paganda Ltda.
Editora Stella Maris Bittencourt.
684.975
N9
Brasgraf e Editara Ltda.
• 691./.303. - Bebidas Lorusso
No 682.915
N9 687.504 - Niomar Moniz Sodré
Ltda.
•1
F. N. S. Editara Bittencourt.
$ 0 685.004
N bu1.853 - Produtos Alimentício
No 682.937 ---, Companhia Flumi- de Publicações Ltda,
NO 687.558 - Starlight Propag,an- a-em-bom Ltda.
NO 685.005 - F. N. S. Editôra, da S. A.
nense de Roupas.
N i 691.854 ;•-- uazgumno - Ca rale -NQ 682.998 - Viton Publicidade de Publicações Ltia
N9 687.560 - Esquire Propaganda
No 685 081„ - •nform - Consórcio Ltda.
cio t inaustria Ltda.
S. A.
iii,.uriouidura de DoNo 691.ati
scas Pu- Nacional de Inform •tção Ltda.
NO 683.011 - Belmonte Di
N° 687.561 - Esquire Proaaganda ces e .,,I.xolLos bao dorge Ltda .
NO 685.144 -• Dr. Benedito de
blicidade e prOznações Ltda.
Ltda.
N9 691.901 - luduaria as
N9 683.024 - Cornebs Langbroek. Campos Vida/.
N9 687.662 - Esquire Propaganda ciaineo‘o e Acondicionamento de
NO 685.160 - S. A. Catálogo ImoNo 683,037 -;-- Sociedade Artistica
Ltda.
:o-cnutes Anmenticios "ibapa" Ltdo.
bi'iário Nacional.
' e Cultural . Os Nor/os..
N9 687.563 - Esquire Propaganda
Jesus Baptista- da - N9 685.175 - João Manoel de
No 683.056
No 691.982 - Missisaipi Comercial
Ltda.,
Araujo Costa Neto.
Trindade.
N9 687.589 - Tijjuca • Jornais . e inipoitauoia e Exportadora de GaneN9 685480 - Edimail S. A. EdiNo 683.078 ---7'Condominia do Edi.05 kinmenucios Ltda.
tôra e Empreendimentcs Jornalís- Revistas Ltda.
fício Professora Corina.
No 6d1.:.,923 - bar e Café "JagiiiiN9 683.079 - Bzazilian Letter Edi- ticos.
N9 687.657 - Tal são Excelsior oarit" Ltaa
No 685.200 - .T P. de Mello Pu- Rio S. A.
ções Exportadora e Importadora Li•
No 682.u26 - Bar e Lanches Monblicações.
mitada.
NO 687.678 - Paadio Ex_elsior 5 A. dego Ltda.
N9 683.183 - Companhia CerveNO
1\a'
692.065 - Iramaia - Comercial
87.579
Rádio
aixeeisiorS.
A.
NO 685• 426 - Antônio Guznian
jaria Brahma.
N9
687.680
Radia
Elesior
S.
A.
cerealista Ltda.
Tornay.
N9 687.681 - Radie Ex..eisior S. A.
NO 685.491 - /Eduardo Salvago
N9 683.187 - Companhia CervaN9 ;692.103 - padaria e Confeitaria
NO
687.682
Itaoit•
Excelsior
S.
A.
N9 683.233 - .hlast-Cera Produtos Monteiro.;
aiontaleao Ltda.
NO
687.683
d.anit
Exceis.or
S.
A.
; N9 685.519 -- sindicata dos • ProQuímicos Ltda.
NO 692.162 - Cerealista Tramarim
N9 687.706 - Serraaneria N. S. de
Na 683.247 - Internacional Pro- • sôres de Ensino Secunda ia 13 1•rnaLtda.
Fátima
Ltda.
' rio e de Artes do Rio c'e Janeiro.
paganda S. A.
N9 692.229 - Frigorifico Lajeado
N9 685.550 - Publictdade Moate
No 683.250 - 3x •do,Pfistn Ltda.
No 687.724 Nartec S. A. - .Pla- S. A.
N9 60.345 - EmilIan de Almel- D'Este Ltda.
nejamento Organização InvestimenN9 692.245 - Torrefação e Moagem
N9 685.570 - Nikon Pias-Arte Pro- tos.
da Filho.
do Café Guiné Ltda.
N9 633.371 - Eduardo de Souza pagancla Ltda.
NO 687.726 - Marciano Domingo
No 692.262 - Bar Salada, Tropical
No 685 623 - Organização ,Auollo- Maldortado.
Martins.
No 683.393 - Suner Mercados SS música Ltda.
N9 687.735 - Igreja Evangatea Ltda.
N ? 692.29f - Cooperativa Agro PeN9 685.635 - Editara Revistas Luterana do Brasil.
Ltda.
cuaria de itambacuri Ltda.
N9 683.404 - Ribon S. A. -- In- Asociadas Ltda,
NO 687 .808 - Esquipe Propaganda
NO 692.312 - Industrial Panificadústrias Alimen tícias.
N9 685.652 - Editorial Irradiação Ltda.
dora Palácios LtcU.
NO
687.809
Esquire
Propaganda
Rio Ltda.
N9 633.428 --- Daiton Prezotto.
N9 692.329 - industrial PanificaN9 685.781 - pata - Congratu: Ltda.
NO 683.431 - Remigio Antônio de
dora Paiacios Ltda.
N9
687.810
Esquire
Propaganoa
/ações e Convites Ltda.
Araujo Bastos.
NO 692.367 - Restaurante Linciii
No 685.833 - Marcos Bernardas Ltda.
No 683.434 - Milton da Cunha e
No 687.911 - Associaçãa • dc.s Ser- Ltda.
de Mel/o.
Silva.
N Y 602.390 - Café Patriarca Ltda.
No 685.848 - José Godcry Cas•ro. vidores da Costeira - ASC.
No 683.488 - Itacca S. A. N9 92.467 -- Torrefação de Café
NO 685.850 - José Gocloy Castro.
brica de Tintas e 7erni-es.
No 687.941 - Lanches -• Bar Flõr Lufa° Ltda.
N9 685.852 -a José Go:'.oy Casto. ae Jalin Ltda.
No 683.510 - A•s eoze'.eçã.o Cristã de
R. Rolimm 8,z
N9 651.141
NO 685.922 - Magnas Filmes LiACM..
Moços do Rio da •Taneira
No 687.972 - Forae.edora Dilson Ltda.
mitada.
N 9 683.558 - alatoo Regis Vita.
Ltda.
No 664.107 - Indústrias Américo
N9 63a.923 - Foecli Altredo Thomé
3obino. - Ecatorial
NO 683.560
No 688.196 - Pedro Eduardo de Silva S. A.
NO 685.945 - Independência S. A.
Publicidade Ltda.
No 683.604 - José Peixoto Gal- Propaganda e Turismo.
No 688.335 - João Apolinário Te!- No 664.250 - Churrascaria Pardal
NO 655.94.9 - Nelson Falcão Elo-, xeira Pinto.
Ltda.
li,. rijes.
drigues.
N9 664.271 - Darjan Companhia
No 689.531 - Itatiaia S. A, Veifama° Propaganda
N9 683.658
Nelson
Falcão
atoN9 685.950
Industrial de Perfumes.
cujos, Motores e Peças.
Ltda.
drigues.
NO 664.272 - Darn Companhia InN9 68e.604 - Irmaos Scrivante.
Indústria
No 683.70: --i- • cornlg
NO 686.260 -a Indústria .0/lacedo
dustrial de Perfumes.
NO
688.965
Mercadinho
Pedro
Aie Comércio alinas, Gerais Ltda. .
No 664,300 -- Cdrbisa Indústria
Serra S. A.
ves Ltda.
No 683.819 - Fiditôra Abaeta LiAgro-Pecuária Ltda.
No 686.262 - Maximlano Ernesto
N9
689.201
Leopoldo
Weiss
Li, imitada
N9 664.325 - Padaria e Confeitaria
da Silveira Bag dócitno.
mitada.
No 683.846 „--a -Editôra Erlitormex
Flor do Bairro Ltda.
689.202
N9
Leopoldo
Weiss
LICâmara
de
TalaraNo
686.304
Internacional
N9 664.343 - Fábricas Leila Ltda.
mitada.
Da' 683 847 •aa Editara Edito,rmex tuo6 Fia-machoa do Brasil.
NO 664.397 - Panificação e ConNo
689.203
Leopoldo
Weiss
LI686.311
Oominges
Orlando.
la9
lnternacional
feitaria Slalo-Guanabara Ltda.
rnitada.
Waldemar
Mozena,
,Antônie
Rosas
NO 683 395 C - Invezt• m2nNO 664.423 - -Sociedade BeneficiaNo 689.204 - Leopoldo Weiss LItos Gerao, Crédato e Financiamento Sanches, Luiz Fralico Tomaz e Dedora de Arroz ltatins Ltda.
merval Teixeira Rdchigues.
mitada.
S. A.
N9 664.441 - Teen's Lanches Lula.
N° 689.205 - Leopoldo Weiss "LIeartela Publicidade. NO 686.430 - Sycleinv - Editõra
-. O •
atenta S. A. LocaNo 564.574
Publicidade Ltda.
ruomoçaes 13tda.
/lutada.
No 686.459 - Editôra Monterrey
N9 689.355 - Editôra Monterrey LI- dora de , Televvisores.
684
194
Ar.nancia
Pinto
FerNv
No 664.603 - Indústria Ervateira
No 686.460 - Editõra Monterrey mitada.
;:•ro
No 686.461 - Editõra Monterrey
N9 639.427 - Stilinea - Móveis Li- Tomasini .Ltda.
• Tatiana Be1inky
N9 C84 218
•No 664.714 - Nava,pesca S. A.
NO 686.462 - Editora Monterrey mitada.
.
aas-eia
Ltda.
N9 689.615 - Cerealista Guarani Pesca e Indústria.
684.367 -- Petri do Brasil S. A.
N9 664.720 - Sitam Sociedade InNo 686.471 - Internacional de Pro- Ltda.
_ aústria e Comércio de Auto Peças pagando, S. A.
teramericana de Matérias Primas LiNO
629.696
Abdon
Vaz
Tôrres.
; ia G24.550 - JA.o
mitada.
N9 686.474 - Ealitôra Dexter
NO 689.999 - Metalúrgica Vinagre N9 664.721 - Sitam Sociedade ln- •
marcial Ltda.
Ltda.
(its4.613 - `Cap a s: Etlitôra Técni •
teramericala de Matérias Primas LiN9 690.303 - Rochester Cosméticos mitada
No 686.486 - Suriman Nogueira
. Ltda.
nd. Com . Ltda.
ria ôni Ceotto Gee- de Souza.
Na 684.625
- Bar e Café Igua1dad6
No 690.372 - "Export-Import" Re- N o
N9 686.525 - Eilateaa Marista.
i Lado .
Ltda.
N9 686.535 - Difusão Cultural Sul oieoentações Lula.
03. • rias • 16•itia..aat CinerriatoJaike Box Bar Laaa,
• No 664.931
NO 690.419 - Conde - Wantull
I Brasil Ltda.
ai \fico Longo foi: Palace Ltda.
•
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N.° 138.251 - Processo para a halomiado de vias férrea especialmente
curvas de vias férreas - Franz Plasser genação de polimeros de bidrocarbonetos - Coathylene S. A.
Bahnbaumaschinen. •
K,J3, -25 de janeiro de 1971
N.° 151.756 - Moinho Oscilante
N.° 138.311 - Processo e . aparelho
com dois ou vários tambores de Moa- para decompor compostos de metal
io de despacho
Reconsich,trav,
gem - Klockner Humboldt Deutz A. G. gasosos - The International Nickel
N.° 152.706 - Aperfeiçoamentos em C..ompany Of Canada Limited.
, •
,7(j. 19)
no pedido de
oociete rcnoulacetd
conformar calçados - Nar71").243,
N.° 138.796 - Aperfeiçoamento em
reconsidoração de despacho que argui- máquina se
pC-;344
ciso
José
Tocchetto,
material para diazotipia Kalle Akti.
191
467
-(desaráo
vou
o
térmo
n.°
,„0.3
,pb
N.° 152.707 --, Máquina para enfor- engesellschaft.
700.353 quive-se) .
mar o calcanhar de calçados - Nasciso
W .u..JD1
N.° 139.031 - Processo para preEricsson. Telepheoes Limited - no Jose Tocchetto.
700.400
tdC..1.404!
parar polialomeros - Eastman Kodak
pedido de aconsideração de despacho
7041.413-9
40d
700.412 que arquivou o termo n.° 191.478 N.° 154.967 - Aperfeiçoamentos Company.
7uu ALI
i70o.41t,
700.720 (desarquive-se)
1\1.° 142.116 - Aperfeiçoamento no
relativos a acendedores automáticos
70k1.11;:- 700.421
700.996
7ou.wí3
700.87
Standard Electrica S. A. -- no para queimadores a gaz. - Metalúrgica processo continuo para produção de
701.054 pedido de reconsideração de despachõ Wallig S. A.
uu0
-70
peroxido de hidrogenio - PlVIC Cor.
-702.044 que arquivou o têrmo n.° 191 .523 701.939
70,
N.° 155.950 - Processo e disposi- poration.
702.050
W.01) -- 702.049
N.° 143.425 - Processo de extração
tivo para laminar machos de tarraxa 702.292 (desarquive-se)
.70,.051 -- 102..054
e de purificação em fase líquida por
Erdpelyi,
702.810
702A36
102.2à
Oddone Carletti - no pedido de Ferenc
N.° 156.741 - Mecanismo de Acio- meio de um solvente dos componentes
702.860 reconsideração de despacho que arqui702.651
-703.015 vou o termo n.° 191.897 (desar- namento interminente de permutadores aromáticos contidos era certas frações
7C3.013 -- 703.014
dos pontos intermediários para ligações de reformação do petróleo - L'Office
703.018
703.017
-National Industriel de L'Azote.
703.021 quive-se).
- Hitachi Ltd.
103.019 -- 703.010
Andaimes Suspensos Asa S. A. - elétrica
703.024
N.° 144.329 - Processo para refor703.023
N.° 158.539 - Aperfeiçoamentos em
no
pedido
de
reconsideração
de
despa703.027
103.015
-- 703.026
interruptores - Antônio Francisco Ro- mar as partículas de um latex aquoso
cho
que
arquivou
o
termo
n.°
195.034
703.030
-- 703.029
de pelo menos um polímero de Pelo
drigues dos Santos.
703.033 - (desarquive-se).
- - 703.032
N.° 159.729 - Forma deslizante para menos um menennero deseinilideno
703.036
Standard Blectrica S. A. - no concretagens Maria José Adionolfi Polymer Corporation Litnited.
703.0.%4
-- 703.035
703.039 pedido de reconsideração de despacho
703:038
'703.037
N.° 144.352 - Processo de prepara703.042 que arquivou o têrmo n.° 195.136 - Machado.
70n. O 10
703.041
-N.° 163.301 - Sistema de forma cão de novos corantes - Etablissernents
703.045 (desarquive-se).
703.044
7eS 013
-para construção de concreto - John •Kuhlmann.
703.048
703.016 - - 703.047
Vali°. Valverde Menezes - no pe:
703.051 dido de reconsideração de despacho que R. Williams.
703 . ( 49 - - 703.050
N.° 145.990 - Aperfeiçoameinto em
N.° 163.414 - Dispositivo de Anco- material fotográfico para o processo de
703.053 - - 703.051
703.055
703.186 arquivou o termo n.° 195.188 - ragem para armaduras de proteção
702
-- 703.185
alvejanto com argento corante Cibo
• '703.: 87 -- 703.188
703.189 (desarquive-se).
Societé Technique pour
Societe Anonyme.
703.192
703.191.
703.).90
Societe Belge de L'Azoite et das la precontrainte (Stup - Procedes
N.° 146.831 - Aparelho para . o tra703 . : .93 - - 703.194
703.246 Produits Chirniaties du Marly S. A. e Freyssinet).
. '106 703.449
703.451 Societe Carhochimique S. A. - no
'N.° 164.158 - Um neivo tipo de tamento de artigos em um leito de
sólido fluidizado e processo
" 703 . 54 703.455
703.456
•••••4 Mario Colleratt. material
¶103.157 -- 703.483
703.484 pedido de reconsideração de despacho Aquecedor elétrico
empregado para êste fim - Dunlop
N.°
164.260
Aperfeiçoamentos
703. 185
-- 703.486
703.487 que arquivou o termo n.° 1-96.038 Company Limited,
relativos a fabricação de lâminas de Rubber
'703.488 -703.545 (desarquive-se).
703.539
N.°
148.530
- Processo para fabri.
Nylo Thane Plastic Corpor. - no barbear - The Gillette Company.
703:548 -- 703.558
703.559
Monsanto
tmanayr.t1go textil nylon
cani
N.° 164.501 - Aperfeiçoamentos em cartp
'703.560
-708.570
703.571 ,3edido de restauração que arquivou o
'703.008
- - 703.6/0
703.636 t^ rtno n.° 191.578 - (desarquive-se). meio distribuidor de agente de trataN.° 148.582 - Processo para a" pre'703.711
-- 703.719
703.722
mento - General Eletric Company.
paração de misturas de hidrogenio e
703.726 703.871
703.872
.Notifica0P
N.° 165.992 - Sistema em linha - monoxido de carbono a partir de uma
703.902 -- 703.901
'703873
The National Cash Register Company. carga de hidrocarboneto leve normal'03 1903
- - 704.113
704.114
Ficam„ notificados os requerentes
N.° 166.430 - Aperfeiçoamento em mente gasoso tendo 1 a 4 atomos de •
'704 115
-- 704.116
704.117
'704,130 -- 704.131
704.297 abaixo mencionados, para comparecerem Limpa para brisas - Elpidio • Tibu- carbono em sua molécula e tendo em
a
este
Departamento,
a
fima
de
efetua'704.565
7b4.566
704.595
cheski.
baixo teor de enxofre -- Foster Wree
'704.650
-704.674 rem o pagamento da taxa final e da
704.669
N.° 107.715 - Nôvu recipiente para ler Corporation.
primeira
anuidade
dentro
do'
prazo
de
704.889
-704.890
704.891
conter desinfetante e outros líquidos N." 49.198 - Composição deter'704.957 - - 705.220
705.221 60 dias:
Antôni6 Cera Sobrinho.
gentes umectantes e emulsificantes capa705.247 - - 705.249
705.316
Privilégio de hrevençãe pereridos.
N.° 111.163 -- Aperfeiçoamentos em zes de escorrer principalmente em forma
_- 705.487
7or..332
705.488
erliação de olefinas •de pó - Henkel 6 Cie GMBH.
7C.489 _N. 162.810 - Processo para a pro- ou relativos a iWtm
705.490
705.531
70.585 _- 705.596
705.600 dução de corantes sulfurados - Nae- -- Imperial Chendcal Industries Limited. • N.° 150.892 - Aparelho para estirar
_- 705.604
70!1.603
N.° 122.147 - Processo de prepa- a quente de filamentos courtauds
705.605 geli S. A. Indústrias Químicas.
70.606
705.607
705.608
N.° 161.517 - Aperfeiçoamentos raçãO de isopreno e ácido acetico por Limited.
70'.609
705.610
705.614 introduzidos em protetor para colosto- decomposição catalitica de acetato de
N.° 151.018 - Aperfeiçoamentos em
701?.867
705.868
706.148 mia pessoal - Lucigero Lopes da Silva. 3-metil-3-buteno-1-ol e &acetato de ou relativos a fabricação de vidro plano
10 i.149
706.151
706.152
Kosan
Idenaitsu
N.° 156.633 - Processo para a pre- olocol isoprênico - Pilkington Brothers Limittd.
70 n .153
706.154
706.155
Kabushikikaisha.
N.° 152.493 - Composição de maté70 .5.156
706./57
706.158 paração de dispersões aquosas de subsSistema de suporte ria e processo para campo eletrostattco
N.° 123.670
703.159
706.160
706.161 tancias maeroncelitlares - Shell In terChicago um floco de fibras limernes sinteticas 703.225
706.275
706.276 riationale Research Maatschappil N. V. para tanque crlogertico
703.277
N.° 158.183 - Aperfeiçoamentos Bridge 8 Trôo Company,
Monsanto Company.
706.278
706.280
N.° 129.340 - Processo de trata708.463
706.600
706.601 em selo de vedação para tanques de
N.° 154.256 - Processo para estamento
de
película
transparente
'706.604 produtos de petróleo com tecto flutuan700.602
706.663
bilizar meta - Cloroformio Contra
70,6.605
706.606
108.632 tes - Sanson Vasconcellos Comrcio nesota 54ining And Manufaturing Onn- Decomposição Catalisada por Metal le6.944
706.997
706.998 e Indústria de Ferro S. A.
PanY•
N.° 131.198 -- Aperfeiçoamento em Imperial Chemical Industries Limited,
71/.000
707.003
707.004
N° 133.694 Processo para a coleta dispOsitivo para aplicar uma ~na ou
N.° 155.492 - Processo de sintese
117.005
707.006
707.007
cigarias de uma 'máquina produ- um material 4e teste biológico Mar- de ureia - Chemical
Ccrde
/07.009
707.011
707.013
por.. tion .
107.014
707.015
/07.016 tora de cigarros aparelhei para efetivar vey Kravitz e Norman Lettvian.
N.° 155.7,13 - Processo de prepazar
77.017
707.0/8
707.020 dito processo e uma futação automática
N.° 132.316 - Processo para pro- compostos de trialquilaluminio - Conde produção e empacotamento de cigar717.022
707.023
-707.024 ros operando de acõrdo com o dito dução de glicidd eteres de fenois poiihitinental 011 Company.
7)7025
707.026
•
107.027
1p7.119
707.334 -- 707.393 processo e conapreettdendo dito apare- dricos - Shell Internatiottale Research
N.° 155.765 -- Procuso para a plo707.994
707.395' -- 707.406 lho - Nb:altas Machine Company Maatschappil N. V
dução de esteres de vinda de ácidos
907.500
707.650 -707.659 Limitecl.
135.469 - Processo Apertei".p8.012
708.013
N.° 138.893 - Praceou; e aparelho çoado a fabricação de dioxido de enxo- aromáticos ou alifaticos saturados mono
708;014
-e dicarboxilisoc Chemical:08.015
708.016
708.017 aara fabricar artiçaç acolchoados - fre -- Stauffer Chemica4 Company.
Industrier Limited.
¶08.018
708.019
708.029 llniroyal'Inc.
para
a
Processo
136.551
-Te
N." 156.396 -- Proceso oura redu08.021
708.022
N.° 147.295 •-- Aperfeiçoamentos
708.084
fabricação • de poliernidas British zir a coticertniçPo de mercor:o eia gás
'08 .127
708.128
708.129 martelos com poctRs de plástico - John Nylon Spinners LAnsked •
contaminado com éle,- Allircl Chen
',08.130
708.131'
708:132 Anthony Sltelton • e Arria Gomes
108.154
708.15.3
708.156 1:7,1trop. f
N. 137 ..092 -- Processo e dispositivo cal Corporation.
Prcc( . .so de fahnca..
708.169
708.110
N.° 150.225 - Aperfeiçuamentos em de putificação de acetileno por lavagem • N." 56.673
es-es (ic
1708.171
708.172
703.173 on relativos a mecanismo de funciona- com cido Oicnin do ção coelhos
708.443.
708.524
'108.430
Wdo
Brasil
S.
A.
108.536
708.531708.668 me.lto de revolveres de tsrabor, ,-.
e
(rdite's
apucho
N.°
708.956
706.940 Lisarriturri S. A. Indiu,tria e Golué..-.o.
708.035
'Llnd
P11-1
urra
fabricação
cle
Processá
e
disposiN.°
151.260
708,943
148.942
1708.941
n
709,041 tivo para um alinhamento seguido tont- kiagársa, fltothrothers I .bLi.
709%03.1.
108-.860
eam excluídos da relarAo uublieacn, lu. D. O. de 2 de fevere:..ro
,111971,
pg. 271, os seguintes cet3n0E,
r
que cor ,. tn.in indevidr ente
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..omposiçõès./ e vernizes de ` Politne4na É-Ienkel ê Cia.
GMBH.
.
: 37:392 •
ProcessO' p-ai‘a
suportar uma fá-lha•,r.le vidro .air material análogo. •dispOsitivOs -`para sua
realização Compagnie de Saint Goliain.
. N.° 157.708 - Processo de polhneração - Imperial Chemical Industries
Limited.
N.° 157;807 - Processo para chimnação de vapores de plastificantes e
dispositivo para . executar o processo J. H. Beneeke:
N.° 157.346 Processo para a produção de ftalOil. pirrocolinas - Ciha
Societe Anou'lyme.
N.° 158.452 ProceSso para a
aplicaço do acabamento a filamentos
sinteticos em particular a filamentos de
poliamido e dispositivo para a. aplieição
do acabamento a filamentos sintáticos
- Snia Viscosa Nacionale
applicazioni Viecosa S. P. A. e:Allied
Cbemical Corporation.
N.° 158.477 - Processo para aumentar a resistência a abrasão de uma superfície de 'vidro - Owens .Illincis
Glass Company.
1\19 159.348 . -,- Processo e'apatelho
para fazer um artigo plástico moldado
- Owe-s Illinois Glass Company,
N° 128.264 - Aperfekoamentds cm
ou relativos a processo continuo de
polimerização em massa - Compagnie de Saint Gobain.
N9 156.397 - Arerfeiçoamentos em
carretilha para linha de pesca, Estanislau Twardowski -- Deferido
de acôrdo com o laudo tácnicb, com
exclusão do p.c. • n9 2.
N° 156.675 - Produtos não tecidos
de teias ligadas e processo para prepará-lo - British Nyton Spinners
Limited.
N9 158.678 - Processo converso!
para produzir fumo sem alcatrão ou
sarro na fumaça - José Cionealves
de Itleilo Júnior.
172. 899 -o Processo para a Produção de comppsições poliméricas
Imnerial C/temo:ai
Ihdustries Limi.
teci.
N9 172.932 -Proceso para fabricação de filamentos ou fios de pollesteres tendo elevado valer de encolhimento - Imperial Cheinical Industries Limited.
N9 173.901 - Um riamo ligante para
confecção de machos de fundição Tomio Kitice - Deferido com exclusão do n.c. n9 4.
N9 173.141 - Processo de cemen-,
taçã.o com aluminio - Shinto Kogyo
Kabushiki Kaisha.
• /0 174_186 Proceso para preparar
um emulsionante para uso em proe
ceSsos de polirização gércules
Powder Company.
N9 175.264 - Aperfeiçoamentos em
Ceifadeiras - José Knapik e Antônio Knanik. - Deferido com exclusão
do p. IV 4.
N9 175.284 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a máquina para raspar
pneus - Renato Maggion - Deferido com exclusão do p 3.
N9 174.368 -- Processo de produzir poliamidas reticuladas de alto
pèso molecular Farbenfabriiren
Bayer Aktiengesellschalt.
N, 175.371 - Máquina automática para ligar os fios que se partem
nas máquinas de fiação Motteo
riiliono e PietseteAlbetto.
175.405 - o Proceso W 141aric1ção de um /corem-te ontraqPirtanico
acido azul -.- drarbwerke ol-techast Aktiengeisellschaft. , .
N', 1eã.779 Proceso e 'aparelho
para purificação .de gás carbônico Petrocarbon. pevetopments Limite Deferido com os tiontos 3a fubliteefos
fls. 410. com eatiessão dos oontos-'5
e 13 que foram eliminados).

1n1';`.: 161.3tlã Agr;feiçoamentos ;ao sorvar o. Crespo- 41n Fibras (Compostas
arróceSao dd fabrieaçãei de alumbila cie Auto Encrespomento - Mónsauto
Anidra e instalação pára' , eXectIoão Company.,
Ne 160.1.60 - Processo de Pabrica0o
deste. processo "-- 8c1iwerzei-ische AMminitun A.1 G. cAlunnnium Suisse de Produtos de Copulaçáo .Bandos Patentes
Ltdat
• (Alunainioe ; .5vizzera S.A.),
•(Swiss. Aluminium.Ltda.
'
NC 169.Ga2 - Aperfeiçoamentos InN9 164.813 - Aparelho para Con- treatizeoeS em biseema Earolaoor Coaservar. Mr ter:ai.; Det,s riorav -is de anuo paia oios, (raios e Simularei ea
Origem Animal e Veg tal - Whripcol
socieciaue .Paulista ue MárseriCorperatien.
nae e tuouipainentoe rnoustriais LaN9 165.458 - Um Molde para uma Tortaira - Delem° tom exciusao do
Maquina cie Fundição Continua - pouco 4.
n e 1121.169 - Moo Processo para
Tsentralny In aucano IsseleaovateLky
Instituto Chernoi Metallurgii Im. LP. 0o.eneao cie • PliOaUtOS Quimicos
Be:roma e Gosturarstvermy Sojuzny eOrciQirridustiias metaluse . cas b
.uueá.luo com exclusão ao ponto 3.
meti lute Peoektirovanija Metallurgicheskikh Zavodov - Deferido com ex- 1NY 1 . ‘u.âá.7 - eretesso para a outença() ue Coeantes ua bcre Antrociusaa cio ponto 6.
165.'9 - naspador de ()Sais -. quinunica Insoluvets em p.,gua - ' caroErwin H-ns Bscker - Deferido com oerke 1-4.0ec.O.SC, Ak.iengescusenatit
N e lontira - Processo para a Preekciu.seo do ponto-2.
paiaçao cie Mono e Dieceoreorantes f31N 9 166.01)7 - Copoomero Cristalinol (cosemoveis - Farowerire ficeenst
de Buten() 1 e Processo para sua Preparaçar -. Imperial Ch .irnicat Incitas- eneuengesedschaft.
cries Limeted.
N9 142.53,3 - Uma Plantadeira Doli e.
.
tada, ue um Acessoeio Especialmemte
pJ. o
n,
para Grãos ou Granulados servindo Aueeuaoo para ser Usauo na same/.
tamoéin para outros fina - Nicolino I utioa, ao Anienooim Deeie & Com- •
pany.
13mm/orá:is Moreira.
168. ob2 - Aperfeiçoamentos ‘eta
1,, e 145.194 - Esquadro Escala para
ou relativos Centrifugas - The 'Wes- Curte e costura - Ictiaaro Soga.
tem btates Machine Company.
N e 14-1.9e-1 - Nova Massa
Sakted
N9 169.031 - Aperfeiçoamentos In- Isnizaka.
• rod.370 - Nôvo Móvel para
trarueiiits em bist.ona litob.nador de Costura - Eigip Fáorica
Spama; Sociedade Paulista de Máqui- Maquina
cie meou:tuas cie Coetura.•
nas e Equipamento., ounietriais
Ne 151.901 - NoyaS Deposições em
- Deleriou com exclasao do ponto 4.
Ralo snonado - José Ivlessas Filho
•aco Bnezkiian.
de Rosca e Uso.s em:relatos Eiam e N
? lo5.3kia - Nava Sinaleiro ae
socieLaue Inctustrial Americana. de
- ose Guoifillass ooi-aes.
Maquinas Torcuato Di Tella S. A. e-- Tiareeo
Ne 172.635 - Antena Giratória
De-leria° com exclusão do ponto ,3..
para ccvisao - Benedito Dominguez
N9 169.250 Aperfeiçoamentos em ue Souza.
Costuia cie Tecidos Especialmente os
N9 173.979 - Nôvo Dis positivo cie
Elásticos - Eriges.° ¡leio -- Deferido Dausao
e Equipamentos Auxiliares cem exclusão ao ponto 2.
N 9 169.329 - ComPoslçao Explosiva Juan M. Gonzales, Aram•s Abate e
Pastosa - intermountain P.esearch & LULs Aaate.
N9 175.700 --• Mio° e Orlional AbaEngmeering, Company.
N e 169.479 - apeeleiçoamentos em jur ariniatura - 'Fernanno Akaraz
Maquina Agricola e oaia Finalidades Mar .ine,z
18d.746 - Aperfeiçoamentos em
Congentres que faz Objew do Peaido
tte patente cie Tèrmo nt 95.819. - Recipientes Flexivers e Doo ávais Bura-au cie Seivices Teenniques a L'inDeferiu° com exclusão do ponto 2.
ciustrie Chimique et Aonexes S. A,
N9 170.093 - Apareino Tensor para
Ne 181.396 - Nônio Pro ,..esso a Má..
Fios Elásticos Dispostos • ena Fita para quinas para Quearar Coecs Eaoaçu e
Alimentaçao de Máquinas Têxteis - Outios - Eauardo Saia Sabote.
Anates b. A. Inoustrial e Comercial
Ne 185.6aa - Niko In ocesso cie Ve- Derericio com exclusão -do ponto 2. ração Instan.ânea de Furos ou Cortés
N9 170.813 - Processo para Estirar em Cãmaras •de Ar ou Pneus sem
Filamentos obtidos a partir de Polí- Câmara e Original Poitoulaçãc do
meros binteticos de Acationitrila - Peculato Vedante
rube Master Ind.
IVIon,santo Company - Deferido com e Com. de Vedação ' Insiantânea de
exclusão do ponto 21.
Pneumat.cos Ltda.
N9 111.203 - NOvo Processo de VaCumpra as exige/leias técnicas.:
blicação ee Ercria. 13()25 , ) e
N9
177.557 - MonsaiLo Company
Bolicne - Luiz Carlos Pedroso -.DeN9 186.786 - Ciba SUJ eite Anonyme
feria° com exclusão - do ponto 5.
N9 186.906 --(riba Soolé.é Anonyrne
N9 171.251 - Mistura Vulcan-zavel
N9 157.800 - N. V. Onclerzr2kingspor Enxofre - Philips Petrol= intituut Research.
.Loirmany. •
N9 166.232 Stevens (Se
1'ra.737 - Processo de Produzir Co. Inc.
Dispersões Estáveis de óxidos Pina.' Ne 177.020 - Wifliarn Roymand
mente' Subaiviaidos Ootious Pirogêni- O'Day
cemente para o Beneficiamento de
Ne 182.122
Stephen A Paoli
bupe_ficie d 1Õ1fla ue ato de
N9 ,185.974 - Monsanto Company
Celulose - Deutsche (Ooid Und Sliber
N9 183.907 - F. L. Srnidth & Co
Scheideatistalt Volmals Roessler.
N 9 189.277 - Kanegaduchi Boseki
N9 126.748 - Processopora Fabricar
COMOS Substancialmente Densos Pro- Kabushiki Kaiáha.
cessa para Fabricar um Elemento
N9 177.001 - Joeé Feerelea da Silva
Aquecedor Elétrico, Corpo SubstanN9 184.205.Sobrefina S. A.
cialmente Denso, Resisten ;e ao Calor
N9 185.099 -L‘ Jan Vadoe.:h
• Oxidação e. Elenitinto Aquecedor
N9 185.605 - Sarkes Tas alan ine.
Elétrico - Aktiebolaget Khanthal.
Radionics LiN9-1t2;• 148
, - Sinclair
,
•
N 9 165.451 - Proceseo e- Aparelho mited.
para a Remoção Mecânica de PreesãO
Exigencias
da Água em Esteiras de Celulose e
Papelão Eduárd Kusters• Maschinenfabrik.
N9 172.533 - 'rhe Goodyeat Tire &
N9 165.449 - Aperfeiç,iamento em Rubber Company.. - Deverri•ser 2,1
Proce'ao para a Prodeçao •0 Éta,u-Yn; tiraSoa,ps p2o. 7.13 pois nada 'acres
e Lã Celulósica com a Madeira • de éentam ao pedido pára ,:queeos
•
I-Uvea • -Asèliaffenbw.'- mo-a:tornem-se,. Px.ivilegtatki9e. -e
"Ç-1.89.116 .il9arbweele soireseltielt
ger Z-Olisiorfivork ,i AsaleiMee/P,réhaft.
N9 165.496 - Processo para Pre- Aktiengesellschaft. - Deve o seque-

rente retirar *os p. 5 e 6 das reivin•
dicações por riteo estarem de acônito
corri O
N9 189.306 - S.A. White Wartins
-Apresente novos npntos dando uma
redação mais esclarecedora aos mesmos, proculando aos mesmos evitar
o uso da palavra dita. Torneiem o.
ponto 5 deoera ser excluido.
N9 15$5.707 --a Rhone Poulenc S.A.- Mencione a finalidade o que se
destinam os compostos obtidos eeio
processo requerido 'segundo o art. 13
§ 29 letra a do código da propriedade
industrial:
Ne 165.217 - Brewn Citrus Mactilnery Corporation - Modifique o titido' da petição restringindo ao opa-relho. Os p.c. deverão ser harmoni-zados com o Utak).
N9 168.127 - The Goodyear Tire
& Rubber Company -Retire os p..
referentes ao laminado e o cordonel
a fim de que o pecticw) seja em condições de ser detendo.
N9 171.360 - Stamicarbon N.V.. •
-o Mencione as finalidades a que se
destina o composto obtido pelo proceso requerido, de acõrdo com o ar- .
tigo 13 § 29 letra a, do Código da
P. Industrial.
N9 172.719 - João . Contrucci Júnior - Apresente o pedido coai o
aperfeiçoamento e elimine o ultimo
u.c.
.N9 176.398
FMC CorpOration
Deve o requerente modificar o titulo da 'petição restringindo-o apenas
ao aparelho. Os p.c. devem ser eliminados com o negro titulo.
NY 186.266 - Aleis Raietzeder
Modifique o titulo da pet., para Dispositive para extração mecânica de
caroços de jantas, especialmente da
amêndoa de batarm. Harmonize os
p.c. co mo /Vivo titulo ...
N9 160 020 - Institut de Rechercries
de Recherches Geologielies ét Minieres - Anresente o pedido -Orno aperfeiçoamento P m processo de senara-w
cão de acôrdo com o parecer técnico.
N9 171.129 - Imperial Cnemical
Industries Limited e Bal Points Limited - O conteúdo do processo e
plenamente aceitável. Entretanto,
deve a porte int eressada -retirar os
p.c. de 9, 24, 25 pois os mesmos
não apresentam caracter industrial.
EXPEDIENTE DO DIRETOR DA
DIVISA() JUR1DICA
Em 25 de janeiro de 1971
Diversos
José Joaquim de Oliveira & Cia.
No pedido de uni:me:nação do Term.o n9 40-..387 - (Arquive-se a petição constante de tia. 10-12i.
Icasa Industria e Comércio de Algodão S,A. - Oreente RO Termo
n . 5e8 580 - (arq uive-se a impugnação constante de fls. 14).
Fundição e lideceinica Parana I .initecla - Onoente ao Termo n'' 617. 60
(Arouive-se a impugnação Ce tolhas 7-R).
.Seco & Tavares Ltda. - Opoente
ao Terino n 9 562.733 (Arquive se
a Impugnação ora referida)
Teoel e atrn Paranytia S.A.
- uere.
ente ar, lormo ne 038 5e0
• Arreiove-se a imou gnação de te- )-10 .
Expresso Santa -Catarina
Opoente ao 'rtirmo' ri" 457 7..fl
firo a impr.:e-nine° de fls.
Tintas HerIng S.A. In
a
Tomer: e-e - No pedido do • • Se :orio do Termo n 9, -139.351
tiodeferido a imotienal?./10
'
c. .
Torazo
1?,tr.j'.., • '; No pedido de impugnação Co 'H. ir.4
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i
ç' 371.098 — (In.deffro a impugnaao d( fls. 11-10,
brrtu1ários Continuos Continac.
qe.A. ,--, No pedida de impugnação
at,o l'êfmo n9 414831 — (Indefiro a
ginpug /ação de fls. 11-12).
ftect,o Tapajós Ltda. — No pedias,
ede imeugnação do Termo n9 461.666
f..-- Ir defiro a impugnaçãm constantee de fls. 11-12).
( cedias e Armarinhos Lune Ltda.
! t-- Oppente ao Termo a9 819.631 —
ef ro a impugnação constante ae
;XInd
Iel, 8-.
, )
e'rar;cisco Scarpitti — Opoente ao
Xneo n9 583.667 — (Indefiro a imreeuenaaão de fls. 7-8).
s Evalle dos Santos Lime, José Peedrc, Cerqueira e Linctolfo Mendes
fdarbo,t.a — No pedido de impugnação
Ido Têtmo n9 502.011 — (Indefiro a
"emeumpiação de fls. 12-15).
elauto Borges Zanette — Opoente
eses Têemo n9 601.282 — (Indefiro a
linpugaação de fia. 12)..
Protal Comércio e Indústria —
eepoen'e ao Termo nç' 8e4.468 — (Indefiro a impugnação de fls. 12-13).

Feve,eilo de 1971
-.•

(transfe- Ashland OU, Inc. (no pedido; de Equipamentos Brasholanda S. A.
Intertechnique 3.A.
tiência para seu nome do Termo alteração cio nome do T. 123.235). (no pedido de alteração de nome 'do
119 198.367) Pennwalt Corparation (no peddio T. 207.451).
de alteração de nome do T. 140.101). Court Line Aviation Ltd. (no peAutomatic Sprinider Corporation Walter Aguiar & Irmãos Ltda. (no (tido de alteração de nome do T.
of America — (transferência para pedido de alteração de nome do T. 297.832).
seu nome do Termo n9 198.712).
145.764 ) .
Equipamentos Brasholanda S. A.
Dresser Industries, Inc. — (trans- Alcan Research a.nd Development no pedido de alteração de nome do
ferência para seu nome do Termo Ltd (no pedido de alteração de no- T. 212.186).
n9 199.978).
Equipamentos Brasholanda S. A.
me do T. 148.556).
Wellnian-Lord Iac, (translerônela
Tower Products Inc. (no pedido (no pedido de alteração de nome do
para seu nome do T. 200.214).
de alteração de nome do T. 167.693). T. 212.187).
Artesanato Sarai Ltda. (transfe- Máquinas Klein S.A. Ind. e Com.
rência para seu nome do T. 201.375, (no pedido de alteração dg nome do Equipamentos Brasholenda S. A.
(no pedido de alteração de nome do
Reckitt & Colmeal Products Ltd T. 169.502).
T. 212.188).
(transferência para seu nome do T.
Maquinas Klein S.A, Ind. e Com. Equipamentos Brasholanda S. A.
202.821).
(no
pedido de alteração de nome do (no pedido de alteração de nome do
Reckitt & Colrnan Products Ltd
T. 212.189).
169.503). .
(transferência para seu nome do T. T.Intral
Cincinnati Milacron Inc. (no peS.A.
Ind.
de
Materiais
Elé204.045).
tricos (no pededo de alteração de dido de alteração de nome do T.
216.450).
Bristol Laboratorie,s International nome do T. 176.277).
Uniroyal Inc. (ao pedido de alte(transferência para seu nome do T.
.Exigências
ração de nome do T. 189.199).
204.318).
Milacron Inc. (no pediA-T-0- Inc. (transferência para doCincinnati
de alteração de nome da Termo Uniika Ltd. (no pedido de transseu nome do T. 204.545).
ferência do T. 160.955). — ApreAlfred Teves GMBH (transferên- 194.674).
N.V. Bekaert S.A. (no pedido de sente nova procuração..
cia_ para seu nome do T. 209.338).
Badische Anilin & Soda-Fabrik alteração de nome do T. 198.961).
Diversos
Aktiengesellschaft (transferência pa- Cincinnati Milacron Inc. (no pera seu nome do T. 214.393). — Ano- (tido rl e -Iteração de nome do Ter- Textron Inc. (no pedido de arquiSEÇ AO DE TICANSFEltr.NCIAS
vamento da transferência do Terte-se a transferência de Klaus Zim- mo 199.620).
E LICENÇAS
USINA aorporation (no pedido 'cle mo 116.205). — Arquive-se o pedimermann, deposité.rio dos direitos de
Theodor- Messerrschiniidt e Andor alteração de nome do T. 200,041).
ou der . anotação de trar wseencia de
Boehringer Marinheirn GIVIBH (no fls. 91, de acórdo com o parágrafo
,Trans> zrêúcias e alterações de nome Papp, para Badisóhe Anilin & Soda
pedido de alteração de nome do T. único do art. 161, do CPI.
de titular de processos
Fabrik Aktiengesenschaft.
200.174).
Heinrich Benzing, Prazisions-DrehFadei
Ltda.
Ind.
e
Com.
(trans
S.
(transferën- ferência para seu nome do Termo Gruppo Lepetit S.p.A. treo pedi- telle-Fabrik (no pedido de retificaFoareat Foods Corp
do
de
alteração
de
nome
T.
200.615).
ção do T. 195.827 para seu nome).
paira seu nome do. Tértno ritme- 214.583).
) DIa114'.r377)
N.V. Bekaert S.A. (no pedido de — Retifique-se o nome da deposi•ro
alteração
de
nome
do
T.
200.734).
tante para Heinrich Benzing, PraRelógio Brasil S.A. (transferênHiIls Bros. Coffee. Inc. — (2.'ransGruppo Lepetit S.A. (no pedido zisions-Drehtelle-Fabrik.
plena a para seu nome cio Termo cia para seu nome de T. 223.067).
.
r.
M1.475).
de
nome
do
sação
de
alie
Relógios Brasil S.A. (transferênces, 148.335)
Autcmatic Sprinkler Corporation cia para seu nome de T. 223.128). Cincinnati Milacron Inc. (no pe- Transferências e Alterações de Monza
do Titular de Processos
"Dr Anérica (transferência para Sei' Questor corporation (nd pedido de (tido de alteração de nome do Teralteração de nome do T. 76.086). mo 204.298).
ZOrne AO Termo n9 157.528).
Cincinnati
Milacron
Inc.
(no
peQuestor
Corporation
(no
pedido
de
Foram mandadas anotar nos proI .1- ,1pe,L S.A. Metalúrgica — (trensdido de alteração de e.nome do T.
cessos abaixo mencionados ag
Ljfesenca para seu nome do Têrmo alteração de nome do T. 111.301). 206.895)
.
Shell
Petroleum
N.V.
(no
pedido
seguintes transferências e alte'1:19 160119).
Equipamentos Brasholaada s.A.
de alteração de nome do T. 112.461).
rações de nome do titular de
Gebruder Buiner A.O. — (trensOwens-Illinois, Inc. (no pedido de (no pedido de alteração de nome do
processos:
Prenota para seu nome do Têrmo alteração de nome do T 118.078). T. 207.085).
Cheinisatie
Yabrik Von Heydea
Ia° 163,199).
GMBH (mt. de nome do titular na
• Abraham Salomon Polltanski —
marca Heydens n9 70.061- — Absorgan
jetranseerência para seu nome do Tern9 70.064 — Eldoral n9 70.066 — Si.
o n9. 168.175) (Anote-se a transfelargetten n9 70.087 — Peremesin núncia dos direitos nertencentes a
mero 70.070).
eDomin . os Gonne ! yes pata Abraham
Norsk Hydro a.s. (alt, de nome do
Balem( n Politansid).
,itular na marca Emblemática númesreetmn Inc. — (transferência pal.<
ro 232.300).
lee• messe do Têrtno ts9 176.960).
Bodegas Y Villedos Giol, Empresa
Bras. Coffee, Ino. — (transEstatal, industrial Y Comercial (alteração. de nome do titular na marca
fere/sela para o seu nome do Têrtno
es9 135703).
etnciller n9 240.014).
Hilue Holdings S.A, — (transfe• Chemische Fabrik Von Heyden
(eMBle (alt. de nome do titular na
eência para seu- nome do Termo númarca Gynéclorina n9 242.792).
Mero ',87.685).
Receitt & Coltnan Products Ltd.
Conservas Brandão, S.A.R.L. (ai:(transserencia para seu nome do Tér_
leraelto de nome do titular na marca
DIRI4TO
PROCESSUM
Azeite Lili n9 .244.729) .
eno n9 I 188.817).
Olin Corp. (alt. de nome do titulará
Thotaas H. Aclama — (transferênASSISTÊNCIA JUDICIARIA
na
marca Winchester n9 245.349
seu nome do Termo númeØia
n9
eT,
245.350).
ro 189,856).
• Conservas Brandão, S.A.R.L. (ai..
e:ração de nome do titular na marca
LEI N . 5.584. DE 26-8-1970
(,note-se a transferência para
')oméstica, n9 246.571).
em requerentes de fls. 52 "da seguinRIV - SKP' Officine Dl Villar Pete for:na):
_osa S.p.a. (alt. de nome do titular
40% ¡para John B. Nasworthy;
DIVULGAÇÃO N g 1.146
na marca RIV n9 299..852 — RIV,
30% para James L. Harper.
1 9 300.351 — RIV n9 300. !' •
H.
Lineon;
10% • para D.
Taurus S.A. (Com. e ! ) (alte10% para Raytnonci H. Faxon;
fação de nome do titular na marca
•
10%
para
Thomas
PI,
Mame.
•
'reunis — termo n 272.121).
PREÇO; Cr$ 1,00
Zoecon Corporation — (transferênProdutos Alimentícios Corsettl S.A.
ara
seu
nome
do
Térino
númeend. e Com. (alt, de nome do titular
tia p
ro 1921„948).
na marca Perdiz — termo n9 278.561).
Hollematic Corporation. — (trensEciitóra de Guias LTB S.A. (alteeerênc et para seu nome do Têrrno
ração de nome do titular na marca
A Vendai
flÇ 198.115).
Listas Telefónicas Sulina — termo
Na Guanabara
n9 464.483).
Intestechnique S.A. — (transfeLafi S.A. Produtos Químicos e Farrencia para seu nome cio Têrmo núSeção de Vendas: Av. Rodrigues Aiveg.
macêuticos (alt. de nome do titular
mero 196.908).
na marca Nosedrina — térino númeAgëncia I- Ministério da FazendL,
..transfePetà Gabor Kairnan
ro 505.347).
rência l para o seu nome do Termo
Rembóiso
Poro
Serviço
de
pelo
Atencte-se a pedidos
Farina S.A.- Fundição e Metalúr109 195i .176) .
gica (alt. de nome do titular na marEm,
Bras%
ca Farina — termo n 9 573.379 Gensral Foods Corporation —
1-1F — termo n9 513.380).
'Mane terência para peu nome do
Na sede do DIN
Lafi S.A. Produtos Químicos e
Tértre n9 197.506).
1',
êuti c os -(alt. de nome do tiReceitt & Colman Producl ..; Ltd. —
termo
tulr.r- na marca Otozedrina
Itraniferência para mu nome do
ren 641.744).
'0311n 198.029t.
11,1"-~andokot

JUSTIÇA
DO
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Agrindus S.A. Empresa Agrícola. . no 174.4411. - ,Arceieve-se o pedido ,i Cação 'feita no documento de fls. 10
Instituto Vital Brasil S.A. (Centro)
;Pastoril (alt. de nome do titular na de anotação de-trans, por falta de c apresente procuração.
de Pesquizes; Produtos Químicos e
,
cumprimento da . exigência..
- (junto ao termo nUG
marca A - têrmo no 650.652),
Quimica. , 'Farmacêutica Ms.uricio Biológicos)
Esquadrias Sentiste. Ltda...(junto ao, Villela
Balas Juquinha Ind. e Com. Ltda.
mero 677.506 --- 677.507) - 1) apre(titular
do
termo
nenneXale de nome do titular da merca registro a9 '24.728). - Arquive-se o ro 519.467). - Declare o n o de ias- sente os atos de constituição goda;
pedido de enotação 'de transf. por cnçao no CGC.
-- 2) prove o licenciamento do proJuquiriha - termo no 652.249).
duto no SNInkfIF - 3) declare o núEmeg Equipamentos Mecânicos o da falta de cuniprimento de exigência.
La
bora
bór:o
Mauricio
Villela
S.A.
Bical Industrial e Comercial For- (junto ao termo no 519.467). - Apre- mero de inscrição no CGC - 4) apreGuanabara S.A. (ah, de nome do titermo nú- maceutica Ltda. (junto ao registro sente a prova da transf. do licencia- nente procuração.
tular na marca Emeg
Eduardo Tobias (titular do termo
no 289.267). - Arquive-se o pedido mento do produto, no SNFM, declare
mero 655.225).
Phenix Ind. e Com. de Colchões de anotação. de transf. por falta de o n9 de inscrição no CGC e- apresente no 692.704) e Manufatureira de Plásticos e Couros Mancy Ltda. (junto ao
Ltda. (transf. para seu nome da coar- cumprimento de exigência..
procuração.
no 692.704). - Provem sua,
ea Colchão de Molas Phenix - terProdutos Alimentícios Giner Ltda. Incis. Rotni S.A. (junto ao eêrmo termo
legal, indicando ramo de
mo n9 671.105).
(junto ao registro 232.959). - Argui- n9 542.666). - Prove sua existência existência
atividade e n9 de inscrição no CGC.
Distribuidora, Record de Serviços de ve-se o pedido. de anotação de trans- legal, indicando ramo de atividade, - Quanto à Manufatureira de Plásimprensa S.A. (alt. de nome do titu- ferência por falta de cumprimento 'de promova a autenticação das fotocó- ticos e Couros Money Ltda., promova
pias de fls. 18-21 e a ressalva da ra- a ressalva da rasura, no no do termo,
lar na marca Ascenção e Queda de exIgêncie.
Perfumee Selectos S.A. (junto -'ao sura no número de. Termo, à fls. 17, DO
Getulio Vargas - termo n9 681,273).
documento de fls. 9.
registro
231.384).
Arquive-se
o
pee
documento
de cessão.
Dominium S.A. Ind. e Com. (alEduardo
Tobias (titular do termo
dido
de
anotação
de.
contrato
deexteração de. nome do titular na marca
Editora
Brasileira
de Relações
Pú- n9 692.710) e ManufaTureiret de PlásD-Dominium - termo no 666.839 - ploração por Jeito- de cumprimento deblicas
Ltda.
(junto
ao
termo
númeticos e Couros Money Ltda. (junto
D-Servecafé - termo n9 667.584 - exigência, •
558.983) -- Prove sua existência ao termo 692.710). - Provem sua
Li- .-ro
William Hollin.s & Company,
D-Serve-Café - termo n o 867.685 236.603)
legal,
indicando
ramo
de
atividade.
existência' legal, indicando ramo de D-Servcafé - termo no 667.686 - mited (junto 'ao registro n9
J. M. de Souza - Torrefação (junto atividade e no de inscrição no COO,
667.687 - - Arquive-se o pedido de anotação de
D-Serv-Café, -. termo
a
- Quanto à Manufatureira de Plástermo n9 das
561.053).
- Promova
D-Serv-Café International - termo mudança de endereço, em face do ã ao
autenticação
fotocópias
de Mitos ticos e Couros Money Ltda., promoúnico, art. lel do CPI.
n9 667.688).
53-54.
va a ressalva da rasura, no no do
Maxwatby S.A. Ind., Com_ e AgriRCA Corp. (junto ao registro ntl-- Manoel de • Oliveira Bastos Filho
cultura (alt. de nome do titular na mero 245.233). - Arquive-se o pe- (titular do tênno no 561.053). - Pro- termo, no documento de lis. 9.
marca Marumby - termo n9 670.187). dido de anotação de alt. de nome em ve o registro de firma, indicando re- - Reserva S.A. Crédito Imobiliária
(junto ao termo no 868.730) - 1)
fece do 5-único, art. 161 do CPI. mo de atividade e no de inscrição no Arquive-se o pedido de fls. 7, por não
Exigências
Tecelagem de Seda Santa Therezi- CGC.
ter sido cumprida a exigência Inibia,,
nha S.A. (junto ao registro número Campineira de Produtos AlimentaDalú - Cosméticos Ltda. (titular 253.016). Arquive-se o pedido de res S.A. Ind. e Com. (junto ao ter- cada no D.O. de 9-10-69 - 2) diga,
em
face do arquivamento do pedido
do termo n9 .676.626). - Prove o ra- anotação de- mudança de sede, de mo n o 617.327). - Retifique o seu de fls.
7 e apresente procuração.
mo de atividade e declare o n 9 de acento com o parágrafo único do ar- nome na properação de fls. 1'7.
inscrição no CGC.
Anderson
Clayton S.A. Ind. e Cotigo 161 do CPI.
Giannini (titular do termo mércio (junto ao registro 404.144).
Dalit Cosméticos Ind. e Com. Ltda.
Agapê , S.A. Ind. da Alimentação noJoão
645.842) e Giannini Roupas S.A.
(junto ao termo n 678.626). - Apre- (junto áo registro n9
Declare o no de inscrição no CGC.
292.867). - Ar- (junto ao termo no 645.842). Provem - Agrindus S.A. Empresa Agrícolas
sente procuração e declare o núme- quive-se a petição 046.085-70,
de ator- os requerentes sua existência legal,
ro de inscrição no CGC.
Pastoril (junto ao termo no 650.651),
do com o único do art. 1.(11 do CPI.
Instituto Vital Brasil S.A.. (Centro Farmácia Stuart Ltda.. (junto ao indicando ramo de atividade e nú- - Prove o ramo de atividade e demero
de
inscrição
no
CGC.
Qnanto
de Pesquisas, Produtos Químicos e registro no 313.520)-. - Arquive-se o
clare o no de inscrição no CGC.
à Giannini Roupas S.A., retifique o
Biológicos) (junto ao termo número pedido de anotação de transi. em f
Jorge Gomes Hernandes (titular do
anome
da
marca,
no
documento
de
678.839) -- 1) apresente os atos de ce do 5 únieo, art. 161, do CPI.
termo 653.214) e Campeão Radio *
fls.
9,
e
apresente
procuração.
constituição da sociedade - 2) apreTelevisão Ltda.-e Nascimento & OliUltraquimica Ind. e Com. Ltda.
sente a prova do licenciamento do
José Gomes Hernandes (titular do veira Ltda. (junto 'ao termo número
323.237)
Ar(junto
ao
registro
no
produto no SNFMF .,-- 3) declare o
termo no 653.047), Campeão Radio e 653.214). - Provem sua existência
no de inscrição no CGC. - 4) apre- quive-se o pedido de anotação de
Televesão Ltda. e Nascimento & 011- legal, indicando ramo de atividade e
el,
face
do
5
único,'
art.
l
e
transene
sente procuração.
veira Ltda. (junto ao termo núme- no de inscrição no CGC. - Quanto
do CPI.
ro 653.047). - Provem sua, existen- à Nascimento & Oliveira Ltda., apreS.A. Fábrica Colombo (titular do Laboratorios Pierre
Docta. S.A. cia, legal, indicando ramo de ativida- sente a "procuração.
têm() 11: 679 . 990 ) e Casas da Banha (junto ao registro 332.566). - ArLojas Copa-Car Auto Rádios Ltda.
Com. e Ind. S.A. (junto ao termo quive-se o pedido de anotação de de e n o de inscrição no CGC. Quanto à Nascimento & Oliveira Li- (junto ao termo no 655.640) ..- Den9 679.990). - Provem sua-existene- contrato de. exploração, por falta de netada,
apresente a. procuração.
clare o n9 de inscrição no CGC. Coe
cia legal, indicando ramo de ativi- cumprimento de exigência.
S.A. Ind. de Fios' (jun- gue a taxa de anotação, apresente
dade e no de inscrição no CGC. - Amado Espósito dos Santos (junto Novelspuma
e promova a autenticação
Quanto a Casas da Banha Com. e ao registro no 351.797). -- Arquiveese sto ao Urdeno 653.927). - .Apre- procuração
ente nova procuração, assinada pelo de fls. 8.
Ind. S.A., complete a taxa de anoo pedido de anotação de transf. por Diretor Presidente e pelo Diretor FiDatamec S.A. Engenharia de Sistação.
falta de cumprimento de exigência. nanceiro, de acento com o 5 4o, do
Ford-Willys do Brasil S.A. (junto
Fujisawor Pharmaceutical Co. Limi- Arte 8 9, dos Estatutos da sociedade e temas e Processamento de Dados
ao termo no 680.563 - 880.564) - ted (junto ao registro 357.580). (junto ao termo no 658.124). - ProProve o ramo de atividade e declare Arquive-se o pedido de anotação ele promova a autenticação' do doc. de ve o ramo de atividade, declare o
no de inscrição no CGC e aPresenfe
o no de inscrição no CGC e preste transf., em face do 5 único, art. 161, fls. 12-14.
esclarecimentos em face da petição de do CPI.
Corefrio Comercial e Industrial de procuração.
Ind. de Produtos Alimentícios Cone
desistência. _
Refrigeração Rio Ltda. - (junto ao
Siam Utii S.A. Inda. Mecânicas e termo n o 657.674). - Apresente o do- fiança S.A. (junto ao termo número •
Ford-Willys do Brasil S.A. (junto
ao termo n 693.925 -- 691.771). - Metalúrgicos (junto ao registro tiú- cumento comprobatório da ale de no- 659.232). - Prove o ramo de ativl'
Prove o ramo de atividade e declare n:len 379.371). - Arquive-se o pedi- me, prove o ramo de atividade, de- dade, declare o no de inscrição
do de anotação em face do 5 único, clare o n 9 de inscrição no CGC, pa- CGC e apresente procuração.
•
• o no de inscrição no CGC.
art. 161.- do CPI.
gue a taxa de anotação e apresente
Rivinil Ind. e Com. (titular do ter, Máquinas Mein 15.4. Ind. e Com.
procuração.
mo no 662.266) e Ind. Brasileira de
(junto ao termo n 9 690.135) - DeExigências
Libbs
Laboratório
Industrial
BrasiPinturas S.A. (junto ao termo númeclare o no de inscrição no CGC.
leiro de Biologia e Sintese Ltda. (tiOrval Ind. e Com. de Produtos QuiTatuzinho S.A. Com. Ind. de Bebi- tular do termo n o 659.454) e Labora- ro 662.286). - Provem sua existe:),
micos Ltda. (junto ao termo número das (junto ao termo n9
dia legal, indicando ramo de ativi302.721). - tório Honorterápica S.A. (junto ao dade e n9 de inscrição no CGC.
. 692.791) - Prova' o ramo de ativi- Prove o ramo de atividade.
659.454).
Provem
sua
termo
n9
no
-inscrição
dade, declare o n de
Ima Inda. Magnéticas Aplicadas
A. P. Frances (junto ao termo nú- existência legal - Quanto ã LaboraCGC e apresente procuração.
mero 673.944). - Cumpra o art. 73, tório Hciporterápica S.A., declare o S.A. .(junto ao termo n9 682.438). Eurelio Valentini (titular do terra° bem com0 sua inscrição no CGC, as- n o de inscrição no CGC, p eove que Pague a taxa de anotação e declaro
n9 699.706) e Alceu Venturoso (junto sim como, sua inscrição no IBC (res- o signatário do documento de fls. 15, o no de inscrição no CGC e apresente
ao termo n9 699.706). - Provem o
465) e declere o no de inseri- tem poderes para transferir a marca procuração.
registro de firma, indicando ramo de lução
Construtora Aresta S.A. (junto ao
cão no CGC e apresente a prova da transf. do liatividade e n de inscrição no CGC.
Tatuzinho S.A. Com. e Ind. de Be- cenciamento do produto, no SNFMF. têrmo no . 687.754). - Prove o ramo
- Quanto a Alceu Venturoso, apre- bidas (junto ao termo no
de atividade e declare o n o de insere»
302.862) . Irmãos Niiyama Ltda. (titular do cão no CGC.
sente o documento de cessão e o ins- - Prove o ramo de atividade.
termo n9 663.296) e Ind. de Aparelhos
trumento de procuração assinado pelo
Ford-Willys do Brasil S.A. (junto
Bukh Saboe Motores Diesel e Re- Elétricos Solux Ltda. (junto ao teroutorgante.
termo 688.959 e 688.960). - Prove
frigentção Ltda. (junto ao termo tiú- mo n o 663.296). - Provem sua exie
Instituto Vital Brazil S.A. (Centro mero 348.553).
sua exis- lênecia legal, indicando ramo de ati- o ramo- de atividade e declare o nú1)
Prove
mero de inscrição no CGC.
de Fesquizas, Produtos Químicos e tenda legal, indicando ramo de ati- vidade e n 9 de inscrição no CGC.
Aliminio Marmicoc S.A. (junto ao
Biológicos) (junto ao termo número vidade e n9 de inscrição no CGC. - Quanto à Ind. de Aparelhos Elétricos
677.508) - 1) apresente os atos de 2) Preste esclarecimentos, em face da Solux Ltda., prove que o signatário termo n9 689.314). .a. Prove o ramo
onstituição da sociedade -- 2) apre- divergência entre o nome da cedente do documento, de fls. 8, tem poderes de atividade e declare o no de ins'ente a prova do licenciamento do e o nome que aparece no documento para transferir a marca e apresente crição no COC. - Apresente a pote
cu-ação e pague a taxa de anotação.
erodutoe no SNFMF - 3) declare o de fls. 38, e prove que o signatário do procuração.
de inscrição no CGC - 4) apre- documento de fls. 38 tem poderes pa171traquímica Ind.,e Com. Ltda. - Hercules S.A. Inda. Reunidas (jun1 e procuração.
ra alienar a marca.
(junto ao termo no 668.472). - Apre- to ao termo no 690.099). - Declare
•
ao
tersente
a prova de 'licenciamento do o no de inscrição no COC.
S.A.
(junto
Profarcadettioa.
- Dfeersos
Roupas S.A. (junto ao
mo PP Geledloee Pseee o ramo de produto no SNFMF, declare o no de Jolimode
- a taxa de têrmo no 690,644) - Prove o ramo
n9
de
inscrição
inscrição
no
COC
e
pague
atividade
declare
o
Ideal IedUstrial e, thenieltÁi'• Foxde Atividade e declare o n 9 de inecr1apresente ,proeuraçâo.
Ine,4XeetiO. . Ltda. Mento ao- reeletro , no. COO, roMovN a ressalva da retiela anotação e

d
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Oto no 4;GC.
Apresente 'a' pio : mandate comn poderes pára o reguemraçao. 1„
• . • •,
e-erticamps S.A. Inde. : Sedieles de 5. Pauld Alpargatas. S.A.
Embalagee.s (junto ao termo nume- do registro n 9 75.061). - Diga seele 692.050) . - Prove o ruiuj de ati- bre o pedido de caduoid4de.
•
vidade, e declare o n 9 de inscrição no
C( C e anresente a procuraçao.
Diversos
Lduardo Tobias (titular do têrmo
N9 f48.679 Sintésia Carioca In(i92.'703 -1 692.707 - 692.709) e Maeufatureita de Plásticos e Couros dústeia Química S.A. - Aquive-se o
Vlancy L da. (junto ao termo nú- processo por falta de cumprimento de
mero 692 703 - 692.707 e 62.'709). exigência.
- Provem sua existencia legal. indiN
.
689.929
P.
Lorillard
cando ra:pos de atividade e n 9 ele - Desistência em ordem- Company
inscrição no CGC.
ve-se o processo.
Construtora, Rodes S.A. (junto ao
têrmo n 9 695.512) . - Prove o ramo
le atividede, declare o n 9 de Inserir ão no CbC pague a taxa de anotaAo e ap: esentet procuração.
Construtora 33 -e-t' er S.A. (junto ao
ermo n 9 696.080) . - Prove o ramo
• le ativiende, declare o n 9 de inserieão no CGC e apresente procuração.
Construtora Beter S.A. (junto ao
;ermo n 9 696.083 - 696.094 - 696.096)
- Prove 'o ramo de atividade deP iare o :1 7 de inscrição no CGC e
_presente procuração.
Ind. de Equipamentos Cinematográ:ecos S.A. (junto ao termo n 697.525)
- Declai e o n 9 de inscrição no CGC
apreseete procuração.
Breda .3..A. Distribuidora de Títulos
Valere: Mobiliários (junto ao termo n9 6í 9.222) . - Prove o ramo de
,tividade l declare o n9 de inscrição
io CGC e apresente procuração.

r SEÇÃO LEGAL
Diversos
N9 181, 460 - Liftag Hub,
•Ind Voispanntechpik A .G. (titular
la pat. VI térmo n 9 .181.460) . - Deistência em ordem. - Arquive-se o
irocesso.
Exigências
•N 9 689 450 - Mauricio Gabriel Loar - Apresente instrumento de

SEÇÃO DE RECURSOS
Dr. Mucio Athayde (titular do termo n 9 524.576) . - Torno sem efeito
a exigência publicada no D.O. de
13-11-70, por ter sido feita por er!gano, devendo prosseguir o requerido
como impugnação, encaminhando-se,
em seguida, 4 S. Legal, para exame
dos documentos apresentados.
Na relação de processos arquivados
de acerdo com a Portaria 119 40, de
4 de novembro de 1970, publicada no
Diário Oficial de 2 de fevereiro de
1971, ficam retificados os seguintes
termos:
Onde se lê
Leia-se
700.406
700.016
700.303
700.393
'700.515
700.516
IIeivcl
'700.'23
Ilegível
700.829
Ilegível
700.838
700.032
700 962
700.968
•. '700.963
Ilegível
'791 054
701.796
701.196
701.189
701,199
701.992
101.392
701.608
'701.693
Ilegível
701.712
Ilegível
701.747
Ilegível
701.7/46
Ilegível
701,795
Ilegível
701 /96
Ileeível
701 805
701.712
'701.312
Ilegíve .1
701 814
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Ilegível
701 827
Ilegive4
P%•`•
Ilegivel
:17 00 11. 84
8325 '
. Ilegível 701.855
pegieel •
701 e57
•
Ilegivel
701 .b69
Ilegível
7011
70 .9567
ee
701.575
Ilegivel
7b2. i. 68
Ileeivel
702 5,39
Ilegivel • •,
702.128
ilegivel
702.1:31
ilegível
702.133
702.719
'702.149
702.-51
. 702.151
702.7e8 r
702.i98
Ilegível
702.28
e
Ilegivel
702.323
Ilegivel
702. .333
Ilegível
702.352
Ileg,vel
A • 702 :61
Ileeivel
779022..33'1907
Ilegivel
Itegive.1
/02.e32
702.367
702.467
Legível
702,500
Ileeiv el
7Ol2::(14
Legivel
Ilegível
702.529
Jeegivel
702. a.37
llegivel
u2
7702.544426
Ilegivel
Ilegivel
702...e50
llegh, el
7í,2. 4
Il-gi.el
702.558
Ilegivel
702 . ehe
702.476
702.,.I 6
7002.582
702.42
Legieei
7u2 DA
Ilegivel
702.e03
702.697
702.607
702.508
102 553
702.689
702.000
Ilegivel
702.696
Ilegível
702.593
Ilegível
702 7e 8
102.860
702 . b60
7020.866
702 . b66'
703.911
703.311
Ilegível
702 II 9
()nue se lê
Leia-se
103.134
703.134
103135
703.135
703.348
703.2/13
703.371
703.372

llégível
7003.430
703.55
703.034
Ilegível
703.742
704.47
041183
704.299
704.292
104.196
701.228
704.332
Ilegível
70.41e
04.454
104.569
Ilegível
704.75
70 .789
704.949
Ilegível
04 .882
I l egível
Ilegível
*.
103.102
. 705.' O
Ilegível
70 562
106.037
796.173
796.174
06 .178
106.326
796.37.7
706.551
706.552
'

705.429
703.430
703.555
703.634
703.653 3
7e"
701.047
701.1e3
704.200
704.202
704.196
701.227
704.383
704.384
704,412
70.1.454
'704.569
704 639
701.753 ,
704.789
.701.849
704.850
704.332
704.áo
704.891
705.102
705.0116
705.138
'705 062
706.037
706.173
706.174
;. . 70E:178
706.326
706.327
706.451
706.452
7,1 .HSO
PP'

706.854
708.864
703.979
706.879
706.831
706.881
707.014
707.114
07 .4"9
707.429
Ilegível
706.R36
707.478
707.789
Tonivel
707.982
073.056
708 956
078.073
708.073
079.0 6
798 076
70 0 .0"9
708.090
707.208
700.103
7"8.11'3
708.193
108.283
703.283
708 7082
W8.782
Não safrarn: 707.845 e 707.887

••••n••nn••n••

ESTATUTO -

A ç.' i'- ?‘ O
DE AUMENTOS

DOS

W'STRANGEIROS
DECRETO-LEI N.° 941 - DE 13-10-196V

r

DECRETO N. 66.689 - DE 11-6-1970

Divulgação inf 1.063
• PREÇO: CrS U.25

DIVULGACÃO N.° 1.143
Prova: Cr$ 3.00

C, VENDA
Na Guanabara
Avenida Rodriguez: Alves tr.

VENDA
alANABASZ'A

Agência 1:
"Ministério da Fazenda

de Vendas: Avenida Rodrigues Alves; 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
I tende-Se a pedidos ri lo Serviço de Reembedso Postal,
Seçno

Atende-st o pedidos pelo Serviço de Reenrhôf,0

EM BRAMIA
F

Lel N 9 5.478 - RE 25-7-1968

Em Brasília
ka sede do D .1. N

Na sede do DIN
71101111•1i
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PONTOS CARACTERIéTICOS DOS PEDIDOS _ DE PRIVILÉs GIO -

o

IrÁNO 1119 97.a14 de 17 de ~abro de 1967./
~perante, TUA RELIANCE , MBEtRIC MD ENCIMAM DOMPANY./E.t.4/
yri.114810 g, Znew910, APELPPAOAXESPOS IA DISPOSITIVOS DO IAM.

aprioridade do correrpondente pedido . , depoeitador
na . Repartição de Patentee'do álemanha, em 19 de abril de 1941. sob
múmaro P 2 853 Ivo/35h,
Ponto n 2 :1 do total de 4 pontoe apresentados,

ai Dg CAMC084/

TERNO a

3.

ag~,Artail

Relviadioa

11a.723 4* . 13 te *ovambre de 1,59
Requarentoe IMMO DEVILOPPLINT CORPORATION* ta *Au..

- Aperfeiçoamentos em diapositivos de leitura de grí

ticos * caracterizados pelo fato de ser contado adjacente ao grífi.
to a ser lido tuaftrupo de elenentos de permutado relativamente mí,'
reis, o dito grítioo sendo provido de graduados, cada uma ~sia.
%indo de uma dolo de duYertícies em relevo as quais, quando +totó .
piadas por dispositivos sensores conduzidos pelos elementos de par •
matados:Posicionam os latimos numa raiado deteirmlnada pela gr. .
duado que eatá sendo lidat as poaides reciprocas ~Usou doa /
elementos de permutado soado interpretadas pelo meconiazo **nue/
ou da leitura./ T
a requerente reivindica as prioridades doe corredyondee
,
ase pedidos depositadoana.Repartido de Patentes nos latidos Uni .
Au da MULO. da 17 do outubro de 1954 e 4 de março de 1957, sob/
- 001. 616.517 o 643.7089 respectivamente./

PrivilAzie te Invead•o *rareias° s ¡man° PARA IneSPB00104es.riened.
ionvimemeope

1 . &pari/no para prospecção gos.tilita raraatarimata for /
eempreRaême dispositivos para fazer usa perfuração atravAo t* rimada* 4*
t•rremoop , na recipionto-tochado, p osto dentre e siportado pelm . ottoutm dia
mulato*a porfaradoros, de modo a pormitir a ~moagem de nafta ateará é.
dos atestes dispositivos por:oradores; uma saí= tateou pista dentrede 0";
aselpteat*.feebate e montada d* moda a proteger centra areie de tarde
~trade citado recipiente, ft diapositivos poete* dentro da *alam latamo i
meiteta para receba, ama isticaCie 4* met varlivool tísica abata* da "pari/
:ete'd* terra.
ag 1 te total 4* Zt pintei ayremetates.

Ponto Ag 1 do total de 10 pontos 4yrelanta6ca./

.
TERMO Ne 110.315 de 11 de maio de 1959.
AMANSA.
AKTIENOESELLSCRAPT
BATER
PARDENPAERIICEN
Requerentes
DE
PRODUZIR
CORPOS
SOLTDOS
00-22£8.
WivilAgio ' cle Invenção: r. pagasse°
TICOS, ALTAMENTE POROSOS DE MATERIAIS sun
mos-.
REIVINDIOADOEE

Processo para produzir corpos •Slide* ou e/futico., altamente
poroso. ou celulares, a partir de matériae reagívede em paitlowe
títieoe, oaracterizado-por,00m p reender a reação do poliadiçie-de ditai
eianatoe com substancies que.contenham, ' m molócula, pelo conoto,. deis
temos de hidrogínio ouSetituívoia ou roasíveia (como ovidenotadoe pe.
1 0 twra 6. serewttinoff), •oS oondiçaes ' reacf,o:eis.çue. prouve, o #.1.
; -

,

t

yro: din e 40. u•

são ' in-eitm,

dentro:da ROMM

romoão,

TREW:: No 119:810 de $1 dó maio de /96e4.
Revierentee , ÁNCEEN PRODUCTS, INC. Privt/Agto de Lávaudoe ' PROCESSO DE PRODUZIR 9EV3srixENT0R DE OONVELA
$IO , QUIMICA SOBRE SUPERKOUS BE AMIMO S:
OOMPOSIO10 PARA ESTE rDe
REIVMDICAO05$

Processe apertsiçoado de produção de revsetimentoa Por coam
elo gafai" wa uma momslo de sul:4rd~ 4* alusinio em que a eu-,
-

perdei* 4 'tratada soá uma eolucio de Solde, *assistindo oeeenotalmen*
Se to ca ~poeto sentando tiuor o de *Mo heicavallent*, caracterizado
por emyreenter a restaurado yoriAalea to •onteddo de orou° notava/4a
Se ea e*Ludo para e áttra dllejelle, e o roamplatmento te contoúdo /
de amor pela sada de ma flucroto simples da olomme (LU' ocaeleie de
motal alcalino, *eido
.ido fluorldioo 4,fretue faie de emanto ou
de 0,4 II 2.pSrtea
A
&ateimada.
que
i
dita
cioso.,
p
gssatidade de fluor de

"ma eme peste do evemál . (e81921104 em OEN.
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Reivindica a prioridade do correepondente pedido, depositado
na Repartição de Patentes doe Estadoe , Untdos da América do Norte,

em

R de novembro ~1959, eob o demoro 854.005.

;:z 197
19
_ _

fase gasosa de bidrocarburetos aos 4 &tomo de carbono, caracterizado/
por compreender a depoeiçâo de mia mistura de áxidoe de tunantanio, de
vanádio e de f6eforo, livres ou oOmbinados, abre um veiculo inerte oo

Ponto nO 1 do total de 6 pontoe apreeentados.

mo ¡sílica, mediante apliCaçâo de uma solução ou dispersão do compactos

TERMO -Nd 123.698 de 5 de Junho de 1968

termolábeis, quieselgar . alumina e similares, contendo os elementoe

Reaaerente': aNSUL CHEMICAL COMPANY - E.U.A.

tungstênio, canádio e fósforo, respeotivamente, e a oaloinaçao do pro4

Privilegie .de Inveação "PROCESSO DE 03UTRÔLE E EXTINÇXO 3E 9'000 EY FLUI

duto eventualmente empaetilhado e Moído, numa corrente de ar a atroe/

'OS PIRWRICOS'

de 35419.0
REIYINDIOACCES

Reivindim a prioridade do Correspondente pedido, depositado

. o processo de controle e extinção de fogo ea flu.des pirofk

'ricos, caracterizado pelo contacto dos Cluidos pirofóricos con um agente

na Repartição de Patentes da Wangs, em 29 de janeiro de 1960, 801, e
'mero 817.053.

ativado adsorvente isento de lIquido adsorvido e extinção das chamas com

Ponto n g 1 do total de 5 pontoe apreeentadoe.

Um agente extintor de fogo do tipo produto químico seco.

No 126.207 de 30 de janeiro de 1961.

!Ponto no 1 do total de 6 pontos aprese-atados.
TERMO Mi 124.002 de 4 de novembro de 1960

Requerente: CCURICH-PJLF CHEMICALS, INC. . U.S.A.
Privilegio de Invençào:"CATALISADOR E PROCESSO DE PREPARAÇXO DO r,ES'IC

' Requerereye: &CUBICO LIM1TED - SUIÇA

F SEU USO EM POLIMERIZAÇDES".

Privileg.;.o de Invenção "PROCES30 PARA A INTRODUÇXO DE UMA FUNIO OXICENI •

1 - Um cataliador complexo de três componentee, caracterizado

fiEIVIRDICAOEU
. ,1 - dá processo para

a

REI VINDICAOES

a

,0 EM Un,MALÉGULn D ESTER(SIDE'

introdução de uma função oxige7nio em uma

molcule esterólde, caracterizado por compreender a oxigenação de um es-

por compreender:

teróide,tendo ao menos um grupo enol, nuclear ou extra-nuclear, com oxi-

(a) um ou mais metaft de transição, sendo o citado metal de tran,
sição um metal scujo,ionte d1-valente, existindo num estado de

gÉnio mslecular, para formar um grupo hidro-peroxi no dito estetailde, da

máxima multiplicidade num campo ligante fraco oontám, apenas.

,jo grupy hidro-peroxi pode então, conforme sua estabilidade, se decompor

um eléctron em cadauma de suas duas penáltimae órbitas d, de

expontareamente para um grupo oxo.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido -

máxima energia e sendo a citada soluço isenta de materiais s

deposit ,4do na Repartição de Patentes na Inglaterra,

em

6

dn

dicrionados, nos quais um radical de hidrooarboneto está unid.

novembro de

a um átomo de metal, por meio de uma ligação de carbono-a-me_

1959 scp0 n o 37.731.

'

Ponto no 1 do total de J8 pontos apresentados.
TRPÇO r o 125.741 de 9 de janeiro de 1961 • '
• Requer , nte: ETAT FRANÇAIS - PRANÇA
l Priv11 5'gao de invenção: "PROCESSO DE PRETARAÇIO DE POLI-ALCOOI, PAIS
CWO ETILOL-ALCANOS"

tal;
dois átomos de alumiai° coordenados com cada átomo do citado/

(b)

metal

(e)

transição di-ve2ente, pbr meio de uma ponte átomos t

e um ou maio dos seguintes materiais acceptores de próton:
um tiofeno, vinil-tiofeno, alooll-aminas e/ou hçarocarbonetos

kEIVINVICACOES,
1 - Processo de preparação de poli-alcoois, tais como tri' neti1s1-etana, tri-metilol-propana, penta-eritritol, misturas de pente
eritr tol, e o poli-penta-eritritol, caracterizado por separar o polialcoo:i a partir de uma aoluç x.o de spintese obtida por ação de formei /
eabroum composto carbonilado alifdtict es; presença de uma esse e em
eolu0o aquosa, sendo ajustado o pH da citada solução para um valor en
tre 4 e 7, juntando a oitada eolução, depois de eliminar essencialmen
te o i mcesso de formol, u'a amida alifdtica primdOedi-alcoil-elabatitu
ida d4 fórmula

de

de halogeno tendo um pês° atómico superior a 19;

aromáticos alcollados.
Reivindica a prioridade do: pedidos correspondentes. deaosita
doe na Repartição de Patentes doe Estados Unidos da América do torte,/
em 3 de feverelro de 1960, e em 13 de janeiro de 1961, sob os tArreroe/
6 444 e 82 489, respectivnmerr_
Ponto n 2 1 do totul de 32 pontoe apreeentudoa.

G.1

R4 - O - 5
O N
m3
aa cr i al R4 representa um ettomo de hidrogónio ou radical alooila
e R, representam radicais alcoila; concentrar a mistura de soluçãee,
110
obtila numa temperatura entre 50 o o 1302 0, preferivelmente entre
• 12oC, de modo; a eiiminar dgua para transformar certas impurezas orgánlaae e precipitar os cais minerais e se Deparar por filtração; coadenegar de novo numa temperatura inferira a 120 12 0, eventualmente eob /
pretsg.o. reduzida, para separar uma p4494 de amida utilizada e crietali
Imea r finalmente, o poll-alcool.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depoel
taci,: na Repartição de Patentes da ?rança em 30 de janeiro de 1960 sob/
• m: 617,1494
Ponto no 1 de 2 pontoe apreeentadoa.
it11.10 N o126.179 de 27 pe janeiro de -196,
/enarentot SOCIETE D I EIECTRO ORME D'2UCTRO-METALLURGIE ET DES
ACIERIES EIECTRIQUES D I UGINE. - FRANÇA.
rr.:Yilégio de Invençao: "PROCESSO PARA PREPARAR itOVOS CATALISADORES 2
COMPOSIÇOES CATALITICAS E PROCESSO PARA A O
IIDAÇXO EM PAU GASOSA DE HIDROCARBURETOS INSATURADOS COM 4 0.40MOS DE CARBONO".
REIVINDICAÇCES

Prre444

preparar nevo' catafieadoree para $! o xiO0O.t o,„:4

23

o
•

12

13

g5
30

73
TERMO

Nu

128.113

de

5

de

abril

Requerente: RARDISRA GROUP LIMITED

de

1)61

INSLATERRA

p,4,.1 14itio de Invenção: "APARELHO E PROCESSO PARA APE:1
FABRICAÇXO DE CLORETO DE POLIVTV.I ESMYA50 E
RIAL SIMILAR M,1 FOLHAS,'
REIVINDICACnE,S

1 . 4Pérfelsos93Rtos referente gf

•'.
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carseterifados pele rate At effle te rãEPTAI Mina tolhe 4.g. IpnliVaesUmdo,
pumada de "c.p.v. ou similar de maneira continua, sendo que no mesmo c. p .v• /
cão corado ou material similar em pasta móvel ou forma liquida grossa, e tem/
MCI

produto químico ativado por calor como agente espumante dispersado no mas-

mo caracterizado p elo fato de que a pasta ou liquido grosso

é

expelido numa 1

óle 4 trabalha
Ao entre rolos e fornecido como uma telaa - plana contínua Para-o contato com u-

• 'seção de barra ou outra num moinho horizontal ou Calandre onde

ma tela ou portador de material textil, papel ou similar e deitado no Mesmo
e as duas telas passando atravós'de um fôrma de cura, o comprimento do fOrno/
Lati velocidade da passagem do material atravé g do mesmo sendo tais que efetuam
O desejado espumar do material pela atuação do dit O .age n te A uímlee w e Para, /
dar o requerido grau de cura ao e.p.v. ou material similar.
. Reivindica-se a Iwioridade do coraesPoádente pedido

dopo.

sltado na Inglaterra em 5 de ãbril . de 1960 sob n) 11.927760 e
15 de junho/
de 1960 sob n2 20.942/60.
Ponto n e 1 do total de 6 pont6s apresentados.
41:1
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Wiàrfia ligados a allide edin fddiedle lad02114 ligados 4
cio, 1 temperatura ambiente./
requerente •Nivirdice a prioridade dó correspondente pa
40,2 depositado na Repartigko de Patentes nos ER.UU. da America, em 26

de setembro de 1960, sob no 58.2184/
'Ponto n o 1 do total de 9 Pont os oPeOgofttOdOod
ARMO 1Y2 2:31.170 de 26 de julho de 1961

Requerente: RITTER COMpANT, INC. -

.Privilégio de Invenção:, "MESA CIRÚRGICA".
REIVIDDICAOES

1 Aesa cirúrgica compreendendo, em combinação, pelo

menu eines

g osmentos de mesa, os ditos segmentos de mesa compreendendo uma fiegmen..'
'O para a cabeça, um segmento raqueano, um segmento pélvico, um segmem*'
to . femoral e um segmento para as peruas, e cada um dteses segmentos gen

do articulado em relação ao seu segmento adjacente
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositada 1,
na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da América do Norte, em 26

de setembro de 1960, sob o n6mero 58 387.
Ponto n2 1 do tothl de 21 pontos apresentados.

13

1?

35

":9

I,

pEamo Na

128.595 do '20 de abril de 1961.r
Requerente: W. R. ORACE CO./E.U.A..
Privilégio da Invençiet COMPOSIÇOER DE MATARIA E PROCESSO DE PREPARAR /
ROLS SE ()XIX HIDRATAI DE TdRIA, URANIA, PLUTORIA E.strAssIsT0R4S, RR.
VESTIDOS ME (NILO METÁLICO RIMO -TUMICAMENTE ESTISIIEL./
ComposiOes de matéria, caraeterizatie pelo fato'd* te a,
rem conatiteidas de agregados da. partículas esferoidais.deasas de wa ela
:fido metálico escolhido ao grupo que condita de teriawarAnia, plutã
aia • suas misturas tendo am diametre media de 30 a 200 mili-miara./
J.

itrim0 N 2 131.186 de 27 de julho de laal.
Requerente: G.MAllONI S.p.A. -' ITÁLIA

2r111114gio de Invenção: " DISPOSITIVO PARA COMPRIMIR, MODELAR, ESTAM.

Miviadice-se 4 prioridade do pedido correspandeate deposina
tedo
RepartiçAo de Patentes dos Estados Unidos da América, ta 2 de t
-meio de 1960, sob no 25.847./
/

IRMO

Ponto ma 1 do total de 15 pontos apresentados./

PAR OU CONFORMAR MATERIAL TENDO CONSI57ENC1
A PLÁSTICA'.
REITINDICAÇOES

a Dispositivo para Comprimir, modelar, a-stampar ou conformar /
material tendo consistência pléstica, tais como sabão, margarina e st

Ne 130.950 de 18 de julho de 1961./

Requerente: LOW CaRNENG COPORATION./G.U.A./

Privilegio de Invenção: NOVASCOMPOSIÇOES CONTLNLU ORGANO - POLISILOXA a-

melhantes, capaz de ser aplicado a máquinas dó prensagem, modelagem
conformação, caracterizado pelo fato de que compreendes uma ou
,série de moldes ou fôrmas compreendendo duas peças, uma abre a outra,
sendo s ' peça inferior fixa( fOrma fixa ou esteciondria) e e peça eupt
Vaie

GS E PROCSGS0 PARA PREPARAR aIZTEVAS FLUILCADIDaOS ESTÁJUIS.,
Reivindicacões./
1_- Uma composição caracterizada Ror compreender a mistusa
nu ausancia de água de um composto de siloxana , cada molácula do qual
compreende (1) pulo menos duas . unidades de fOrmula Ra(OCH z CH 2 ) a g) e

rior móvel (fôrma móvel), tendo esta tatima carregada por um desliza,
dor vertical, livre para deslizar para cima e para baixo, um ,enel sua'

SiR,0 n...a.n e (2) onldades de fOrmula RaSiO hjjnaa quais cada Be

perpoeto e recortador deslizante por ação pneumática, diepoeto em UB

cada R , são escolhidos independentemente ai um gaupo constituido de ra
acata monovalcatea de hidroc .arbonatos e de 'radicais menovaleates ha-

no da fôrma mável, anel esse que é abaixado justamente depois do
' feclini
mento da fôrma; um ejetorlintaao em alinhamento com o eixo da tarem/
móvel, sendo o dito ejetor também acionado p neumhticamente para desta

Logenados de hidrocarbonetos, a O:1E1:n a 1, 2 ou. 3, /1 é igual a 0, 1

mor n peça acabada P da dita fêrma mável; um bocal "de sucção tendo 491'

'ou 2, a -Jena le a e k qtaigger (=idade (1) não .4 malOr que 3, g é
igual a 1,

2

co 3 e si iaual a O, 1 De 2, havendo-em cada molácula da

CO/21)02140 ut. ailezanoa:-.haaa, umr ctçdio „lel 1,3
- amo

4aTarupos R por

do s 1
. 1Acio, e ws ca,allzaaor,ove promove a'condensação de regi

e

4. -

proximadamente

n

forma da fôrma móvel e acionado por mecanismo que i;

faz com que o mesmo de deClque de

se posign em einoronlemo coma o
deslizador duperior e com um condutor passando por baixo do bocal do

eneg.U, quonag o Illtiwo es .4 yer em gsnA palsiço d

rum
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Reiriadiea a prioridade dos pedido. de patentee

Itílta,"

011de aOsto de 1960, e em 6 de abril de 1961, eob o. nNevoe
1P "02. respectivamente.
Conto n* 'I do total d.o 8 ;iontos aorementadoe.

ARMO Nia 134..31* de dl de demore do 114
**luarentas ULTIME INDUSTRIAL PLASTICS LIMITEM • /NOUTRO/ '
Priviligle do Invongle *PROCESSO 2101 PRRPAR4g10 MS PRODUTOS POLIR=
OS I PARTIR Da TRI0XAS9"
1 • Um promana para a pre p sragao de produtospolleirted a partir
de teimamo, oaracterisaao por **apreender a riagio de triozano, sob oco.
dieiosi aubstainialmente anidiraa, com estirou e/ou pela ezeme u, derivada
de estimo, na presença de um catalisador eletritiloa
A requorente reivindica a prioridade do correspondente padidadepa
ditado na- Rspartigh de Patentes da Inglaterra. em 2.1 de novenbro de 3.960
g 6 da Março de, 1961, sob os na s 40020 e 8169, raspam:jumenta
Ponte ei g / do total de h0 pontos apresentados
MEIO 11 13941, de 28 de dezembro de 1961.,
Caquerente. T.R.ORACE et 00. . U.S./
Priviligio de levenciat ° PROCESSO LPERTEIÇOADO DE tormin A MIO eu
Um TOLHA DE METAL REVESTIDA DE MATERIAL reg'
8OPLÁSTIO0 E TOLHA 009POSTA ASSIM 03TEDA e,
orviumo4cOu8
1 . Um processo aperfeiçdado de laminado a frio caracterizaste /
compreender
a preparaoio de UM4 filha de natal pela ootoosola et
por
ire a superficie dela de um fino revestimento de um polieero termal/ai
tioo qua permaneoe oomo uma película oontinua capaz do esooamento pliNa•
%too nae oondioid de laminaçio e depois reduzindo • dpeseura da dita

TÈRE0 Ne 139.034 de t9 de oetembro de 1961./

ilaquarantel MOLINS locam COMPANY LIMITI.D./INGLATERam,/f •
privil40.40 de 1ave/00, APRRFEIÇOAKENTO$ EM OU RELATIVOS 1 e4mIc400
DR

CIGARROS./

IteivindiceqSai.i
...........---...........,
ce- 1 . 04 oisqhnit pare fazer am rilo (sentiu* de cigarra,
raaterizade pelo feto de compreender ama tremoahe destinada 4 Medir 11 /

%Lha de' metal por lamiaaoio a frio.
teivindLoa a prioridade do oorreepondente pedido, aepoottada/
de RepartigIo de Patentes doo Estadou Unidos as AntrIca do Sorte, 04 Ki
de dosembro de 1960, sob o ndmero 79 185.
Ponto tia 1 do total Ao 12 pontos aprimentadoo.

langor ame chuva te fama oortado abre um transportador que si desicoa/
keddltddinalmante, a fia de formar ¡Obre li" referido transportador am ale
chino-ato contínuo de fumo que i transportado longitudinalmente de modo/
e afastar-se '34 local do formaglo; ala traaaportedor trmasferider, coa g-i
titaido per um trandp tedor 1~61,41 Mb ar, disposto com U.144 parte acima da primeiro tranaddor mencionado • oatra parta por cima de ca/
1 .embrulhador de papel; tsa dispositiva de sacola destinado a pasor agi pa
° transportador /
ri cima o transferir a enchimento de fume do lanada.
Mdneionado a pread .le , em condiçlo comprimida, ao lado inferior da /
transportador transferidor, para gata dito enchimento de fumo sapa trend
porto e dépoaitedo *Obre O embrulhador de papel; • um dispositiva e .
arador denta:aedo e aparar o amidhimelate de fume enquanto o aduo esti /
pies° ao transportador traasferidar.,
a requerente reivindica a prioridade da correspoadont ,J po4
ao depositado na Repartido de Patantei ha Ingeterra, ca 29 de matem ..T4

de 1960, pop ao 33.1,55.,
lente ne 1 da total

do

4 pontos apresentai:104/

TERMO 09 135.199 at 21 de dezembro de 1961
Requorentee SUBLL INTRRNATIONALZ RESSARCE MAIT3ORAPPIr W.V.- gosaega,
Privilégio de tavenoioi • PROCESSO PARA 4 REMOÇA° DE OASIZI SornOS. RN
MISTURAS GASOSAS •
tallyx-Dicupri
k • 0a proceaeo agua a remoção de gaid acido. to,etara ca
som oaraoterizado porque a Wature gomou, é powta ele coataote ooa
um solvente liquido, compreeadondo V4 octem:ent, bdeloo que oonalote/
de noa ou maio aminea:dotadaa ao t nC5Nfter fracamente bátv.00, na
faixe de IN a 29+0 de 3 a 14, e um eol yonse seletivo que acarreada/.
ua ou meio troapoacaZake do gre.pc gizo Jel:riate de aatdae de acide alift
ttoo, clolo-tetre,wett.leue-XulZon k • mace den.i,,Idoe, • per-halo hidru
oarbonetee.. o pa e ano 4 ob:td.c.-...sanrinlaento toaste do ketaa
s 90k1 sor regenerado.
queA eepuedettákIvieu.A.
Redwits~a~prlo',:t d1Cna .10u. orrde2ondontea peados. gume,,

-
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DIÁRIO OFICIAL—

;
( Seçao • ii).

...

•

fevereiro e , 19744

379.

-•

eitados na Repartioão de Patentes doe Eetadoe Unidos da Américo do I
Norte, em 23 de desenbre de /960. • en 14 de egósto de 1961, sob

tERMO efl. 135.913 49

24 dp

janeiro de

números 78.162,a,13/..385, tealiectlypalOtao
— Po nta ag 1- do total do 23 pentoe•apragentados.

-

1963./À

Requerentes JACOB RITTER KG./ ALEMANHA.
Privilégio

ao Invenção:

APERFEIÇOAMENTOS EM v1dPOSITIV03 DE TRAVAMENTO

LAPISEIRAS,/

PARA MINA LONGIZUDIUALMENTE DESLOCAM EM

Reivindicacóes./
.'Aperfelgoamentos , ‘n diepositivovdeOtravemento para

mina longitudinalmente deslocávol em la piseiras, em que ofdeslocamento
da mina fé tatuado com o auxilio de um Ond. de pressão, superiormente I
introduzido na bucha (corpo) da lapiseira, e o bloqueamento da mina na
posição de escrever e de repouso e executado com o auxilio de cá nariz
em colaboração com uma reentrância exisIontems bucha da lapiseira,

ca

racterizados pelo Isto de suo o nariz de blogneamento e acha disposto'
diretamente ao pino de pressão, e.gue o pino de Pressão possui uma eu.,
perfície de pressão obliquamente voltada para baixo 4. partir do lado 1,

do nariz, e , ainda, pelo fato de que e bucha da lapiseira apresenta,/
alem da reentrânciP destioula à passagem de nariz de bloquear:ente, DA/
sua parte superior urna tenda longitudinal, que se estende da borda dai
bucha para baixo./
A depositante reivindica a prioridade do correspondente»
pedido, depositado na Repartição de Patentes da AlemÁhha. em 24 de ja..
neiro'de

PIG.I

1961, sob

de 12 de janeiro da 1962.
TERMO N g 135.627
Requerente: GREENAWALT SINTERING CO. oc:
Privilégio de

Invenção: 1, PROGESSO
03.0°

a 29.525 viIb/70b.,

Ponto no 1 do total de

a

pontos apresentedos./i

kna

DE PREPARAÇÀO DE CARGA DE SINTERI4

•

o namoro

.

REIVINDICAÇOES

1 . Um processo de preparação de uma cara permeável tendo um ce!
teúdo de umidade percentual pre-determinado para boa execução de uma 5
pereça° de einterização em u'a máquina de sinterização caracterizado/
pelos estágios de misturar úma quantidade áe material - de minério pulve
rimado proporcionada a ser , sinterizada, com água, numa quantidade sufi
ciente para euper-umidecer a mistura, formando num primeiro estágio, a
mistura super-umidecida, em forma de nucleoe -aglomerados enaper-úmidos/

-

e, depois, num estágio subsequente, reduzir o conteúdo percentual de
umidade do:produto aglomerado formado no citado primeiro estágio, por •
adição, aos citados núcleo* -aglomerados, de ama qutintidade de material
de carga de einterização hidro -absorvente que leve o , produto aglomerado
resultante da adição do citado material hidro -absorvente, no citado es
tágio aubseq7ente, a ter o citado conteudo percentual pre -determinado/

do umidade.
tonto n 2 1 do total de 10 pont:st apresentados.

FIG. i

• Fig./.
TERMO tit
Requerentes

ç•

136.028 de 29 de janeiro de

SIEMENS AKTIENGSSELISCHAFT

19624

- ALEMANHA.

Privilégiq de Inveng¡os • SISTEMA PARA CONVERTER

VIERAÇOE3 =MICO

EU ELETRI0AS0.
FEIVINDICAC8E9,
1 Sistema, próprio para converter vibraçBes medinicao em elétzi
ene por meio de um corpo estirado de material eamicondutor plezoreein
tive, que é flexionado por f8rçaa deduzidas das vibraçOee

114

caracterizado pela execução do corpo em forma de placa ou camada0001
nicamente ligada com um portador com-médu/o de elasticidade eeeenciall
mente menor do que açuêle de cilício ou germánio, e cuja grossura

01

1

ja eesenoialmente maior do que aquela da placa ou camada plezoresiatl
. _
as finais atuam dbre está Utimá Ofia sentido ipsrpendiol'
_

tu, sendo que

Fevereiro de 19.74

OFICIAC ~Ao tily

9Õ Guartamfeket

Cu por dito elemento sensível ~inclino eme, um retardo de testar se eniirde
seivindica a- •rtoridade do oorreepondute pedido, esbotritodd
ide março de 1961 0 sob 4
)a Repartição de Patentea da Alemanha. em

som a ti.imentaçãO da razão de ' ontrada qua alimenta dito tanque de eacaoL,../
ttinol.a de reajnote.
Reivindica-se a prioridade do correePOndente Podido

aOnero'S 72 097 Isd/RIa4
Ponta no 1 da Co"uca 40 ca pontoe aPreeentadoe

depositado nos Ostado 'Unidos do Amdriea OM 2 de fevereiro de 1961 sob ao

86.81°.
Fig.

Ponte n o 1 do total de •n nAnts: acreteataaa.,

etnmo No 1.36.468 de 1.5 de fevereiro de

lequerentet RAICON INTERNATIONAL, INC.

iJ o 2.

U.S.A

?rtvilégio de Invenção, "PROCESSO PARA PURIFICACAO DE ACIDO ADIETO°,
REIVINDICAM

-

Um processo para a purificação de ácido adipico cálido, 11.0a:

soxílico, oontendo ácido mono-carboxilico aderido, caracterizado por
compreender o contato do dito cálido com um material não oxigenado no
rarboxilade, fervendo na faixa de temperatura ambiente até uma tempere

tara ligeiramente superior à do ácido carboxilico, cuja remoção deve /
ler efetuada, 4 a retirada do Acido aderido e do material de contato.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depoeitado/

ma Repartiono de ?atentes dos Eetados Unidos da América do Norte. et
t6 de fevereiro de 1961, eob o número 89643.
Ponto n a 1 do total de 5 pontoe apreeentaaote.

Sumo N e

136.569 de 21 de fevereiro de 1942.

a.aa M G 1.36.072 de 30, de janeiro de 1962
Tunmu
Requerentes ROBERTSHAW CONTROLS COMPÁNY

Reauerentet FAYDWERKE HqCHST,AKTIENOESELLSCRAET vara. %tater bucle',
- ALEMANHA

Privilégio de Invenção, "DISPOSITIVO DE CONToac.".

Privilègto de Invenção: ", PROCESSO PARA O TINGIMENTO E 31:KULTINRO AOS.

•

RIMINDICACDED

Dispositivo de contró.:e para regalao um :luxo de/
fluído de acOrdo com uma condição afetada pelo fluxo, incluindo a combina.
ao dispositivo de válvula mável para regular o fluxo de fluído, dieposi4
vo sensível 1 pressão operativanente associado com dito dis p ositivo de v4,
vala, um suprimento de 'pressão pneumática que se comunica com dito disposg

DAMENTO RESISTENTE AO VDNOAMERTO E AO &reme
MENTO DL MATERIAL TUTU,

1. -

AETVINDIOAOES

1 - Prooesco paro fingimento e eimui.aneo acabamento rosiatettl;e
mo vincamento e ao encolhimento, de material têxtil, oaraoterizado pe:

tive sensível à pressão para mover dito dispositivo do válvula, dispooiti-

,o fato de se tratar ó mutariul com soluçâes ou soluçBea •epeaeadaa

vo de alavanca dotado de una montagem pivotal, aos bocal do sangria fixo sito dispositivo de afavanca e que se comunica com dito supri 'neuto de preg

(tonteado corantee ore:cucos Oidrossoláveis, portadores da grupamentos/

o com dito dispositivo sensivel à pressão, e com dito dispositivo soa.
afr./ à pressão, una chapeieta, mOvelmento disposta, adjacente -a dito bocal

!e sangria, para varia

a sang ria do mesmo e efetuar o movimento do dito i

dispositivo de válvula, ama articulação de regneração intorconeotada entre
dito. dispositivo de válva/a e dito dispositivo de alavanca para reposicioa
mor d i to D0001 de, sangria Por ocasiã4 do movimento da dito dispositivo de/
ravu/a, um elemento primário sonslvel 1 condição afetada pelo fluxo, ca./
ractorizado pelo fato de um membro transmissor da movDoento ter uma extraia
Lidado coneotada a dito elemento sensível primário para movimenVo por 210
em resposta a mudanças da oondiçio afetada pelo fluxo, ama mola ajustável/
.de:envieaamento que age abre outra extremidade dito membro transmissor de
movimento para estabelecer um ponto de ajuste para 81e, ser um acionador .4
de chapeleta move dita chapeleta relativamente , a. dit .= bocai de sorria em

resposta a Mudanças sentidas porcino elemento , sensível primário, ser um /
*Umente eensiveL seoundária operativamente conectado e dito acionador de/
Chapeleta para transmitir um movimento de reajuste a; Oh, relativamente a 1
dito bocal do sangria e independointeeentta de dito membro transmiesor de mg
simentos ter um tanque do oapaciaavia de reajuste ume g/sítio eue comunica/
com dito elemento sensível seouodário, e ter dito tanque de capacitIncia /

ácido tio-sulfárico, bem como compostos hidrossolávois ou diepersáveig
em água, formadores de resinas e pequenas quantidades de catalisadores
aciaus, de se efetuar,. eventdalmente, uma secagem prévia e de se agua.

cer a tomperaturaa elevadas paru fine de fixação
Reivindioa a prioridade do correspondente peoloo l deriositado /as Re p artição de Patentes da Alemanha, em 23 de fevereiro ae 1961. lob
o número F 33.257 IVc/Out
Poato n o 1 do tota/ de 2 pontoe apresentados.

TERMO No 136.694 de i3 de fevereiro de 1962,
Requerente: TOM- RAIrOS EADUSUIE1 RAUSHA JAPX0
Privil4 gic de Tnvençâot • PROCESSO PARA POLIAGRIZAOXO # OR AORILONITRIIJ

RM scaygo%.
REIVINDICAÇOES

da polimerizaçâo de aordlonitrila ou de uma mistura As maio

de '85% de acrflonitrila e pelo menos um ou mais de outro composto compreendendo um oompoeto de vinila inaaturado polimerizável, em'ooluçie(

uoando eu1f6xIdo dimetílioo como meio, • como cataliaadors um 002POSi,
azo-bis. o prooesso caracteriaado por compreender a incorporação

ao

de mint o Una entrada gás se comunica Ase dito suprimento de preãoão
dito bocal. de sangria do maneira que as.variaçaes pneumalbas do presslo /
em dito boca de tonaria causam uma correspondonte variação de pressio 1
pneumática cio dito tanque de capacitincia de reajuste segunde refletida /

platera de reação, antes de se iniciar a reação da polinerização,

ao

mor uma eàzão de eatradtsafIle. Pelo que dito acionador de chapeleta iámotat,
"*. 4

eido diÚrieo.

pele menos um ou Mals

inorgânicos e orgolniobs, esoolhidoe

do
grupe que 00nolete 30 ácido fosforoso, doido eu1fár100, á0144 OfOriSrl
ácido

co, Aoido'nitrice, ácida melbnico. ácido me;leloo, Acido olártoe;;oec
,onto n o i 00

";otm,

f:

p,7,,r~:,t14r›, •

DIÁRIO OFICÍAL (Seção III)

Quarta-feira 10
TIMO N a 136.696 de 23 de ,fevereiro de 1961
INquerentei LEETESOLAGIT BARCO.* m MICTE

,Mnal,

•Priviligio de Inventos 0 FPGAREIR0 PAR& COMBUSTiVEL GANSO*
.

duviNDICW1584

'1 . Fogareiro para queimar combustível gomoso, de denere da
qui/os em que o bico do sés é preso ao r000rvatOrio de combustível, o os
Anais tio providos do um importe para vaso ou panela, afixado ao dite re-/
n
servatério, cujo suporte é combinado com uma tijolo para ca p tar 0 líquido/
que transborda na fervura, caracterizado pelo fato de que o suporte para e
raio o a tijolo de transbordo consistem em doislolenentos ~arados, os /
quais sio ligados entre si, o ' ligados ae resorvatério do'c'ombustivel, por/
acto de cabeçote queimador, e bem assim pelo fato do ser e dito suporto /
provido de meios centradores, os quais efetuam automiticanente a centrum
da tijolo e do suporte, tante date em relação lonela. 4eomo ' diambos em rt
loção ao- tico, quando for fixado o cabeçote..

pelo

Fevereiro de 1971 381

menos UM n40140 preferent•mente em forma de pino 6 aerv13

do ao mesmo tempo como condutor elétrico e magnético, e, ainda, pelo/
fato de que com o relé se acha conjugado um induzido que serve ao mes
mo tempo como condutor elétrico e que forma, juntamente com, pelo me.
nas, um núcleo, um contato do'rele.
' Reivindica a prioridade dos correspondentes poldidoo, doposiA
.
todos na Repartição de Patentes da Alemanha, em 29 de março de 1961,/
em 29 de março de 1961, a zem 29 de março de 1961, sob os números
S 73 209 VII10/216, S 73 210 VIII01218 e S . 73 213 VIIIc/21g, reoPeott

/

vamentl.t..
'TtatO • ng 1 do total de 42. pontoe apreeentadoOr
314 4 12 10 13

Jome,„

rA

requerente reivindica a prioridade do correspondente Podi
do depositado na Bipartido de Patentes da Suécia em 15 de junho do 1961
@oh n a 6262/61.
• Ponto n a 1 do total dê

4

glillipi

immouunnewe 7

pontos apresentados.

IS

6

ICÊRMO N s 137.218 do 16 , de março de 1562

Requerentes GENERAL ELECTRIC COM2ANY

Bala.

Privilégio do Invencíor " APERFEIÇOAMENTO

Em LUME WMOOÉLÉTRInj

•

Aporfinoonmento em maquina dinamoolitrioa, odIek
4

proondondo um núcleo de eotator tendo um enrolamento feito ao ufa.*
ao, isolado, partes extremas no enrolamento sé estendendo para fo+

ra do mfoleo, oaracterizado'por compreender uma composição inioial

/

de resina vicosa nos interstícios entro os condutores riso partes

0
extremas adjacentes compreendendo o enrolamento, uma camada de 1+ .
solaento tendo um material sólido para.revestiment4 das partes
;21/Mt; Ng 136.761 de 27 de fevereiro de 1962
Requerente KALI-CHEMIE AETIENGESELLSCHAVT .-ALEMANHA.
Privilégto de Invenção, • APERFEIÇOAMEWT03 .. à1 OU RELATIVOS A UM PROCES
SO PARA A REGENERAÇÃO DA S'OLUÇÃO CIRCULANTE/
EICREGADA PARA A PRODUÇÃO DE PERUIDO DE RI
DROGENIO PELO PROCESSO ANTRAQUINONICO•
REIVINDICAÇARS

extremas para prover reoistáncia à tração para os oondutores
lados, e pelo Menoo uma oura camada de material isolante para pro
ver UMA Ouperfície externa lisa nas partes extrema*.
Reivindica-oe prioridade do oorrespondente

Oono,ne 1 de 7 pontoo apresentados.
•

de

raça() da aoluçâo circulante emLregade. param produção de peróxido

do
htdrogenio pelo processO antraquinOn'ico; caracterizado pelo fato'
,
. t
ão
circulante
com
uma
resina
de
trocaiânica
a
tempera.'
tratar a soluç
turno entre 30 2 0 e o ponto de ebulição da misturareacionel.
Finalmente, reivindica a—WiOrridtás do 'corespondente Pedid‘,.
depositado na Repartição de Potentes da Alemanha.. em . 27 mefevereiro /

de f961, sob o número R 43.024 iVa/121.
Ponto ng 1 do Otal d '4 pontde "apeSeUtadoe.
TERMO N g 130.854 de 1 de 'Mã.çj'dj
aequerente: SIEMENS AKTIE2GESETISCE1AFT' ,.: UEMANt/d.
árivilégio de Invenção:

DEIS ELEcnomÁGNETioo
,

031.4a

çO:lé e 1eetromagMét~Pro. 4 erIza~0:. .12e ue
OW!.Mk
se "acha implantado, porpendiculffirelente e 0~ g:SM posição ver.

pedidoi„

depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da A0611
ca do Norte, em 20 de março de 1961 oob o ne 97.1040

Aperfeiçoamentos em ou relativos a Um processo paru a regem'.

/

n# 4

tigki....0 Ui)

tás,.. 4t1‘ a 14,

Fe4lreiro, de 1971—

ot.aue sai • P agastei "gramo tal adiar INe corweraramo te, orem .11,241re
.eiirtes d. .4~3~ elm.raigêrot ovelmelaiikker livi—ngeo 4
.
ema ald•ídes.
doiviallea.es a prieridadbild eapx•erpladerit• pedido dementada
Efetadão ~doo dm Pairlaa eu 3*
. aa sais
4•1841.
oftn 1128,3z3.
•
%ato a* 1 tê
4.-701imieelmmiPpratemead•wo
138.666te der.- ~ tio 1982
Tinto
Reqtietentari ZONT;TP liNfalleafr at-ItiNer
LEU*
trieflégke, 4egrnatrunfar r11,a3111113C 21~ 131.1•Tx.sr1pa.
,

1,t.432 de. 23 as .aro de.
,Rognen;trea,"~061~~1,rrel/ígie ta;umfiépl " croaceow4k# TM" ftItL gmementisimants
~041DIN ILIDUCCEDYPX ,11~444W.
eremEr~
•
Oomposiçáo tingirei para ,eatiaturam paldr~ mperftildied~
rupdaárlasatm por eraprmaider• ame de eotele~ IMPINOMOMIU a poli,
lerfiziwas diapprentaa. te aria1. 5/Ceads,. eborate, de 930 eir plas de
UM 000~ 60 ouneletonmeenta. onaidbide deffia00 , aaf 00~ difielesio
de carludatar e ~met ão cled.~ ustbeitialdus.
deieindlud • p•Ao.0 iodo da correspondente pedido,. depoottedok
na Repartigto 4. Eadanded da Erodbadater em 23 . 6. wed ão 1901. pob I
nácar° 10701/61.
tonto •na 1 do total de E5 pealos stpretreatztioa

.114ee, tomam

gffrittInertiM

, Ptce•siod de mutt/enacroe a. p.,...weal toalete' crelnallt
•eidoe - que Palavreando 9 Cmpragntocie d aaterial %MI etter um denftd
aquoso que caiada um aldeído toá entbettncía produtora de alara° • uai
oataIiiidor capaz. de ',roer:ganas,um ambiente doido cucado itetueoldo e
que compreende uma miei:are de um doido orattniiho polibársico e 'uai sal
de metal polinsáents de um doido da rads • Ourar déposi ta material
impregnado era temperatura elevada, caracterizado pelo feto de o cata.
Lisador ser urdo ela oaigunciTo ocei ufa waprote. reduto") mo • qual stivid
dade redutora surtti na pango attraattlast
. da aoXditga
Privtadica-ce premridede dorntepetaímrad 'Mil% de*
positado na Report-4U dr Patestam dota adaps -trall••• à. 1043•1041
Norte, em 18 de anjo de 1961, 'rol, ms EILIF.631.,
. • .oMCO lei 1 ellè 8. parte* arareesveadmr.,
rirmo Na 139.108 de PT de maio de 106C
Requerente: CUIDO CUIM OL/NASCO a $10 Now
urlvileglo de Invenvi4- "PERPEMTEEEEEDD EE MAQUTWk DE PINER FORMO*

TERd0 Ra 138.336 de 13 1 gema dee. 11,942.
Requerentes SPEDIALTT 001~23,,, ou, .. LS.A.
. qiios ~mu i2. 1151BRZNILCOSE DE DP PRODUTO DE RUM
Primá Ideio de tara
PT ilskifirest ramo=t ~Ho PPM it. uni;
Ige1e, lis ieenlakuk ron irnew
•
ITDTC&Q
- Prooes-so de tairsidatoier dm ass. prielais dis emparm- peasteras-rest
orda,.oanatedietaidadm
.itgartall~ ama adantra empasma‘te
•bbre uma superfície portadd.a, -aplicando-as uma clamada de refbrço dal
contínua de elementos de refbrço filamentar. espao' L.do* ¡abre a dita
• saparlide de cobertura sabre o
auperfície portadora. dispondommo mar
dito material de março, pressionando-se as ditas suparticies portado
rei e de cobertura •andue tane. tf pare torceu' a dita- mistura plenamente/
atravia a canada de - refbrço, aamoitando-se as ditaa superfícir a a•
aeparserew par. actesonfar:e ,e eneo. ene- ~puser dg aferrar entre eir ~ar
e a soa lamese~ am langi ae arpam aschitimiao grad4. e.pio.
notrando pelo* interstiolos entre os ditoi, dameuxtoa de 'ratona, • relec
vendo-se as dites suparfíoies do iito lenge..
' abr ti cesere-potederre pertit ti', deptarftedtit.
Carantidtp. seprporldn
. doe ~dam
' Una
- dr dm andariam da Parta. a.
na lb•Perleaciar de Ratanded
29 de abril . de 1961, sob o ninar 106.372.
Ponto n L do otal i. ft ponto. apresentado..

RRIVriDI NACDES

á kora aperfeiçoamentos em tá jautnaa dl picar forragem, do
tipo que foi objs' to co. avir na 124475, coentworatiados ume, carcaça em caixa
cilíndrica de pequena' ereptesurm PPacensto berizontalmartiar e dotada lateral4
monta de uma 'dr ou moega adirnandquaorap sainaPage dotada, de tampa zupa- ,/
rior e saída tangencial, e atrartseadaficedlralmalte pai um eixo motor, caras'''. terizado's pelo ratO do'rotor _montai° abre.° piza motor ao interior da cita
da caixa ou carcaça, ter a fora do uma °reata, que su porta em cada braço a
',a face rotativa, que abe é fixada de forma ajUnt-ével, sendo que, polo lado/
Oposto ao das gumes daa facas, cada braçaa orlaggtee apriarta, ume palheta/
disposta vertical e por9e~oasept• ~8.~ de sua pergams,
. oro ccrraspoodents aproduadartente • 113 de mi/
taa estas cuja parta eteperit
connelmenta., ti Parada por. um, martelo subatitalsal. provido OuParlOrlaálte da
Peat** que preao 1, casta fixo da palheta da forma levemente`articulivel .4
Sendo ainda prevista tua cada palheta, una abertura circular.
emito ha ".t do total . de 4. Pootos apresentados.
0,L

F1G

r.

rt

,J

" tino o* 1$14526 de tf deo odmril 4• 3402
Dequereatát~341(OPT tk ames Ao
irialijaiajto ~Nom 0s:cetntin10, DE. ~TA APILIPITida. PAU" Cutw- ,ettkrt
•
- açu atm/pasta PARA flidgeng prwarzango ,ÁPLIÇ1114, P08 ~0,, 24 IZZERZN .CINUTINSEC08, Mocas._
40 51
rt~, ungi, RarsOgrezilt" ., anyálLçam
i •
r: •
•"!-. s ;,•,11r1•11y.s,
Pdt, cempeetao deinttagia s gareorladra Pira Dria ecoa,cat
:,4,n..n
`;
qiXii::41(:
aader ptrlit'reapai'dea. •martZeinalise.adieadiee,,
por aseander a unteis f
ePtaaortitém im.ar Manto, 'cliente .u*' tal
metal poll.aaleate da na Leide "aí lartd4"aareatioutme4e pele agente acidarI
ta tondatir de per-faide
subotRitele ea paz de formar ra,
ITMA.-q-49; g eado e eamoinaçã, i
14

a1J

•

j

4.! et •J

C•:115

nnI

ut 0223
6
" 0 W-4: 03 " 1 0 ti

r1,7 mO,

N.
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de (111e tia artig0 da vidro d formado de um Vidro dd

as 81110 as 190.'
Requerente: WORTRíNGTON CORPORATION .
êert vilÁxio 4e . T giveacaot " CONPRESSOR ROTATIVO a.

composto essencialmente de um pxodp de etal alcalino, de pelo menos 5%
de ZrOz de siiica e do 0,20% de outros Ingredientes compativeio na prodúe
Oh do Vidro.'

OEIVINDIOACOEg

Reivindica-se a prioridade do Cerroípóficlante pedido depositado na

1 O processo de conetruçao do . 00nttorke Mano 02ta carcaça ad
Compre g eoi rOtativo incluindo um rotor com alhet a
- e diepoeto no interg
or de ume carcaça, caracterizado por oomPreender os paetioe para fordal'

4

Repartição de Patentes doe Estados Unidos dt. Wrãca, em 23 de março de,
1962 sob n e 181.888.
Ponto a ct 1 do tOtat de 1 5 Pontos apresentadosi

menos' deis escoa entre 109 e 20 9 concantricoe me relação ao rot01
De ditoe arcoe tendo raios de dimeheão maior do que o rotos, formando/
pelo

ppoo

Ana, extremidades opoatao doa dito:: último* arcos adicionais qui, oubta4
8em um angulo entre 129 e 30 medido. do centro do rotor. Oa ditos ar:
Coe adicionais diePostoe excantticallento cám refez:nela ao rotor,
mando-es os dito, arcoo adicionais otin um terceiro conjunto de arooel
04000

para completar o contam interne da Carcaça do dito OOMpre000r rotatE
:for
Reivindica a prioridade do correepondente podido, depoeitadO,
na Repartição de Patentes dos Ratados Unidos-da Américe do Nortei em /

14000

.27 de :setembro do 1961, sob o namoro 141.058.
Ponto n e 1 do total de 22 pontoe apresentado*.

40,000

.34000

so,o00
FIG.
TERNO Ne 159.753 tie e de junho de1962
Requorentes VIDROS CORNINO BRASIL A. - SIO eAutd

1 0, 0 0 0

Privilígio deanvenção "ARTIGO DE VIDRO E PROCESSO DE PRODUÇIOpfvxmncAcad

1 - Um processo de produzir um artigo de vidro do resistencia aluna
toda pela trotá de lona abaixo do ponto de fadiga ' do vidro, caracterizado
pelo fato da formação do artigo ser de - um vidro de silicato-e litio, pelo
contato da superfície do vidro coa uma fonte de ,ioni que podem ser troca.

5

$0

ao

22

TIRNO Ne 140.023 do 14 de jsnno de 1962
Requerente: 0085E3 PETROLION CORPORATION •
Privi14gle de Invenção: "PROCESSO APERFEIÇOADO E POLINERIZAÇIO DE UMA SUSPEI

dos, pela troca termoquimita dos íons de litio do vidro com os lona do ma

810 DE NONÔMEROS POLINERIZIVEIS ICTILENIcAMENTE N101

terial que é' posto em contato, e pela continuação de tal troca de lon ge dn
rente um tempo suficiente para propordlonar um aumento da realatencia dei
gastada por abrasão para o artigo de vidro.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na

Ea.

partição do Patentes dos Estados Unidos da America, em 23 de ' março do
1962 sob n e 181.886.
Ponto ne 1 do total de 13 pontos apresentados.

•

::::::::::COES

1 . Um processo aperfeiçoado de polimerização de uma suspens8
de montei:roa poliserlr4veis etilenicamente nio saturados, para produção de

I

;rios de polímeros por meio de uma suspensão aquosa de um,monamero polimeri.
etilenicamente não saturado, em

exile

c^Bgpão existem polfmeros !

formado. dos monímeros citados, bolução que 4 agitada • com uma alta razão
de monámeros em rolação a ígua dentro das condições de polimerização, carde..
ter 'imado porque os grãos do polfmero sio formados por um processo o mais res
produtível, grãos de boa qualidade, por meio do contrále da suspensãe compra
ehdendo (a) contrOle do pR da et:Boina° através de uma curva de polimerizaçie
normal, (b) uso de agentes de suspensão do polímero, agentes que são toldvel$
mígui, (e) uso de agentes de suspensão soláveis no monámero e (d) uso de par
tfculas insolúveis na égua, no monómoro, ou na suspenso que são mantidos ae
suspensão por meio de agitação

/
1/:2 O 0

,*()

)\(7

Reivindica-se a prioridade dos correepondontes p edidas ~084
tid o s na RePartição de Patentes dos Estados Unidos da" Amírica em do julho
de 1961 sob nes 781.441, 831.269 • 844.871,

:/\\ /7:3-2/\14112°4

TERMO Ne 139.754 de "8 junho
Lt
de 1962
Requerente: VIDROB,C0RUINVDWASIL - /A: -'8X0 PAULO
Privilegio de Invenção "PAOCESSO DE TRATAMENTO'DEVIDRO'
n RílN/INDICACitEN
1 - Um processo de aperfe /igárvis loprieic!àdes fia azas e 'ouiMicao
do vidro compreendendo a trioca 'term o' quimirdtr''W-tim ion de metal,aicalino
no interior de uma camada superficial de um artigo de vidro com um ion mg
novalento maior proveniente de uma ^f6 ;3 .t.alo ncaracter1zad9 pelo fato

Fonto no 1 do total de 14 pontos apresentados.
TERNO Ne 140.166 de 19 de junho de 1962
Requerente: UNIVERSAL OIL PRODUCTS COMPANY • EUA
Privilégio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO
a, .

ROMÁTICO "

n%.N.

!,tra, 1 58 P7 45
4,e 44

1".a

PARA,DEEAL...

QUILAÇA0 DE HIDROCARBERETO DE ALQUIL.A.

.4-

-

a .

REIVINDICACOES
•_,
e Int

1-,;itkinfoi.uament2 go.oeJr04,arlké,gegaISUlleçili
_

cie 1.1n hidrocarbureto

ta-Fede.-eiro de 1971
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Reivindica-me prioridade do corrmspondente pedade,Eli
lladit Cante/ido dito hidr6Cférbtieto g cuteretida,'em presença de hidra

peeitado na Repartição de Patente. de Inglaterra em 27 de $unh• ase

geni,?, à desalquilação a uma temperatura dentro de cerea de ShO a
derc r.: de 820 eC, de preferencia, vntre 650 a 760 eC e a pressão na /
faix11 de cerca de 68 atmosferas, de preferencia, , entre 34 m 41 atroa

1961, sob -o ne 23.30H
Ponte as 1 alp, 12 pontos nPremeeladoe.

gerai, sendo o hidrocarbureto desalquilado separado da mistura de
*Mação reáultarite, caracterizado porque a fração contendo o krldrocu
,ursto alqull-aromático é submetida à reaçãO de desalquilação em pra
Iença'de um compesto de enzefre, numa quantidade equivalente a 20 a
ROO partes em peso de enzefre por 3:400.000 de purtes em piso da
!hidrocarbureto alquil -aromático.
Reivindica-se priorioacte co correspondente pedida t
thp.5sitado na Repartiçã , de patentes, dos Estados Unidos da America
1
Co 'arte. em 19 de junho de 1961, sob 0 n e 118.192
•

Ponto ne / de 5 pontos apresentados.

72PH0 Ne 140.287 de 25 de junho de 1966
PecUerente: . ORMAPRESS A. G.
- SUÍÇA
vilegio de Invenção: o PROCESSC PARA DECORACIO DE ARI-1006 DE NATZ
cIAL SINIL2IC0
BEVINDICACOa

I - Processo para decoração de artigos de aaterial
tdico, caracterizado pelo fato de que uma peça portador* de tinta coa
914in10 de fibras longas, bem afeltradas de celulose para can
alto
te ir ir de alta ligada can resinas de poli:condensação, d; preferencia Re
amiinn, e moldada na forma de uma felha de pe:uena espessura, sendo im
dirimida com tintas não gordurosas e resistentes Is inf/uencias oulmi
•1
Can• so1uç8es de resinas dquosas, sendo secada em campo de alta fre
guncia impregnada com soluçBes de resina conforme acima citadas e fl-

Tamen Ne 140.735 d e 5 de MI. da '1942
Requiprentm: 1011~4 C/A 11003811114 1 CORMICIO e e rao 1104177."
Pr/v1/4.ta de laveaçIet nOROGIMIZADea DaMésEMISIMIEW

lilmente pre -condensados mediante irradia;3es infra- vermelhos e ar

it,rnte, sendo eventualmente ore-moldados fora da prensa e colocada ; /
•guie sabre peça prensada bruta em seu estado de condensação eouiva
AAnte, conforme ter desejado, pelo lado certo ou pelo avesso ' tendo
1
smsado
em unidade homogenea mediante pressão e 4alor,
4
,„)

1 . Emoualulga DE ialE4, oparaetérisade pele /ate ft
prosador Bário do tatos berfaaataIer, paraáooloo, •*atrair/acta **

eaDo

~MO

per •imos apertei de salmo mala Internei pertadetee t pela face enteenapde
bellee eer pasme leu" • qual orre os doWa 10dita4a por amo MOI Mie
lar *a ate elecela, preferivelmente me •etotra-eerreute, nuble IN ~MD
riça*.
Pasto' me 1 as upul as - 3 '9~19, 99~4~.
9

1

*IMO Me 140.351 de 25 de junho de 1962
ruerente: SHELL I1TERNATI0M4LE RESEARCH MtATSCRAPPLI R. il.-MANDA
Privildgi,o do Invencão: " PROCESSO PARA REMOÇXO SELECT/VA DE ÁCIDO /
M/P:MC° DE GASES
7EIVINDIC4C0ES

1 Prp 14-eso para a remoção sn oetiva
de tfoÁede eeld
Urico de gazes que cont4m doido sulffdrico f haldrido carboniee ' •
Mmieeldente Seni chi mais 'outro: ComPonentoáYcíAciéeiCaddtese;
use o 44e com.uma-molução "pena eontemda:umwou.maiddilneopaholaai
em cuja eolução anidr'rJe carbecice, , d abeerrlo,auma,Puentidade
lintre 0,02 aolea e 0,5 mole:,par moile.de,dipropec471aMia4À„,,,,o1.
r

!'

de 24 de jalne) Os 1962.
TERMO $5 141.269
, ,Requerente: D0W CORNING CORpORA/IOR - WS.A.
'1
_ / 2.
1 '
P , ISEpARAR• UMA COMPOSIÇãO DE 3110
Priv-114i° Wlovenao i O It',00ESSOfARA
tÂ, 151.¡STOMERICA':...
'S
',»M
0 :
f--.:\""-.11Te42
,- 1 - Processo para preParneluMajébmpeelçWoz:de ep.ozana elestomerle
oh, que é eeiáVel na nuaincia À' neldade, aae que curara quando da emn -Z,
a
poeição e. umidade, caracterizado pelo fato do se misturar. na ~nela

L
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141.961 -24 9 de adote de 1962'
.
— zociezi zazonat*
el• ee invikapio
•
-

Ilmmo

44a *T*41 8114 ricoa

WoNse i).

mu 01~ litOrintatla, ~te ma tsout1s ' 4í
- is suo* C3 teeagenefos • 11141. * ~to * ama* *tela
#

v

.tD1ÇLO 4. ,J, us

.....,

jklitaid

RPOIRA9410 Do ÁCX;0 32:111ZOIODI

!011", t tem un pelar *411, da 149 até

2

g .

glate-altfático, toado ~lua do1O 8019* ea pulgão alfa es ralação ao
#9/1$41dOe 5 radicai* finatavaleatee de nidrooarionate alifitioe, nabos /

re

aealoo de que 3 átomos da mirim" o 3,4 O ou 1, *atando a elleal,(2)
"mento *a quantidade de pelo anhos 0,4401 de eilaaa por sol d*
hi../

Orenclia ligada a sainla es (1), (3) Pelenumun 091 Par cento, por pi.
me, ~adi *abra o piso de (1), demo epapoato de or gano-titláloen /
4me as radicais orsdnimai estão ligado. ap tladalo por seio de 1igeoãO8
ale MO, 0 quaisquer valho!~ reaaamentes do Ti são
satisfeitas. ple
i
-embetteminte.
de
eram,
tu*
•iat•
de
ON
e
O
de
uma
ligação de tiOTI
_
1 ei Callea5~~~8 (i 0 lei material. too *nehtemrta.
f"
•-

1

,

detvindloa a priorldado do correspondente pedido, dapoaltada
i
ludepartigia
de patentes toe Estados Unido' da Adrian do Norte, si
4
li diroutabre da 1961, sob
o número 143 441
Ponto 01 do total de 4 pontos apresentado...
;112M0

m is ' de 1.962

'

------- -

t

y

palddie obre supOrte.
1

delvindica-ea prioridade do correePoadente.padido,
peitado na Repartição de Patinisa ma 'tília, ea data da 18 de 'datil

4

.0 1961 Ima is al 15416./01(
Pn4A ZI

Prltilógia de Invenção:" OFIPADE DE CONSTRUÇãO Pana PISO ti nvesrumí
To DE ROMS NETALURGICOS E PROCESSO PARA FOI
IAAR A =MA".
ItEWIDTRICAOEs

1 . Uma unidade de conetraçao par. co em revestimento de forno*"
,netalárgiooe, caracterizada por compreender uma pluralidade de tijolo•
refratários ligados conjuntamente co. uma argamassa de um material taal
duaimoap, tarmo014atice.
Reivindica a prioriddde do carreepondente pedido,

.
-gollP4r" .rc
/
.411"„bz,

pliumplucto§
*a ila ¡me ter montado numa araação (1) de duplo Perfilado para/ele, ueá Ia./
ca para sulco (2), *e "y", a qual 4 erticulada na armação, por dupla baste 1
04 • eadaania destas,nas pontoseuperioree da articulação (4) possuem pra
Ségtml ortogonal* (5), Pap,a a Inclusa paratueoa da &lute@ (6), anás P4, \
Bui interiores oio atnantn e ~6prdoe dadarga0,e; nas perto* lutarmo ea.
onerou das parada, 44 faca', ter afixada uma calha (V/ lava ante inclinada/
da vertical, • a parta aaperior lieradeeta,.4 'situada •atro ai duas ursa. %
çãost ainda articulada na armaçia, por parafavos (83, 1t du la ba
(9 i i
can auatenta duplo aparador (10), compondo Como que me "V", • localizado umí
pouco it4-40 4a laca dianteira, 4 coa esta conectada, por moio de dual' basto,
?acurves (11), • uma tini pdMÁadwatiaa'MCn741 111 es sede (12), apertada /
..-,
perpircau#08 (13); o éleillinfol04:aantiieonjiinto (4).;0414,tir,:3); ealhet
, -í- ' 7; duplo aparlor 10) t irede monetitu4-a* por tt's sola (134-:,0*:as
pOn-,
tal aio atiradas raum.:eu0O/te/40. • antre ii dupla haste 01( 0 parto dian..trig;
Catre, NI armacio (13)Nae •¡ScintOe'(161-gara
me prender ru;', trator ou ai .
,
,,,,,
era wideuto adequado.. . .
.;.
Ponto m 1 do total de 5 pdttda apracentadoe.i
-

•

g

.

immiliakkh80
••
IIIMM
IIIIkkink0 mie ot
eme xieNÍNO
n k011• oil

p ste )

,

,
..

‘

.

:. s

li

-2a

Thmo Ne 142.334 de 22 de agãoto de 1962

a

Requerente, COIXdBIAN CARBON coMPANY
E.U.A.
PriVilégio de tnvençios * APERFEIÇOAMENT0 NO PROCESSO 2ÁRA W(Vput
EIR NEGRO DE FUMO."

.

pEIVINDICACCES.

-

,

•

Aperfeiçoamento no Proesio'di'ireaUzirtegro ey
'e., pela decompoeiç
ie de una aat4riti' 1;-ãaa
de hidrocarbenato em que

• Á4á
I •r

1

- fele~
1
lilekk"le
millEIMININn
011 je•l
enallillins,..- pe
-PO milIMINI%
is
I, ile •

.

u ls

g

TERMO 81 142.034 de 13 Oe lelato 4* 1962
Requerente, RARBISOIMADEER REFRACTORIEE COMPANY . U.S.A.

* 1 . NOVO NOD2L0 DE MAQUINA PIO/ADURI PARA MUDAS, earactsrie

s,

1 A. 10 'antas apresentados.

13 ela ~abro de 1961, aola4 nilmero 151 622.
PONTO No 1 do TOTAL DE 1.1 7.0NTO APRESENTADOS.

0

s

par* • proper444 greto ainçamotomeí

ma departição de Utentes doe Estado. Uni-dee da Am4rica do Norte, isa

Po 1.41.432 do 14 da a

idoquoréatetIARUNDO PEREIRA • • 310 PAULO
.2r1v11141 de Invençãor "NOVO NOD114 DE NLQUINA PLANTADRIRA PARA moa*

_

.

#1 ..••••

141.08 per kidrog nagito do doido banais*, •araotertamas pai* fite 4411
que a hidroganaçio Mi *retira 44, Praiano, de an aatalleador à base 44.

é

i
I

•

.t.r"0.0
11X5M

.

e:
incluída*, • 1, eóna do i4-1)
ó 3, R é um radioal aoaovalente da 1 • 18 dto:~ de carbono, •licelhie
S
da de radiosia de laidre~asto, radicai. de hidrooarboneto halogena.
46, • radloaie ciaaoalqalla, a 1L 4 un Mauro inteiro, (2) uma *liana /
f
da fórmula R01(01, 1 ) ele que R 4 coso Offell ~iludo, R' é •acolhida
de grupo que ~iate da radicais nonovaleatile de hidrooarboneto hal4.

;

ra00/00 PARÁ Á ntEPAR400 ‘000 ita

ia. I Um tu laIos atÁto ola I **6 1 4 01 ind.*

2

Orlit

ITUZÁ

"

4 estabelecida e mantida, dentro da uma câmara de armo alon¡ada.m•
ma corrente dl) peei, quente, de Oonbmasto ea.usea temperatura acima/

-

.

,?rz.

í

ii

¡apuai*

Mi

go,

a matdrla prima de tidrocarboneto d. decomposta par&

dar negro do fumo e a matéria prima de hidrocarboneto é injetada

d

ene ,titutbi

*

a •b 0"4/

g-

Dff.

.

.

Orçadapente,nalcorrente de - e quente, nela ea diepereando nlpidaa

e'
fs,

r

icentWt

i ácida' deáinãtit

eu tnzei~r!al‘Je'

.'negio- AO 'fumo
cáiiiilâijá
' ti 4110
— 4 .

e
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& negro de fumo sendo separado a uolhid), caracterizado por compre-

cionad:s ditas chapas para formarem um espaço de ar fechado entre as mos.

ràdier a injeção da mataria prima dt hidrocarboneto, na Corrente de
gas como uma corrente de ai:perta° cónica em expansão, fazendo . a ditA corrente de atpersío pulsar pela variação rdpida do angulo de as
pArsãO

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, de
I
noitada na Repartição de Patentes doe Estados Unidoe da América, em
sob

n
e

mas,

caracterizada or uma película de cimento adesivo tendo uma base de

cloroprene polimerizado aderente

superfície exposta dos ditos arranjos-

i

de separação metálico.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na

da corrente. X. .

de 1961,
[21 de setembro

Fevereiro de 1971

Se. ão III)

Repartição de Patentes dos Estados Unidos da AmOrica do Norte, sob o núma
To 141.69 2 , em 29 de setembro de 1961.
Ponto n e 1 do total de 4 pontos apresentados.

138.434.

•

•

Ponto ne I de 5 pontoe apresentados.

1

TERMO N o 143.0/40 de l e de agOsto de 1962
,Requerente: SÉRGIO ANDRADE SANT'ANNA e J0110 ~E GARCIA . TERRA- SX0 PAD,
LO.
I

TEMO ti 2

142.388 de 23

de

agasto

1962.

de

ÇO DE LÍQUIDOS IMPERMEABILIZANTBS"

& Brunin - ALEMANHA,
rPr.vilégio
j
de
Invenção:
• MISTURAS DE POL/MEROS A BASE DE POLIETILENOS
,
,
CLORADOS COM TEOR DIFERENCIAL DE CLORO".

OIVINDICAMS

•

1 - APerfeiçoamentos em rolo para pinturas o aplicação de líquidos impermeabilizantes, caracterizados por um corpo tubular cilindrieo
provido de uma serie ou pluralidade de orifícios de pequenos diímetros,
passantes, equidistantes ou não. praticados em tSda periferia do corpo cl

REIVINDICACOES

i

rm ROLO PARA PINTURAS 2 APL/CA

Privil4g10 de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS

Re r erente: FARBWERKE HOECHST AKTIENGESELLSCHAFT vorm. Meíster Lucies

1 - Misturas de polímeros à base de polietilenos obrados, com te

iiferencial de cloro, obtidas por cloraCão em dispersão aquosa,

a

temLraturas de, pelo menos durante certo tempo, acima da -escala de

líndrico que é recoberto por feitro de espessura adequada e possui as

fAl

as extremidades parcialmente fechadas por paredes e* disco com um orifiel
o central provido de rosca.

)0- 110 2 C., de polietilenos lineares, com uma densidade de 0,94 - O,

"onto n o 1 do total

46, uma viscosidade especifica aíduzida, (medida em uma solução, a 0,5%,

de

4

3 pontos apresentados.
5

em t;etra-bidronaftaleno, • 120C), entre 1,5 e 10 e um ponto de fusão/
• c:rietálito de 127 - 136 2 C, caracterizada pelo fato de apresentarem/
vma

;resiste:laia ao aquecimento, medida segundo Vicat, • superior

90 Q C, um módulo de torção, a 80 2 (, auperíor

a

a

1000kz/cm 2 , ',ama resietân

cie Ia° entalhamento por percussão de pelo menor: 3 e uma boa estabílida
de t4rmica, uma composição de 95 a 75%, por pêeo, de um polietileno /
flor-ido, tendo um teor de cloro na escala de 68

a

7, por pâao, sendo

• reli:tante para completar 100% da composição, na escala de 5 a 25%.pot•
pe g o) constituído por um polietileno clorado, com um teor de cloro de
25 a

150%, por pe g o, sendo que

amboa ãeses

são 4ollIve1e em tetracloreto de carbono frio
jolinela
,

em

1

componentes da mistura não /
e má

são incompletamente/

tetracloreto de carbono à ebulição.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado/
o

itepartição de Patenteai da Alemanha, em 26 de agdato de 1961, sob
Aero 12 34 781 IVd/39b.
/.
Ponto ne 1 do total de 3 pontoe apresentados.
e

NERMO N e 142.583 de lide setenuro de

2,.)61

',mure

143.284 de 24 de setembro de 19S2

.

lequereatee XONTECiTINX, SOCISTÁ 1212211,2 122 I . IIDUSTIIA 112211/Il
OMIXICA • ITAIÁ
25.1si1d

is

de lavençiee • DISPOSITIVO Dl 1IUIDI1IOnI0 I 211201

jequellonte: LIBBEY-OWENS-FORD GLASS\COMPANY - E.U.A.

2IDENDO O

Priviagio de Invenção "UNIDADE DE ENVIDRAÇAMENTO DE CHAPAS DE VIDRO MULTI

pEivIxpicAcOrs

ema

DITO DISPOSITIVO "

1- Um di p peeiti y o de f1uidifica:4o oarsoterizado pele
REI xrIn'i-;_A
' fato de ser constituído por una parto inferior fixa, contra a qual /
- "UNIDADE DE ENVIDRAÇAMENTO DE CHAPAS DE VIDRO MULTIPLAS", comus 1.
•• choca • meio fluidit.cador, e por uma parte nível, aclima atavia/
I
ffidende um par do chapas de vidro dispostas em relação espaçada, sUbstan-' ' ie litabelaàa- aleite"flildifiCadn, Cada Una'iieiitas parto. estando /
1,elme ate par§lels fa ce a face, COm arranjos de separação metálicaos posA,
dividida *a corto ritmem de elementos oonointri g os em forma de 41w
•

DARIO OFICIAL (5;.o III)

1U

oeí ou chapas e . entre oadá •lamento fixo e cada •lamento mdval. aosa
do-se uma pasoagem que tem uma porção horizoital, ou prittoamaate ha
rizontal, para pa g eagea'do meio fluidifioador, dias, passagem para
O meio fluidifioador'mantendo-wa livrem do -qualquer depdelto •114Q,
graçae ao movimento relativo /entre a peN.ta fixa e a parte advel,
•eivindica-eia prioridade , do vorreepondante pedido, dt

"everno de 1971 38Z

gilo da cl'inara do combustão da caviPsde 4 (km01'11140 o sendo-08 g teííite4
sào da mistura combustão pelo dispositivo de ignigão, os gases de ~UBÁ
mento expelidos pelo nrIfIció de salda.
Reivindica-se a prioi'idade do oorrotADDM0D8t Pedido ,ê
depositado las OUança em 7 de outatest 1961 sob n 2 876.306.
.."
Ponto nO 1 áo total de 9 pontos apresanuoz.

1

poaitado na Repartipão de Patentea da Uai*. ** 2 8 42 s etembro d/
1961, sob o na 17.403,
mento wit 1 da 11 pontoo apreatatadae.

TÉRMO N§ 143.874 de 17 de outubro de 1962

riti

TÊM°

143.615 de 15 de putubro de 1962
Saquorcatet SPFLL ISTERSAT1ONALE RESEARCR MAATSCRAPPIJ S.V, 401,"
Privi1Sgio da laatenção: ' " COMPOSIÇÃO DE GRAXA LUBRIFICANTES *

Requerente: UNIVERSÁL OU PRODUCTS COMP4NY .- EaU.A,
roven oão " PROCESSO CONTÍNUO PÊRA OROURAMENTO Dt
OLEO MIDRuURBUEATO

REIVINDICAÇOES

REIVINDICASOES

1 .7- Uma composição de graxa lubrificante, caractirizada
por compreender um dieo lubrificante. uma proporção 'formadora de graxa de uma argila oledhla e uma pequena proporção de vil carbonato de
metal alcalino-tarrà:o.
Reivindica-se prioridade do caorreepondente pedido, erva
gaitado na lepartiplij7cle Patentes doe Estado* Unidoa da Amdrica do flor..
te, em 17 de outubro de 1961 Sob o n9 1:45.771 .. .
Pontoam, 1 da 21.pontee apreeantadoe.
, TÉRMO Ne /43.629
outubro de 1962'
. a•
Requerente: °SOCIBTE ' ANONYMEA/IDRÉ CITROEN" a a-PRANÇA
Privilegio de Tnvencão: "MOTOR DE COMBUSTÃO INTERNA DE PIETIO.ROTATIVW'
-VI _

,CACs

-Mote de combustão interna de pistão rotatkvoa'ra
racterizado pelo fato de coMpreander uma caixa-Oca, um eixo-manivela intrd
duzido na caixa, um pistãoSiCeitado no pino do eixo-manive/a_excántrica ap/'
interior da caixa, orifla'id, !pbs entrada e de salda de gás na parede ou ama
redes laterais da caíra, um-pinhão fixado com respeito ao pistão e que art.,.
grana com um anel de coroa interior fixado na caixa, cavidades n-equi=angll'
larmente espaçadas no inteailer dd caixa, tendo uma porção de cada cavidade.
que forma uma cámara, de ajusta° e o pistão n.1 16bu1os equi-angularmente
espaçados em tOrno do eixo¡Ng etr216 46 -*nd . te . Maniv04, séndO a-razão /,
de dentas de anal .Taq 8g1d4ReVdPpi5
1*;9' '6Manetra Ode "por oca-I

s,tio da votação do pistão , cada ponto, ,g 'rg: periferia, 'descreve umami-/ •
koritaMt ta Orrnt0. 1oTe. .
aho epitrocoidal para isolar o gas na cavidade e nela comprio, e Tia /I
dispositivo dernriãoWCOmbniaerP gdispçsitivo de ignição de-rom-/
.bustfvel em cada cavidade, deffibtagni viÁtteita proximidade com a °amarado',
de combustão da cavuommilha 12rry~gm§,13..a forma e disposição
doa orifícios e a ,54P4fflifef°~1peg? 40 Sffi gl r Pf., à. 51-(1Muei:
O

Pistfl "ta '

OilVdc,Igq:lirigWoRtUta9CcG.ASiced2
¡C;, ca:
x4 943 14, ca-

i
da "vida" pak° d1WealaPgir ggertfo*MIY.P1Mahn9",, aff
waoturance !p:Inoarle et aaemka ot7mn me

1 - Um processo contínuo para o onequeamento de uma
corrente de carga hidrocarbonada compreendendo una carga de óleo /
fresco o. óleo de- reciclo, em presença de partículas de catalizador
subdivididas, no qual a corrente hidrocarbonada efetua um contato/
fluidizado das partícula, numa zona de raaaão confinada, e os produtoe de . cenversão mão separados das partículas poetas em cantata,
sendo-que as partículas do catalisador separadas contendo um depdsito de comas oão-regeneradas por -contato nua estado fluidizado /
com uma corrente-gasosa contendo oxig'Snio numa tona de regeneração
'confinada separada, os 'produtos 'de combratão gasosos eia Reparados
.das partículas do catalisador regeneradas, e,as partículas do-cata
lieador regeneradas com um teor de coque reduzido não retornadas a
zona da reação para contato com a corrente de carga hidrocarbonada,
oaxacterize:do pele promeo mo qual Be obtem rendimentos de produtos melhorados partindo d* corrente de carga hidrooarbonada com um
alto nível de temperatura na zona de regeneração, compreendendo a
variação ás temperatura na zona de reação e fazendo o tempo de coa
tato da corrente hidrocarbonada com o catalisador respdader de ca•
raoteristicas refratdrias da dita rorrente, hidraprponada, o aiotoando uma deposição de coque nas partleulasdp,setal zisador4 P
proporciona uma temperatura acima , deMnea,(le 6,20 9 0, na mona de/
regeneraçâo quando Re oxida o. coque. da, partículas do catalloador/
em presença de uma corrente controlada contendo osiginio,.introduzida na dita zona de regeneração, sendo a introdução da dita cor
rentecontendo oxigânio, ragulada diretamente de modo a responder 41,‘
uma diferencial de temperatura presetarminuca entre a aecção
de
,aaafdaade gdaaa, a alacçãoale,contato do. caralizador da zona de repa
aapag..ão, ,paraaa.iaameaza.a
-•

- "

ç.to

O

,

da , g ams ,1444,d1r,"„i

"
'2.2è

; *ft,

1

o It3
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ar.

-

'erneimit posterior na porção :superior da tona de refeneraçãon
Reivindica-se prioridade do correepondenterpedidO,de
leditade na. Repartição de Patentes doe Eetadoe Unidoe da America em

estica, integra_ ente formado

com

a parede, e coloca

9m p...ç..0

por cima da base, estando esse elemento iobradom partir da referi.

ia parede, em direção à mencionada base.
Ponto n g 1 ,P el 5 pontos apresensndoo.

29 de 2un1ik de 1962 sob o n g 206.271.
Ponto n 2 1 de 5 pontos apresentados.
74n,
w, 69

.511v • W
3

34

1

r--'-LC

y r.
75• 681, 66

'SI
.1-71

/17

744

1 "
'43
48

4

/
RJ;

ss
59

LY

57,7
64

PTERMO NO 144.067 de 25 de outubro de 1962
tequerente: GLACES DE BOUSSOIS - FRANÇA
Privilegio de Invenção "APERPEIÇOAMENTOS NA FABRICAÇãO

DE

VIDRO PLANO 00M

O EMPREGO DE FORNOS DE FUSX0 CONTINUA"
I

DEIVINDICAÇOES

1 - Processo de regulação da es p essura da relha de vidro estirada
num forno de fusão contfnua para a fabricação de vidro plano, caracteriga
do pelo fato de consistir em combater as referidas varíaçães de espessura
pela modificação da secção de passagem oferecida ao banho de vdiro a montante do pá de folhavestendendo-se esta modificação por uma faixa transversal com uma largura reduzida situada em frente ao sitio do pé de folha
onde se produz esse defeito, e consistindo em aumentar a secção de passatem no caso de entumescimento verificado e em refuzl-l& em caso contrário
Finalmente a depositante reivindica a prioridade do correspondente-

TERMO NO 144.779 de 20 de novembro de 1962
Requerentes GLAGES DE BOUSSOIS - FRANÇA

pedido depositado na Repartição de P atentes da Franca, em 8 dd novembro -

Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS NAS INSTALAÇOIES DE FABRICAÇXO DD

de 1961, sob'n g 878.264.
Ponto n g 1 A n total de 10 pontos apresentados.

VIDRO PLANO"
REIVIDDICAÇOES

1 - Aperfeiçoamentos em instalaçdes para fabricaçio de vidro plano,

ff

compreendendo um sistema de teto destinado principalMente a equipar as na
/

mares de condicionamento térmico situadas entre a cuba do ferno e o reci33—

piente de estiragem, caracterizados pêlo fato do dito teto compreender
MI

conjunto de blocos de material refratário, cada um dos quaià 4 mantidn

sor cima do banhe de vidro por meio de irgãos de suspensão ligados a uma.,
armação situada no exterior da cámara considereda, de. tal maneira que cada bloco pode ser montado de maneira o:0,Na Individualmente em relaçãoaos restantes blocos do teto.
Finalmente a depositante reivindica a prioridade do correspondente.
pedido depoeitado na Repartição de Patentes da França, oa 27 de novembro.

ji.

ka 1961, sob o n @ 880.128.
Ponto n g 1 do total de

TERMO IN 144.149 de 24 de outubro da 1962
Requerente: INDUSTRIAL AIR FILTERS, LIMITEI)

'UNAU

Privilegio de Invenção: " ELEMENTOS PARA A FILTDA010 RE AR -

REIVINDICAÇIES
n ":15.

, - Elementos para a filtração de ar que compreendem
u

Uma moldura para prender filtros e equipamentos para limpmza por Me
20 de ar, :sendo o pano de filtro montado removivelmente, .na dita /
bOldura, caracterizados pelo fato de a moldura compreender uma base
substancialmente plana, uma parede formada integralmente com a base
•Ztendendo-ee a partir da mesma. e um elemento em forma de garre

9

pontoe apresentados.

Quarta-feira 10
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[IMMO Ne 144.813 de 20

de

tira aUall dira010 vertical, det osoltadat ~Uh maló rotatório de mitra'
da e inclui . um corpo relativamente maciço que prova um meio de sarda ver'.'
ticalmente vibratário; um meio acoplador. open tivamente o corpo do oscila
dor a ' uma estaca, mediante o qual as vibraçãos do dato corpo sio aplica .
das estaca; Uma armação, adaptada para guiagem-vertical, bem como uma .1
lns ,.11ação de fOrça motriz, montada *Obre a armação e incluindo um motor.1,
para acionar o meio rotatário de entrada do oscilador, caracterizado o ba
te-estacas pelo fato de que dita instalação de tÉrça motriz suportada g
lísticamente pela estaca.
Finalmente • depositante reivindica a prioridade ao corrosPandenta.'
pediao depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos dkAmerive
do 'Norte, em 9 . de Janeiro de 1962, sób o n e 10.326Ponto pa % do total de 6 . pontos apreaentados.

noVeMbro d8 Ig821

tequerente: CIBA SOCIÉTE ANONYME - SUIÇA.

privilégio de Invenção; natOCESSO

-

DE PRODUÇA0

Feveriro de -1971 389

1121501C1~0.152201.

OUINONAS ALQUILADAS'.
REI VI NDICAOES,

,t

1 . Processo de, produçâo de diozi - di amino=antraquinonaa alquila.
rdae, caracterizado pelo fato de tratar ama dioxi.diamino.antraquinons

'da fórmulas

72o

o

Va.

c.JL_

f

Soa agente. alquilantes ou de oondenlaP o 1areawataiptint0 da Ias dialas
mdiamino.antraq~a da fórmula:

o

ala 12 .4s/doido na pretexta de ia sulfridrate k Sonde que fias firma/U-1;
adiodadae ue doe 1 aignifies um grupo oxi e outro It ia grupo *mino ou
alquilamino, ia doe representa um grupa alquila eventualmente aubetl
*lado e o outro Y um grupo alquila eventualmente aubatituindo ou ua d.
tono do E, ao paina que 2 6 ui Uma da 5 *nua grupo de 611/10 *afia&
00. .

*

.

TERMO N e 145.170 de 4 de dezembro de 1962,
Requerentes TECHNIPOAM CORPORATION • U.S.A.
Priyil&gto de Iuvençaos " PROCESSO DE FABRICAR UM ,ARtiao COMPOSTO
CONSTITUIDO DE ESPUMA DE PLÁSTICO E PAPO PEXTIL DM CAMADAS CONTIGUAMENTÉ ADERENTES •

keivindlea a prioridad, to earreepOndiate yedide, depositada,
da ispaltiçie de Patentes da Salgas es 20 de noveabro da 1981, sob 9
ap 1.3477/61
9Onte 31 1 2. do totd. de 5 pontos aprountadadj

MIO II

145.021 de 20 do

. aolrentwo

do 191*

•

REIVINDICAÇUP4

Requerente: 001001110142 202715111 002P0541105
21 V
Privildsio se ImencRo t • nomeo
PAU PRODOÇU MINEWLENZ4
_71)10011$
1.111:11,
'

a ~age 4* 11 009441~22019 gpea
otolo -boxil*horaaileadaa aa pera eaga ga
aolvenme inert* a temperaturas variftéla a partir Is aproatesomats
Ati 01~ e 35 I liam:Urinado P e lle B ffillademmts tio oodiDreedelb/
pOr em coata,a, noa ineramentes alel e-kaail~10,14~, 041aletteMata
ezi;etante, om uma aram:rato tal que a tio1oMgoda4.2dagodan3aa cods
imadlatamer.tê convertida arastele-boxamteaa 02111. (S"
Reivindica-se ar:torta:1de de aerriffiadVala-i06140-$.-4Slam
fita.. Rapartição de Patentes doa 'atados ~Boo ao 400400 4911404%
os 29 e zovenbro de 1961 sob e O 133.847.
Ponto ne 3. da 3 Pontoe sPrabebb088'
MAMO N 345.068 da 30 de novonbro:d, 1901.
Requerente: ALIERT 0201102 BODIN, .51'. 5.11.1.1
do Invençto 931724824048-APERP510400"
-

Proleame para

la oxidaçáo ceã..1itiea

de

g

m

or

p

d

x

zunaixam _
•
•
1. UM bate.estacac aperkaiçoado, para'batiManto de Cetaca; ou auratara, . cea Praead o ndot um od011ador .tioUntei- ¡licakorar'usaa arçe altarai
•

A • PrateaDo de fabricar um artigo compott8 rwnetituído de espuma
de Oláetico e pano taxtil em camadas contiguamente aderentes caracte.
rimado pelos estágios de avançar pelo menos uma Olha de um pano têxtil
em diregio a uma zona de revestimento, diseolver um gále eob alta proa.
aio em uma composição 'flama contendo componentes que são capazes de
sofrer reaçien quilatem para produzir espuma, dirigir uma mistura do
«da comprimido e da eompoolaio viemos para a nona de reveatimento,li.

bérar a mistura atravéli de uma abertura linear de distribulçío, pondo.
.a, em areeeio eubtanolalmente atito/f4ria:1, ebbre o pano têxtil,avanga:
0 pano têxtil revestido da mistura através de uma zona oontroladora.da
sepeesure ea que uma empossara pré-escoltada da coal:tuna° 6 efetuada,
alaultineaaento aqueoer e passar o pano têxtil reventido atravdo de u
as zona controladora de espessura, sendo o estIgio de aquecimento auft,.
oteate para intata-1r a reaçio de pélimerisnio dua waiponentoo formaft
ris de espuma na empontai° 'floema, retirar a combiaação de enpuma
pano têxtil da menolonada.aoaa controladora' de st:peia:ira depois de orA.
tunda a estabillsaao da espuma, e passar a ~binação de pano têxtil/
e espuma-atravée Ae,
zena_de ra
P N *na ama de remoção •
p

au

r

a quente

a ik

da produto.

Ponto

na

.totn1 de 4 i gn -kon apresentados.

•
Fevereiro de 1971
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muge lye 145.461 de 13 de dezembro de "1.942.
Ilteques ientét AUTOWOIC '121=0144 a 2L2441110 40XPAWI 2241228
Priviit+ 4. Iwiroatios '4729444I0411242011 214,011222112 2514/0412044 AMO.
í
401003*.
•

njninaCagete

dIalqúilnfenol e um tioázter de fármule geral óló
g . G . O . (CRO • ie • (Me); • le • g
te que R é um radical enfático do en631,4 trabta,1112ear em senirlentla e ar,
.15 kidrOdnin do ta grupo -

al•tem* to1ef4*le4o traniev•raes• aa
o
a requemente reivindica a mon:agre 4o correspfewante podido ~Mo .n
.61,4 ,Noreeabar 9, beato ema multiplieldade de entrudam 14diviaselw
9400 na Rep artilão de Patentes da 'Ulla .en 11 de dezembro de 1961, eob o
oon aa postes to esienttader • mma multiplicidade 48 *Man ladivida
ne
22.285,
imaltIplimadau
através
postre
de
ermaamento
4erreepondonien
dei
falmmite
fonte co, de total de 9 ~t oo oPrèsnotodoo,
21Will
41410 ma pente*, eareoierizado pele fale de pareci do entradas
te ei ligado atrevia primeira • nevada trajetórias 44U ME Nell#00tiVI, • 117e10 n2 145.743 de 28 de dezembro de 1962
1E1
de dimperitimea, laia saae%grepee 44 reli de
Requerente: CISA SOCIETt Naus z SUiÇA
14*
PrImiiázio de Invenção: 0 PROCE1q $O ROA A FA3IIIÇACX0 Da WeVuo MuNo;a241.00.#
lbe 1~1 em de seateimate emm primais* grupo 44 aaleaa cão ligadas
rame P *atraiam e's ama etapa memetadera preeedeota, ma acíamato grupo
UNTES*
r
eem
ou
ditem
416~1
4IVINDICAM$
traletóries
terceiras
' Medias dando ****** atrevi'
para a;reharcio de cone- azo- corantes /
k
eroce.sso
quil
' alvas, Ma •onrequineia do que ama ligaçao pode mar eitabeleolda de
da firrmui.a
;quer uM dom diepositioos atrarde • ez ine ire traletória ~miada e ma/
grupe
de
primeire
liaria
de
dito
pertinente
.c1-1.4c5. ê
de *retrucai° operado
•
.na?.das em voa saída ligada coe moa entrada da dita etapa .matadora /
em que Y representa um radical adia aliirltioo, reamswo &ob.. ^n
pr4edente e quer atrazie a elegenda trajetória aneoelada e em ponto de
com . uma likiação insaturada, g representa uma pente de n3troa2nio Mv:alente
!
'ricamente
operado pertinente ria outra do dito primeiro grupo . de
rerresenta e radical da grmnle
A
. 1
getaiLdae eco uma caída ligada nom ume mairsda diferente 'da dita etapa eg
et,tadora precedente ma atrases a ~muda trajetória ~ciada, eu pon;Ia. de cruzamento operado pertinente k uma do dito somando grupo de nal
dai dita. Maroteira!, trajetórias era oa outro dor dito. diaP2
' 44Is e
411pW~1.401~0~

UM8

'fólivee

e B re;rraeot,, o radical da rérrnulu

detViadioa a prioridade 'do eorreepondente pedido, depositado
SI lepartioao de Utentes da Inglaterra, eu 23 de desfibro de 19621,
I
neN5e nómero 46.1,6,
?tonto ne 1 do total do 14 pontos apresentedoe,

e

AlC

-

60IX

1

_„/

J

W

-g= N 3

R7

em que X representa um átomo de hidrozeh.,,, ou em . arupo de mexam sulfónice/
ou um grupo carboxila, 2 representa un grupo de onda de acido selaste* •
representa un mimere inteiro positivo nau calor do que 2 e arepresentai
um nrimero inteiro não maior do que 3, caracterlindo Pko fato de que, te
se copule um. diamo corrrfste da f'Srirale

IAM
?AM
1.05/4
9514
1514
75,
955t
55M
45M
35M
95M
25N

ia -

coe um ter,"5:1

COrPUM com:anato t3o ferneoe-o radical Y, 03 ze elimina halnonoto de bldtp
+1
cCnio de um 4e1,4M90 eo"unte da tárct,ala

2 , .m.a-tn5 -

Orrnierrmirm.00
rffireffirrreffirMen
-OrrOrrererremon
Mffiffierffirfifinfiriffir ▪ AIO
elmmnrinrineweren
ffirrerriffirffirffiffill 454
Erunnrimminnorrim j as

S

•eprete,ta uca radiei-,l 'cila Oete-halogenalo.
CeivirAlos-se a prioridade do eorcesporrdente pedido / •
dez,t;nbro do 1961
a
depositado na Ropartiq5o de 2.,",:,ntes'd
301, n e 15175/61,
to!. anresntzdon.
Comin L e 1 'a tot-,1 C:

Aia

eM que

7513

31,4,

WO ,
IA

k

.tuntm t,. Jrasr
...a.: -IMMO ED 145,369 de 10 do dezúmbro do 196a
'111£ CRIM1
Requerente, 1,441=10314 8OC1W2à WilLUIZ RB LUDDD8211IA ttrE2A8
CA-

denae nn calilo-mvuo-aaocorente

da fórmuic

ai

til h hl hl hl hl h ej

.

eu (.51.1=14 r..e, rd me

TÉRMD 4 9 145.744 de 28 de de:sobre 0,1962./
'
Requerente] - C113A Sociátá Anonybe.,26,41,/ •
Prieil gg io de Invenee P59,026á0 rAWs . INutur*..-,20-4 AMI10RfiTRAÇO11O
MAS BROMADAS.,

ITALIA

91~4pup do
1 .

InvenOrto 6 C0MP0zIMS FOLIMUICAS EBTABLLIZADAS"

Reivindicee159.,

(1 77.i.: Coetitoà0ee tclUnufkrà;oat .. 0Sttrailltid as ;Puiraeteri mias ar.,:csnn
Urit-pelitler1WWIatulitt4L,qa ra

41,1 , 11,4;

.Ç4.t-xetír-

\41a-U9R-fIggiâjWallállaXao n'SPZWZ da Por um sulINIrete de

1 procesao para à'"febrtr.op4
entrequinonas bramedas, especialmente de al2fe-alooltz.ciolealdOW-amino antraquinona
brama, por tr.- amnto de eMil alfa-AUWenluo ou cicluelcort ,isinoact.
te:equino:1* com hromo, círecterizedo pelo fato de se efetuar 0 brenrc10/

_
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jE
RMO ND 146.578
de 31 de janeiro de 1963

MM Soldo clorídrico aq- doso,. 4 cora
'

.

-

canceutraç4o'de, pelo gume, 20,1./

'Privilágio de Invenção

A de p ositante . . g iviâicain

prioridadê,do correspondente po.
ra.
dido, depositado na Rapartlç g o de,Petentee da . Sulça ';.. oiét e de janeiro /
. de 1962. sob A R 70/62d
Ponto A g l'do total de '11 pontos ipreseultados.,
Ttnmo

Requerentee SIEMENSNGESELLSCHAFT
AKTIE

e , ALEMANHA

"PROCESSO PARA FABRICAR UM SISTEMA SEMI.CONDUTOR4
REIVINDICACOES

1 :: Pirocesso tara fabricar'um sistema semi-condUtor mediante,
aScomposição 'têrmica de uma liga gasore de uma'substância semi-condutora e/
preCipitação da dita substância semi-condutora em forma monocristalina sis.i
bre corpos semi-condutores monocristalinos preferentemente em formado dit.
cos que repousam sabre uma base aquecida, 4racterizado pelofeto de que. ej

N2 146.281 Ao 21 de - 'janeito de 1963.

Requerente: METAL CLOSURES LiMITED . INGLATERRA'.

mo base, i empregado um corpo que crnesçste-' pelo menos na su perfície voltas
da para 0S corpos semi-condutores, em um mAterial sedi-condutor diferente é

Priv/iégio de Invenção, -"FECHO DE vm5A00".'

•

bEIVIDDICACOES

1 - Um fecho de vedação do tipo que tem ume conCha formada de fl
no metal ductil e tenchi.um tapo e uma aba, que tem uma parte euparior/
;
• uma parte inferior eeparada da'mesme por urna linha periférica fendidie
interrompida por uma série de junçOes angularmente ae Lpaçadas conemtano
to a Otite superior e a parte Inferior da aba, caracterizado pelo feta

de que a menoionada linha fendida termina em iodos opostos de uma jua
ção substancialmente mais forte do que os outras jUnçees e que uma 11,
nha de enfraquecimento es estende transversalmente ao longo do anel de
aparto de uma posição k eu próxima a uma extremidade da meneionada
ter r' ompida linha periférica fendida
Reivindica a prioridade do correspondente pedido,,depositade/
na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 22 de janeiro de 1962,eob
o mimara 2193.
Ponto nt 1 do total de 8 ' pontos apresentados,

deq jle dos corpos semi-condutores e não forme, 1 temperatura de trabalho./
com o material dos corpos semi-condutores a serem revestidos, quaisquer é
cristais mistos, nem um autectico com um pento,de fusão,: situado abaixada.
quele dos corpos semicondutores.Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita
do na Repartição de Patentes da Alemanha-em 2 de fevereiro de 1962 sob n v Á
;

77851 VII1C/21g.
Ponto n e 1 do totà1 de 7 pontos 4.resentados.

7 .0.7 7 .7

.352 7 .77A

frAffer"
TERMO IP 144.699 de 6 de f

iro de 1943

Requerente, VIDROS CORNING BRASIL S/A-

101.V/11410 de Invençío "ARTIGOS DE

VIDRO E PROCRSSO DE TRATI-LOP

pRIVIEDICACOM

4

1 . preceito do modificar • densidade (Alce pelo ' menos de uni paz
to de UM artigo de vidro fotetropo irradiado por nele de radiaçío actiqa
ee, caracterizado por alterar a temperatura do artigo para uma temperatu.
se diferente da temperatura ambiente.
leivindica-ge a prioridade do correspondente pealdo 443)051%4mo na

1
6
,

Ilepartiçío de Patentes dos Estados Unidos da amírica em 15 de fevereiro .
do 1962 sob ne 175.A24.
Ponto nV 1 de total de 6 pontas avirentados.

7

11

TIMO, Na 146.551 de 30 de janeiro de 1963
RagagreAU,s AANal,D0 mote ,nRusT1111 - ARGENTINA
Privilegie de Invençío "ADITAMENTO PARA PACOTES E MAÇOS DE CIGARROS'

90

REIVINDiCAORa

, do

1 - Um aditamento para os pacotes e maços de cigarros caremterisa
do pele fato que :le compreende um elenento 4e suporte para suitentar deu
prendfselnente uma pluralidade de fóàforos dispostoà em fileira em uma das faces frontais do maço de Cigarros e um meio de friçao para a cabeçada ascender disposto em outra das faces do dito ;laço; e uma látina rebati
vel segura articuladamente num rebordo de dito suporte e constitutivo do
um meio de cobertura , para cobrir e ocultar dita fileira de fósforos.
Ponto n 5 1 do total de 5 p ontos apresentados.

60
50

-0

1
40
30

tO
•0
W 20 00 40 SO 60 70 00

2E310 R5146.738 de 7 de fevereiro Oe 1963
Requerenáct DUNLOP RUBER

COMIANY LWITED - E.U.A.

privilé gio de InvenoRo: " APARkLHO

:PARA A EARRICAÇXO DE ARTIGOS DE

MATERIAL VUDCANIZ1VEL OU CUROU Cala
POR EXEMPLO, BOLAS DE GOLPE"

REIVIRDTCACOES

fe- e. e'
) o^ onfete
,

;5k4.-

Mot,J,,,,
'Wt)

es ob nIwt 0194 0Cs9/ .9s9,9 • 7a,l, ,04V:+ jir.) ¥/1,LLL,p,

1 - Um aparelho para a4a1,3Seapio de artigos de ;ator,
al,vulcanizdvel,ou ourdvel
pOr•1•LP1Or bolas . da gole oarao. .
terizado por compreender um conjunto, um prAmairo recipiente, para*
material curdvel liquido, na aparhna_tgarawall911:A=Afilla Para 4,9",

!,*
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bastecer o aparillho mIsturador con, o material ourdvel proveniente /
lo recipiente, um segundo, recipienti para un agente de inter-ligaça
to cruz, una bomba para o agente de interligação, um tubo de va
são ligado da bomba com o segando recipiente, uma vdlvula eetrangu
tadora co tubo de visaste para estrangular a sabão do agente de inter
lassçãe de volta peta - segundo recipiente', um tubo

abastecimento ligado numa extremidade com o aparelho nisturador e ligado pela

TIMMO Me 147.323 de 1 de Mane de 1963
Requerentes FIRMEM NOURST AKTIONGESELLSCOAFT vorn. MBI8TES 1UCIU8
BRUNDIG- ÁuouNak,
Privilégio de invenção

'Mons° Pista A esTanzuznio eu MALOOMMT08 Ma

MORO MUTUÁRIO"

muluDicactas

de

sxtremidade oposta casa o 'tubo de vaso numa posição entre a vdlvula
xtranguladora e a bomba, e dispositivos para elevar a temperatura/
lo agente de iner-1/ . jeão para tornd-lo líquido em 'Torna Per_e
hanter esta temperatura.
Reinvindica -se prioridade do eorreepondente padido,de
wsitado na Repartição de Patentes, da Inglaterra. eia 8 de Sevarei de 1962, sob o r;12 4.816.
Ponto né 1 de 21 ponto. apreloantadoe.

- Processo para a estabilização da buloganetos de aleextneti/4 e
trialquil-amOnie, quaternários, hidresaalíveia e coo atividade de emper¥
cie, contra a dscomposição pelo falta, principa/mento em asanção ele* eno
penai aquosa, caracterizado pele fato de se efetuar e adiçie a ema baeta
fundida ou a uma solução destes empestes quatarabirias, a temperatura de
at: c;rca de 95 0C, em quantidades próximas as esqaloolares, de fosfate. 4
• eidos de metais alcalinos ou do =Ceio, na torna inlverulenta ou de pie e
ferencia na forma de soluça() aquosa.
s'
Pinalmente, a depositante reivindica a prioridade do cerrospaddes
te pedido depositado na % partição do Patentes da Alemanha. em 2 do man*
da 1962, teb na F 36.170 /112/12q.
. Ponto eaice epresa.atede.
TERCO R a 147.418 'do 6 to março de 1963,
Requerentes KENJI SIMOMOTO

$ÃO

PAULO

E.

•

Privilagie de Invenção, • utpltsrLie SZPARADOP ITC : 8171CTIDts5k°• marma .
REIUNDICACCES

0,E1751L10 6214ARADOD DM sursTineaà uelÁrrsp, earaottestuadr.
recipiente
relativamente achatado, de ases oiroular a banda Ca
por um_
terna oilindrioa, tenda oou interior •iVidido co duas stonorae, coa ona
lar externa oircundando conoêntricamente uma central, por meio de 'men
1

113W II 141.041 de la da fevereiro de 1963.
a aqucrentes UI/. VISCOSA SOC11121, RACIESI 1.14101181,11 11~12112 A721.1024

exI meou s.p.A.

ama,

parede meie Caixa que a tenda extarna, da modo a permanecer 4 oceueleo
.oão entre as duae alisara* quando fechado • ~Optante por wao tapa.)
co* crifidio central • ser fechado per :taba
Ponto n a 1 do total 44 2 pontoe dPreadmamdoi,

1 s iv11461.e da Iaveagids 4 PROCESSA PUA 121/4410ED2C E% MUS Al1'111014
25 1 SI3 100S 1 =ruim aartuioni, *
1E1,712U/1040ES
-

ii:Jólasso Pira produlir -ii -filia - ía bilra eoetnelalsenta alo/

tlyeldo, de filamentos míltiplap, •onnistindo da uma pluralidade
li mentosde material feito pela bonen ( earactirizndo pelos pane°. de O
pluralidade de filamento. avançando longitudinalmente, em re1240 /
•reencialmente paralela, ma /oado dg agi tra J ata ' at raia % odaatda00
un i a suparfície da dermaimo etuinim e e•tasiendrie dirigindo um fluido,
de preferdncia un áto game% •e a ~arta* plUralidede avançada a;
Ite insulo com o referiao tratatd, faunao aren que a dita pluralidade

•40 41 desviada do aaneleaade ~ete •als e iareqto da dito jato e avan.,
çaido desli g ando atara et dita anPmad eld, Maaaaaa , Para Proporcionar UM
weaerial ' de fibra nulti-filanentoes Ga qual ea a gua 'filamento. indivi*Olá ;ás 'entrecrusaa para formar uma Pluralidade de: entrelaçamento., /
da ido °moia eubetancial aoe componente. doa aeoin p rodulidoe fios mui
tlifilanentaeos de material feito pele Moam.
Pelíindioa a prioridade do eerreSpondents, pedido depocita.
dr/na ta parld.40 de Patenteei da Italia, em IR de fevereiro de 1962, , /
co' o 'amaro RO ddl/dt.
,
1
Ponto na 1 do total. de 13 ~too aprieentadoe
tO

11

.\

\NUM,

\''s

„
NEN
frrizr" .fszwzr-own~Arrwm..".4,
'1 '
PO. '''
?buo mo larNee to 23 de . ~embr. (te . 1962 .
Requerentes 61POSIÇ GEaSe,. TINMISMY. ..1131114 MCI; adancro walfra azadd, • ditild
11E1mun 0ERS1* ,L Ste PAR IO .
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMMNTO Dl COBTOOR.PICADOR PARA PIAS21CO4
EM SERalé .! .

IvErvítroitaii.
2 . APERFE15~2111M' COMTA8ORJ4CA OR PARA PLASTIC°, cone,
Ubaldo por uma base Viti dotSda'dgimancal ; tapertz ou rolamentos nas •atm
midades 'onde se apoia um ed*o otor tet1&o nhd extremidades um volante
e fechando a ponta do eiao'um cabecotefOrMado pekuas câmaras herméticas/
se p aradas por parede vertical:centi(al anZaaSlie a ci4 ra extremidade do eixo/
0,
uasgecortadoras,
carae.‘
l
se conjuga a um soPortelliatáliço 4pkira f1.41ão1
terizado pelo fato do suporte sawfminas4'tesixsa a ter feitio tronco ag.
ii,,,',v
!.1 1
nico centrado e externamln te rn c1, nfigutaaodor as quedrângulos oentra-1
dos ligeiramente desloca4 em re/acSa .a um dos ' ulos, configurando Una 1
,...,.:Á....,....,...„-.2
.Á
:;,-.--i,
como que "torre" paralelea 0del suporte aas lamilass pelo rato das lâmina,
com o feitio alongado substancialm~es pessasie -rem o corte formado pc2 1
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'do chanfro oblíquo Mija obliluidade aumenta desde ethrdes extremidades *e
ir

relação a outra p elo fato das Calmas em tunção . da Inc/ittsção .ds •terra"
r
suporte e do angulo de corte, entrarem em contacto ecettie facas de moera a
1
pcnaa um ponto que datilta ao longo das l taitharconfigurando um contacto.l.
dãatico ao Obildd cOm „ tesourae de laminas deslisantes; pelo fato do corta-0
dor possuir o eixo central pertut:ado central • cd-axialmente ao furo • dia.
!por de tubo situado de forma a deixar 'espaço entre aia parede ext erne
•O
Itero do eiroí, peio 'fato do cabeçotede fechamento de uma das 'extremidades
do eixo possuir uma, entrada' aberta' em oomunicaçto
com a extremidade do tubo .
* outra de comunicação tom aporte va gada do eixo ladeando o tubo, sei; qulà.'
laireoonas mina ao Cffit aCCIWIA110 - tlitO ' d8
onttremidsde oposta do tubo co-1/
suciai *o furo do-eixo tenni/ar Janto às 4assagens transversais na extra:m.61
do Cónica dó elite ': passagens que liéan a cimaras situada., ma.ucaral tenor.
ho de n torre".o que se ligam por sua vez ao trecho casado do eixo ladeia/te/
00 tubo , axial, p ermitindo a circulação contínua de líquidc.retrigerante*Ap
Ao teto do manoal' ter treohO oli• éundante vazado onde circula LL0LLZ43 de ri.
Prtgeraçãe.
Ponto nd 1 do total 11e a pomos allrenot*AUr
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dam do 167.690 do 19 de .arro do 1963
Rognoreates @Rafar/ARO R. MIM A 3.21120$• n. e. Uh
htviliksto do nv.mçIet lixem tir0 DI su8og r: PARA um=
PARA comum:Amo trzonuant ITIP ut0811144
b8.8808980

jummx0d0r1
•
1 • Ovo tipo dl *aperte para ~dor e ararilhe para ega
tamiziaano neoanteatn, alto odol000 Ge ******** aia. o. pauto 1, encuba
Meada roi* tato de ~porte tilado a, laborai direito. eor dotado de uts
oridel* provido A* um ria,.
Ponto mie 1 da 2 reatam aprearatatio.
Ár

a

12

URRO R* 148.037 de 28 de nana de 1943
Requerentes PILKINOTON BROMEIS LIMITEI) . igeLAraRRA
Privilígto de Invenção "PROCURO R APARELHO PARA O dox188CIMUTO Dfl VINSO

EM:~

kN\

• db,procezso para o madureci-mento da vidro on forma do cherne ma'
-- ~luzir una dietribuigia de tona** *travas a totalidade da ospooeure
do vidro, caract•rtzado polo modificar-a* st diatritulqa4 de tan ga* parchk
Lica normaI ' pelo rotornar-ze valor parto central do vidro durante o'frit;
r
(
r-< , (
Ocaso de rostries~- 48. '"

L..

87 de t;vereiro de 1963
Moulorentit WiRTINOROUSWRISCTRIC CORPOUTIOX:- E.U,A0
Priviligio de Inveopio "Urit MiCAOICrt 02 gdOliliPARA WIRDIRRUPW.1
anNo aí 147.2n0 do

t

_

MITUOICACCI3

1 . De mocanisomo de- engate rara um interruptor de circuito. earaubm
W
zado
pelo tato de oomproaader uma: botina salvadora, ema *atraem* do cd
•
gato tendo atle parti color disposto no Interior da dita bobina • deollsolt.
tal entre una reoiça* travada,* una posigio destravada, durowitive* tra.
'irando a dita **tratara de engate ai posigio travada * dispositivos . ;itera
dores apropriado* 474;(4tiVaCao. -011 dito bobina . à destravarem, autoníticaacate a dita estrutura de engate.
a . rowerente re&vindloa a prioridade dcGoorrespondent* pedido-dera
20. de
eíRldlo na 110PartiOiOndOat entea d aelUtadoe pplok da Affiértoe,

;,i6,34s,, •

• --C
(fmi'r 104ro 48 19 62 .. in pb

,

-.•••=

Pinte a g

ãg.L./4

99

1 do total de 20 pontes arresantadoa

11111111111111111111111111111e111111111101111
r.211111111111111111111111111111111111111111111
N110111111111111=111111111111111111111101
MM1N1111111111111111111111111111111111M

neollemenummumounne

11•11111111111111111,1111111111111111111111111111111111
., IMMIIIMIIIIIIIIIIIMMIllnilei
MENEWIRENEMEMENE
so

'Ponto n0 .1 do-tota/ de 13 pontoe apreoentadOk.
)-- ,

IMINAMI111111111111

ememiseenWeemememem

,

55
'53

111111111111111~111111ffillefflifile
3•111111I11.11111111•11011iee~1111111111111
111111111,11111111111111111111ENIMIIIIIIINI
2 11111111~11111111111E1111111111011111111111
11111111111111111251151111011111•1111111111
o 11111111111•11111111111E1EMIllfinlina

MMEMMEZMORWEEENUM

o MIROMMEMISPIEWEIMEME
210
4.0
50
?0
teimá 88 148.01 de 89- de março d. 1963
Requerente. PRILLIPS PptROLRUM POWARY
Priv/lati* de Inv@nça* "PROCURO PARA PRODUZIR
'OU

ii3nn•

10

na

acd) mu J11757ksfeu

,

4 4 c AfP ,

-I. ,p

42t4ICQ :_

."

roquoront* reivindica a prioridade' do corrospondente podido depoe„,
todo na Rapartiçao de Patentes na Inglaterra em 28 do março de 1962. 80
o Ika 11.958#

G.

j n.

n~rPkgliPfri a

JUE,

cd,l'6, c)

,•
.

nano Dl PUXO°

PortunicAcom
,
A • Un prcoomm para prediais na negro de fumo tendo um franco de
~orça* d. ' 4.o insperlor * sarc'd, 1 ( um grau de pu.nio moerias* e
1 . caro* ths . 5,4?4torlisade'ie Pii;e4;W:r negro da fuma man tarro por modo
eonhecido,,para' 4tencaa-d guum negre,ide tucitloculoso tendo propriedade.
de" astrutuga(a modela* 'interietse aos Gomai*, e aubreter-i-magw* de.
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Reivindica-se prioridade dd correspondente pedido, dopo
fumo assim produzido a contacto com ot8nicc numa temperatura no superit

a 25)01é.
Beivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
Elepirtição de Patente. dOs EstaOss Unidos da Amlirica, em 11 4 . Junho de
1962; sob 21 2 201.664.
Ponto n2 1 áo total de 5 pontos apresentados.

citado na Repartição 4e patente. doe EetadoMUnidoo da /Adricei do Ror
te, em 13 de abril de 1962, ;moi) o n g 187.196.
Ponto n 2 1 de 12 pontos apresentados.
Tta20 2 2 148.429 de 15 de abril de 1963./
Requerentes JOÃO AMARO,. turn.o. 1SA0 PALv./
Privilegio de Invenção! ORIGINAL DISPOSIÇA0 EM PACAS APLICIVEIS EM /
MÁQUINA PARA COBSAR LRGUMES E CONGENERES •
Reivindicado/1,',

1 Original MisposiçAo ma facas aplicarei*

4111

mÁquiaa

te cortar legumes e congâneres, caracteriza-se por a acama apressai .
ter -de no feitio de várias límlnas entrocrusadas, de corte, foragindo
dos livres, ditos viloa pedante ser maiores ou menores, dito 001141111-.

to sendo delimitado por amplo anel pertrerico, e Vim a taci 4 coa .
:aciculada em nailon, numa Unica peça inteiriça./
Ponto na 1 do total de 3 pontos aprcaantadoa./
*Na.

TAXMO 2 2 148.349 de 10 do abril de 1963
241rentes STANDARD ALECTRICA

8/11. -

GUANABARA

Wivilegio de Invenção& "COMPANDOR"
RAIVIEDICACOSS

fonte de sinal/
. Ma oompandor caracterizado neste por conter UB&
i
anslógico;
asa fonte de sinal auxiliar; meios acoplados§ • cada uma das
ditas fontes respondedores a amplitude do dito sinal 'amásio* para Som" de cada um doo ditos 'sinais de acerdo com uma dada
trelas a comp
de
compressão; • meioi acoplados aos ditos meios de •em,/
og racterística
%g ol• respondedor 4 amplitude do dito sinal auxiliar para empanei. de GR
dos ~MOO.
um doa ditos sinais para sompleamitar a coup
• Vinalmente reivindica a prioridade de igual pOdido, depoeitado/
-.5 Repartição de Patentes doo Estados Unidos ' da Amerloa do Marte, em 12
abril de 1962, sob o minero 187.073.
' Ponto no 1 do total do 20 pontoe apresentados.

.

TERMO N2 148.936 de 7 de maio de lg,
'Requerentes IVO MENDES MOREM e MÁRIO CALLERI ESTADO DA GUANABARA,
PrivilOgio ' de Invenção: " MEMBRANA DE PA.ITEÇÃO 1 MUCOSA BUCAL E DA VA
DAÇÃO DA VÁLVULA DE SUCÇÃO BUCAL 21g TRABALHO
PROTÉTICOS'
SAIVINDICACOU

lO O 148.376 de 10 de abril de 1963
lequerentes MONSAN20 . COMPANY . 22. 111.
rivildsio de Invenção: E, NOVAS COMBOSIÇOES DE MATARIA

t
pITIXDIOJWOrn

.

1 - Compooição de materia, caracterizada por ser

poeta de nolipropilene e um eopolimero bidrolioado, da seguinte
01••

gorar'

ia qual 2, 21 , B eelac'ionados de entre um grupo que consiste de
earbono e combinaçSes doe dois; T reprosenta um grupo ac1....,1 de atar
*tomos de carbono • n representa um número inteiro at4 1000, o copoli
1 gago hagpl3ssmq9 augááAul00 de 1 a 10, em piso, da compoeição.

1 - Membrana de proteção 1 aucooa buoal e de vedação da vilvula /
de sucção buocil em trabalho: protAtiooe, feita de material W4010,2164
vol, inalterável ao moio bucal o h/Acua para os tecidos, caracterizada
por •e-r desprovida de soluçãos de continuidade ei sua auperfiole opor*
tira e montada justaposta à superfície superior da válvula de aucção,k
qual vai fixada por meio de pequenas linguetaa rebatida*, providos em
po•ição diametralmente oposta na parto superior da válvula.
dento n2 1 do total de 2 pontoe apresentados.

ti
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Seção III)

MEXO d e Ind.fle de' de saio de4963 .

-

' OCl2Th ITALIANA TELECOMORIOAZION/ 81EMENS'8,P.A..MLIÀ
Riquarentei E

erldilíg io de Inveação "APARELHO TELEFONICO"
.„

,

•eriefiâ oft , t grfte di igEdEpUEU $21- uíasalfig 611- 4~0112~ af

JAIVINDICA0E§
1 * Apar61:10 telearaco tendo uma carcaça consiftind0 ,. da,

pal. Ma.

boa Os rolamentos de esferas espaçados para prover um claro entre as *g

h

'a0a, duas partes interligadas pivotadamanie, das quais uma'contelm meei 11
- •
~tura de saída de som lavando atí'uma, receptor talaanico arranjado n&

baio as conchas, • meios que interoonectma - ambas as conchas internameati,.;

oarcaça. e a outra contía una abarturadienteadadfíSom lavando ati um

atravás de dito claro para temer ditai conohad ratar Com amasia TelOól .

urafone arranjado

;

a gi

tremidades adjacentes das conchas permitindo e limitando o desvio de ai

carcaça, o aparkho telstãnico tendo tambámum Ima *

de angular..

;oho de comutação e , um dispositivo de controle de Chamados arranjado* em j*

.

ma das partes da carcaça, caracíerisado pele fato do diapositivo de com •

*G 114 de caio de a.
A
, Repartição de Patentes dos Estado/ Unidos da marial .

trole de chamados ser arranjado na
)
44, saída de sos.

Parte da . careaça

contando a abanara e.

doivindica-au, a priorldsde da correspandenta pedido dépolitada

1962, sob n@ 191,4.338.
f^4te n o 1 do total de 7 pontos aikkimeatadoa.

requerente reivindica a' prioridade do Corres p ondente pedido dee
Pósitado na Ripartição de Patentes da Itália, em

ie. ora de

1963, sob

n o a. 23.080 e

4 de

-Irrete

maio de 1962 e 09

84/252, respectivanonta.

'ta

Ponto a @ 1 do , total de 7 pontos aPresentadoe.

k
Iit'

22

6, „ 1111
20 229tXIV
g
.om

Lisaff
97~53 1141
XSX
1

12

TÈRHO Ro 149.397 de 27 de maio de 1963.1
Requerentes XEROX CORPORATION./ E.U.A./
e•-

Privilígio de Invenção* AFLUE/VIGAMENTOS EM PROCESSO DE XEROGRAFIA E

/

EM CHAPAS XEROGRAFICAS./
lkeivindicaçães./
' 1 - Aperfeiçoamentos em processo de xerografia , para 00.,

tenção de sim impacto- ou concentração de Carga eletrostítica, paraPt*ri
gaga por compreender a aplicação, A4 ausancia de luz, de uma carga elee
trostítica uOse ommada de partículas fotocondutoram inorganicas * fina .0
mente divididas, dispersas em um vidro inorganico, fundido, altamente A
isolador, não fot000ndutor, constituindo as partículas fotocondutoras
tiranos do que cerca de 60%, em pis% da camada e a exposição da -referida
camada as radiaçães de todo a provocar mm fluxo de cargas eletricag
attavás da referida camadapara :formação de uma Imagem eletrootítica net
ma superfície de aludida camada./
',%a 17 pontos epresentadod./

vonto ne 4. ao

TERMO NS149.520 de 11 de maio de 1963
Requerentes- ROEM & RíAS COMPANY

temO Ne 148195# de . '1d de maio ao , 1.9e
dequerentes UNITED STA/ES • STEEL CORPORATlue - E..U.A
kr/MI/ílio de Invençie

'

'ROLG

Priviligio de TavenOos " COMPOSIÇãO RESINOSA D/QUIDA •

arnintónaps

D!"-CENTRALIZAÇãO•AUTOMÁTICA'

,;•=`• ao, - : HEYVIND- ItS - -

- Uma

/ -Um rOlo de djrteríPftaçaMTjítbenítless,- p articuia mente- 'para cew,

-

ti alisar

uma 'nervura mei4orqdm. Uni'MkniMrc; ,ãe

táfitâo,

Conchas tendo dimensõe-VayeunfednèldIEei nticas

cómpreendendO duas 4k-.

/

.

1 disPostaa'adjacentes

uma á outra para prover uma superfiCie'substancialáente continua suporta,.
dera da nervura, em que as extremidades adjacentes das conchas definem o
n .
Centro transversal do rolo, um par de rolamentos de . esferas, um para cada
concha, mont' ado's em um eixo não;rotãttve:--suportand 'Oj... ada rolamento de dá
deras e concha com el .d.msro-ciada na extr,ffiti.clads. remot a cfo centro
..n-•. transvegs
,
orte de
tÉrno
deseu
sup
0
)12,01-1.,,sise
k
s-7
.
..
On40.0"de
N
do
rÉlo
e
provendO
Dal

compreender, em'pãeo, (a) metaerilato de metila em proporção* de aori
oa de 50 a eiras de 80 partes; ' (b) um poli4ater tendo ineaturaçdê
alfa-beta-etilenica em proporção, de circo. d. 5 a cirea de 25 partem
• (c) um poliaero aoldvel no componente (a)1 do' grupo que eonsiata/i
dopoli (artaerilato ' ds natila) * . unaé-peltUart re 4 áWOrainto de
:utile, em proporção proponderant% com una prop jrklio negar de outro
monamero co-po1inerinivei.cot0114; , e5, proporçãos da chca de 12 a
&área de 45 Partos.
leivindiee-se prioridade do correu)* adente Pedido,del

e a DS,,OX ro mentos de esferasespaça!elementos de esferas e schDldo-sYt
dos para prover um claro entre as extre-alidé-a adjacentes dai
Witindo e '-,1-;.A.Idoc2i1T-e-72fikale-amhis.

ninChaa Paz

nn.
. 0relo's que iintarconec-

Len ambas as conchas tht4rnamente atrav4s de dito claro para fj,ZWdites

,,,--

• i
n-•

ComPosiáo resinosa liquida cal:aeier.islija'POI,-'

poeitade na -n epartição de Patentes doa Estudo. Unido@ da Andrica deu
.;Ç

9110

65,

irÁ•

I Norte, em 11 de j ..x.sAo me 1.4k, eot o n a 201321
—
• (X
Pente na 1 da '9' pontos: aProaantado
ír
0 ,U005 i'rr.n O 1 'e:t.1 OnM41,a 4.,:42 /1
e". n
.ci:r“ePerc:_. , st. 04:q

in

,ç,í

4f

•
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TERMO N 5 149.889 da 14 de junho de 1963
Requerente. BALCON INTERNATIONAL, INC. - E.U. A.
Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA A CONVERSA° DE enpino RR POLIETILENO

fre ff* 149.772 de lo de junho de 1963.

/equerente: HUISSIEld.- DE MIECHI GREIGNI - SIO PAULO.

EM UMA FORMA MOLDADA"
REIVINDICACOE4

Wie1l6gi0 de Invenção: "SECADOR DE ROUPAS TIPO ARMÁRIO...

1 - Um processo para a conversão de etileno em poIlartileno os una
forma moldada ou modelada final caracterizado por compreender a polimorizagio

REIVINMUOW

de etilono sob pressão e temperatura elevadas, a separação do pollmero fundi&
Secador de roupas, 'cipo armário. caracterizado; - Por ser dile
posto com parede dupla, formando no seu interior uma cama" isolante,-

a sua •xtrusão em fusão.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depc24

'por uma ventoinha dotada de resistência para aquecimento do ar, dinpol

tido na Repartição , de patentes dos Estados Unidos da Am@ca, Os 14 do Jona*.
de 1962,301) n d 202.431.

$ em um canto, na parte inferior do armário, em corresponde:laia com /
i m registro de entrada do ar exterior; por um plano' disposto acima da

Ponto n 5 1 do total de 4 pontos apresentados.
•

11/,,earsa ventoinha, na partt inferior do armário, em sentido inclinado a
Vi artir da ventoinha para a extremidade oposta do armário, e dotado de
sberturae transversaie de amplitude crescente a partir de cima para bei

o

ao e disposta, cada abertura, com um refletor individual destinados a

14

orientar o ar paro a respectiva aberàara e fazê-lo ingretsar distribui
dimente no interior do armário, ou eleja, na câmara de aeoagen das roa..
"
pese - pelo fato da mencionada ventoitha ser "flutuante", lato é, suap5nea da base de apho por pés flexiveie formados por molas, que a pre
w rvam ' contra a trepidação e choques; - planos inclinados convergente,
pi ra o centro do armário, na parte inferior (nate e abaixo do plano já
3 ferido, com bandeja corrediça em guias, para receber o gotejamento

t4

dts roupas postae a secar; guias a altura udequadra, no interior do ar
[
bário, para colocação de grades-suportee das roupas a secar.
Ponto n 5 1 do total de 2 pol,coa apresentados:.
15

11)

19

TRRMO W5 147.804 de 21 de março de 1963.
Requerente: AZIENDE COLORI NACIONAII APPINI - ACRA S.p.A.- ITÁLIA.
Np,

PriAill6gio de Invanciox " PROCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE CORANTES Ufa.
LIZADOS".

"

EEIVINDICACUE

1 - Sm proceseo para a preparapio de oorantea metalizados, caracterizado por compreender a metalização, coa um composto do cobalto, de
Uma miaturm doa mosoasóicoa compreendidos na f6rmula geral

S O2

1
TIMO NI 156.365 do 2 do julho de 1963
liqueeente. sumictapow E, V. - HOLANDA,

Ira

6rloi4g1, do InvengÃo 'PROCESSO PARA PREPARAR MATERIAL POLI)4ERICO"
MIVINDICACOCS

1 . Processo do preparaçâo de material polia...leo, caracterizado pe
ao Pollsorlsação lonogenica, catalftica de lactamos, em presença de fen11-1
110E1 -Iertilimlno-metanc.

•

1 A roquoronto reivindica a prioridade do correspondente pedido deposà
ta na ItupartiçÃo do Patenteie da Holanda, em 3 de julho, de ,r /62, sob n5....

na RepartiçRo da -,,.' , ”tee da Itália, em 21 de março de 1962,

•PO#49'.1'.

qUe

é em um caso, -R(1.II), e no outro, -COOR(vI).
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado/

5506.
Ponto OS 1 do total de

7 pontos apreeentadoe.

runLw

de NA...11 de 9 pontoe

SOO O A,
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._
de dois paralelogramos de farça, ano-tinto que O 's ledie inferiores dos nossos)
são configurados por outras hastes paralelas às anteriores cujas extremidaded

TERMO 27 2 1$1:003 ' de 23 de júlho de .19.¡3.
Requerente! COMMIRSARIAT A VENEROU ATOMIQUE - FRANÇA.
Priyilégio de Invençao 's,"PERMOTADOR DE CALOR,

DE.

inferiores se articulam com os eixos das rodas situadas prOximo parte media,

AMAS REFORODAS%,

na de chassi, 1,equanto que as oues,ad .rxtr ,midades, como tambÉm as . extrimida-

.REIVINDICACCES

1 - Permutadores ao calbr de alotas reforçadas, colocado eM ma /.
canal de ()inalação de tluido oaloportador munido em uma de euae funr*
cee, de aletae que delialtam entre si eub-oanaie varridos em t;da .a
profundidade pelo fluido oaloportador, sendo as ditas alotas do tipo .
"longitudinais", em divisas, helicoidais, poligonais , ou traneversaie/

dos correspondentes dos lados superiores do paralelogramo se articulam com .1
duas hastes interligadas por travessas e que configuram a plataforma de suspensão de carga; pelo fato do conjunte poder abaixar por efeito do peso, com.
primindo o pitão pneumático mediante aço de alavanca situada sabre uma das

/II

hastes fixas verticais que acionam cabo se aço de comando e levantamento do
dente da articulação que engrena na cremalheira
Ponto no 1 do to4t1 de 2 pontos apresentados.

de esooamanto induzido, ostracterizado pelo fato de que os ditoe eub-/
;canais estão repartidos rgularmente em grupos sucessivos semelhantes.•
• pelo fato de que a p rofundidade elou a largura dos ditos eub-canais
(e um mesmo grupo variam de um eub-oanal para o eeguinte,
Reivindica a pri, iridade do correspondente pedido,depositado/
ta Repartição de Patentes dm frança, em 24 de julho de 1962, sob o
eilmero 904.969.
•
Ponto n2 1 do total de 9 pontos apresentados.

MG 1
Doo

fig 1

TZ31O Ne 150.161 de 25 de junte de 196.) -

).

Requerentet STANICARBON N. V, - ROLANDO,

TERMO ES 151.216 de 29 de julho de '1963 .

Priviidgio da Invenç g os " - 210C2W50 DE PRZPARATO DE LCIDO AORTIO0 POR

Requerente; HUDSWELL CLARNE & CO. LIMITED

INGLATERRA

Privilegio de Invenção: "AFFÀFEIÇOAMENTOS REFERENTES

ornmio CATALITICA DO PROPILIWO •

A

MAQUINISMOS PARA FAZER

ESTRADAS E SIMILARES"
REIVINDICACDES

REIVIEDICACONZ

/ Uma máquina para deitar um material flulvel, endurecfg
1 - Precesao de preparmio de oide acatioo, earaeteri-

vea numa estrada ou superfície similar, compreendendo um quadro ou chassis com‘

ado pela reaçio de exigente) coa propileno sa-faue vapor e a asa tampe

rodas levando na sua extremidade da frente uma moega para o material e ser es...1

satura elevada, na presença de aate'rial eatalitiao com preendendo' nollbínio , e estanho sob a forma de na g aia° ou &eidos.

material no chio, caracterizada por um ' sub-quadro (13) que fica articuladamen.f

g

Reivindioa-se prioridade to correspondente Wide, depo
citado na Repartiçío de Patentes da Holanda, em 26 da Junho 4e 1962,
sob e n e 280.186.
,

te montado no quadro principal (1) na extremidade da frente da máquina, e se
estende para a extremidade traseira da maquina para um ponto por trás de onde;

/

o material fica depositado no chão, e pelo fato que a extremidade traseira dCt
suh-quadro (13) leva as ripas e à chtuao:palhadora (19) e não fica sustentada'

pealb as 1 de 7 pontoe a p resentado..

no funcionamento, de modo que o espalhamento uniforme do material é efetuado 1

URRO NO

191.649 de 4 de at esto de ; 1963
teciaerentir KETADIRGICA ELEVACAR LTD/ . a $IO PAULO
Privildgio do Invenção: *DISPOSITIVO PNEUMLTICO PARA LEVANTAMENTO DE CARGAS,/ •
PARTICULARMENTE DE AUTOA.VEICULOS e

palhado e incluindo ripas transversais e uma Chapa espalhadora para espalhar al

pelo peso das ripas e da chapa espalhadora (13) que pode flutuar para unifor4
minar ondulacOes no material no chão
Ponto nO / do total de Ç pontos apresentados.

•

NEIVINDICACOE8

1 - DISPOSITIVO ffEUX.'ZICO PARA LEVARTAMENTO DE CARGAS PAR
TICULARMENg s vNICULOS, caracterizado por u4 Chassi base aetálleo eu quadranga
lar, borizontql, dotada em pontos convenientes, ea funio ta distribuição 40/
próprio piso • da-carga a levantar, de quatro rodas 'metálicas, lendo unas áas
el 'etremictadee do chassi p rojetada para fora do quadrilátero formado.pe 'los el./
xos e dl onde se-projeta superiormente, ao sentido vertical duas hastes fluas,
de cujas bagos, centrado em relação ao chassi, articula-se um pistão pneumít1
Co, acionado por ar comprimido vindo de Usual fonte, e de cuja extreMidade se
projeta uma baste acionada pelo pistão ', voltada para o restante ' do chassi basco em cuja extrscidado há uma articulação dotada de dente que configura

um/

retem, voltado para baixo e que desliza sabre uma cremalheira Central que ser
ve desta forma de apUo e retem para a articulação e para haste ou travessa /
que - x doi, , rsq, artics com /
as . haJes dawp,,,juçães v erk.icals fiz:u e que cenfisuxam os lados s1e g
oa /

TERMO Nv J51J.92

de

-

7 de agosto de 1963

Requerente: MOVEIS pREITT ITU IND E COM. • PARAM
Privilégio

tho Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM CADEIRA GIRATORIA RECL/NiVEL;)

futivinicenes
1 - Aperfeiçoamentos em eWeira girsilOria reclináve/, cante.;
terl7e,dcr pelo fato ^-^•,.. Oca, fechada em uma da s' extremidades en.if
;,,vra outra coluna de menor diímbtro na qual •gtá prima u s a mola helleoldig

398 e. ia-leal a 16
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e e•~.seetaleallsetc~
—

sete pr Mitsa a eitifflaiiiir- e Oh tilletffiflagglieó, em o Web litoWtk,
tem lugar a dita pagassem de &grau norefarido fura,. para á produção:da uma dg'

expresse, deixando, pela contrínic,, o . Orgia livra tara rodar quando, pira a O'
produção de uma nova dose de cadexpreszoi, o prdprio órgão deve efetuar una/
nova rotação, caracterizada pelo fato de que teB8Of MO1011 • gO acionados f de /I
torna a determinar o citada reservat6rior pua- preasia da um. fluido, Quando •
4guaí enviada vara atravessar o cari CL pá no furo em questãa

lbsztae. alb da tateltdy peset*e apreseatathme,
•
as•

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedida 4101).
se 1 de setembro de 1962 sob nu 171436
.
Ponto n o 1 do total de 17 pontos apresa:FILIO'.

Saído nt

•

TRAMO tfa

2x914.6 de.

aa-d

setemvto de 1,161

Requerente: THE SHAWN-WILLIAMS COMPANY =
Rriviléete de Invenção: "MÁQUINA Da MOLDAGEM DE FUNDIÇOU'R'N gT0111'

PAU Uaçagi

UM MOIDE DE tONDIÇXO"
REIVINDICACORS

t - MÁgaina da moldagem de fundiçãO- empreendandedisposi.
tivO par& suportar uma caixa db molde cheia de areda e um cabeçote de compressão móvel, 'caracterizada pelo fato de oresentar dispos .::tivo de explosão • qUe /
lelpelo o citado cabeçote de compre'ssio por acta de- lusa larga explosivas a fim
;Ide entrar em contata com a areia e calcar um :salde de fundição
Teivindtca-se a prioridade db correspondente pedido depsj„
tada nos Estados Unidos da len6rica em 2, do setembro do 196a sob nu 226.930,
Ponto n o 1 do total d.r ff pontos apresentados.

N ç 152.957 de 20 de- setembro de 1963.
ffequerentes ALLIED CHWICU CORPORATION . U.S.A.
Friviligio de Invenção: "PROCESSO PARA A SULPONAÇló DE WMPOSTOC
arcos E APARE= PARA USO NEW.

TERMO

02IvIEDt0AUES

procela= paát .so?..loner um, comua-iro organiao eulfonEral /".
coa tri6mido, que compreenda :Vaso de triárislo do curtira Os mistura/
com um gás inerte-, a introdução cantInun das mictara gasosa e do ditd
hpato orgãoicoo em uma nona de reação,, a xraageze 40 cempestme C da
ccat
alotara gasosa. atrerc cba reic de resçao e a separação do composto /
sulfonado resultante da mistiira geram- rearchiri1; caracterizado porq'tx0
antee da iehr adução na amara de reação a miatura gasosa á posta oon..
tinuamenteSdaa frarmt de dma carrette gOZUMWtSnin4T te :'1U Uns ellção
tranaveraol aubatirecialmente retangular,. cuja largara ,olo meros /
trio vises maior da que a smo,eapeasturar s • o dito cor:poeto organico é
peto come:nuamente sob c. forma de uma corre'nte anular, formando um a
mel c= uma espessura niio superior a 0,25 . 1 1 as ditas correntes gaga
se e de liquido sendo ir.trodilmidas continná e simaltinenmente em Una,
zona de reação alongada çue tem uma eção' transversal com' uma oonfigu
ração: enbatáncialmerta idântfaa à 3a cçrrente gasosa, para formar asata uma pelica/a ce eacoamedto de compost:onfouido eulfonável no longo da periferia da dita vfna de reaçà'o e e.Ávolvendo a corrente j:anosa(
o referido cm,p_cto eti.d. , refr n ndo anima, do e continuamente durante/
c contato com a 5niUraVC ,M:t223n_
iJm

TRAMO S S 152.571 de 29, de -agosto- dor lçe
ORauTzTazrdia IT OVÇ
I! a ITÁLls
Efivi/ígio sfe /munjo* ~nu arame= an á pRODoçle Nos

rant,essom

ILMEDISACCI

1 - niquins par& a greelltgrua da. café ~rasg a, caspreendeg
ila em orgiorgeatIbm,„ c= a fera& substancial de um Uma,. dOtado coa Una aiiser .', . . ,- ,..,• e
itio do Atroo que- a atravessais ea dela à. leta espessura e angularmente *galena- .
• • ", - i f, _, .:
4setsc, Niquilea esta, quis Sempre que (manobrada para produzir Inna doce de e'l
, _,
Ai, *atingia i- literata a tarar coa que o alto órgão efetue um, desvio angulai, em
' Ortudje daircial o mão /*e/míldio gara .unm p usiçàv, Tl zm
' p na anal, Et:intato o
'éitie eatr'plit.nadoi. lhe 4 anilada km gasate sob pressão atravá de Uma &tile/
)( 'eAftel&Wprivismento colocada nodito tato; 'estando previstos meios capa
t ,. a. itatimeniar Ir( reeervatbrio sofre as ttuse-reeds opostas do dito tegão f
landee ui tilai, ~ao, * exámaa,leg i• amo, ,;a5•8,04 entrais e.,
í
„
.

f:•70 •e'S

kti ..,
$545R1,

^

'4r,2
./...r.,:nr76,,,ale•••••••••

•
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

.Reivindice a prioridade de idantioc pedido., depositado ou
*20par-tição de Patente, doe Eetedoa Unido. da Amérlde 6:/$014eo en";26
te. eetembro .de 1962, sob o namero- 226.355
Pato n• 1 do total de 12 pontoe ankeeentedoe. r4.80„,
;22$0

'trfin0 R R 153.264 de 2 de outubro de 1963.

Requerentes SHELLIMS ERBALAGIM MODERNA $/A - $IO PAULO.
Privilégio de Invençãos • PROCESSO DE /ABRICAÇIO DE ETIQUETAS ADESIVAS%
REIVINDIOACCES

•

1 -"PROCESSO DE PABRICA00 DE ETIQUETAS ADESIVAS", caracterizado/
per, inicialmente ser aderida uma faixa de material acetato, alumínio/
ou papel etaare uma eOgunda faixa (2) - papel protetor . 'por meie de /
ne-Mdeelvo k base de borracha, não sendo essa ederênMia permanente. Dor
ter lido o papei protetor (2) prbviamente tratado quimicamente.
Ponto ne"1 do total de 9 Pontoe apresentados,

,14

TERMO N 9 153293 de 2 de outubro de 1963
Requerente: DUNLOP RUBBER COMPANY LIMITED - INGLATERRA
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA A PRODUÇXO DE UH
MATERIAL FLEX/VEL, EM FOLHA SEMELHANTE A COURO"
XIVINDICACOES

ttRMO Ne 153.240 de 1 de eutubro de 1963
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY
Privildriede Invençãos *APERFEIÇOAMENTOS NA CONSTRUÇAO DE GABINETES PARA RJ
FRIGERADOR*
PEIVINDIÇACOEQ-

I Um aperfeiçoamento em construção de gabinete para pe.
frigeraeor, compreendendo reveatimentoe externos é internmespaçaded, caras.

terizado por um compartimento de armazenagem . •endo nma shertoUa..411.. acosso
fronteiras • dito revestimento-externo incluindo uma orla que ae• estende in./
ternamente em 'jata da dite abertura de aceeze,.e dito. reveztimento interno /
sendo computo de Material da isolamento de calor • iMcluindO umi 3OrlaMpte ee
estende externamente em volta da dite abertura de acesso'sm.:zobíospezição
eionada com o lado do fundo da dita orla que se estende internamente, mola mi
Àiinip, para manter a dita orla que se estende . externamente me engate eco a dl, ta orla que ee estende internamente, um material •/estico entre a dita mole
~lana • a orla que *e eeiende internamente , eneetando ta dita °rd" que Be ojv
tondo.tútornomonte, e mm corpo de material' de leeimilonto pleatice de *apoia /,
enchendo e espaçcdontre mi ditos revestimento' é dito ~criai elestleo pra,/
1 vende para prevenir vazamento do dito material genica um velador durante a .
formação dentro do dito espaço. .
Reivindica-se m prieriaaae. Sts carrespendentopedide dopo._
citado na Repartição de fatentee ~lotados Unidos da America e* ,14 de nevem •
bre de 1962 "oh n* 237.970.
mato O 1 de toti1 de '6 pontos. anresented6s.

F1 G%

-

1 - Aperfeiçoamento em processo para a produção de um material.
flexível, em tolha, semelhante a couro caracterizado por compreender a •
formação de uma esteira de fibras continuas encrespadas, puncionamento
" ou puncturação com agulhas ou adesão de outro modo, de uma camada de fl.
bras cortadas mão tecidas, a pelo menos uma superfície da esteira, e ccl
solidação do conjunto fibroso, na presença de um material que,um agentes
de união, as fibras continuas encrespadas sendo submetidas a tendo e ..
deixadas relaxar antes do puncionamento com agulha ou :outro tipo de adj
são_das fibras cortadas não tecidas.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 2 de outubro de •
1941, sob s o0 37.240.-

éPoi-ito n9 i do total de 5 pontos apresentados.
TERMO N D

153.655 de 5 de

outubro de 1963.

, RMeuerentet MONTECATINI SOCIETA GENERALE PER L'INDUSTRIA RIPARAS/IA"
CHIMICA. - ITÁLIA.
de
Privil'égio. Invenção:"PEOCESSO PARA PRODUZIR ESPONJA DE /ERRO E 'PI
A • RECUPERAR TITABIO E ALUMINIO DAS LAMAS VEA
o
NIMBAS DA BAUXITA, E ESPONJA DE FERRO ASSIM
.OBTIDA"
DEIVINDICAOES

,1 7: Um processo para tratar as lamas vermelha, obtidas no trata:ai:A
to dcO ,banxita de nardo com o processo Bayer, para obter esponja de
ferio de grande pureza, destinada ao eme eR metalurglà% II para recupj
rar alumínio, titttnio e outroa elementos menores, eniatentee na• lama*
om
vermelhas, compreendendo uma filtração preliminar, pomeiveltente una
-4:=3
evaporação natural, uma ceicinação, uma redução da hematita preste-te /.
'ano-ditas lemas vermelh. e, um reefrimmento do bateria? reduzidas Pol314,
rwP
rei uma moagem, uma separação magnética do ferro doe outros meteis, •
uma reauperação doe óxidos de alumínio, titanic, vanddio, arome e nag..;,
leal°, contfeloé na tração de despejo da separação magnéticas, caracte4
.ado porque atese de redução é efetuada até o traneformação,eemp1ete4(
da hamatita ui ferro metálico, na temperatura de 500 a 9009,0,-e por,,
que, na fase de eeparação ma gnética, é obtido up opriodntresh 0,
tém pe1 mono. 90% do Po,

'0,0
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,

.r____JROiCitultiea A priOndecto do tOrreepondenté pedido, dopaeitado/
do 1962, sob o
1 On Repartição de Patentes da Itália, em 16 de outubro
.:
,.
; flámord 20.371.
Ponto O 1 do total do a Pontoe apresso os.

11
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tanguiafibiati MN& GO All-zag, piada cota disposta t2 oupOrtas
na taco Interna dor laterais da amaça*.
Poeto n g 1 do total de 2 pontos aprisontadoi

tk

P

FI 6.1

a' , ••is
•
do 1963*
I .4 ,„wdol...

TRRMO No 154.076 de 29 de outubro

Requerentes PARGRALLI, ABDEL-RBIGIE RA/IRAD -

310 roto.

+Ir

Privilégio de Invenoloe "APBRIFEWOWNTOB i Gukank-emuuse
REIVIIDIGAGOBB

pelo rato
provisto umdt.poiitivo ooloter de água movivoleente adaidadoél
por preeolo, 1 ponteira do Gabo do guarda-chuva sendo, dito 00101or,
constituído por va °•rpo aoe alongado de oontigaragio em linha° oonvOt
,

1 . Apertoigoamentos em guarda -ohuval, oaraoterisadoo

que

#

"

URRO 'filb i$3.909 , to

et do outubro de i96,
Y' •
ihateerane.,,, Ame= Gomo • ESMO DO RIO DE ~RIU

ds*

Priv/titio de %vençam, "ROTO APARAM) PARA me BARBAS E AFIAR UNIRAS TIPO

BILUT8"
RBIVIRDICACBP4

gente., de taa bane maior aberta para une. base Doutor reobada da qual
projeta-8e em sentido axial e, conoiatrico o internamente ao dito sor.

po un aptsidloe loi alongado dentro do qual á alojada -a patrenideda 48
po**aira do guarda-Mayo.
)L Ponto a5 1 do total de '3 pontos apreosiits403. -7

•

rove ',PARU° PARA PAZER BARBA t AFIAR LIMINAR TIPO/
~4114 alle*W4eri gad0 per possuir um cabo cetálleo em torna *tinida, tendo na/
extremidade mais larga um. corte que se p roloqes até o contra da D
ego Parolo.
' )D nas laterais dois ondeio'.
esato . ,na 1 do total de 5 pontos apresentados.

IRMO fto 154.301 ao I de novembro de 1963
Bqueronte: MRTALUROICA LLE1 IND4sTRIA R COMÉRCIO LIDA * * BIO PARLO
IPLvilégio de Invenção, "APERFRIÇOAMENTOS EM CORTADOR DE MUNES"
RRIVINDICACO84

1 - A port*Içonmentos em cortador de legam, do tipO reiWIndloado mo tinto 1344482, o que apresenta uma armação em O invertido, eem /

'fleco,,apector rormada por doia trechos plano*, um deles /iteiriniatii ano ali
'14. 0 We, p,POtre, • o trecho ualabaixo dotado de abertura tratisSáraisi'ne
dito da,plasaagom para,e plana mais alto & a ai n".4". - duà ..),dsl'OuL'POdiré road
bar ug, ,op, pala
oaAçoad, conluiam aa altura da eorta,..earacteritader'peld ta
y
do no plejne,Mais . alto da r taçs auporior.do uorpo . do aparã/hoe erOximo'l "/
As4nelonadc abertura transvornal. , ser prevista uma pluralidade de oridelow."
" jÁngadoa no sentido longitudinal, • dispostos .. vmundo alinhemento.transvercal,
in4le láio encaixadas' igual nUmel.e.de pequenas,4ginas,formadae.P01051:001ongs-,.
mntos supoitlores previstos pop lato' opostos de cada dobra, de uma placa ra,

TERMO NI ,154.167 de 16, de âgOeto de 1963.
Requerente, INDIISTRIA E COMERdi0 DE WARELHOS ELÉTRICOS LAPA LTDA.
Privilégio de Invenção: "STAND DE TIRO AO ALVO DE BRENQUÉDO. ".
REIVINDICA '90ES

•

• ,.,
J.... "STAND DE TIRO AO ALVO D2 BRINQUEDO", caracterizado por
chapa ou placa trapezoidal dobrada em ângulo reto na sua

11/21a

maior
fOrMando Uma Parede vertical que poenui, na face anterior e pr6ximo
um dos ánguioe superiores, a oanapula , de uma camlainha.a •r6ximo ao,411"
guio euperiOr' 'oposto
calota de naterial traaaparente; e, por moldei,:
ira da i'ace anterior deste ' parede vertical ancontr a' r-se um diamo rotá4."
tivo provido na eua perifUri, ep ,41 tx^-9-0,ne simétricas,e..predetermin
dWe, ' de 'àa' aire—de peauenes cha,ae ou placas cone:gravuras di 4iniillaW, •
s
pela face ti,terart e centralmente
base

=Ia

ndi:

co

a.átremiXd

fixado

44 kL é5

oh

o.?

1
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tde uweizo'que lhe dá o movimento . de rotaçâo(
Ponto n o .1 do tota/.de 8 pontoe opreeentaak.
,
,
ff:RNO` NP 154.312 do.

tí

de novembro 04 1-963'

Requerente: USKA INDUSTRIAS METALUGICAS S/k= • $IO POIO'

* Privilégio de Inven4o: "APERFEI0OU T OS EM , DIZPO$ITIVOd D C0P
ES DE TERMINAIS ISOLADOS*

4 ní;

VEIVINDICACOES

1 . APERFEIÇOAMENTOS EA DISPOSITIVOS DE CONEXUAS EM PONT
DE TERMINAIS ISVLADOS, caracterizado por serem previstes tarminabs,
vos cca pontas cUiias, inseridos e fixados em uma chapa- estreite intente.
por melo de re puxado em seus extremos, opostos à pont a e•Snteiki
Ponto n O 3 do total de 4 pontos ipresentado$7

•

FIG,1
ramo Ne . 154.248 'te 31 de eatuhro de 1963
Requerente: BULIA' DA FARIA a • OUAWARM
Privilegio de 'amacies "IBUDI. 8AIVA-VIDAS, PORTATIL, MA 03 rofficirOs
TINGIDOS PELO POOOm
IZIVINDICACDN§

1 . beadinlva -vidai portátil, pare os murld'es" afie/lidos
polo fogo, caracterizada por eie constituir de dolo ganchos MI Iço ta do oa
.tre setorial consistente, g** serão introduzido. no p
arepeltd.de jelt.de PA
ea entintar 4 •teade pre g a Mo interior de os saco 4. lona.

Pente al 1 do total de 3 p ontoe aprosentadoe,.

7211M0 NO . 154.374 de 5 de novembro de 1963
Requerente: BELMIRO SÇARINC1 a
PARANÁ
Prlellégio
_ de Invenção: 0 N0v0 TIPO DE BARRACA RARA PRAIA E/00 PARA () caiii4
•FEIVINDICACDES
077f2
• NOVO TIPO DE BARRACA PARA PRAIA E/OU PARA A 8/00415
eítrutura articulada, conversIvel, tormada.de quatro esteios corna, carect
rizado pelo tato dos esteios qud feriam a est:retira, serem conpostos 4* pequi
n04 eathfos ligados articuladamente Por um Pino o os est
e ios nele forland
fixados articuladamente et gma Junção de a g atrO setores e certaren A4
centro disposto no alto da estrutura.
r Ponto n o 1 do total de 4 pontos apreeentaftWk
44r44

.1

ao.

"1.
7

LLW •
TERMO•154.431 de 8 de novembro de /961.
Requerent•t A
' NDRE YOMEAVU OGA . Sker PAUL(
Privilégio de /avençOn
"MAQUINA PARA LÃTÀ110 ,90C °.
EIVDiCEE

URRO NO 15L.37 de 5 de'.,novembrO, e 1963
Requerentes DUPLOP RUBBER COAPANY LIMITED=iNGLATERRA
Privilegio de Invençãc "Processo pare. p reparagáo do polImptan0
•

pEú13iDICACEà

a . aftríprócesso,p araV ' dreparação ' de um p olluretano,

caracterizado.
Por compreendera reeçáO de ' tim-45xlefO'de pol1opjleno
isottitico contendo
pelo,aenos dole ,,gruPei ;AU tailni6A eg'a g síaAClálmene t: .
::"rninala, na , mo..
14cgla, coa um Áoapoáto deiníegáo MenOSdjs'gruPíss:-.17CRaO,aolgoulav,
en4 . ,X rep rOg aga'un témo'de oxigeYLO'jg"enXol"
, g r',111, PP4Up r entelVáfidica'à 'ilOride *de: 'CorresporideniI
pedido,depo.
eiWAse. .POp a rt lçaMe-Patet-eás da iâiate'rraea -8 de

dovembro de 1962.

s'Os02;4:./95•,_,
"Ponto n o 1 do total de i9 p ontos aprecntaclost

a - Máquina para lavar ovos, caroctenzada por oompreandbirlala1241.
almente doia tranepartadoree helicoidale,.de movimento
ratárin
um meemo.sentido, cada qual formado PDX ein retilíneo,, com malibrãS)1";
em rênca eem fim, truneportadorce éeles diep •ratoe paralela S'iMaceià2d;r1T
mente, pont" ofeetadoe entre ai, e a cujo entiude d'Previesti:“‘)31
elimenttdore de uVoct' e -seita do trâcho laiiiei'dettítí , idali.1 4:4'cli 4

'Mores, eindo prevista 'aMti tabulaçãO'horiã,Wil'cOS'oMsfi,IMoãiiS.,
4
de , orificion'intericred, dietrIbUd"rei oe 'ágn -es SUalanar'Sã'4'-n4p
çt, s . dt -, litocie ria`,.'em trit'oaxi-i,xxiÇi.i,i'iá'o', 'á-lia . W: ..11."4àd','Ir:Átet.itta
--':45a
%si,), £'11 \
a um renervatário dopiSeito,_cem registra de pena8W • A 10400.0.."
I'
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Cluinao uma calha inferior 1 de recolnimento para a soluça(' de limpem..
1'

, OU &gua servida.

TERNO NO 154.627 de 19 de novembrode 1963'

Ponto n 2 / do total de 5 pOntoe apreeentadoe.

Requerente: CARLO CASTIGLIONI

o

510 PAULO

Privilegio de Invenção i "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS A MÁQUINAS COPIADORAS, El
PECIALMENTE COPIADORAS RELIOGRÁFICAS"
REIVINDICACOES
1

Aperfeiçoamentos relativos a milquinas copiadoras, es.

pecialmente copiadoras heliogeficas, caracterizados por serefeos cilindros
poiados diretamente sabre rolamentos de esferas solas ou buchas.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.

154.45/ de 8 de novembro de 1963.

tilmo

Requerente' INVENTA AG. FR FORSCRUNG UND PATENTVERWERTUNG ZURICE
XÇA.
'Privilegio ue Invenção; " PROCESSO DE FABRICAÇXO DE COMPOSTOS DIAMIDO.POLIAMINA"
REIVINDICAÇOES
- Processo ae obteneo de compostoe -dia"Mido-polianina caraetork

zaao pelo fato de / mol de biureto ser aquecido oom pifo asnos 2 moles
de uma poliamina
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, aspoaitadel
na Repartição de Patentes da Suíça, em 8 de novembro de 1962, a•b •111
13 068
Ponto n2 1 do total de 6pontoe apresentados.
l
Tamo o 154.585 de 14 do novembro the 165
Elaquerente. PILXINGTON BROTEERS UNITED - INGLATERR)
Privil‘gio de Invimnio *ÁnxtrEnumENToi EM OU RELATIVOS À FABRIOAÇXO DE XL .
DUO PLANO"

TERMO 'N 2 154.729 de 21 de novembro de 1963.

lOIVINDIC.'"15E§

1 . Um processe para fabricaçío de vidro plano . em forma di fite durante o qual o vidro em estado fundente alimentado a umi".xtremidade de em banhe de metal fundido, avançado ao longo do banno e, durante a sua passagem ao longo do banho suficientementa enrigecido por @falto de arr. -

ReqUerentet WALTER DAFFRE - SIO PAULO.
2,4,414...in

a.

Invenção* " APERFEIÇOAMENTOS NA FIXAÇXO DE CARNEIRAS El
JAPACETES
êEIVINDICAÇOES

lealmente antes da fita dm vidro ser descarregada pela outra extremidade do
banho para permitir fita ser retirada livremente do banho, caracterizado-

1 - APERFEIÇOAMENTOS NA FIXAÇÃO DE CARNE£AAS em GAracÊTES, oareo.

pela alimentação do vidro fundente ao banho de metal fundido em una propor

terizadoe pelo fato de consistirem, inicialmente, em me dotar a parede

qio controlada ao longo de nm canal de maneira a ser obtida una queda livra
do vidro fundente do canal pare o banho t assegurado que, enquanto e vidro-

interna do capacete, a intervalos conveniente e junto ao início da aba,de saliências dotadas de recessos em forma de "Y" invertido, oon later"

formando a suporfício superior do vidro no canal flui continuamente avanças

is inolinadae para fora, conformando encaixe em 'rabo de andorinha", /

de ma superticie superior de una camada fornada sabre o banho, o vidro for-

sendo que junto a extremidade mais alargada do recesso, e centralmente,

mando a superficio inferior do vidro no canal flui em direçio posterior deu

se encontra oavidade oiroular ou de outro formato desejado.

do origem 1 formação de una nova.superdole inforlar nacarada do vidro a vingando ao lbmgo do banho, e. cuja superfície distorsZos derivadas de conta'

Ponto n 2 1 do total de 3 pontos apresentados.

to físico do vidro fundente com o canal sio 'contidas em Um mínimo, pela re.
aniagem' do suprimento para • canal no sentido de manter 'a formigão da canada do vidro sabre o banho, fazendo-se avançar a fita de vidro fundente

es

forma da fita ao longo do 'mon e irixsn(o-a se arrefecer o sufic'ente ao ser

a ma gna avançada para permitir , a sua separaçao da superfície do banho

9.

se aproximar a fita arrefecida da extremidade de descarga do banho, *againfo-so finalmente a retirada da fita do banho

requarent.
redvindío& a prioridade do correspondente pedido
44

dem%

Lado na Ropartiçêo de Patontis da Inglaterra em 16 de novembro ds 1962

043.337:
Ponte n 2 1 do total de 4 pontos apresentados.

WV"
'411Z1'
Ng

EMAR,1) OF4CL

4jãi0 « 4t 1 'W71 443 =

eta;M!)

rea:! .),:rese g),).) e e o doi, gtimoe

e

,
opostos ediosivaigonse

res.
MMO N o

oo 1 do tdtul do 3 pon . noreeentador

15n.,715 de . 22 de novembro . Je ,196"

Requerente: THE Wd1ONA1 CASH REGISTE!' CVNP.ANY

•

•
Privii'ágio de lieenião: "ERUIPAMENTO DE TANEDO_DE PAPEL PARA MÁQUIlAd HE :à iSTH6 DORAS,

CALCJLAP S:,S,METRANTES°
RE TV T ND 1 CACOES

ras,

1 - .Apar4ho de marrei i de ;a?J paa.eitá Ç ul aj mnS.1.3Mmad0-•
j e culualar.e zimilaresmãqunas comerciais, oUraoterizedo por acnoembrb

capaz de eupor,air rotatiwamente.un ráo de iraprmants de papel um membre• oubb

11.4.-t,M1.19N.

de roda montado por deslizamento cm dito membro suportador, tendo dito.membro
cubo de roda um l m escalão e um 2 g escalão UCIA placa de tensão de papel .montí

.,,,see,,u,,N..0.,,,ApáOkiwksw._
•

da para movimento em direção e em afastamento de dito membro sueortador, ten.
1.
do dita placa de tensão uma porção de bra 'ço . de crirAle oue, quando alinhada/
cem dito primeiro escalão 'ir capaz de / manter a placa de tensão em . afa,tamento/
do dito membro supor tador e que,. quando alinhada com Rito segundo eScalão •Pe.
Capas de permitir qu ri a placa dm tendão se nuia paru .a -frente de '115Á,) membro/
suportador, e meio capuz àe impelir normalmeátv Rito .metbro entro em mm2 direção a frente ao longo do ,ditn zrembro euportader onde o seu priruelro escalão ./
fica alinhado com dita porção de braço de contr6le de placa de tensãu, sendo/
dito membro cubo deslec4vel por um 'Alo de papel quando dito :tilo é rudritado /
em dito , membro supoáador, para uma posição a retagub.rda onde dito segundo nu •

44

ç" 1

TERMO Na 154.769 Se 22
novembro de 1962
lasUerentet DUPLEI
INDCETRIA E COMÉRCIO - OÃO p.muo,
Privilegie d4 levbwOÃos *APERYTTQOAMENTOS 101 GRA•A;fAS"

calão torna-na alinhado com dita perdão Re braço de rcontr51e
Eedviridiee- se :a -prioridade do • eorres ponáent,4 sped J do eehunl
talo na Alem onhu - em 27 àle roovethro He 1962 .smb srilo :1,12409 7Xcl43

- Monto nm :1 do total de 5 pontos ereounirdssi

FIGA

4temmusuketEs
1. - apotTeri c.a/M*21113a se igravaima„ -em/motor, aedo," zirriazialmonsta J.
lo fato do a gravata 3x6agd,wainalo tina *trr. ~a om:** anderiar m mala)

411

, alargado, provida poso tesiormento do tas gmematixer .4temnoncerestl,, Ame podend,
nem' e própria etiqueta elo 4,.todutn, ;flamilo )3xon colturee lattemalm oux . de '
*ambira oquivalenio, e deotinede nwnmemor a qlerne
** ig, •**soltada de moem*.

4

sp~,
•ia / •

Ponto me 1 do tOtal de s pontos apreeentadoe,
-

ric.
Moo w 9

t.

.

154.799 de 22 de inomeMonse em 1943.

Roquorentet lUatiE3021. UNIU AND MÁITUTÁC1'USI10 C0MPÀ2V - V.S.A.
Pri-vi1Ygit3 de In'reiçoi

EDTALI DE MEIA. SIOIDITEL AO eÁ102•.

•

AuTrimpudtho

-. Na produtt de fâlho do obpia ~vou ao **.Lor, oaracterizado.s
paz mer capaz de prover imagem, pretas', densas, de _alto •entreato, 04.lir* um fundo branco, quando brovemOnte aqueoldo nas Áreas .44 iaagorm.no„,
temperatura de convermlo conpreandita entre 90 • 15 00 f o dito ;Produto

contendo, anifornemento aplicado .anbro um suporte semelhante a papel /

-

?RENO I( f 154 .148 'de
2 .e noveeMtm- ,de. 19%3,
*aguaram:tas LTNA E3=1110-1./íit03
. ,
Privilegio d'e l Inven
*1;40ideLça
?
1

1 - o'vle eal s) eil la CaTree t e tis a tia. :Ipo r ler o °ti o* * partir de

duna pegam d.totimo, '.7Peerwe'eommn ~net-14r~ do .0espo 4 fUnd11140,/
a primeira terãoo fosaalor.'..natamentenne:solibil', mon m eun base /
•
menor já provide.do dobra, ou enti,o. 41-0;:,.yeíri_dobrada poeterioreente pe
ra a ooloo,59ão.0o eiactico, formando , assim e. cintura, e tendO e )nse /
•
maior dotada de um reoorté-mentral mm V, bem como. de raeortee inol

e em,poolgio. par, interreoção 'induzida por calor reagentes compreenden21
do na* oabee o de prata do um ácido orgânico, un tonalinador param ima-/lb
gem de prata, ta jprâmeiro .agento.rodutor para o lon prata, em uma (luar/
t idade do pelo memora et, ca osci asar mon de ,abo de praia e IneUT1riento54

para forcar o dita mabÃo te prata de imagem done*, quando threvenente /st
aquecido com o wn eemonnd* *gen*e redutor zaT.oztento pari o-dito /GI
loa prata; ' as uma ,'411rantidede Mito iitaior nua a -do priimirc .4~1 !rodai**
o dito priaziro agente redutor tinia/tio cedei ii 'Áâssoliguat dó Wfitato /4k
k4
a ti
de 'Teta • na tuim** do dito ,piao de Jtalazinona, um /mio° de dopâmitt

uniformemente misturado quiI:ecita'eci,' "Ipel o Oen; e. :aa:íst l 'aegu
ndoe de -PM4sequs
,
cimento a 100 4,0, ante* de ,awa.lagweer rispidamente nkequl9im tenperature4

AT4 • 1'11,dian a Pri~,d0 oorna.cpondamtelgardldN-deliceitad0/.
. ..,
na deparlii*aO"-dor Paten,:eo doo Eatmeom UnIdoe:.....
-da América. 40, WP rtfr...
__. flia '
doe extremos' 1 e por sua vem,
dutre--p”a i -,T,Te r: -.amará -o fundilho da -- 23 de novembro de 1962, sob o 'n* . 239.807 , -: - "-- = '
•
cesça. tendo formato de um hoxagono irregular e alor‘gcd*, com lentro /
Tonu, 1/9 1 de t9tal #* 8 Pen3Pa W o M o UIC401, .
•

o
040".
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1 .12ERMO R* 154.800 e) C2 de novembro d. 19341
41tquerentes JEAN KOU . FRANÇA
"rivi16glo de Invenção: " MECANISMO DE ELEVAÇXO PARA CAÇAMBAS
BASCUlINTES".

TEMO O' 155.231 de é de dezembro de 1969.1
.
ReqUerentet JOE, KLEITATEP23 SORNE . ALEMANHA.
zrivilégio de Invençies • PROCESSO E IESTAIA010 POMA PARA LAVAR COO
tINUAZEITZ PRODUTOS TIRITEIS EU 001/DiO OU PZI

a UAI

Rra4INDICAC0ES

1 - UM mecanismo de elevação para caçambas basculante. de veiou,
:oe, caracterizado por compreender em combinação; ao menos um braço
oyuja extremidade é articulada em um ponto da estriuhra inferior da ca
í
' cpcoNa, uma corrediça longitudinal de orientação ou guia, sensivelmen.'e horizontal, fixada ao chap eie do veiculo para guiar o deslocamento
4a outra extremidade de cada braço, ao menos um macaco destinado a se
41,asenvo1ver entre doia pontoe de articulação, um doe quais fica sObre
o) braço o o outro &abre a caçamba, de preferencia na parte inferior /
cala:
Reivindica a prioridade de; correspondente pedido, depositado
ia Ropmrtição de Patentes da Prelça, em 23 de novembro de 1962, e em
24 de outubro de 1963, sob os n6meros 916 434 e 950 463 1 respectiva-/
lent
e
Ponto nv 1 do total de 12 pontoe apreeentadop

P.

estramtokofts

1.- Procte g eo de lavagem para o tratamento 6mido, partioularemã
te paru lavar produtos tizteie em torna de eordio ou fita larga en pra
cesso. continuo., caracterizado pelo fato de que a mercadoria é espro.
nida alternadínente en vários agregados o depositada, pare obter-ce nn
período de agi° diretamente prolongado, an recipientes ou depésitos, /
sondo que, em cada agregado, o tendo é umedecido com água pura palre.'
risada abnents até a máxima oapacidade de abaorçao, escorrendo livre-/
sente o resto da dos pura, e, ainda, pelo fato de que o liquide *114
nado nos . necanisnon de **apronta° (prensas) é impedida de entrar new....1
meato eu contato com a mercadoria.

Poso S4 1 go total de 4 pontos aprelentados.

0

iERMO [P O 154.931 de 28 de novembro de 1963,
Aequerentee IRE NATIONAL CASE REGISTER COMPANY - U.S.A. .
Er/vil:5E10 da Invenção: •"PROCESSO E SISTEMA PARA RECONHECIMENTO DE
CARACTERES",
REIVINDICAÇOES

• Procedemo para reconhecimento de caracteres, provido em um mel
de registro caracterizado pelas operações de explorar o caráter com
ita pluralidade de esploraçõse de caracteres, simdo cada exploraoào /
tingularmente representativa do cantara° de can possível caráter na
fonte, e reconhecer o caráter determinando que exploração e cara .ctecorrespondente ao caráter que está sendo explorado.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado
R4ntr.4.ção de Patentes dos Ente:tos Unidos da América do Norte, eu
,

de dnzembro de 1962, sob o número 245 271.
Ponto ag 1 do 4otal de 18 pontos apresentados

TÉRMO N4 155.625

de 23 de

dezembro de 1963

Requerente: MARCO IVANOV MANTCHE7

810

POLO

Privilágio de Invençáo: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOs A PITEIRAS COM Pito
TRO."
RELVIDIWIM2
1 4 Aperfeiçoamentos em ou relativos a piteiras com fil.t
tro, compreendem:o tres elementos principais, reciprocamente encaixáveis, Cair
como um bocal, os elemento filtrante central e um elemento extremo portador /
do cigarro, caracterizado pelo fato de que o elemento central, no aual se alo
Ja o cartucho filtrante, é feito de um material transparente; dito cartucho /
sendo constituído por um cilindro de material absorvente confenedor do filtre.
marcas ou letras designadoras do estaan
/ue apresenta, na sua face externa,
diferente;
.
c3res
e
materiais
h'filtro Imnrassas em
Ponto no 1 do total de 3 pontoo avresontados.

*
•
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•
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Reivindica a prioridade do correepcndente pedido, depositado,
na Reparticão de Batentes da Alemanha, em 29 de dezembro ci ." 1 1962, eobl
0 námom K 48 600 IVb/12 o
Ponto e 5 1 do total de 15 pontos apresentados,

• -TERMO N 5 155.ál7 de 23 de dezembro de 1963
Requerente. PILKIUGTON RROTHERS UNITED INGLATERRA
Privilég`o de : Invenção "PROCESSO E APARELHO PARA O TRATAMENTO DE VIDRO dl
FCRMA DE CHAPA"íEIVINDICAOES
1 - Um processo para tratamento de vidro em .forma de chapa

i

ma temperature elevada caracterizado .pelo fato do vidro ser sustentado de
' canto e ser mantido pneumaticamente num plano predeterminade,interseccio
'Alando o piano do sunerté durante o dito tratamento,
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
depositado na'Repartição.de Patentes da Inglaterra, em.28 de dezembro de
196Z, sob n 5 1.18958.de
PONto n e 1 do total 'de 16 pontos apresentados.
TERMO N5 155.720 de 27 de dezembro de 1963
Requerente: SREMSHEY & CO = = ALEMANHA
Privilégio de Invenção: "GUARDA-CHUVA DE DOBRAR"
REIVINDICACDES
1 - Guarda-chuva de dobrar, consistindo em varetas‘teles.e,
sOiSicamente eljeurtáveis, em uma manga corrediça principal que pode ser travaa na haste, esteios principais articulados na manga corrediça principal e /4
nas partes exteriores das varetas da cobertura, em uma manga corrediça auxi-d
liar e esteios auxiliares clue são articulados nos -esteios principais o na-manl
ga corrediça auxiliar e em Uma lingueta que é colocada na manga corrediça auxiliar e que está sob a ação de pressão de uma mola, engatando-se transieoriaç
mente esta lingueta, durante a ação de abrir, em um entalhe na parede da haste e retendo, assim a manga corrediça auxiliar, sendo a lingueta retirada do,b
VEM 115 155.717 de 27 de dezembro de. 196'3,

enzaine, quando da abertura da cobertura, pelos esteios auxiliares nua se a..4

Nequerent's K1APSA6K-GRIESHEI11 AKTIENGESELLSCHAFT - ADEMANILA

restam da haste, caracterizado por a lingueta ser executada como uma alavanca

Brivilê gio de Invençâo "PROCESSO DE PURIFICAOLO DE UM GÁS BRUTO, QUE

da qual um dum seus braços, no inicio do movimento da abertura, é retido pelo

SE FORMA NA nECOMPOSIa0 TÉRICCA DE.RIDROCAR.

entalhe, e, assim, da origem a um momento de rotação que é transmitido, aelo4

SONETOS EM ARCO VOLTAICO",

segundo braço a um esteio auxiliar, no sentido de se afastarem da haste,

REIVIáDICAOES
1 . Processo de purificaçâo de ama mistura de gases brutos, que /

Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedid os d21
positados na Alemanha em 29 de dezembro de 1962 e 20 de julho de 1963 sob n.o:R
70.179 1):1/33a e E 72.769 III/35a.

contem acetileno e etifeno, de, produtos de pirolise Com mais de dois /
átomos de carbonO, assim como constituintes do tipo de pixe e ,N1igem,

Ponto n5 1 do total do 8 pontos apresentados.
n

que se forma na pirNlise de hidrocarboretos cen , anxílio de hidrogênio/
altamente aquecido em arco voltaiá, , caracterizado por se resfriar /

5

bruscamente a miS4uro del dia brutow em uma primeira fase, com auxilie/
- . de um Oleo de esfriamento brusco termo-estável, a uma temperatura entre
:cerca 150 Ç e 250 0 C, de preferência, 180 a 200 5 C, utilkzando a quanta=

9

dede de 6lee em exCesso,.de tal moda queeste óleo de estriamento brus
.co, usado para ty _troca de calor, sOmente evapora' percialmente, resfri=

fr •

ando, em seguida, a s mistúra .de'Oleo . de esfriamento . brueco , evaporado e
•és brU6 resfriado bruscamente, em uma'segunda . fase, com auxilio de
um 61So de lavagem pr'aviamente reefriado em contra-corrente e-conduzido dentro desta segunda fase esi circuito, até condensação de uma grande parte do óleo, comprimindo o gáe bruto, prUtionmente libertado do
óleo' de esfriamento brusco, a uma pressão de 'cerca 10 a cerce 20 atmot
• feras. abeelutas, conduzindo-o, apée um prévio resfriamento e cêrce /
.305 e orca -50 , C, a uma terceira fase, na'qual eêo eliminadoe do À48
bruto co produtoe de pir6liee de ponto de ebullçâo mais elevado com /
mais do que dois dtomos'de carbono, com aux-tlio de um hidrocarboneto e
dicional prviamente rer‘friado a cêroa -60° e -80 5 C, com um ponto de e

TERMO ff 155.614 de 2 de janeiro de 1964
Requerente: PIRELIA SOCIETÁ PER A2/ONI - ITÁLIA
Privilégio de Invençao: "CABO PARA ALTAS TENSCES COM ISOLAMENTO DE MAT1L
RIA]. PLÁSTICO SINTÉTICO"

bulição de pelo menoe 35 5 C, em contra-oe~,te.
REIVINDICAÇOES

1 - Cabo para altas tenebee com ~mente de IlaterreV
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Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado #
ai glutino g intatico, cujo dieldtrico solido 6 do tipo constituído por
fitas iaolantea de material pldstico sintético separada entre aí por fi
Inas camadas isolantes de material alia:ao° sintético, tais como fios ia
alividuais, tecidos ou tranças de material pldstico aintético, caracteri
medo pelo fato de cue o die)Strico sólido em camadas é preenchida . por
inerte gds, seco e sob elevada presnão.
A requerente reivindica prioridade do correspondente/
r
pedidoi nas Repirtiçees de Patentes da Itdlia_eob o n2 3798/63 verbal./
k32.224 em 23 de fevereiro de 1963.
Ponto ne 1 de 6 pontos apresentadoo.
1~0 N* 156.057 de 14 do Janeiro de 1964
IRegaGrentet SANITAS PLASTIC INDUSTRI ANTISSELSNAH DINAKARCa
privil4gio de Invenção "UM DISPOSITIVO PARA APLUAR LrqUIDOS 1SUPRAPiCI.
RRIVIND/CAORN
- Dadlepositi/b para aplicar liquido* supePtícies caracteriza
Oro por compreender um tubo capilar apropriado para ser mantido em posição

1SO bocal de um recipiente e construido numa extremidade do mesmo 002 mia
aedo alargada portadora de uma almofada que zo encontra em cOCUMICaNiP
Undatora de liquido de forma capilar coa O tune capilar/
Ponto n2 1 do total 441 6 pontoo apresentadso.

temo 111 0

156.460 dó 24 de jul gará rde
kOotooroatosOTRÃ SOOIET2 AROME - ALEMANHA.
8Wiwil4ato do IA19144 2 4 ft PROCESSO PARA A Wric4a0
IE ".

Dppluzp,coug.

RE1IODIO4CO23

. Processo para a fabricação de poliasO-aorsatet, loto á, no.
•
'na oompoatee de metal pesado de poliam° -corantes. oamakSariáado *alo
),c .
41111 . de •e tratar um *ar/kató do fórmula/

ma répartiçào de Patentes da Suíço, em 29 de janeiro de 196) . •ob O Ç.!.,
1011.4/b.
Ponto m e 1 de total do 4 pontoe apresentado.,
TIRg0 Xe 156.334 de 23 Me janeiro do 196b
Racraerentor HARBISON-WALKSR RSPRACTURIES COMPART • • g.u.à.
Privilósio de Inv./não, "APARiLHO PARA APLICAR SLINDAOINO A TIJOLOS'RXIVINTHCACOM

1 . Aparãlho para aplicação continue, de ama blimdagem da ag
ou
tarae de corpos ou tijolos refratários, caracterizado por/
em
folha
tal
Incluirt am moia supridor de tijoloal la primoire meio, interligando coem
rativamoate e meio supridos ta tijolos • uma estação para blindagem dos
Sales, cujo primai,. inclui em inundo moio, disposto para transferir um /
Silele, do meie supridor de tijele• à *lotação de bliadagem dos tijolos: a..
Da eataqie de blindagem dos tijeloi, e uma oeteçie supridora de blindagena
de folha motílica; ia terceiro meie, iatorligando cooperativamento a seta.
pie lairidora do blindagens do folha lAotálica o a *lotação do blindagem dos
tijolos, cujo terceiro meio inclui um quarto meio, disposto para guiar a.
blindagens de folha metálica, da estação supridora de blindagens à estação
do bliadagen dos tijolos, cuja op tação de blindaaaa dos tijolos inclui am
gaiato meie, Atoaste 'ara meater em posição una blindagem do metal *o te.
lia, e em coadilSes para recebor ma tijolo, movido pelo dito segundo mele,
alia do goze a eatagge de blindagem dei tijolos inclui um sexto meio, diz./
peste para cerrar a blindagem de folha =tília' em terno de ma tijolo *tis
sentido; aia diapositivo de ***trilo iategrade, interligando • segundo, 0111
te e sexto maios, • incluindo agias atuaderes, dlopostos para programar •
senaadar a segaãícia •peraeioaal dos secundo, gaiato e sexto meio., mediais
te o que a bliadagem de tinha metálica má •oloaada em tárao do tijolo al
Tido em direção à estação do blindagem sob a laflaãacia do morado moia, /
sondo então cerrada em tOrno de tijolo.
reqaeraata reivindica a prioridade da eerrospondamto pedg
do depositado na Repartição de Patentes doa Ratado* Unidos da Amório. em /
R1 de ~freire de 1963 sob a 2 261.246.
.Ponte mo 1 de total de 17 boatos apresontades.

/

e.
'ficr, ,•
40-R-W •R
l!,008

,fià qual R represe/itã má radlial dii bensene, no qual , OW grifo bldrett.
:aa e carbaxila estão na pooiqão-orto em relação um a4 outro e Ri reJ.
:precinta o radical de un.ácidonaftaleno •ulfânicc ligado ao (trapo kf
em relaçio ao átomo da exigente, • que
JóW.N. em ama posiçãe vicinal
1,0ontát, no náxino, rá grupo hidroxila como o ánice,outro aubatituinte,
too que está vantajoeamente livre de outros eubatituintee e-ma qual ..n
(m//pra/senta Ira nánero inteiro táo'maiOr dó que e, com um agente- produtor
' CS níquel ou especialmente cobre, pelo-que O grupo alooila -00O 22+1 é

112M0 av 156.605 .4 3 de favoreiro do 1964.
Requerente/ PAULINA RIRDES . SIO PAULO.
rrAW11651.0 do Invenção; "APERFEIÇOAMENTOS ra GRAVATAS'
•

rrivIrDiaAcOss

IA 4

.•
.oriea
amenvoe em gravatas, carne
dopeio
fMtO m .âe ' é
a - AperfeiOo
gravata prbprianente dita ser montada com o nó feito de maneira definl
,
1
tive. es 5frno de doia eageeptos tubulares, de preferbncia traneparentele
••
,
a.
.04
J
i'
nç
tw, • •
•
para eldn da borda superior do
dispostos es V, e. parcialmente avanv;doe
•
• 1

Oon- PorMaçãO ' do saapigmo da Matai 0- 10 , -d1hidroxi -azo e,
TrahnoqueatenenWe, deametalizar o grupamento orto-hidrozi -carboxi, se
. ,-....
.com 1ex durial_ts a Meta4.2.1f
__
A , 412tdilym_10,19 yikatg
,
ÁeanleoilãO

••

••-

Z'.

'0,..likefoqdkro!,est?ssu

Ir • ../fn d,

pose o deelr ianrae?to exesteeti/I-
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4

lidado de uma alça 4, destinada • contornar o pescoço do unnário, • ror

nada én prolongamento dao fitas oompenentee de' um feóhe corrediço'dis/
posto pendente na face posterior da gravata, o tendo o ~g er localina
•
.
do rente à bane do ite.
Ponto n e 1 do total de 2 pontoevaprenentadeg.

bereadoria dos ~os sob operaçio de referido elefantino acionador, (11 dia plm.‘
!alidade de membros tres;adores cada na no:malmente disposto em relação de tra
tenente Oàa um dos referidos mecanideos 4, tmemi;m: Slo para impedir novineto/

, liberador do artigo do aesmo, • arranjado de tal modo se relação ao •lemento/
condutor associado com o.nesno aecaniano liberador, que o movimento do •leen
te 'condutor em relação condutora eco e referido mecanismo liberador fas o mem
*tonada niebro Cavador para sair fora de relação de travanento. 'WNR,•,
Rolvimdleg-aa a prioridade do correspondente pedido depositado
aos mude, Unidee da Amarias em 25 de fevereiro de 1963 sob nO 260.623:
Ponto n e 1 do total de 4 pontos apresentados.
13I.r

II

14

e

r?

2
TIRAM NO 156.762 de 7 de fevereiro de 1964
,
Requerente: JOSÉ RONY BIASUZ = = RIO GRANDE DO SUL

23

Privilégio de rnvenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM MACACOS MECINICOS PARA RETIRAR /
E RECOLOCAR CAIXAS'bE MUDANÇAS E . DIFERENCIAIS . DE VEXOU

.

LOS AUTOMOTORES"

Timo Es 156.893 de 17 do fevereiro de 1944

REIVINDICACOES

Requerente, AQUAPLAST COMÉRCIO DE PLUTICOS LTD& • SUAMADARA

1 - " Aperfeiçoamentos em macacos meciinicos para retirar e

colocar caixas de mudanças e difrenCiais de veículos automotores, caracteri-

. Sados pelo fato (Pie em uma das extremidades de um chassis sébre rodízios gi-/
xantes são articulados dois pares de braços que comandados por um eixo ros. /
queado de grande passdr'dotado de catraca, • movimenta para cima e Pare Pairo
uma mese articulada nas extremidades superiores dos referidos braços.
Ponto n o 1 do total de 4 , pontoe apresentados.

Pr ivilégio de Invenção: *APERFEIÇOAMENTOS EM LIVROS DE MCSTRUIR/0*
REIVINDICACORS

1 - Aperfeiçoamentos em livros do nostruIrle, para a.exibiste/

• vendai* tecidos, eart6ea e matiriaie eu aríitso 'la p as semelhantes, eit;ofted.
Seri gados pele tate de que sada uma dee telha* 4. 'referida livre de asttii.'e.
1,6 dupla e transparente, eondt eanatituida de un material tabular Meti** O
transparente, dobrado ao longe de data geriatria' •peetae 6 pregado eu se/de.
da 1 parte interna da lambada de .livro pela Nua pa:rte central pare a emet14./
-ft
tuteio áf dbal telhas duplas de ame 96 vet.
Pente 90 1 de total do 3 pontos apresentado..

TERMO No 157:072 de' 25 de fevereiro 'de 1764
Requerente: WEST/NOHOUSE ELECTRIC CORPORATION

E.U.A.

Priviliigio de Invenção: "APARELHO DISTRIBUIDOR' REIVINDICACOES

Daa,máquina distribuidora, caracterizada por compreender /
estrutura de depósito para reter mercadorias - a serem distribuídas, uma piare.
/idade desup eanismos liberadores individualmente operáveis para soltar ada /
das referidas dercedoriara me só tempo, • mecanismo acionador inélnindo uma/
pluralidade de •ulautols condutores cada um associado com um doe •ecanieeoe /
AO Mese°, os ref2

iiberadores • normalmente disposto n6-Condutoa

ridus eleteontoth condutores sendo eele t' ivamento -no:ivels si relaçào condutora/
com os mccanissos liberadoess associado, para efetuar movimento liberador , de

TERMO NO 157.029 de 24 de

tovarelro

Requerente: RINE LABÁN • . SIO PAULO

de 1961,

•

7i

Privilógio do Invenção: "NOVA CHURRASQUEIRA"
RFIVINDICACOE.5

- Nova churrasqueira, caracterizada por empreender una badb'
•

4

doja co. aba perif4rica de relativa altbra • dotada de abertura central too-5
bem provida de aba conternante de pequena altar...-na qual é fixada una bast01
diametraSen'te disposta na ' referida ' abertnra central. haste edtill ''.preiLla ceit'
tralmente de em pino vertical euperior, onde torapola .um pequeno colme kever;f1)
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ele irevisto centralmente em um diteo todo provido de recortes seni-eirculiri*
gaUI configuram pegueaat conchaa inclinadas p ara baixo 4 numa moina dtreciam
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados
v%

Talo go 15?.T60 de 23 de mar,* de 1944.
Requerente, DIRIO MORO
510 POLO,
Privilég io de la"n911°I * 1PERPEIÇOIMMOS IOTRODUZIOOM t2 rataqh 1:1

PSDIDORI, BECAPTORA PAPA mano 221=AtI005.
pIVINDIO1C0X4

1 . UPERPEIÇONORTOS IETE0DUZIDOS ER MAM IMMEDID0E1-220129W
RA 212,1 CORREIO ITEUDÁTICO*, caraoterisada por aos onnetituida de uss'
peça giratória, seletora (1) que é provida diamstrablents de C2S ent
çio tubular (1)), a qual pode-se alinhar coa as extremidades de ema&
(3) do reetante do circuite paeumetico, *atando dita edletora (1) asam
tada em asa estratos cilindrioa (1) axioma.
Ponto n* 1 do total de 6 pontoe aremataiime.

FIC.1
gine 01 /17.209 to te te fevereiro de 1964.
boitt‘rentes J.R.ODIff t/R
tailógiO ea Xavonaeo, *PROCURO DE 12211C01.0 CE CODARtra 4E011X4*.
,,a.n3/1/c40112(,

- trachmag• da •btonaào de g aranto* tos:tive:a, oaraeverxwaa*
'444:2ato 411 e4 taxar reagir 1 aol de *a ooranto da firmai* I

3
TI ereemle1.091. dee

'`...

(z)

")S-

TtlIMO RO

. ma gual D algaiflea • radical di,.am coraste
organiaol R aigni.
fica hidrogenia oa um radiaal alooila inferior e a •ignifioa 1

'

,C14.3

-Fid 1
157.895 de 25 de março de 1964

Requerente: COMPÁGNIE OU FILAGE DES MCAUX Er DES sormrs CURTY (CEFILAC).
1.

FRANÇA

Privilegio , de Invenção: "DISPOSITIVO PARÁ REVESTIR DE

MU 2.

nolo* de Ga canpoito

que introduz o radioal de fórmula
eo.

PO

LUBRIFICANTES, 11

TES DO ESURAMENTO OU PERFURACÃO,DE 'LINGOTES QUER

TES DE Q1 I ÇUIP FORMA'
REIVINDIOACOES

1 . Um dispositivo para revestir de pó lubrificante
antes do estiramento ou perfuração, lingotes ou barras brutas quentes de/
qualquer forma, caracterizados por comportarl' uma esteira transportadora de
cadeias sem fim movimentada por:n/os, una parte medianá da qual pode comi.
tituir um balao ou dobra cuja profu jdidade. .varla entre dois valores: um,

4,41,1 geai itifp X2 o 13 aignifiess, polo COCO* um alisa, us radical
~dag O oa outros, inde p endentes um do outro, algaifloaa hidr
44a1e ' da.dira

sabatitainto monovaleitte qualquer-

mfnimo, para o qual . o,lingote ou irra bruta se apresentA na vertical do é
salso após.uma primeira trirálação sábre 'A esteira, : o outro, máximo, para/
o qual o. lingoto ou barra bruta, desloéado para .0 funác:do balso, af á co.
tocado em rotação com uma velocidade Iperiferica sensivelmente igual 1 vete
:idade da , estei.ra ., e por comportar igualmente um distribuidor de pó lubri.

'kilo um coram% doifóraula

ficante, que reparte o pó sabre ti'das as faces do lingote ou barra bruta 0
durante a rotação sabre ele mesmo no fundo do belso

(ux)

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
-l e positado na França em 29 de earço de 196.5 sob n e 929.803"
Ponto n o 1 do total de 9 obntos apresentados.

I.
A

:

-na qual D, R e a têm o signifioado dado para

e fórmula I e 111,1,
ti X the o algraficado dado a fórmula II- ou entio pelo fato do coram.
Ia de fórmula III ser sintetizado • partir de oem p
onentes de corante /
ga fórmulaLII ger aintettrado a partir do componentes de
p erante
•
•
d*
,t4rnuln I doa quais pelo menos um conter, o radical de fórmula 11 liga/a por intercedia de um grupo amino -2..
Delvindiaa O prioridade do corraapondente p edido,depoeita ié,,
A,;
P pa rtlçao144,fatontoa da Suíça, • 1° te mame' de

et' a nü=6:

,

,(48343.
,
,•1n 2

totgr

de . 7 pontoo fipresentados.

4" t

n

'
Fevereiro de 1971 409 ')

DIÁRIO OFt0IAL (Seção III)

Quarta-feira 10

=a nervura /ongitudine/ do . ouetontado, OrtidUltWei";
removivel em ?filio Is do/unas sendo ainda previsto braços que ligando

• reme "11 pólo /mel

TEMO R R I57.797 de 23 de março de 1,134Requerentes N.V.PHILIPS I GLOEILAMPENFABRIEREN

- HOLANDA.

EM OU RELATIVOS d'AU1É1110i

Privilégio de Ilrebnan: " APERFEIÇOAMENTOS

ELETRODINÂMICOS DESTINADOS A CONVERTER'OSCI-

LAÇOES DE
NATUREZA

NATUREZA ELETRIÇA EM OSCILAÇOES iT

estas colunas Às coberturas, posicionam estas gradualmente ase Gond,
'NO NE'
g o protegi° e sombreaminto exigidos.
Pente m e 1 do total de 3 pnatoo apresentado*.

ACÚSTICA OU VICE-VERSA, COMO AUTO1' 2,

-FALANTES OU MICROFONES, PROVIDOS DE UM DIAFRAGMA

PLANO COMPREENDENDO UM CONDUTOR MA-

TO *
GEIVENDICAÇOER
'

1 Aperfeieonmentos,em ou relativos

a

aparelhos eletrodinâmicos,

destinados a'converter oscilaçOes de natureza dinâmica em oscilaçãoe /
de natureza adletica ou vice-versa, como por exemplo alto-falantes .e
aierofones, providos de um diafragma planoonde se fez prOvlsão de pego menos um condutor elétrico plano em forma de fita, consistindo de
ema combinação eéri g de um conjunto de partes paralelas entre et, loca
lixadas por fora e genericamente à frente dos entreforro:: de pelos localizados em um plano comum estendendo-se eco . pelo menos um doe lados
do diafragma, -sendo tais'polos feitos de material oxidico sinterizado/

as imantação permanente, com terça coercitiva de, pelo menos, 750 cera
todo, caracterizados pelo fato doe poios fazerem parte integrante de
um corpo (mico de material anisotrópico, oujo sentido preferencial de
magnetização é substencialmente perpendicular no plano comum doe poios,
eendo o referido corpo dotado de sulcos em frente às partes paralelas/

do condutor, os quais configuram os entreferros em referânoia.
Meivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado/
na Negerticio de Patente, da Holanda, em 26 de mareo.de 1963, mlb o 10
Ponto a s 1 do total do 4 ' pontos apresentadee. • •

• ••

a.

HEIVINDICACOHS

1 - Aperfeiçoamentos em Plaine g para WareonoIrea, es.
racterizados per 'ser constitufdos . por urna caixa de material roolotent0, e
duas paredes principais, em noventa graus, uma delas constituindo-se ma
plataforma ou base, de modo que nesta base, a partir da areeia de ambad a
paredes, h4 pequena abertura inferior, Onde se projeta ' m gume ' chia 11Mj1Ma

Ponto n0 1 do total de 3 pontos airmlungbd/obo

• •'••
••

• • •

Privilégio de' Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS C4 PLAINAS DE uno:como

pelo fato de o corpo desta lémina •star - situado no interior Ma aøiu, om
&melo relativamente inclinado, dita 1;o1na sendo montada em peça Médidej
exceto afixada por lamina e pari/fluo com borboleta.

290.698.

•,

° 1 57 . 938 de 30 ode março de 1964
Requerente: JOSÉ DOS SANTOS = e SIO PAULO
TÈRMO 0

F16.1

• •

'42 -

1, g I ff

•

TÉRMO Do 158.124 de 3 de abril de /964
Requerentes MEDIU PLASTER INDUSTRI A/S e. DINAMARCA

TERMO R O 157.980 de 6,da dezembro de i963

sio FAULO

Requerente& DR. SALVADOR MiTIP3118 ZVEIDIL

Privilégio de Invengiot "FUSO MOTRIZ PARA IMOLAR TIRAS Da IMPII METÉ/100,5t

Privilégio de Invenção "NOVO GUARDA , SOL GEMINAM:

• `1421;i1d4/CATOn.

gividn;c1cda4
,g'.

*GOVO_GUARDA -SOL . GEMINÁVEL",

'5i I

carecterizado'essenolalmente por-

compreender / ume OU cais . coberturasiretengnlares, p1Ona3 'ou arqueadas.

/M-

eliante*, ertleuladas e ressoviveis, aberturas essas geminada g nas bordas:- .
pareleleis,longitudinals, , eque sendo superponiveis frontalmente, de .modoque a borda , tra-zeiride uma
A borda dianteira da' outra,con\?.
aecutivamentó '.,em....g equenclieharmonlosa,--componhae uma superficié contínua-

protetoras pelo'fatc,áinda das eoberturas serem superponivoli ou conjuga.
das entre si per am:itc, de calhas ene inCerpei1das nas bordad dianteii.aS
traseiras Oiis coberturas, vedam os vos resititantes entre 'estas na 'compe.
tição da superficle . continna; pele fato ainda das coberturas compreende

• ' Untase mdtri g para ' earelnr ' tires da ' n4Waata/ieo Menti,
do firme • contato com um n6merade núcleos': sate•'produClio'Co%e;eàigimati4

rial distribuidotiao longo de na eixo loter
nki
o aciOnadd
Wtdn MeilOR414112po
st..
tivoz de fricvão, os dito* nUelcolvaandocolocadoar a
do 0

„142

fuso • fixados ao mesmo por meio de d idoodltivmo radlalik'iliWdOimWmiZedmet,
de uma ou ambas extremidades do tubo, caraetérizade por 'anta anile de
ezpabsão dispostoe sabre o dito-eixo Interno conduzindeldmeWaglaà'addl4
dividual

1

um pequem número d ee ansmcw dispostos Ude« lado, bi'ditkanáts
de expansão tendo seoçUs radialmente expanAftvmc:parc:ft2xcrocurcOrleos, • ema
ou

da anel de •xpaniée senda Íigado ee rotação a dl0000tt1doe da trinai* arran4
Coa para se A p oinrem &Obre o dito eixo com uma pressa° constante.

4'10 Quarta-ferra 10
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fie
Reivindica-se a prioridade ít correspondente pedido depositado
me L' inamarca em 5 de abril de 1963 sob n o 1609.
Ponto ne 1 do total de 9 pontos apresentados.

painéis de extremidade para uma segunda posição vertical na qual 08 palais I

10

g

f

de extremidade conatituem extremidades da cama-cercado; e meios de lingueta I

2

5

para segurar os lados do cercado e as extremidades entre si na segunda posi./
ção vertical dos mesmos
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depo.

—
",—...AWILWEEMEr
/ 26 24 20 /g

27

meios de articulação mantendo Os painéis de extremidade numa p rimeira Posiça
08 operação e ditos d/timos meios de articulação permitindo o articular dos

7.1

eitado nos Estados Unidos da América em 8 de outubro de 1963 sob n o 314.691.
Ponto no 1 do total de 7 pentes apresentados. .

11
/3

(2

.1 e

2

ÉÉRNU 2 o-158.139 de 6 de abril de 1964./
Receárentet UNITED SHOE MACHINERY CORFORATION./e.e.e.,
Privtlágio de Invenção: DISPOSITIVO DE FIXAÇA0

DE AUTO-APERTO E PROCE;

; ,IRA' FAZER O MESMO.,
I ee

e tftmó No 158.208 de U de abril de 19ou
Reivindicaçoes./

1 Dispositivo de fixação de auto-aperto que compreende P

Requerente: HEINRICH WILHEL ARNOLD SCHROEDER = • SX0 PAULO
Privilégio de Invenção; "ACOPLAMENTO FLEXIVEL DE EIXOS'
REIVINDICACOES

Membee rosqueado macho dotado de uma porção de espiga provida de /

1 . Acoplamento flexfvel de eixos, caracterizado por/

fio de Asca, caracterizado pelo fato de compreender um rasgo puncionado lne referida porção ele espiga estendido longitudinalmente a ela e
inteeseccionando uma pluralidade dos referidos fios de rasca, sendo o
refcldó reego dotado de um fundo, lados substancialmente paralelos e
pareres extremas opostas, um membro de embutir em forma de tira de me.

compreender inicialmente dois tambores cilindricos e concentricos, respece
tivamente interno e externo, montados ambos, por flaneen-colaret e ehave./
tas, aos eixos respectivamente da máquina motriz e da maquina acionada, /
disposto; aproximadamente em alinhamento longitudinal, tambores estes em /
cujo espaçamento anelar intermediário são aplicados inicialmente idltiplde

teriel elastOmero inicialmente mais estreito que o referido rasgo e es
o
pendido para engatamento compacto com os lados do referido rasgo e es-

curvatura interna do tambor interno, ditos elementos de atrito sendo fel-,

tendido- para fora alem das raizes dos referidos fios de rasca interseo

tos de material com alto coeficiente de fricção com relaço ao m
' aterial dQ

Cionaidos pelo referido rasgo, e aparas integrais com os lados do refe-

tambor.

elementos sectoriais de atrito, com curvatura externa exatamente igual 1 /

Ponto n 2 1 do total de 4 pontos ari-a-ientaipià

rido 'eambro estendidas dentro do referido rasgo ao iongo da sua extene
I
:mo e embutidos no referido membro de embutir para cooperarem na reter
çâo dr referido membro de embutir contra movimento longitudinal no referid? rasgo./
monto nO 1 do total tos 3 ,únt.n. ap:kssentados./
TERmo / Na 158.144 de 6 .

de abril de 1964
Cequeiente: DONALD S. MUNE= = E.U.A..

Privilégio de Invenção: "MOVEIS CoNVERSIVELS"
REIVINDICAMd
í

Uma peça de [ativei conversivel numa cama-cercado, -ca-,
racteeizada pelo fato que ela compreende um quadro de base retangular horizoa
tal tendo quatro paredes laterais verticais e um fundo definindo uma colmara /
de aniehar, uma estrutura de sustentação ligada coe o quadro de base e adapta
da p aieeustentar o-quadro de base horizontalmente num piso; dois painéis la-

TERMO N o 158.236 de 8 de abril a. 1954..
Requerente: ICAE - INDOSTRIA 2 COMÉRCIO DE ARTIGOS EIETRICOS LTDA.
SIO PAULO.

terais; um primeiro meio de articulação ligando um dos painéis laterais com e
ma das paredes laterais; um segundq meio de articulação ligando o segundo p4
nel laeral com urna parede oposta das p aredes laterais; o primeiro e segundo/
meios ,Ielar. ticUlação mantendo os pale5is '...terais numa primeira posição hori-

Privilégio de Invençâo: 'DISPOSITIVO tmarsemoR DO RUIM° CAUSADO P01
CENTELHAS ELÉTRICAS, I SER INTERCALADO
DUTOR IS

zontal na qual eles ficam superpostos na cámara de aninhar, editos meios de/

NO

co§

VELAS DE IGNIekr

RETVINDICAÇõEÇ

Peimitindo o articular dos painéis laterais numa segunda pesição/
Vertiedn q1al v os'P1ineis laterais Constituem os lados de uma cama-cercado;

et,
- Dispositivo eliminador do reide causado per centelhas •létri.

dois Nineis de extremidade; um terceiro meio de articulação ligando um dos /
painele Ide extremidade com uma terceira parede das paredes laterais verticais;

cm,,

om _eaastp melede anticteacão ligando.á segundo anel de extremidade com uma
quae . a-ter peeeIateeel oposta teeceira paredeAateraIe m terceiro. e quarto 1

recterezedo poregut heeee_meeeeel : eeeoleUeeperem e Memeeto ou.eneele
nento t helecoidal de ',,Rozt0,q1centy„ixtoruídoe,,,Ants1.,dolf,pAtikwuppen.CAF

a ser intercalado no condutor he velas de ignição, compreendendo/

az; envélucro glojador cilindrioo-tubUlar, da material diel4trioo oa-
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1

convenientemente fixados em dito envaaucro alOador e doe quite se In
jetam axialmente para direçOee opostas duas pontas ceai filete de /Ceca
soberba- Imre ligaçie do condutor a ser.interCalade ai Ponto alle410~0e.
Ponto a' 1 do botai do 2 montas auresintadoe.

dirá de ase • da caiada do lisa de ceWre ífirdleade !armam difiesala
.determinada, &esbelto de lisa antitric4o ligaida abre a canada de 12ga
de cebre . sinteriaade rara proporcionar a penetraste da referida emule e
Variada pele íereride liga antifricçãO /facies • arreteelmonto da lua
titrie9go, lise-wa de latoeira qui fique solida ~aliem:ar sereateria/ do
lancil trimetilleo conatituido por uma tira de avírizna camada de lisa te
cobro einteriaedo infiltrada e una camada de liga antifricçie.
Reivindica-te a prioridade do correspondente pedido depeeltop/
de nos retadom Unido. da arfirtee en AO de abril de 1963 aeb-a, Z72.951U
Pinto ao 1 do total de 10 , pontot apresentado.

IG

Thlmo NO l58.415 de 14 de abril de 1964
SIO PMJLQ
Requerentes CRESTE SACULLA
Privilegio dó Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM MAQUINA OE VULCANIZA Minn,
E RECAUCHUTAR PNEUMATICOR"
iMIVINDICACOES

- TERMO. N u158.225 ae 8 du abril de 1964.
Requerentes ilELIO TAGLIERE SiO amo.
Privilégio de Inven4o1 0MECANISMO RECLINATED PARA ASSENTOS DE POLIU.
tás EM'OERAI*
WIVINDICAIOES
MECANISMd.RECL/NAVEL PARA ASSENTOS DE POLTRONAS 1l8 GERAL', ea
racterizado pelo fato ,de se oonetitair por um bloca de ferro fundido /.
ou outro que, lateralmente e em posiçio inferior, ae apresenta por.usx'
terminal Cilíndrico em forma de bucha, através do sumi /0 b101394 eneal

'1:.

aperfeiçoamentos em maquina de vulcanizar, reco?,
,
recauchutar:pneumaticos, do tipo em que os p latôs componentes da.tórMa
,

liara vulcanização do pneumázitm são constituídos por unidades Verticais.,
uma fáa'.e outra móvel, caracterizados pelo fato de os referidos e l a t8e O'
serem formados por dois Saéis'cilindricos de mesma altura,, tendo diãMeg•oo''
externos correspondentes ao d1;.metro interno do pneumítico, anelo èstes
chados, nas extremidades diretamente defrontantes, por paredes planas ti
versais, e que só continuam, nas extremidades opostas e mais afastadas, ag
gttdo alargamento em abas anelares, reproduzindo a configuração dos.flanc
do aneu,'
•
Ponto n e l ' do total de 3 contos enreSentadce

sedo no eixo vertical da baae de apóio de poltrona.
Ponto n s? 1 do totak de 8 pontoe apreeentedee.

,

e
FICA

tX1"

o'

TERMO N O 158.492 de 16 de abril de 1964./
IMMO me 158.242 de dde abril á* 1964
Requerentes CLEVITI.CoRPORATIOI
Privilegio de Invenção; ~leso e ilsiat1H0 PAU PADRICAR • D* *ATEIA TRI.
*ITÁLICO
. PARA
„. KANCAIP
.
'ReTeINDICACOLS
•
1 . .Presesso pare febricaaum material trimetilico para nan./
emas & partir de ana+acibina'detira. de aço, caracterizado pelo fato de can.
.preender as etapa* de desenroiii m boina - de tirada' aço de maneira qUe a d/
mesea . se acme nume direção norizonts/, depósito de uma mistura de pfi de co.
bre e p6 d..bronze &Obre face superior da tira do aço, aqueciminto da ti«
Ye ' eCb;: :Pc1 -"de - bronmipara f&Ser con que ae

4rtlersia. q4'adliW :átiia ta,r 4 e UlWii i ceitiras para ' forCaren ' isií ça
•,n ,
.
rh'w•svr - ,
xn
- u,Nadá
r
de Ilga &e cobre ainteritado,• arfefecimento da tira de aço e da camada

Requerente: ACACIO FERIRA./S0 PAULO./.
.
1.11201IMID0
&H Ws
Privilligio de lavenaãos APERFEIÇOAMENTO

nssir, .

Pia

al

5

/and

a

•p•
-,
• 3. - APerfelooamento introduzido em abas Pare kivros, est
N'
s si
bord
racterize « se esienc:almente por Uma láMlna metálica (1) com uma
4n
'
onde
esaé
disposto
uma,pluralldade,d
(2)
ondulada
longitudinalmente
peivindiencõeu

furos (3) an minero e posiçto correspondente aos Suros,dasflanaLen

•

cadernadas e as argolas (6) do um processo de encadarnecio
usu&1 onde se adapta, aendo que e borda oposta á voltado pera dentro
(5) pela parte superior,. formando extremidade dupla 'paralela e' dlat

cia

IRSEÁJ-04 rilsu23ti-.09 uma RD.W.I•Wg.40-0.4aglao

o
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dotada, tambárN de uma Arte de
que esta extremidade dupla B
Mele
dispostos na extrem.dade ondulada (2)./
fugs (7) , tantos quantos Os
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados./

Frs

te. de ~amigam correspondenie a Chave OU palikÁror OPiiider, uh mi
~iluso de comando sendo provido equipado com uma fonte de fórça que

/ g)

na operação de unu chave ou palpador tornado operativo • prOv; ns
-carg o de avanço e retOrno de ou de ceda mecanismo do cremalheira de
engrenagem.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, dem
citado na %partição de Patenteei do Reino da Holanda, sob o adure/
291.899, em 24 de abril .de 1963.
PnotO ne 1 de 17 ponto* aprosentadOe.
FIGA

Á

[
ele

TERMO No 158.596 de 22 de abril de 1964

Oequerentet AGIL UTILIDADES LTDA. - SXO PAULO
de Invenção "APERFEIÇOAMENT OS EM ESCOVAS'
Orli/J.141e

REIVINDICACHN
.

Aperfeiçoamentos em escovas. de fio plaetico,,earacterisa do pelo-

tato de ser consti,tuida a escova ou vassoura de uma usual base de plastioo
Ou outro material adequado, dotoada de abertura de dimensões adequadas #
receber os fios cortados no cumprimento deselado. sendo estes colados no .

•
l'ERNO NI 158.618 de 23 de abril de 1196h
Requorente* AREANDO itinTOLUCCI - 810 PAULO

Privilégio do IiivemqXot ouruccumwerun sw ou aurnros 11. eLUOS PARA nium
D4 PASSAR'

knterior da referida base.
Ponto n e 1 do total de 4 pontos apresentados.

REIVINDIOACOES

1 • °APERFEIÇOAMENTO ER OU RELATIVOS Á PLUGS PARA naus DE PASSAR*
ap
r

tende receptimulo solidirio cee e corpo do ferro • no interior

do qual

I* encontrando og pino. ~ais ligados I resisténoise, caracterizado* o* apom
foigoamentos polo ato de que uma peça ca armo de *I invertido, cuja capela
tem iho rasos at

dos polo, meneionades , pinos e. disposta ao fundo do realà

'ajaule, sendo os pinos recobertos per buchas alongadas a eles fixadas por pio
refuscs laterais, buchas ***** que junto ao topo rocebem ca terminai* de cone
fatores elétrico*, fixados, preferivelmente, por parafuso*, sendo •.eenjunte.
recoberto por capa Isolante adaptada por pressio contra o roceptécule meneiem'

do,
Nato t o

1 do total de 2 pontos apresentado*,
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HOLANDA
' Requerente* MOS WILLEM RUIJS,
Privilégio de Invenção: " DISPOSITIVO DE ARMAM) PARA SER OPERADO POR
MEIO DE CHAVES, APLICÁVEL 1 MÁQUINAD DE SO.NAU OU DE CALCULAR, A CAIXAS REGISTRADORA!
E SEMELHANTES "
Diapositivo de araação para ser operado por meio de
,l'obovao, aplicável a máquina* de aoma3 ou de calcular, a caixas regir
semelhantes. a dito diapositivo caracterizado- por compref

;Oradora*

"

a

ender pelo asno, We Mico neoanieso de cretsalheire de engrenagem, pa
,Oodlie posicionáveis pelar chaveá ou palpadoree estando providos que
do oure° de ou de cada mecanieme dlacremalhelgodloes o oomorDmon to

Pit4V)

D O Nuáltdai UE ROJE: C

ts,;'w

