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INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SECRETARIA DE MARCAS
Expediente • de 15 de fevereiro
de 1971
L'umpra o artigo 73 e sua inscrição
no CGC
No 504.127 - Metalúrgica Rockwell S. A.
No 545.409 - Irkopp Indústria de
Máquinas de Costura S. A.
No 622.884 - Domus Decorações
Ltda.
N9 643.342 - F. F. Boselho Equi•
pamentos Agrícolas Ltda.
N9 644.543 - Rodan - Importação e Comércio S. A.
N9 645.387 - Auto Pôsto Sacy Limitada.
N9 650.633 - Simca do Brasil -Sociedade Anônima Industrial de
Motores, Caminhões e Automóveis.
No 651.919 - Auto Técnica Imex
Impentaçãa e Ex portaeão Ltda.
No 653.055 - Belauto S.A. - Importadora e Comercial.
No 653.095 - Matec - Equipamentos de Telecomunicações Ltda.
N9 654.836 - Bahia Motores S.A.
No 658.758 - Braseixos Roekwell
S. A.
N9 660.341 - Equipamentos Vanguarda Ltda,
No 660.752 - Indústria de Sofá
Cd.ma Betty Ltda.
N9 662.659 • - Mecânica Bcrtuol
Ltda.
N9 674.293 - Duap Indústria . e
Comércio S. A.
• N9 674.619 - Produtos Dentários
Alentara Ltda.
No 676.825 - Produtos Contact
S. A.
No , 679.086 - Raphael_de Agostini.
No 679.548 = Juan Maria Luzardo
Bordenave.
No 680.774 - Indústria Mecânica
Bertioga Ltda.
N? 682.751 - Linck S. A. Equipamentos Rodoviários e Industriais.
No 684.318 - Gravadora Cosmonauta Ltda.
N9 687.883 - B aasval -- Acessórios para Indústria. Ltda.
N o 690.379 - Cia. de Ferro Maleável.
N9, 691.032 - Fernando Cavagnari. Roda.
N? 691.254 - Tranquillo Giannini S. A. Industrin de Inaflo•nieittos
de. ro das.
N9 691.652 - Mala S A. - indústria de Materiais Plásticos.
1
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
• No 691.967 - Construtota de Distilarias Dedini S. A.
N9 691.999 - Somusic - Aparelhos Eletrônicos em Geral Ltda.
N9 692.120 - MD -- Engenharia
Mecânica Equipamentos de Escritórios S. A.
N9 692.122 - Indústria Metalúrgica Truffi S. A.
N? 692.355 - Superdoméstica Aparelhos e Utensílio Domésticos
S. A.
N9 692.371 - Indústria e Comércio de Aparelhos Eletrônicos, Asturias Ltda.
No 692.432 - Paulo Antônio Dias
Menezes.
N9 692.437 - Paulo Antônio Dias
Menezes.
N9 692.441 - Paulo António Dias
Menezes.
N9 692.635 -Microlite S. A. Indústria e Comércio.
NO • 692.749 - lmplax Indústria
Mecânica de Máquinas para Plásticos Ltda.
NO 692.795 -- Equipamentos Eletrônicos Jackson Ltda.
N 692.904/ - Indústria e Comércio
Tufão Ltda.
N? 693.226 - Europa Fábrica de
Lustres Ltda.
No 693.492 - Agroexport - Exportadora e Importadot'a de Produtos Agrícolas Ltda.
No 693.512 - Agroexport - Exportadora e Importadora de Produtos Agrícolas Ltda.
N9 693.756 - Brasa -- RepreSensentaçâo úe Automotores S. A.
N? 694.285 - Ropral - Importadora de Rolamentos Ltda.
NO • 694.376 - Promossales Comércio e Representações Ltda.
N9 64.401 - Metalúrgica Mar
S, 4
N9 64.990 - Romosil Imnortação
e Comércio de Rolamentos Ltda.
NO 695.163 - Barbanti e Leitão.
NO 695.186 - Villena Lujan & Cia.
Ltda.
N9 6911 1119 - Indústria de Fios e
Camps kiea S. A.
N9 696.579 - Impoitadora e Exportadora Caldas Correia Ltda.
N9 697.075 - Ca/deraria Luzimar
Ltda.
N9 697.540 - Zambelli & Cia. Linrtada.
No 697.681' - S. A. Braállei-a de
rolamentos e Mancais No '697.682
Auto Elétrica
Ar
Ltda.

N9 697.877 - Centrimpex - Centro Importador e Exportador Ltda.
No 697.924 - Gene: S. A. Veículos e Equipamentos.
NO 698.374 - Empactemak Máquinas de Empacotar Ltda.
N9 698.613 - Escritório 1VIonedor
Ltda.
N9 698.664 ---- Produtos Elétricos e
Metalúrgicos Edgar Ltda.
Comércio,
N9 698.762 - Corin
Exportação e Importação.
No 698.874 - Merce-Ric Rolamentos Importação e Comércio Ltda.
N9 698.978 - José Saraiva Noite.
N9 698.996 - Beneclicto Lourenço
da Silva.
TeleN9 699.012 - Erla Rádio
.
visão Ltda.
Vromoções,
N? 699.025 - Pad
Administração e . Serviços Ltda,
NOS 699.716 -• Auto Elétrico Vulcanização Lavradio Ltda.
Cumpra o .artigo 73 e sua illnscriçáo
no CGC
•
No 500.243 - Laboratório Climax
S. A. - Apresente novos exemplares sem referência a merca genérica, discriminando precisamente os
.artigos, substituindo as expressões,
"uso exclusivo do emblema" por uso
exclusivo da marca mista".
No 575.725 - Galeria dls Acessórios Guidi 'Ltda. - Apresente novos exemplares. discriminando precisamente as partes integrantes de
veículos de acôrdo som a prioridade
do depósito.
N9 647.400 - Correntes e Engrenagens Coragacê S. A. Indústria e
Comércio - Aprèsente novos exemplares sem referência a nana genérica, discriminando precisamente
os artigos.
N9 650.450 - Cia. Riograndense
de Negócios S. A. - Apresente novoá exemplares sem referência a expressão genérica, exe'nindo das etiquêetas "super ra . re l hancário" r..cluindo na reivindicação de marca
Codene, discriminando precisamente
os a t' n,cs.
NO 653.726 - Sletailormica Indústria e Comércio Ltda. - Apresente
novos exemplares lisc anninando precisamente os móveis.
No 659.518 - S A. Móveis Planalto - Em se tratando de, marca,
apresente novos exempla ,a, discrimi na n do preci qatrente a rtis de
uma só classe (apare Lhos eletrodo-

mésticos classe 8), móveis, (classe 10),
refrigeração comercial (serviço), excluindo da reivindicação doa artigos
"compra e venda.de ", substituindo as
expressões "gênero de negócio" por ar•
figos" e restringinck. o uso la marca
ao que dispõe o art. 70, do CPI.
No 659.748 - Auto Rádio Service
Ltda. - Apresente exemplares com
etiquêtas nítidas discriminando pi ecisamente artigos de uma só classe
ou reivindicando marca de serviço
na classe 50, para "assistência. técnica e representações", substituindo a
expressão "ramo d enegócio" por "ati2l
vidade".
N9 660.016 - Companhia Brasileira
de Comércio Internacional (Importação e Expertação) - Apresente novos
exemplares excluindo "anéis obturadores (classe 31), modas de valvulas
(m.p.), discriminando a generalidade
"máquinas operatrizes" incluindo
"integrante" depois de "parte".
N° 660.020 - Cia. Brasiliera de
Comércio Internacánal (Importação •
Exportação) - Apresente novos exemplares excluindo "anéis obturadores"
(classe 31), molas de válvulas (m.P.)
discriminando a generalidade 'máquinas operatrizes" incluindo "bategrantes" depois de "partes".
N° 670.891 - Candido Costa Pinto
- Apresente novos exemplares reivindicando ~ente "filmes *evelados".
N9 671.026 - Cevima Máquinas e
Tratores Ltda. - Apresente novos
exemplares; discriiiiiiando a aenera..
lidade "máquinas operatrizes", excluindo "molas de válvulas (m.p.)
N9 674.076 - Gswaldo Duarte da
Fonseca - Ap.,e,enc ,),
yes assinando o requerente o nome
por extenso, suittituindo a classe 5I)
pela 8 em face da a .;
..
•
N° 675.337 - Lowndes & Sons 5 A.
Administração, Corretagens e -Representações - Apresente novos exemplares sem referência à marca gené
-rica,dsmnoprecisamnto
artigos, excluindo da.' reivindicação
etc.
N° 677.069 - Jodora Veículos e
Peças S. A. --- Apresente novos exemplares excluindo aparelhos de e ,Cpurge
(classe 10), geradores (classe d), a parelhos de ondulação perrhanente icl.
8).4 secadaMs part cabelos (cl. 48),
especificando, aparelhos de aproximação.
N9 679.650 - São Paulo Alpagartas
S. A. - Apresente noxos exemplare•
discriminando precisamente os artigos,
sem referência à marca genérica.
N? :;79.6aQ São Pulo Alpagartna
S.A. - Apresente noxos ec mpt.)xes
sem referência à marca genérica discriminando precisamente os artigos.
N9 685. 823 - Titan do Brasil In.
dústria e Comércio Limitada - Apre.
•
f
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2) Os originas para publicação,
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esi aço dois, em papel acetinado CHEPL
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, nerão admitidas cópias em tinta
pr ta e indelével, a critério do
,1) As reclamações pertinentes
•,-iribuida, nos casos de
• Inat&ia
êr 'o ou omissão, serão encaminhadas, por esçrito, à- Seção de Rectaçá9 até o quinto dia útil subseqiirmte à publicação.
1) As assincihras serão iniriadcs no D 1.N O transporte por
vi / aérea será contratado separadi mente com a Delegacia da Em?» êsa Brasileira de Correios e Telé 'ralos em Brasília Esta poderá
set encarregar também de encamin. car o pedido de assinater.a ao
D I .N Neste caso, o assinante diri virá ao D.1 N o pedido de assin'itura e o pagamento do valor
• rrespondente, na forma do item
guinte
5) A rem-Sssa de valõres para
a‘ sinattera, que será acompanhada
d r esclarecimentos guante à sua
ei2licação, será feita semente por

Seção de publiCidau• do ci.:~~~ do Departamento
Nacional d• Propriedade induatriai do Ministério
da indústria a do Comércio

Im pr esso est (Omines ao Deputem-xale et imprensa Nacionai
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cne que ou vale postai, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.

6) No caso de porte aéreo para

localidade não servida por êsse
meio de transporte, a Delegacia

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

ASSINATURAS

8) Os prazos da assinatura poderão
ser semestral ou anual e se
REPARTIÇÕES 5 PARTICULARES
FUNCIONARIOS
iniciarão sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente. O pedido
Cr$ 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
Cr$ 30,00 Semestre
Semestre
semestral ou anual. O prazo das
Cr$ 4,00 assinaturas para o Exterior é sóCr$ 60,00 Ano
Ano
mente anual e não haverá transExterior
Exterior
porte por via aérea.
Cri 50,00
Cr$ 65,00!Ano ******* •
Ano
**** *
9) A renovação devert ser solicitada com antecedência de 30
PORTE AEREO
dias do vencimento da assinatura
Mensal .. Cr$ 17,00 Semestral Cr$ 102,00 1 Anual ... Cr$ 204,00 e do porte aéreo Vencidos, serão
suspensos independentemente de
1.-r -NÚMERO AVULSO
aviso-prévio
- O preço do número avulso figura na alume página de cada
10) Para receberem os n supleexemplar
,
mentos às edições dos &ridos oficiais, os assinantes deverão solici•
O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
tá-los no ato da assinatura.
se do mesmo ano, e de Cri 0,01 por ano se de anos anteriores.

sente novos eaemplares discrinalrean- de 'partes" discriminando a eeneraii- artigos que deseja proteger, tendo em 1 N9 699.373 - René Cozac. (Em
.se tratando de marca apresente novista a classe 49.
d precisamente as máquinas de pre- dade "máquinas- operatrizes".
1\19 627.955 - Andre Kohle & Filho ¡vos exemplares discriminando artiN9 693.231 - Auto Peças e Mecâci .ão, máquinas operatrizes.
Lteta. - Apresente novos exempla- gos de urna só classe).
nica Especializada Tecnoscania
In1 9 686.754 -a- ótica Singra Litda.
tida - Apresente novos exemplares res reivindicando artigos de Uma nó , N9 699.546 - IPEGIII - IndúsAaresente novos exemplares :tom eti- eetn rasuras, grafando corretamente classe (fogões e maçaricos cl. 3).
tria de Peças Guidon Ltda. - (Apoci tetas, discriminando art ! gos de uma os artigos, excluindo anéis obturaN9 98.014 - 'Brasitex-Polimer In- sente novos exemplares excluindo a
s( classe, excluindo as expressões Corás.
dustrias Químicas S. A. - Apresente expressão genérica dincriminande.
ompra e veeeda, de" ou reivindicando
Ne 694.144 - C. D. Máquinas e
'turca de serViço" na classe 50 rara 'aiquipamentos Industriais Limitada novos exemplares discriminando pre- ,"máquinas de precisão, operatrizes. e
' tétricas para todos es fins inclua.
t(ficina de consertos".
•-• Apresente novos exemriares d i scri- cisamente as generalidades "mo,ltioa.s triais, maquinas para uso domésN9 686.761 - Fábrica de Peças "Fa- minando precisamente as máquinas e motoras, motrizes e operatrizes).
DP 698.603 - Indústria e Co.nércio tico) .
pW Ltda. Apresente novos exem- eeuipamentos industriais, declarando
NQ 699.767 - "Pistãobras - Fáp l ares discriminando precisamente os a qualificaçto e local de -steteleci, Eletro Diesel Kanitz Ltda. •- Apresente novos exemplares disciinimando brica Nacional de Pistões Ltda.
a tigos e declarando a classe corres- mento da requerente.
precisamente os "aparelhos" substi- (Apresente novos exemplares discrie
p )ndente dos ;nesmos.
uindo "acessórios e partes elétricas Minando precisamente os artigos que
1n1 9 694.313 - Retec Representações
IN9 687.125 - Air Máquinas Pneuie velculos" por "acessórios elétricos deseja proteger) .
r iáticas Ltda. - Apresente novos Técnicas Ltda. - Apresente novos ,:e
veículos".
NO 699.318 -- Brascantinental S. A.
( xemplares reivindicando "máquinas exemplares sem referência ii. marca
N9 698.756 - Indústrias Métricas indústria e Comércio de Filmes.
i.neumáticas e ferrament is" 'unio eenérica, discriminando precisamente
s máquinas.
Furini Ltda. - Apresente novLs exem- - (Apresente novos exemplares, e
3 ,!! artes integrantes das rae.reels.
plares excluindo da etiqueta "Indús- atual titular, excluindo "máquina.
695.190
Torbras
S.
A.
indúsN9
Ai
Luz
INT 9 678.399 - R.gpresentaçães
trias elétricas" esclarecendo "coaxi- e substituindo "suas partes integrenLtda. - Em face da clases reivindi-1 tria Brasileira de Máquinas Opera- ais".
tes" por "seus acessórios elétricos";
cada apresente novos exemplares dis- trizes - Apresente novos exempiares
N9 698.757 - Aloisio Eleuterio
Criminando precisamente "material l discriminando precisamente as máArquivamento de Processos
Becker - Apresente novos /enrola(létrico em geral" excluindo ria rei- t quinas opsratrizes.
Indicação dos artigos "representações ! N9 695.191 - Torbras S. A. Indús- res sem referência à marca genérica,
Arquivados em. face 49 art. 99,
tria Brasileira de Mát•Itunas Operatri- discriminando precisamente es artigos.
conta própria de"
1 29 do Código:
zes - Apresente novos exemplares disN9 698.821 - Bertec-Serviços TécN9 687.140 - Farmica 'pinas; cria...Mando precisamente as máquinas nicos Ltda. - Apresente novos exemN)9 123.924 - Zimelewic z Si Or:imitada Indústria e Comércio -! operatrizes.
plares substituindo a classe 8 pela 50. :gler.
Apresente novos exemplares sem refeN9 098.880 - Sonobras Comércio 1 N9 213.636 - Albino Castro - CoN , 695.680 - Fere Abrasivos Metais
'ência à marca genérica, discrimi...; Comércio e Indústria Ltda. - Apre- ' Exportadora e Importadora Limitada inércio e Indústria S. A.
ianao precisamente os
novos exemplares na classe cor- - Apresente novos exemplares com 1 N . 215.674 - CerO.mlea - Arte
ndo das etiquetas e da' reivindicação sente
respondente
à finalidade dos mesmos. liquetas substituindo "condensajores 'Sarna Ltda.
marca de terceiros "Fórmica".
1 NO 258.491 - Malharia Vitória LiN9 697.167 - Colmeia S. A. Indús- ror "condensadores".
!rnitada.
N9 691.912 -- Comerciai c entporta- tria Paulista de Radiadores -- ApreN9 698.986 - Tomihiro Yokoyarna
No 278.255 - Arrio S. A. Indús3ora Noil Ltda. - Apresente novos sente novos exemplares discriminando - Apresente novos exemplares gra- tria
e Comércio.
nemplares discriminando "partes mo- ' precisamente "máquinas operatrizes" fando corretamente os artigos, excluN9 328.647 - Benko & Ferreira
excluindo mineração.
Itoras" integrantes de tratores.
tudo "acessórios para automóveis, néis Ltda.
N9 691.916 - Comercial e Importa-1 N 9 697.36 - A",ecar-Representações obturadores", discriminando a gene- N9 333.852 - Mecânica Irmãos Cadoe:. Noil Ltda. - Apresente novos de Rebolos e Ferramentas de :-.1orte ralidade "máquinas", incluindo "lote- nozzl Ltda.
Ltda. - Apresente novos ecernplares aTantes" depois de "partes".
1 - No 370.661 - Carlos Respanhol
,exemplares discriminando saartes
N , 692.086 - Tornicie-Traders Lx- Cia.
discriminando prec'samente "máquitoras" integrantes de tra'iursis.
ciora
Limitada
Tecidos Pluma Soortadore e Import e
! NO 381.441
N9 692.121 - "M D" - Erigenharia -as operatrizes".
Pargres Infantis "Re- Apresente novos exemplares discri- ciedade Anônima.
N9.697•919
Mecânica Equipamentos de Escritó382.922
Companhia
Comernte
ou
excluindo
NO
acisame
- i rando
rios SS. A. - Apresente novos exem- creio" Ltda. - Apresente novos k
operatrizes de precisao". ! ciai de Lã "Textilana".
[pilares incluindo "integrantes" depois piares discriminando prccisaute, te os snaquin
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NO 402.937 - Companhia Auxiliar
de Construções "Comax" S. A.
N9 432.402 - Correias Mercúrio
S. A. - Indústria" e Comércio.
N9 476.873 - Poliflex Indústria de
Borracha Ltda.
N9 481.300 - Indústria de Tecidos
e e Malhas Paris-á S. A.
N9 484.653 - Pedro Zotovici & Cia.
Ltda.
No 486.383 - Alpont S. A. - Produtos Siderúrgicos.
N9 487.207 - Tecalagem e Manufatura de Lenços Premiar Ltda.
N9 492.335 - Indústrias Têxteis
Tamer S. A.
N9 499.547 - Malharia e Confecções Meri Ltda.
N9 502.489 - G. França & .Pedro
Ltda.
N9 503.078 - Lojas Boa Vista Sociedade Anônima.
N9 508.636 - Citylux S. A. Comércio e Importação.
No 511.483 - Yvonne S. A. Indústria de Fios Metálicos.
No 5(12.079 - Indústrias Têxteis
Azis Nader S. A.
N9 514.912 -Monatex S. A. Indústria e Comércio de Tecidos.
N9 521.933 - Malharia Montricot
S. A.
NO 525.808 --- Confecções Pérola
Ltda.
N9 527.469 - Supercour S. A. Indústria e Comércio.
NO 529.187 - Itareia Cantos Comércio e Indústria de Materiais para
Construção Ltda.
No 529.991 - Casa Popular Maratona Confecções Ltda.
No 530.161 - Esmeralda Modas
Ltda.
•
N9 532.408 - Dr. Ne.stor da Rocha
Bressane Pilho
N9 532.797- - Calçados Primor Limitada.
NO 535.816ae-: Indústria, e Comércio de Tecidd!ae Confecções Arnomax
Ltda.
No 536.377 - &dedada Mecânica
para Indústria e Lavoura S. A.
No 537.245 - Indústria de Meias
Santo André Ltda.
No 539.681 - Ibesa - Indústria
Brasileira de Embalagens S. A.
N9 545.225 - Lenços Turf - Indústria e Comércio Ltda.
No 548.430 - Magi
Confecções
Plissés Ltda.
No 550.581 - Confecções 1.004 Limitada.
N9 551.555 - Casa Guilherme de
Calçados Ltda.
NO 554.434 - Materiais para Construção "Nicolau" Ltda.
NO 555.106 - Malharia Altex Limitada.
No 556.407 - Giovanni Comércio
e Indústria Ltda.
N9 560.479 - Valença S. A. Indústria e Comércio de Materiais para
Construções.
NO 564.423 - Boutique Modas Hiel
Ltda.
NO 565.2'73 - Plastgold S. A. ,Indústria de Plásticos.
N9 567.483 - Eltex S. A. Tecidos
e Fitas Elásticas.
NO 567.511 - Companhia Brasileira de Comércio "Cobraco" S. A.
NO 569.092 - Indústria de Artefatos de Tecidos "Artop Ltda.
NO 571.179 - Fotomontagem Técnica e Publicitária Ltda.
N9 573.088 - Ihdústria de Malhas Régia Ltda.
NO 573.541 - Original Indústria
e Comércio de Roupas S. ANO 5774206 - Seibert & Cia.
N9 577.736 - Erad Comercial de
Modas Ltda.
NO 580.113 - Lojas Ricôco Limitada.
No ' 580.240 - Confecções Rainha
Ltda. N9 580.623 - Indústria e Comérfilo de Roupas Hélio Alfano Ltda.
NO 580.657 - Confecções KlarChal Ltda.
NO 581.048 -. Transgiobus Comércio e Representações Ltda,
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N9 581.812 -.Maria da Trindade
Jerônimo Martins (omes.
NO 581.977 - Indústria Têxtil Helea Ltda.
N9 582.389 - Carvalno Teixeira &
Ribeiro Ltda.
N9 582.419 - Distribuidora de Matérias Primas "Dimapri" Ltda.
NO 582.701 - "Icasa" - IndAstria
e Comércio de Algodão S. A.
NO 584.974 - Indústria e Comércio de Gravatas e Lenços 'Jorge
Nassirii Ltda.
N9 586.180 - Madeiras Beneficiadas S. A.
N9 588.046 - The T)ow Chemical
Company.
N9 588.583 - Indústria e Comércio de Calçados Grécia Ltda.
N9 594.026 - Jorge Margy.
N9 594.752 - Malharia e Confecções em Geral "Vran-Tex" Ltda.
N9 597.134 - Comércio e Indústria de Tecidos Simões S. A.
N9 598.7'73 - Comércio é Indústria de Malhas Mont-Blanc Ltda.
N9 599.267 - Confecções Ronaldo
Roberto Ltda.
N9 601.745 - Indústria e Con.ércio de Materiais de Construção Borda da Campo Ltda.
N9 603.128 - Levy Guendlar Confecções.
NO 603.485 - Cassis & Cia Ltda.
N9 604.282 - Giovanni Abbruzzese.
N9 605.213 - Confeceões Romastil
Ltda.
N9 605.957 - Indústria de serralheria e Bagageiro Luzitano Ltda.
Fábriaa •de Roupas
NO 606.420
Lang-River Ltda.
No 606.754 - Larama - Engenharia e Comécio Ltda.
N9 606.764 - Canstrubosque Materiais para Construções ttda.
No 6,10.934 - Otto -Karl Weinert.
"Abraço" - AcessóN9 611.231
rios Brasileiros de Aços para Incidatria Ltda.
No 612.749 - Orlando França de
Lima.
N9614.367 - Wady Bachur & Cia.
N9 615.598 - Sociedade • Fiadio
Marconi Ltda.
N9 615.630 - Confecções apajlaTex Ltda.
NO 619.393 - Confecções Thanasaki Ltda.
N9 621.076 - Indústria de Calçados Roraima Ltda.
N9 621.241 - Edgar E. G. A.
GratiPmann.
N9 623.693 - Indústria Textil Carambei S. A.
NO 623.899 - Courogross indústria e Comércio de Couro Sintético
Ltda.
N9 624.346 - Emilio Abdalla.
N9 624.962 - Panam-Tex
cio e Indústria de Tecidos Ltda.
N9 625.461 - Creaçõés Malena Limitada.
N9 626.205 - Malharia Vara Cruz
Ltda.
N9 626.611 - Plaátinik Indústria
de Plásticos Ltda.
N9 626.831 - Modas Souvenirs
Esplanada Ltda.
N9 627.573 -- Balla - Indústria e Comércio de Calçados Ltda.
No 627.987 - Savipa Indústria e
Comércio de Metais Ltda.
N9 628.236 - Eriez Produtos Magnéticos e Metalúrgicos Ltda.
N9 628.168 - Tecidos Ouro Verde
S. A.
N9 628.821, - Dr. Livio Edrnondo
Levi.
No 629.001 - Terdesco Aparelhos
Eletro Domésticos Ltda.
NO 629.006 - Mat-Incendio S. A.
NO 629.091 - Sand Indústria de
Roupas Ltda.
NO 629.752 - Neal indústria e Comércio de Material Elétrico Ltda.
N9 629.779 - Indústria Eletrônica
Olinetto Ltda.
N9 630.184 -- Refrigeração e MetalÚrgica Refri Metal Ltda.
N9 630.259 - Luiz Miehielan S. A.
Agricultura, Indústria e Comércio.
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N9 658.086 - Indústria de CalçaHugo Figueiredo
N9 630.274 dos Alcione Ltda.
Sardinha,
N9 658.162 . Lourival Passos,
N9 630.378 - Prorials
NO 658.110 - Hauschild S. A. Ina
Alba Ltda.
N9 630.383 - Lanifício Marcos Li- dústria e Comércio.
N9 658.277 - Gale indústria e Comitada.
N9 630.449
Ricardo Felicio mércio de Bôlsas Ltda:
NO 658.374 - Incopil inlústria
Nemer.
Ne 630.471 - Instalações Elétai- Comércio de Parque Infantil Ltda.
NO 658.404 d. Valter Pereira Barcas Salussolia L tda.
N9 630.487 - Caas de Calçados ros.
N9 658.588 - Cia. Comercial e
Renard Ltda.
Industrial Ltda.
N9 630.634 - Astor da Silva.
NO 658.590 - Cia. Comercial e
No 630 377 - Estúdio de Fotolito
Industrial Katraa
Peter Pan Ltda.
NO 658.630 - Olimart Comércio cie
N9 630.837 - Paulo Nitsch Soares
N9 630.913 - Sévi S. A. Jóias 5 Representação e Corretagem Ltda.
N9 659.243 - Hollanda Cunha &
Relógios.
NO 631.469 - Indústrias Texteis Cia. Ltda.
No 659.356 - Cia. Riograndense
Barbero S. A.
N9 645.340 - Sociedade Industrial de Adubos - CRA.
N9 659.411 - Sergio Spinelli.
e Comercial Ecira Ltda.
N9 659.430 - Inseticidas Dinex
N9 643.582 - Indústria e Comérl Indústrias e Camércio Ltda.
cio Chenilcoton Ltda.
N9 659.494 - Macêdo Comércio 8
NO 644.025 - Alcides Levandowsici
Representações Ltda,
& Cia. Ltda.
N9 659.579 - C. P. Venoso.
N9 644.278 - Expresso Mauá
N9 659.932 - Editôra de Revistas
Transportes Ltda.
No 644.279 - Expresso Maua, Sociais Ersol S. A.
N9 659.964 - Guilhermo MiddleTranspoates Ltda.
l'çr) 644.938 - Atens Langen Ca- ton.
NO 660.080 - Formapia Indústria
mércio e Representações Ltda.
N9 646.856 - Roupac Indústria e e Comércio.
N9 660.539 - Soc. Brasile:ra Franz
Comércio de Roupas Ltda.
N9 648.489 - Confecções Milfeor de Armações de óculos Ltda.
NO 660.539 - Soc. Brasilairagz'Ltda.
NO 660.766 - Indústria de MateNO 648.798 . - Comércio e Indúsriais Elétricos Trança Ltda.
tria Indupar Lt da,
NO 660.922 - Nova Decora Ltda.
N9 650.372 - Indústria de CaçaDecorações e Instalações em Geral.
dos Laramie Lt da. .
No 660.934 - Drogaria Almir AmaNO 651.445 - -Fábrica de Sandáral Ltda.
lias Rodricarte Ltda.
NO 660.982
N9 654.509 - Peter Kellemen.
Laboratórios GrifNO 654.617 - Mar Veículos Ltda. ilith do Brasil S. A.
NO 654.618 - Praiana Veículos . No 661.080 - Catobrin Ltda.
NO 661.267 -- Forlab Matér i as PriLtda.
N9 654.834 - Bahia .vIt tares S. A. mas e Embalagens S'. A.
N9 661.418 -- Francisco Antdni0
Max Wolfson S. A.
N9 654.905 - Indústrias Reunidas Peaaetuo Junior.
NO 661.533 - Enadil S. A. EmMax Wolfson S. A.
N9 654.909 - Indwitrias Reunidas ' pralsa Nacional de importação.
Na 661.573 --- Enadil S. A. EmMax Wolfson S. A.
N9 654.911 -- Indústrias Reunlclas prêsa Nacional de Importação.
i NO 661.610 - Antuine
Max Wolfson S. A.
N9 661.697 - Teresa Cristina soaN9 654.923 - Indústrias Reunidas
res Mendes.
Mas Wolfson S. A.
N9 661.751 - Frigorifico Mourisco
NO 654.932
Indústrias Reunidas
Ltda.
Max Wolfson S. A.
N9 661.847 - Laboratórios GrifN9 654.991 - alam) Laboratories.
fith do Brasil S. A.
Limited.
NO 6J2.062 - Luiz Micnelon S. A.
N9 655.122 - Ferraz & Chefer LiAgricultura Ind. e com.
mitad'a.
NO 662.127 - Coinstal EletricidaN9 655.149 - Guiomar de Melo
de e Hidráulica Ltda,
Figueira.
NO
662.303 - Arnaldo Cabral.
N9 655.376 - Eletro Mecânica e
NO 662.326 - Ind. de Feltros Lua
Concretagem alargue- Ltda.
S. A.
NO 655.399 - Cia. de Represea Nova
NO 662.398 - Etalivio Penso.
tações e Negócios Promocionais.
N9 662.424 - Indústrias Reunidas
N9 655.400 - Cia. de Represen- Monte
Aghá Ltda.
tações e Negócios Promocionais. NO 662.547 - Ortema Organização
No 655.404 - Cia. de Represen- Técnica
de Máquinas Ltda
tações e Negócios Promocionais.
NO C52.546 - Mendes, &
No 655.406 - Cia. de Represen- gues.
NO 662.570
Panificadora. Ceci
tações e Negócios Promocionais.
N9 655.418 - Cia. de Represen- Ltda.
NO
662.580 - Bar e Lanches Vila
tações e Negócios Promocionais,
No 655.424 a- Cia. de Represen- Garcia Ltda.
N9
662.581 - Ind. e . Com Plastações e Negócios Promocionais.
No 655.427 - Cia. de Represen- toy Ltda.
NO 662.594 - Cerealista Gurinhatações e Negócios Promocionais
tã Ltda.
N9 655.430 - Cia. de Represa
N9 662.657 - Padaria e Confeitatações e Negócios Promocionais.
N9 655.431 - Cia. de Represen- ria Santa Matilde Ltda.
N9
- Produtos Elétricos
tações e Negócios Promocionais.
Ltda.
N9 '655.433 - Cia. de Represen- Iramar
N: 662.866 - Bar e Empório Mentações e Negócios Promocionais.
Ltda.
N9 655,437 - Cia. de Represen- dez-Agra
No 662.883
Soc. Comll Fujiwara
tações e Negócios Promocionais.
Ltda._
'No 657.502
Confecções VanN9 662.885 --É Cafeeira Ingá ComisDurer Ltda.
sária e Exportadora Ltda.
657.521
Dante
N9
N9 663.039 - Cerâmica Jatohá, SoNO 657.705 - Cia. Eletramecanica ciedade Anônima.
Calma.
No 663.065 - Representações Des-.
No 657.737 a- Roupas Ribe S. A. +-agua Ltda.
NO '663.0882 - João Lopes dos SanN9 657.0 67 - Indústria e CoaStar
tos.
cio Cimaatar Ltda.
Vemag S. A. VaiN9 663.086 - Carl os Ferreira BorNo 658.044
ges.
cuias e Ma-nanas Agr"colas.
N° 663.098 - Aristeu -da Cunha
N o 658.0'2- Indústria de CalçaPavacho.
dos Claud- Ltda
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No 174.331 - Aperfolabamento em, José Carlos Baasil de Brito (opoenoa re,stivo a poli-orgario-siloxanos
te A C, térrn* n0 194.057).
DCA' Ccrning Corporation.
Móveis de Aço. Fiel S.A. (opoentes
No 174 941 - Processo Ide ragu/agem do Urino n 9 159.222)
t.?.rmica para processainento de afina'Companhia Metalúrgica Prado.
vem cantinua - :nstittit de Rachar- (opoente do termo ng 160,568).
ceea de La Sfdarergie Française.
I . Estamparia Çaravellas S.A. (opoN9 lea.311a prOCCSEO 'are ente do termo n9 160.871).
de fundição - Hisao ' Trivelta to S , A, Engenharia Indrlsmoldo
Déferido com' exclusão da ..ria e 1 ..3 ermo (opoente ao terra°
tnitad. .
ponto.2.
•
n9 160. r.,61.i
•
NO i3. ' 27 - Torres Gomes ,
- No 158,262 -- Eqelpamento para a
Vidal S.A. (opoente ao
carja.
de
Uca
de
forno
NO 63.en
Loto Leitão & Filho
,n 9 3 CCO) .
- Hadna Jukogyo leal:11181111re ...termo
Ind.
Com.
•
Worthincn S.A. Máquinas (opae.
fealába.
No 53.491 - JOSé. Bartolorneu Riente ao tararia n" 162.494);
beiro 11/1
Privityio de Invenção Indeferidos
Companhia de Cigarros Sinimbla
668.547 - Ennio Tiano.
•
IV 160.550 - Roda d'água de brinn- (opoente ao tarmo n o 162.710).
NO 663.592 - Re frigerantes SulCofap Cia. Fabricadora de Peçaa
qeedo
Seircin. Ehimatd.
11057: Mansa S. A. end. e Com.
'N! 633. 659 - Cia. de Produtos
N9 191.252 - Nova báse para fusí- (opoenm ao tèrmo no 164.494).
veis - Tona° Sato e Carloa Brune
Qui os Laboratórios Verny.
Volswagen do Brasil Indústria e C', Novaes.
NO 63.668 - Moinho Barbe EL A.
maroto de Automóveis S.A. e DalinN9 1a8.095 - Nevo salto pala .cal- ierbenz AktienbeselLschaft (opoente
Ind.
Com .
çados femininos - Wataru Takaha- do termo no 167.291).
- N9 63.678 •- Bar Incognitor Ltda.
N9 631680 - Added Super Mershi.
ACF Industries Incorporated (opoNo 179.363 - Ferranienta que cor- ente do têrmo n g 170.640).
cado tda
" /39 663.'716 -a Confeitaria Lince
ta rente a raiz - Mário ele Macedo Artur Fischer (opoente do termo
Ltda.
Dutra.
nQ 171.1721.
No 63.1717 - Verei Vendas e Re.Cumpra o pareçer técnico:
Bicicletas Mona& S:A. (opoente
prese taçaes Ltda.
N9 154.363 - Kintaro Ueno.
ao taxmo n o 173.153).
N9 63,e19
Cordema Com, e eteN9 177.671 - SosukeL eshioka.
Deca S.A. Indústria e Comércio e
prese tações de Materiais Ltda.
N9 187.808 - Farbenfabrieken Danton Chacon .(opoentes ao termo
No 63.1 728 - Braspérola Ind. Com ,
dengesellschaffe
•
no 173.801).
SECRETARIA DE PAT"lES Bkrj
3. A
No 134.144 - João Varga.
Indústrias Mecânicas Kabi
No 63.734 - Braspórola Ind. Com .
Ne 188.290 - Ameriean Cyanarnid (opoente ao rri,,o IV 173.897).
Em. 15 de fevereiro de 1971
S. A
Company.
Auto Comérc'o e Indústria Adi
NO
3.759 - Braspérola 'Ind. Com.
N9 188.297 - The National Cash (opoente ao lermo n 9 174.018). 8.A.
Notificação
0. A
Registar Company.
Tapoan Corona Cortiças S.A. (opoNO 663.792 - Cia. Cral. Paul de
N9 188.613 - Imperial Chernical ente ao térmo n o 174.080).
Loj
Ficam notificados os requeren- Industries.
Varejistas.
Limited:
No 663852 - Alidéa Dekert.
tes abaixo mencionados, para
Braspia S A. Indústria e Comércio
No 683 969 - .7. Siqueira Freitas.
comparecer a êste DepartamenExigências
•
de Materiais Plásticos (opoente ao
N9 es ,.970 -- Ind. e Com. Luis
to, a fim de eZeteerrem o pagaN9 146.930 - Luzia Helena Carlos termo no 174.239).
Men es tda.
mento da taxa final e da priColetex Ind. e Comede Recipientes
No 664 042 e- Lojas Rivo S. A..
meira anuidade dentro do pra- de Oliveira - Notificar o requerente Ltda.
(opoente ao termorn91174.283).
para que se manifeste em face do
NO «64.048 - Lojas Rivo S. A.
zo de 60 dias:
Lapis Johann Faber eS.A. (opoente
perecer de fls. 14.
NO 664,04 --• Laias Rivo S. A.
ao
têrmo
no 174.493).
N 148.203 - José Keglevich
NO 664 13 1 - Móvei c de Aço MasPrivilégio de Invenção Deferidos
Máquinas
Varga S.A. hopoente ao
o
requerente.
tr'r* lias Ltda.
N9 133 636 - Aperfeiçoamento em
No 148.429 - João Amaral Gomes. termo no 174.705).
Planalto Indústria de Artefatos de
No
.6541.222
Menezes St Braga.
processo de fabricação de painéis ou
149 156.186 - Joh Kleinewefers
No 664 1 .223 .1. Marabá da Silva. chapas de partículas ceolu.lósicas Sehne - Cumpra, a exigência •téc- Papel Ltda. (opoente ao têrmo número
174.717).
N9 ,66a.235 •- Irmãos Abreu Ltda. prismadas - Aktieboleget Casco.
Moa.
NO 654.307 - FueTber & Cia. LiDaimler-Bens Aktiengesellschaft N9 135.355 - Aperfeiçoarrientos em
No 164.172 - Mituo Ikemeto - oporente
ao têrmo n o 174.730).
la.
relativos a dispositivos para a emis- Notificar o requerente.
No 664..321 - Ilnparlo dos Cereais, são contínua de substâncias ativas Gaatão Schossler (opoente
149 1661114e - Artin Matosyon - Fi- aoMarcos
têrmo no 174 810)
Leda
.Ciba
Societe
Anonyme.
Deferido
ca
sem
efeito
a
publicação
de
11-2-71,.
1\11.,
ore
- Roberto Schiftan.
com os pontos característicos foi pu- pois se trata de eicigõncia técnica e' Indústrias Nardlni S.A. - (opoente' ao tênno no 175 022)
No 6Z.,'.e95
Panduiche Ind. Ali-. blicados (fls. 48v), com exclusão dos não deferido como saiu.
iia Ltda
pontos 14 e 17 que fôra elhninados
No 169.830 - Blackstone Corporar Auto Peças Maroco Ltda., Meta6ea.e a7
'Hirsuto Mello Mar- (f/s. 52).
tion - Corrija o parecer permeabili- lúrgica Mauaer Indústria e Comércio
tino.
N9 137.503 - Aço Ductil de Man- dade para pirmeabilidade de fls. -7, Ltda. e Indústria Metalúrgica Truifi
S.A. - (opoentes ao têrmo número
a19 6611.458 - Hiroto Mello Mar- ganês-Molibdenio bem como processo 9 e 12 do processo. tins
1
de preparação doanesmo - IshikawaN9 171.541 - &date dos Metaux 175.760) .
ae. ew 459 - Aloysio Leite Gui- jima-alarina Jukogio Kabushiki Kat- et Plastiques de ia Neuville - Matai Editora de Guias •LTB S.A. (oporri:e • es
é que deverá a requerente retirar os ente ao Urino n g 176.031).
sha.
aa•
- Osmindo DominCompanhia Palermont Industrial
NO 169.730 - Blackstone CorporaN9 153.046 - Máquina para usiOf8
tragou de metais Mediante faisca elé- 'pontos característimos i de nos 11 a 16 - (opoente ao Urino n 9 176,227).
66a,610 - evalear Demambro. ^ trica - Vittorio Volcov. - Deeerido Inclusive porque contrariam normas Aldo Cini & Cia. Ltda. (opoente ao
termo no 199.255).
N 644.a23 - Frederico Joaquim com exclusão do ponto 14.
do CPI.
Cebaeeza,
•
Felicissimo Blindex Construções Elétricas EsNg 156.981 - Processo para a fa- No 172.457 - Jesuino
e Blindadas Ltda. (opoente
L .e6a. . 04a a- Laboratório • Bajer bricação de monoazo corantes hidra- Júnior - Apresente relatórios de Pedais
insolúveis - Ciba Societé Anonyrae acôrdo com o código e apresente pon- ao termo no 199.452)..
tos característicos que continuam a Volkswagen do Brasil Indústria e
.,64.é51 - Laboratório Bajer - Deferido com exclusão dos pontos
Comércio de. Automóveis S.A. (opo• expressão caracterizado por.
5 e 6'.
L.
No 151.492 - Aperfeiçoamentos em N9 172.516 - Americam Cyanamid ente ao termo n9 207.573).
66•! .66e - I)ooeira Sèreníssima
cadeira giratória reclinavel - Móveis Coinpany - Reivindicar o elastôniero
1
Arq uivamentos de Processos
N e44. 7e4 - Farmácia Nacional Petry Ltda. Ind. e Com. - Ficá sem tal e como consta dos Pontos caracteefeito a publicação 'de 10-2-1971, por rísticos não é possível porque se-trade emneopatia Ltda.
No 141.902 - Jair Ferreira Prados
ta de - pioduto resultante.
N 48,4.708. - Farmácia Nacional se tratar de processo deferido.
N9 158:850 - Dispositivo de válvd- - 149 188.1117 - W. R. Oram & Co. - Arquivados por não ter cumprido a
de aonaaopatia Ltda .
N 664 a28 •-• Distribuidora de (M- la para Instalações à gás - Cari Faça a perfeita harmonia do titulo exigência técnica.
N9 126.135 - P. Hoffmann - La
com os pontos corada/talcos.
Gunnar Dainel lingstron.
inar s Alimentícios: Mareio Ltda.
N9 161.003 - Aperfeiçoamentos em Metalúrgica Oriente S.A., Meta- Rocha & Cia. Societe Anonyme N 664.935 - José Lucas Neto.
Lrez Gonzaga Ta- trocador de calor por radiação - lúrgica Rio S.A. Indústria e Comét- Arquivado por não ter cumprido a
60.936
Beinrich Wilheim Arnold Schroeder. cio e Metalúrgica Mariotti S.A. o/m- exigências técnica.
Var
- 4364.992 •-• Cotorcrifé Comissá- N9 164.588 -- Processo aperfeiçoado entes do tênno no 184,281 - Notifi- N9 148-.021 - F. Smith Ia Co.
produzir uma estrutura não tecida - car o opoente para provar que as vál- (Whitavorth)' Limited - Arquivado
ria e orrefação de, Café Ltda.
vulas. apresentadas como anteriorida- por não ter cumprido a exigência téc.a94 - Jornas Kung-Wel IA. Celariese Corporation O! America.
No 165.890 - Aperfeiçoamentos em des eram fabricadas lantes de outu- nica.
614.995 - James Kung-Wei L1.
146.025 - Eurides Santos Perei64:996 - James Keing-Wei LI. segurança em surtiruca espiralada pa- bro de 1966 quando pedido presente raNo
- Arquivado por não ter cumprido
O 4.998 - James Kung-'Wei L1. ra separação de grãos de café, se- foiNodepositado.
- Renato Vighi - Pa- a exigência técnica.
9 *5.005 - James Kung-Wei LI.. mentes de mamona e ou amendoim gue a192.216
taxa relativa ao depósito do pe- N9 146.338 - Escambia Chernical
665.014- - Mercearia N9 139 de - Indústria e Comércio Sasazald LiCor poration - Arquivado por não ter
mitada. - Deferido corra exclusão de dido.
•
eirs Ltdae
N9 194.057 - Frua Fósforo da Ama- cumprido a exigência técnica.
C.O.E.LI. Coloca- ponto 2. - 9 6 85.075
N9 174.588 - Máquina para dar zônia S,A. - Pague a taxa relativa No 152.438 - N.V. Philips'Gloellamde Esquadrias Ltda.
penfabrieken - Arquivado por não
9 665.098 - Pqatal Ltda. Com . acabamento em superfícies - Dante ao depesito do pedido.
ter cumprido a exigência técnica.
José Polatí. - Deferido com exclusão
,
In'. é Representações. •
•
Onosiçdes .
No 153.053 - Raul' Bailia, MimaO
5..101 - Restaurante, Chur- do ponto 4.
e José Roberto Haddock Lobo Auto-Pôsto Lambari L1- No 174.610 - Processo ,nora a pro- rndústria, Inaja. Artefatos, Copos, rãea
cale
11:,,Ma(rens de Papel Ltda. (opoente Arquivado por não ter cumprido a
de pigmentos areMA ticos he•
•
.eaué
` itda,
• dução
exigência técnica.
t .to termo no 192.216).
844.W.
em 41, Ri Idemo . ,¡-¥0„ tegociclicos - J.R. Gaigy SÃ.
,
No j63.102 - Autooroc Cenrervadora
Veículos Ltda,
No 83-143 - aetcoro Sampaio
Duart
No 33i1.74 - Panificadora Areia
Branc L da.
N9 63.e05 -e- Armei° Maldonado.
No 3.e79 - Cupinicida Ltda.
N9 63.385 -- Navarro & Cia. LI-

6.?,5,ee3 - Super Mercado Seasma Ltda.
.
No L65.22.; -- Casa Pipliz..ira Ltda.
Cf'ra. -a Rer~ntaN9 6: 3.22.7
ções Oest-: Paraná Ltda.
N9 (rP.Pl p -- Agro -ind llstrial Fasenda Cé'it Ltda.
Synart .DecáraçÕes
No 665.553
Ltda. •
No 8.5.385 - Cc1e4;;- o F.3! naudee
No 6,5.424 -.Me:e- paia -e Bar Itainati Paulista Ltda.
N9 66'5.419 - Erntrol de Wo
S. A. Investimento e Conatroaaa.
No e65.436 - 3. Bande,ra S. A..
Ind. e Coai.
No 665.464 - James .Kreee-wai, Li.
00 - Induelio s. A. No 6 - 5.5
1nds. de Fios Metálicos.
Mercantil CandeNo c6a.5.2.5
lária S. A-.
N9 815.582 - Eudoxio Melo ta Filhos Ltda.
No 665.584 - Isaac Batista de Carvalho.
N9 665.585 - Franaisca Diva Ribeiro da Silva.
Labonatórie Costa
No e65..e50
Velho S. A.

Weffip
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1o2.958 - Le,dcaa S p. A , - Ar- N9186.117 - Cecil do Amarai
187.878 - Aymore Ferreira - - n N9 187.909 - Indústria e Corriere
q . jj.üa ibr não ter campado a axi- Bradefield -- Arquivado em lace do Arquivado por não tv .,c- apresentado
•
'cio de Brindes Zema Ltda. -- Aró
g
tacnica.. •
parecer técnico,
procuração é não ter Molificado a 'quivrcio por; não ter modiricaclo
N
186.204
Oliveiro
Bosi
Arnatureza
dopedido.
;natureza- • do pedido.
N'? 163.058 Oglvaido Ccloinoo a o
em. face do parecer técnico.
N9 187:878 - Aymore laerreira - j N9 187 962
Materiais Plastex
odi.‘"?..d0 em face do na; roer técní--• •quivaoo
N 9 187.120 - Twin DiSO. Incarno- Arquivado por não ter apresentado ,Ltcla.
Arquivado por não ter cum
cc
i
rated
Arquivado
por
não
ter
procuração
e
não
ter
modificado
a
'pricio
a
exigência
fortim"
.
ar l 163.517 .- Luiz Fernando No
•
ri a toreka, ão pediel .
roaha e Silva - Arquivado ein face .cumprido a exigncia técnica.é
I.
N
9
187.979 - Halcon rinbarnational,
N9 187.898 - Comern ia'. Brasis v r
do parecer técnico.
I N9 187.373 - Eugênio Benvenut: Ltda.
- Arquivado por mão ter mo inc. - Arquivado por não ter- cumN" 167.059 - Reynolds Metais Com- e Romeo Benvenuti - Arquivado por
p io a exigência formal.
a natureza do aedide.
• - Arqaivado por não ter entu- . não ter modificado a natu r eza do dificado
I N° 187.990
F.F. Coo ente., e
N9
187.894
Comercial
Brasiave
pi:ido 'a.. exigência técnica.
!pedido.
•Adornos Ltda. - Arquivado em face
Ltda.
Arquivado
por
irá.)
ter
moN9 168.161 - Mário Emanuel Mer- - N9 187.562 - Victor Foreira da
do parecer técnico.
loop dos Santos - Arquive-se em fa- Camargo -- Arquivado por não ter dificado a natureza do
N9
187.898
Rosaria
Encavar
N9 188 en: - Pedro Fernandes
ce do perecer técnico.
, especificado a natureza do pedido.
Arquivado por não ter molificado
Arquivado por não ter cumprido a
187.615
Gary
John
Leith
I
N9
N° 172.695 - Tintas Cren Art. S.A.
natureza do pedido.
exigência técnica.
- /arquivado em face do parecer téc- Arquivado por não ter modificado a
N9 187.89'" - Alfredo
- Ar. j N9. 188 062 - Eduardo Daniel natureza
do
pedido.
;
nico quivado por não ter modific.ado
-Arquivado por não ter cumprido a
N 9 172.937 - Heraido Jublut
Ar- I N9 187 641 - Rooerto Edmundo natureza do pedido.
'exigência técnica.
Gonzalez
.Arquivado
por
não
ter
ado por não ter modificado a naN9 187.899 - Fundição brasa S.
N" 180 José Daniel - Arqui;modificado
a
natureza
do
-pedido.
tureza do pedido..
- Arquivado .por não ter moclUicdo vado por não ter cumprido a exigência técnica.•
N9 173.877 - Ciba Societe Anonym-e N9. 187.670 - The Dunioo Com- a natureza do pedido.
- Arquivado por não cumprido a pany Limitei - Arquivado por não j N 9 187.900 - Fundição diasil S.A . N9 188.065 - José Daniel -- Arqui'ter cumprido a exigência técnica.
Arquivado por não ter rock:aficado
exigência técnica.
vado por não ter cumprido a exigênN" 174.743 - Nilo Corl.ette - Ar- 1 N9 187.783 - Eastman Koaak .a natureza do pedido.
cia formal
quivado e mface do parecer técnico. I Compa. ny -- Arquivado por não ter ; N" 187 902 - Rosaria ; Eagaiei N° 188 066 - João Baptista teodri! Arquivado por não ter mo iificadc a gues
N9 175.537 - Francisco °razia Pery cumprido a exigência técnica.
-- Arquivado por não ter cumScortegagna - Arquivado por não ter N 187.791 - Rayonier Incorpora. ,natureza ric, pedido.
Engiver =- oirido a exigência formal.
cumprido a evigência técnica.
ted Arquivado por não ter cum- N9 137.903 - Rosaria irwo
ilf cocic. a ; N 9 188,068 - Salvador Sia.:ano , Arouivarlo por nko ter
•Arquivado -por não ter rno..lificioar.
N9 176.041 - Indústrias de Meias prido a exigência técnica.
natureza do pedido.
187.796
Luiz
Lauper
Na'
Maluf S.A. - Arquivado por não ter
Industrio r.p.t , , reza do pedido.
j N9 137.904 - Sograva
quixado
por
não
ter
Modifica
lo
a
nacumprido exigência técnica.
'e Comércio Ltda. Aralaade por ; N9 188 069 - João
Goiries
N9 176.049 - Ciciliano Giamarino tureza do pedido.
!não ter Modificado a ratai-ova do - Arquivado por não ter `nciilicado
e Ricardo Caballero Magna - Arqui- I N9 187.842 - Audium-Sietic Acús- cedido. .
a -natureza do pedido.
vado por não ter modificado a na- tica Ltda. - Arquivado por não ter N9 187.906 - Eugénio Bernenuti
N 9 183.093 - Afrodisio O r lega Ruiz
tureza do pedido.
'apresentado a 'terceira via dos dese- ;Romeu Benvenuti - kr:lu-nado por -. Arquivado por não ter modificado
cado
a
natureza
reza
do
não
ter
modifi
nhes
e
!não
ter
modificado
a
mitu
a neto rp oi do pedido.
N9 176.452 - Indústria e Comércio
!pedido.
! N9 188 094 - Vicente GaLrie . de
Dako do Brasil S.A. - Arquivado do pedido.
187.843
Badische
N
9
187
907
Yoshileazu
Onizuka
N9
Soma - Arquivado Por não ter mopor não ter modificado a natureza do
Arquivado por não ter cumprido a -- Arquivado por no ter modificado dificado a. natureza do peido.
pedido.
naturezo do pedido.
N9183.098 - Aparecido Mazete N9 176.574 - Coralio de a; Cstro Pe- exigência técnica.
- Indústria.! Planar /o \uivado por Mo ter modilacado
reiro - Arquivado por não ter cum- N9 187 859 - Joaquim Silvano de . N9 18`1 .90£
Aguiar Lopes - Arquivado por não Metais e PL ã'ci c -rs lat- • Arqur - naturez a do pedido.
prido a exigência técnica.
Po, não ter modificado a natureza
N 9 177.013 - N. V. PhiliPs'Gloilam- ter modificado a -natureza do pe- ;
N.Ç' 188 100 - Tildes da Po:cisara
do pedido.
penfabrieken Arquivado por não dido.
Arquivaria por não ter modifiorclo
ter cumprido a exigência técnica.
natureza do pedido.
N9 188 141 -.-- José Jorge Machado
; N" 178.069 - PhiIco Corporation
Arquivado por não ter cumprido a
- Arruivadc por não ter cumprido
exigência técnica..
a exigência formal.
N9 179.200. Lorenzo Lorenzetti
N 9 188 39 - Jurandy Ribeiro ArquivaCo por não ter cumprido
Arquivado • por min ter modificado a
exigência técnica.
natureza do pedido.
Nydqvist .SJ Holm. Mr.
IT .189 949
N9 179.485 - Goyana S.A. Indústiebolag - Arquivado cor nab ter
tria Brasileira de Materiais Plásticos
exigência formal.
cumprido
- Arquivado por não ter cumprido a
"exigência técnica.
N° 194 42C Delcio Pereira - Ar. N'' 179.734 ...... Dino ; Caallo - Arquiq uivado em não ter pago a taxa revado por não ter cumprido a exigênlativa ao depósito do podido
cia técnica.
N 9 196.205 - Celso Morato leite Arquivado por não ter pago a taxa de
DE
N9 180.283 - Bicicletas Monark S.A
--rósito e 4 pontos extras..
- Arquivado por não ter, cumprido a
196,.376 - F. L. 'Vlartirs exigência técnica.
drquivado 11or não ter aurnprido
N9 180.286 - João Correia de Arau"'ência formal.
jo - Arquivado por não ter cumprido
i1
N 9 196.377 - F.L. Martins -- Ara exigência técnica.
;uivado por não ter cumpriu a exiN9 181.361 - Lafredo de Freitas
°:encia formal.
Júnior - Arquivado por não ter cum-'
197.655 - Calumet 8:5 Hecla
DO
prido a exigência técnica.
Inc. - Arquivado por não ter pago
N9 181.437 - Antonio Fotiadis
a taxa dea/clamente.
Arquivado por não 'ter cumprido e
N9 193 700 - Ferraria Petrópolis
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL
exigência técnica.
- Arquivado por não ter a preN9 182.065 - Produtos Elétricos Pasentado autorização do invento.
raná Ltda.
• N9 210.067 - Joaquim Cc”.1hc- 'dos
N9 182.128 - General Electtie
Santos - Arquivado em face do paCompany - Arquivados por não ter
recer técnico.
• Vol. 54 (Págs. 561-860) dezembro de 1970
cumprido exigência técnica.
N9 182.414 - Alípio Pereira Dias,
PREÇO: Cr$ 10,00
Seção de Transferências
Júnior - Arquivado em face do parecertécnico.
e Licença
N 9 182.812 - José LUiz de Souza
Filho - Arquivado em face do pa-,
Em 15 de fevereiro de 191
recer técnico.

REVISTA

TR92ESTRAL
A

JURISPRUP

N9 183.933 - Acessórios Especiais,
S.A. Comércio e Indústria - Arquivados por não ter cumprido a exgência técnica.
N9 185.255 - Vasco Moi -- Arquivado por não ter cumprielO a exigência técnica.
1‘1 9 185.814 - Scesiecl:',de
Industrial Americana de MáquinaS
Torcuato ; Di 'Cella S.A. -. Arquiva- .
dos em face rio parecer técnico.
N" 186.032 - Luiz Carlos Pereira
-• l.rquivados por não ter modifica
do a natureza do pedido

r
.=

C 1

Venda:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Ro: 1 rigues Alves, 1
Agência . 1: Ministério da 1-H,.enclo

Atendemos a pedidos p-!lo
Nn

de Reembàlso Pos'tal
1-?,,arA',
•' -

Exigências

O.R.M.A. - Instituto Terapêutico
Romano I.T.R. Società, a Responsa•
bilitá Limitata (junto aos registro:
na. 191.756 - 195.438 - 195.439
205.539). Apresente a procuração.
-earson S. A. - Ind. e com. (junto ao registro 357.754), - 1) prove o
ramo de atividade - 2) declare o
número de inscrição do (3.G.C. - 3)
prove que na data da assinatura do
documento de cessão (19-5-70), o sig.
I natário ' do mesmo era ainda sócie
igerent.i.

•
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Sociedade Anônima Materiais Elétricos Same (no recurso interposto ao
deferimento da pat. MI têrmo número 145.718).
Francisco Kovacs Filho (no recurso
interposto ao indeferimento da pat. PI
têrmo n9 148.043).
Alfred Teves GMBH (no recurso
interposto ao deferimento da pat. PI
têrmo no 171.264).
Cia. Ultragaz S. A. (no recurso interposto ao indeferimento da pat. MI
têrmb no 210.907).
Hertz System Inc. (no recurso interposto ao deferimento da marca
Hertz do Brasil Locadora de Automóveis Ltd.a têrmo no 654.467).
Exigências
Darrow Laboratórios S. A. (recorrente do têrmo n o 628.134). Preste esclarecimentos face à informação.
Müller Franco Ltda. (recorrente do
têrmo n 9 699.11'2 - 699.114). - Preste
esclarecimentos face à dualidade de
procuradores.
REPUBLICAÇAO - PRESIDENTE
•
SEÇAO LEGAL
SECRETARIA E SERVIÇO
.A rquivamento de Processos
D.O. - 10 - 11 - 2 Fo . am mandados arquiva* os proEXPEDIENTE DE
essos abaixo cujas desistAefecias
15 DE FEVEREIRO DF 1971
encontram em ordem:
N 9 ;2.514 - Snia Viscosa, Societá Transferência e Alteraçã) de Nome
gazioutle Ipdustria Applicazioni VisRiv Skf Officine 1)i Vida" Pedrosa
Cosa
p. A .
SpA - No pedido de alteração de
N9 t.42.330 - Monsanto Company. nome comercial do registro número
N9 154.063 - Stamicarbot N.V.
299.852.
No 157.023 - Chemstrand Limeed,
Riv Skf Officine Di Vaiar Pedrosa
N9 182.974 - Marfinite Produtos SpA - No pedido de alteraçao de
Sinte l icos Ltda.
nome comercial do registro número
N9 199.788 - Farbwerke Hoechst 300.351.
Riv Skf Officine Di Vidas Pedrosa
Aktiaageselischaft Vormaás Meister SpA
- No pedido de alteração de
Lucit s & Bruning .
N9 1202.052 - Monsanto 6eenpany. nome comercial do registro número
300.448.
N9 , 202.053 - Monsanto Company.
Dominium S.A. Ind. e Com. N9 214.632 - Farbenfabriken Bayer
No pedido de alteração de nome do
Akti(ngeselischaft,
666.839.
N9 215.361 - Farb&erke Hoechst têrmo
Dominium S.A. Ind. e Com. Aktilngesellschaft Vormals Mister No pedido de alteração de nome do
Luci is
Bruning.
667.684
N9 218.379 - Farbenfabrile.i Bayer têrmo
Dominium S.A. Ind. e Com. Akti'engeselischaft (Arquivem-sC os No pedido de alteração de nome do
proc,.ssos).
têrmo 667.685.
Dominium S.A. Ind. e Com. Diversos
No pedido de alteração de nome do
Editorial Bruguera Ltda. (junto ao têrmo 667.686.
Urino n9 429.535). - Arquive-se o
Dominium S.A. Ind. e Com. ped do de transferência em -lace da No pedido de alteração de nome do
petião de fls. 14.
têrmo 667.687.
E litorial Bruguera Ltda. (junte ao
Dominium S.A. Ind. e Com. têrflo no 427.880). - Arqueve-se o No pedido de alteração de nome do
ped/do de transf. constante do item a têrmo 667.688.
da petição no 20.311, em face da peCumpra o Art. 73 e sua Inscritiçé, o de fls. 23.
ção no CGC:
N9 191.405 - Papelaria Guanabara
SEÇA0 DE RECURS/SS
Ltda.
Exigências
N9 389.873 - Distribuidora Wel
de Petróleo S.A
earbruno S. A. - Ind. e Com. (re- Produtos
N9 477 634 - Grico Puhlieidade Licoirente da pat. PI têrmo 173.045).
- Notificar o procurador do recor- mitada.
N9 478.695 -- CRES 5 A. Engereete para declarar o número do
nharia Com. e Ind.
NT9 511b.342,- Expresso Real Ltda.
Recursos Interpostos
N9 624.005 - Joé Comercial e Administradora de Ben S.A.
r''arbruno S. A. - Ind. e Com. (no N9 632.409 - J. Macedo S.A. Cose:urso i nterposto ao deferimento da
mércio Ind. e Agricultitei.
pat. PI têrmo n o 173.045).
iasgenhar
Union Carbide Corp. (no recurso veia
e Decorações Ltda.
In:erposto ao deferimento da pat PI
N9 642.695 - Luiz Carlos Gomes
têrmo n9 115.657).
De Millus Com. e Ind. de Roupas Serpa.
N9 648.982 - Invicta S' IN ComerEI Sciedade Anônima (no recurso interConstrutora.
13 )sto ao in deferimento da pat. MU cial e649.138
- Hospitec Sociedade
N9
ti,rmo .n 9 116.016).
Técnica de Instalações Hospitalares
Antônio Ferreira Braga Filho (no Ltda.
3 curso interposto ao indeferireento da
N9 649.777 - Bebidas Marumby
Vit. PI têrmo n 9 120.616).
S.A. Ind. e Com.
Newton Silveira (no recurso intd- N9 668.285 - Ciplas Com. de Plásrosto ao indeferimento da pat. MU ticos Ltda.
trirmo no 120.670).
N9 668.308 - Companhia Calçado
Vittorio Mediei (no recurso inter- Clark.
)osto ao indeferimento da pat. MU N9 671.007 - Importadora e Ex/êrmo 122.116).
portadora Caldas Correia Ltda.
General Electric Company ;lu ee- N9 68a.tu8 - Editora e Publicidade
',urso interposto ao indeferimento
Rivoli S A
'sat. 1P1 têrmo n9 135.921).
N° 690.481 - Coopern) , i centra
Armando Podesta e Cano Vignati Aero Pecuária Brasileira
(no recurso interposto ao indeferi- N9 612.061
s • CO
T ory;o
,tento da pat. PI termo n 9 138.486). 'mércio e Ind. de Auto Feea, Leda.
Algemi,o Manique Barreto & Companhía. r.:mxiércio Industrial e Agricultura junto ao registro %....n) 1) prove . o ramo de atividade - 2)
prove que os signatários do documento de cx ssão tem podêres para alienas a marca em aprêço - 3) declare
o númel'o de inscrição no C.G.C.
Rhodi I,nds. Químicas e Têxteis
Bociedace Anônima (junto J.,' regiskro n9 4)4.985) - 1) prove o ramo de
atividad; - 2) declare o número de
inseriçã, `, no C.G.C. - 3) apresente
iiova fo xicópia da procuração, pois a
fls. 10 está ilegível.
Diversos
Antôi io Vidigal (junto ao R.-gistro
nO 282.'179). - Arquive-se o pedido
de anc:ação de transf. em face do
parágrafo único, art. 161 do C.P.I.
Colgt te Palmolive Company (junto
ao regi itro no 402.396). - Arquive-se
D pedido de retificação de !....-7:ne em
tece do parágrafo único, art. 1ii1 do

(S2;,:o 111)

Ire:erz.:ro de

1

N9 517.719 - Printige! Comercial ramo de atividade declare o número
Ltda.
,de inscrição no CGC, promova a resN9 599.030 - Elgin . elbrice. de salva da retificação feita no docuMáquinas de Costura S.A.
mento de fls. 10 e apresente - Pro
N 9 607.901 - Honeywell Controles
-curação,eqntdfls.18
Ltda.
1 J.M. de Souza - Torraação N9 677.016 - Lavre Laminaçáo No pedido de transferência do têrVolta Redonda S.A.
:mo 561.053 promova a requerente, a
Cumpra o Art. 73 e CGC.
.autenticação das fotocópias de fls.
N° 581.045 - Transgiobus Com. e 53-54.
Representações Ltda -- Apresente i Reserva S.A. Crédito Financianovos exemplares grafanch correta- mento e Investimentos - No pedido
mente os ar,Igos excluindo znaquinas de transferência do têrmo 686.730 para beneficiar cereais classe ti dis- Arquive-se, por não ter' cumprido a
criminando grandes implementas 'exigência publicada no D.O de 9 de
agrícolas.
outubro de 1969.
N° 596.099 - Eletrovideoeim Uca
Reserva Sem Crédito Imobiliaris
- Apresente novos exemplares eem - No pedido de anotação de alterareferência a marca genérica diecri ção de nome para o 'seu nome do
minando precisamente is artigos.
térmo 686.730 -- Diga a requerente
No 639.109 - Voukswagen
em face do arquivamento 'do pedido
gesellschaft - Apresente novos exern de fls. 7 e apresente procuração.
piares, excluindo alavancas de carilProdutora de Botas e Calados SA.
carrinhos para ,Prosa - No pedido de caducidade
bio, carros-berços,
velocipecies, Ido registro 275.061.
máquina de escrever,
discriminando ou excluindo veículo: ,t N9 288 865 -- Thorens S.A. e suas partes integrantes.
Cumpra o art. 81 e 162 do CPI.
No 648.969 - 1.550 - Auto Peças N9 583.331 - Seeger & Co. -Ltda. - Apresente novos exempla- Cumpra o art. 81 e 182 do CPI.
res excluindo a expressão genérica
N9 616.669 -- The Thomas & Betdiscriminando precisamente os arti- ts Co. - Cumpra o art. 81 e 182 do
gos.
CPI.
No 652.243 - Itamaia Ltda. N9 669.976 -- Ibéria Lineas AereaS
Apresente novos exemptares discri- de Espana S.A. - Cumpra 3 art. 81
minando precisamente os artigos.
e 162 do CPI,
No 656.221 - Ind. Metalúrgica
N9 693.270 - Mitsui & CO. Ltd. Merita Ltda. - Apresente novos Curnora o art. 81 e 162 do CPI.
exemplares discriminando precisaMitsui & Co Ltda.
N9 693.293
mente os veículos.
- Cumpra o art. 81 e 162 do CPI.
No 673.661 - Imobiliaeia HarmoNO 582.838 - Recapagem de Pneus
nia Ltda. - Apresente novos exem- Goias
- Cumpra o art. 81
plares substituindo as expressões rá- e e9 Ltd.a.
r -a/
dios vitrolas, etc.
612.658
Aparelhos Eletricos
N9
N° 673.661 - 'Imobiliária Harmonia Ltda. - Apresente novos exeme Super Vinzes Ltda. - Cumpra o
piares substituindo as exuressões rá- art. 81 e 162 do CPI.
dios vitrolas, e etc. ...
Diversos
No 675.136 - Carneiro da Cunha
& Cia. Ltda. - Em se tratando da
José Joaquim de Oliveira & Cia.
marca apresente novos exemplares
reivindicando artigos de uma só - No pedido de impugnação do tèrmo
classe eis que andadores, carrinhos no 401.387.
Tintas Heriug S.A. Ind. e Com.
para bonecas são da classe 49; cadeirinhas berços e earrinhos para - No pedido de impugnação do tercrianças são da classe 40, carrinhos mo n9 139.351.
Toraen Okamoto S.A. Crá Ribeide feira para transporte são da clasra - No pedido de impugnação do
se 21.
No 678.200 - Caravette Mecânica têrmo n9 377.098.
Probal Com. e Ind. S. A. - opoe Com. Ltda. - Apresente novos
exemplares discriminando precisa- ente do !Armo no 604.468 - Em face
mente os artigos de uma só classe. cio parecer emitido pela 'seção legal
N9 679 618 - São Paulo Alparga- i ndefiro a Impugnação de fls. 12 e
tas S.A. - Apresente novos exem- 13.
rerfumes Selectos S.A. - No pee
plares sem referência a marca genérica discriminando precisamente os dido de averbação de contrato de
uso da marca do reg. n° 231.348 artigos.
R' 680.079 - Maquimotoz Com. Arquive-se o pedido de anotação de
de Máquinas Ltda. - Apresente contrato de exoloracão de fls. 8 por
novos exemplares excluindo a ex- falta de cumprimento de exigência.
pressão geral discriminando as má
Puisiawa Pharmaceutical Co. Limited - No pedido de eransferêm
quinas.
N9 685.391 - Calcirnento S.A. cia do reg. no 357.580 - Arquive-se
Importação Comércio e Indústria pedido de anotação de transfeApresente novos exemplares reivindi- rência em face do parágrafo único
cando a marca de acôrdo com as do artigo 161 do CPI.
reivindicando a marca • Faller S. A. Ind. e Com. de Calexemplares
de acôrdc com as etiquetas calei cados - No pedido cio alteracão
mento.
nome do reg. no 386.080 - AraulN° 685 714 - Lion S.A. Engenha-,
ve-se o nedidn de anote ção de alria e Importação - Apresente no- teração de nome por falta de cumvos 'exemplares discriminando preci- primento de exigência.
samente de excluindo utensílios de
NO 783.768 - Idisa Instituto Diemáquinas não horticulas nem nem tético Infantil S. A. - Arquive-se
agrícolas.
' o presente pedido por ter sido pror139 678 892 -7 Ortema S A Ind. rogado no reg . n9 249.183 conforme
e Cons. - Apresente novos exem- • legislação em vigor.
plares discriminando pree,sarnente
os artigos excluindo a ,exoressao ge- , Arquivados por falta de pagamento
ral.
da Taxa Final
N9 685.375 - Chuca Artigos In- .
fantis Ltda. - Apreserte novos
N' 514.609 - Cia. Brasileira de
exemplares na classe corremomiente • `if-e s Sinte !eis.
a matéria-prima dos artigos que deNo 514 868 - Empresa de Aguas
sejar proteger, borracho classe 39. Minerais Ibira Ltda.
139 688.445 •- São Paulo Alparga
N° 524.945 - Sociedade Farmacêutas S.A.- Apresente novos exem- tica C'idval Limitada.
plares sem referencia a mica gene-, No 591.730 - Ernpóelo Santa Eleurica discriminando precisamente os 'adia Ltda
artigos.
5Qt?
CorIncões
Exzgencias
titda
"•
Ikera Ind. e Com
R 608.805
.
mica do Nordeste S.A - Prove o S. A.
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-N9 622.193 - Sociedade Elétro Química SelqUi Ltda.
N9 628.209 - Resturante Alba Mar
Ltda.
de Alimentos e
N9 630.033
Chocolates Maurer Ltda.
N9 630.446 - - Mauro Rubens de
Barros.
N9 631.866 - Auto Barra Funda
Ltda.
N9 634.342 - Calçados Mohbi Limitada.
N9 641.95a - Flavio Matos.
N 9 645.533 - Dinilsa Distribuidora
Nacional de Iluminação 5. A.
N9 648.485 - Chapstamp Ind. e
Com. Ltda.
Ni 694.076 - Malharia e Confecções Detanik Ltda.
N9 657.268 - Artenova Móveis e
Decorações Ltda.
N9 653.900 - Antonio de Mendonça.
N9 694.053 - Walzi Mecanica Ind.
e Com. Ltda.
Arquive-se em face do Art.. 99
Parágrafo 29 do Código:"
- N9 425.464 - Antonio de Almeida.
N9 473.157 - Alcyon Bretan.
N9 505.677 - Sanicrin Ind. de Colchões de Crina Ltda.
N9 546.280 - Rocal S. At Com.
e- Importação de Aparelhos Eletrodomésticos.
N.9 581.860 - V D de Andrade
T Lar.
N9 598.154 - Tecelagem mocanesia Ind. e Comércio.
N9 602.852 - Móveis Prado Ind.
e Com. Ltda.
N9 614.395 "-Aliaizio Frigueiro Rezende.'
N 9 616.320 - Permatal S. A. ,Metais Pe••farados.
N9 631.786 - Natalio de Oliveira
e Fernando Ventura Alves Ferreira.
Filho.
N9 633.902 - José Soares Maciel
Filho.
, Ta° 645.014 •- Auto Elêtro 'Mediada
co Panama .L tda.
9 645.P9'7 - Wiwi Auto Acessórios
Ltda..
N9 645.240' - Wiktor Gnatowskl.
N9 646.593 - Welcotame Ind. -. e
Comércio Ltda
N9 648.488 - Sutram Supertrucks
Motores Com. S. A.
N9 a48.551 -- Ind. 'e Com, •cle
Acessórios Para Veículos Tcnorod Limitada.
•
N9 6c1.8.951 - aeiba Berker Fefervaum & Cia. Ltda.
N9 650.218 - Incomar Ind. e Com.
t.riais Refratários S.A..
je
N9 651.716 - Livio Lima Tecidos
S. A.
N9 654.643 - Refrigeração Sebasil
Indústria e Comércio Ltda.
Móveis Casa Nunes
N9 654.821
Limitada.
N9 654.924 - Indústrias Reunidas
Wolfson S. A.
N9 657.078 - Nelson Ferreira da
Silva.
N° 657.968 - Ind. • Com. Cirnas:ar Limitada.
N° 658.492 =- Editôra TV Sul Limitada.
N9 658.568 - Leib Litva.
N9 659.352 - Pro Marketing Publi. 'dada Ltda.
N9 659.537 - Provid Promoções e
/ukacões rtea.
N9
- -,,ditôra de Revistas
ociais Ersol S. A.
sIecânica Fina RaN9 Pan "'
Limitada.
"mas Limitada.
N° 661.712 - Casas Fausto Rou-, s S. A.
N9 662.526 - Valente & Silva Linitada.
, 9 g 59 ';‘^
Tnd. Eletrônica Ot:-, ke Limitada.
N9 662.817 - Boutique e Cabalerairos Charmaine Ltda.
N9 662.839 - Com. de Meias Min
Lta.
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N9 684.003 - Portela Publicidade
N9 663.138 - Finantex Aparêlhos
N9 673.025 - Francisco Pontal
Domésticos Ltda.
e Promoções Ltda.
Pinto.
-I
N9 663.141 - Carlos Samudio. •
N9 684.194 - Arnatndo pinto FerN9 673.040 - Laboratório Dyonisid
N9 663.432 - Mário Inácio de reira.
Ltda.
Souza.
N9 684.218 - Fatima Élelinky GouN9 673.150 - Big Bureau de Infora
N9 663.501 - Açougue Porto Velho veia.
mações Guanabarino Ltda.
Limitada .
N9 684.559 - João Apolinario TeiN9 673.179 - Julio Augusto costa
N9 663.6.71 - Panificadora Palls- xeira.
Mascarenhas.
silva Ltda.
N9 684.613 - Gabe Editora TecN9 673.182 - H F Freitas.
N9 665.109 - Bar e Restaurante Fim nica Ltda.
N9 673.249 - PresentesMitzl Li.
de Noite Ltda.
N9 684.625 -- Edittaa Centro Oeste mitada.
N9 665.233 - Frotabras Ind de Ltda.
N9 673.287 - José Orlando Lopona
Rádios Televisão e Componentes Ele119 684.683 - Empresa Cinemato- te.
tronicos Ltda.
gráfica Cangaiba Palace Limitada.
N9 673.337 - Sebastião Saldanha
N9 665.291 - S. Costa Araujo.
N9 684.708 - Programa Publicida- Marinho.
N° 6664.301 - Bar e Restaurante e de Promoções Ind. e Com. Ltda.
N9 673.859 - Carlos Jose Ribeiro
Recreio Belvedere Ltda.
N9 684.802 - Fidalis dos Seintos Braga Filho.
N9 666.558 - Panificadora Poaen- Amaral Netto.
N9 674.540 - Pódaaares 'Indústrias
se Ltda.
149 685.491 --- Eduardo Salvego Gráficas Ltda.
N9 .667.263 - Ind. e Com. de Rá- Monteiro.
N9 674.868 - Aliança Cia. de Crea
dio e Televisão Próvodense Ltda.
• N9 685.519 - Sindicato dos Pro- dito Financiamento e Investimentos.,
N° 667.292 -Ind. e Comi Eletro fessores de -Ensino Secundário Pri*9 674.884 - Reger Guy Espineta
Olivio Ltda.
mário e da Artes do Rio de Janeiro.
N9 674.941 - José Antonio de Ala
N9 667.539 - Ind. de Produtos
N9 685.635 - Editora Revistas As- meida.
Elétricos Savir Ltda.
sociadas Ltda.
N9 674.995 - Wilsah Pinheiro.
N9 667.556 - Street Produtos EleN9 686.763 - Edições Culturais do
N9 675.320 - Eletro Plasticos
tronicos Ltda.
do Sul Ltda.
marna Ltda.
N9 667.764 P A F Primeira Agên-,
N9 686.826 - Aureliano FernanN9 676.458 - Ind. de Acumulado.*
eia Promocional Ltda.
des Camara.
res Martigan Ltda.
N9 675.351 - Sebastiany Werle &
N9 687.362 - Rubem de Freitas
N9 676.679 - Luiz Fernando NoCia. Ltda.
Martins.
brega Carneiro.
N9 676.801 - Pastelaria Kwang
1. 9 6E7.478 - Pitatcar Ltda. Pu- N9 677.070 - Jodori. Veiculas e PeSam ,Ltda.
blicidade.
ças S. A.
N9 677.063 -= Laticínios alelius Li.Cni 9 687.503 - Niomar Moniz &atire
14'9 678.380 - Episa Editora e Pamitada.
Bittencourt.
pelaria Imperio S. A.
N9.687.941 - Lanches Bar Flor de
N9 677.199 - Directa Propaganda
N9 680.089 - Aplican Aplicadora de
Fajin Ltda.
Arte Gráfica e Negocias S. A.
Capitais de Desenvolvimento do NorN9
689.427
Stilinea
Móveis
LiN9 677.201 - Directa Propaganda
Aplicap Apita
te e Nordeste Ltda,
mitada.
Arte Gráfica e 'Negócios S. A.
cadora de Capitais
DesenvolviN9
689.696
Abdon
Vaz
Torres.
N9 677.329 - Ronantlin Ind. e
mento Ltda..
e
690.470
Oinegue
Diamant
N9
Com. de Sal Ltda.
N9 680.503 -- Editora Artenova
S.A. Relógios e Jóias Com. e mitada.
N9 677.949 - Billy Lanches e Sor- Azt6
Indústria.
vetes Ltda.
N9 680.668 - Livraria Atlanta Li.
N9 690.601 - Mareio Torres de
N9 678.146 - João Barassal.
mitada.
Moraes.
N9 678.345 - Salgados Potiguar
N9 692.522 - Optorg RepresentaN9 690.700 - ; Ind. e Coma de BeLtda.
ções e Comérélo Ltda.
bidas
Atitude
Ltda.
N9 678.296
Carandy Comissões
N9 692.609 - Confeitaria e Lan.
N9 691.249 - Cia. Agrícola Santa
Limitada.
cheira Pão de Açucar Ltda.
Joana
S.
A.
Represeátações de
N9 '678.454
N9 692.651 - Industriais Alimenta.
1' 9 691.820 - Guirnafrtit Soèiedade
Bebidas 'Ltda.
cias Donkm Ltda.
Expoatadora
e
Importadora,
dé
Fru. n9, 678.489'
Pensão Éa Cortina tas Guimarães Ltda.
N9 692.669 - Damiani S. A. ProLtda.
ca ;
dN°
f91.832
Comercial
Unida
de
N9 678.569 -a Cia. napolitana. de Cereais Ltda.
N9 692.671 - Damia,ni S. A. Proóleos Vegetais
N9 691.851 - Bebidas Lorusso Li- dutos Alimentícios.
N9 678.583
Laboratorio ,Lomba, mita
N9 692.742 - Padaria Mercearia
d.
Limitada.
.
Lanbénses
N9 691.853 - Produtos Alimentí- e
N . 692.852 - Livraria Ponto de
ai° 678.603 ,- Saga S. A. Adrninis- cios Bem Bom Ltda.
tração. e Participações.
Distribuidora de- Do- Encontro S. A.
,N° 691.871
Li‘2(
N° 681.251 - Tercia Produções Li- ces e Biscoitos São Torra 'atcla.
mitada.
N9 601.957 - Ind. de Beneficia- mitada.
N9 692.872 - Argento S. A. Credito
N9 681.533 - Alvaro Abuj amara.
mentb e Acondicionamento- dé Pro- Flane
g mento e Investimento
N9 681.812 - • Editora Jorues Li- dutos Alimentícios Ibapa Ltda.
mitada.
N9 691.992 - Mississipi Comercial N° 692.897 - Deposito Bigun LimiN9 681.814 - Salvador I,auria.
Importadora e Exportadora de Ge- tada.
N9 681.944 - Livraria Editora Del- neros Alimentícios Ltda.,
. N9 692.910 - Bar -e Lanches Arfos Ltda.
No 691.998 - "ar C ¡é Jagula!l • ilida Flores Ltda.
N9 682.084 - Metalurgica Alvo Li- ni
Ltda.
N9 693.610 - Bar e Lanches Rural
mitada.
N9 692.026 - lar e Lanches Mon-, Ltda.
N9 682.226 - Graficos Escolar Edis- dego Ltda.
N9 695.080 - Associação dia: Procola Ltda.
N9 692.103 - Padaria e Confeitaria fissionais Liberais Universitarios do
No 682.263 - João Teixeira de Montaleão Ltda.
I Brasil Aplub.
Paula.
N9 657.141 - R. Rolim & Cia. LiNi 695.284 - Victor José Melo AleI! gria. Lobo e Ornar prasil Lobo
N9 682.264 - Milton Thimotheo
mitada.
Amaral.
N9 664.397 - Panificação 'e ConfelN9 695.285 - Victor José Melo Ale-'
''"aao e Ornar Brasil Lobo.
N9 682.372 - Eduardo Augusto taria Italo Guanabara Ltda.
N9 695.328 - José Fernandes de
-N9 664.714 - Navepesca S. A.
Muylaert Antun es.
Moura.
N9 682.380 - Eduardo Augusto Fesce e Indústria.
N9 664.721 - Sitam Sociedade In- N 9 685.347 - Ind. e Com. Ma.ndi
Muylaert Antunes.
de matérias Primas T-4- . Ltda.
149 682.456 - Editora Editormex te_a.
mitada
N9 695.348 - Cervejaria Trofense
Internacional L tda.
664.979
- Tear e Café Flor 'Te acir.
N9
N9 682.542 - Prodosul Companhia Igualdade Ltda.
1 N 9 697.143 - Tnpav Industrializae Financiaanento e Credito a ProduN 668.135 - Montepio da Familia ção de Produtos Animais e Vegetais
ção.
.
Militar
I Ltda .
• N" 682.458 - Promocar Promoções
N9 668.314 - José Oberleander. I N° 697.249 - João Felipe Andrade
e Vendas, de Veículos Ltda.
I,
N°
671.763
Cipesca
S.
A.
Com
. Machado.
N9 682.570 - Armarinhos e 1: ')u- e Ind. de Pescados.
: N9 697.330 - Batiam S. A. Erntique Smilgat ;Ltda.
N9 671.770 - Wilson cie Rezende. preendimentos e Comércio.
N° 682.675 - Antonio Ary de Car- i' N9
Corre
Bita
.
- e
N6wt
on
672204
N9 97.342 - Bar e Café Costa Azarvalho.
-- 1- Ira Ltd a.
N9 682.676 - Antonio Ary de Car672.234
Meia
Com.
de
Doces
N
N9
9 697.421 - Pepi Publicidade
va li,
Promoção Para a Indústria Ltda.
.N9s 682.677 - 682.679 - 682.680 Limitada.
N9 672.391 - Euric.o Leal de Sou- N9 697.529 - Dinahr da Silva Car-'
- 682.681 - Antonio Ary de (lardoso.
za.
valho.
697.597 - Cerealista Vera
N9 682.913 - Brasgraf e Editor
N9 672.409 - Editora Sucessos .Inmitada.
Limitada.
ternacionais Ltda.
N" 6'9..676 - L V S.- A. Consulto-1 N° 697.610 - Lanches Santo Amar0'
N9 683.187 - Companhia CervejaLtda.
ria Brahma.
•
res de Empreendimentos.
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N9 (97.617 - Agência de Turismo N9 135.315 - Processo aperreiam- r& e Chimica - Pontos publicados Anonyme - Pontos publicados em 30
do de dominação Is frio de uma fô- em 11-2-71 - Depositado em 10-12-62. de novembro de 1970 - Depositado em
Dr :ao encana Ltda.
141).14„) - Processo para a falarl -25 de junho de 1965.
t97.675 - Re presentações Pi- lha de metal revestida de material
terrilop,ástico e fôlha composta as- cação de novos mono-azo-corantes N9 172.297 - Nôvo modelo de purasons) Ltda.
.
N • 6r)7.717 - Cisa Editora e Fun- am obtida - W. R. Grace & Co. - Ciba Societa Anonyme Pontos. pu- chador para portas de armários, gaPontos publkados em 10-2-71. - blicados em 10-2-71.
vetas e outros fins - Antonio Fercie ade Ltda.
N9 147.698 - Nôvo tipo de suporte reira - Pontos publicados em 5-2-71
s8 - Restaurante Bolichl- Fica retificado o descri/1o, pois não para
prender
,
aparelhos para contabili- - Total de 2 pontos.
d pertence ao processo.
tho L da.
dade mecanizada nas máquinas de esNa 172.930 - Saco de poeira para
N 9 35 .9l3 - Aperfeiçoamentos em
N9 6)7.913 - Laboratorio Biolozicrever
"hristiano
M. Steyer & aspiradores de pó e processo para
dispogievos de travatiento para
eo Em niovo Ltda.
Aktienbolaget Electo tix
longitudinalmente deslocável. Irmão Ltda. - Pontos publicados em formá-lo
N'' 6)8.037 - Brasitex Polimos In- mina
- Pontos publicados; em 5-2-71.
m lapiseiras - Jacob Rates KG. - 10-2-71.
do ria ; Quimicas S. A.
N9 148.041 - Processo para produN9 174.828 - Processo para assoar
I Pontos publicados em 10-2-71. .1.'ascho' • Gatapato.
zir negro de fumo - Phillips Petro- titicamente, tingir ou tempar maten9 29.525.
18.876 - Sonobras Comercial 2rioridade
N9 136.028 - Sistema para' con- leum Company - Pontos publicados riais fibrosos -- Cibo Snciété AnonyEa • oel.dora e Importadora Ltda.
me - Pontos publicados em 5-2-71 verter vibrações mecânicas em elé- em 10-2-71.
NI 6! 8.915 - Duilio Ramos e Ada• tricas -- Siem-sias Aktionaesellschaft
N9 148.886 Aparelho telefônico - Total de 20 pontos.
Societa
Italiana
Telecomunivazioni
N9 175.492 -- Nova e original con:pastor Donato Costa.
- Pontos publicados em 10-2-73 -- Siemens S.p.A. - Pontos publicados
figuração aplicada e desentupidos hiNo (98.957 - Livropor Livros do Prioridade n9 72.897.
dráulico - Fábrica de Artefatos de
Param S. A. Comercio e IndúsNa 136.072 - Dispositivo de con- emN910-2-71.
149.520 - Composição resinosa Matéria Plástica Franz Holley - Pontria.
trole - Robertshow-Controls Com- liquida
Rohm & Haus Company - tos publicados em 5-2-71.
N9 6:9.237 - J B S Midad Propa- pany - Pontos publicados em 10 de
publicados em 10-2-71.
N9 175.791 -- Dispositivo para igniganda .3 Pesquisas Ltda.
fevereiro de 1971. - Total de 4 pon- Pontos
N" 149.772 - Secador de roupas tipo cão de cargas explosivas na água IV 619.277 - Nivaldo Soares Ca- tos.
armaria- - Hubert° de Marchi Ghca Institut Français du Petrole, des Car137.434 - Composição tingível rini
Dato.
- Pontos publicados em 10-2-71. burants et Lubrifiants - Pontos pu• 6 )9.338 - . Bar Arrastão Ltda. para estruturas moldadas aperfeiN9 153.909 - Nôvo aparelho para blicados em 5-2-71 - Prioridade depo•
!'d99.503 - Ladislau Cantero Içoadas e processo para prepará-la fazer barbas e afiar lâminas tipo gi- sitada sob o n9 999.199.
- Canadian Celanese Limited - lete - Alfredo Gusmão - Pontos puNe:Tecla
Na 176:056 - Nôvo material plástico
N° 6! 9.705 - Dinamicus Editora e Pontos publicados em 10-2-71.
blicados em 10-2-71 - Depositado em para o revestimento de piso - RobN9 138.526 - Composição de ma- 22 de outubro de 1963.
Disrib nIdora Ltda.
bins Argentina S.A. Industrial, CoN9 154.437 - Processo de fabricação me rcial Imobiliária Y Financiera N9 6,9.732 - Celso Fontes Siffert. téria ,apropriada para uso como composição
catalisadora
para
reações
de
de compostos Diamido r- poliamina - Pontos publicados em 5-2-71.
N9 6:9.851 - Padaria e Confeitametilina,çâo aplicadas, por exemplo, Inventa Ag. fur Forschung und PaN9 178.421 - Aperfeiçoamentos em
ria Pa: anapuan Ltda.
têxteis
celulósicos
e
processo
de
meN9 6i .853 - Vidor José Melo Ale- tilinação de material têxtil celusórico eentverwertung Zurich - Pontos pu- e relativos a aparelhagem e processo
blicados em 10-2-71.
de esterilização - H. W. Andersen
gria. Lc bo es Omar Brasil Lobo.
Joseph Bancroft & Sons Co. No 154,000 - Mecanismo de eleva- Products, Inc. - Pontos publicados
6i9.995 - Editora Linde Confi- -Pontos publicados em 10-2-71. - ção
para
caçambas
basculantes
em 5-2-71.
dencial Ltda.
Total de 9 pontos.'
Jean Kou - Pontos publicados em
N9 178.574 - Processo e dispositivo
N 9 9)9 897 - Luder S. A. Ind.
N9 138.666 - Catalisador e pro- 10-2-71 - Depositado em 22-11-63.
para a fabricação de material de ree Com
N9 155.814 - Cabo para altas ten- gistro magnetizável, preferivelmente
cesso da Metilinaçáo - José Bancroft & Sons Co. - Pontos publica- sões com isolamento de material plás- com forma de fita - Veb Filinfabrik
rquivem-se os Processos
dos em 10-2-71. - Prioridade nú- tico sintético - Pirelli Sosieta, per Wolfen - Pontos publicados em 5
Arouivado:
Azioni - Pontos publicados em 10 de de fevereiro de 1971.
mero 116.637.
N9 139.108 - Novos aperfeiçoa- fevereiro de 1971.
Na 178.695 - Processo de prepaN9 6-8.679 - Sintesia Carioca In- mentos
N9 156.605 - Aperfeiçoamentos em ração de novos corantes catiônicos,
em máquina de picar forradústria Quimica S. A. - Arquive- em - Guida
gravatas
Paulina
Winder
PonAtilio Cremasco. g
aplicáveis a tingidura - Etablissese o processo por falta de cumpri- Pontos
tos publicados em 10-2-71.
publicados em 10-2-71.
ments Kuhlmann - Pontos publicamento de exigência. Arquivem-se os
156.895
Aperfeiçoamentos
em
N9
N9 140.023\ - Processo aperfeiçoados em 5-2-71.
process.)s.
do de polimerização de uma suspen- livros de mostruário - Aquaplast
N9 178.859 -- Processo para a obCom.
de
Plásticos
Ltda.
Pontos
são de monõmeros polimerizáveis
Retificação de pontos
tenção de preparações de pigmentos
publicados
ec
10-2-71.
etilinicamente não saturadas - Cosdispersiveis em veículos
N9 157.209 - Processo de fabricação facilmente
N9 9' .814 - Aperfeiçoaifientos em den Petroleum Corp. - Pontos puorgânicos - Forbenfabriken Bayer
disposit vos de leitura de fráficos - blicados em 10-2-71. - Deve o re- de corantes reativos - J. R. Geigy Aktiengesellschaft
- Pontos publiToledo d Scale Corp. - Pontos pu- querente retirar o pedido de priori- S/A - Pontos publicados em 10-2-71. cados em 5-2-71.
157.786
Aperfeiçoamentos
inN9
blicadoE em 10-2-71.
dade.
N9 178.980 -- Aparelho para funtroduzidos em estação expedidora reN9 1:9.810 - Processo de produN9 140.287 - Processo para decodição contínua - Anaconda Amerizir rev !stimentos de conversão quí- ração de artigos de material sintético ceptora para correio pneumático - can
Brass Co. - Pontos publicados
mica si bre superfícies de alumínio e - Ornapress A.G. - Pontos publi- Diário Bagno - Pontos publicados em em 5-2-71.
compos: são para este fim. - Ame- cados em 10-2-71. - Total de 11 10-2-71.
N9 179.157 - Processo para a obN9 157.895 - Dispositivo para reveshem P'oducts, Inc. - Pontos pu- pontos.
tir de pó lubrificante, antes do estira- tenção de corantes disazoicos, solúblicado em 10-2-71. - Prioridade
140.351 - Processo para a remo- nrento ou perfuração, de lingotes veis em água, que contém metal deposift da em 19-11-59.
ção seletiva de ácido sulfícIrico de
Hoechst AktiengesellsN9 1.3.695 - Processo de contrêle gases - Shell Internationale Re- quentes de qualquer forma - Com- Farbwerke
Vorm. Meister Lucius & Brue extin ão de fogo em fluidos piro- search Maatschappi j N.V. - Pontos, pagnie du Filace des Metaux et des chaft
ning - Pontos publicados em 5 de
foricos - Ansul Chemical Compa- publicados em 10-2-1971. - Priori- Joints Curty (Cefilac) - Pontos pu- fevereiro
de 1971.
em 10-2-71.
ny. - Pontos publicados em 10 de dade n9 23.307. - Total de 12 pon- blicados
N9 179.192 - Embalagem para
Na 158.561 - Dispositivo de armafevereir ) de 1971. - Depositado em tos.
ção para ser operado -por meio de cha- transportar garrafas - The Mead
24-lo-sc .
N9 111.289 -- Processo para Prepa- ves„aralicável a máquinas d esomar ou Corp, - Pontos publicados em 5 de
Na 121.002 - Processo para a Inrar uma composição. de siloxana de calcular, a caixas registradoras e fevereiro de 1971.
trodução de uma função oxigênio em elastomérica - Dow Cornin g Corp. semelhantes
- Frans Willem Ruijs - Na 179.267 - Aperfeiçoamentos em
uma ifi)lécula de esteróide - Sche- - Pontos publicados em 10-2-71. - Pontos publicados
em 10-2-71.
dispositivos centrífugos de permuta
rico Llmited. - Pontos publicados Fica retifica da a fórmula. - Total
No 159.183 - Meios para sujeição de contracorrente - Wladzia Gajda
em 10-1-71. - Pontos em um to- de 5 pontos.
de um cartucho de filtro em tanque Podbielniak Doyle e Collin Morley
tal de 2) pontos.
N9 141.967 - Processo paro a pre- de filtragem - Union Tank Cor Com- Doyle - Pontos publicados em 5 de
paração
de
ácido
hexahiclrobenzoico
pany
- Pontos publicados em 5-2-71. fevereiro de 1971.
N9 123.179 - Processo para prepaN9 163.858 - Porta-rolos, constituírar nov )s catalisadores e composições por hidrogenação do ácido benzoico
N9 179.614 - Dispositivo transporeatalitie is e processo para a oxida- Snia Viscosa Societa Nazionale Ind. do por material delgado e pró prio para tador flexível Blaise Rastoin licazioni
Viscosa
S.p.A.
Pontos
órgâos
de
rolamento
cilíndricos,
bem
App
ção em fase gasosa de hidrocarbuPontos publicados em 5s2-71.
retos iisaturadcs com 4 átomos de publicados em 10-2-71 - Total de 9 como processo para fabricá-lo - InN9 179.817 - Aperfeiçoamentos lem
dustriewerk Schaeffler Ohg. - Pon- fivelas para cintos e semelhantes -carbono: - Société D'Electro Chimie pontos.
N9 142.853 - Unidade de Envidra- tos publicados em 5-2-71.
D'Elect o-Metallurgie et des Acieries
Moda Juvenil Ernesto Borger S.A.
de chapas de vidro múltiplas
IsT9 161.233 - Processo para fabricar e
Electriq ies D'Ugine. - Pontos pu- çamento
Ind. e Com. Ltda. - Pontabey-OwCres-Ford Glass Company um laminado tendo ama camada de tosOlisoni
publicados em 5-2-71.
blicadoa em 10-2-71. - Depositado -- Pontos
publicados
em
10-2-71.
espuma
coberta
pelo
menos
parcialem 27-1-61.
197.15a
Enfeite com relógio
144.812 - Processo de Produção mente com uma pele de um material e N9
termômetro para porta luva de
N9 12,6.207 - Catalizador e pro- deNa
dioxi-diamino-antraquinonas alqui- termoplástico ou outro material ade- carro
pequeno - Manoel Gregório
cesso ch preparação do mesmo e seu ladas - Ciba Societe Anonyme - quad- - Imperical Chemical Indusliso em polimerizações - Goodrich- Pontos publicados em 10-2-71 - Fica tries Limited - Pontos publicados em de Freitas - Pontos publicados em
Guif e lemicals, Inc. - Pontos pu- reti ficado, a fórmula.
5-2-71. - Fica retificado o desenho 5-2-71.
N9 197.814 - Um nôvo tipo de vela
blicados em 10-2-71.
que
saiu no termo 148.563 - Total de para
)
14.021
..
Proce-Sso
para
a
proNf
fins devocionais Jurandy de
In19 . 123.595 - Composições de ma- dução de Ciclohexanona Oxima - Co- 11 pcka,os.
e Páb2o Maravilha Moço N9 163.858 - Porta-rolos, consti- Carvalho
téria e procesos de preparar sois de mercial Solvents Corp. - Pontos puPontos publ icados em 9-2-71.
oxido h lratado de bário, urânio, plu- blicados em 10-2-71 - Depositado em tuído Por material delgado e prónrio
N9 197.325 - Um nôvo modallo de
p ara órgãos de rolamento cilíndricos,
tánia e suas misturas, revestidos de 29-11-62.
mcomo processo para fabricá-lo - dobradiça nora móveis em geral -amido netalico hidro-termicamente
N9 145.170 - Processo de fabricar be
Paschoal Mil an! Neto - Pontos puestável - W.- R. Grace & Co. - um artigo com posto constituído de es- Industriewerk Schaeffler Ohg. - bILcados em 5-2-71.
Pcntos ¡p ublicados em 1 0-2-71. To- pumo de plása:co e plano textil em Pontos publ icados em 5-2-71.
- affecar -elmo de transN9 197 910 - Nôvo modelo de rétal de 4 pontos.
- Allied Chemical Corp. - Istintas N9 169.485
diferonci s l - Faton Tale &
- Arlel mo Sampaio - Pontos
N" .1-1 033 - Aperfeiçoamentos em camadas conti guament e aderentes - missãoInc.
- Pontos pubv raclos em o vblice dos em 9-2-71.
fabricação de cigarl Al lied Chemiral Corp. - Pontos no- Town a
'vos
ou •
Na 198.313 -- Um nôvo modelo . de
Ce”Inany Liolins
• " es doa em 10-1i-7l.
nos
•
N9 170.753 - Processo Para a fabri rretnf rIte r-ra liteoi dos - Comesr'^ninns;e5Ps
iblic?dos em 10
145.R67
PenF"s
mit
• ftnntr, ,, t+/-1 Se- --In de ra gro satos da série 3 - h i nisi n, Swift do P es ei' S.A. - PonFica retifide fes • id() de 19714
-drox'quinftal -CibSocet tos publicados em 5-2-71.
cieta Generale per L'Indostria Minecado o desenho.

n•n•n••n
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO
,

WbRMO Ne 169.305 de 29 de abril de 1965
Requerente: AMSTED INDUSTRIES INOORPORATED = =
Privilegio de Invenção: 1 "APARELMO DE FUNDIÇA0 SOB FRESSX0 E PROCESSO DE FUNi.
DIXO UTILIZANDO O DITO APARELMO0

entaue e acumul açOes ao materia/j'proVOnientee de OCa
V g eedO'O
Cetir RIfit:
.
Rei;indica-se a prioridade'do correspondente pedádOdePOSt
do na Alemanha em 13 dó agesto de 1964 sob ne In 48.5371WN
Ponta tinido apresentado, .

REIVINDICA00gs .

neFAI

1 . Um aparãlho de fundição sob pressão caracterizaGo por com-

preender um tanque selado, dispositivos (não ilustrados) para desenvolverem/
pressãO pfieumátiCa no dito tanque, uma cancha no dito tanque, um tubo de vez
ter se estendendo atraves um elemento de Parede superior do tanque e tendo /
oua extremidade inferior adjacente ao fundo da concha e sua extremidade su./
Derior no exterior do tanque, o dito tubo sendo deslizeyel no dito tanque, /
dispositivos para elevar o tubo de verter, e dispositivos para selar o dito/
tanque contra escape de ar através espaços ou intervalos entre'o tubo de Vez
ter o a abertura no tanque no qual e disposto.
Reivindica-se a prioridade. do correspondente- pedido depositado
da Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America em 11 de maio de • • e
X964 'sob n5 366.432..
Ponto n5 1 do tptal de,9 pontos apresentados...

•

•• •n 1•• •n •.1

ARMO N5 171.797 de .4 de •&gesto de 1965
Requerente: LEMMERZ-WEREE ' G.m.bA, = ALEMANHA
Pr ivilegio de Invenção:"PROCESC PARA ÉAHRICAR CAMBAS LONGITUDINALMENTE pr.
VIDIDAS COM LADO ABERTO DO ANEL POR MEIO. DE . FITA LAj
.
' GA

DE

PRÓPRIAS PARA RODAS DE VEICULOS EqUIPA-/

DOS COM PNEUMATICOS4
IVINDIÇACDES

1 - Processo para fabricar cambas (pinasl.iongituainaimenté /

livididas com lado aberto do=anirPer meio de fita larg a de aço, prOprias
para rodas de veiculos'equiPadoé com pneumáticOs, em que a fite larga .deaçO e: soldada em forma de enel.tem fim, sendo por meio deste Produzido, por .
rum,aplo, mediante prenSag'em; -UM perfil de camba que, em seguida,.á estirado,•
em forma de camba anular com'dargdra definitiVa da sua boca, cal:acterilado/
pele feto de sue, em seguida "ao Iztii, amento., em uma Unica fase de trabalho!, .'
execut:.:da uma deformaVá.o.do* atiel coo auxilio de rolos, resultando" dai a
,ar.hs acabada sob pr - ' o de Ume parte ddombrO 0bl/riu°, bem como do leitc
mal.', profundo e'remo, atraveS de escoamento do mo'corial, dos dejraus dei

fa
,7,,,/.///".., •

fo

ff

TfiN0 Na 173.944 . de 12 de outubro de 190,
Requeriontat Jata:xauim e 01,1.91 mor mem . UI&
Privil:gio de Invençíos'" minora DR,PAIWO II =MN/ ninflifeid 3411
NO".
agMVINDIGLCONk

1 - Um redipienta de priori°, daraotsrizado pelo fato que ile
»ronde um receptor Oco rígido, tendo uma bac* de diiMatro ampliado
tendo um oriflololia outra axtremidade, um Membro de tampa adaptado para
ser posicionado na baéa de dito receptor, dito membro de tampa toado nat
orifOlo k meios para reter seguramente dito membro d* tampa no lugaronaa
bexiga flexível de material eltutico deformável posicionada em dito rio -/
captor,* interposta entre ditos Orifícios, dita bexiga tendo uma bOea alargada com dois filetes anulares espaçados posioionados no lado intonso
da bexiga adjaoente 4 'dita bOca, dito membro de tampa tendo una parte
.154rioa estendendo-se para dentro de receptor e transversalmente espaça
da do mesmo, di ta parte cilíndrica tendo ama ranhura anular na sua en-/
perfídia externa, adaptada para receber um filOte anular maidadjacento/
boa de bexiga, dita ránhuia anular e filete anular tendo conformaçOaa
complementares de gancho, adaptadas para engatar quando dito filOte fios
posicionado' na dita ranhura, o diiMetro interno da boi - de dita bexiga /
Sendo menor do que o diOMetro externo da'parte cilíndrica dezembro, de
tampa, pelo que o outro fila* anular pode ser pegado por baixo da extra
midade,interna da membro cilíndrico quando o primeiro filOte anular fica
posicionado na dita ranhura anular, dito primeiro fila* tendo pelo menoi
uma parte do mesmo com grossura tal para der lataralmente *suprimida qui"
do-ditmbexiga .fica montada no dito receptor para definir uma vedação.
Boi+tindfoesa prioridade de idOntico pedido, depositada na Ror":
to de Pateht* =atue-americana, em 12 de outubro de 1964, sob o minero
403.306.
Ponto nP 1

do_ total de 21 pontos aprasentadoso

▪
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t1a.M0 NA 173.392 de 22 de setembro de 1965.
Requerente: AMARICO GAUDENZI
GUANABARA
PrivileSafo de Invenção: " APERFEIÇOAMENTO EM F5RMA. WWLICA =mu I.
PRLFAERICAÇXO D6 PAINÉIS OCOS E MODULADOS EM
CONCRETO SIMPLES OU ARMADO".
REIVINDICAÇOES

1 - "APERFEIÇOAMENTO EM Arta METILICLAMTINIDA A PRA-EABR/CAÇXO

1

rn PAINtIS OCOS E MODULADOS DE CONCRETO SIMPLES OU Amuo% caracterizado por ner constituído de uma só: chapa matálloa recurvadas constituída /
am zango, por um segmento reto ao qual se segue uma curvaque corresm
de a um quarto de cirounferáncia e que á oontinuada por um segmento reto
ainda maior que o anterior, ao qual se segue, por sua vez, uma curva que
corresponde a um quarto de circunferOncia e se prolonga outro segmento /
menor, seguido de neva curva igual a um quarto de circunferOncia e que á
terminada por outrosegmento reto. 2ste segmento reto e o primeiro não
re unem, deixando uma abertura longitudinal na parte ruperior da forma.
Ponto no do total de 8 pontos apresentados._

....,:ro de iÇ,71

(Secf!o

TaRMO NQ 135.42B de de 2 de janeiro de 1962
Requerente: SOCl2TE DES CARDURATEURS SOLEX INGLATERRA
Priviligio de Invençao:" CARBURADOR " _
REIVINDICAÇOES--

1 - Um carburador com uma càmara misturaaora de ar combií
tirei e um dispositivo de válvula medidor de combastíval que controla a
aliMentaçrío do combustível à dita câmara, caracterizado pelo fato de que
o dispositovo é atuado pela conxão a um membro de válvula de contraio de
mistura cuja posição é controlada pelo fluxo de ar dentro da dita ctimain
misturadora, ceado a dita válvula impelida no sentido da sua fechada por
meios que compreendem um dispositivo açlicador de fOrça para impelir o
membro de válvula no sentido do sua pcaição de fechamento a =membro pa
rá transmitir fórça proveniente do dito diapositivo aplicador de tOrça /
ao dito membro de válvula, cujo membro transmissor de fOrça muda a sua
diepoaição angular com a abertura do membro de válvula de modo. a. variar/
o torque de fechamento aplicado pelo dito membro transmissor de fana ao
membro de válvula variado assim a depresso na c6mara mieturadora ZN=
relasao prédaterminada com o flato de ar à cà'mara mieturadora.
Reivindicara* prioridade do correspondente pedido, depcoA
tudo na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 21 de janeiro de 1961 e
16 de maio de 191; sob os ril2e. 60. e 17787, respectivamente.
Ponto nO 1 de 21 pontoe aprecentadom
II

r-6 165B,

164 \—7`;\
_176
16

165A
177

FIO: 1

175

178

TLKM0

NQ 161.939 de el

, Requerente:

de acorto

19O4

LUIZ GO'4AGA DE OLIVEJRJ, - ao ',,411.0

Priv:116i° de Invençrdo

/Ovo DisPosIlTve PARA VW

17
18
427

W222(0 OLEOSA NA C4RBURÇXO"

WITIrnIcGe4
1 - Novo d_Ilaodtivo par':
3:.
na carburo, para ve5.cu1.cm d.!, '1 -Jn
.•-,,
Zedo inicialmnte pelo ftto de, ent'd
1:fV1,ZeraçãO

do ve í culo, raonz.do.: 'on.xd

0r

cg.r ra

wiar, formada pela prci:rin plec r ; intfr.
; da fl .rça 2
a
p:ovida do ume salda 1: terei, a rtfarida '.trtrtrat o
d.)
mente, em sua faca voltada par* a rametea2,
,11,(1 yl,.
nc, CoM superfícia provida de abertur-a cr-ulares da ,ntr •dt
o.
aida dotadods una sarie c.a nlatas ertaccais
j1.13al-la previd:: i no prçura.: 2-stru, re,orta
ta,na dita calmara, e,dasondo
doem semontarno intemo, e voltada para
.rar':tr, da
do ,:.ínaino.
Ponto no 1 do total do 3 paa.t ae.tadts:

162.C99

a5 de agasto de 1964

ReqUeren'.e: KLOCKNER-EIMBOLDT-DEUTZ KnIENGESELLSCUFT-ALEMANHA

de invenção "MOINHO OSCILANTE"
• RDIVIRDICAÇOES
1 - Moinho oscilante de funcionamento continuo, equipado com
tsrl, ar ,!“uirico pa=7.a1mente cheio de Orgàos trituradores e cujas aberturas is entrada e de salda para O naterial á ser moído se acham disposta
n,rta distancia axial entre si, caracterizado paio fato de que a adUção
do maerl11 ao cilindro Je realiza na direção do movimento dos 6rg2oo trl
turAores abaixo da suparfícic dos masnos. •
Ponto n u 1 do -to-trfde 5 pontc;e apresentadys.
Privil4gio

Fig.!

3

1 •

y:::ej, p. tf!,

/
II

.21krt Tchsiíoaa: *E olábcm mrt.
asOete)51.:emlalcaaera, ohaalln3arttau
1"10a0a a ei]a:?íi;US&PIP$elywnt 2 .sabameo arab
os„,,,
ámraoal zoà.t¡?,; sà
odoz,1 ta
nu

a rC1

'\\

./

A gco

_4
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-ando -ae entre essas partes, uma placa metdlica dotada de elemento dem
.'rativo que se retrata a regiio frontal, sem?* guio previ -ae ainda, pai
vertia:: de firmio posterior.
ponto único apre3ente-4Di/

TERMO Ne 162.267 de 51 de agesto de 1964./
Requerente: ADORO° INEUSTRIA E

emacio LTDA./Sim

PAULO./

Privilegio de Invençãe: NOVA APRESENTAÇA0 INTRODUZIDA Ti Illvortxm..moMARIO PARA TRAVAS DE CHUTRIDA6./
Reivindicações./
1 . Nova a p reeentação introduzida em involucro,mostru$.
rió para travas de chuteiras, caracterizado por •ser constituído de ume

s6 falha

de papel ou material similar,. na qual são p reviamente execu

todos pares de orifícios circulares (1), os quais iicarão deis a dois/
coincidentes por meio de um dobramento executado sebre uma linha cem
trai ao conjunto de perfurações./
.n
Ponto ne 1 do total de

4 p ontos

TER,.0 Ne 174.386 do 27 de outubro de 1965./
apresentados./
7 Requerentes MUNDIAL. ARTEFATOS DE COUROS S/A./ESTADO RA MANABARA../
Privilegio de Invenção; APERFEIQOAMOTOS 121 OU RELATIVOS EM DISPOO/
TIVOS PERFILADOS MOLDADOS./

•

.ReivindicaçõeS./
3. .

Aperfeiçoamentos em ou relativUS es: dispositivos per.

filados maldades, caracterizado 9 pelo fato do processo empregedo em /
OrMa95es formadoras de tampas e fundos de malas, frasqueiras e similares Permitir o seu fechaMento hermético./

Ponto na . / do total do 7 pontos apresentados./
3

•

Tkano na 104.688 de ;14 áe julho de 1964./
Requerente: SEISHO KW E YOSHITAKA OTOMO./SAO'PAULO/

Modelo Industrial: UM NOVO TIPO DE BRINQUEEO CAMINHADOR PARA CRIA4A../
Reivindicações./
1. . Novo tipo de brinquedo caminhaâor para criança, cons.
tituído de madeira, plístico, alumínio ou de qualquer outro material /
adequado em tamanho e cOr desejadas, caracterizado pelo fato de ser sa
bstancialmente pa ralelepipedico.de configuração retangular em planta
. O
que se eleva em sua parte trazeira de topo, íomande • formato suavemento

TERMO Na 146.081 de 11 . de outubro de 1962
Requerente: INDUSTRIA E COMÉRCIO SOBRAL LIDA = SIO NULO
Privilegio de Invehção: o N0170 E 'ORIGINAL MODELO DE LAMPO 1,QUEROSENEfl
REIVINDICACOES

de um escaleno./
3. - NOVO E ORIGINAL MODELO DE LAMPEXO A QUEROSENE, que se ea.
Ponto na 1 do total de 3 pontos apresentados./

racteriza essencialmente por s' er constltuído 'd° vm recipiente esfãrico (7)/
tendo a sua parte superior em feitio de flange, um curto gargaló, (6) para/
adaptação sob pressão, de uma peça de plest/to flexivel (5) Sendo a essa na
ça adaptada por meio de rosca suporte (4) que recebe o vidro protetor da /
chama e na parte inferior do reoipiente em forma de esfera existe em conti.
. .
nuação dele um pequeno apendice com rosca (8) ao . qual adaptado a base ou
pé (10) do lampeãO sendo dito apendice adaptado rosca interna (9)* do reta
•
-,
rido p4 ou base e, ao bájo do recipiente, no sulco nele existente, se adap.
ta, , -snelho'(1) Por meio de bracadeira (2)• ffl

FIGE1

o

U1

TERMO Na 172496 de 94 de junho de 1965
Requerente: VANDERLIÉ0 MAGLIANI, LUIZ M/LIAI e ANTONIO'PERREIRA - 'sg
Modelo Industrial: 1 5svp MODELOÏDE PUCHADOR PARA PORTAS DE ARMÁRIOS'.

te

o

SAVETAS E OUTROS USOS"
pivINDICAÇOES - - -

1 . Novo modelo de puohador para portas de arios, al
vetas e outroe usos, caracterizado essencialmente por'oOMPreerider um
corpo uno, formado em duas camadas, a frontaVttane-pittente , e a,posteri
um- cilindro na regia° fronte/
or colorida, conformandk_auctesiVaMent2,
ligado por abaulamento cOneavo ao fecho tronco .c .Inice posterior, Bitu.

n

MAR,0 DFICIA1,
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TERMO Na 196279 de 16 de Janeiro de 1968
Requer ante: ALENBERT TEUS= - sIo PAULO
Hiodei lo Industrial "NOVO MODg LO DE CAIX A D'AGOA'

e

11EIVàDICAOES

Novo modlo de caixa d'agua, caracterizado por apresen,a,cos a configuraçie geral substancialment e prismática rettngular, tendo
a base inferior pléna. com as Lrestam

I

1

nhanfradam inclinadamei

TERMO NP

180.6c1

de PR de junho

2e

loV.

Reqrrente: SARAR PEREIRA BARRETT O - 510 PAULO
Modé. lo indtstrial "rõvo KOUILO DE BALDE PAIRA i!I:Cc
ReaViiMICAÇOEU

te, e apenas provida, em sua face interna de dois ressaltes transversais
em for'i nato levemente tronco-piramidal, de pequena altura, àirDostos alma
tricam lylte, mio atingindo táda á largura da foce; e per sua vez a super,
I
/iole Lateral da caixa sendo en,npOStal a partir de um trecho inferior prismn i tice retilíneo, de aItura aproxl.adamente igual e aexta parte da -

1 - Novo modle.de balde -,ara . ;to, earÁ

n

erizado Dor comureena

gem um corpo suostancialmerte ronco-e gnico invertido ., isto ;, com base maior editada sare cima, corpo êste vea suoerfície 2:aterel forma .141
.ialmente um trecho extremo inferior, de secuene altura e paredes lisas,

alturi total, o qual se segue por um outro trecho maior 0 levemente tron

o •Ual 3e segue soe um icr . À'o trecho extendidn aproximadamente po r quatro
q uintas partes de sua altura total, e com superfície lateral inteiramente

co-pisamiQal, extendido aproximadamente por trs sextas partes da altura
total da caixa, este por slle vez seguindo se por um curto alargamento -

compo:te per facetas ,f1:7;uas o adjacentes, encont=do = se duas a duas segundo ar-est= vivam longitudinais, dito trecho terminando ao alto em um.

tambó piramidal, porem in-rertido com relação ao anterior, e terminando

degrau anelar circundante, Irteiramente eompostcf p or arcos semi-circule.

por um novo trecho prismático retilrneo, de secção transversal igual ao

res, rrs nUmero :anal ao das facetas laterais; e acima do trecho maior e.

trechos da euperficie lateral da caixa estando separados entre si por 1roeras vivaa e retilrmeas; tudo substancialmente
de,ilustra
do nos desenhem anexos.

facetado o referido corpo a p resentando-se cóm 2unerfície lisa, ligeira •
mente renetrante com relação ao degrau anelar separador, .3 que se exten-

I,

%ice ponto apresentado.
id!2(1o 183.267 de 29 de setembro de 1966
Requerate: WALITAS/a. ELETRO-r=31M4- SIO [,ent
fodálo Industrial ":evo MULA 3E CORO PARA "Flgtmii,IcA,cars

,RiwIrDicACCEk
se copo para liouldif e:dores, arresentanno o y
suar cc?po de formato trenco-cnico reverso, oivelLo er sua superfície 1 - rOVO eJOdiV

externa, de uma plurallaade de frisos ad:acertes e arred6mdadvs, com
tercalao de canaletes de Jec.;, Z. tran ,:vve:çe
V aberto, dispostas ex.
pa.;aia
e(ridistatemente, earacto-" zado peio fato de o referiio ,;orpo Ser aro, ido pràximo ?. sua borda mune-dor, de dois frisem anelarem e para
lelos,
determinas uma canaleta, na
tal 4 encaixada uma braçadeiraou

cUjas extremidades sio dobradas ortogonalmente rema fora.
lo enc+ado e aprisionado entre . estas; - ramo menor te uma Peça et
10 sarro reator ê voltado para baixo e $4,ovido

em sei, ',ano alterno» --,krea ›:rvida de d•lgadb frios lOngitudipaíS, e tendo o lad o -1-r°,
!abado 6 previa() deliti ressalto semi-eilindrieo; tudo
,
IMMA0014110 ituatrado nos deme44. 1 dukxae.

IrMW D PPOto-ap toPentado.
e

• ••• •

t

"

a borda livre superior, onoe são oro' jatos dois orifícios laterais e cilaMet7'allilefitC opostos, de apri31onamento para as extreridades de..
uma. alça semi-circular; tudo sub3tuncialmente como 'descrito e ilustradode

ate'

nos desenhos anexos.
Unico ponto apresentadt.

G

r_

ume i no.go de 22 de junho de 1966,

Requerente: SARAH PER"BIRLEARRETTO SIÇO PAULO
Modelo Industrial "NOVO MODÉLO DE COPO'
RELVINDICAOES

1 - Nevo modelo de copo, caracterizada por compreendem , 1.2.ciale
tente um pedestal de suporte, formada a partir . de uea base circular alaa
e
gada,-cém face superior levemente tronco-c:fónica, de superfície multi-fa:etada, base esta de cujo centro salienta-se uma colunwretilinea e troa
.ae-cOnica invertida, de superfície multi-facetada, b je esta de cujc cea
tro salienta-se uma coluna retilínea e tronao-cenice inzertida, de super
fície lateral também ¡acetada, e provida, ao nível aproximedamente cor .
respondente a tres quartas partes de sua altura, de uma sallenela. anelar
duplamente tronco-cOnica, coa superfície igualmente dotada de facetas,
compaahado as da coluna; e na extremidade superior do referido pedestal,
formando-se o copo propriamente dito de configuração aubstanelalmente
tronco-conica invertida, e com superfície lateral inteiramente dotada de
facetas planas longitudir P ie e.adjacentes„ encontrando-se duas segundo

-

ria

um longo pescoço ou gargalo retilíneo, de superficie lateral facetado., •
que termina ao alo em pequeno bocal tronco-cónica eavertido, com dolgada faixa extrema de largura Constante, dito boca' tweao igualmente faeet
do lateralmente, em prolongamento das facetas de gargalo; e finalmente,o
conjunto Incluindo ama tampa pára e frasco, formada a partir da um corpo
suacemente tronco-cónico e de paredes nua, qual se segue aoalto por um.
cabeçote teriainal, este por sua vez comportando um curto . trkhO retilina
o e alargado, de superficie lateral otogonal, e enelmado POT uma proje .
gto substanciálmenna Semi-esferica, le superdcie subdtridida em oito fa
catas, prolongadas do anterior, e terminando central e ' superiormente em
um pontolinico e copilam a todas; tudo aubet ancialme'ate como deaerito d. j...
le e trado nos desenhos anexos.
Untco , ponto apresentado-.

.1seio

itt

III
---,:r.,,,,r"

arestas vivas e ratilínease facetas estas que terminam, ao nível corres.
pendente aproximadameete a quatro quintas partes de sua altura, segundoum degrau anelar contornente, composto por arcos seml-cixeulares, em mlmero igual ao de facetas,. após 0 que 0 cepo prosaegue,com superficie lisa suavemente rentrante, que termina em herda extrema anelar levemente
largada? tudo substancial mente -e-- deecrito e Ilustrado nas desenhos

Me.

"f"-Ark
dg

nexos.
Unico ponto apresentado.

„Np_ /1/

,
III

a

1

F. Ri'.

I

'Amo No , 177.215 de 16 de fevereiro de reoe

Requerente: SILVAR° MATTEINI - = e ITÁLIA
Privilégio de Invenção: "INCINERADOR PARA DETRITOS SóLIDOS URBANOS"
REIVINDICACOES

1 - Incinerador para detritos sólidos urbanos, caracterizado

Fi Ci..

1

TERMO Na 180.619 de 22 de jtnie.a de Ifle.
Requerente- SARAR PEREIRA ESPREITO - SIO PAULC
Modelo Industrial ;NOW MODÉLO DE FRASCO"
REIVINDICiCOES

I - Novo modelo de frasco, caracterizada por compreender inicia
mente um corpo- principal, de aspecto geral substancialsiente bojudo, e cem altura ligeiramente maior que a metade da altura total da peça, corpo esta de base plana e decagan .e.I„. e superficie lateral inteiramente ft:catada, com. némero de faãtas co'ri..sponderite s ab de lados da base, ditasfacetas sendo inclinadas suave e divergentemente para o alte, ate ultrapassarem a metade da alturaeeondeesãteinterrompidas por um ligeiro de grau apelar circundante, composto por Um igual ntimero de arcos semi-circulares, e após o que pra'seeeguem nr! curto trechó- tambem divergente, pare
em Seguida convergirem acentuadaM'fiete_para dentro; e imediatamente aci*
msdo corpo principardescrIto, séndo preeista um alargameCto anelar,composto por trecho duplamente tronco- g:11H, com aresta :'a de separação.
e de supuelicie igualmente multi-faeJCãd:aetrecbo -este que se segue por

pelo fato de incluir; uma câmara de combustão definida por um invólucro tube
lar rotativo de acerda com seu eixo próprio; a montante da câmara de combustão, uma câmara de atengem, 'também definida por um invólucro tubular rotatie
vo de aaórda com seu eixo . prePrial meios projetados para estabelecer trôo
circuitos adequados para libertar os fumos através a câmara de secagem, atra
vós uma folga que cirdundka câmara de secagem e diretamente a partir da extremidade superior de Ane/esso do material na câmara de. combustãoee
de comporta projetados para ajustar ou mestra interceptar a passagem dos fu-/
mos em cada um dos referidos circuitos.
'Reivindica-se a prioridade de correspondente pedido depositado
na Itália em 17 de feverearo de 3965 . e 5 de maio de 1965 sob nas 734/65 e /
97/70, respectivamente,
Ponto na 1 do total de 12 pontos apresentados.
37a
39-33
21a 19 21b.
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que a . outra ponta do tubo pode ser presa ao Cabo

"¡RAMO N I 178.483 de 5 de abril da 1966
SX0 PAULO
Requere:Ia:a: MIGUEL CABREAA FERNANDEZ
PrivilOglo de Invenção, "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS AVENEZIAWAS COM?
12LEMENTCS BASCULANTES"
REIVINDIOACCES

EM OU RELATIVOS A VERES/ARAS COM ELEMENTOS
eASCULAITES", caracterizado pelo fato de consistir na formação de veneziamas a partir da conveniente articulação de dois tipos de placas, a primeiIa Inteiriça.° a restante preferivelmente &toda de aberturas, sendo tal aj
1 . "APERFEIÇOAMENTOS

ticulação promovida pelo encaixe das bordas enroladas piirciamente em asai
ral de uma .aba *aluiria 1 placa ,inteiriça, com as hordas correspendentes
Sgualmante enraiadas da ..placa perfurada, sendo que o encaixe reoSproco das
bordas enroladas permitem .) giro parcial de uma placa em relação Ãs adja.
mentes, em determinadas condiçães, sendo que as bcmdas espiradas, da aba .
aolid g ria com a placa inteiriça, encontram-se a certa distencia das bordas
desta, de tal , forma a que pelo giro das placas inteiriças, as mesmas Basca;
Iam eu relação A articulação.
Ponto n2 1 do total de 2 pontos apresentados.

1

Comun., por presilhas e pi
Ceberà ar comprifiiiddo atravãs dumd mangueira; e esse tubo podere tateben eja
butir-se no corpo do cabo, dotado então de canal Interno, em cuja ponta
deste vai adaptada mangueira de ar comprimido.
Ponto n 2 1 do total de 2 pontos apresentados,
TERMO N9 178.30 de 5 de abril de 1966
Requerente: JAIR AMARAL - MINAS GERAIS
Privilegio de Invenção "UNA FECHADURA COW'SEORBDO"
REIVINDICACOSs

1 • Os pontos caracteristicos da invenção, e laiv,noicados pelo
requerente, podam ser assim resumidos:
a - Uma fechadura com sistema de. funcionamento por meio de codl
go, conferindo, a peça em que 4 palicada, absoluta segurança;
b . Uma fechadura cujo funcionamento exlue o aso de chaverou Pá
ça equivalente;
e - Uma fechadura que naa esta sujeita a deuirranjos, tal e sim.
plicidade de funcionamento do sistema adotado;
d Uma fechadura de dell manejo e uso;
¥• P.a fechadura com "segredo" ou coaja° faoilmente Substitolve,
por outro, se necesdirio;
• Uma fechadura que pode ser usada, taubetn, comó trinco;
g . Umkfechadura em cujo mecanismo não fi,mr:, nenhuma mole,
Unico ponto apresentado.

41,

PD:d40 De' 42.201 de 17 de agasto de.1962
Petuerentel JOSÉ ROBERTO COSTA DE LACERDA - $ 10 PAULO
rrlvilágio de Invenção "ORIGINAL DIsPOsIÇXO ' CONSTRUTIVA DE ESPELHO DUCAV
WIVINDICACOD'S
.

campa, DISPOSIÇXO CONSTRUTIVA DE ESFRIAM

BUCAL", caracter
Juga pelo fato de, paralelamente ao cabo comum porta-espelho, adaptar-se .
j, conduto de ar comprimido. cujo Jato incide inclinadamente na suaerfScia:

2iNNO He 178.115 de 24 de março de 1966
Requerente: 41-3É AMADO DO LIVRAMENTO ROCHA . PARANÁ AMO EXIMPW,
Privilágio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM ARMAS Dr fOGO POR
ESPINGARDAS"
RrIVINDICACOrÁ

.1 - Aperfeiçoamentos em armas dó fogo celso por •xemplo espingardas, caracterizados pelo fato die'ser g guarda que :Slreunda o gatilho, cog
rediça para a frente no sentido dó liberar o tríSaidor aias permito abrir ou O
descaahotear a arma para a carga da acama, apSe a qual a arta parmansce ainda travado óta virtude do martelo corrodiço • componsado por mola bem como
travado na parte anterior por um braço apoiado por Gol, • *Obre o qual me a',Sia a extremidade interna do gatilho; estar travado na parte postsrior por,
posterior internalá guarda, sendo necessário fazer 8
um dente extremidade
1
guarda correr para trás afim de liberar o gatilho Para que o mesmo posea
puxado para u
,

%ato no 1 do total de 2 pontos apresentados
o °apinho, varrenao quase/neer goticulaWgua ou vaporTque_se . depositu n6.9.n
IQ emperfietio dito contudo 4 no feitio de Asbc, 30 alarga progressivaII heananiosanente no seu tirmino, de modo que JOU bocal e achatado
Iteiipedamente em calado ao plano de superffele do esp;lhd; ao . pa g io -
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nr:c, c.i n-o do 1971. 5!55
— —

dito filme !, e meios .no dito aparelho, paza juntar aos ditos meios do guiar e

TERMO Na, 177.031 de ,9 de fevereiro de -1966
Requerente: MATTEL INC = = E.U.A.
Privilegio de Invenção: "UM DISPOSITIVO PARA SIMULAR SONS DE MOTOR"
REIVINDICACOES

1 . Um dispositivo para similar sons de motor, caracterizado /
por compreender meios de ressonância não met6lica tendo uma frequencia natural de passo baixo e sendo adaptado para produzir um ruído Simulando o ruído
produzido por ,:tat motim- de combustão interna quando sujeito 'a excitação de /
choque repetida; e meio para submeter dito meio de ressonância a dita excito,
ção de choque repetida.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado
nos Estados Unidos da América em 12 de abril de 1965 sob n a A47.484.
Ponto nO 1 do total de 43 pontos apresentados.

prender, e aos ditos meios "transducer", e mOveis.de uma posição de operação
sonora, para uma posição de operação muda para acionar os ditos meios "trona
ducer" independentemente dos ditos meios de guiar e Prender naolita'posição/
desligada, e da dita posição de operação muda, para uma posição de enfiar, ,/
para mover-os ditos aeios de guiar e de prender, para uma dita segunda posi.
ção, durante a prisão dos ditos meios, desligados do dito filme
Re?vindica -se a prioridade do correspondente pedido deoositodo
nos Estados Unidos da AmeriCa fins de março de 1965 sob no 437.887.
Ponto oa 1 do totaí de 17 pontos apresentados.
f TERMO Na 177.600 - de 8 de março de 1966 1
Requerente: mleumnro)nmsg pm.g . . MINAS URAIS
1
de Invenção: "NOVO TIPO DE TRANCA DE SEGREDO, AUTOMÁTICA"
i Privilégio
REIVIND/CACORS

1 - No10 TIPO DE TRANCA DE SEGREDO, AUTOMÁTICA, caracterizada/
por ser constituída por uma caixa cilíndrica, contendo anais de segre'do, a-/
travessados centrallitente por uma chaveta denteado, provida de engrenagem pe.
riférica, excentrico,retentor, fixo na mesma, pendtao li,r, entaiháfeamando
helicoidal, entalhe longitudinal cursor da bucha da mola espiral, bucha-po-/
mando com seu pino retentor, que aciona amola espiral, trampolim disparador
etc., tudo CO20 apresentado foi no memorial descritivo,
Ponto n a 1 do total de h pontos apresentados.

TERMO Ne 177.6:5:-- de- 45 de março de, 1966
Requerente' RASTRO RODArCOMPANY . M.A. ••
Privilégio de Invenção: moscumggy PÁRA LOCAL/~ DE aOLOS R DE-MMIOS
grágsrecne, zw , mnago-A unlvILM3*

Rungracims
1 . Aparelho iotoarai g o possuindo um membro girével -contInua.
tente, em volta do qual é adaptadtvum filme.-paraser enrolado, pelo Menos, /
parcialmente, formando uma ligaÇão m6ve1 com . o dáo membro, aparelho ãsaet cá
'
t
raoterisado por compreenderem oombinação: meios isontados sebre o dito aparelho, adjacentes ao dito Membro girevel,-e-mantidoa numa. primeira posição
e , capa
para guiar e prender o dito fileteilm ligaçãomével,com o dito Membro,
-

10 í.3 t4
12

C4t

•

4j4

.

Xt.C 4 g

4444

k're
pr

-a..that
t

g

44,

RE/VIND/CACCER

1 - APER F' EIÇOAMENTOS EM MIMOS DE MARTELOS, caraoterizadoS " r •
por um tambor estreito, do paredes duplas'análare's,'repooSando sebre supor./
tda, com a parede interna formada por troa, peneira substituível, ' sendd previ&
no interior do tambor, um eixo Mdtrin h6 qual são montadas palhetás ra. /

J, 'provida de um bico de secção externo.
Ponta na 1 do total de 3 pontos apresentados.
4

•4•14

M3

. ..oto
oom.,o
.1-11uaa 0‘; ...s.,3,-Ç.,. ,.::33;..t,~ o`p3.,'.1
'• - -".bute O aitYao 8 ab eamotot
e
zes co
j serem
movidos para
segunda posição, a
1 os ditos
die, gáà sídt.N.
,„ ,‘É ffir.
.
„-.
_ ,,3 uma
aoaq matto' c maledU oh xttá. t.';ovl. a-ao. ..tto-3..-'a a4-t Oar e prender são desligados do dito filme,'dámodo cole este•po6er6 saren- 7^
.
1
.
7.1..jjYtige
fiado mentalmente, em voltai e removido do dito membro gi_
eS.o'g-41tr''ÊtP:tl=
_ .
U.Cf.tielq0 rm • n O(7, .5,-oO is.'oror X-:1 . n T04
o
.
.
.
'"
. dncer" montados em pivãooaannemom 9gitomjw.12122._su 1 ar e prender adfoacestes/_.
.,
ao dito. membro giréVel,.
ã .,, itc_._:
r.oj-tr/to.:::!ro girável/
.b..o
'''' 'F;0""/
- . 1:11:
.3.
•
ox o. ,
em relação som_trosdo,.
.(3 o dite - 17 lme e cae,
m
'
,
.•
•
ses de serem movidos, i A den/Lmente 414s ditos T.C.j.Or, de guiar e prender .
para uma posição desligedW para fora de tal rõlação som-transducing"Len
:

Requerente: LUIZ DA SILVA VIEIRA = SEG POIO
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM morgaos DE MARTELOS'

diais de ventoinha. que Sustentam artia nos quais'sfartioUlata os Marte/oa, /
sdnOo o tambõr feua,ado por um lado por uma parede e pela outra, por ta por.

á
• 91

í, tmmo Mc 177.595 de 8 de março de 1966 •

4-44

ir.
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l N9 .1./ .4ylpig e.. :.. ,ea!a ah
O otk osa.ta c:/t attâlma,
.O.o.r/a115'a obs.tiotno ::, Itood usL wo obom alRfotzaiS
ue' ows/-noMacefivoi:
1 ... oaiaqies i'to. t.teças oh sla1loaqoa oh Oft4Pt
00 ()Aulas MC etneemiaa0;,-
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5 Sta-f&r i

na ortogonal, em que g fixado um pino de lubrificaçro, carcaça essa

17;;..q4 de ai. do lem,iaro ln
T, tEMO
= = isNGLA'rnFtt
Requernte: Tde MOLin OhGAN17-A2IM

rovide de correspondente tampa circular o posterior, fixada na moera

: nvencão: "Atele !'.11W1PLA PARA NoLvAR ARTIGOS n;M TWLEAS PaS-

por, meio de parafusos providos de borboletas, sendo Ainda a dita

cure

ça provida das usuais. derivações laterais e diametralmente opostas, àes

ICAS E APARELHO iNCLUIN1.0 A MESMA,'

quais correspondem, já no interior da dita carcaça aias canaletes tem-

REIVI`WCAÇNS

bÉm diametralmente opostas, recortadas na prOpria parede, providas de

! _ Matriz m/íitip,a para moldar artigos de folbae pÁstieus,

earae xi:.aaa /Ar com)reurder um mlm,ro de cabeeotes matrizes montados em

11-

fc», e de um elemento portadr e.num, cada cito cabeçote sendo conduzindo

cavidades laterais, dispostas centralmente, com paredes em forma de aL
co no sentido longitudinal, e com secção transversal grativamente de
ereeente ate atingir a parede do fundo da referida eanaleta, podendo /

flutu nte no dito partador.Raivindica-ae a prioridade do c .arrespondento pedido depositada.
na In. ,laterre em 21 de dezembro de 1964 sob 11 0 51.835/64.
Volito n P 1 do total de 11 pontos apresentados,

/ ea

Fevereiro de 197'i

In

......waromewwwweerna

ainda ter a sua fase de fundo em arco reentrante; passando através dó
pescoço cilíndrico de que á provida a dita carcaça o eixo de acionamea
to do reter da dita bomba, por meio por

111210

de uma tomada ou terminal

de acoplamento do eixo com o motor de •um trator ou outro desejado,

A9 10a

;4 g

ai-

o esse que gira entre os seus respectivos mancais ' fixados ma dita coa,
daça, sendo providos retentores para o dito eixo; sendo ainda disposto, no interior da dita carcaça cilíndrica e solidário com a mesma,
rotor cilíndrico, ajustado contra a parede de. fundo e a tampa da • dita
carcaça, tendo . ° dito rotor a sua superfície lateral dotada do uma séwie de recortes em forma trapeizoidal e radiais, que se prolongam em
laterais planos até a periferia do dito reter, dispo coo eeeldietantemente, nos quais se aplicam livremente os correspondentes relates ci.*

ffr

dricos, confinados por um anel eilindrico e naturalmente provido

oe

um par de orifícios diametramente opostos, correspondentes respectivamente ;.s derivações de entrada e saída do líquido, e às canaletes de

0e/A 4

parede interna da dita carcaça.
Ponto 1 do total de 3 pontos apresentados.

0-1

7E-NM( Na1-75 • 312

de. 30 de novembro de .1965
Requ rente: DUNLGP RUBBEe COMPANY Lrmir gpINGLATERRA
Privelo de invenção . ',APARELHO PARA CONDUZIR EXTEiZS IDES DF MATERIAIS* EM YO
LHAS',
REIVINDICACOES

1 - Aparelho para conduzir : extensões de materiais em folhas, •
earc :trlzudo por compreender um pr'meiro transportador para o Matedeal, duae
platf:ormas de montagem localizadas uma sabre a outra, e um arranjo de trena
fere cía para fazer passar extens3es do mesmo material desde o primeiro trena
por/ .dor ate as plataformas de /rontagens, o dito arranjo de transferencia
senr:o adaptado para entregar as ditas extensiies tanto na plataforma suPerior •

10

com( na inferior.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita&

19

na -lemanha em 1 de dezembro de 1964 sob n a D.45962 xMa6.
Ponto n a 1 do total de 7 pontos apresentados.

TERMO

NQ 171.639

de 28 de julho de 1965

Requerente THE SINGER COMPANY - E.U.A.
Privilegio de Invenção "CIRCUITOS DE 03NTRÔLE DA REGULAGEM DA VeT,
DE MOTORES
PEIVINDICACEE$
-

Circuito para controlar a veloeidade de um motor enrol.'-d,) -

em serie por meio de um retificador controládo por .silício no qual o enrolamento do.campo do motor, o circuito anodo-eatodo do retificador de .
silício, e o enrolamento do induzido do motor estão ligados em serie com
uma fonte de voltagem de corrente alternada que também alimenta R ligeçã
em serie de duas resistencias, estando o eletrodo de controle do retine.
eador de ellício ligado atraves de um diodo com a junção das citadas resistencias, caracterizado pelo fato de que, independentemente do retifi-

/IQ 174.226 de 21 de Outubro de 1965
Ia inerente: AIPINO-TOMAZ DE .MUJO . SKO PAULO

cador controlado, existem meios de eontro/ar a corrente para o enrolemen

yllOgio de Inven40: "APERFEIÇOAHEVIOS EM

to do dampo, os quais inéluem um capacitei', p m diodo para carreger o refs

glie40

EOMAARe

11107VINDICACOW,

1- Aperfeiçoamentos em b'Çlbas 'caracterizados essenei,,,e,
dwonte "INT nolApreanduem una nrca0 pr v de ma projeçao

tido cupaeitor pela fonte do. voltbgem luvine os monentos em que 4 nega,
tive a voltagem do anodo ceLrelaçãe ao'necdo, um Circuito para denc.:rre
gar o citado concito atreves do enrolanento do Coupe quando a voltagem
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do enodo oscilar positiva, e meios para controlar a relação tempo de de
carga do-referido oepacitor.

n•••••••nn•••••••••••••n••••••••,0••n•••••

Finalmente a requerente reivinde a prioridade do

corresponaNa

te pedido depositado na Repartiçâo-rle Patentes dos Estados Unidos da And;

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na *Repartição de Patwtes dos Estados

UnianC

da A,erica em-

riea do Norte em 26 de agasto de 1964,sob o ne 592.474.

Oont 'o n(2, 1 do total de 11 pontos. apresentados.

20 de julho de 196/3„, sob n Q 385.866,

••••

alco ponto apresentado.
IS

Fig. 1
TERMO D. 170.850 de 29 "de junho ae.7.965
Requerente: FORO MOTOR COMPANY .
Privilegio de Invenção "BATERIA ELOTRICA"
REIVINDICACOES
.

1 - Bateria eletrica caracterizada por apresentar uma caixa, ume:

parca() divisOria dividindo a dita caixa num primeiro compartimentoo num
segundo cempartimentor uma pluralidade de placas situadas no dito pri

TEMO Na 170.546 de 21 de junho de 1965

melro compartimento, uma pluralidade de placas situadas no dito segundo.

Requerente: SOCIEDADE ANÓNIMA DE MATERIAIS ELETRICOS SAME"- SIO PAULO

compartimento, uma barra retá de material condutor de eletricidade liga-

Privilegio 'de Invenção "ISOLADORES DE.. CORRENTE ELETRICA 'DE MATERIAL PLU

da às extremidades superiores de dita pluralidade de placas de bateria ft,

TICO E SEU PROCESSO DE FABRICAÇXO"

dito primeiro compartimente e no dito segundo compartimento, passando atreves da dita parada diviseria, a dita barra reta de material condutor
sendo localizada abaixo do nível normal do eletr glito nos ditos primeiro

i

asIVINDICACOES

1 - Isoladores de corrente de material pliístico e se processo o
de fabricação, caracterizado pelo.fato do conjunto, ou seja, o nticleo ou

-rede.divisOria e com .a dita barra reta de material condutor, ..a fim de -

eixo e os elementos que compõe o isolador, serem fabricados IndiVid,ualmei
te em material plástico, sendo os.referidos elementos mo2, e - 4 na siibre o

constituir uma parede divisOria estanque entre os ditos compartimentos:

miolo° por meio de colPgem.,

c segundo compartimentos; dispositivo que entre em contato Com a dita na

. A requerente reivindica a. prioridade do correspondente pedido .

Ponto ne 1 do total de 2 pontos apresentados.

depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Americá em 08
de julho de 1964 sob n 5 581.059.
Ponto n a 1 do total de 6 , pontos apresentados.
10 14 13 14

1.3
21
15
Ávã.i

TERMO RR 170.636 de 23 os "nho de 1965
Requerente: WILLIAM CHARLES SIE - 33.11.1;
Privilhio e, Invenciío "APERFEIÇOAMENTOS EM CARREGADOR COMPRESSfVEL PARI

: e .4
'La.L.:2„122Ljr..4,

CARTUCHOS"
1

mumu No .170.743 de

25 de junho de 1965

Requerente: GENERAL ELECTRIC'COMPANY».R.U,A,-,..:),
a
Privilegio de Invenção "PERFEIÇOAMENTO , EM DISPvaiTiv0 DE MONTAGEM DE
-.10NDUTO DE BARRAS"
•
md11rINDICACZES.
1 - Aperfeiçoamento.em,diapositivAde montagem de conduto de bes
nas, caracterizado por compreender um.yepdural suspensor para afixar umalojap -.anto de conduto provido com,um range a uma viga que tem uma nervm
ris ou alma ' e um membro de:Jeforço,longitudinal unido amos-

compreez_:ndo uma placa Untada pena ser - disposta em um plano entredito membro de ref:.rço e dito flançá.e tendo ume Projeção Tara encaixar-

me

• dite, membro da rarorço e uma segunda projpçãe, para encaixar em dito.rflam
.
SC*

PEIVINDICACCES

Carregador para cartuchos caracterizado pelo fato de aDre$110
tar uma pluralidade de elementos de-Fixaçio de cartuvhos, um suporte ox•/
pansive; para 08 ditos 01801011 4-81 UE elemento-atuado por mola que entera•
em contato com os ditos elementos de fixago e adaptado para permitir
que o suporte dos ditos elementos de Tixacío 88 expandam para tomarem a
ma conrormacZo s . dispositivos para fixtmel por elca ttoidade as partes 8111
penares dos ditos cartuchos, em lados opostos, e permitindo a MIRO
.
simulta'nea de todos os ditos cartuchos,.
Reivindica-se a prioridade-do CorrespOndente pedido depOsitadej
, ta Repartição de Patentes dos Estados Unjo s da Ame-cio:4 0524 de junho.
.

de 196, iob
Ponto n5 -1 do total de 4 POntos'apresentadoWs
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por um corpo cilíndrico 4, de altura regular, tendo lateralmente

1214

som

ção 5, que constitui a lmica da
to circular 6, guarnecido externamente p2r um aro de Igual feitio, o qual
churrasqueira e na parte superior, um te-

forma um recipiente para banho-maria.
Ponto n a 1 do total de 4 pontos aprus atados.
TERMO Na 170.748 de 25 de junho de 1965
Requerente: ARMANDO GOES PENSA - GUANABARA
-Privilégio de Invenção "UMA CAIXA VERSÁTIL PARA rOMADA3 DE PISO OU PARED
REIVINDICAÇOES

1 , - Caixa ',;'er:Ját11 para somada de piso ou parede da espécie dez
45

"2

1

:rita, a.racterizada por compreender um caixilho básico de formato qua

37 . 537 de 28 de marco de 1962

Irnagulat que é fixado ou chumbado a um correspondente piso, cujo caixi-

, Requerente: LEESONA CORPORATION = E.U.A.

lho tem um plano inferior periférico interno aberto completamente inferi

' Privilégio de Invenção: "CÉLULA DE COMBUSTYVEL, COMPACTA, PARA

ft .

JFRAÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA'

ormente para apOio de uma placa de montagem de dispositivos elétricos qu(
4 aparafusada na resultante alma final da periferia do dito plano infezi

REIVINDICAÇOES

'6r do caixilho,
—
Ponto n a 1 do totál de 5 pontos apresentados.

1 - Célula de combustível, compacta, rara a zeracao qe ener-/
,gla eléfrica, caracterizadapor uma matriz plástica, porosa, revestida em /
cada uma de suas superfícies com uma -delgada,eamada metálica, condutora, es
tando dita matriz impregnada com um eletrOlito aquoso, e sendo dita camada/
Imet'álica respectivamente, inodo e cátodo.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita_
d,

40j

E4ads Unidos da Améri . ca

2r11

6 de abril de 1961 sob na 101.163.

Ponto na 1 do total de 6 pontos apresentados
MATRIZ IMPREGNADA COM POLUSTK'
POROSO RIDROFiT.ACO

„
OXIDANTE3.

uomAiïãfrfvFr.

0

okrow

4~11

9

NRE/ffell C5
i
ffieleaáig

o

-~m~
/
ERMO Na 183.982 de 25 de outubro de 1966
Fsquerente: PRUDENCIANO PEREIRA . SIO PAULO

rERMO N a 144.370 de 6 de novembro de 195E

Y.)delo Industrial "UM NOA TIPO DE CHURRASQUEIRA ELETR.,uaa vORTA21L"

Requerente: VIDROS CORNIRCIRWIL S/A. - SX0 PAUiC

marypicAcms

Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM PROCESSO DE DILATAR UMA TUBM

1 - NOVO TIPO DE CHURRASQUEIRA ELtTRICA E PORTÁTIL, fabricada 8,

LAÇO DE VIDRO FUNDIDO E APARELHO PARA O ESTIRAMENTO CONTINUO DE TUBULA-

8

ÇÃO DE VIDAd EM FUSIO"
xtEIVINDIcACtlag
-

Aperfeiçoamentos em processo de dilatar uma tubulaqão de 2

aro fundido, encivanto a mesma está,sendo estirada continuamente, dando -

Une uma seçãotransversal do tamnho e forma desejados, caracterizados pg.
lo fato de paadar a dita tubulação atraves da alma de uma Ji,dz tubu
•
an-dlifaTera . r4t211 a:.rnt la e tammillo exatos da.
lar, cuja alma Te;rile• .um
seção transversal ilue deve aãRnii; a tUbulaçã j a ser dilatada, criar uma
pressUo negativa no escopocorrespondanttque0a13201ga, para dilatar a tal
bulegão em contato com esSa -114;ttileg.AUdttír aJdanz a uma temperatura
tal que ela resfria a tubulaign;Veriliztá‘elneb/Meo com ela, para fazer20M que a mesma se contraia ligeir~rtuildurante a Ma p'assegeM
2."-.4'
`.‘ ii

J

I Zini

,^d
lorl

fl

17l

ao' fato de ser • formada por UM basegOIADUXIbÃO pequena altura Jna areate com degrau% como se ve em 2 e 3. cuja base circular á incimnda -

1,n2nvc ,.) obcsZ rnO or

,,_, : plfiyindie-se,,,a,pgkoridadpr&ueRarrpafolasfente pedido depositado
R~N;deegaPg1Ksj,21~loss 33.4ipter.4.égWri2a em 15 de novembro
,

•

at,&649.0a2U41tWhiãlíela'íãO:'drafiid6NdU. de qualquer outro matl
rial apropriado, em cli41(7,'-nabhi i4Min lignáveis, caracterizado pe

W; Y449: .4k:U.Y4., de.?1.

A,

de 102" n'n.4` ,/1 :

iadera ao O

;1 , 6%F.Pnt.0P43-,,,sle.,13,,Pc~falrfpgdos
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o caracterizado por =melo capacitivo entre ce eletrSdios de contrOle P
.per amplificador para garantir a estabilidade do sistema amplifica .
dóie/
' 4 requerente reivindica a prioridade do correspondente pe
didoxlepesitado na Repaáição de Patentes dos Estados Unides de America,
011 14 Mano de 1965 1 'Sob n p 455.683.4

:13 o

wompllumems

wr
img pr,dwza. II
f;5(
\`1

, 21

Ponto nP I dO total de 4pontos apresenzanos.,

r7.1

44
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1
TERMO Nia 178.547 de 6 de abril de 196S

24

Pequerentez HANS TRANS - ALEMANHA
Privildgio de Inv' enção "PROCESSO PARA A pABRICAÇXO DE-JANELAS DE MATERIAT,
AlEmbriC0 E :ANELA FABRICADA 1)2 ACORDO COM O PROCESSO"
,REIVINDICAÇOES

.

/ - Processo . para fabricar janelas de material sintético, cargo.
terizado peio fato de que uma ala de janela 4 confeccionada em . peã unica •
por Meio de resina fus'vel sendo no molde de fundição provida com um per.:
ri/ de 'vedação em forma de segmento de ' circulo, e sendo o perfil do caixilho reproduzido diretamente do perfil da ala j fundida, e, ainda, pelo 1.4/
to de que a a/a e o caixilho são. ligados entre si de maneira oscilavel e ima
en/ível . em terno de Um eixo que apresenta o raio comum a ambos os perfis
do vedação:
Finalmente o depositante reivindica a prioridade do correspondea
pedido depositado na Repartição de P atentes da Alemanha em 10 de abril
do 1965 sob na T 28.362 1/390
Ponto ne 1 do total de 9 pontos apresentados.
Ve

100K
T2RMO NP 165.167 de 10 de dezembro de 1964
Requerente: UNITED STATES STEEL CORPORATION = E:U.A.
Privilegio de Invencão: "PROCESSO E APARELHO PARA REVESTIR MATERIAL
FORMA DE FITA POR DEPOSIÇRO A VAPOR'
REIVINDICA

I - Um processo para revestir uma fita, enquanto passe sare
um suprimento de material de revestimento, dentro'de uma ceMara de vácuo,
por vaporização do citado material de revestimento, caracterizado pelo Eta
tagio de controlar a expeesura do material de revestimento depositado se,.
bre a fita, por condenação de vipores, que tem uma densidade maior na zona 'central do suprimento, a qualquer distancia sare ela, consistindo (1,
citado estagio de controle de localizar a fita em movimento, à medida que
ela se aproxima do citado suprimento, de modo tal que as bordas da da fite que se movem sôbre as zonas limitrofes do suprimento fiquem nst!..s
mas do citado suprimento do que a parte central da fita, sendo a fita lei.
calizada de um modo tal que a superflcie de baixo da fita.passe, aproxima
demente, numa região onde a densidade de vapor e uniforme..
Reivindica-se i de acSrdo com a Convenção Internaoional e o Nt
tigo 21 do Cedigo da Propriedade Industrial a Prioridade do pedido correi
pondente depositado na Repartição de Patentes dos Estados Uniddos da Ala.
em 19 de, dezembro de 1963 sob nP 331.840
.Ponto nP / do total de 7 pontos apresentados..

Ti 1.
"eu

eram N o 339.184 de 2 de maio de 1:9 66 :/ f

'152
•-

Requerentes RADIO CORPORATION OF
?rivileS10 de invenção; UM ZISTMAMPLIFICADOX,7
Reis;indickcães./1...4i f

e

^

1 . Um sistema amplificaddr compreendendoi" tan'estagio"pus.
pun e de anda empregando UnÈper , amplifidador'deíode a -gèrer Voltagens/
de sarda da forma usual "pne-pelliNzUneceaser'ibeeíreeitos-Aa'ligação/
entre a entrada do sinal e os eletr(5dios de contr51d . 'd6 , a45.1ficador trota
todo em "pus-pull% uma reCaPeraçãèPáêga'Ava -entre'a ..se:tÚ' re'eentrada /

io
T2RMO N a 115.203 de 07 de outubro de 1963
Requerentes WERNER RUDOLF SIEBERT .SX0 PAULO
- Privile g io de Invençãot "murara ELEMENTOS DESINTEGRASTES D1 02L0 DE og
TRAS SUBSTÂNCIAS,. ADAPTÁVEIS 2H ~fruam,
ACIDIFICADO= E BATEDEIRAS*
Áe' ,
REIVINDIcAçOgg

-
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Temo N.) WO.kiik á* 4 de ane&co de 3966
1 - "Originais Elementos Desintregradores de Oilo e Outras
Eubstir.r . das, adaptáveis em centrífugas., 1.16Uldificadores, e Batedeiras",
constit iuldos por uma sequáncia de facas rotativas montadas donjuntaMen'he

com as facas convencionaia dos aparelho' liquidificadores, mistoradores/
• centlIfugos, caracterizados pelo fato de ditas facas radiais poderem I
assumi, as seguintes configurações: circulares (11), em delta (3) 1 sim-

pies o/, duplas, com ou sem hastes cortantes; em feitio cillndricos
com pcúteus (7) on &reatas cortantes .14 perifária; em formato de roda kW,
com detes longitudinais

(9) aguçados; em feitio de peça filetada (10),

em pariras°, com arestas helicoidal afiada, podendo p er usada em Amaro/
da duas ou mais.

Requerente: . DPRR-OhlaR /NOORPORATED LU,/
Privilégio de Ineenelo "UMA UMIDALC DL WARM* Uffilêmeo

em ,AMMADO a
GONITITUIME£
101 s¥ Ma!
UFANAR
06
molhai.
PARA
linRAkk
nanvionwas
g
DO De AW. MX1400 E 4N PROSEM DM FABRICAR DIÇO IsAMINADD"
aaryamnvCIOW

1 - Uma unidade de afpara00 tvedliaandO et leminadaar ã MOO
brami seletivamente pérmeirel para separar os conetituintes de um eluildea.
de allmentaglo e um prece-mio de habrioar dito laminados*, sendo dtto
nados caracterizado peto fato de aereeenter uma 14Mina de aupowte tren0asg

.5eit'erstfcos condutores de fluido e membranas seletivamente permeheis daif
poetas em coaelto nas reepeetive,s superdodes de dita lhe!~ de suporte par

lOoto UP 1 do total de 3 pontos aprezentsdos
WIR

4eN0-1(

defird=r limites de esperaio ~Te os interittetoe de dOta 4~4 4N

suporte e o espaço externo a dito laminedor.

A y equerente reilvIndice a prioridade slo correePondffiffill
pedido depositado na RepartioRe de Patentes doe Matados; Unidos da holloing
me /4 de jane'.ro de 1965 sob n42 M£3.17D.
Ponto nP 7. do tete/ de /45 pontoe apresentados.

ao

TERMC N o 179.783 de 23 de Maio de 1966
Requ.rente: lERUIN10 PEDROSA ae PAULO
PRIVtÈGIe DE INVENÇXO"APARELH O ELkRICO PARA AVAft AuT0m0404, %REDES n

Pssor
WEJVINtICaeMS

1 - Aparelho elétrico para lavar automorels, peredas e .pssoz,eoefi tituldo par um motor elétrico e caracterizado por um áoge de capina.
geris que movimenta um eixo tubular, perpendicular ao eixo do motor, medo
pretegidos por
cise 'o jogo de engrenagenr e parte do eixo tubular estio
or
o
eixo
tubular
ter
uma das euas
p
Ma ,i apa eolidéria ao notar, e ainda
amtomidades ligada a um segmento de mangueira a a extremidade opoeta ote
eunladm do orifícios e fixada ao centro de uma eie0Ve circular ou feltro-

Requerente: S/A ZUB06 DRAD/LIT e = :DÃO RAUÉO,

gue,é envolvido ou protegido por ume elemento ou capa de borracha ou de

•

FI G. 1
ARK0 Na '..(8.1 . 75 de 45 co março de 1S6Pi
si to Invenglo: gravo PROCESSO 'DE LANOONITO VDMERSO G0

W4

TUBOS COM surms ELOTIOAW!

plietico.
Ponto n d 1 de %otal de 3 pente; apresentadas.

4141111.NANACUS

aortnuO DE WUB08 Cf

Noym ?Romagem D2 LANÇAMBNTO SUBMERSO
•

ELASIISAE, caracterizado pela possibilidade oferecida em assientar de

uma maneira contInua, no fundo da água, uma eanaliaação não flutuante done.
titulds de ,subos elementares com juntas eltdeas e al. larafuzadas, sem deamD
volver eatorcos de trago longitudinais excessivos, o . que permite em partl.
culmr'o emprago do tubos ic concreto mais ineendveis,gie vaiscuer outroa,
r. e.g e:vidade du Égua e principalmenço da
pento fl 5 1 4o . to:til de 4 Innthr..kPre4ált403.
•

ri
4."
—
~10~22:
0111~1111~'
~Élan
--r rr"
ttà I- H
75REO
1,7,17 de 07 da Junho ae 1965 -ei Cr, er
entes. NICHOLAS E. GRIFFIN
!
Priril;zio da Invençãor.,W,CIPrENSEFtWIR~ILIUAVEL"
tifvãjfi cittrunvaasn.ongli

solve,

alienarei, caracterizado pot
ãV;AP it; 1.0 011. *8S.r'C2
onetrc
• -0mv: ender "ma base triangular; dual*, primeiras oareder com

Sear.U-; n.„,‘
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beiradas cada uma • tendo uma primeira beirada ligada a uma beirada ,
da base; as duas primeiras paredes tendo cada qual uma segunda beira
da adjacente à primeira e unidas entre sí; e uma segunda parede com
pelo menos quatro bordas 1; uma delas ligada à base e duas bordas adia
cantas ligadas à base, cada qual ligada a uma borda das primeira* pa
redes, formando assim uma abertura de forma triangular entre a prima
ra e a segunda parede.
A requerente reivindica prioridade do correspondente n
pedido depositado ha Repartiçío de Patente, do, Ratados Unidos da

aza;

rica em 8 de Junho de 1964, sob o n0.373271.

Ponto na i do total de 18 pontos apreséntadoa.

iir

REIVIEN/42.a)B6

1 - Ga processo para recuperaçío da NI alou 'Co dt soluçón;
de sais de Ni afoU Co, sam_WrIzsdenor: adição de ferro metálico a dita
soluço; maautençio de noa temperatura na faixa da 100-30000;.bontinuaaí;
da reaçie resultante alá ume:quantidade ,nbstanclal de Nt e/ou Co ter si'do precipitada da dita soluço; I a seguir, a se paraÇão do di to PraciPia
tado da dita aoluçie.
Reivindica-só de acOrdo cor a Convenção Internacional e o Artigo 21 do Decreto-Lei 110 7908 da 27 de N,g6sto de 1945, a prioridade cict
correspondente pedido depositadenm Repartição de ktentia dos Pa+aaa,
;ridos da America, em 25 de =vedava de 1964, sob o n o 413.768.
Ponto n o 1 do tetra de 17 pontoe apresentados. s
0061.

Fig. /

90

•c

L6

L6 . 161
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•

10

'Amo -NO 177.956 de 18 de março de 1966,
TÉE10 Ne 148.396 de 10 de abril de 1963
Requerente' CHICAGO ERIDGE'd IBON COMPABX - E.U.A.
Iriviligio de Invencíos • RESERVATORIOS PARA LIQUIMOS MO TIPO qUADROIDY

Requerente! INDUSTRIA E com= TORREM LTDA. - SIO PAULt
Privilegio de Invernias " IpmnIppuumwo nfixontrznos NO ROICAt
DAS RIWINaS DESINTEGEADOR.j PARA BkOES e.
REIVINDICACCES

- dum reeervatdrio do tapo quadrdide tendo parede. la.tt
raie curvae oom a curvatura daa parede. laterais aumentando de cima para
baixo, o raio de curvatura B2 em pontoe verticalmente espaçados ao lor
to da dita parede lateral sendo igual à r
.1t2
jw (h I
onde 8.2 • o raio. de curvatura; T • a teneio na direção vertical numa a
as da largura de 2,5 cm. da chapa lateral, em kge. por centímetro; w
Orlo efetivo do líquido armazenado, kg. por centímetro cdbico; 1 . ume
variével ;relativa bancada no peno do líquido armazenado; H . a inteira/
altura do recipiente medida do fundo do quadrdide até a linha de capao-,
dados Suportar; h . a dietencia da capacidade mdxima para qualquer ponto P abre a chapa lateral curva; e k . uma varidvel eeletiva-baaeadr
aa altura do líquido armaM' aando.
. Ponto n2 1 de lo , pontoe apresentado.
'

f

• 11nt

doras para raç'des, compreendendo um rotor formado por dois discos menti.
dos espaçadamonte por pinos que servem de eixo para o elemento batedor •
picador, caracterizado pelo fato do elemento batedor e picador ser forma,
do por uma placa inteiriça em forma de palheta que toma Vida a largura /
entre os dois discos sua extremidade livre e externa, placa esta mantida
de forma oscilante nos referidos pinos aspaçadores que lhe serrma
XC

Ponto no 1 dc total de 2 ponto< apresentados

- ---- -- ,
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1 - Aperfeiçoamentos introduzidos no 'rotor das máquinas desintegra»,

P
il I il

TERMO No 172.396 da 23 de agOsta.de 1965
Requera-aa: REPÚRLIO- STEEL.CORPORATION
Privilegio de Invençío; aPROCESSO PAR.± . RsouPERáçtto DE NIQOEL E/OU CORAI«
TO DE somiçoEs DE SAIS DE NÍQUEL uou COBALTO
r•

,Aamo No 198.014 da 29 de março de 1968./
.Lequerente: SERGIO ALVES FROSINIWSIO.PAUW„,
nodelo Industrial: NONO MODUO DE VENTILADOR PARA VEICULOE./

Rei'vindicaOes./

1 . Novo modelo de ventilador para veículos, previsto /
para ser aplicado, de preferencia, no painel interno do mesmo, caracterizado por compreender.inicialmente a carcaça ou corpo.externo
em formato cilíndrico retilíneo, com metendo longitudinal Aprexi
nada:tente igual a uma vez e oeiA o alastro de Isento transversal
a tendo aprenas uma base fechada, omo =apequeno orlficio ~tini
e cuja aresta de separaçGo bom a superfície literal 4 fortemente a
redondada, dito corp receberia° ainda; na beiel g posta • aberta, lial;
tampa plana circular, com4rtrolga aba lateralertogonal a soa g5
no; e a reieria'a tampa seridd-dotedi'de s-airrfoqux6o orifício central ' .
\5'

‘ DIA410
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de onde salienta-se um curto eixo .eatillneo, de suporta para a hl.
11.;e prOpriamente dita, a qual, por sua vez, is formada por um cubo/
cextral, de seco longitudinal em ogiva; e coa pás radiais salien.
tos de sua periferia; e o conjunto incluindo ainda um suporte para/
a sua aplicaçla , e fláaq,:s ao pal...A2 do veiculo, remado a partir de
UIGS haste retilínea, de secção transversal circular, com uma das eiE
tismidades provida de garfo terminal recurvado em U, aplicado, por/
parafusos extremos, em pontos diametralmente opostos da superfície/
lateral da carcaça do motor, dita haste aplicando-se ainda, p.111 om
'Gra extremidade, na base menor de .um bloco tronco -cOnico, de cuja
base maior e oposta projeta-se um. terminal axial, rosqueado soder .
tunantes tudo substancialmente como descrito e ilustrado nos dose nYos anexos./

• Reivindica-se a prioridade do pedido earreSPOndant~al
/soo na RopartiOlo de Patentes dos Estados Unidos da Aelrioa, MI 16 da
abril de 1965, sob A* 448.778.1
Ponto n* 1 do total de 10 pontos apresentadelj.
TERNO N* 162.803 de 21 de setembro de 1964
Requerante. NELSON' DO COUTO E SILVA MARQUES LISBOA- NINAS OBRAIS
Privil4gio de Invenção "RSCADA PORTÁTIL CONTRA INCENDIO"
REIVINDICAÇOES

1 . Iscada portátil e retrátil contra incendios, Caracterizada
por uma pluralidade de seções laterais sucessivamente articuladas uma na.
outra, sendo as primeiras articuladas em uma placa-consolo que por alie
O. articula em pracas-tiratnes providas de gancho de fixaçio.
P onto n* 1 do total de 7 pontos apresentados.

Cnico ponto apresentado./

1

f-10. 1

FM0 N p 178,.741 de 1, ao abril de 19j6./
iAquerentot t.URRAY JERUME RYMLAND./

e

,. iVilágio de InvencEos CAMA.PORTATIL.,

\
N

Reivindicações./

de
1 • Cama portátil, caracterizada por compreender tua
stcções de cama, ditas aecções de cama, ditas aeoçUe tende, mei* me
porçÃo de painel de cama e porções literais dependentes, UM sina,

TI01.40 RO 198.011 de 29 de março de 1968./
Requerentes 3'088 CARLOS GIOVA1lETTI./SE0 PMJLO./
Mteelo'Industrials Novo mopLo Px BOTÃO PARA ALAVANCA 1)5 . CAMBIO
PA/N
a malcupos AUTOMOTORES., beivindicades./
1 . Ylvo modâlo de bote° para Rlevence de dublo e ped.
0£ de veicules automotores, caracterizado pelo fato de apresentar,
411 forma da uma cabeça humana descarnada, comumente, chamada de cavei
ri, tendo G caiam craniana coberta por um capaçete do tipo sumido $4
los pilotos de corridas autonebillatioaa, tra gando aculea prOprioe/
per* *atas comPetig8.8, tudo conformo descrito no •amaria/ e /lua
credo noa deeenhoe assexos./
dnico ponto apresentada./
FIG.I

14
:utormedilrio liado rivoielmamte ao bordas *Odeentoad• &Má bsettÁLV
is cama, ditas pontes laterais dia ditas unem, de tema incluindo ume
:Auralidade de pre3e9Nrou pire dependente., dita. prej,98.8 ou ple ea/
;Ida uma das ditas eeco8es de Wilm4 adaptados pare engatar ecoe os pg. /
lorrnepondentas asi outra sacola& cama, para rornerperedey leapineie./
leccionais', fechadas, de nma.setrutura portátil semelhante a valise *o' ;.

4. lifm/

Cl
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3 cit aoril de 1966 * / r
Requerente: TU GILLEXTR 00MpÁNY./8.U.A./..
Moáâlo Industrial* NOVO MODO DR GARRAFA companavad

TÉRMO Na 198.096 de

TA440 .NP 142.945 de 26 de março de 1963. ..
Requerente: STANDARD P.LRCTRICA. S/A. - GUANAEARA,
Privilegios de Invençio: " MOLTIPLOS-DS FIO NU"
ASIVINDICAUSES

HALWAIIImatail

1 - UM mátiplo de fie nu para comutadores de barras cruzadas com /
contatos com molas de fio caracterizado por compreender laminas de molas
para manter as molas de fios dos ditos contatos. Meios isolantes tendo
entalhes para receber pontas terminais individuais dos ditos contatos de
mola de fio e entalhes nos ditos meios isolantes para receber . os ditos
fios nus obrigando os ditos fios nus, individuais a atravessar tais entalhes em distancias diferentes das ditas laminas de mola onde cada uma
das ditas pontas pode ser facilmente soldada outras pontas selecjonadat
dos ditos fios flue.
Reivindica-se a prioridade de irra' pedido, depositado no Serviço de Patentes da RepUbliCa Federal Alemã, sob o tÉmero St 19 040
3 de abril de 1962,
Ponto nP 1 do total de

5

pontos apresentados
2

2

modllo de gastrafercompeimivel *a gera pliotlef
pelo
fato
de compreender uma porção de corpo prinel
rA **leteM maae
pai tendo o formato de um tronco de Cima reto invertido, a =Sere&
cie cônica do qual se disp3e a um pequeno angulo de caros de doa /
grXus com respeito ao eixo vertical da garrafa, a dita porgio prim.
cipal de corpo estendendo-se do fundo da garrafa et; ollroO de einem
oitavos da distancia do tOpo da mem" e sendo ligada ou calda a0 I
seu maior dilmetro final a una extremidade final igualmente de alia
diâmetro de um tronco de cana reto no invertido de Uai POVOO ia.
termediária da garrafa, essa porco interaeditrie estendendo-as AO,
o tripa da garrafa em uma distancia tendo eliroa de um oitiwo do oz.
tenso da , mesma e com a SUM superfície 0011iCA se 3italla4. a UM Mai
lo ' de.cerca de quarenta e cinco . grius com respeito ao eixo verti
cal da garrafa, o restante da (atendo da-ca sento °cupido pdief
de cone retó cuja superfície oan.tóla 4 snbstancialmente ;ornato II
da porção dó corpo principal./
1 -Novo

2

11

GINEMIME
•ngemee- =Em
meerner
gamememme

Ponto n9 1 do total de 4 pontos apreeentados./
-3

3

11~~11115
1111~~11
me

/11111111n11111111111

TER?:0 rw . 178.54 de .11 da abril de 196é
Requerente: -MOISÉS VALENWIMMIGDAL - ARGENTIn.
Privilegio de Invengae "CURSOR DE TRAVAM:TO PARA FtCEOS CORREDIÇOS"

RSIVIDD7caçOss
1 Cursor do •ravamento para . fechos corredi9Oa, do tipo.que•a,
,
,
.,• .
presenta uma abertUra para cada uma das dlzas netades da cremalheira; res-

pectivas 'Aulas curvas .convergentes que se prolongam dessas aberturas; uma
•
.
.
Cunha da4 ditas : aberturas; lima cunha de lalfurcaçEo situada entre as ditas
aberturas e uma • saida na convergÊncla de dítas i4as, enfréntadadita-

cunha de bifurcação; caracterizado ge:r...d'h' teY415e areferida cunha de bifj2
caço á provida, segundo do aVi)tafio''de 2 liffiátiaïile'
onde está alojado um trinco que atrás g á --6
cegai-daqual o dito plano de sino
PIanidrieti, à1; t 'tendo - O--nlildfde -triià ' n: Parte voltada para a abere~dacifta"emá-ra-611dride-teãí
estando, na dita'caaara ', MEL*6 s uChda g-I;Wihállia'WaVÉá- oi .a:
abertura de chave é; ná dVCfa q ta:TVilnd' r;aW6 álãiá"O' gg 'ai ^ de- n =
ma daliãncia ciiCndrica, cujo eixo : e paralelo e kal'ãiéterieirda*daeil.
do referido disco; estando apoiada's8bi , eMg ni'di¡Whique apreses
ta a abortura . da chave una arruela de .0. 0zá'o,e sobre esta atempa da
mara . cilAdrica também provida de

[Ont o n a 1 ao total de

a-be.-;-tu'ra -."...
d•kutiave .

TERMO N o

175.071 de- 5 de novembro de 1965*
Beenerentes DOSO NAKAMORA - São MIO.
Friv.1.14gio de Invenção:2i3vo
"
o ORtGIUL CLASSIPICODI anosos e
ERIVINDICAG025
1 - nnfivo E ORIGINAL cLissinton DE OVOS*, que se caracteriza es
sencialmente por ser constituido da urna armação Cl) metílica ou similar/
provida superiomente de um canal inclinado (2) provido a Intervalos rege
lares de !Ureia (3) e' ne s *. ligam a saidne (4) sendo cada furo (3) tombado
por uma p; (1) ,4rtictileda n.parie.clintral e providas do oontrapisos(6),
. ..-,..,.- mas extremidades
opoetala fixo .a cuidá p; (5), na extremidade oposta h(
. .
um tirante curvo (0_41 iit1 )
. g4 &) niO..teolob tota2Mente a parte suporia
dos furos (3).
Ponto n o 1 de ,.0tal
¡ontoj spromtádoo.
.., da 'a
.
-...5, A
:
. .. ....,,,
. Fisd .. ,

:4,:,

.:

ve

pgsjtostprosenta

61;

4:1010

'AWOWO›
.aWr
"
j
. 57.
2
trx.j$
t',..~%

VY'°;'!ti,~4!:

f2d-p44-J
pau
tiLk,
W40 Pacen¥ái-eqe.:tx5
offi»Se, onn tr,4 ít0Akbet totftso±sW2

%,~44(4,isek

411
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5)2RMO NA 174.863 de 26 de outubro de i 1961.
Uquerentet-YOL AND O TOGNATO . SIO PAULO.'

to superiorMente e munido de tampa renque:Ida, sendo que tal dope:dto!) 02

irivil;gio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS ao SZSOS :LIMEM*

sua parte superior se apresenta com dois-orificios radiais em diferente°
nivele, o mais inferior externamente oomunicante com topo de canalete dAg

)34221~

poete segundo a vertical no re*ferido corpo novel central

Aperfoiçoamentos'introduiidos em fusos t;xteis, Oaracterizadea,
3or prover-se a

fase

Foto no 1 do total de 2 pontos apresentados.

anterior de sua base de um receptámlo

ineaRado e munido de botes au semelhantes, botes 'esses dispostos atroe

T-tÁMO No 178.176 de 25 de março de 1966

Vilasados radial equidistantementuzia parede cilSdrioa do dito recept;

Requerente: JOSÈ LUIZ TERCAL m= 510 PAULO

*calo e mantidos, com press g o, em direção central por meio de =assoada/
usa destas paroialmente introduzida:em cada boto e apoiada :ha nilrege cs,N

. Privilég io de Invenção: "MÁQUINA PARA FABRICAÇXO DE TACOS TRIANGULARES COM/

ENCAIXES DE SOBREPOSIÇX01

l'Indriaa interna da capa do receptáculo.

REIVINCACDES'

Ponto no 1 do tk.tal de 2 pontos apresentados,

1 . MÁQUINA PARA FABRICAÇXO DE TACOS TRIANGULARES COM ENCAI.P
XES Da o0BREPOSIÇXO, formado de uma armação (1), comum, porém . caracterizada
por ter duas fresas (2 e 3), horizontais e situadas em níveis diferentes do
forma que, enquanto uma delas cava urna saliencia na metade inferior da bor.
da do taco triangular, a outra corta uma reentrância, em posição correspondente na metade superior da borda do referir° taco.
Ponto n o ' do total de 4 pontos apresentados.

00 go 169.193 O. 26 de abrile,4 1965

TERMO N g 159.748 de

' Beluierente. CONSTRUTORA DE APAlitELDtS E MÁQUINAS, INDUSTRIA E'COMERCIO
C.N.M" A/A.

810 PAULO

4 de junho de 1964

Requerente: COLUMBIAM CARBON COMPANY - E. .
RrivilOgio de Invenção "PROCESSO E APARELRO PARA A FORMAÇÃO DE AGREOADOE

Fr .v114gio do Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM OU RELATIVOS A MOLAS PARA Na

DE MATERIAIS PULVERIZADOS"

.1Wr

ms/vINOICACOES.
JIRIVIDIC5LCORa

1 - Um processo para a pelouizo'ip de material pulverizado em .

1 APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A MOLAS PARA PORTAS", es

que UM massa de material pulverizado e um liquido de umedecimento são sul

Pea , i constituidas por corpo central circundado por mola espiral e'mergulna

metrdos a agitaçáo mecÊnica, caracterizado pelo fato da regulação e con

do inferiormente em °leo do mecanismo' hidriulico de retorno da mola Os

trOle das caracteristicas das pelotas resultantes serem automaticamente realizados de acÉrdo com a qúantidade de trabalho gasto na agitação da.
massa.
A

requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de

positado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América em 6 de.
junho de 1.963 sob n 5 286.0142.
Ponto lio 1 do total de 20 pontes apresent,,aos.

4

Wire* a 0:941io 1101,1124 ecoa MOvimentação vertical do mesmo, com exposl
SIMbiente da parte tuperior . uo mesmo quando da citada ,elevação, casc ataffiateGalm49.140 de ~aguam dce t slitt,
corpo, abor.

ÁO GO

Z.•.t

o
Sexta-feira 19
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TERMO N 5 170.284 de 9 de junho de 198,
Requerente: ERITISH NYLON SPINNERS UNITED . INGLATERRA
Privilegio de , invengão "PROCESSO PARA FAERICAR UM PANO Riu TECIDO"
REIVIND/CACOES

Et processo para fabricar um pano não tecido, earacteriaaao
por compreender os estágios de: forfflaruma estrutura compásita, compreenda
do uma primeira camada de fibras como a-camada precursora de tufos de fibras, toa segunda camada de fibras l ' como a ,Amada de ease,puncturar a 02,
trotura compósita com agulhas num teor de agulhas, medlante o que fibras
eão levadas da camada . Precursora atrav4s,da camada de base alám da superIdeie planar de qual elas se projetam como tufos de fibras e, deposidisto, submeter o produto, puncturado com agulhas, a, - pelo menos, um tratam
,..

to para assentar os tufos de fibras.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedilo
depositado na Repartição de 'Patente g da Inglaterra, em 9 de junho de 190
sob n5 25.779.
Ponto n 5 1 do total do á pontos apresentades.
/7 70
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III)

paraAajeglio da.combustível nestackark 4i2i0x10 na direçao do és.
ociamento do ar, um dispositivo de igni0o para partida da sairquioa /
na parede da mencionada câmara, uma porco de parede nÃ& refrigere:
de na dita Jeira eia oposiCloSo -dispositivo de igni0u, um feche
monto hemistirico me ambas as extremidades da câmara, uma porçâo /
*Ui* antro *ates fechamontos tendo R forma de um scilido de revelaealk da injeglo do combustível, Um canal de ad
a 41044444 A4 dig
miado dirigido tangencialmente A4 direglo da parede da câmara que/
*importa o dispositivo da ignietIo è situado a' djacentemente ao cilindro de trabalho, o referido dispositivo de injectfo de combustivel /
sendo arranjado ma oposi0o a dita câmara e dirigido na direeno de
porgtio . mio refrigerada da parede . da citada câmara de misturagno, de
modo que asdimegfes de admissâo de ar • de combustivel slo'substan
cialmente paralelas uma mitra./
A requerente reivindica 4 prioridade do correspondente/
pedido depositado na Hepartiçâo dá Patentes da Hungria m'S de Se termáro 44 1965, sob ma PA -833./
Ponto na 1 do total de 4 pontos apele entados./

20 •

//
).12

TERMO N a 153, 2 73 de 2 de outubro de 1963
' NOE &NANUPACTURING CO., INC.. E;UJ
Requerente: AMERICAN FL A
Invenção."PINCÉIS
E SEMELHANTES'
Privil4gio'de
REIVINDICAÇOES

Pincel bu semelhante compreendendo um cabo-tampão-na parte
.-.,enteira, uma Virola adaptada ao cabo-tampão, cordas montadas na parteanterior da virola e uma massa aglutinante que fixa as cordas e o cabo tampão,a virola, caracterizado pelo fato do cabo-tampão ser provido de .
'membros de fixação (21,22) dispostos anularmente em relação ao eixo longi
tudinal do 'cabo, e cujos membros de fixação (21,22) que ' se enterram na.
massa ' aglutinante (1)4), consolidando a união das partes componentes en!.
1 •

tre si.
Finalmente a requerente reivindica a prioridade do correspondeL
,te pedido depositado na Repartição de Patentes na Austrália sob n 5 16.445de 62 em 8 d outubro de 1962.
tn ohto n 5. 1 do total de 7 pontos r,presentados.

rteme Na 176.945 de 4 -d- e fevereiro ds3.966-./
m
. ,
VAllalat./
Requerentes TicaN0INIntx )(aves Crégpari Kulkereskedelmi

era HUNGRIA./
;
.
EM NdQUINAS DE CoNIUSTNQ /
ez, iyilágio de Inven0S1 MrsarziçoAMiNT0a
nrriediÁ

S.

,

;

4_1.

'

.
,
1.,
r-,
nn\, 1 .umomaquIna de 'Combustno internarznanant.nr.uzada
por
de miSture
.9.v3 de trabsilhb, uMa4kmara L
dispOr de'sp;t6
.... menos um cilln
dispositivo /
ção neete cilindro coa-e dilástio de ar tangencial, um
......"'"'-.- -.......*+.......,-..,"`"

;•
Fig.f

TERMO N5 178.1497 de o de abril de 1966
Requerente: LIOENTIA, EEMAN & BRUNDIN - SEÊCI
Privilegio de Invenção .APERFEIOAMENTOSIJM TETOS FALSOS"
REIVINDICACEEq

1 - Um teto falso, abrangendo uma armação circundante que e' -Orada à estrutura do compartimento e uma folha de material plástico, esti.
cada em posição dentro da arMação pelo encaixe de nma borda da folha com
a armação que tem um canal longitudinal, orientado para o compartimento,.
cara.carizado pelo fato de que a parede inferior do canal 8 formado com .
an ressalto, orientado para a base do canal, que a borda g feita de um ng
terial elástico com uma sução transversal tendo uma pção mais fina e
ma porção mais espessa, sendo a porção mais fina fixada nas Zeiradas da
folha e o extremo livre da, porção mais espessa encaixada atres do rema*
to quando . a .bords tiver sid;) empurrada para dentro do canal, que a sução
da borda assume a forma 'do um "V" ou 91% e que a tensão na folha balança
a borda dantr 10 cana:. p g ra as .samir uma posição 'acunhada Impedindo a ré.
tirada da borda, quando a base do "U" da eeeção exerce pressão..00ntra
parede superior do canal.
Reivindica-se a prioridade-do : Correspondente rendo depositado"
as Repartição de Petentea da Sucia, se NZ de abri,l,de 1965 eob.pa4.74Lid,
-. de 65. -'
s
•?&O.) •
,
N*1 t:
d t'ó1 d.e5 isófitos spneentadm,
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TERMO E a 176.690 de 23 de dezembro de 1965
ME )' PD . 176.581 de 21 de Janeiro do 146

.Requerente: UNIREM KAMIMURA - SA0 PAULO

Reqv'erente. SKANDIUAWSKA APPARATIKDUSIr AS - SIL/C1A

Privilegio de Invençõo "APERREIÇOAMENTOS EM RdWITVOS AO APROVEITAMENTO Doi

Pri .alegio de Invenção "PROCESSO DE FABRICA0Y0 DE TAMEO=S PARA UJE.:7."

VEÍCULOS EM MaRCIle

OU :.91JECER MATERIAIS EM FORMA DE TIRA COMO nous ou FOLIAS COMJnTAE"

ÃÕZSINDICACrES

usxvitwcAuNp

1 - AperfaIçoamentos em o relativos ao aproveitamento dó ar ceg

1 - Um pro,esso para a fabricação de rdk.a,

veloulos em marcha constitddo por um aparo ao altocom a bace aberta, sendo, nesta base adaptada e corrediça no interior do
cilindro, comprida por' uma mola espiral, usa peça com dentes em um ladóv•i.
em formato de cremalheira, cujos dentes sio angatavele e desengatareis MV
uma' outra peça suporte, com dentes iguais, peça supo;te •ita . Jpara fixagio
pelo alto, as molas das rodas dos nímios, e sendo a poça cursora no ta.

cs2riar ou aque

primido pela trepidação dos

lho caracterizado por um cilindro óco . alongado, dotado de flanie

materiais com feitio de fita, como esteiras e similares, tendo muz:aUes
óe 3iX0 em cada extremidade e sendo providos de uma cama:: com uma entrada e uma sarda para o moio de resfriamento ,ou aquecimento, dita c:mara 10
cia,isada entre uma capa externa e una capa interna- 3 ears , terisade nor
xess entre a capa interna e a capa externa, ditas &anatas compreendendounimaterial el4stico o preferlvelmente isótropo, e por meies para deslo
ca 'r as gazetas contra a capa externa para deslocar e/op modificar . o feitl
o :ia capa em relação

à

tenor do cilindro dotada de diepoeitivo de fixaçõo . da graduaçío do anta:
• te dos dente, da cremalheira, .do suporte ase da pega cursora, sendo •ata

capa interna por meio de pressães de 'vários valo

r(s aplicadas em ditas gazetas.

• pega

Tinalmente a requerente reivindica a prioridade do corresponde;
t pedido depocItado

r

na

dotada de um pino para adaptaçío de uma

pega

do oaellaçío de quadra*

• tei.

Repartição de Patentes da Suecia, em n. de jarg. i-

Ponto . n 2 1 do total de 4

pontos apresentados.

1.96;-; sob' /-10
Ponto n Q 1 ao total r ic V pontos apresentados.

Fiq.1

4.

14

n

g

rsRmo N), tur2.o6r. .cré,
.1cquareatelY16..:

,J,,
-i2 de agSstió '291.'1.965'

•

O.1;::Port . ,pf. c , ramouRS liiii CÕ8PÁE.: .

r

r.U.1.'

j

Priy4.14imêinvjn§1,evPurstrmánco'ApERPit4tdR6
•...,2át:.:,7...,.

A'

. ,4). . ,- ,

ggrahmitikdeet:' „

J,

. ,, Q.,,,,

de una pIural4dade d e."C-Orala—pi;alelos, dr ísol imor -;fAirvefW, -dts9to
Ponto n p l ' do total de 4 pontos apresentados.'

e

i
4
.
/.e.
Privilegio de Invençhot Recuo MedNETIq0 DE MIS OlymAIS PERNAS; /

de maior largura, ca th ca ' sda dactnta se do c31stituid4i de 1rUe 0.uralidg
j
.1'
de de , cordeis, paratelo g • posJ
UfIrm,a4 etidb de,,a.i., -tt:Je611;14, 5 Óribb.tidcn
,
em material de esp ast pmer
fe:1 e; ,ituadi epb'stancialmentó,par ólos ao
plano equatorial dq
4co, ca4a ca4 j 4"-- reacaça .ssnIN4 'st 't.u_ida-

0

e

i DERAL Aum./

!,,,

1 ... Um pneumktico contendo uma banda de rodagem e sendo reforo,
do com camadas . de carcaça e com uma cinta c ltInfereACIal'Cienndendo a camada mais , externa da carcaça, caract .erizado,Pelo 'tato da cinta ser mona
J tituida de camadas "ikiterA' relatamente astreJ,ta para Uma cóbday,erterna

aUbstandialmente em planor radiais do pneuMet10.:'''

.

or
lo
, -2 ..
'TRISMO ES 178.559 de 11 dó anriídS'144./
,
. Requerente, summs-scumuarmuà árgmusspi4scuprdmixfaid, ?R
13

2 . 12

,..

i
JJ
OOMpOSTO DE PURAS dá GRANULAÇEd ORIEETADAd r1
..,..i
Reívindldacões:/

1 - NUCCMO mainetic-oíde t-riii-

.--

• " ''n ',.
•,

als pa rnes;

-(íaontínle) 4,

coMposto de falhas cism graeulaçiósimp2.2$ e uplam te ordentada k,,

prOprlo para ‘,Arelhns MlàriCos lide 4nçko, particu1ariueute trilas- .
!
t.
fbx'llad"es e. sistemas 4! ./t'0!.RÁ,./;.!.faLSSIT 042-111,1a..X.N/9...0.41°'
ni.ur.Vadia ae camadas de talhas,

cham-de com

stas iforée -

manto de liminas Com;recorta/etangular, .ss.ni.o .qac lla

~44 (Cl .

nadas sucessivas, a4ernadkáentelum8 pa rte de juse consi e em ".I
lha . com granuiaçao dápkalsollte-orientad --(montertrara-mats--uda :dh
cujah direções Magnâleas firlsferinciai# se eáendoka diAçÃo

a ei,

.

DIÁRIO oncrik. (Seção 111)

Sexta-feira 19

de jugo e e outra Agi direção do eixo das pernas, e, ainda, pelo/
reto dg que esta laminai ema contextue mibice se estendeininterrup
temente do cem o externo de una perna externa ate ó canto externo /
da outra perna externa, e abrange todas as lamines dás pernas da eia
nada, eonfocciónedas por meio de falhas com granuleção simplesmente
orientada e cem a sua direção preferencial situada na direção do el
mo das pernas, sob junta A tope, ao penso que as laminas das pernas
le estendes ate o outro canto frontal do jugo, e, finalmente, pelo/
fito de que o jugo é' formado, nesse lado g pelas extremidades das./
laminas das pernas e por partes retengulares intercaladas entre et.
teu, feitas ignalnente permeio de:Alheiem granulação slaPles
mente orientada en situadas com a. sue direção magnetica preferencial
ne direção do fluxo, partes essas que apresentam 0 mesma largara /
que a fOlha.oposte do jugo./
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TERMO NA 169.064 de 20 de abril de

1965

Requerente: ETHYLENE=PLASTIQUE ...FRANÇA
Privilegio de Invenção . "NOVO PROCESSO DE PREPARAWEE RESIEA DO•riPOINI
LIOXIMETILENICO E PRODUTOS IESIM 0RTID0át:
REIVINDICACCIE

preparação de resinas do tipo poliOximmetilik
fazer a polimerização de um trhero delicio de ale
derdo associado, eventualmehte, com outros monimeros,. rima temperatura en
Processo para

alce caracterizado por
perior a

uo

gg e, de preferindia entre 180os 25000, sob presa° eleva%

e, de preferincia entre 500 e 4080 Ei/d.g.
Cepositados'
na Repartição de Patentes da Inglaterra em 22 de abril_ditt 1964 sob.deno
superior a ZOOKg/cmZ

.Reivindica-se a prioridade do correspondente pedidp

16. 660.
Ponto nu 1 do total de

depositante reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado DA %partição de Patentes da AleManha, az 12 de
%elo de 1965, sob o nemero 3 97,049 vIIIb/21d2./
a
ltnirea pento:apregaótade./
VI

4 pontos apresentados.

fig.1

1
n••••••n•.

-

1 65.295 de 14 . de dezembro de 1964
Requerente: Sfl1O REMIAM E CIA = = SIO PAULO .

te

5

ittMO NO

TERMO Nd 160.055 de 17 de junho de 1964
Requerente: VIDROS CORNING BRASIL S/A. - SIO PAULO
Privilegio de Invenção "COMPOSIÇIO BE VIDRO DE BILICTO E PROCESSO DE .

REIVINDICAODES

PRODUÇXO DE ARTIGO DE VIDRO POTOTROPO"
1 - Composição de vidro de silicato, caracterizado pelo fato .de
..e em pelo menos uma porção da mesma cristais de pelo menos um halogenf
to de prata "dopado" com'cedmio ecolhido no grupo que consiste de olorf
60k

ter, eo peso, com base na análise, 0,04-0,03% de CdO.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita~
as Repartição de Patente í dos Esíadoslirnidos . da America, em 24 de junho.

e. 1963, ob n o 289.898.
Ponto n a 1
700'

600
SOO
400
300
200
100
o

do total de 7.pontos apresentados..

melas, 2615
de materid
flexível, caracterizado o gancho por trecho superior dotado de abertura pau
4ntrodução dá lingueta, eomunicante com vazio contígua a rasgo transversa/
de ' pequena largura e terminafteo pelo gancho PrOpriamente dito, Vaiado e ta
o seu extremo mais estreito, de ponta circular; em . combinação com linsgeta/
1 -Aperfeiçoamentos, em prendedorçu presilha para

REIVINDIÇACOES

to de prata, brometo de prata e iodeto.de prata, e ,de aludido. porão

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PRZSILHA OU PRENDEDOR PARA
;
MEIAS"

maào de gancho de material resistente em coffibinação com lingueta

prendedora conatituída 'de prolongamento superior, de secção transvarsia'

triangular, cie espessura superior à largura do dito rasgo transversa/ no
qual se encaixa e serve de agora, sendo ainda dotada a lingueta de retino
central e de segundo rearço, no outro extremo, provido isto de cabeça eu
disco saliente, de diemetro levemente superior ao do mencionado extreme 163
colar, .do gancho, no qual, com a interposição de pequeno trecho do eito é*
meia se encaixa dita oaboça: Substancialmente como descrito e rerresesta$0
.nos "desenhos anexos.
enico ponto apresentadDa

ul

g

! PM0 N

0

0.'íCiAL

•

Fe,erei,o cie 1:271

114)

de -965.
1757 .5?6 de 7 dei
cama; co RE COMPANY; BÉLGICA,

Privilégio de Invenção: "

&ILHA

METÁLICa*.

MaYalLgeASPX
- 1bi meté.ltoa desinada esp:cialaaate a tampar garral'ae •age
gAreelo
sente, pelo monos, ua filete lateral ext•rior nas proximida*
ce ce beroe, epapreendendo a ralha netitlioa, de um lado ua funde quo
aplicada contra a borda do gargalo, estando interpOnto entro a r:41.ha e •
bora., do gargalo ua disco da ~ação eventual feito do natal e uma junta
de vadação de cortiça ou de qualquer outro material natural ou aintátieo

, apropriado, e, de outro lada, uma saia d. obtnraçáo aplicada oâbre • til;
, te lateral •xtiorior do gargalo, 'sendo oa dentes desta sala de ~agia /
deformados na oeaelgio para apresentaram um nisto oorrespondeate lqa•lo
I de gargalo, sandia m;de de obtoraçao denatarrashada de filete de gana,
lo para abrir a garrafa, • podando ser nommanto atarraehada eiibra • f11:t. do gargalo para tornar a fechar a garrafa, earaeterisada pelo fato/
I de qu• o fundo da ralha note:liea apresentai" parte central alongadk /
que fecha ou pode fechar um alojamento alagado destinado a ~ober Maa

poça gus, apoiando-se contra age paredes aa oa bordo. longitudinais dilate
alojamanto, permito exeroor sara a ralha a.tliea ia fOrça para ~at&r
rachar mi desapertar, rospeetivamente uma f&rga para atarraehar an ~par
itar, aplicada at~,s da citada peça.

5

TERMO No 1/0.352 de 25 de junho de 1962
Requerente: SNIA VISCOSA SOCIETÁ NAZIONALE INDUSTRIA APPLiuAZiONI ViSCOSA .S.p.A. - ITÁLIA
Priv jegio de Invelção /"PROCESSO PARA OXIDAÇXO EM FASE LIQUIDA DE#COMPOS
TOS AROMÁTICOS ALQUILO SUBSTITUIDOS"
REIVINDICACOES

1 . PROCESSO PARA A OXIDAÇXO DE HIDROCARBONETOS AROMÁTICOS COMPnmENDENDO CADEIAS LATERAIS ALIFÁTICAS, COMO TOLUENO OU XILENO, COM OXISR

Reivindloa ard prioridade, doa correepondentes podido*, drposità
dos na Repartigio do Patoatés da B41gdoa, ia 8 do derombre de 1964, am /
27 de janeiro do 1965, ou 3 do ~freira de 1965, • aa 13 do agUteo a•
,I965 sob os números 6372, 8262, 8522 • 16715, ~poeticamente.
Ponto no 1 de total em l ie ponte. aprssentadoe,

FIO OU GÁS QUE O CONTENHA, caraeterisadb pelo fato de que a oxidação é efetuada em presença de um catalisador substancialmente insolaval no hidra
carboneto que se deseja oxidar, constituido por um &cid° de cobalto prepa
rado por via saca e contendo uma percentagem do oxigamio superior a correu
pondénte a formula Co0:
Finalmente reivindica-se a prioridade do correspondente pedido.

2

depositado na Repartição de Patentes na Itália, em 26 de junho de 1961
sób n o 11.672/61.
Ponto n o 1 do total de 7 pontos apresentados.

FIGA

•

1 &4: 9

1 PM n i s 177.922 ';q e 17 de março de 1966'
R:quvranta: A. EHRENREICH & CIE - ALEMANHA
P . ivilagio de Invenção "CAPA OU FOLE ELÁSTICO DE VEDAÇXO'
REIVINDICACOES

•

I - Uma capa ou fole elástila dà vedação em forma de um sino,

d, atinada à abertura onde o parafuso da junta deixa a caixa da junta,_ no
0 de juntas universalmentte mOvels, especialmente de juntas de bola,nas

otais a orla de dita capa ou fole elástico de vedação, que é virado no Si%
tifo da caixa da junta, 4 fixada com um efeito vedante na caixa da junta,e

TEM) No 177.286 de 18 de fevereiro de 1966
Requerente: INDUSTRIEWARK SCHAEFFLER OHG ALEMANHA'
Privilegio de Invenção "PROCESSO DE FAHRICAÇXO DE UM ALoJeozolv PARA COR.
POS DE ROLAI:"..NTO CILfNDRICOS E O ALOJAMENTO FABRICADO POR ASSE PROCESSO"
REIVINDICACOES

na orla da sua abert,,, na qual passa o e o,raniso i.a :unta, é fixada com
tur'efeito vedan:iteno dito parafurn da junta, caracterizada pelo fato que o
n't10-(2) Pira 'reduzido, no sentido para a caixa, de um diâmetro interno .

1 - Processo de fabricação de um alojamento para corpos de
cilfndricos,,especialmente agulhas, constituido de dois aneis

(a), cujo dimensionamento fica, na pratica, consideravelmente em excesso
IC ' dimenslonantrto do diárnetró da orla Ga caixa a ser circundada, para o

teirós providos em planos paralelos, ligados um ao outro por meio de várj,

metro que ten, que ser circundado, de modo que o sino forma uma projeção
Opro a orla de lyr saco e e relação à orla da caixa que tem que ser circunda

delimitam as balsas de admissão dos corpos de rolamento, a fabricagéo do-

4

as presilhas, v.éiformemente distribuidas no perlmetro do alojamento e que
alojamento sendo efetuada pela injeção do material de fabricação num mold,
de Injeção, provido de diversos cursores dispostos uns atrás dos outros -

reg erente reivindtca a p-toridade de identico pedido de.losU:a,
Reparti;n
?atentos Ja alemã em 25 d março de 1165„geb n o 25.957

na direção do eixo db alojamento e os quaiá servem para a Urmagic de cada balsa, caracterizado pelos seguintes fases do ..secuç5o:
a) f'r cursores rÇ

•
e,:';os

apresentados.

t_.a (;;.) mA,,,..11 de

no colJe de in:ce antas da en,
en

radial, tendo uu:ou nas dos

_ulARIO OFICIAL , ¡ ,beção III)

be.,,a-íeir a 19
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'TÉRMÓ Na 178.170 'do 25 de março do 1966
Requèrente: FRANZ U-HRBESTA =

cursores de cada bOlsa, Iireção longitudinal da basti, comprimento i . •
maal ' ou menor do que we eearos cursores, possuindo recortes ,para a

fo rma.

REIVINDIawDES

ção de ressaltos para e. 46uporte dos corpos de rolamento pelo 'menos na di-

1 - ?Orna para concreto, earacteri gada mino tato da consistir

reção oposta à direçãO de entradas dos cursores,'

em folhas de:revestimento alternadamente dispostas, feitas de metal ou meti

b) depois da lona° do material de fabricação no molde não a. .

ria/ sintático e prolongadas na' sua direção longitudinal por talas, bom oe.

presentam recortes para a formação de resaltos para o suporte . dos corpos.
de rolamento na direção oposta

à

direção de introdução, serão conduzidoa

ALWOOh

Privilégio de Invenção: oFóRMA UR.: CONCRETO,'

mo em peças de ligação mais curtas, de grossura . ma•or e providas 'co• rardiU,

.

ras correspondentes às mencionadas talas.

para fora,

Reivindima-se

e) o alojamento e/ou o um cursor, possuid0 recortes para a for. •

a

prioridade do correspondente pedido deposite.

do na Alemanha es1 25 de março de 19d5 sob n e Sch 36 . 777 N737 e.

mação de ressaitos para o suporte dos corpos de rolamentos pelo menos me

Ponto ne 1 do total

lireção oposta à direção de entrada do cursor, e desibcado na direção do
eixo do alojamento até que, iisse cursor chegue na área de balsa dos cures

de

11 pontos apresentados.

res que já tinham sano,
d) o um cursor sairá dessa área de bisa na mesma direção que .
Os outros cursores.
Finalmente a depositante reivindica a prioridade do corresPondeR
te pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 214 de taVereiro de 1965 sob n e 3 17.563 X/39a2.
Ponto :t e

1

do total de 7 pontos apresentados. •
ta

3
TÉRM0 Ne 178.168 de 25 de março ae i966'
Requerente: CARL:.ffiiRMANN HEBE = AtEMANHA
Privilegio d. Tnveneão: 0 PROCES3O E DISPOSITIVO PARA ELIMINAR LIXO DE 4Wobb
QUER NATUREZA'
IlEIVINDICACDES

2 - Processo para eliminar lixo de qualquer natureza med4~41
incineração com o emprego de um' essenciabeente conhecido curto forno retate

5
ffielo Nç 119.947

de

6

vo, caracterizado pelo fato de que o lixo é introduzido continuamente em

de junho de 1960

Requerente: FELIX CASTILHO DIAS

-

'

sio num)

lte

cUrto formo rotativo, onde á utilizada uma fusão ohemada"banho de forne4410
vidamente adaptada aos diversos tipos de lixo

Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM NOVO TIPO D, roo
1
CASCADOR DE CAFÉ'
•-

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dopoMita
Ia , na Repartição dm Patentes da Alemanha em 6 de novembro de 1965.

VINDICACOES

Ponto ne 7Os, toti. de 7 p ontos apresentados

t - APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM NOVO TIPO - DR DESCÁCIWORti .
- ----- ........1
r
1
-1
4,
a
-1
----- -------+ -1----

CAF1t, caracteriaado 'pelo feto de sei' dotado de. um eixo centrla, provido: a
Em uma das extremidades, de um rebaixamento no diiamtro; 4m soguida,'ainea.
no corpo do eixo, de roscas interrompidas, no sentido longitudinal, de
encaixe de chaveta; em seguida, ainda no comprimento do eixo,

1 altura de-

1

fere° médio, de Un ressalto em forma , ds anel em tOda a. sua volta; em Se -n
guida a ste, no mesmb sentido longitudinal, : um,outroe,nenixe dorchavete:min prosseguimento ao comprimento, rin ritmo rebaixamento de diímetro, rebg0.x;mento este provido de roscam, taMbem interrompidas por um encaixe „para 2havetas;.em prosseguimento, próximo à extremidade; um nÉvo rebaixamento
te diâmetro que se prolonga pelo restante do •corpo do e imo,
Ponto n 9 1 do total de 8 pontoe apreeentados.
,
re.- n
"

- ffl • . 1t
TERMO NA 162.011 de 24 de aggsto de 19614

,ur nt.

Requerente: OREM; JACINTO áã0 POLO

,•

"PrIvilOgio de Invenção flAPERFE7O0AMENIC8 EM
;

ir• •;.1

ADOS A

PUXADORES PARA JANEILAS

TIPO GUILHOTINA"

REIV.NDICAGOES

- E, 5'
.

cot, zlea

~Rumos A 1100$ AlkI4
--,

ÁPSH,034OA4NTOS RM du Murnios A TRINCOS AOSOC/005.05901,
DORES PARA JANRI,»; TIPO GUILHOTINA', 'lamelas essas que empreendem tes vcrticsio providos de calhas ou gUieS hes quais podem GO d eelOORD 925
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cas ve viaro, senao que 'cais cairias se apresentam :om abas lateráis dott
das de pluralidade de orifícios aproximadamente alipticos dispostos alinhados segando a vertical, caracterizados os aperfeiçoamentos pólo fato.
de que diretamente às folhas de vidro se fixarem puxadores dotados de aba superior que conforma a p ega park, reslocaments) da folha, enquanto .
que mais abaiXo se apresenta parte abaulada com rasgo longitudinal atravessado por haste perpendicular a um pino ou trinco interno, este solte;
tado continuamente por mola que tendo a impeli-lo para o lado das guias:

Á semovente reivindica a prioridade do correspondento pedido depg
de /90, sob
eitado'na Repartiçao de Patentes da Holanda, em 23 de asSeto
O n.2 . 297o26.
"nto nOl. do total de 11 pontos apresentados.
4 2 6

verticais da janela.
pento rIQ 1 do total de 2 pontos apresentados

.r.

C9

wr

.4

4.

___

G

.

..-....~.

Ma-

....4.-...

FIGA
NQ 156.076 de 15 de Janeiro de 1964
Requerente AFFONSO CHIODI LOMONACO - SIO PAULO
TERMO

4.

Privilegio de Invenção "NOVA CÁPSULA PARA TAMPONAR GARRAFAS S =PIUM:

,

EM

GERAI"
PRIVINDICADUES

_

/ . Nova cápsula para tamponar garrafas e recipientes em geral,
caracterizado pelo fato de apresentar, na Parte inferioridenominada anel
ou gola, um ou malt rasgos verticais, com o comprimento total da altura dO
anel, ou do comprimento de 2/3 (dois arcos) da altura deste ditimo..ou, A

TERMO Na 162.161 de 27 de agesto de 196/4
Requerente: FERNANDO VAz.FERMEIRA 3I0 PAULO

Privilegio de Invençao "APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM

CAIXILHO PARA GRADE

RALO"

inda, em forma triangular.
Ponto n 5 1 do total de 2 ponto S anresentados.

_ REIVINDICACOES
1 . "APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO

EM CAIXILHO

PARA GRADE DE RA

&Au

LOM, caracterizado por haver no nivel do bordo internamente rebaixado do
aro metálico (1\) que serve de caixilho, ou mesmo um pouco abaixo,deleoeAmido uma das direOes diametrais de peça, uma travessa (2) que, sabre aMigo central ressaltada (3) e provida de orificicio (4), a fim de ser
vir simultáneamente como local de firação da grade e r.fóry).
Ponto no 1 do totalmJe 2 pontos apresentados,

TERMO NQ 153.129 de 26 de setembro de 1963
Requerente: LABORATOIRES CHIBRET = a FRANÇA
Privilegio de inveneão: "PROCESSO E ACONDICIONAMENTO
WSTRIBUIÇXO SOB PRESSA°

•
PARA A CONSERVAÇXS g i

DE SUBSTANCIAS

A MISTURAR

EXTEMPORANEAMENTEe
REIVINDICACUES

1 - Lis processo'para a conservação

e

TERMO 112 161.946 de 21 de agasto de 1964.
Requerentes SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPId 1.+.v.-liuLasDA
Privildsio de Invengão "RECIPIENTE PUSTICO"
REIVINDICACOES

Um recipiente plástico do paredes finas para embalagem de liçool
êos e semelhantes, caracterizado por compreender urna cámara de expansão.
t •

.beaanicando•se cem's atmosfera e connistindo de um elem_ato .nexivel de paredes finas que em.estadm mandldo e no expandido situa-se inteiramente
110

Loterier do,recipienti

e a distribuioNo, sob a
forma de um líquido e sob pressão, de substancias a misturar extemporánea-/
mente, caracterizado' por consistir: em encerrar uma das ditas substancias 1
em uarecipiente de misturas e de distribuição, de capacidade superior ao /

Volume da mistura das ditas substancias, e selado outedado por uma válvula/
de distribuiçâo de comando exterior; em encerrar Uma outra das ditas subst4
cias e selado ouvedado por uma válvula de distribuição de comando exterior!
em encerrar uma outra das ditas substâncias sob á forma de um liquido em um
recipiente auxiliar de capacidade superior ao volume do dito liquido e seig
do ou Vedado por dispo'sitivos de fecriamento conectáveis à dita válvula de de
distribuição; em encerrar no dito recipiente auxiliar uma quantidade de gás
que, medido Sob'o volume do dito recipiente auxiliar vasio, tem uma pressão
ao . menos igual à pressão inicial de distribuição no dito recipiente de mistura em conectar os ditos recipientes,. com transvasamento de ao menos uma/
parcalicota - pré-detorminada do dito liquido do recipiente auxiliar para o
dito recipiente de mistura, sob aação da: pressão do dito gás, e com eleva./
;Ro da preso no dito recipiente 'd'e mis-tura ao,valor ' .da dita pressãoini-/
de distribSicão; em afastar ma separar o dito recipiente auxil4trkg
• 11.
•

,

fl

,;

OFICiAL

a-Ícira

em distribuir sob pressão a dita mistura éxtemporanea pela dita válvula dó
recipiente de mistura.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita,
Mi na

P5. ança em 27 de setembro de 1962 sob n Q 910.591
Ponto n Q 1 do total de

/

le pontos apresentado:

+

Se;=.0 U
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nismó 4 atuado para efetuar uma descarga da mistura prope1ente-MediCailent0

do recipiente de aerosol para a cimara fechada.
A requerente reivindiCa a prioridade do correspondente pedido dt
positado na Repartição de, Patentes dos Estados Unidos da /átrio*, em 25 de
junho de 1962, sob n c 204.913.
Ponto n a 1 do total de 6 pontos apresentados. ."
MED, No 113.844 de 8 de Outubro de 1959
Requerente:,INVENTA . A.G. FUR FORSCHUNE UND PATENTVERWERTURC- SUIÇA
Privilágio de Invençáo UPERMIOANENTOS rA APARELHAGEM PARÁ Á ' SECAGEM 'Is

~uno

DE POLI-Ando

llavuelaCtU
1 - Aperfeiçoamentos. na aparelhagem para a secagem continua de
' granulada do poli-amida 4: temperaturas inferiores ao ponto de fusão da po
li - amida, mediante o deslizamento do gránulado moIhado.atravás de miai ter

Fi G .
TERMO 20 150.108 de 24 de junho de 1963
. Requerente: MERCK & CO., INC - E.U.A.
Privilegio de Invenção "DISPOSITIVO DE INALAÇA0 ta ÁMOSOL PROCESSO

APERA

FEICOADO PARA . ADMINISTRAR I GARGANTA E AOS PULM2i2S 11M4 MEDICAMENTO -CONTIDO
EM UMA NERVOA D2 AEROSOL"

re do secagem na qual se introdilt inferiormente, à temperatura 4e secagem
vis de secagem inerte com,xelaçáo à poli-emidw, caracterizados 'pelo fatodesta tern, de secagem apresentar diversos• estág los cujo ditmetro diminui
de cima paca baixo enquanto que a altura *Umente, e compreender meios paPA o revolvimento, aquecimentè e redfriamentodo g ás de secagem que., de
preferencia .nitrog:nio.
. Finalmente a depósitahts . reivindica-a p rioridade do'correspon Sente pedido dipositaro na,Repartiçâo de Patentes da Suiça em 30 de dezed
bro de 1958, sob n0.67.539.
Ponto nO 1 do total de
pontos apresentados.

REIVINDICAOES
-

Um dispositivo de inalação de aerosol para administração ;1

cavidades do pulmão, de um medicamento armazenado com um propelente sot
pressão em um recipiente de aeroeol tendo uma haste de válvula de descar-

ga

OCR

que Se projeta 4e um fecho de vedação, o dito disoositivo se

C1624,4

2

inik0 N Q 196.112 de 10 de janeiro de 1968
A
•
terlzanqo por: (a) uma camara fechada tendo uma abertura de entrada quel,.•
-• • , ,
.se . 'adap ta, de Modo Substancialmente eatsnque a ar, em terno do acho_ de

vedação do recipiente,de aeroso/ com a válvula da descarga de aerosol• dez
tro da ,.amara a dita sedara fechada tambem tendo um tubo de saXda para se; 'aba2cadó pelos lábios do usuário, e atreves do qual a nívoa de . aero sol, quando é 'formada na cámaxa fachada, passa para a beca d9 usuáripl(b)
dite
da , engajando eco a ditaum. mecanismo situado dentro da
" £,,QaMS/:4 .Xecha
dita &asteválvula 'de descarga de aerosol e,quando deslocado,.,moyendo.a
.
•
.•
:.!fo
da valvula do aerosol para descarregar uma p4tu3'a
. prpPo1pnto.m.90-~
.
gh
Cdo recipiente de aerosol pára a 4mara ,fechade e na 'direção
do,. tubo delsaj,1
•
115 J o:La oc
ob
'Vrt osd.)xs
foraida,A4tesamiff.ifec41
'da;- (c) um bota a de atuação de aeroSol,- situadoc.31,A •,
\-se r.e sv. N fi c 48 °In oh
da; e (d) dispositivo que liga mecanicamente o p ingo.de at,ump,Se. iy) fj.;
oNsee:q allt eb 101sVPs cwás...x
Eo mecanismo, e seneivel 1 atua¡io do dito mecanismo, garaeb,rir,um.,essa,
_•
•isul.a»fe
;sj,r1x.u.oztlb o
pamen'tb na dita amara fechada, a partir de seu exterior, quando o Nada. 1
•

Re q uerente: TETSUO ABE - SXO PAUL(
Modelo Industrial "FIXADOR DE ATADURA DE GAZE E orTaps,
.BEIVINDICAÇUS

1 - FIXADOR DE ATAWBA DE GA22 E OUTROS, caracterizado por Se
formar de urna secção (1) de material e/ástico, rematada nos extreMbs
fivelas (2 e 3) de metal ou piísticorigide e- dotadas de unhas (4:

prendem a gaze utiliztdalnos Curativos em ¡era/.
Ponto n 0 1 do ';ota:14.È-15Pntoe apresentad6SY''l
.T.?„

nas quais se

::;•everei.0

(Seç:7 .0 !ii)
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1;/1

1
quO

179.102 do .2P de ahril de le66
tieeeereJteeKLOCKNER_HUMBOLDT - DeETE AMENGE:-EL,COMA,2 a
tPritMd ,

g05.

Reivindica-se a erierIdede do correspondente pedido depositam
A:_fruanha em 2 de marco de 196 not no
do na Repartieão de Petentee

..P,LLVA,n

le Invenção: "MOINUO COM VXRIAS CAMARA" DE moaGEw

h5403 V/37b.

REIV1NDICACDES

1 - Moinho, provido com vL-It-r co-2 a, oagem, 3isP 02t,!,- /
tOrn. ue am eixo de giração comum e rigid^,., , 1.auas entre g i, cuja/

u areeee circunferenciais estão em si fechadas, o.xacterizado pelo fato de /
lues redos cirCunferenciais das camaras do nJEY,en . consistem em um pri-/
e am segundo setor, ellj4
,siro ctor curso por sabre mais de . 1801,
1

anelti 4

centro de gravidade do plano da seção transversal da camára de /

o, ainda, pelo fato (h,
,
§oagem menor do que . a distancia do primeiro , ctor,
lUe . OG lois setores .estão dispostos entre si de ial . maneira que o setor com

Nur

tem um diáeetro sebstancialeeeee igeel áo aeUetro de me faro para tare

, tstancia menrn se 'coloca, durante o movimento da camara de moagem pr.a.a
ae, gralativamente por baixo do enchimento do corpo de moagem
Reivindica - se a prioridade do correspondente pedido derosit,_
/o nr. Alemanha em 30 de abril de 1965 sob n o Sch. 36.968
Ponto no 1 do total de 3 pontos aprnsentados.

TERMO

Ponto n o I do total de 11 pontos apresentados.
Q 178.234 'de 28 de março de 1966 •

Requerenee: COSMOPONE a/A. INDUSTRIA ELETRUICA SXO PAULO,
Priviléeio de Invenção "VENTILADOR ELÉTRICO"
•

REIVINDICACCE8

1 . . VENTILADOR ELÉTRICO", caracterizado por uma ventoinha cilei
drica, acionada por motor elétrico, nela coaxialmente acoplado, de modoque o er da ventoinha 4 forçado a sair pot uma cobertura denominada tua
nel, que a reveste parcialmente; a ventoinha se • constitui de várias pala
tas longitudinais, eontadas entre duas paredes em forma de dois discos
do mesmo ou de outro material, e, na face externa de um e destas paredesou disco, hé saliáncias deeventilação do motor elétriée
Ponto no 1 do total de 5 pontos apresentador

fa-

5_1
,

-' 611111..- •

tr9
TReN0 ite 177.417 de 28 de fevereiro de 19X‘
Requerente: ARTUR FISCHER

TIRISO

177.418 de 28 de fevereire e de 1966

ReqUerrnte: ARTUR PIUM m ALMINHA

ALEMANUA

o

Ptivilégio de Invenção: "CUBOS OU PEÇAS DE CAIXAS DE CONSTRUÇXO, FEITOS DEI
MATERIAL SINTETICO"
•

REIVINDICAME

1 . Cubo de matctlal sintético do tipo usado, em caixas de /-

4rtvt1Nto #0 Invenção: 0TARIJO0A
PRIVINDICACORe

1 . Tarugo para o . prender à prova de vibraç3es de objetos em/
daterl4le de construção, especialmente em madeiras moles até semi-duras e /
AM plane prensadas de uma es pessura mínima, especialmente em furos cegos /

Fig. 1
es muito:pouca profundidade, pc$ meio de um corpo de pressão extensor que /estn nde'sela aplicação de uma fOrça do tração produàida por aparaeutamee

80. cainctgr leado pelo feto de que o COU:K do tIngo capaz de coopereteeomi
(tete CNree de pressão rensta de um disco que faz parte integrante de pre.
4iák2 tnEteP eor que com é, sua horda externa se eeteede em forma- Cd funil, C

construçOes, provido de ranhuras para receber as linguetas de cubos vizinhos
caracterizado por uma abertura redonda central em uma das suas faces de /
frente, e por um pino de conexão capaz de ser inserido com contacto operatl
vo de fricção e de rodo giratOrio em dita abertura.
Reivindica-se . a prioridade do correspondente pedido deposita
do na Repartição de Patentes da Alemanha em 2 de março de 1965 sob no
P 45401 1077f, em 9 de abril de 1965 sob n o P45785 Ic177f e , em 25 de noves
bro de 1965 sob n o. P 47765 Io/77e.
• Ponto ne 1 do total do 15 pontos apresentado

xta-feira 19

•

URMO . NQ 177.784 de 11 de Março dá .196
Requerente: LUIS JIMENEZ CARMONA = . no uno
Privilegio de Invençãc: "MECANISMO DE CONTRDIE

1)FV
:ÁO OF!SU31 (Sr "

TERNO

DE PÁSSAGEK DE LUZ PÁN PIE

Ne

Fe, creio de 1971 573

- 176.079 de

Requerentes MO AMURAM

de dezembro de -

1965

SÃO PAULO

?ri-vil:45o de Invenção: "TRAVA DE SEGURANÇA

SIARAS^

PARA 'ISBKO DE )40"

REIVINDICACtES

REIVINDICAÇOES

1

29

1 .

MECANISMO DE CONTRtLE DE PASSAGEM DE'LUZ PARA PERSIAUs

caracterizado pelo fato de consistir na aplicação, entre duas placas constl
tuti,;ás da persiana, plaqueta mátálida alongada dotada., junto às extremidados, de aberturas alongadas, sendo que os extremds.adjacentes de duas pla-/
quotas consecutivas são, por suas aberturas, atravessadas por Parafuso OU
similar fixado 'à placa da persiana.
Ponto ne 1 do ,totál
. , • de 2 pontos apresentados*
-

TRAVA E
D SEGUANÇA

VARk FREIO D2 REO, earaeterisado por

formar de uffia luva. (2) feita de duas peças gedinadãá (5 e 6), dotada de fe-ll
ehadura de-botãO (4) no tapo, luva aquela fixada:, por meio de um g* do oe.
gurança (5), no extremo da alavanca (1) do frelo .de . mão, de forma a e6 permã

tir 'o acionamento da tr~ prOptia daquele ltir, quando aberta o. refor1doj4
feo's - 4,1ra.
, Ponto nQ / do total de 2 pontOs, aprisentados*

,C...-11.
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•

1
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TÉRMo NQ 177.716

de 9 de março de

Requerente: CESKOSLOVENSKA
Privilégio de Invenção:

1966

Ai(ADEMIE VED = TCHBKOSpOVAQUIk

"TELHADO OU COBERTURA"

T88140 ma 179.109 de 28 4er abril. de 1966.7
Requerente: WESTINCNOUSE ELECTRIC CORPORATION,/Ex.k./
PrivilÉgio de Invençfe; ARRANJO DE CALHA InSÇARREGADORA
PARA MAgortíAs vE1ERD0RA3 AUTO4ATIcA8./
"

REIVINDICACDES

1 - Telhado ou cobertura para cobrir una base ou área com /
quálquer formato, em geral oval elíptica ou circular, caracterizado pelo sa
to de consistir de uma cobertura formada pela montagem de painéis e formando a superfície superior da cobertura tendo a forma de uma cúpula baixa e su
portada por um sistema de suporte apoiados Obre uma rede' de cabos formando
uma barriga, a cóbertura de painéis e.a rede de cabos sendo ancorados em,un
anel delimitador piano.

DE ARTIGOS

1.1111a

Relvindicaelies*/

1 -Ema rn reuea vendedOrn coMpx.neadendo um gel:anote tende
abertura distribuidora Atreves ume para% do mesmo. um magesdne /
FIO, 1.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita.
do na Repartição de Patentes da Tchecoslovequia, em 9 de março de 1965 sOb/
ne PV 1585 - 65..
Ponto n 5 1 dn total de 6 pontos apresenta:4,Se

leimaN
ni.SY
,
weeemie..Á.
alinumeatf4\
11111•1111111111111Palth

111111111111 /1111.
1~1

1111111111111/11~111111,
IIIIIIMIIIIIIIIIIIM.

e

911111011111111111111.1111111111111111Pa
IIIIMIUMNIERI
IMMIIIIIIIIIIIIII
11111111111111111,
1111111.1111111113 7
1 1111111111/

d
â.

mar ; ,v ,or de art;.gos cii;;I:osto no interior de gatineti • VIM
varie4cle de eopapertimentes eraezene.dereg í14À áRtleos 110-11eãho 40.\
11

•
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Fevereiro de 1971

do de pressão comprimido pelo motor do veiculo e conduzido para o motor.
• calha de descarga dá artigos se estendendo, com uma inclinação pa
•a teixo, de um ponto abaixo das extremidades de descarga de artigo /

Abidrán1J,co e para lónge do mesmo por meio de ttboa flexíveis encurvados.

ditos compartimentos para a dita abertura distribuidorh, para-t44.
:IMA por primeiros dispositivos de montagem sustentando a extrema .
do(.0 superior de dita calha pare movimento lateral e vertical limita.
do 'da meeme em relaçÃo as extremidades de descarga dos ditos compar.
Lizentos ernazenadores, segundos dispositivos de montagem sustentando
4 ettremidade inferior da dita calha mra movimento pivotante e limiedlovertical da mesma, e disposit...cs elésticos para restringirem /

Pohto n g 1 do total de 7 pontos apresentados.
CIMO NO 177 . 393 de 25 do fevereiro de 1966

elíiticamente a dita calha à Umayosiollo normal predeterminada e per..
PitAdo o dito movimento limitado da mesma sob o paso de um artigo s2n

terizado pelo fato de consistir essencialmente em realizar preliminarmente/
uma serie de células, cada ume destas células comportando uma armação tridj.

do ("escarregado da extremidade de qualquer um dos ditos compartimentos

mensional compreendendo montantes verticais, alguns dos quais pelo menos /

par: a dita abertura distribuidona,/

são Ocos; colocar estas células lado a lado e umas por cima das outras, dia

Para uta bobina.

Requerente: SOCIETt INDUSTRIALISATION DU BATIMENT S/r= = SU/ÇÀ

Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE

coNsTauglo INDUSTRIAL DE HDIFICIOS E

IATERIAL PARA EXECUÇXO DtSTE PROCESSO"
AZIVINDICAOR§

1 - Um processo de construção industrial de edifícios, carac-

A requerente reivindica e prioridade do correspondente pe

pondo-as de modo que os montantes verticais Ocos das armações das células /

dido depositado nos Estados Unidos (.1 4. América . en 28 de abril de 1965,

superpostas fiquem no prolongamento uns dos outros; dispor cabos nos esto-/

Sob 1 2 451.575./
Ponto n 2 1 do total de 5 gentes apresentados./
ÇARM, t . Ng 177.221 de* 16 de fevereiro de 1966

jos verticais assim constituídos; e finalmente por Ostes cabos sob tensão

taquc' rente; S/A TUBOS BRASILIT = Sã° PAULO

pár sob sujeição as armações das cálulas",superpoatas.
Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidos depoel
tados na Repartição de Patentes de França em 26 de fevereiro de 1965 e. 30 /
de julho de 1969 sob.nes 7157 e 26635.
Ponto na 1 do total de 11 pobtes apresentados-

.

trivilegio de Invenção: "NOVO TIPO DE TUBO DE CONCRETO DE PONTA E BOLSA,
UTILIZANDO JUNTA DE ANEL DE BORRACHA"
REIVINDICAÇUBS
1 . NOVO TIPO DE TUBO DE CONCRETO DE PONTA
DO JU:TTA

/

por meio de peças de aneorSgem dispostas em suas extremidades, de modo a

E BOLSA, UTILIZAI/

DE ANEL DE BORRACHA, caracterizado pelas extremidades meiélicas

na,

tronco-cánica e cilíndrica, paralelas e idanticas, /
permit'Ahdo por simples encaixe e In:A:meação entre elas de um anel de borra.
oba térico esmagado por rolamento.
Ponto ne 1 do total de 6 pontos apresentados.
Oho e k fãmea, de forma

n
/7 .'.árl "/ // -

2

i

Qb..

-

i

r n IIII i p

A\xx . •

4,

,
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.

N h l ,Alalli
*7~/r..,, ,(„....,
,,w-..00' . .:.0
~4
1

4 ,..
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•
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..
!ERMO 5 2 117.297 de 16 de fevereiro de 1966
Requere1tes MIMO TERMO FIELLEDIS
Privilg ao de Invengão "PAREdirRONTAL DISLOWEL PARA Woupos

DE CARGa

'PARA TRWSPORTE »Man e SIMILARES'
4
, x'

gaivi)picACOak

.

.„

1 . PAREDE PRONTA/. DESLOCLVEL PÁRA Momos DE CARGA . PARd tam

PORTE D . LIXO E SIM/LARES, comigzadLindo a parede frontal mével da plata'
Is 17 is

lo ' —

"

6

''5

..4

H .4.!",4,4:,•

n
TERMO No 177 .596 de 8 de marçode 1966
Requerente: DR. RUGO WILCKEN m 4-AL1SitER4''
Privilégió de. Invenção: "MODO E DISPOSITIVO PARCA PSODUCX0 DE FECHOS COR.
RUIM PLIISTICOS 0 ' •
43g-WP4ZU
, 2,:,,, ,Métodoe, di.s.positivegaraA,preduçao de.mionow corrediços/
plinticeo
caracterizados pelp fato-gumempreende as tono de formação'do I.
,
;um tubo pléstico.„sábre,um,man0doc9ftkdo,t9be_asp#40gdo.emgorma.ds.
:uma espiral bellooloal_Aop , mgo,kuNI,pfkroa4y9, g9 agastamento das vol,
..Wxs entre si na distancia neeess gria ao engate -e, ailida l de deforma ç ão de /
Partes determinadas formam4 supersffeíiWe,eng!te»:
Reivindiee..,zeWpi3kridagifd —drEi73nin -t̀e pedido depositado
na.Repéblica Federal da ÁTeiMa eb n W 38.372 ViiÁ/
ie12-19 ' di Janeiro ?
t
dê 19651
Ponto n o dik'9.4e 1ntereTrelenpa
III

~ffiliemeamesenefflifflec
"111111111111111111111111111111111111
km,
J.
t . :ohet.

u

alo.

r

,TA,L$T.!

1

ei:'U:S.C.

á

RelA.241ENID-U.,cNu•02
tr.)

A ,.f. - mg4,441 :,kt e,kVr4- 1e.!

• ,
CU recipi(mte de detritos correspondonte oú'plata erma de veiculei - apure;
N•
4.41
=.4.$
1,Wb '+.1.1:-Lt' n 3 • 1 J3
,•"' 5 -.0'r
deracterLida pelo fato de a parede frontal ser movida vertretilmentd-ro.
4P
.
re):VagWi
e.fk, Utle .ko leop ckpl fdie,0J4Ç
plano da 1,areoe por maio de UA motor dap c'o, que e aci a o pp f
3U4éVlk.b

1 h."

,75

:ormo,de ' ,alcUlo para transportar refugo ou espain r areia, .uni-redgqiie.+"
.14et:'ffr

Naer
'111

ah to
,Pik:A4k

4

.Y4

o

1

-r.-'2Y7-.1-1,11111
I
,2,P114

414'14
1 1;114r II

RO2AC,I

045b:N.re oloipmIp keó
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T2REO iD 177 n412 de 28 de fevereiro de 1956
Requerente: SOCIETE INDUSTEIELLE DE BREVETS ET DIETUDES
Praval‘gio de ' Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM CARBURADORES"

Fevereiro de 1971 575

tada por duas Pai. edes retangulares, dispostas em paralelo e interligadae
-

PIVINDICACCES

Aperfeiçoamentos em Carburadores, do tip5, tendo a montan.
te de ilMa oorboleta acionada pelo motorista, um afogador de partida OS
bre cujo eixo esta montado um cama de regulagem de aceleração sendo pra.
vista uma ligação mecanica entre 'dito come e dita,Dorboleta para entreabrir esta quando o afogador de partida esta fechado pelo menos parcial .
mente, caracterizado a pelo fato que dita ligação mecanlea 4 constituida.
de uma haste retil£nea dealizante (13) umas extremidade da qual (13a) se
apoia abre dito come (12) e a outra (13b) serve de apoio para limitar O
ankulo dnimo.de abertura da borboleta (2).
A requerente reivindica, a prioridade do correspondente pedido
depositado na Repartição de Patentes da França sob na 9476, eg 18/1965.
Ponto n0 1 do total de 7 pontos apresentados.
1. .

por paredes divisarias formando células octogonais ou octogonais ou mitra
fôrma geométrica, sendo a célUla céntral ou engastadorà de forma geodtrloa,
,de acare° Com a seção do poste.
Cnico ponto apresentado

77, 2
TERMO Ne 175.458 de 3 de dezembro de
m su/çA

1g65

ReqaerenteiGIBRUDE R MUER A.G. m

Privilawio deanvenção: *TRITURADOR . DE -CILINDROS PARA A INPuBillls PB nuaGt1( 0 5
liEIVINDICACOES

Triturador de cilindros, prO .kio para a indilstria.de.moa-/
tem, caracterizado pelo fato de se achar previsto um dispositivo eletrocapa.
oiti. ° para medir a quantidade de . alimentação com material e destinado a co.
.

mandar, pelo menos, uma das funçaes do triturador.
Ponto ne 1 do total de 9 pontosnprezmtadz.

Xb:21.1
.. J.9
•
ramo X* 176.008 de 28 de dezembro de . 1965
asquerenter FRANCESCO ázRACE'a 1 0110 PAULO

Privilégio O Invenção; *NOVA DISROSIÇIO BM CADEADO DE siocumu com Iffint4./
lEAVA*
• REIVINDICACDE2

1 . NOVA DISPOSIÇXO RM CADEADO DE SEGURANÇA COM DUPLA TROA.
caracterizado por uma feehadtra eem corpo soxtavado ou com outras fornias I
rejo corpo aloja a,tambor;,, por ter salláte
da região centrai da extrim14
de oposta uma projeção cilíndrica de ecmprimento determinado; e Pr
o . .aer o.
tambor provido nó seu tapo interno, de dois piribe aluastes diametralsient.
opostos' junto A sua periferia, iS iírtui` se' engrelam ~C duas travas dispostds
kransvertlal, • paralelamonte ajuatades am canaletes gulawire.PriodeG deffedi
da" fechadura e que torminan'em' fona de faroe-am l adoo •Pontoe do ocuo:-.
•
- Ponto ne 1 db totai de:4 Pontoe ÓreaintadOed.

4

•

a-

Temo De 177.670 de\ 9 de março dm- 1966
.Requerente; REMAR REDBCORAÇDES DE AUTOS LTDA ge a SIO PAULO.
EM
sADAPT/VIE
'11vilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM BANCO "INTRIBIÇO
ludcuLosn
.DEIUNDICAMER

r 4.,
177:640 de E , de março de l966
c2Pm.:0
Recuerente: CEPEc.c0EpPifRIA DE Eguop, PATENTES E EMPREENDIMENTOS DE. CON.
cR2TO...s.44f=',F;GIJAUABÁRA.,41,,
' ¥.3
,
FUNDAÇA0 DE POSTES*
nUMAISTRUTU RATOBLVLAR,'PARA
de"InVençãO;A
, •
1,
4,
sktiv/noicAto25
r
1 . Ume estrutvraeolulaVSParalfundação de piãtes,-Oaraeter:
-\

1 . APERFEIÇOAMENTO EM BANCO s iermsniços ADAPTAM IM
10S, introduzido, em banco do tipo *intoaraço7, adapt641 wm)firlculos eae
assentos individuaie, do tapo forMado . por areação netallea ou outro cobortsi.
por forração . adequada, cem enzAsto -reelinavel ;Adiante dispositivo meeãnico
qSalquer até o limite máximo de 180 0 e inclinéveis para a -frente é para o /
Centro, earaeteils ado pelo tato dos encostos mor" divididos - 4 contateantel
.4o longo de linha modia central, ~titia, tendo' também o Re ponto dividi.
de ao lonao,di , linha divisaria em prolonganenio 1 linha diViséria.do ancas.
to, " de modo weonfigurer duas almofadas õu somelhantee que '80contateid,
xatementa :gabes o tdnel ou arcosob o qual trabalha a alavanca do traio c4
!

f
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,oi pe.o fato da a armaçaes ou importes de cada um dos lados do.ascento e /
St .
Loosto serem isoladas uma da . outra e disporem de mecanimeo de avanço e rs.
Its ,

o indiviaual, de tal forma que o banco frontal funciona •seaticamente co.
Igps s hm assento e encOsto Unico e dinamicamente no ta.k avanço e recuo, como /
:nus individuais; pelo fato das armaçUes de cada banco, embora isoladas
t4, interligarem ao longo 'da linha de contato do assento, por meio mec&nic9/
4
C63euado. telescopante, abrigado-sob o estofamento.
Ponto na 1 do total de 3 pontos aprasontadoi.
.
,.2
...-

-vau*, e.meios na dita plataforma do. vagão ajustáveis com od meios de retenção do dito reoipiente do tipo "lift-on ...lift-off*, para segurar o dito re-,
cipiente no dito yágão ferroviário.
Ponto na 1 do total dó 9 pontos apresentados.
//MO No 175.082 'da 9 de novembro de 1965
Requerente* POL . LOUIS WATTILIZ o o 1RANS4
•pèlvil4io de Invenção , *ELEMENTO PERFILADO PÁRA 'MONTAGEM DE PÁ/NRIS
CLIMENTE PARÁ VIDRAÇAS HeOLLORADAS COMO PORTAS',
OU JANELAS,
•INDicAcons

1 . ELEMENTO PIS;IF/Là.D0 PÁRA MONTAGEM DE PÁINRIS ESPECIALMENTE

Pdtk VIDRAÇAS EMOLDURADAS * COMO PORT1S aJ JANELÁS, como porta** ou janelas, /
oaractorieado pelo tato de comportar uma tampa cinemIticomente solidária a
uma.base . na qual á previsto um entalhe formando um alojamento 'bilra o painel
O . ser montado, sendo que a ba g o e a tampa comportam meios de ligação, e de/
utamento, encaixando-se um no outro para manter o 'painel dentro do ele./
monto perfilado afixado eábre a moldura.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita.
'do na França em.10 de novembro de 1964 sob n a 994.545.
Ponto n a 1 do total de 5 pontos apresentados.
6
ala

F G,1

de novembro de 1965.
N 1:75.181 de
iteo:erente: FRUERAUF DO BRASIL S/A INDUSTRIA DE VIATURAS mÁO Mu)
de Invenção: *APERFEIÇOAMENTOS EM WIPAMWTOS PARA TRANSPORTES /
FERROVIÁRIOS*
REWINDICACOES

1 . aperfeiçoamentos em equipamentos para ,transportes-ferrovií'

caracterizados por compreenderem um vagão ferroviáiio de finalidades /
effiál , tplas, tendo meios para a aceitação e retenção seletivamente de um semi.

Ceb9ue rodoviário para serviços pesados, tendo um pino giratOrio e uma sus -7/

/Á!

119_1
Te= Wel 177211 d. 16 de fevereiro do 1966
Reqlesectef . COMMISSMUT A MIMO= ATOM7ÇUE - FRANÇA
Priviligio de Invenção 'DISPOSITIVO An.". TRANSMISSIO D2 MOVIMENTo"
PRIVINDIC1

1 - Um diapositivo de transV , - ."O de movimentos, caracterizada
por comportar duas árvores coaxiais ligué!s em rotação, respectivamente.

Oensã) de rodas traseiras, de um recipiente do tipo "tlexi-vanw, tendo um RL

numa de suas extremidades, e do um reCipiente do tipo 0/Itt-on".
mliftoff"tt , em que é asse recipiente levantado de O para uni vagão ferrovitt-/
LO rrà.ativo

,n1d o meios . de retenção ndjacedtes ao seu fundo, ootpreendendo o dito /
fragãy f erroviário . uma pletaformaSeralmente plana, tendo uma rampa numa
. de /
4na.: • tremidades, para facilitara carga do dito semi-reboque rodovarlotu
tia O''-alidade de guias.ile-roda, para guiar a suspensão do dito semi-reboque,

te i- niscetivels tio
.4 serem erguido..? çara uma posição reietivemento alta, para
gsjuJtavsnto CO2 o pino g iratbrio do dito semi-reboque,-uma plataforma giratta
OPJ.. na dita plataforma do vagão, para 11 aceitação do Unteoxtremidadó do dito
kesioi t ute do tipo ?rlexi-vae, dendo . n dita pIstafOrma ,giratOria dobrável
ver, rfl ncionar como uma guia-de-rOda para odita semi-reboque, sendo es di-/
OL0f. ,.e.as susootivOis,de sers5.eleVados localizados numa : posição relativamen

W4. 1) R1à . ,rarP;aJ g etamento

•

.
deM.0..n*,10,51raIário no recipiente . do:tip? "f1ex1

P",5.

.as
e duas luvas flletadas atar,“: ,• nao-ae ,y71 ro,..orr.e,, Uma
tas luva:: atarrahando-se em uma arma :/ -fNa ns a segunda sendo ligada .
f

-

r---

y•
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sei

ens . translação uma orgão a comandar; um excentrice desmodrómico de arran
tamento e nula de dois reles solidário a, respectivamente, com as duas .

TtRMO NP 156.181 de 17 de janeiro; de 1964

árvores, e Orgãos de arra;tamento em rotação do referido excentrico,'

Requerente: JOR., IWOEWEFER3 SORNE g. AIMANtit

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido.

Prlvilégio de Invenção: "IN5TA -HAÇA0 DE OUDURANÇA EM DUPOSITX7CE ENROW

depositado na Repartição de Patentes d .e França, em 19 de fevereiro de

EENTE DE uns DE MATER/AD, PARTICULARMENTE

1965 sob n g 6.185.
pontos apnresentados.

Ponto, n •g. do total de
TÉREO Na 174.593 de

RAVINDICACES'

de novembro de 1965

Requerente: PERSIANAS COLCMBIA S/A
nPrivi/égio de Invenção: "NOVO
- • NAS"

PARA SUSTENTAÇÃO Da nnMinnS DE PERSinn

•

REIVINDICACDES

_ Novo conjunto para sustentação de la. minas de persianas, cã
raoternzaeo por compreender doia an mais elementor . formados por um par de fn
nos

Instalação d g segurança em dispoaltivos de enrolamento 110:
ra fitas de mnterial, particularmente fitas de papel, constituida por um
tambor dé enrolamento acionado por um motor e montado em dois cavaletes, 01,
1 .

SA0 PAULO

CONJUNTO

MS

DE PAPEL"

cordeia obtidos com fio trançado, de nailon ou equivalente, dispostos /

verticalmente, cordeis estes interligados por uma pluralidade de fios nori-/
zentais do mesmo material, dispostos paralela e equidistantemente.

rz;cterizeda:

4

a) por contactes de manobra, Um doe quais desengata, ao ser,t
erta a tampa basculante do maneai, uma embreagem existente entre o diepos4
tivo de acionamento e o tambor, ao passo que. o outro contacto liberta um
tambor vazio de reserve, posto em prontidão s8bre um plano inclinado, e 540
funcionar eventualmente também um dispositivo ,de acionamento para o ranceálni

Ponto n g 1 d .c, total de 2 pontosápresentados,
n-nnnnn
nn_nn_nnn_nnnnnn_nn_nr_nn.nn.

da instalação de desenrolamento e um dispositivo de expulsão

g

do

tambor va.1

tio da mesma instalação;
• b) pelo fato de que os contatos de manobra consistes em orgXdi
mecánicos; elétricos ou hidráulico-pneuméticonn
c) por dois trilhos inclinados providos de lima trunr.uete, po.n

ra ser posto em prontidãe um tambor vazio; e
d) ' por uma capota de proteção, disposta na tampa do mancai
cima ao lugar de 'enganchamento ekistente no eixo do tambor, "para is medir

;

ataque dos ganchos de um guindaste antes de ser aberta a tampa basculante 41

do mancai; tufo substancialmente como descrito e reoresentado no desenho a.,
nexo
tnico ponto apresentado.

2;
,7 ,

e
1 PIGA

.1.":

nn,
41
' <- L" .f15

I

k ,3" teEs,-.1

de novembro de 1965
22Nmo N0 174.663 de 9 ,
Requerente: PERmETAL S/A mguis PERFURADOS n SÃO PAULO

'Od
20_5

világio de Invenção: "NOVO ELEMENTO PARA COMPOSIÇÃO DE FURO ACtSTIC04

St

1.

e);

t

REIVINDICAOgâ

1 - Novo elemento para composicãop ferro acUstic0, carente.
rizaoo por compreender um corpo, de pequena altura e de seeçãO transversal!
em U, corpo este que apresenta seus laterais ligeiramente divergentes, e

/

sea

um deles . revirado formando aba interna de pequena largura, e o outro, revirando-se para fora formando aba externa de grande largura, podehdo final./

do

mente a-superfície do dito corpo ser inteiramente provida de : pequeàos crido

elos; ainda, o referido corpo é revestido em tua a sua superficie interna,/
por um , laminadó de plástico, metal ou outr" - Ipés o cine é preenchido 2t0 a /
sua borda, com lã de vidro ou qualquer outro material para ebe oro, de sono'
' Ponto P C 1 do total de 3 pontos'aRrenentados.

TÉRMO N g 174.484 de 1 de novemlíro de 19e
MULO
aa
Requerentet EUGÊNIO GIARL$IO
Priviliglo de Invengh: InSPOSITIVO ANIWURTA PARÀ VEICULAS ZN GERAL"
gravninictáts
• ,
• / Dlepooltivo ektd.totti-para.:vo dioules em aeraI earaote4
(10,,

Ilor,eor;weender inicialmente

ta ~mito acionador do diepoeCivb

11114ke
.tcuito 4sul formado poi um pequei° eate, o 42411..dãâlexac.19,à
.,u1ádore (Wintr6dUz a'toi..rente elitéleai p madco de eatem04Pmetelgzi
mais pait.icularmente ao interRytor de

~MO talt #1421493

MIO Oe
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qual ser.S. oportunamente sistemado em/
rido cabo è ligado a um interruptor, o
loca. sOments; conhecido pelo dono do veículo. Ainda, no referido circuito 6.
llaato tambem um aparelho, o qual acionará um ou mais alto-falantes.
• Ponto n o 1 do total de 4 pontos -,resentados
1965
11,11kh N2 171.145 de . 12 de julho de
iàqU,rente: PERFURADORA DE METAIS S/A= = SIO PAULO
'INDUSTRIAL"
Priv .14gio de Invenção: ' ,NOVO PISO

.

Finalmente a dercffitante reivindica a prioridade do correspon-

dente pedido depositado na Repartição de Patentes do ,s Estados Unido daAmerica do Norte, em 26 de outubro de 1964 sob o n o !106.4001
.•Ponto no 1 do total de 15 pontoa apresentados.
TERMO Nc 179.465 de 12 de Maio de 1966
Requerente: EMBALAGENS TERMOPLAST LTDA. -

REIVINDICACOES

1.

R.

G. DO SUL

Privilegio de -Invenção "VEICULOS AQUATICOS ENGATAVIES"
pEIVINDICACOES

NOVO piso industrial, caracterizadO por ,:a.apreender uma

a mesma espessura,cruzadas entre si ,.

Caiu feita com barras, de ferro, COffil
por ancaixe . sob forte'pressào ' d o s elementos, sendo cada:uma das barras dota,
rasgos transversais equidistantes, que atingem até,
da da uma pluralidade de
aproKimadament e , a metade da largura da mesma,.
Ponto n2 1 do total de 2 pontos apresentados,

1 - VEICULOS AQUÁTICOS ENGATÁVEIS, constituidos por um ou por. .1;
Na pluralidade de embarcJções, cada uma das mesmas tendo dois flutuadores
paralelos, alongados e ehatos, de material leve tais como os moldados de
isopor, caracterizados por serem os dois flutuadores unidos por um cavalete de união. formado por um , assento, do qual partem inferiormente quatro-

pernas,cada uma terminando eM luva cilíndrica transversal, ditanciadas e
dis postas em pares;
Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados.

ARMO NO 169.241

de 27 de abril de

1965

Requerente: CLAUS JURGEN FUSCH . GUANABARA
Privilesio de Invenco: "UM MARCO DESMONTÁVEL E PORTLIL PARA SINALIZAÇXO /

n d. • 1
ITERM) N2 170.535 de 21T -de- junho de 1965
&quarenta. WRIRLBOOL CORPORATION - E.U.A.
Privilegio-de Inveno go "SISTEMA DE CONTRÔLE ELETRÔNICO PARA O FUNCIONA I,

DE EMERGÊNCIA EM AUTO-ESTRADAS"

.

UENT) 'DE QUEIMADORES DE compusTivEL"
REIVINDICACUES

1 - pá sistema de controle eletrÉnico para o funcionamento de4
tua qieitador de combustível, caracterizado por compreender um dispositi4
ro da válvula eletricamente controlado para o contrále do fornecimento.
1
hi cmnbusdvel ao queimador de conbustfvel;

um

REIVINDICACDES

1 - Um marco desmontável e portátil. paro sinalização de crergencia em auto-estradas, caracterizado por uma amacia triangular, com dois
suportes ou sapatas para sua colocação em pe, cipm a face do tria'ngulo volta.
da para o lado de onde provem o tráfego de veículos a serem avisados de perigo iminente.
Ponto n o 1 do total de 10 pontos aprerentados,
.1z

circuito de igniqão i e1Àzr

'e° -±25:zmosc/
/G

21

trikamente excitado, tendo eletrodos de descarga situados nas proximida,
veitagemt.:Zernada; um dia
dia do queimador de combustível; uma fonte
dispositivo
de ' válvuIa e do
positivo de circuito para a ligagtio do dito.
ditc, cireilito de IgnioZo á dita fonte de voltagem altornadal'e um dispo
Wic interruptor eletrÊnico no dito dispositivo de 'Circuito e - capas de .
Caniro1ar o funolonamento do dito disp,sitivo interruptor eletrènico sol
maio pára ficar em estado condutiyio em riaqh a um' predeterminado nível
de ‘oltagem. da dita voltagem alternada,, afiti :de abrir O ditO'disPositivo
'. ;lvula a excirar . 0 dito disposttiVO de igniçãO1

TÁRMO Ng

167.637 de !8 do março de 1965

45.

,Requerente: VEMAG VA TEICULOS E MÁQUINAS AOR/COLAS = = SAO PAULO
Privilágio de Invencgo: ', DISPOSITIVO SILENCIOSO PARA vElçvLosa

WvinIcAcul
3.. Dispositivo silencidso para veículos, caracterliado'por de
rompreenUr inicialmente ?m, tubo retilíneo, de grande .dAmetro, no interior
do qual 6 preVisto um outro tubc:, com dlimetro aproximedopente igual à mets,

D.IsA14.1. O. OFIC-tki. 4. - (Se4110.
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.
J.+ '•
••
cos . earboxilicos ou sais de polientileno diamb'nio de eidos mlifittU0s
.. . de do daquela, e m4tieó .perfeltaitentacentrado mo , interior-do meime:Porrigi:
dibísicosi
Por-empreender ' um tubo longo. estreito (conta.
. • • arecterized
' tentidlo de flana...g anelarei, ' cs onvenienteneute dispostas,flanges , :estas que .
Me Precedentemente definido) do qual a extremidade de entrada edipiula
ao mesmo: tempo delinitan a subdiriSão de *apeio intermediírie ma" quatro
• 'com en-prineiro dispiteitivo de bcabeamento pare, intredurir o axiiteirfro ';,.
meras, dito 4:U1)43'e:riamo sendtiatuda,revastdo cai ' eme delgada de-r-de
e 'a extremidade ,de neida Tiumiltitiv .gmente com widispositive de dejtoarjca,
• iantó, is42ador,a de calor e-lhddo,--. nele Lie aaPeameiate ejetar/Ie.:com-chita/ - • 14 rel•
. P iente l P ira o interior 40: qual. a .extremidade -de descarga do dite
.
.--, - .
• --. tubo leva, servindo como um reservatirio para o poli
ian' da descarregada-)
Intato all'a datotig. 40-3 pontos apreeentedos:';"
pala' dita' extrenidadeide descarga e equipada een na Segundo dispos41.1/4
de 'bombeara:ato' para descarregar a poilwaidecTo mese° e com dispeattNaros.
liberadorea davapor, o dito tubo longo estreito sendo curvado In uma ci
configuração compacta. ce;cando em matOr ou menorgrila ik ~redito real
plente; e dispositivos e encamisadores carregados emi ta fluido 'az :Ungi
o-ratura0 de ,polinerização essencialmente cercando sabor -0 tubq e-0 reotg,
'ente.
L
requerinte reivindica a prioridade do coir
espondente pedido*
;depositado
Pepartição dó Patentes d aanglaterre eass'à e rb,r11 de; 196Ir;
,
. .
•
•
-sob o niirero 130701
eaND ltn• 113.09,83.:424. às 104
- eta siletetf di. r
lequereetet~re *aio e ~mero ntazeiu hum n
, Ponto nn 1 dó total deo:4 pontoe apresentados,
„.
• .
.• o . . •.•
42.1.11arle'e4rento PROLISOIÉ =tua
• !ntecriee ~alço= PankprzeweepedE grçan
ircurráx
'Tiisexis
meiteed ele
Reltital
'
-COMO DISCORITIVO:-PeRA Janne* opasmot.
,
•

-_,,.

,

.-

'

•

'''

,'..

.

,,

frOneese aperteioçonide Para .entretecer a lagar 'textura' Pare.\..
aks
.
main parttigrecerite
COLAPP!...35"
'
4 oa.d• vem fitaria,
fabreisr : er' t,ig
derfat;iciar.'9 artigc; tecido em uma eilquine. de fazer malhai de-barra raie ou ciráular e costurar o ultimo porlmeio d os dispositivos de Costuramenti:
- previstos aumeAmiquina de Ligamento ãNual.m referidaSextura aPiiCada
caracterigado pelo fato do que formada ea textura, dureirks seu entre.tecisiento,'una *neriura:aprumada a partir de fio duplo ou de outro taxgn
-"
Onde _se deve estabelecer
.
forçado, junto da parte : eStreaa de tentem
textura
treneversalmente
eerelação
Carreira de l.agenent.e e arree-ades- de .que .referldiensiivera eusada como guia guarde se 7,desInce sa referida
parte extrema da textura tecida' tangemnialmente -ft periferia do 'dispo -deata çantiliph seg
egqnine de
1-içadiento
rotativo., portador de' ponte,
.•
—• á
de gni ae =lhes da :textura; 'que ficem;4*, mestio ntvei .das•reiSridai- rian- '•
tetiura., qtesíid o Se ,ec „itára'aite
• inialanto
• 'a:carreira de:
- ;: se "tornem
' ...referidos_ disPósititos de costuramuto coe "qUo
r •dit(Mapelo enpre"godos
,
se acha equipada á aícoina 'de lacemento,
_.
reivindicam a prioridade do ce-rre's
as
Finalmen,taa
-o• eup•
-,i/M0, 4r0 .119.¥2:de.3.1 -de main de x966,1 —
em '9 de i
•paadente pedido depositado ne:'departição de Patentes
, Requerentes 410.NISCO:P,ADS
8.M1ro. D rainietat.e,
.bril de 1963i sob m c 7.16olij,e. 1 de nale 'de 1,90 sob á 110 11569/6..
l'riyilfrio -dó anvencros 110.1P ./43DILO 3 MIMO DR- =Md _ ReivindiCacBes./,
.
'1 dó total •de dTpontos iipresentadosi
IRentivo- modelo de-mo-Lebo dó vent% oarasterized0 Pah
•
fato
de duas hálices terem saia pis orientadas de modn 'ia itardrà
•
GD I
•,
sentidos opostos,
itipOrtedis perpetuo. previ:40r: MEI :P3POrte borla= ow
..
. ..
, .
til •'•,,t:•-. Por seu turno gira 'DM p1120 previsto nue montante
ou inadrod
n .
o '~o ag ':2. 40 -..totau;- -ao 2 POntOn'aPree4t04°
'

' '''

'

•

.99/ . .
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IlaVINDICACUES

de IcIó5

i derentez•NAZARENO FRANCISCO WILLACOSSI =

1 . Unidade de mobiliár1R apresentando uma construção de supre

SX0 PAULC

17c

F . .;.- itegio de Invenção. "NC"C MODRIC DE SIFRO PARA IAVAMRIOS. DE COLUNA E'

1 . NOVO NODRIC

Oes opostas avan§andh em geral verticalmente, apresentando cada uma das mea
PAdA LA . , ATORIOS

DE

COLUNA

E BIDÉS,

mas pelo menos uma abertura, uma par de conjuntos de pernas cada um dos

I

dois simples rosqueados pela baca, porem caracterizado por ter o

quais incluindo uma porção transversal superior conectara entre pernas dian-

(7) do segundo, de forma /

teiras e traseiras, apresentando cada uma das citadas porç3es conectoras /

(1.meiro ama canopa (6), invertida sabre a canopa

.cle as águas servidas escoam - se muito fàcilmente enquanto que os corpos

sOli

coe Ficam retidos na bolsa de Agua limpa, L.rmda pela canopa inferior, d"
,e

te-base adaptadapara ser empilhada sOicie outras, caracterizada pela combiu
ção da: uma peça .trtinsversal avançando sob a referida unidade e incluindo ga

r2Dts,,
WATINIJICAÇOSS

l'(j.0 de
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sào retirada, pela simples remoção do batoque de inspeção e limpeza.

transversais um recesso interno em geral correspondendo dimensionalmente 'às/
dimensOes das referidas seOes terminais da citada peça transversal para assim estàvelmente receber as referidas seç3es terminais, estando as citadas

a

berturas nas referidas seçães terminais em alinhamento com correspondentes g

Ponto no 1 do total de P pontos apresentados,

berturas nas citadas porç3es conectaras transversais, estando as referidas /
pernas dianteiras e traseiras de cada conjuntode pernas dispostas em ângulo
umas em relação às outras de maneira que a ~ardei° inferior da citada poz
ção conectara transversal fique adaptada por cima o assente firmemente sabre
a superfície superior da porção conectara transversal de um identico conjunto de pernas quando empilhada sebre o referido conjunto identico de pernas $
e meios do fixação prendendo os citados conjuntos de pernas S referida peça/
transversal.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositada
no" d q tados Unidos da America em 1 de maio de 1964 sob no 364.184.
Ponto no 1 d; total de 25 pontos apresentados,

'1ftg ó
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167.245 da 16 dt fevereiro de

1965

equerente: ARTUR FISCHER = = ALEMANHA
Nriviligio de Invenção: "ELEMENTO DE SUJEIÇXO PARA A INTERCONEXXO DE PEÇUzi
DE

CONSTRUÇXO,

ESPECIALMENTE DE CHAPAS"

REIVINDICACtES

1 . Tarugo com cone extensor e parafuso de sujeição para a
'arconexão de peças de constru4ão, particularmente de chapas, constando de /
to tubo cilíndrico provido de fendas longitudinais e de uma porção de cabe./
:a, caracterizado porque o tubo compreen.it meios de retenção capazes de impl
lir a queda ou sarda do cone, um estreitamento cOnico da perfuração axial (na
'.ec a cabeça do tarugo e o cone extensor e as fendas longitudinais limitadas
hi,rte do tarugo entre a cabeça e a porção de extremidade opoita à cabeca.
Ponto m/' 1 do total de 2 portos apresentados. •

Fi

gi

TERMC NO .169.647 de 14 de maio de 1965
Requerente: METALÚRGICA BIASIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA = = SX0 PAULO
Privilegio de Irri.r enão; "ABRIDOR DE LATAS,
REIVINDICACDES

/ . ABRIDOR DE LATAS, caracterizado peio rato de ser constitui
do por duas placas alongadas articuladas por pino em suas extremidades, sendo que junto a tal articulação uma da S placas se apresenta com roda dentada/
disposta em eixo que pelo lado oposto apresenta alavanca a ele fixada, en-

I

quanto que a segunda placa, em correspondãncia S roda dentada apresenta disco com bordas em gume, com livre girosObre pino, estando previstas, ainda
sabre a placa suporte do disco, duas saliencias que o ladeiam e na placa da/
roda dentada sapata disposta abaixo da referida roda dentada.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados.' .

.9180f0

02 169.273 de

28 de abril de 1965

haquerentes DO C. ALBINSON = =
112& 4 ""4to de Invenção,: "CONSTRUÇÃO DE CADEIRA"

n

PRE'ÇO

NúMERX e DE HOJE: Cr$ 0,30

