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CAPITAL FEDERAL

ANO XXIX - N941

INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Em 25 de fevereiro de 1971
EXPEDIENTE DO SR. PRESIDENTE
Exigências

Manufatura de Produtos Plásticos
Floreai Ltda. (junto à patente PI
termo n9 185.497, impetrante do pedido de preferência. - Apresente
contrato social de Ferretti Indústria
e Comércio de Guarda-Chuvas de
Matériaa Flástica Ltda.
-Manuftura de Produtos Plásticos
Floreai Ltda. (No pedido de prelarêneia da patente MU termo numero
188.922 - PI termo n9 217.057). -Apresente o Contrato social de Ferretti Indústria e Comércio de Guarda-Chuvas de Matétia Plástica Limitada,

Serviço de Recepção,
intormação e Expedição
Em 25 daí fevereiro de 1971
Notifica.edo
Ficam 'notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparecerem a êste Departamento no prazo
de 60 dias, a fim de efetuar o pagamento da taxa final e da prl!mira anuidade, para que sejam
expedidas as cartas patentes:
N9 109.819 -- N. V. Philips'aloellampenfabrieken.
N9 117.860 - Cartiera Italiana
S.p.A.
Diversos
Projetores Cibié do Brasil S.A.
(titular da patente MI n 9 3.734) 'Prorrogue-se.
Sociedade Industrial Silpa Ltda.
(titular da patente MU n 9 4.746). Arquive-se a petição 11. 9 80.821-70 por
estar fora do prazo.
Metalúrgica Ali S.A. (titular da
patente MI n9 2.875).• Arquive-se
a petição ri9 1.860-71. uma vez que
a patente já foi prorrogada para o
49 triênio.
Arquivamento de Processos
Farm mandados arquivar os processos abaixo por falta de pagamento da taxa final:
N 129.603.- Achille Biselli e Massari S.A. Indústria de Viaturas.
N9 181.290 - - Redecar Redecuraçoes de Autos - Ltda. - (Arquivem-se
os processos).
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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N 9 633.773 - Ret-Car Acessórios
para Autos Ltda.
N9 635.839 - Vinicola Gramont
Ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados a comparece- Ltda.
rem a êste Departamento no prazo
N9 637.079 - Casa de Calçados
de 60 dias, a fina de efetuar o pa- Mito Ltda.
gamento da - taxa final para que
N9 637.886 - Indústria e Comersejam expedidos os . certificados.
cio de Plástico S.A. Incoplasa.
N 502.867 - Chiabrand & Aman- J N 9 638.369 - Frigorífico 13 de
' Maio Ltda.
dola Ltda.
N9 638.908 - Panificadora Curtipa
N9 642.755 - Calçados Sama LimiLtda.
tada.
N9 647.931 - Panificadora Solon
Arquivamento de Processos
Machinery do Brasil.
N9 643.777 - Indústria e ComérForam mandados arquivar os procio Incosa S.A.
cessos abaixo por falta de. paga•
N9 644.041 - Pedrart Comércio e
mento da taxa final:
Impetral S.A. In- Revestimentos de Pedras Ltda.
S9 367.781
N? 644.840 - Bar e Lanches ita
dústria e Comércio.
N9 464.895 - Livraria Atheneu Ltda.
N ? 646.658 - Expottex Comércio
Editõra S. Paulo S.A.
e Indústria e Representações Ltda.
N 9 469.947 - Eltex S.A.
N9 647.931 - aPnificadora Solon
N 9 515.059 - Aeroquip Sulameri- Ltda.
cana Indústria e Comercio.
N" 648.049 - Jorge Ricardo Roth
N9 526.905 - Siroll Sociedade de Hirsch Meisels.•
Imp. e Representação de õleos e
aT9 649.323 - Cedro Bebidas e ProLubrificantes Ltda.
dutos Alimentícios Ltda,
649.644 - Bar e Lanches
N9 528.536 - Serval S.A. TransLtda.
da.
portes Comércio e Representações.
N9 532.615 - Prasatomo Ltda. ConN9 649.684 - Penafiel TransporSuitores de Engenharia.
te e Comércio de Carnes Ltda.
N9 537.976 - Comércio e Indústria
N 9 650.128 - Hanir .Calai.
Mecano Elétrica Ltda.
N. 651.506 - Açougue N.S. das
N9 584.010 - CPL Calçados Patro- Neves Ltda.
S.A.
N.
652.410
Dali
Couture
Modas
N9 558.526 - Alumax Indústria e
N. 652.073 - Construtora Manoel
Comércio Ltda.
N9. 567.498 - Metalúrgica FeniX Li- Pereira Ltda.
N. 652.487 - Malharia Viggiano
mitada.
N9 581.010 - CPL Calçados Parto- Ltda.
-N. 652.492
Resturante Coutinho
cinense Ltda.
N9 584.253 - Luizella Modas Ltda. Ltda.
N9 587.010 - Reinog Pródutos MeN. 652.734 -Panificadora e Contalúrgicos Ltda.
N9 587.868 - Jan Strebinger. a feitaria Gonzaga Ltda.
N. 652.839 - Ind. e Com. BernarN 9 606P.072 - Tamoio Molas Espido Meyer Ltd a.
rais Ltda.
N. 652.896 - A.L. Oliveira & Cia.
N 9 608.164 - Sociedade Industrial
Mineira e Agrícola Ltda. (SOMAG). Ltda.
N9 609.557 - Laticínios Gabriel
N. 652.925
Bar e Lanches 441
Monteiro Ltda.
Ltda.
N 9 614.373 - Copesmar Cia. de
N. 652.952 - Clorquimica Industrial
Pesca Marítima.
Ltda.
N9 619.691 - Zaz Traz Indústria e
N. 653.353 -- Loja de Calçados DeComércio de Produtos Quimicos Liborah Ltda.
mitada.
N. 653.354 - Korios Com. e InN9 619.862 - Fernando Athayde
-th; stria Ltda.
Guerra.
N. 653.378 - Confecções Marques
.N 9 625.217 - Estamparia' Guarany Ltda.
N9 629.444 - Bebidas Marbuski Ltda. 653.382 - Papes Com. e ReLida,
'.da.
Tsl 653.584 - Confecções Solange
N" 630.379 -a- Indústria Metalúrgica
Ltda.
W. F. Ltda.
Notificaçcto

N. 653.696 - Gerdal Gonçalves Ra*
ma.
N. 653.872 - Fábrica de Calçados
Festival Ltda.
N. 653.979 - La Maison Boutique
Ltda.
N. 654.120 - Mirvaine Imp. Limitada.
N. 65f' .203 - Adrimac S.A. Comércio e Imp.
N. 655.512 • Eteco Empreza Técnica Auxiliar de Construção Ltda.
N. 655.840 - Ind. e Com. de Roupas Feitas Yshaytex Ltda.
N. 655.924 - Confecções Wac Limitada.
N. 657.107 - Ursus Imp. Limitada.
N. 657.469 - Lat:cinios Moema Li//fitada,
N. 657.727 - Criações Weintex Limitada.
N. 658.004
Rapsodia Ind. e Comércio de Roupas Ltda.
N. 653.039 - Malharia Scatena Limitada.
N. 658.227 - Calais Com. 1 e Ind.
de Capas P/Aut ti Ltda.
N. 658.229 - Mac. Paul Confecções Ltda.
N. 659.235 - Central Engenharia
Comércio Ltda.
N. 659.852 - Orlando Gadélha Simas
Irmão.
N. 662.009 - .-_.atto 6 Cia Limitada.
N. 662.558 - Estamparia de Tecidos Ruymar Ltda.
N. 663.078 - 1-Itiebi Representações
e Corné-c'o Ltda.
N. 663.756 - Brasperola Ind. e
Com. S.A.
N. 664.360 - Cia. Meridional de
Tecidos.
N. 664.431 - S.A. Fabril Scavone,
N. 665 653 -- Modas Ugo Limitada.
N. 665.135 - Cia.
Auxiliar de
Construções e Reparos
Navais Cacren.
N. 665.143 - Cal - Aracaré r,imitada
N. 665.441 - J. Bandeira S . A . Inc
e Com.
N. 665.696 - Construtora Elo 1,1+
initada.
N. 665.715 - Embloe Artefatos e
Blocos de Concreto Ltda.
N. 665.J60 - Cia. Industrial Mo
giana de Tecidos.
N. 666.338 - Casa Georges de Ea.
Novais Ltda.
N. 666.381 - Ind. e Com. de
2-1e- sserios P-Automoveis AutourotectioR
Ltcla,

1682

MARIO OFIÍ'AL . (Seção III)

Quarta-feira 3

zi O expediente das repartiçoes
• yúblicas, destinado à publicação,
,erá recebido na Seção de Comazicações até cts'17 horas O aten.12imento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas

ELnElJTE
DEPi.,RTMEK:TO DE IIVPREI ,_SA "ACIONAL
càeR is TOR

i.eiL

r 2) Os originais para pubiicação,
ALBERTO DE BRITIO PEREIRA
'devidamente autenticados deverão
'ser datilografados diretamente, em
CHGPE Ca St Vi,o. for cv:paçÃo
espaço dois, em papel azetinado CHEFE 00 Ç. ERVIÇO CG PUBL. iCAÇÓC
tyit apergaminhado, medindo 2243
FL CRIA NO GUIMARÃES
centímetros, sem emendas ou ra- J,B, DE ALMEIDA CARNEIRO
suras que dificultem a sua comIpreensão, em especial quando conDIÁRIO ,JFICIAL
Elverem tabelas.
SEÇÃO
•
I Serão admitidas cópias em tinta
III•o gio de pubilcidate• do expediente do Gepartemento
prêta e indelével, a critério do
sisoinr,., d. p ropriedade Industr:el 'do Ministério
D.I N.
4. indiá•trie • do Cerné•olo
3) As reclamações pertinentes

1d matéria retribuída, nos casos de

erro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Reda, ção até o quinto dia útil subseqüente d publicação

Impreese

ofierneE oc Dei...e r ten cr,to etc imprenso NocitNnol
BRASIL 1 A

I 5) A remessa de valóres para

assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, será feita somente por

en.:;'que oit vale postal, em lavo
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
co , Jrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Empresa
Brasneira de Correios e Telégrafos
em BrasíVia.

6) No caso de porte aéreo para
localidade 7/C.0 servida por êsse
meio de transporte, a Delegacia
t?..egional da En.dresa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o moam:nhanzento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
acréscimo n g preço.
' 7) A Delegacia Regional da
Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.

ASSINATURAS

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dia
útil do viés subseqüente O pedido
Semestre
Cr$ 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
Cr$ 30,00 Semestre
ou anual O prazo das
Ano
Cr$ 60.00 Ano
Cr$ 45,00 semestral
assinaturas para o Exterior é sóExterior
mente anual e não haverá transExterior
porte por via aérea
...,• Cr$ 50,00
Cr$ à5,00!Ano
Ano . . . .
9) A renovação devertl ser soPORTE ARRE°
licitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
Cr$ 17,00 1 Semestral Cr$ 102.00 1 Anual ... Cr$ 204.00 e do porte aéreo t(gSicidos, serão
Mensal
suspensos indepenpIttegénte de
NÚMERO AVULSO
aviso-prévio
71
Çr-,
- O preço do numero avulso figura nu ultima página de cada
10)
Para
receberem
suplep
exemplar
mentos às edições dos .órúdos ofi- O preço do exemplai atrasado será actescuto de Cr$ 0,01,
ciais os assinantes deverão solicito do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 po7 ano se de anos anteriores
tá-los no ato da assinatura.
REPARTIOES R PARTICULARES

4) As assinaturas senso tomai das no D I.N O transporte por
, via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília Esta poderd
1 se encarregar também de encami, nhar o pedido de assinatura ao
' D,I.N Neste caso, o assinante di1 rigirá ao DIN o pedido de assinatura e o pagamento do valor
1 correspondente, ha forma do item
seguinte.
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N9 694.476 - O Viageiro ManufaBija Desinfetantes
N. 666.398 - Guy Costa.
N. 574.722 - Padaria e Pastelaria
da
, tura de Acessorios para Autos e •Ltda.
718.4'76
' N. 666.726 - Cia. Construtora Los Balsernão Ltda.
N 9 719.554 - Conkis Cosméticos
tkngeles
N9 675.170 - Panificadora loian- Plasticos Ltda.
N5 694.904 - Química Industilal • Ltda.
N. 667.116 - Casas Fausto Rou- da Ltda.
N9 720.252 - Gekal Perfumarias
Dstroit Ltda.
'pas S.A.
Cosméticos Ltda.
N., 675.188 -- Casa de Carnes San694.920
Indústria
de
Sabces
PI'
N. 667.433 - Lejan Modas Ltda .
N° 721.173 - Ind. de Defumadores
ta Filmem, Ltda.
Viaa Mele.
' N. 667.517 - Noi Due Boutique
1 Cruzeiro do Sul Ltda,
N9 675.541 - Irene Modas Ltda.
695.273
Sasco
Sociedade
AuJN9
n - 7 9 576.208 - Peças e Aressérios
1 N'? 740.232 - Ideal S. A. Tintas
•Ltda .
xiliar de Serviços da Construçáo .Li- i e Vernizes.
- Arquivem-se os procesmitada.
N. 667.577 Cirpp Com ., Indús- Valdocar Ltda.
N9 676 290 - Distribuidora Brasil , N9 695.376 - Cerâmica Artistica sos.
'trio, Revestimentos e Pinturas Plásticas
Agrícola Ltda.
Brasital Ltda.
Ltda .
SECRETARIA DE MARCAS
676.522 - Imp. e Exp. Caldas
N9 695.589 - Indústria e ComerN. 668.006 - Cesaro S.A. Indús- Correia Ltda,
Em 25 de fevereiro de 1971
cio
de
Malhas
Juju
Ltda.
1 trio e Comércio.
N9 49.031 - Clinenco Construtora
Notificação
696.629
Planear
Automovels
N9
, N. 668.273 - Ind . e Com de Tin d, Imóveis Engenharia e Comércio
Nacionv is Financiados S.A.
1 Depois de decorrido o prazo de 60
' tas e Vernizes Corfix Ltda.
Ltda.
N. 668.612 - Calçados Merymur
N 9 697.104 - Comércio de Auto- dias, a partir da presente data, para
IN 686.330 -- Marcos Keutenedpar
móveis e Tratores Case agnani Li- recarso ou impugnação. e se nenhum
Ltda .
Indústria e Comércio Ltda.
Interessado do mesmo se valer, ficam
. N. 668.881 -- Modas A Exposição
N° o30.356 - Marcos Keutenedpan mitada,
14 9 697.174 - Roque Sebastião de nothicanos os requerentes abaixo
Industria e Comércio Ltda.
, Clipper S. A .
mencionados para comparecer a êste
N9 686.687
Galeria Ciclo Ltda. Miranda.
N. 669.179 -- Prado El Makhoul
Departamento, a fim de efetuar o
697.387
Modas
Branca
Ltua.
N9
'682.-t98 - Ardipas S.A. Adm. e
Ltda.
pwiamento da taxa final, dentro do
1\1`, 698.840 - Lubgraco Lubrificande 60 dias, contados da data
N. 669.27 - Bariamr Ind . e Com. Comércio,
tes, Graxas, Produtos Agrários e Com- prazo
e Inque tiver expirado aquele prazo
' de Materiais de Construções Ltad.
N 9 684.370 - Petri do Brasil is A bustíveis Ltda.
de recurso:
N. 670.062 - La Sorrentina S. A. Indústria e Cotnercioe Aut3 Peças.
N9 698.842 - Arte Indústria N. S.
Ind . de Calçados.
N9 686.086 - Destilaria Bel Drink Aparecida Ltda.
Marcas deferidas
670.401 - Maisa Maquinas Ltda .
N9 699.116 - Confecções OBV LiN9
485.653
- Alpont Fi C - AlAgr'colas Industriais S.A.
N9 686.377 - Joaquim Bonifácio, •mitada.
pont 8. A. Produtos Siderúrgicos N. 671.191 - Magda Calçados Li- Limitada.
N9 699.238 - Imexport Cia. In- Cl. 1,1. - Registre-se com os exeme Comercial Ltda.
mitada.
plareS de fls. 15-17 com exclusão de
616.665 - Bar e Café Uclióa LI- dustrial
N 9 699.514 - Foto Estampa Santa disiintivos
N. 671.255 - Kibon S.A. (Inds. inhaca.
Marina
Ltda.
Adinenticl'Us) .
N9 496.279 -- Nylonsix - Cia. Bra•N 9 689 981 - Acessórios para AutoN9 699.527 - Ind. e Com. de Consileira de Fibras Sintéticas Nailonsix
N. 671.528 - Cantina 496 Limi- móveis Casa Serafim Ferreira S.A. iecções
Zana
Ltda.
- Cl. 22. - Registre-se com extada.
N9 699.697 - Ind. Metalúrgica Su- clusividade da expressão Nylon, consN° 590.633 - FWirica de Pistões
prema Ltda.
N. 671.701 - Kibon SÃ. (Inds . I Rocatti Ltda.
tante da marca.
N9 690.816 - Pipaguia Ltda.
Alimentícias) .
N9 514.5178 Nailonsik - Cia.
N9 711.189 - Dea .3z Dralle ProNT9 692.527 - Rodapar Indústria dutos Químicos Ltda.
N. 671.925 - Simplal Sociedade InBrasileira de Fibras Sintétiças - Cl.
e Comércio Ltda.
dustrial de Metais e Plásticos Ltda .
N9 717.662 - Elsy Plásticos Ltda.. 22. -- Registre-se sem exclusividade
N9 718.106 - Ivanhoé Produtos Sa- a expressão Nailon constante da
N. 672.315 - Auto Peças Prado-1 N9 692.622 -- Auto Peças Huraiocar
marca.
nitários Ltda.
lito Ltda .
Ltda.
N9 520.082 - Brillotex - Bancroft
N9 a93.351 - Augusto Gartner N etN 9 718,115 - Perfurnaria e CosméN. 672.545 - Tais Blaso .
Brillotex Textil do Brasil S. A. ticos Vale do Paraíba Ltda.
N. 672.870 - Ind. de Calçados No- to.
N9 718.329 - Ind. de, Explosivos Cl. 36. - Registre-se com os exemvitas Ltda.
N9 693.745 - Brasting Funciição R,ochester Ltda.
plares' de fls. 16-18.
N. 672.876 - Confecções Chilio Li- Brasileira de Metais S.A.
N9 597.406 - Milusos - S. A. MoiN9 718.395 - Dea Dralle Produtos
mitada.
nho Santista Indústrias Gerais - Cl.
N9 • 693.794 Distribuidora de
Químicos
Ltda.
N. 674.531 - Condor Com. e Re- Aparelhos Sanitarios e Afins Dasa
N9 718.877 - Ind. e èom. de , 36. - Registre-se com os exemplares
1 de fls. 22-25.
presentações . de Aços e Forjados Ltda Ltda.
Gaarda Chuvas Utinga Ltda.
I
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N9 634.421 - Leadex - Leadex N9 699.746 - Conart Indústria de art. 162 do Craligo e novos exemplares discam:arando os artigos .
:;omercial
e Importadora Ltda. - Copas Artísticas Ltda.
Iel. 5. - Prova
Ns. 531.203 - 531.204 - 531.205 do art. 73 hábil. A N9 534.742 - Feigenson S. A. Inanterioridade apontada não é interfe- dústria e Comércio - Torno sem' efei- Zeiss Nkon A.G. - Apresente a prova
to a exigência de fls. 6v. eis que a de que a marca está em vigor no pais
rente.
interessada
citou o n9 de inscrição de origem, procuração de acôrdo cora
Marcas indejeridas
o disposto no artigo 162 do Código e
de fls. 2 .
os•
novos exen..nlares
N9 543.805 - Balada - S. A.
N9 612.176 - .Adimex Administra- artigos.
,Moinho Santista Indústrias Gerais - ção
Importação
e
Exportação
de
MeN9 679.765 - The Bristish Company
Cl. 36. - Indeferido em face do re- tais. • Ltda. -- exemplares em ordem
Limited junte no presente os dogistro 296.017.
com exclusão de forjas classe 8 moJ cumentos que cumpram o dispôsto nos
Cumpra o art. '73, bem como sua las de válvulas mat. prima, 'minera- arts. 96 § 5, 81 e 162 do C.P.I.
ção classe 33 pontos gigantes.
inscrição no CGC:
N9 650.054 - Biviator S. A. N9 186.890 - Manufatura de AmN9 530.682 - Casa Radicton Ltda. apresente novos exemplares discrimi- apresente novos exemplares discri- nando precisamente os arte, e propolas Vitronac Ltda.
N9 434.721 - Representações Pryor minando precisamente os aparelhos curação de acôrcto com o artigo 162
eletro dortar,sticos.
S. A.
dó CPI.
N9 475.436 - Ind.' e Com. de Mó-: N9 '534.'202 -- Máquinas Junqueira
N. 634..379 - Pireli Sodieta Per
S.- A. - preste esclarecimentos quan- Azioni - Cumpra o art. 81 e junte
veis e Decorações Charão Ltda.
N9 484.804 - Auto Pôsto Cometa to a saleiros.
procuração de acôrdo com o art. 162
N9 662.078 •- Comercial de Maqui- do CPI.
Ltda.
N9 486.390 - Marlene Mafalda Pi- nas F.dail Ltda. - apresente novos i'l 9 685.509 - The-Sherwin Williams
exemplares sem referência a marca Company - cumpra o artigo 81 e.
lão Barsotti.
N9 490.240 - Tecno Mecânica Re- genérica discriminando precisamente junte procuração de acôrdo com o
as rruIduinfn S:
tôrno Ltda.
art. 162 do CPI e sem referência
N9 67.543 - Auto Socorro Iara accr.ecoN9 490.520 - Importadora de Re14)05.
oN
-;.,resente novos
Ltda.
lógios Sul Americana S. A.
258.756 - CatiZeiss - apresenN9
.
N9 491.120 - São Paulo Alparga- reivindicando carros guinchados.
te procuraçao de acro com o dispôsN9 672.287 -- Distribuidora de Ga- to no art. 162 do Código.
tas S. A.
solina
Fátima
Ltda.
apresente
noN9 548.001 - Comercial Ma,g Li- vOS exemplares liscriminando meei- IV 262.914 - Wollgarnfabrik Tittel
mitada.
& Kruger •Und Stenwollspinnerrei
ou excluindo peças eaces•
Aktiengesellschaft - apresente proN9 587.025 - Foto Avenida Ltda. =ente
sórios
para
veículos.
curação de acôrdo com o disposto nc
N9 593.007 - Icofil Ind. e Com.
de Fitas Ltda.
N9 6''9531 - Stan•ard Electrica artigo 162 do Código.
IV 263.712 - Osram GMI3B KomN9 597.230 a- Al Eletro Moderno S. - A apresente novos exemplareE
Ltda.
discriminando as peças metálicas. - manditgesenschaft - preste esclareN9 603.213 - Artefatos de Borracha
N9 684.972 - Jomar Máquinas e cimentos guante a libeLiçao tia marca
e Ind. Mecânica Jâo Maggion S. A. Equipamentos Industriais Ltda..
- a. modificação da firma . e da sede e
apresente procuração de acordo com
N9 619.198 - Construções Elétricas apresente novos exernal-,-'ai
Belina Ltda.
minando precisamente as máquinas o disposto no art. 162 do Código.
.N9 632.504 - Ind. Metalúrgica ForN9 686.760 -- ,Erol Indústrias Ele- N9 263.723 - Osrarn GMBH Kom
preste esclarejaço S. A.
trônicas Ltda. - apresente novos manditgesellschaft
N9 638.979 - Com. e Assistência exemplares na classe 8 com os arti,:os cimentos quanto a liberação da marca
Técnica de ,Ztrinas Fotográficas discriminandos substituindo ramo de a modificação da firma e da sede e
apresente procuração de acordo com
1VI ecanoptiwL 1,
atividade por artigos.
N9 643.398' - Irmãos Zen Ltda.
N9 691.633 - Marcenaria e Carpin- o disposto no artigo 162 do Código.
NP 647.174 - Dalgus Material Elé- taria Vera Cruz Ltda. - apresente N9 558.460 - Fábricas Germade
trico Ltda.,
novos 'exemplares discriminando pre- S. A. - autentique os documentos
N9 647.M - Ind. Com . e Repre- cisamente as guarnições de enfeites de fls. 11-12 e 14.
N 9 597.585 -- Confecções Fonaecr
de madeira excluindo pratos de pasentações •Gà,‘13ui Ltda.
e ntique o documento de
Ltda. - aut
N9 647.767 - Otto john Veiga Du- rede classe 25
nhofer.
N9 1397.0?4 - Máquina e Equipa- fis. 43-44.
mentos Industriais Chicago Star Li- 1\19 673.317 - Ha,stings ivianutactuN9 660.864 - Dorival Biasia.
mitada - apresente novos exempla- ring Company --cumpra o artigo 81
N9 664.447 - Pirelli S. A. Com- res discriminando preris g mente os dó CPI e jünte procuração de acôxdo
panhia industrial Brasileira.
com o art. 162 -do mesmo Código.
artigos.
.Apresente novos exemplares reivindiN9 666.378 -Worivaido Damm.
697.650
iCel
Ind.
Campineira
•
No
N . 671.506 - Organização Tudauto de 'Especialidades Eletrônicas Ltda. cando apenas velas de ignição eis que
as partes das mesmas são classificaS. A.
- apresente novos exemplares subs- das pela matéria prima respectiva.
N9 673.325 - Movesc Móveis Es- tituindo por tomadas múltiplas de
Diversos
corrente. •
colares Ind. e Com. Ltda.
N9 673.620 - Markleu Eletro MeLa Biotherapie Societé Anonyme de
N° 697.767 - Duo Filmes Ltda.
cânica Ltda.
Produits Chimiquew Biolog,iques ft
exempla r es oran!
N9 676.584 - Produtos Dentários qualfficação completa da seguinte D'higerer --no pedido de arquivaAlcântara Ltda.
mento da procuração do registro nureivindic a ndo filmes revelados.
69`i.959 - Construminas Cons- mero 280.473. -- Arquive-se o pedido
N9 680.765 - Rolimpex Importação
truções Paframinas S. A. -apresen- de prorrogação de fls. 48 n9 28.719-70
e Com. de Rolamentos Ltda.
N9 690.122 - Rele Representações te novos exemplares declarando os por falta de cumprimento de extartigos que deseja proteger de aeôr- gência.
Ltda.
N9 690.213 - Emprêsa Gráfica O do com a classe reivindicada.
Arquivados em face do art. 99,
N9 698.410 - Carfepe S. A. AdmiCruzeiro S. A.
§ 29 do Código:
nistradora e Participadors.
N9 '690.319 - Pan Diesel Máquinas
Ni 678.204 - Comercial Sotebic LiN . 698.830 - Famauto Fábrica de mitada.
'e Motores Ltda
N9 691.346 - Solo Cimento Comer- Material Automobilistico Ltda.
N9 681.258 - Auto Peças Izola Li-,
cial Industrial Importadora e Expor- N9 699.313 - Veículos Peças e Ser- mitada.
viços Amazon Diesel Ltda.
tadora Ltda.
N9 682.189 - Olimpieiras de Vendas
N9 639.962 - Darey de Oliveira Du- Eletro Domésticos Ltda.
N9 691.461 - Pôsto Nassau Ltda.
N9 692.427 - Paulo Antônio Dias norte.
19•9 683.038 -• Pôsto Nossa Senhora
Menezes.
Aparecida Ltda.
Exigências
N9 692.880 - Auto Peças e AcessóN9 687.311 - Swing Ind. e Com.
rios Tam Corim Ltda.
No 241.056 - Aktiengesellhchaf Ltda.
Ind. Mecânica Imi fur Feinmechanik Volmals Jetter &
N9 694.628
N9 688.188 - Riolindo RepresentaScherrer - apresente a prova do pais ções Ltda.
Tôrn oLtda.
de
origem
procuração
de
origem
digo
N9 688.877 - Marfinite Produtos
N9 695.492 - Amtron Aparelhos e
acordo com o disposto no artigo Sintéticos Ltda.
Máquinas Eletrônicas Industriais Li- de
1162 do Código e novos exemplares
N9 689.272 - Sociedade Civil Conmitada.
reivindicado os artigos de urna só servadora
Nacional de Automóveis
N9 695.860 - Floricultura Manacá classe.
Conauto Ltda.
Ltda.
N9 696.440 - Equelson Eletrônica
N9 696.772 - Mobiliáadt Elli Ltda. N9 252.038 - Internationale GalaN9 696.831 - Renata Com. Re- lithgesellschaft Aktiengessellschaft - de Son Ltda. ,
I99 696.888 - ' Sobrafrio Sociedade
presentaçõe.s e Distribuição Ltda.
apresente a prova de que à marca
N9 697.162 - Henag Com. de Má- continus em vigor no pais de origem Brasileira de Frio Ltda.
/99 699.111 -- Pianofatura
Paulista
procuração de acôrdo com o dispsisto
quinas Agricolas Ltda.
- N9 697.370 - Metalúrgica Brilhan- no art 162 do Código e novos exem- S. A.
N9 699.530 - Comercial Freitas Beplares reivindicando os artigos protete atda,
zerra Ltda.
N , 697.482 - Volkswagen do Brasil gidos pelo registro primitivo.
1•9 9 699.731 - Ind. de Tintas e VerIra' a Com. de Automóveis S. A.
N9 531.202 - Zeis Tkon A. G. la"' 'm7.537 - Sociedade de Assis- apresente a prova de que a rriarcn ni ges Palmar Ltda.
'aecnica e Equipamentos Ltda. está em vigor no pais de origem pro- 1V 665..674. - Com. de Tecidos Elite
Untei.
¡mação de acôrdo com o disposto iixÀ Ltda.

l'f,aitoca ',5)/1 6,3
N9 (5.'01 - House To Dirink Bar
Ltda.
N 665.td5 - Alberto José Caulino.
1n1'• 665.59 - Cia. Industrial Mogiata do Tecidos.
N9 635,861 - Cia. Industrial Mogians de Tecidos.
N9 .4",65.862 - Cia. Industrial Mogiana de Tecidos.
N9 665.891 - Cointel Com. e Ind.
de Tecidos Ltda.
1V 666.008 - Fábrica de Estopas
Adelpa Ltda.
Nç 661 ‘ .026 - Panificadora Nova
Jerusaléqi Ltda.
N9 666.076 --- Geraldo Gomes da
Silva Tecidos S. A.
IN:9 666.125 - Mafrisa Matadouros
Frigoríficos S. A.
1V 666.332 - Sacaria Espumoso Limitada.
1V 666,339 - Frigorifico Franca(
Ltda.
Na 666.352 - Bar e Restaurante
Lanza Ltda.
1V 666.394 - Produtos Alimentares
Torrão Paulista Ltda.
N" 666.760 - Decorante Com. e
Represetnações Ltda.
N' 666.842 - ind. de Chinelos Bermol Ltda.
N9 667.047 - Aval S. A. Adininistração de Valores.
N9 667.004 - lacCann Erickson publicidade Ltda.
66l.btri - 667.089 - McCann
Erickson Publicidade Ltda.
N 9 667.579 - Cirpp Com. Ind. Revet,dmentos e Pinturas Plásticas Limitada.
N9 667.758 - Fábrica de Ltistres,
Movevis e Decorações Star Ltda.
119 668.113 - Móveis Casa Nunes
Ltda.
IV 668.146 - Côco do Nordeste
S.Á. Codesa.
119 66ia150 - Centex Central Texiil
Limitada.
N9 668.178 - Moinho Corbella Liniitada.
N9 668.247 - Açougue Maria Ester
Ltda.
N9 688.877 - Modas A Exposição
Clipper S. A.
N9 668.876 - Modas A Exi)osiçao
Clipper S. A.
N9 668.915 - Cia. Comercial Agricola e inasirial de Mocoembu.
119 669.121 -- Eciv Engenharia
Constraçoes e Vendas Ltda.
N9 669.391 - Ind. de Fitas Katia
Ltda.
1V 669.536 - Ind. de Feltros Lua
Nova 6. is..
N. 669.538 - Indústria de Peltros
Lua Nova S.A.
N9 669.558 - Flamingo Industrial
Tecidos S. A.
N9 669.600 - Boa Compra S. A.
Tecidos.
1V 669.783 - Ondic Organizará°
Nacional de Desenvolvimento da Industrialização da Construção Lida.
S/C.
N9 669.860 - Stilson Per Com. e
Importação de Ferramentas Ltda.
Nhu Vara Artefatos
199 669.865
de Couro Ltda.
1V 670.055 - Padaria e Confeitaria
Celeste Ltda.
199 670.597 - Armarinho e Confecções Ramos Tex Ltda..
N9 670.599 - Yolanda Stabile Ndvarro.
N9 670.727 - Perlatex Ind. e Com.
de Tecidos e Confecções Ltda.
1V 670.946 - Entrenos Com. de
Tecidos Ltda.
1V 671.016 - Enka S, A. Metais e
Ligas.
N9 671.363 - Companhia Mineira
de Cervejas.
N9 671.618 - Ind. e COM. Roupas
Arlindo Ltda.
1V 671.861 - Domus Gas Sociedade
Anônima.
N9 671.861 - Eme Equipamentos e
Industriais Ltda.
N9 672.282 - Calçados D'Classe Limitada.
N9 672.847 - LV S. A. ConsultoreS
de Empreendiment!..S.,
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N9 69; 435 -- Carfepo S. A. AdInlarmfatura de Elás6,2.ts66
ministra ira P Participadva.
ti n,t,,,s Gisele Ltda.
- Mercearia e Açougue
N9 691
. 9 672.902 - Ancarbet 1:4froados
• A Capiti 5 Ltda.
L i acta.
N9 699.241 - Mercadinho São João
. ! 9 873.039 - Laboratório Dyonisio
Ltda.
LI.
N 9 6'73.143 - Fasimex Importação1 N9 69 .595 - SRMMY Confecções
Finas Ltda.
e' .,xportação Ltda.
,N9 673.194 - Distribuidora Carlos, ..N(' 684.360 - Petri do .asil S.A.
Ind. e Com. de Auto ...as.
re In Ltda.
1\1•9 684.441 -- Carlos Leite Bar,N° 673.685 - Açoplast Ind. e Com.
, OSO .
Ltda,
674.023
Companhia
Textal
N9
N9 684.443 - Almerinda do Amaral
Basilissa.
Pimentel.
674.950
Super
Mercado
Com.
1 N9
N9 684.450 -- Celso Patilino de MeIse n Ltda.!
r N9 675.889 - Perna & Cia Ltd.. deiros.
N 9 684.941 - Granja Catnorin LiN9 675.962 - Sebastião de Oliveira; mitada.
31c.:
N 9 684.960 - Editorial Temporada
Nv 676.119 - Emprêsa de Bebidas Sociedad
Responsabilidad Ltda
irineiro Ltda.
11 9 685.553 - Farmácia Ibiraja LiEmprêsa de Bebidas mitada.
N `? 676.120
3z-/..eiro Ltda.
N9 685.612 - Francisco Kenworthy
p 676.121 - 676.122 - 676.123 -1 Azevedo.
;:anprêsa de Bebidas Sameiro Ltda., 119 685.615 - Ronald Gilberto
/ N9 627.516 - Franco Sabões e óleos: Razo
Ltd a.
N9 685.618 - Ronaldo Gilberto
i N9 676.549 - Cooperativa dos Plan- R,azo.
tadores de Cana do Oeste do Estado,
119 685.663 - Ind. Satopolis Ma'de São Paulo.
Metal Ltda.
, N 9 676.687 - Indústrias Prodígio deira e685.912
- Ind. de Isolantes
de Utensílios Domésticos Ltda.
Ltda.
, N9 676.815 - Cia. Mayerle Boone-1 Térmicos
N9 .685.913 - Ind. de Isolantes
kr ap Ltda.
Ltda.
-N9 676.516 - Cia. Mercantil e In- Térmicos
119
685.920 - Cariocar Veículos Sody - trial Arapua.
N9 677.815 - Saf Sociedade de ciedade Anônima.
.
- Oskar Ornstein.
Af Jugues Friburguenses Ltda.
119 686.134 - Casas José Araújo
678.062
Santiago
&
Alves
LiN9
.,
SA
rn a a.
N9 686.514 - Artefatos de Couro
N9 678.066 - Comercial Walcítr Li- Nur
Ltda.
i
N9 686.768 - Soldas Equipamentos
N9 678.188 - Companhia Mineira e Máquinas
Ltda.
p de Cervejas.
119 686.792 - Júlio Victor Moreira.
N' 678.442 - Enema Ind. e Com.
N9 686.821 - Enac Eletroquimica
/ de Balas e Chocolates Ltda.
N9 678.513 -, Luccazone Ind. e, Nacional Ltda.
/ Com. de Bebidas Ltda.
N9 686.925 - Hubert Louis Jean
N9 678.514 - Luccazone Ind. e Piette.
Com de Bebidas Ltda.
, N9 687.241 - Carlos Orts.
N9 678.515 - Luccazone Ind. e
119 687.513 - Comercial e FarmaCem. de Bebidas Ltda.
céutica Cofarsul Ltda.
678.516
Luccazone.
Ind.
e
N,
T.C9 688.018
Produtos Alimentícios
Co -e de Bebidas Ltda.
Fralim Ltda.
N? 678.517 - Luccazone Ind. e
IV 688.031
Farmácia Moysemár
Cem. de Bebidas Ltda.
Ltda.
N 9 678.518 - Luccazone Ind. e
119 688.582 - Santa Mônica Clube
Cr .1. de Bebidas Ltda.
de Campo.
N9 678.519 - Luccazone Ind. e
N 9 688.586 - Santa Mônica Clube
Cc /. de Bebidas Ltda.
de Campo.
Luccazone Ind. e
N" 678.520
N9 688.745 - Scangarelli & Cia.
Cr. de Bebidas Lttla
N9 é66.060 - Panificadora Canadá
N9 678.521 - Luccazone Ind.
Ltda.
Ce ri. de Bebidas Ltda.
N9 666.765 - Confecções La Rose
N9 678.523 , Luccazone Ind. e Ltda.
Cem. de Bebidas Ltda.
119 666.959 - Roupas Profissionais
N9 679.829 - Superbrasinho Lan- Rafael Ltda.
ei ttete Ltda.
rv 9 688.884 - Ind. de Arames CleiN` 680.021 - Paulo Roberto de/ de S. A.
Mr deiros e Albuquerque.
N9 688.914 - Representações e
isTO 680.943 - itatyba Aços e Metais Com. Cafecap Ltda.
1.•
N9 689.071 - Amabyr da Costa
Na, 681.485 - Importadora e Expor- Ferreira.
b '-tra. de Cornos e Peles Pelexport
119 689.250 - Arte Móveis 'Faria
Ltdá
Nç' 682.145 - Siprometa S. A. Ind. Ltda.
N9
689.265 - Cerealista Momo LIe -em.
N 682.942 - Coal Com. e Impor- mitada.
de Metais Limitada.
N9 690.507 - Caldas & Prado.
Nr. 684.874 - V R 5 Vilfon Resinas
N9 690.663 - João Eduardo PeSi
ticas Itda.,
reira.
N9 686.664 - Aloisio Uchôa.
690.787 - Móveis Ultra S. A.
N9 687.127 - Maria Emmanliel Com. Ind.
Me ,lone dos Santos.
N9 690.888 - Vita Ind. e Com.
N9 687.981 - Gabriel Koch.
de Borracha e Plásticos Ltda.
N9 689.044 - Livraria e Flora
N9 690.912 - Capri Ltda. Com . e
Oi rnpia Ltda..
Representações.
N9 692.362 - Boi Braseiro ChurrasN9 690.915 - Irmãos Roque & Cia.
caria. Ltda.
N9 690.916 - Neres & Santos Ltda.
N9 692.377 - Panificadora Alto da
N9 691.211
Robett Raymond
Bela Vista Ltda.
Kirch.
N9 693.628 - Lanches e ChurrasN9 691.251 - Cia. Agrícola Santa
caria 1.041 Ltda.
Joana S. A.
N9 693.761 - Ilamar Ind. de LaN9 691.259 - irmãos Movaes &
nifícios Martins Ltda.
Cia.
N9 695.377 - Cocal Com. e Re- 119 691.371 - Anderson Clayton &
presentações Limitada.
U. S. A. Ind. e Com.
N9 697.759
Ozeas Moraes da Melo.691.271
N9
- Agripino Joaquim de
Silva.
N9 698.099 --- Distribuidora de CeN9 691.373 - Anderson Clayton &
reais Guarulhos Ltda.
Co. S. A. Ind. e Com
N9 698.183 - Bar e Mercearia FerN9 691.375 - Anderson Clayton &
reira Fonseca Ltda.
CO. S. A. Ind. e Com.

Março de 1971

119 691.376 - Anderson Clayton 8a 11 9 688.665 - Amplifoto Ltda.
N9 688.706 - Ind. de Malhas Sto
Co. S.
Ind. e Com.
N 9 691.380 - Anderson Clayton & Ltda.
1n19 688.717 - Cerealista Laffin Li.
Co. S. A. Ind. e Com.
N9 691.459 - Companhia Imperial mitada.
119 688.863 - Cerealista Barra BoCom. e 1nd.
N9 692.011 - Ind. e Com. Teval nita Ltda.
N9 689.866
Luiz Deblze Netto.
N' 689.952 - Valorega S. A. In.
N9 692.178 - Oficina Técnica de
vestic5entos.
Balanças Santa Edwiges Ltda.
r 690.551. - Meca Ind. de ArteN9 692.326 - Denave Distribuidora
de Equipamentos de Navegação LiLtda.
6.i 101 - Iiid e Com de Bemitada
N9 692.523 - optorg Representa- Llu, Aálucle Ltda.
coes e Com. Ltda.
Nt' 65.10.710
Lito Record S. A,
N9 690.751 - Sobraco Sociedade.
N9 692.607 - Miguel Nagy.
N9 653.028 - Agência Hellenica. Brasileira de Corretores de Seguros
Fornecimentos de Navios Ltda.
Ltda.
119 693.217 - - Produtos Alimentícios
N' 090.866 - Ipamig Instituti do
Dela.ni Ltda.
P;./.1cologia aplicada de Minas GeN9 693.350 - Otávio Rezende
rais.
Ellnos Ltd.a.
• N9 692.418 - Ind. e Com .de Brin. 119 693.383 - Café e Bar Meu Ca,n- ' qt,edos Minerva Ltda.
tinho Ltda.
!N 692.536 - Charut•aria. Quibran
N 9 693.655 - Trelumar Artigos Do- ' Ltda.
; No 692.644 - Victor Lesvinsolin.
mésticos Ltda .
N9 693.774 - Metalúrgica °Manda I 119 692.741 - Stick Bar Grill Li.
! untada.
S. A.
.N9 694.080 - ind. e Com. de ; 11 9 692.808 - Galeria da Sorte LoBõlsas Pa.n-Ainericana Ltda.
terias Ltda.
N9 694.099 - Panificadora Don AlN9 (592.900 - Brinquedos Brinq
berto Ltda. • Brinq. Ltda.
No 690.074 - Ricieri Squassoni Fl.
N9 694.219 - Masifarma Com. e
lho.
Ind. Farmacêutica Ltda.
N9 694.287 - Bar e Lanches Vem, N9 65:1.097 - Impar Ind. MetaKa, Ltda.
, ames Ltda.
N9 ;;,,•, .217 - Joaquim Rodrigues
N9 694.288 - Bar e Café Gentil
da Cosia,
de Moura Ltda .
119 694.302 - Jangada S. A. Bor-5 N° 65 ,4.321 - Âmbar Bebidas Ltda.
dados e Artefatos Texteis. 1 N9 694.333 - Âmbar Bebidas Ltda,
N9 ,694.754 - Bar e 'Lanches Beira- , N 694.761 - Phelipe Constantin
Mar Ltda.
Zochios.
N9 694.949 - Padaria, Confeitaria i N 9 691.897 - Mairiporá Matadouro
e Avícola, Ltda •
e Lanchonete Marlene Ltda,
N9 695.539 - Farma Ponte Ltda.
694.912 - Jose Carlos Nogueira
N9 695.897 - Ilttnna Barrera Pro- deNYAndrade.
ditctions Inc.
N9 694.913 - José Carlos Nogueira
N 9 696.409 - Farmácia Nossa Se- de Andrade.
!Mora do Carmo Ltda.
694.914 - José Carlos Nogueira
N9 696.538 - Paraná Equiparnen- deN"
Andrade.
tos S. A.
694.916 - José Carlos Nogueira
N9 697.987 - Farmácia Oriental deN9
Andrade.
Ltda.
N9 697.988 - Farmácia Santana
N9 695.000 - Cantegril Clube.
do Pilar Ltda..
N9 695.057 - João Batista da Ra
N9 698.056 - Cantina, Pizzaria. e cha Corrêa.
Restaurante Bebe Ltda.
N9 695.058 - Jo Batista da Ro.
N9 698.090 -- Produtos Alimenticios cha. Corrêa.
Orisco Ltda,
N9 695.059 - João Antônio de Coni
N9 698.721 - Screen Gems Inc.
Filho.
•
119 698.725 - Screen Gems Inc.
N9 (395.719 - ind. e Com. de BeN° 66.871 - Restaurante e Sopa bidas R.iso.
Ipiranga Ltda.N 695.812 - Bar e Café Florinha
N9 699.197 - Geraldo Paixão Per- Ltda.
nandes.
N' 695.825 - Ind. e Com. de BeN9 699.411 - D. Wanderley 8z Mo- bicia,s Verdinna Limitada.
reno.
119 695.859 - Primo Grilli.
N9 699.435 - Sociedade Anônima
19 695.382 - Ind. Eletrometalurgi1
São Paulo Importadora. •
ca Haris Ltda.
119 699.608 - Comitex Com. Im119 695.885 - , Com. de Bebidas
portação Exportação Ltda.
Itaquerense Ltd a.
N9 589.298 - Prisma EmpreendiN9 696.025 - Armando Gabe.
mentos Imobiliários Ltda.
119 696.141 - Bauru Boliche DiN9 608.340 - Despertex Importa- versões Itda.
dora e Exportadora Ltda.
119 696.330 - Bazar 13 Ltda. •
N9 660.229 - Mary M. T. NiedN9 696.419 - Adega do Norte Liner.
mitacia.
, 119 666.461 - Laboratórios FarmaNç' 696.450 - Pastelaria Tai Wan
'cêuticos Espasil S. A.
N9 666.462 - Laboratórios Farma- Ltda.
N9 696.464 - Debran Com. de Becêuticos Espasil S. A.
N9 672.564 - S. A. Boa Invernada bidas Ltda.
11 9 696.567 - Paraná EquipamenSoaboi.
N9 683.932 - Delta Publicidade Li- tos S. A.
119 696.569 - Paraná Equipamen
mitada.
tos S. A.
N9 686.506 - Tanaeos Litoral LiN9 696.674 - Americantoys Ltda.
mitada.
Ind. de Brinqu edos.
N9 686.626 Fábrica de Vidros N9 697.051 - Bar e Lanches CarNassa Senhora da Medianeira Ltda. deal Ltda.
119 686.779 - Sul Loterias Ltda.
119 697.245 - Transportes Guasan
N9 686.944 - Impermetex Ind. de Ltda.
Plásticos Ltda.
N 9 697.337 - Boião Diverthnetnos
N9 687.265 - Representações Trián- Ltda.
guio Ltda.
N9 697.366 - Boião Divertimentos
N9 687.386 - Célio Rubens Pinto. Ltda.
m N9 687.402 - Moraes Uenaka & N9 697.382 - Gunter Wille HerCia. Ltda.
mann Schmidt.
N9 688.179 - Cefrão Distribuidora
10•9 698.110 - Ind. Iluminadora
de Valôres S. A.
Ltaa.
N9 688.320 - Decai! S. A. ImporN9 698.138 - Dr. Humberto Pastacão e Com.
cale.
N9 691.618 - Oriel EmpreendimenN9 698.317 - Edimar Comercial e
tos Ltda.
.,
Industrial Ltda..,

▪

(liara-.a
N9 698.322 -, Panhicadora e Coo feitatia .Hob.iday Lide.
N9 698.448 - Carcepe S. A. Administradora. e. ParticipaCsra .
N 9 698.453 - Carfepe L. A. .Aónistradora e Participa doi.a
N°,698.454 - Carïe-, eA.
, Administradora e ParLici,,
Polar Ltda
N9 698.604 .
Ponto
N 9 698.618 Mar Ltda.
N 698.635 - Miinufs.L ra Sul Americana de Tabacos S.. A.
N 9 698.774 - Super Mercados Brasileiros S. A. N 9 698.841 - Sp;arow Importação
Exportação e Com(rcio Ltda.
N 9 699.015 - Juiiro
N 9 699.161 - Fábrica de Cerveja
Nova Olinda Ltda.
N9 699.189 - Savanca Artefatos
de Madeira e Ferro Ltda.
N9 699.381 - Jorosantos C-om. e
Ind. de Bebidas . Ltda.
Palácio do Boliche
N9 699.447
Ltda.
N9 699.519 - línperman Publicidade Ltda.
N9 699.619 - Habib Aziz
.- N9 699.661 - Asei Administradora

• DIÁRIO ' 0FiCIAL (Seção
tão de pressão para pre2utos cia fase- rido com exclu.são)das pontos números 15-e 16) .
1liquida - J. R. Gsigy AU.
N9 171.222 - -Aparelno para pr5- N9' 173.682 - Pfoce.sso de reeal,perasecag.,11. (.4-3 massas alimentícias .e ou- cão de zinco daA ferrites - Com-

troa, em peneiras - Saima S. A.
otneld e Cura. - (Deferido com excausão do ponto n 9 5) .
N9 171.313 - Composições de graxa - Shell Internationala Research
,.sdaa c• acAppij N.V.
•
Ns 171.419 - Aperfeiçoamento
em
processo básico para produzir aço Technik
AG.
Bot Brp,sseri; Oxigen.
N 9 171.479 - Processo e aparelho
para a reaução gasosa de minério de
ferro - Mosco Steel Corporation.
N9 173.232 - Processo para aumentar a taxa de produção de filar
mentCss de polímeros lineares sintaticos - Fiber Industries Inc.
Ni 174.298 - Instalação para fundição continua, com extrusão, de
metais
Paderwerk Gebr. Benteler.
- (Deferido com exclusão do ponto
n9 14) .
.
N9 175.532 - Processo para a alimentação de lançadeiras de teares com
fios de trama de determinado comprimeito e aparelho para a execução
do processo.
Na 17.801 - Processo para o trade Seguros Ltda,
N9 699.729 . - Ind. e Com. de Be- tamento de artigos têxteis. - Monsanto Conipany.
-bidas Vitamar Ltda.
N9 699.743 - Jujiro . Hiura.
N9 175.965 .- Processo para sepaN9 729.925 - Farbenfabrikn Bayer rar componentes de baixo pêso moAktiengesellschaft.
lecular de compostos de elevado
N9 740.401 - Clairol. Incorpora- grau de polimerização - VickersZimmer Aktiengesellschaft Planung
ted.
Bristol Myers Com- Und Bau Von 1ndustrieanlagen.
N9 753.44
N9 176.627 - Processo para puripany.
N9 754.509 - Aminco Tojols Inc. ficação de lacticidios - Ethicon, Inc.
N9 176.087 - Aperfeiçoamentos inN9 754.819 - Arrow Pasterier Co.
troduzidas em arados - Deere &
Inc. - Arquivam-se os processos.
Company.
--A da
N9 176.149 Processo para a pre, SECRETARIA DE P ATENTES
paração de corantes etalocianinicas
r';;N,
de
1971
hidrossolúveis
- Farbwerke Hoechst
Enat..25 de fevereiro
Aktiengesellschaft vorm. Meister Lu, Notificação
chis (Re Bruning.
N9 176.662 - Máquina para desDepois de decorrido o- prazo de cortiçar
rami e outras plantas - Hi80 dias, a partir da prese ate data sao Murofushi.
(Deferido com expara recurso ou impugnação e se ne- clusão do ponto- 6)
.
nhum interessado do mesmo se va- N9 156.580 - Processo
e aparelho
ler, ficam notificados as req uerentes para abertura de fibra bruta
mares.
abaixo mencionados pára co mpare- pada - Celanese Corporation
of
cerem a êste Departamento, a fim Americana.
de efetuarem , o pagamento da taxa N9 147.146 -- Processo para a. profinal, dentro do prazo de 60 dias,
de um artigo modelado de hicontados da data em que tiver ex- dução
drocarboneto, tingivel arm corantes
pirado aquêle prazo de recurso:
aniSomicos - Uniroyal, Inc.
Privilégio cie invenção, deferid o
N9 160.003 - Processo para a proN9 132.436 - Aperfeiçoamentos em dução
de preparados corantes - J.
mecanismo de transmissão por c or- R. Geigy
S. A. - (Deferido, tendo
raia e velocidade- variável - Yaaa ka em vista os
laudos de fls. 52, 56 e
Kojima.
supra) .
Notificação
N9 160.474 - Composições de poFicam notificados os requerentes liamida de estabilidade contra a luz
abaixo mencionados, para comparece- aperfeiçoada, contendo um sal sorem a êste DePartamento, a fim de lúvel de manganês e ácido hipofosfo.
efstuarem o pagamento da taxa fi- oso dissolvidos nelas - Allied Chenal e da primeira unidade dentro
. do
- mical Corporation.
N9 170.411 - Processo para a faprazo de 60 dias:
PriviNgios de Invenção, deferidos
bricação de novos derivados de estilN9 169.065 - Processo de fabrica, bano, bem como processo para avição de tubos com aletaS e dispositivo var oticamente materiais orgânicos a
para realização do mesmo - Com- base dêstes - Cibo, Société Anonyme .
missariat a L'Energie Atomique.
171.6e8 - Composição de ma119 160.073 - Sublança aplicava!
no guindaste giratório que-faz objeto téria para comunicar resistência ao
amarrotamento
e hidro-repelência a
do pedido de Patente de Têrmo núDow Corning
I tecidos delulosícos
mero 140.330 - Martin Haganes.
N9 172.787 - Processo para avivar Coporation.
õticamente materiais organicos
N.? 172.023 - Processo de alvejaCiba Société Anonyme.
de papel - Electric RedueN9 160.529 -- Agitador para lava- mento
Company of Canada Ltd.
dora de roupas lavadora de roupa,s -tion(Deferido
com exclusão do ponto
contendo tal agi( aclor 'e processo para n9 11) .
agitar e reciprocar roupas 'Artical- Nv 172.156 - Composição inorgânimente em uni fluido -- General Mo- , ca a prova de chama para materiais
tors Corporation.
plásticos orgânicos - Standard ElecN9 169.081 - Aperieiçoamentos em trica S. A.
ou relativas a processos de fabricação N9 172.377 - Um método de obtenção de um azo-corante Martinde anéis de material magnético
particularmente Marietta Corporation. - (Deferido
terizado oxidico,
material ferromagnético, enchido can) com exclusão do ponto n° 2) .
Ni 172.391 - Ligas de zinco apersubstâncias sinteticas ou termoendarecidaS, a moldes destinados a levar feiçoadas empregadas corno material
tais processos a efeito e a. anais fa- anodico para a proteção contra à
bricados' por ês.ses processos - N. V. corrosão catódic a
N9 1'73.541 - Processo e apaze,lho
Philips'Gloeilampenfabrieken. •
N9 170.40a - Solvente estabilizado para fabricação de fios de estiragem
a-- Imperial Chemical Industries Ltd. cem torção cuidadosam ente equilibraDistribuidor por bo- da - Monsanto C mpany. -a- (DefeN9 171.121

pagnieRoyale Aiturienne des Mines.
- (Deferido arim exclusão do ponto
n9 3) .
N9 173.868 - Aperfeiçoanlentos em
forno de fusão do tipo Cubilot para
a alimentação do ar' - Luiz Patriota
Mello Barreto. -- (Deferido c. ia ex
alusão do ponto' oy 5) .
N9 174.184 -a- Aparelho para. 1'rmar dobras em invólucros cilindracos de papel ou material semelhante
Asahi .Kasei Kog7(:) Kabushiki
Ka ish a .
N 9 174.806 - Apeteiçoamentos em cia
relativos a máquinas para beneficiar
arroz a.- Carlos Tonanni S.A. Fábrica de Máquinas Agricolas e Indústria (Deferido, com exclusão do
ponto n9 4).
Na 175.157 - Processo para a fabricação de tecidos em um tear com
lançadeira de garra - Veb Webstunibau Grossenhain.
N9 189.316 - Proceso de contrôle
do restancamento de corpos ocas Centre Boites S.A.
Privilégio de Invenção Indeferidos

N° 158.999 - Aperfeiçoamentos amou relativos a lâmpadas de descarga
em vapor de mercúrio a baixa pressão - N.V. Philips Gloeilampenfabrieken.
N° 159.766 - Nova e originai apresentação em talhas de duas peças
- Eduardo Alvares Machado.
Cumpra as exigências técnicas
N° 159.524 - Cia. Industrial Nossa Senhora da Conceição - (Notificai o, requerente).
N9 165.774 - adetalargica Zaccaria
Ltda. (Notificar o requerente).
N9 187.707 - Danfoss A.S. (Notificar o requerente).
N9 138.169 - Anheuser J3usch, In-corporateci (Cumpra a exigência técnica). •
N9 , 165.465 - Eutestic Welding
Ailoys , Corporation (Cumpra 1, exi•
gência técnica).
N9 169.185 - Blackstone Corporation Mantenho a exigência publicada no D.O. de 28-11-69 e ratificada
a 5-12-68, de aciirdo com o parecer
supra).
N9 174.624 - Dunlip Rubber Compant Ltd. (Cumpra a exigência técnica).
N9 ' 175.943 - L'Oreal (Cumpra a
axigência técnica).
Na 187.771 - The Lubrizal Corporation (Cumpra as exigências técnicas).
N9 188.683 - Joel Pereira Vide
(Cumpra a exigência técnica).
N9 188.887 - Foseco International
Ltd. (Cumpra as exigências técnicas).
N9 189.041 - The' Singer Company
(Cumpra as exigências técnic-.%%).
Dante Corradini N9 189.299
(Cumpra as exigências técnicas).
Exigências

N9 179.389 - Crucible Steel Company of América (Reconsidero o despacho que arquivai); 8-Notifica.' o requerente para apresentar procuração
de adiro() com o C.P.1. e relatório
sem solução de continuidade).
N9 141.136 - Elgin Fábrica de Máquinas de Costura S.A. (Apresente
nova 14 fOilha do relatorio em nome
do novo titular).
N9 156.429 - P. R. Malloyry &
Cc. Inc, (Pague a taxa da petição
85.931-67 Cr$ 45,00 (2 pontos) e retire o certificado do pais de origem.
do beijo do proceso).
^ N9 156.558 - Schwitzer Corporation
(Apresente procuração do ar:6rd° com
O C.P.I.)

N 9 170.709 - Waclim Asexect ;Apresente novo relatório na forma regulamentar).
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N9 182.873 -- Minnesota Mining and
Manufacturing Company (Apresente
procuração e aumpra a exigência
témica).
N9 186.478 - Pfizer Corporation
(Apresente procuração de acorda ema
o art. 162 do Código).
N 190.446 - Bernardo Dias da
Costa (Pague a laxa relativa ao de-.
posito do pedido).
Na 190.523 - Tacoral Ind. e Comércio Ltda, (Pague a taxa relativa ao depósito do pedido).
N9 190.547 - Carlos Coscnza (Pague • ataxa relativa ao depósito do
pedido).
N9 190.636 - Bailei Ind. Comércio
e Importação de Cosméticos Ltda.
(Pague a taxa relativa ao depósito
do pedido).
Is14 190.989 - Teodoro Francisco
Spinosa (Pague a taxa relativa ao
depósito do pedido).
N9 191.019 - Geraldo Sibioni (Pague a taxa relativa ao depósito do
pedido).
N9 191.456 - Friobras Acessórios
para Refrigeração Ltda. (Pague a
taxa relativa ao depósito do pedido).
N9 191.655 - Luciano Napoleão da
Costa e Silva (Pague a taxa • elativa ao depósito do pedido).
N9 191.664 - Fundição Brasil S.A,
(Pague a taxa relativa ao depósito
do pedido).
N9 191.722 - Cristais de Mesquita
Ltda (Pague a taxa relativa ao depósito do pedido).
N9 191.724 - Cristais da Mesquita Ltda. (Pague a taxa relativa ao
depósito do pedido).
N9 191.740 - Ind. Iluminadora Lia
mitada (Pague a taxa relativa ao depósito do pedido).
Na 191.786 - Pisolux Ind. de Revestimento Ltda. (Pague ataxa relativa ao depósito do pedido).
N9 191.787 - Pisolux Indústria de
Revestimento Ltda. (Pague a taxa,
relativa ao depósito do pedido).
N° 191.811 - Indústria de Calçados Flex Ltda. (Pague a taxa relativa ao depósito do pedido).
N9 191.834 - Bertrand Comércio e
Indústria de Móveis S.A. (Pague a
taxa relativa ao depósito do pedido).
N9 173.329 - Inventa Ag. Fur
Forschung und Patentverwertung
Zurich (Fica sem efeito a publicação de 27-11-70, por se tratar de
exigência ténica e não de pontos
característicos).
N9 191.835 - Bertrand Comércio e
Indústria de Móveis S.A. (Pague a
taxa relativa ao depósito do pedido).
N9 191.836 - Bertrand Comercia e
Indústria de Móveis S.A. (Pague a
taxa relativa ao depósito do pedido).
N9 191.853 - Custódio Luiz Robbe
de Almeida e Mauricio Robbe de Almeida (Pague a taxa relativa ao de pósito do pálido).
N9 191.880 - Plásticos Luconi Limitada (Pague a taxa relativa ao
depósito do nedido).
N9 191.947 Adolfo Eidt Filho
(Pague a taxa relativa ao depósito
do pedido).
N9 191.952 - Alberto Farah (Pa-i
gue a taxa relativa ao depósito de
pedido).
7d9191.95. -- Silvio Zuim Júnior
(Pague a taxa relativa ao depósito
do Pedido).
N9 191.958 - Euclydes Gomes Fara
nandes (Pague a taxa relativa ao dea.
pósito do pedi& è)
N9 191.959 Hatuo Kussaba (Pague a taxa relativa ao depósito • do
pedido) .
N9 191.983 - Odair de Oliveira
Peneluapi (Pague a taxa relata. a ao
depósito do pedido).
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N9 192.237 - Rafbael Cuvero (Pa- . S.A. Tubos Bryi lite (Opoente de sente a prova do licenciamento do raçao de nome nos processos abaixo
produto do SNEMP - 2) Declare o mencionados de acôrdo com o 1 únic
M.D.).
gjae a taxa relativa ao deoósito do Termo rr
cio art. 161 do CPI.
p acudo) . . Cal Sano S.A. `Xnd. e Corra .apo- n9 de irocrirao no CGC.
A. 11. Robins & Cia. Ltda. (junto
;N9 122.307 - Memphis S.A. Indl. ente do Termo n9 191.5e2) -M.U.)
Elkem do Brasil Fornos Eletricos
Pague a taxa relativa ao depósito' Armações de Aço Probel S.A (Opo- ao termo 667.328 1) Apresente, pra- de Peducao S.A. (junto ao te-listra
d5 pedido).
ente do Têrmo n9 191.593 - MU.). , curaçao e 'o original do documento n9 3/17.253) .
N9 192.352 - Roberto Abud (Pague
De rallus Cern. e Ind de Roemos de fls. 9 e o de fls. 10 - 2) ApreLudwig Scherk (junto ao registro
ft. taxa relativa ao depósito do pedi- j S.A. (Opoente do Urino n 9 192.323 eeate a prova da tronst. do licencia- intorrocional n9 82.798 - 82.799
, mento do produto do Safee.TP - 3 76. a92)
lel?) .
- M.U.) .
'N? 152.357 - Hisa,ko Nakata (Pa-1 Metalúrgica e Maruf-Oura de Pes ; Declare o n 9 de inscrição no CGC.
Construções Elétricas Eltec S.A.
sg e a taxa relativa ao depósito do ticos
Cruzeiro do Sol (Opeeete _Laboratórios Lepetit S.A. (junto (junto ao têrmo 503.183) .
pedido).
• t .
do Termo n9 1P2.6(2 - :LU.).
Diversos
ÉN 9 192.632 - Jofer S.A. Ind. e
Ferragens e Eatnirodeo) S A. do licenciamento do produto do
Com. (Pague a taxa relativa ao de- (Opoente do Derrno a l'1.498 - SlePolele - 2) Declare o n9 de tosco-ção co CGC. - 3) prove que os sigranto do pedido) .
Cia. Metalúrgica Barbará (junto ao
M,U.).
N9 193.013 - Eduardo Jaa,o RumSão Paulo Aloarentas S A. (n en- I net rios do docurnerto de oessto teia têrmo 519.027). - Arquive-se o pep1 ries (Pague a taxa relativa ao de- ente do Termo n° 1 99.54° - 7+1.13 É poderes cara etienar a marca.
dido de anotação de transt. por falta
Casa Systema S.A. (junto ao re- de cum p rimento iategral da exigência
pdaita do pedido).
Máquinas Varo.a S t. (Opnente
.
gistro ee.5 5"5). - Prove que o Sig- publicada no D.O. de 9-12-70, eis que
q9 194.117 - Ideal - Standard S. Termo n9 1 95.270 - P I )
'.A.1- Ind. e Com. (Pague a taxa relaInda. PU:inala S. . (Opoente de . notário do documento de cessão pode a req uerente não provou seu ramo de
.
assinar pe ta firma cedente, tendo em atividade.
tis a do depósito do pedido) .
Te-r(r..o n9 1.51.5114 ,1 9 194.340 - Alfredo Meira Costa
Wapsa Auto-Peras S A. (Opoente vista a clausula 5 do contrato de
Bisara Velsicol Produtos para Agrifls. 9-10; declare o seu n9 de ins- cultura
(r, raue a taxa relativa ao dapóstio do do Ténmo rdl 153.808
P I.).
Ltda. (junto ao têrmo número
1
eriça()
no
CGC.
e
apresente
seus
Es•
pe'lido).
(19.898). Arquive-se o pedido de anoPROCUR4DOR/A
tatutos
sociais.
tação de transf. tendo em vista o 1
I9 194.376 - Manoel de Almeida
Em 25 de fevereiro de 1971
único do art. 161 do CPI.
,r (P .gue a taxa relativa ao depósito do
Diversos
Sherman Laboratóries International
pedido).
Diversos
Linaited (junto ao registro 401.744).
1 9 195.123 - Nelson de Castro SalElkem do Brasil Fornos Elétricos Arquive-se o pedido de anotação de
S.A. Tubos Brasilit ( recorrente cla
a& (Pague a taxa relativa ao depóde Redução S.A. (junto ao registro I retificação de nome por falta de
pet. PI termo n9 1.4).709) .
Bit() do pedido).
398.209).
Nada ha que deferir por cumprimento de exiência.
?`9 195.279 - Mario Mazetto & Cia, cabe anreciar o oeddlo de receosa-3e- tratar-se de- registro
de nome comer- ' Santiago & Cia. Ltda. (junto ao
'(13z gue a taxa relativa do depósito do raoatio em face da dec i sgo de fls. 42, ciei.
datada de 27-5-73 - -Arquive-se..
têrmo 654.063). - Arquive-se o Pepec'ide).
.1`, 9 195.468 - Raul Oliveira Santas
Montaria S.A. Engenharia e Co- dido de anotação de alt. de nome
mércio (junto ao registro 216.135) -- por falta de cumprimento de exigên-(PL Toe a taxa relativa ao depósito
cia.
do ¡pedido).
Seção de Transferência
Arquive-se o pedido de anotaçao
contrato de exploração por falta dc
e Licença
./V 195.433 - Wilson Gavetti e Nercumprimento de exigência.
icio Gavetti (Pague a taxa relaUvo
Eir.:çèneias
Seção Legal
ao depósito, do pedido) .
Antônio Carlos Pavesi (junto ao
N' 195.762 - Nelson Aparecido
Sainatc Salicutcrres de Mossorá-ma- registro 218.290). - Arquive-se o peExigêngta&B,„.
Cursino de Moura (Pague a taxa re- can S.A. (junte ao registro número dido de anotação de transf. por faltr
lati •a. ao depósito d °pedido).
221.895). - Declare o n 9 de inserirão de cumprimento de exigência.
N' 12C 4117 - Lionello Rossi (Pague no CGC.
Perfumarias Phebo S.A°. (tiMlar
Imp. e Exp. Nissho-Iwai do Bras'
a te fasrelativa ao depósito da pedido).
St~s elr Cia. Ltda. (junto ao re- Ltda. (junto ao registro 230.253). - do registro 269.901) . Diga sôbre peN I 223.971 - Spofa. Spojene Pod- rdstro . lestreare e n9 Ir íZFP- Arquiva-se o pedido de anotação de dido de caducidade.
r
nik:- Pra Zdmvotnickou Vyrcbti criva° no COO.
alt.
de
nome
por
falta
de
cumpriDiversos
(Ca`npra a exigencia técnica de féLit=afl a Ofeeflpmf Ltda. (junto ao mento de exigência.
lhas 12v.) .
Laborat)rio Searie Sintético Ltda.
regastro 2V7.853), 1)-eare o número
?
Instituto Medicamenta Fontoura (no pedido de anotação de transfeN 169.016 - Bajouferias Marcel de inscrição no CGC.
S.A. (junto ao registro 238.664). - rência por incorporação e alt, de
Ltd». (Notificar o requerente).
Ima Ind. de Madeira Imunizada
o pedido de anotação de nome na marca Bio Tergentol térmo
an 1E5.102 - Ressorts Pai .4ord S.A. S.A. (junto ao registro 333.642). De- Arquive-se
por falta de cumprimento de 630.065) . - Arquive-se o pedido em
(No is ficor o reriocrenta para que s) &ode o número de inrre oão no CGC. transf.
exigência.
face da petição de fls. 10.
mar.l feste em face do parecer de fé1VIemphi. S.A. Industrial - (junto ao
J. P. Goimor ães (junto ao registro
N. 284.825 - Farbenfabriken Bayer
lhas retro).
232.840 - 232.811) 1) Preste esclare- registro 225.501). - Arquive-se o pe- Arquive-se o
Nç. 188.258 - Trico-Folterth Ltd. cimentos tendo em vista que a pro- dido de anotação de transf. por falta Aktiengesellschaft
processo
Desistência
em ordem.
(Na lficar o requerente em face da curado de fia 13 foi outoreada a de cumprimento de exigência.
N. 359.087 - Ind. Farmacêutica
anteliorialo ae apresentada: térreo Rex-Advogados,
Marcas e Patentes, e
Dietricia S.A. Produtos Dieteticos e Endochimica S.A. (Arquive-se o pronúmaro 110.033).
a peto-fio de fls. 12 assinada, por Peinos têrmos do decidido a fls. 25.
N.
- The eloodyear Tire voto Guimarães Ar Cia., prove o ramo Nutricionals (junto ao registro cesso
N. 596.772 - Laboratórios Organon
275.063).
Arquive-se
o
pedido
de
Y
(Mantenho
a
(Sr F,libbee CdmPan
de atividade e dec l
por falta de do Brasil Ltda. - Desistência em oranotação de transi.
exigi cicia do parecer técnico publica- inserira:o no CGC. are o número de cumprimento
dem - Arquive-se o processo.
de exigência.
da ao D. O. de 5-8-62).
Barco Safra de Invest irientos S.
654.475 - Laboratórios Byk Ltda.
N9 190.924 -- Walter Silva (Pague a A. Cinto ao reentro '4",17.'?5?
Louças Coloridas Esca S.A. (junto - N.Desistência
em ordem - Arquitaxa 'de depósito).
387.74.0 - 391.417 - 2911.226 - . . . ao registro 284.073). - Arquive-se o ve-se o processo
No 191.665 - Pagelical "Rdilani Netto 393 387 - 39.388 - 933.482 - 394.857 pedido de anotação de alt. de nome
N. 664.329 - Manufatura de Brin- 344.858 - 394.901) - Declare o por falta de cumprimento de exigên- quedos Estreia - Desistência em or(Paolo e a taxa de depósito).
cia.
149 É191.549 - Eternit do -Brasil Ci- número de inscricé- o no CGC
dem arquive-se o processo.
ment) Amianto S.A .(Pague a taxa, Waldorniro de Souza (titular da Albano Moutin S.A. Couros e DeN. 699.636 - Dentinox Gesellschaft
rivados
(junto
ao.
registro
323.201).
marca Terwool têrrno 509.654) relati;fa ao depósito do pedido) .
Fur Pharmazeutische Praparate Lenk
Arquive-se
o
pedido
.
de
anotação
N9 1.91.593 - Giroflex S.A. Cadei- Prove o registro de firma, indicando
& Cchuppan -- Desistência em ordem
ras e [Poltronas (Pague a taxa relati- ramo de atividade e número de ins- de alt. de nome por falta de cum- - Arquive-se o processo.
primento
de
exigência.
crição
no
C.G.C.
va aa j depósito do pedido).
N9 192.326 - Ind. Têxtil Stra.sser Sawaya S.A. Ind. e Com. (junto Foram mandados 'arquivar os seUrino (Pague a taxa relativa 2.0 de- ao térmo 509.654). - Promova a au- guintes pedidos de anotações de
transferência nos processos abaixo
AVISO AS REPARTIÇÕES
tenticação do documento de fls. 22.
pósito' do pedido).
Ind. de Perfumes Bedran Ltda. mencionados por fatia de cumpriPOBLICAS
N9 :,92.642 - Douglas Arnaldo Rosaetto Pague a taxa relativa ao depó- (junto ao têrmo 553.900). - Prove mento das devidas exigências:
o
O
Departamento
de Impren•
Fernandes
Nogueira
&
Cia.
Ltda.
ramo
de
atividade.
alto dp pedido).
sa Nacional avisa às RepartiN 9 194.498 - Angelino Barbosa
Waldomiro de Souza (itular do (junto ao registro 290.146).
ções Públicas em geral que
.(PaguN a taxa relativa rel. depósito do tkrmo 618.155). - Prove o registro Industrialepam Ltda. (junto ao redeverão providenciar a reforpedidc).
de firma indicando ramo de atividade gistro 300.603).
ma das assinaturas dos ÓrN9 190.548 - Cia. Ind. Brasileira e n9 de inscrição no CGC.
União Fabril Exp. S.A. (CEE)
gãos oficiais até o dia 30 de
de Calçados Vulcanizados Vulcabrás
Sawaya S.A. Ind. e Com. (junto (junto ao registro 309.6897.
abril, a fim de bvitar o canceS.A. Pague a taxa relativa ao depó- ao têm° 618.155). - Promova a au- Torrefação e Moagem Nosso Café
lamento da remessa a partir
sito dy pedido) .
tenticação do documento de fls. 19. Ltda. (junto ao registro 320.198).
daquela data.
Mappi do Brasil S.A. Ind. Farma- Silvia Guimarães Silverio Fontana
Oposição
O registro de assinatura nocêutica (junto ao têrmo 665.652) i
Ferrtgens
e Laminação Brasil S. Declare o n9 de inscrição no C(3C. e "t°
va, eu de renovação, serei' feito
8.
José
Mag
regist
arine33
1.4.6
4.5a
7
2
)
.
(j
unto
ao
do Têrmo n9 190.994 - comprove a anotação da alt, de nome registro 337.964).
A. (01)oente
contra a apresentação do em)
penho da despesa respectiva.
155.U.)..
da sociedade, no SNEMF.
Perr:gens e Laminaç&) Brasil S.A.
Mario Reis Lima (junto ao regisA renovação do contrato de
Mundial
Com.
e
Ind.
Farmacêutica
(Opoente do Termo n9 191.665 tro 324.27V.
ponte aéreo deverá ser soli.
Ltda. (junto ao têrmo 667.298 - Curves Ind. Micromecânica Ltda.
))6.U.).
Miada, com antecedência de
Pern ates Cimento Amianto S.A. 667.299) 1) Apresente procuração - (junto ao registro 341.039) .
dias do vencimento, à
(Opoei te do Têrmo n9 191.549 - 2) Declare o n9 de nscrição no CGC.
Lecien
S.A.
Ind.
Farmacêutica
e
Delegacia Regional da Emprê- 3) Apresente a prova do licencia- Ind. Química Lecien Ltda. (junto ao
M.U.).
na
Brasileira
de Correios e Tetermo 525.994).
Agro ila S.A. Cimento Amianto mento do orod oto do SNFATJ'.
légrafos, em Brasilia.
Foram mandados arquivar os se
(Opo e? te do Termo n9 191.549 -. Cyrillo Mothé Ind. e Com. S A.
(titular do termo 667.338) 1) Apre- 1guintes pedidos de anotação de alto,
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PONTOS CARACTERISTICbS !JOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO

'

TERMO N o 147.259 de 28 de fevereiro de 1963,
Requerente: IWPERIAL CHEMICAL laffiUSTRIES LIMITED - INGLATERRA.
Privilégio de Invenção:"PiROCESSO PARA PREPARAR PIGMENTOS MAIS APROPRIA
DOS pARAIISO ER PAPEI CARBONO SEM CtRA"
REEITINDICAOES,

, -

Um processo para .preParni: pigmentOs que são mais apropriadOS/

para uso em papéis carbono; aeni cera, caracterizade por compreender: /
tratar uma dispersão aquosa de um pigmenta, contendo um agente dispersante, aniOnico, com um agente dPspersaate, catienico..
Ponto n 2 1 do total de 7 pontos apresentadan
ERMO N o 147.520 ,de 11 de Março de 1963; .
Requerente: SHELL INTERNATIONALE MESURO/1 MAATURAPPId

MOIANDA.
Rrivilégió de Invenção: "PROCESSO f44 CONSOLIDAR UMA PORMAÇãO R20 CON
SOLIDADA*
REIVIRDICAON

um átomo de bidrogenie,
radical ae bidrceartenet0 interAdo OU de hl.
drocrboneto aromático; nada Z um radica/ de hidrocarbonáto ou de
zi -hidro'oarboneto, livre de não-saturação alifática e de não maio de
• átomoide carbono, a tem um valor de O a 2 inclusive, e no' tem peio
menos - o valor 1, sendo quaisquer das unidadei restantes na dita siloze
.na de fármulS Z f b S104_b 1 na qua3..2f é um radical monovalente de bidro
2
carboneto ou de hidrooarbT.Cito ha/ogosadO, e tem um valor dei a3 9

inclusive:
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado/
na Repartição de ' Patentea:doe Estados Unidos da América do Norte, 02 8
de agesta de 1962, sob o námero 215 521.
,Ponto , ni 1 do to',,ái de' 4 pontoe apreseetrtedos.
TERMO Itc 150.008 de. 20 de junho da 1963 •
'Requerentes' CIEM SOCIET1 ANONYEE:= ,..aufçk
Privilegio de Invençãos *PROCESSO PSRS A, rema10440, DM NOVOS AZO-mota
DRAMA, Da /CID° CdEBOEILICOa

• 1 - Um processo ue consolidação de. mia formação não consolidada,/

-RIRIV/IDICACtEE.,

caracterizado porque um liquído .aquoso com sílica dissolvida no mesmo,
é resfriado nos interstleios entre os grãos da formação.

de , ácido carbozilico, 02 geada estão livres de grupos acidulados, comunica&

'Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositada/
na Repartiçãt DdlO"Patentes doa Betados Unidos. da América do Norte. em 12

do hidru-so/abllidede, caracterizado pelo fato de se- condensar duas propor..
çiee moleculares de Sahalasensto de ácido tubi:afile° da fermulat

1 . Processo para a tabricaçío ae azo-corantes de adoide

d4R narmede , 1962, sob o número 178 856.

ORE-

f. onto n 2 1 da total de 10 pontos apre'sentad,-

3

TERMO N o 147.934 de 26 de março' de 1963,
sRequerente: DOW CORNING CORPORATION - U.S.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA TRATAMENTO DE CABELO, PARA RELHO

4•.c0Hal

RAR SUA APARRNCIA, DOCILIDADE E MECIEZ"

1, Proneeeo para tratamento da catelc.para meincrer sua aperênci
a, docilidade e maciez, caracterizado pelo , rata de se =atuar o . cabelo com uma eoluçad compreendendo
(1) de 50 6,,q9,999% em pego, calculado sebre e pâso da acIu.4o,
uma mistura égua-álcool de 10 st, 95% em píez, calculado& eeb.re o peao
da mistura,
etanol elon iseprePanol e de 5 et, 9-0% on Pico craevia-/
doa sebre o peso da miriare, de . gse,
(2)

onde RI 2.0p21~2 UR radicai do benzem, R2 ea radical a1coi1a, eicIbaIcoli

REIVINDICACMS

de 0,001 a 50% em peno, calculados, zebra c , peav da solução, de u-

ne siloxana solúvel na dita mictara ágw-,-álcsol (1), me& insolável nuna mistura àe 95% da água e 5% de álcool, consietindo a dita silomana/

1a ou, ore/ter/malmente, um. aram elt5 reprmsenSsuaradical do nattileno, Áf'no qual os grupos, .azo, hidrozile e halegenete de ácido carboxflico with 4P
na posição-1:2:3, com ama Proporção molecular 0 .1~ diaminá aromítica.
Relyindtca.se a prioridadede correspondente pedido da'
positado na Sehe ta 21 dm junho de /962.~ na 7463162.
Pontona 1 do total de 8 pontos spreientadoge
TERN() Na 153.142 de 27 de setembro de 1963
Requerente: CIES SOCIRTE Anum = SUÍÇA
Privilegio de ' Invonção: *PROCESSOS . PARA Á PREPARAÇIO DE NOVAS MINA DE dO/
DOS CARBOEILICOS AZO.CORSETIE0
VZIVINDICACOES

le, pelo menos,. 25 mal% de unidades de aliara= a gele
. lrionada entre um

1 - Processo para a preparação de nova. amidas de'ioto.

ruro consistindo de
:A) unidadem de

si] cio

do carboxílicssam-corantes, caracterizado pelo Sato de que na halogenete

orgânico, de férmula

de ácido o:sabem/11m livre a. gruposdente la tármala
-v
N=La

O SiR'0(R'0),1¡:'Gi01_2g.
341

1 7651R2

ia qual cada. R 6 um radical de hidrocartoneto saturado, radi41 de bi-

bldro.solubilisanted corrompoe

ÇORR.R
3

irocarboneto a' romático, radical de hidracarboneto saturado balagenado/
)u rudical de hidroéerboneto-aromático halogenado, cada R' 6 um radical
r.lec i leno de pelo menos 2 átomon de carbono, m tem um valor médio de O

a 2, e n tem um valor de pelo menos 1, t

(R").
' n ) unidadee do ailoxana de fórmula A(WOÇR'SiO 155, na qual
cede R'

5 &-V.aido como acjmn, cadn R" é um ;r dia
•
cada A. é" um radical -02P".
ou

de hidrocarbo-

no aval radical R"' 6'

é ef..ntlensadp coa uma monoauiwe livre dm grupem imidemittem.molablitmantmfe
correspondente nirstaIa
Rált-R4../SRCOAS
nas quais Ri e R4

reprenentan grupos fratlets", R2 rupresanta ua radica?. 0/
nanalens no qual os grupos aio, htdrosila • haiogeneto de ácido carboXig.

. fr
68:3 Qvarta-feira. 3

DIARIO OFICIAL (Seção III)

Março de 1971

..n••n•n

I

' o estão em posição 1, 2- a 3. respectivamente, 1%3 repreeenta um radica/ aLivre d. grete°, aroilamino • 1, 5- representa um radical beneinico que p2
'MI ser substituído.
Reivindica-$a a prioridade dos correspondentes pedidot
cepositades na Salga em 28 de setembro de 1962 e 1 La agosto de 1963 •ob aø,
111.430/62 e 9773/63, respectivamente.
Ponto n a 1 do total de 7 pontos aPresentadoa.
•
FetRMOri o 163.507 de 19 de outubro de 1964
Requerente: BEkeON MANUFACTURIN G COMPANY - U.S.A.

se eco doce ou ferro revestida de cromo e sóbre

esta camada

é colocç,

de ama ulterior de poli-tetra-fluoro-otileno./
A requerente reivindica R prioridade do pedido de pateie
te deptisitedo na Inglaterra, no 41.858/63, depositada em 23 de outubro de 1963./
Ponto n e I do total de 2 pontos'oprosentedos./
TERMO N e 166.764 de 29 de janeiro de 1965
Requerente: KIMBERLY-CLARK CORPORATION Privel"lo de Invenção: ' PROCESSO PARA FAZER UM PROMTO DE TABACO

P Privilégio de Invenção: "TECIDO FLANELADO, QUIMICAMENTE TRATADO, COM R
LEVADA E PERMANENTE CAPACIDADE DE REPINCUAMEN

PARA USO EM ARTIGO FUMOU 0

TO, MACIEZ AO TATO E RESISTENCIA X APRAS70,/

REIVINI5ICACES

RSFeePAMENTO E ESGARÇAMENTO DURANTE O USO E /
LAVAGEM DO eECIDO E PROCESSO QUIMICO PARA DO.,
eAR. O TECIDO e lANEIADO'DE TAIS PROleIlteee
REIVINDICAÇõES

1 - Um processo para fazer um produto de macaco para

uso em um artigo fumdvel, caracterizado por compreender a extração
do material eoldvel do tabaco natural, o tratamento das fibrae restante,, para modificar euas caracterfeticas de oombuetão naturais de

. iianeeado, quimicamente tratado, com elevada e permear

modo que a percentagem de condensado alcatranoeo nos produtos de /

menet: capacidade de repinchamento, maciez ao tato e resistencia 'a abra
eão, esfiapament o e esgarçamento durante o uso e lavagem do tecido, ca

combustão seja acentuadamente reduzida, a formação

• racterizade pelo fato de possuir uma superfície de fibras flateladas,e
rectae e resilientes impregnadas e revestidas com um produto, que eea_

do maeerial exttaido à Paha, eubstancialmeeee na meema proporção /
em que se encontra no tabaco natural.

ge ao calor, de uma eompoeição resinosa que contem um componente terma

Reivindica-0e prioridade do correspondente pedido,da
positado na Repartição de Patentee norte-americana, em 30 de Janeiro de 1964, sob o n2 341.443.

Ondurecivel resinoso e um componente termoplástico resinoso, estando a
.00mposiçã o resinosa curada e formando uma impregnante e um revestimento das fibras em elida a superfície flaneleda do dito tecido.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado/
na Repartição de Patentes dos Estados- Unidos de Améeica do Norte, era !
21 de setembro de 1964, sob o nómero 397 676,
Ponto n2 1 da total de 8 poneos npresentndon.
TERMO 5 2 163.539 de 19 de outubro de 1964.
Requerente; FARBWERKE HOECHST AKTIENGESETISCHAFT vorm. Meister LUcius

d.e uma fOlha absorvente composta eseencialmente de tais fibras, e a incorporação /

Ponto n2 1 de 6 pontos apresentados.
TERMO 5e 172.158 de 17 de agOeto de 1965
Requerente: CH121ISCRE WERKE WITTEN G.m.a.R. - ALEMANHA
Privrt4i4e de Inv enção: " PROCESSO PARA. PREPARAÇXO DE POLIAMIDAS MIS
TAS DO ÁCIDO OXÁLICO COM OS ÁCIDOS ISOFTÁ-e
LICO E TEREFTÁLICO, SOB FORMA FINAMENTE /
ORANULADA

BrUning. - ALEMANHA.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA 'A OBTEN00 DE CORANTES AZO:ECOS/
INSOLÚVEIS FM ÁGUA SOBRE MATERIAL TEXTIL, QUE
CONTÉM FIBReS DE CELULOSE OU =ETNA°
REIVINDICAC5E5

••n

1 - Processo para a obtenção de corantes azóione ir:Soláveis em ar gua eebre material têxtil que contém nbres de celulose ou proteineeca
recterizado por se tratar o material têxtil em um banho alcalino, que

eteereerDIOAÇOES
1 - Prooeseo de preperação de poliamedac mistas co de
nide oxdlico com dcidUs imondlico e/ou tereftdlico, sob forma nuamente granulada, caracterizado pelo fato de se fazerem reagir em eis
tara, oe di-ésteree do cido oxdlico e de dlcooie alifdtices, primdrios ou eecundérios contendo até 13 deonos de carbono e os diéstc-tes
do leia() isondlico e/ou tereftdlico e fenol, eveneualmeete nubetitu

contém uma componente az6ica e um compoeto diazoamino ou teerazoamine

ido por grupos alquí/icos, com quanneadee equivalentes de uma diami

da, fórmula

na bis-primdria, alifdtica, eiclo-alifática ou aralifática em um hidrocarboneto aromdticO como solvente, sob agitação eficiente a tempe
raturas entre 20 e 150 e C; a euspersão de pré-condensado aseim obti•••n

da é pds-condensada a seguir, por aquecimento a ume temperatura mais

onde R representa o radical de uma emita aromática we heteroeiolicad
Ne um metal alCalino ou alcalino terroso e n 1 ou 2e assim como um umeo
tente ou dispergente e, eventualmente, um sal inorgênico, provocando,/
em seguida, a formação do °pranto por moio de um tratamento com meia
édidoe abaixo de 4050.
Reivindioa a prioridade do coreespondente pedido, depositado
na RePWrtição de Patentes da Alemanha, em 19 de Outubro de 196e. sob r
n'elier o r 41 036 IVC/8M.
Ponto Nice apresentado.
!T211MO 50 163.615 de 22 de cartubro de 1964./
Requerente; TIIE CeiROME-ALLOYING ODMPANY LIMITED./INGLATERRA.,
Privilégio de Invenção: PROCESSO DE FADRICAÇA0 DE UTENSUIOS W gfn TICOS E PRUUTOS RESULTANTES./
Relvindicacães./
1 - Processo de fabricação de uteneileos domestico::
proeutos resultantee, caraeterizeao pelo fato inc a peça á fundiee /

1 elevada, situada abaixo da faixa de fusão da poliamide, no faixa de
170-350 e C, até oe aeingir o grau de polimerização desejado, eventual
mente sob pressão substituindo-se o solvente original por um outro
eg e_er',ente para a poliamida, Com ponto de ebulição mais elevado :lu.
o primeiro.
Reivindica-se prioridade do presente pedido, deposita
do na Repartição deeNtentes, da Alemanha, em 23 de Janeiro de 1965,
sob o n2 C 34.936 IVe/39c.
Ponto n 2 1 de 3 pontos aprenentadoe.
T2R4O Re 173.398 de 25 de setembro de 1965
Requerente: BARBISON-WALKEB REFRACTORIES COMPANY . a E.U.A. .
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM MATERIAL PARA FORMAR BLOCOS MONOLt
TICOS REFRATÁRIOS E-& REFRATÁRIOS AGLUTINADOS"
LeeVINDICACÉES
. Aperfeiçoamento ce mate 'rial para formar blocos meneia ticos refratárioe e em refratários aglutinados isto é, co' eisturas para calca

Quarta.-fefra
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semento refratárias básicas não consolidadas aglutinadas com mistures deaaglu-

TERMO Nu 181.022 de 5 de aulho de 1966.

tinantes carbonosos, não aquotos, escolhidos, as munis misturas consistem es-/

Requerentes UCB (MO CHIMIQUE-CHEMISCHE , BEDRUYEN), SOCIÉTR AROME.
BELGICA.

onacialment e de cereseale 100 partes, em peso, de refratário e na ordem de 3 a;
tO partes, em peso, de Materiais aglutinantes, caracterizaao por consiattr es-

Privilegio de Invençãot "PROCESSO DE HIMODIMERIZAÇXO DE UM:POSTOS Apl

sencialmente dos referidos materiais aglutinantes incluindo um piche fluídoln
saturado, que e o resídu o recuperado da destilação de óleos Vegetais, Para remover dos mesmos os ácidos grames, numa quantidade suficeents . para obter manta-

11008".
REIVINDICAGORk

suficientes nas misturas para calcetamento tt. tempea
seabilidade e plasticida de
retura aMblente.
Reivindica-se a'prioridade dos corresponden tes pedidos de1
pósitados nos Estados Unidos da America em 23 de setembro de 196U e 14 de Pie/

Processo da hidrodimerização de coMpostos acrílicos por açãO,
ae um amálgama de metal alcalino ou alcalino terroso, em presença, de
-

um ácido mineral Ou orgânico, caracterizado porque se opera em um mele
de reação de consiettência liquida enoerrando o composto acrílico, ao

neiro de 1965, respeetTiVamen te, sob n os 398.782 e 425.619.
Ponto n o 1 do total de 17 pontos apresentados,
faRK0 No 177.32 7 de 23 de fevereiro de 1966
.
aequerentet STAHICARBON M.V. 1101:ANDA
PREPARAÇXO
DR POLimmeos saam.rOMERI
A
Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA

menos uma amida e eventualmente água, sendo a concentração do ácido as
a , ficienteniente fraca para evitar a formação do hidrogênio e para limi-/
.ter a formação proveniente do produto hidrogenado do dito *emponto stom
-

4ico.

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado/

COS ESTENDIDOS COM OLEO"

na Repartição de Patente e na Inglaterra, em 7 de julho de 19651 Sob
REIVINDICAÇUES

e

aditar° 28801/65.

1 . Processo para a preparação de polímeros elastoméricos estendi

Ponto no 'l do total de 13 pontos apresentado..
TÈRMO NO " 161.861 ' cle 18 de agosto de 1964

• dos com óleo, derivados de, pelo menos, uma mono-olefina, caracterizado pe
" te fato de se incorporar ao polímero pelo menos 0,5%.de água, baseado no rp
ferido polímero e mistura o óleo no referído polímero contundo água.
Finalmente a depositante, reivindica-se a prioridade do corres pendente pedido depositado na Repartição de Patenteada Hol e- de em 23 de
.rereiro de 1965, sob o n g 6502224.
Ponto n o 1 do total de 12 pontos apresentados.
'SERMO N o 177.499 de 3 de março de 1966
BEIGICA
Requerentes TECHNICAL INFORMATION SERVICE
Privilegio dm Invenção 4 PROCESSO PARA A FABRICAÇXO DE PRODUTOR TEZ'
TEIS PIO-TECIDOS .

Requerente: GEETETNEP LIMITED

INGLATERRA'

Privilegio de Invencãor "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A PAPEL DE COPIA
TÉNCIL"
a
REIVINDICACOES

e

.-

1 7 Um papel de cOpia estendil que pode ser cortado' tanto
aecnlea como eletronicamente, compreendendo um estend1 que leva uma camada/
de estencil condutora de eletricidade capaz de aer'cortada mecanicamente; uns
folha suporte ligado is folha de estencil do lado oposto da camada de estencile
cume camada de condutimidade eiítr3ca relativamente alta., localizada entre a
folha de está/len e a. folha de suporte, caracterizado porque a folha de este&
eil pesa menos de 8 gramas por metro quadrado e tem uma espessura inferior a/
0,038 mm, i reforçada com uma resina de poliamida modificada e, opcion'almente,

REIVINDICAÇOES

1 - Processo para a fabricação de um produto téztil não

contém em carvão altamente condutor.

zecido, caracterizado pelo fato de consistir principalmente na prepara

Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados.
IRMO NO 170.274 . de 9 de junho de 1965

pão de pelo menos dois ou mais napee de fibras, no tratamento de cada

Requerente, DEUTSCBE GOLO -UNI) SILEER-SCHEIDEANSTALT VORMALS ROESSLER-ALEMARRA

mape do fibras separadamente por agulhagem numa máquina de feltrar com
agulhas de tipo Já conhecido, na reunião dos napes de fibras , agulhados

PO CERAMICO E SIMILARES COM EMPREGO DE COMPOSTOS MINERALIZADORES"

e sua solidarimação permanente de maneira que tantwo nape de fibrae
superior como o nape -de fibras inferior creste conhunto apresentam pare
0 exterior a face oposta -àquela em que as agulhas penetraram peladiti
ma vez.

a
Reivindica-se prioridade do correepondente pedido, dope

eitado na Repartição . d. ?atentes belga em 8 de,março de 1965 sob o 'no

Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA MODIFICAR A ESTRUTURA DE COMPOSTOS DO .22
REI VINDICACOES

1 - Processo para modificar a estrutura de compostos do tipo-C*24kt
co e similares, cem emprãgo de compostos mineralizadores, caracterizado pela.
eormação de uma rede cristalina envolvente com inclusão de compostos alcalino
-terrosos como a gentes tineraaimadores,.a temperaturas anteriores À respeett
a
vs formação sem mineralizadores, cok simultanea inclusão de um agente eroMen

44.380.
Ponto no 1 de. 6 pintos apresentado..
TERMO Na . 179:649 de 19 de maio de 1966
•
Requerentes TE! DOE CHEMICAL COMPANY
- 22.UU,
.Privilógio de Invenção: PROCESSO PARA A REMOÇXO DE TITXMIO a; ¡ANA' • DIO DE ÁCIDO POSFORICO
REIVINDICAÇOES

.

•

•
.Finalmente A depositante reivindica a prioridade do correspondentes
pedido depositado na Rey artição de Patentes do Alertai/Be em 9 de junho de 1964
401, n o D 44.635 VIb/80b.
Ponto n o .1 do total de 4 pontos apresentastes.
TERMO NO 176.248 de 6 de janeiro de 1966
, Requerentes TE! IMR1ZOL CORPORATION - EE. OU.
Privilegio de Invenção ,CWOSIÇXO

1 - Processo para a remoção de tít.-estio e, vandalio do a
eido fosfdrioo, onde é formada uno solução de doia° fosfórico em um
extrator °roble° substancialmente insoldvel, caracterizado pelo fato de per-se em contato a dita solução com uma solução aquosa de peróxido .de hidrogênio, contendo ' a fase orgânica, deixar-se o doido /
fosfórico separar-se da fase aquoea, contendo o titanio e vanádio, e
de esparar-ee a camada organiza da camada aquosa.
Reivindica-se prioridade dvorrespondenee pedido, de
epartição
de Patentes doe Pastados' , Unidos da América ao
poeitado na R
Norte, em 21 de maio de 1965, eob o n o 457.823.
Tonto do. 1 de 4 pontoe apresentados.,

REIVINDICAÇOES

1 - Uma solução aquosa fesfatizante caracterizada
sor ter uma acidez tete :* dentro da escala de 5 a
850 pontes e
sonsistir, essencialmente, de cerca de 0,10 . % a cerca de 40 % do
fonte fosfato, de cercada 0,20 . % acercado 55 % de ionta .
nitre
to, e de cerca de 0,20 % a Cerca de 30% de jante chumbo.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedids
tepoa Jade ata Repartiça- de Patentes dos Eatadoe Unidos de Amém*
,,aaa do Norte em 15 ae jeneiro do 1965, cal, a ia; a25.9a9,
xonto no 1 de,, 10 pomMos apreeentadoe.

'Fp
DIÁRIO OFICIAL

no: "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA

Mii-siimac na Inglaterra,
mouumn ?Ice, FI-1

ERAS, TECIDOS, FITAS E FOLHAS I BASE DE CLORETO P011

f

TET20 na

REIVINDICAODEQ

gado elo fato do material de ,artida ser uri cloreto poli, Alio° pOs-clorado
orden do estlricamente, contendo primitivamente 55 a 80% de átomos de cloro /
sind.!1 ::.actiowsente dispostos; com uma densidade entre 1,41 e 1,55 e valores /

N.

de E nt.re 50 e 90 e de se estirar as estruturas mono ou biaxialmente, a tem..
peratra encre 100 Q e 160o0.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dopo.
.
..Atad na Alemanha em 2Q de janeiro de 1965 sob n Q D 45.304 IVc/29 12.
Onico ponto apresentado,
TERMC N Q 177.706 de 9 de março de 1966
Reque(onto: SOEI JASON MUER LTDA. - 810 PAULO
Privieg io de Invenção "COLA PARA MOLDES DE FUNDIÇãO"
1 - Cola para moldes de fundição, caracterizada por incluir

Requarentes MAQUINARIA TUTU DEL NORTE DE ESPARA, 81À. - MATIZA
Emula.

Prievétle de Instaçãot "APERFEIÇOAMENTOS NOS MECANISMOS DE COMO=
DO FIO DE TRAMA EM

TEARES SEG! %AMADURAS'.

REIVINDICAM;

1 - Aperfeiçoementoe noz =cante:soo do controlo do tio de trama /
em teares sem lançada/reta, de vérloo . fico, earactorlsegve pelo teto do
onda uma dee fieiras de apresentação do fio ao &raio do aprialem-ento,'
destinado a fez-10 passar na cala, estar, num ntcento determinado, li
vre para girar em tOrno do seu eixo, isto é, para osciler em rotação,/
utilizando -se este movimento de rotação para yrovocar o deslocamento /
duma travessa com 'ranhuras, comum a toda:: as feires o que essansura a

REIVIRDICAÇCEd

1

Sob os nos. 27727/6594037/65y respectivamente e com p leto em 21 de aia'
nho de 1966.
Ponto no 1 do total de 18 pontos apresentados.
145.838 de 3 de janeiro de 1963.

VIN/LICO PÔS-CLORADO"

1 Aperfeiçoamento em processo para nreduzir fios, fibraa•
I
'
e
solhas
à base de cloreto polivinilico Rs-0 ,rado, caracterl
tecid, AlvdS

NP-

PiriarcJ

reqtarentd reivindica a prioridade do correspondente pedido dg
cra 30 da junho do 1965 e 22 de setembro de 1965"

NQ 176.540 de 19 de janeiro de 1966
ALEMANHA
tequor,:n : C . , • •ZT NOBEL AKTIENCESELLSCHAFT
Priv:

Seção III)

OS

Sé

guintil 2s cw.ponentes em proporções a saber: 30 a 68% de sflica ou material que s contenham nestas propoiçOes a saber; 25 a 53% de silicato de sódio .
1
neutro ou alcalino; 0,2 a 10% de água e 00,1 a ,5% de alginato, composição)
esta :‘,Itpaz de eliminar a formação de gases responsaveia pela imperfeição

abertura do contaoto elétrico do quebra-trema, o qual não intervém mm.
sim para deter e tear quando tiver lugar a introdução de passagem.
Reivindica et prioridade do correspondente raio. dePooltade

das tças fundidas.
(ente no 1 do total de 2 pontos apresentados.
TERMO. S Q 1781768 de 15 de abril de 1966
Reque entes FARDWERKE HOECHST kKTIENCESELLSCHAFT VOAM. MISTER LUCIUS & BRUBl ti G - ALEMANHA
Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA A. ESTAMPAGEWDE MATERIAL TEXTIL DE
CELU4SE NATIVA OU REGENERADA COM CORANTES REATIVOS"

wnifincactlEs
ç1 - Processo para a estampagem de material tixtil de celulose, natrO. ou regenerada, com corantes . reativos, caracterizado pelo fato de
se es ampar um corante orgãnico,.que contem pelo menos um grupo de esterdo ác do beta-oxetilsulfonossulfírico, vioilsulfOnico, de diclorotriazina
etionpamino, li-alcoil-otionilnmino, 2,2,3,3,-tetraf1uorciclobutano-l-cal
bohllmino, 2-fluor-2-cloro-3,3-dif1norciclobutano-l-earboni1amo, 2,2,34
-tetr igluorcielobuteno.1-acri1oilamino, vinilsulfonilaaino oa um radical2,3-dtc1oroquinoxa1ina, por meio de uma pasta de estampagem, contendo al .
gua e espessante, sare o material tt4xti1, de se fulardar o estampado, aluis s, cagam, com um banho aquoso que contem um agente de ação alcalina o
•xpon o-o, finalmente, ao ar.
linalmente, a depositante reivindica, • prioridade do corroi:pendente podido depositado na Papartição de Patentes da Cumba, 17 ee Abri:
de 105, sob n 5 F 45 848 1Vc/8a
dnico ponto apresentado.
TERMO No 180.865 de 30 de junho de 1964
RequE,ente. IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITEM - INGLATERRA
Priv!. ódio de Inverição "PROC)SSO PARA A PABRICAÇIO DEIsmeM"OSICORS em:~

TERMO 10172.579 d. 26 de agdeto'ne Lese
Requerente: CUSTODIO DE 'ALMEIDA & CIA. - BELGIOA
Privilegio de In-1~0'm " PROCESSO E DISPCSITSTO Pktt COBRIR A SUPER
ricIE DE OBJETOS COE UMA OU D7VERaA3 CAMADAS SUCESSIVAS DE ESPESSURA UNIFORME Da
MATERIAIS DIVERSOS •

CAS"
REIviNuickoss
1 - um

mente em um meio aquoso, em um vácuo de polimorimação, em presença de um
atai:soder de polimeaixação produtor de radical livre, caracterizado por
que w a disperso de um aditivo sólido em uma soluçâo aquosa de um sal s.4
lável n'água de um ácido earboxIlico alifático contendo 6 ou mais átomosde caa'aonn ad , cicnada ao meio aquoso, e o pE do melo asnos° é reduzidopara ienes de 7,0 antes do material polimérico ser separado do meio aquoX0.

RAIVINDICAÇCES

processo para a fabricação de composições polimericas com

preen cindo a polimerizaçâo de um ou mais monómeros insaturados

/

na Repartição de Patenteei da frança,. em 3 de janeiro de 1962, :sob o
núaero 42 162.
Ponto na 1 do total de 4 pontoe apreoentadon.

1 - Prooemeo para a formago de 1125 ou -gírias camadas
cucas iwas de espessura uniforme de materiaie diverso:9 eabre a impar
fície da objetos, e, mais especialmente, sabreck superfície de
lhas de grandes dimeneaes, imergindo ;ates objetos num banho contando o material que, ande a emerso, cobno a superfície dietas, evento
elsente arcia ter eofrido uma reeç go química, caracterizado pelo fato
que se fa: ,rariar autra;A ; :,.aente a valucida:. a. 1,,,W0 e a Telool
lede de emerx,o dos obletos de auérdo com um programa grí-alitabele,
ido,

Quarta-feira 3
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siv v.,ndlea-ee prioridade do correspondente oesido
4~1
d.

Gado na departnic de eatentee de Luxemuurgo, em 76 de agóeVe

,S6s e

do maio de 1965. sob Ob a i s .6.834 • 48-686.
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recinto circular fechado, comportando uma parte.ce.ltral de . malor alturí,
com iniltiplos planos de localização para linhameutos circulares de poltro.
nas ou bancos para o Ablic‘, tendo os respectitaos centros alinhados Vertj
calmente e diâmetros de preferÊncia decrencentes dó plano mais inferior

pa

ra o supericr, dita aeronave sendo ainda dotada externalente de uma aba

IA

Pontc aode 20 portos apresentados.

G .1.

•eral anelar, contornando-o mediana e integralmente, que meia o np rOxima 64
configuraçâo pretendida.
"Ponto n g 1 do total de

4 pontos

apresentados.

NIG:
TERMO N 2 1 79.935 de 26 de maio de 1966
Requerente: H.C. RICURDS

PTY LTD- AUSTRLLIA

Privilegio de Invenção "OWRPEIÇOAMBNTOS EM VILITULAS ESFÉRICAS"
REIVINDIcacess
. Várgula esferica Incluindo um alojamento de velvula, uma esfl
T ÊRMO

os dezembro ' de 1964

'.6").,c.52 de

heverenf e • ANTÔNIO MARTE •
is

WJANABARA

I nvenção; "APERFEIÇOAMENTO:, EM "UWTA COM PULVERIZADO? PARA 1,1
QUIDOE SOL' PRESSÃO"
REIVINDICAÇUES

ra diametralmente perfurada no . alojamento, trajetos de fluido , atraves de
lojamento avançando de encontro à e-em afastamento da esfera, um anel vi

dente para a esfera envolvendo um dos referidos trajetos mn segundo anel
vedante para a citada esfera envolvendo o referido outro trajeto, caracterizada por um anel -f4rro rígido em contato com o citado segundo anel Vedam

1 Aperfeiçoamentos em tampa oca' pu7verizador para IS

- te ao lado 'que fica afastado dá referida esfera, e meios recebedoria para-

4r,uos no, p . ssao, caracteri'mans ralo feto de ser integrada por um op4reu

mover o referido anel-ferro axailnente em relaçâo ao citado segundo traje-

, c esguio da
,rp
coescalonado. cor , usa asa na extremidade supe r tOr e uma ca

to
Ponto no 1 de total de

insfrio na outra extrevadade.
Ponto ,P

co tola.' de 3 pontos apresentados,
-

8

pontos apresentados.

49,1.

me%26
sorp
,
AM.. À?

ELU

/0

r3

\nr~brIri:OWN
11,111rdiffn--

•

,zy

34

492

aktxx
/4

TERMO O 1(4.009 , de

10

Privilégio oe Invenqao "NONO BRINQUEDO PARA PQRQUE DE DIVERSDEC
REIV1NDICACSES

s J N8vo brinquedo para parque de diversaes, destinado e dar ao ~Leo uma sensaçâo similar a que teria se estivesse ao Untertor de um -

Ndleco .oador" em movimento, caraccertzado por compreender Inicialmente am •
ser se elementos configurattvos das aeronaves. a proximadas ao vâxlmo da 1.•
cegam

a$1440e

ror^,-4"t1
"

aerts de l966

Requerente: CARIAS CAMARGO 8ARTON).. SIO uno

n ç e fel; doo "discos voadores" cada qual constItnide p or um

30

'TERMO Ni 179.960 de 27 de maio de 1966
Maquerentes SOME= ANO= ANDRÉ CITROEN = FRANÇA'

Ppivilegio de Invenção

"APERFEIÇOAMENTOS EM MONTAGENS

SOLDADAS EIETRICAMEa

TE"
REIVINDICAMS
'1 Processo para soldar eletricem::nte un elemento
metilic0

es

lat:sso a um elemento metálico mais fino, caracterizado pelo fato de formar.

692

—

de, na superficie do elemento espessoadjacento ao elemento fino, aresta*.
çat

_____Março'
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linhas em relevo dsstinadas a localisarem a passagem da corrente e, a .

ventualmente, de moldar-se o elemento fino de' modo a que acenas uma parte-

de 1971
_.

mente araoaellae do lateral inten,o da aoldura pana latsral externa;
da aWastamaialsaute oomo a
• 'ar:rad° aos' deaaahoe emaxas.
Estico ponao ...-araaeatado.

das linhas em relevo entre em contato com a messe-,
Pontocn o 1 Jo total ue 6 po- '.0s apresentados.

-4

TERMO Ma 160.118 de 18 de junho de, '1964
Requerente: MARIO CAVALLARI 32

SIO PAULO

Pririlégio de Invenção: "PORTEIRAS AUTO-FIXÁVEIS A PER DE OVEIS ,. .
REIVINONACO%

1 - PONTEIRAS AUTO-PITÁVEIS

.311

zaaMO Ma 160.190 de 5 de junho de 1966
%quarenta: T.M.M. (RESEARCH) LIMITES - INGUTelau
k'riviiégio de Invenção /APARELHO PARA INTRODUZIR AUTOMÁTICAMENTE UM PINO..
MECHA"

Rainnicádlea
1 - Apari149 para introduzir automaticamente um pino de mecha em
10*--

•

IIRA:Xecha..aoabad.a frr.lada-Palo.anralaMen ta d e. nma textura de Material fl.:.
broco sabre um zoilo de mecha, caracterizado por compreender um retetor do
010 de mecha, caracterizado por compreender um retentor do ' r glo de mecha.

d. ufa mecha descaraegada em posição aantra movimento axial-; um

A PES DE móvErs, conteecionA,
das em plástico ou - similar; caracterizadas pelo fato de apresentarem ó tapo

ou face inferior cOncava, centralmente atravessada por parafuso cuja haste ae
avessa, também, prolongamento tubular ou em forma de anel, solidérid ide,"
masMo material que a sapata, anel ou tubo passfvel de introdução na extras:id."
da do p4 tubular met41íco do móvel, sendo que no aso de projeção em forma de/
anel o parafuso se rosqueis e' m porca situada em alojamento praticado tia pe6-%
pria parede do anel, em posição diametralmente oposta a.sapata, enquanto 'que/
na projeção tubular, no tapo da. mesma é p revista arruela contra a qual. AO as.
sentando porca atravessada pelo parafuso.
Ponto na 1 do total de 2 pontos apresentadoee

Orgio faxen

do mover a mecha'axialmente de modo a dispo-la em uma posigio na qual a ama
•

Cd resulta afastada de Contato com o ralo e um arranjo da suporte para sa.

•

portar:de tal maneira um pino de mecha em uma posição alinhada na qual o *Wsmó resulta alinhado com.o eixo do ralo da mecha e enfileirado com o ma

em, que o dito pino vem a ser recebido pela mecha a per 'esta movida afastam
da-se do ralo.
Ponton a 1 do total de 17 pontos apresentados.

4,0

TERMO Me 167;182 de 15 do fevereiro de 1965
Requeraatet VAIAM OY FINLEADIA
Privi14gio de 'avindo "APRIMIÇOAMENTO 3 EM OU RELATIVOS à MORO DE TRL •
00 PARA TRATORES"
PIVIEDICAON.W

ORNO Hf 180.321 de 13 de junho de 1966

:Requerentes

menus lIETRAdob RUM SA, - 00 rumo

Mbdila Industrial t o nu ("mann LUTOU& ER /10IIMTRA3 PAflÁ ruoM
VEIOUIOS

izIvInicAgoss
1 -aoya oraaaentação aplioada em molduras para plmeae de
/Veiculou, caraoterizada pelo fato de °empreender imicialnents a moldura

I "APERFEIÇOAMENTOS CM OU RELATIVOS I 8001 108 DE 'ptAÇX cl PARA*
TRATORES", caracterizado polo fato de apresentar a placa terminal das lança*
do trator orificio disposto segundo o eixo ' longitudinal do conjunto; sendo e
que por outros eriffeios se d4 eventual fixação, centra a face Inferior da
placa mencionada, de chapa; esta dotada de pino disposto em eorrespondÉnatiaa
coa* primeiro e:riflai*, rltrapaseando-o de valer conveniente.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentad0o.

Isrbpriamente dita, a qual tem a sua :superfície externa iutsiramont, 11 0114 com •scoai° apenas dos traehoe que formó a. os sena cantos, em quais
Oão . dotadis oada de quatro calcos traarversais roearvadeo dito:m.1ml
Opa formando tr$n pequenas dna* de auperffeie li ga, ceado duas laterds
• 31raftrica, e uma ventral e maior. alando seta com o formato Gradativa-.

451j7urai

s'ERMO N D 161.188 de , 28

dei 1U1124 de 196h
INGLATEERS

dente esse que acolhe plúralidade de placas metélicao 'ou de outro Material
lonveniente, caracterizado pelo tato de que tais placas se apresentam com re.
lordo longitudinal superior vottado para a frente e 4 4pferlor dobrado, sin./
ta para a frente e para o alto em n V", sendo qu a abe do mesmo recobre par./
dalmente região recortada da placa, que conYorma orelha ou calha posteriorl
eendo que entre os rebordos longitudinais é encaixads ficha de cartolina ou n
dmilar.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos ap.NesentadOde

Requerente. PILEINGTON BROTRERS

Privilégio d; InVenCão "APERFEIGOAMENT08 EM OU RELATIVOS Â HOMOGENIZACÃO
, DE VIDRO MM FUSÃO
/3.3~,ÇA2118.
1 - Um processo de .fabricar vidro no qual um fluxo

para diante de
ocorre sabre um fluo de retorno de vidro em fusão'arrefeR4
do, caracterizado pelo agitar-se um dos ditos fluxos de vidro em fusão e»,
quanto segregando-se os dois fluxos ou vasões de vidro na região onde R Re
gitaç.ão tem lugar de ferma reduzir ao minime intercambio de vidro em fUe
s g o entre os fluxos de. vidre naquela região.
à requerente reivindica .m Prioridade, do correspondente pedido de.
Dositad o na EeparticãOM Patentes da Inglaterra em 29 de julho de 190s0b
3001.26
Ponto n o 1 do total de 16 pontos apresentados-.
Vidro em fusão

2

Marçc de 1971 693

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Quarta-leira
_ -3

3 10

4

L3" 4

!dá° No 161.446 de 4 de agosto de 1964
,
Nu,uerente: PEDRO RODRIGUES DE MORAIS = = SÃO PAULO
F. ilágio de' Invengão; "NOVO TIPO DE MARMITA TÉRMICO
REIVINOICAOOES'

1 . movo Ti p.() DE MARMITA TÈRMICA, formado de uted, marmita/
porém- caracterizado por Ser.ameáma dotada de um recipiente cilindri-i
" to, com tampa na parte sdperior, isolada'co 'm papelão de.amiande guarnecido 1»
ternamente com uma resistencia elétrica protegida e tendo, na parte inferior
uma série de furos por onde circula o ar, mantendo frio o Ultimo compartimen.
: to da marmita, destinado aos alimentos frios(
Ponto Unieo apresentado.

e.

FiG.1.
OGNO

N2 168.895 a n 12 de abril:de

ReqUerentet'COPPILLAR TRACTOR CO.,- E.U.A.
Primi14gio de Invenção P VRIDAQ20 com Mimo DR MORO EIARTICO'
•
lOgIVIND leaCO38
1 . Dispositivo de vdagos caracterizado Por compreender um anel
integral netálioo formado para definir uma cavidade anular limitada por per=
nes,gue divergem internamente 4e modo radial, espaçadas axialmente • Int nt.
cleo incomprossivel, P e1umtrioamonte .reeilienie, em.dita.cavidadeostenden.
do - se internamente de *cid radial alga das extremidades das,ditas pernas, di.
to Inicies, sendo formado eia pores 4e friso; contiggasft eestendendoLse
ternaáento de modo radial da extremidade d as. d i ta s.p e rm e4t em time ,: iMPerilmta
dito dispositivo de 'Maga° para estabeleger uma relaçao de vedagao em .
tre elementos unidos cause flexão •lística das ditas pernas una em diregio
outra, cumpri/si:ido. e causando extrusa° interna radial do :Acuo, ditas PU
eaer de frisos sendo engatadas de aedo forçado coa as supordcies de vedação
POOP er ant e s.d o s ditos elementos, positivamente impedido contra extrusão •X-.
terna rimilml melas_oxtrenlidOes. das pernas..
Reivindica-se a prioridade° do correspondente pedido depositado na
g epartinão de. Patentes dos Ratados Unidos da Avarie% em 17 de abril d n 1964
zob n2.360.513.

Ponto n 2 1 do total de 7 pontos apresentados.

•

TERNO NP 161.753 de 13 de

agosto de 1964

Requerente: CONTROLES VISUAIS LIDA = 310 PAULO
Privilegio de Invenção: "NOVO TIPO DE CADASTRO MUTÁVELD
REIVINDICAÇOÈS

1 - NOVO TIPO DE CADASTRO MUTAVEL, compreendendo recipis
te ou

tabuleiro ' preferivelmente com nervuras longitudinais em seu fundo, rec;:

Março
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sratc

X0 169.199 do 23 de abril de

1965

›mqueizemte: BUI° COPOUTIC2 a2 ormics a
, 11tuuTo PO3I010 D rnixnj wirj
*Wh-. leio de lovenidot *APIntwo sc:
Ticos*
pmirrmw,cem
Iparelho de ajaztamemb p da posição de em feixe t2-:nifico,
lin'OnbinaçãO Com um tubo reprodutor do imagem; tendo uma porção poscoçagetrante Cilíndrico cacerradara da foi, exteteri -do por compruonder me/
Cprióiro par de fr.ãO, Os lois do referido prinoiro pu. estando dispoztos co
:del)olonadas prinairas poaição: eapaçadma an terno da periferia externa do/
lpitMo pescoço cilíndrica do tubo; um . aegundo par de Sia, os Imels do dito/
•40fi4o par afitando dispostos em escolhidas as:ui:das posiçãos espaçadas em
tero da periferia axterna do mencionado pescoço a região da periferia do /
lpecoço adjacente 1 citadaa aegundas poeiçãoz doo ímãs sendo diametralmente
•ptsta'1; região da periferia do pescoço adjacente is referidas primeiras 52
.11,:laos do ímã, dito aparelho sendo caracterizado pelo fato do incluir um
1p04t0 ajustável dootinade a alterar eenj,..Luuento a proximidade dó refori-/
doi, partia de telt ta ralação ao oito central da dita porção eilindricá de /
nemogos ReiVimdica-so a prioridade do correspondente pedido deposita.;
d'enabaparti .ao do Patentes dos Estadas Unido, da Amóric2 , mi 25 do abril /
4k n 196 4 80b. n e 362.05z.

Ponto os 1 do total de . 5 pontos aprOJeatadoze
1

TÉRMO Na l69.278 de 28 de abril do 1965
Requerente; RrYNALDO PERRA NANYRNDI,= . SIO PAULO
Rrv11C:io do invenção: "5070 DISPOSITIVO Dr: SEGURANÇA COJTRA ROUBO DE AUTO.

VEICULOS"
- NOVO DISPOSITIVO DE SEGURANÇÀ CONTRA RCUBO DE AUTOVEICU./

LOS, constituído por um corpo retangular ou com outras conformações adequa-/
das, caracteriando por ter parte Oca e parte maciça, anta eltina por ter dota
da de um canal longitudinal que se prolonga externamente &traves pequenos ta
boa salientos lateralmente, e por ser dito canal interligado a um outro ca-/
mal transversal, superiormente coe dilmetro maior, rosquoado o ligado a parti externa da espessura do corpo, enquanto que, inferiormente aprosenta -se Ir
:cum menor diemetro e se extende Ate a parte eca; • por ser a parte Oca pos - /
suidora de guias formadas por bordos salientes; e por ficar alojado no canal
longitudinal um tubo, preferencialmente 'de borracha ou sinilar, cujos temi.
nata localizam-se no interior dos tubos laterais; o por ter alojado na parte
superior do canal transversal um parafuso de refulaccm para UMA arruela de /
borracha ou sinilar coa superfície &escava • parcialmente saliento polo ca-/
nal longitudinal, sendo que pela parte inferior fica alojada una lingueta /
possuidora de Uma extremidade provida de UM& superfície, circular convexa, kg
calizada no interior de canal longitudinal, • a qual 38 ajusta perfeitamente
na concavidade da arruela, • por ser a eitraeidsdo o posta da lingueta provi.
da de una pega acionadora, formada de chapa convenientenunte conformada • da
tada de um rasgo leiemente inclinado na sua superfície • possuidora do uma /
extremidade recurvada em esquadro, diminutamente, • que sobrepae-se a um dos
bordos da guia; • por ter disposto sob a ditN peça acionadora um •zeóntrico/
provido de nm pine alojado no rasgo da Poça: . • Por oar dito axaentx100 fixa.
do a um cilindro cem fechadura saliento externamente onde mosqueado • i'eça
be uma perca de fixação do dispositivo.
Ponto na 1 do total de 2 pontos apresentados.

.1aNO . lid . 169.162 de 29 . de ,abril do /OS
iii((.•querentlídOOIETt DITEI Meiam a ?Una
ÇirivilegiO de Invengiot *DISPOSITIVO wsTABIL/ZADOR POR *MIO ms PATINS ou sx.
HarzARTXU, /ORNANDO MACETE DE APÓIO AUXILIAR TO 32
10 PARA VELCULOS RODANDO COX PARADO IN SUAS DITISS4.
eAS APLIatçüsso
—
RRIVISDIcAuDs%

.

1 . Dispositivo,eztabilizador pot.Reie de patino od sémelban.
dia fecunde suporte de apOio auxiliar 110 solo para aumentar a Iam oa ó poe
jig ono efiCall de aUstentação de Ust veículo, rodando coo paradas, sucetfieli
ále sofrer zolicitagle g de baaculamonte tendentes s.faziLlo capotar, 60 tipo/
,Cempreend*OdO Ma p ar de patins laterais,.m6veie ta paralelo aux Plana subi.
lianCialainteVerticaI e escamote4reig oit'dobrAvois at: uma'pOsiglo arrumada/
1
4Xt inatiVa, dentro do gabarito de transporto, caracterizado pelo fato de que
'Cada undoe referidos patine mit4 artienladq ao chilrai& do neggonadr veiou.
em rotaqh as Etre* de bm-eito zabstancialmente ,e
5. ler
1 3o de
dísticat oR perpendicular ao piano da zupordeie'da Plataforma do citado cbajt
1 Nal, 1ditRaÃo4tiferontomente no lado longitudinal do referido chassis*
I
Reivindica-se a Prioridad e do correspondente ,pedido deposita.
/
i Co 18,.1colarttgis O Patentes da Franga mi ,?5 de ekril."de 1564 . 00 na
•72.3so.
,

PORbfille I do total:de g gozos aPrmutadol+
„.....azàrs.

20

TERMO No 171.554 de 23 de Julho de 105./
'Requerentee EATos xaLRATOWNIC INC.! E.U.A.,
Privilegio de InennqSot ACOPLAKENTO mulDo TRassmIssoR DE TORQua./
Rei•dadicasgics.,

1 . Acoplamento fluido -trantaissor de torrou particular mente adaptado para acionar um ventilador da refrigeraOlo eu semelhante em um motor de combustão interna, e compreendendo um primeiro ele mento rotativo de acoplamento , on,seguado elemento rotativo de scopl!
mento, Iate *and(' formado, de modo que o dito primeiro elemento possa /
girar com o mesmo, superfícies opoÃos nos ditos elementos formando um
espaço de cisalhamento fluido em uma ck pra upor4tive a fim de tramas!.
tir torve pelaaago das feros de eisalhamento ariadns em um fluido AR
dite câmara, um reservatório para conter e fluido quando 1330 am aso e/
um elemento de bombeamento do fluído a partir da dita afamara de opere.
ção Para a de armazenamento co reservaterio, caracterizada pelo fato /
do elemento de bombeamento ter uma primeira superfície formando com num
segunde ~arriais no dito primeiro elemento de acoplamentoums câmara
de 4400 transversal decrescente MA direçÃo da rotação do citado pri melro elemento.

Quarta-reira 3

DIÁRIO OnCIAL (Seção III)

A requerente reivindica a prioridade do correapOndeate pe.!
dido depositado na Repartição do Patentes Xetadoaymao.0.AMOrio'GO, om Zá

Marco de 1971 695

.M1

de julho de

1964, sob n.2 384.703./

I'onto AD 1 do total de 7 P ontos gPregentudggo/.

-senão intermediíria de teor em 80, formado na wimeira ta g• contato, 111.nNe
friamento intermediário dos gases contendo SN, caracteriza4O5pe10 fato de
' .ejuetar-no o grau reacional na. primeira fu g i contato ante. da:absergie integ
mediírle a 70 ati gq% do teor total me:80È de.gte de partida.
Beivindica-es a prioridade do...arreai:m(1831U pedide deposita.

do na Almada& em 8 de julho de 1964 sob no X 61 638 1,01219
Ponto n g 1 do total to 13 pontoe apresentado:4N
3

4

FIG.2

meio de 1965.
TtRMO No 169448 de 6
Requerente: CREEICAL CONSTRUCTION coceceacIos i.s.a.
Privilegio de Invençãos %MELRO PARA REAÇOES CATALÍTICAS moras/nus*
REIVINDICACOES.

1 . Um: reator catalítico para reaçóes exotermiCas que compreeo

/2

TXXXO Mo 172.743 de

•gtete de 1963

Re uma cuba tendo, pólb menos, dois leitOS reatores mbhtadOs dentro dela, uma

Requerentes C:A,P. LiMITED - INGLATERRA

*acção de permuta tármi‘a inferior da qual sobe dm conduto central para ga-/

'Privilegio de Invenção "MOFINAS Juguleis g cfssmos•

sei no reagidos, ate acima dos leitos catalíticos, o um conduto para
são de gases frios entre os leitos, caracterizado por . ter um deflector de /

',,pzivisnicsc084

1 - Uma máquina eletrica a dínamo

do tipo especificado,

careta*

4 proporcionado um számero de magnetos e que são dis-

gás (12) montado entre um par de leitos (11 e 20) para formar uma abertura/
anular em térno do conduto central , (10) e polo conduto de gás . frio (15) ser/

;Izada pelo 'fato, de que

co-axial e externo ao conduto e terminar na abertura anular.

forma que as faces adjacentes de um par adjacente de =guetos sejam de polaridade semelhante.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita

postos em

A requerente reivindica a priáridade , do correspondente pedido :

do na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America em 11 de saio de
1964 sob ng 366.347.,
Ponto ng 1 do total de 6 pontos apresentados.

terso do eixo de rotação do rotor da máquina e são polarizados de

dep ostadona Repartição

de

Patentes da Inglaterra, em lu de setembro de !..

1964, sob ng 35.685.
Ponto n u 1 do total de 13 pontoe apresentados,
2237
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TERMO N g 178.947. de 25 da abril de 1966,
Requerentes MORGAN CONSTRUCTION COMPANY.- U.S.A.
privilégio de.Invençãot "MÉTODO E EQUIPAMENTP APERtIÇOADOS PARA'ESTR1
AR VERGAIDOES DE AÇO*.
REIYINDICAQUES

1 Método e equipamento aperfeiçoados para esfriar vargalhZen dó
aço, Curna .velocidade controlada, em sequenct. direta ood um laminad0r,
TERNO Ns 171.087 de 8 de julho de 1965
Requerente: NETALLGESELLSCRAPT AETIENGESELLSCHAPT . suma
Privilegio do Invenção: •PROCESSO PARA A PROLDÇIO DE CO3 E/OU 'CID° surdiu.
CO PELA RNAÇIO CATALÍTICA DE GASES CONTENDO S02,
-4

REIVINPICAM

1 . Processo para a reação catalítica de gases de combustão /

de enxéfre com um teor maSO, de 8 até* 11% a 003 e/ou ácido augúrios* sob ah,

caracterizado- pelo: fato de compreender: , dispobitivoe paraformar ver.
gálhãesi oriundos do. dito laninador numa serie contínua de an4le, diepo

/

eitivos para -suportar temporliriamente e evancar os ditoe andie,numa
disposição espaçada, conceintricamente alinhada, ao redor de um eixo 02,

vergalho, e dispo,.
eitivos para controlar a velocidade da perda de calor em dada um doe

num com g, parte principal da superfície expoeta'do

ditos ande, conoantricamente alinhados e . em movimento durante ena dil

69(S

C.-uarta ... 7e;ra

1 E4;40 temporária ao redor do dito eixo comum, para conseguir uma es.
trktOra metalfIrgica uniforme pré-determinada. progressivamente. 12.bra
it4a's extenso dolgenoionedo vergalha°.

TURO Nó 181.600 de 27 de julho de 1966./
Requerente: PILOT YEN DO BRASIL S/A. INUJSTR1A It CONERCIO./Sa0 PAOLO.."
doefiilo Industrial: ORIGINAL CONFICOBAÇA0 EM CANETA./

Ponto n o 1 dó total de 24 pontoe apreeentadoe.

ReivindicaOes./

e i A/

IRMO Ne 173.172 do 15 do Zotembro de 196$
plequerente. miemo GAUDENZI . RUMARA
Nor!viligio dt InvençXo 'U)( NOVO PAINEL te COBERTURA PRit-PABRICOO XX CONG.
120 AMADO', Oco g NODULADO"

EitInkrskag
1 'UR NOVO PAINEL ' DE COBERTURA PRE-FABRICADO EM CONCRETO ARW

1
•

D,O, eco ic MODULADO", caracterizado

por ser construidOsem concreto e apr•iello

, tor partos Ocas en vazias em tOda a sua *atendo.

Ponto no

1 dó

Março de 1971

MARIO OFICIAL (Seção Ui)

3

1 . Original configuracio em caneta, caracterizada por ao
aorpo com e parte mediana tabular , sendo que numa das extremidade* /
aí uma zona levemente troncZnice. com abortari ampla e, na extremidade/
oposta, hí um degrau trall.rersal anelar, *Ás o qual a peça se apregoe
ti suavemente fusiforme, com sim orifício na ponta e um faro lateral do
reduzido diâmetro. ; dentro deste corpo, vai alojado um cilindre de ta.
troou correlatos, a ser, umedecido com tinta, o qual é provido de eu.
tilete de oailon embutido RALA de suas pontas, cuja *atrocidade se prt
jato parcialmente atreves do orifício do corp. principal.; a abertura 1
de maior diimetro do corpo principal 4 vedada por um tampa° troncânico
com fileteiperifericoa e, &Obre a zona fusiforma doi corpo principal
vai Odaptada tampa fasi¡O'rme, hiselada de modo inclinado AA extremidade; AA abortara desta tampo, hí bordo chanfrado; no prOprio corpo da
ponta forma do dupla arem.
tampa, esti moldada
ta; em V./
Pomto ao 1 de total do 2 pontos apresentados.,
s.
t
s
alça alongada, COE 11

8M

total de 12 pontos apresentados.
_.....43ilig._ \-._0_,
.
i
,7/r

fliRMO N2 1B1.687 de 29 de julno de 1966./
aagooreata, JUAN BAUTISTA BIGLIABDI./ ARGENTINA./
&dela Industrial: CONFIWRAÇA0 EXTRRNA DR UM

INPLENENTO DE COSTURA./

Reivindicacões./

ZWO- Ne

181.450 de 21 de julho de 1966./

Xisquerentes TRI-SET TEXTIL LTDA./ Sn PAULO./
1401210 Iadastriol* NOVO mortLo'n EMBALAGEM./
ReivandicaeBeed

Bovo'mod4le de embalagem caracterizado pelo fite de
gge tonto 4 tampa quanto a CAIXA sXo fabricadas a partir de ama filha I
de papeio retangular onde do praticados dois cortes paralelos nas ex.
.tremidades doa dois lados maiores e nos mesmos laan Wiores sXo
atoas extremidades e sendo ditos lados maiores dobrados/
CA OAN nossan. em
bna voz em 2ngulo reto e outra faixa dobrada sabre a primeira dobra„fo!
:mando paredes laterais, duplas e as tiras formadas pacta cortem pratic!
(banas extremidades dos lados maiores do dobrados perpendienlentztet
las paredes laterais e sabre elas do dobrado os Iodos menores da magma
Soma que os lados maiores, formando também, paredes dublas e as nos.
laan se AUCALIRLI nas paredes formadas peles ledos nenoressF
Ponto n° 1 de total
#4

5

de

8' ;42

3 pontos apresentados./

'1 Oonfiguraçâo externa de um implemento de costura, core
tamisada por se apresentar como uma peça cuja forma geral lembra A do
um palmípede sem pernas, de rabo emplumado e bico alongado, sendo o r!
bo representado polo cabo do implemento, de borda superior Convexa e
borda inferior provida de uma pluralidade de entalhes ou recortes arredondados, o carpo por uma forma'çlio de trila ramos recurvados, de co!
primentos desiguais, dos quais dois tam'origem na base do cabo e de dt
riga; para cima e para baixo respeotivamente, enquanto o terceiro lige
a extremidade basal do ramo descendente a extremidade apical do rama/
ascendente e se prolonga alám desta extremidade para conformar uma vol.
ta de 1802 e turminar numa haste fina, onde recebe um carretel e UMA /
ponteira de tope, estando providas nas porçóes inferiores do s raaos (et
respondontes do cOrpo do implemento e também na jungão d4steo ramos, í
DA base do mesmo Carpo, perfarações de maior ou menor grandeza, para /
fixacSo ou transpasse de peças acessÉrias do funcionaricnte do tupis:men
to./
Ponto n9 1 do total de 2 pontos apresentados./

DIA 10

Ouarta-feira 3

OFICIAL

• ',1!19M0 ,24 1H3.„0.6.3 de.21 , 40 actembrod* 1966.1,
go (poreãtes Milan igLEcTAIC VA./ BsTArio DA;GUANAOMA.,
Wodelo Indoutp iaii 61:fd

MVOLO DE

GAIXA PARA WDIO-,REOPT0R./

terças da retartda tacto, entoado previntea mous* grad*, práxima ao ca§
10 superior esquordo, am pequene ~ângulo para iasori g o do ama placo/
mom dea.ealso decorativo .ta, ma part. in.terior, uma barra ~malar abate
qua abrange tOda a 1AntaC4 da grada, onda ma Mac/rara a marca de PM
cento; aonde Preoiat., A dirilta da referido face anterior da alta.
met Mangai* vertical cheio, onde eito localisadoa oe bot gaa de coma§
On do Wdi*-raceptcr, alinhedca verticalmente , R antro a ~agida sal
do 111 esquerda a * retorcido ratkagulo vertioal, 1 direita mma molàork
rataegular 1,1491ÁA, park. ,A;WN 'Diana vertieal d* r4dio.reoepter.f
AQ 1 do tin g t do

Mar

o de 1971 691

' &doo.' 49u 40 oont‘inaaceo aaa goao* d* assento; pel* teto 44 ~eito pai

RoloilidicogSOA./
•
1 . Hõvo modál* . d*Maira para rídio-receptor, oracterisa•
de polo dito do compreender am corpo substancialmente 1~41,104441o.
40X apoie nu doi lados maiores e em que a :ao' teco:Ur* apresento ama
'arte superior cortada oblIgnamento, sendo que a fico anterior da ode,
brA, contornada Por eatrsito moldura saliente, á ornamentada, 1 eme"'
da, oom ma grada de malha quadrado, que abrande mais 0O Menea dois of

.

Seqã,ct

*Lir nea gomweentrals, iate to, now delimitados polca 4144 gemo gator
meia, da altura dom rias', do °amputo, o* 044Ap mai* Ra 14~ (04 aal
tdra dm tona inferior, ama oaliân t oa 4:tara qua configura em alivie

hairo,-(1* ma relagla aos gomos, a qae fim 9am qao om eltadaur somai
terça inPorior maio alto do Ra* a parto maiPatior,d(
Ponto A g 1 do total d* a pontos apresentada../
T2M1W M o 183.516 d* 10 4* ontubr* 4* 1966./
legaecente, aaar anTRICIDCD1 0/4, INDO/MIÁ CO;n0ICIOW 000 PAULO./
Mo416 ImdUotrialt NOVO R ORIGINAL MOD8L0 ta TOCA DIa000•/
ReiviadiCaqBead

1 - Movo • original modâlo do toco-usse.s; ggq go garghtg.
qgqqAciAlMente par *o constituir de uma caixa oiroalar (1) Provia*
da uma alga (R) a AA *alma (1) o* articula ema tampa (3) letalmeete'cif
calar om provida de ama keat (8) 'Abre a caixa (1) ibotte lecalisado
Prato (4) • lega atra h4 ue segunda prata. (3,) Jau a af
f ur£014 veN448
e mo centro da caixa (1) *minto ama pararam* (6), as lida 4* peste (4)
sa articula o braço (7) do formato retangular..
Ponto n o 1 da total de montes oor000ratoOoo.,"

pontos opreseataaau/

FIG 1

ARMO NO 184.520 Om 14 de ~ombro de 1946..e
Requerantet MARIo COSTALDO4Li./8/0 PAULO,/
NOM.(' Imduatrials NOVO NOD2G0
T RWO d o 183.970 4* 4 de outubro de 196 6 ./ .
itegUereAte, RUMAR RUDNOORAÇONg Dg AUTOS 1TDA./440 PAULO./
modelo I4dootri o 1i yRIGXNAL NUM let BANOOPAlta velOW400,/

1 Nove modálm da samgelador, aaraateriaad* par ser
tituicia por ma corpo geiterieammato priamítiee ~galar le
oonto ia alto, uma abertura

Oricimol modâlo do banco para vaioulom, de tipo 1,44 .yíoluOl ou intoírlco,

o

d!Fka.,

4K4 Aprile

prenda do moldara QW tala 1400, arrodoM
a

comtaccionado ao espuma da p14atta o len defile da /

it
nados o Joe lidava ..ei.R4Srit . MA isAag aramo, oom ao •ctramidadec ante ••
riorelleredondadas i sondo eatao mrtramídadaa estertoram, *nide* polo
fecho reentrante da moldura, igualmente arredondado; em aula tecem lí

F. I G. 1

~las, goM

CONULÁDOR./

d,Juálxebte mu

COSCA VIRria4481, ~40ter1444*

114r,

$'oupeW;r5.ele *uperinr do osoonto -i- rareado por upot adiria de rommaí.
trânciao lonzitadioain acentuadas, configurando gomo* -3- aaliaatia *au.7onto nua a fano frontal do encol:te.diapão de ranntr4Ciar smaalhamtee
.02>10/1ganr,Nett.oc seentr;d1 , 12.84 da aseent q , ci. 'rocia -A tqgbdlig ter

teraie •peites, a carpo 4 provida da paradas levesente reentrantea, /
cola grade interior; na face anteriar o corpo ditado, apresente ma l át
nela retangular, abaixe da qual, alio pre7ietas doas 4r*as ratangula
roo, amoessivemente *onerei, teralmando em grad* loa:Itatiaia inferi.
iyo t a. ageonsaa.altor a , *ando * acidento timalioada. por doas )0001as

X

693 Qiiárt,a!-feii=7, 3
<

•

e~r_

.

,

••

rl

• di

„

,20,

---

.•

4,1.10 parte doa trecho* ord•do._aados t ierioron ante ,*-res par baixo e
j-;
;Minam/sito cenlooti, coo dois (*antros verticais./ ¡t
Ponto n a 1 do total de 2 pontos apresentadon./
0210 No 183.976 de 25 de outubro de 1966./
equerentet METALUdGICA MOVELUZ Lá:U.1./510 MIO,/
t
ORIGINAL MODPIO DE hASTE CENTRa PARA LUSTRES
4odelo Industrial' NOVO
Reivindloecõea./
1 - teve e original modelo de haste central pare lustre*

tRiO

R,

4.
ra ' P ' 700 •a 1 de feveriiro de 1967,/

• Moaão

o

f;Aiu./

•t

'';1 97

i 1" 1 t 2,

1-5
Industrial! 1.113LIIU PANÃ•RILL(IGle.?
Reivindicações,/

1 - Pulseira para relCgio, coreeterisada por uma lkalat* /
alongado. da certa largura, de couro ou de outro* materiais aproprit
dos, dotada de duas , rReificaçÕes estreitas opostas -, ama das quais ta*

caracteriza essencialmente o,r se constituir de am disco super ca.

furos para encaixo do gancho do presilha contraposto; no centre do 41

11) com faiXeS (2) apuradas • paralelas da qual se encaixa uma haste /

te lamina, há duas abortares retanguler_s, um pouco distanciadas sm
tre ai, e paralelos, nas quais possa uma tapeeie de alça de couro, mo
pouco atreita, da modo A comporem dose dobreduras que se projetem em

Ite

3) metálica, cilindrics e tendo na parte inferior um corpo inteiriço /

le) provido do ama parto esfertrico (5) superior, que se estreita na parinferior e abre-ce novamente na parte (6) para novamente se estrei or-o obrir-oe formando um tronca ea oune (7j a baixo (o qual sou encaixa
anel metálico (8) provido de furos 19) e aba ixo desse anel ae
ka ou corpo (10) os forea tronco einica tercioanmo em trecho cilindrico

lado do cima da pulseira, aptas a receberem, par encaixe, as bastes /
orais do ro1ág1o, de modo que as duos pontas de dita alço sermens+
cion do lado istern0./
'unto n t 1 de- total de 2 pented aprestados./

(11) e Ao fim do conjunto há um terminal (12) de forrato einico./
8

Ponte n a 1 do ,oial no 2 ron t ss apresentados,/
\p•

o
,
5

A-d

ER ti N a 147.34:7 at .:: às :evo:oiro do 1967.:
Requerente: INDUSIdIA bE JLN.LLADOAES Sdi,VA LTD1./S20 PaULO./
S,
4odelo Industrialt Novo moaLo PaRA miquaas 015 ESPREMER LARANJÁS,/
Raivindicoolts,/
- Novo modelo paro maquina de **premer laranjas, carlott
risada por um corpo forma do por duas partes tubulares incorporadas en
tre si, sendo que a parte inferior tom, pouco acima a. sua base,. mm
friso anelar, enquanto que, ne sus borda superior 88 0 conformados eu.
troa frisos, dois adjacentes • outro separado destes por um espage,re
N ° /85.154 de 7 cie dezembro de 1966./
'Requerente; EUGENIO BENVEMTI E mONLE0 010:VENOTI./ 2110 NULO,/
¡Modelo Indostriolt NOJO E OdIGIhdl, MODeLe DE GUITARRA./
Relvi.adiceries./
1 - Novo e original modele ao guitarra, que ae oaractáris4
'adeeucialmento por-ter 0 bej0 ligeiramente circular sondo provido tile
:ta na psrte superior quanto na parte inferior, O. reentrinciaa Virou
leres ,1) , podendo ainda, na extremidade práxima do braio ser 'provida
t1 .3 um rasgo (2)1 na parte zuperi'r emooffLMA01 seporior provida a,
botes de regulagem (h)

e

na parte inferior possui chave (3). A parte

[interior da roontrincia inferior (1) á provida de reentrá:lei* (5)0 O
!Ikr a ;0 (7) ; provido da mercaçaes (8) na parte suparier • tambárt dooar.
caiO,S (9) na parte lateral. Na parte interna do braço (7) h6 um* laarilt
em forme de U de refároo. Na part. lateraL da guitarra hí um rebaixo/ .
inclinado (10)./

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

trtg

tilineo; e por ser a pnrte superior dotada com borda inferior provida
com um friso anelar regilineo e gata jastapde-se aos frisos da parte /
inferior; e por ser a parte superior aborte no seu tapo, onde for ma /
am compartimento pare eáde do dispositivo retir g dor do suco das fru
tas, Bando dotada com ama tampa recov1,07 coa rebordo recurvado e mal
pegador superior./
Ponto a a 1

d'o

total de

6

pontos apresentados./
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441 4'
,
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_ .aeráltlado a.aisalsaa
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Instaliaias

,., imito as 1 ta totíl. d. 2 . paatea aptaaaltadomd,
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4m1bq.4. 107
"Retnerente: OIReIgX.BiArCADRINig g' foLTRousfl.040..pámo.
. • mook• iiioartrial. "Poiáiloia -onm Einnog" .: , • ,
•
... .
. plinPlizeàcnnj
.
_.•
.
1 .: POLTRONA BEM ER4iMi, 00.áa0t.3Lzada .. p.1..faaonto • anoiiate 'aba
. , tadda . 0.-founato reta-níniolds, da carta ,eipeaanta—mentadoi 'abri phato.'
,...innaladda a tietrutera das tornai..
. Ponto-ai 1 ao t4ta1:de-4 pontos atrelo/atadas.
Tzià,

il3 11.t91'.:d....i8 ele

' • • •••11a• •
_ j NiOLTSOILa ISra4bp. IX GONOS,onraot•risad• 'pe/s assina
lê ,aisIad. ia j••••, 'S• termat• eadr;apalar¡ assoldades dirro placas. •fflb
. a • oxalás: ,(-14i*Ietriagitte titelf.M4o . ¡ara
.," 433 ".1,10n111114 anattatois ,:par
•
di altura._
W1. M515 1•
4. ;«tto s •Prnnn••aiâ•e.
í. da

NIOM . Na 191.80 Qo 4 4: agosto de. 1965
Rçourents: 3132134.10 3011‘10 3 1311313314 31 .0V5I0 PM a 00.13431X4
itodilosin4i,WtsI n OittOINAL CONTIGURQÇNO PROPORCIONADA a conoroRra

<

'vsis neittlISDES Inume ple travzoi.*:
PraVINDIC/CIDES*

PROPCOQIONQQa A dotoutocaa
•
A . paraztrat comum:go
. .
.
Miga I* moas' 1,333M0 33 NAVIO%oaraCtori gada easensialments ;poio ittd,
' tos IaminatiOs a una
optei
.d• 'eleicen
fis aér olátié peia assooia§to
para,
tora,
*Lambo*
os
lnet L
g
rialiontada
do portai mu n. (1) 1 abas .ogtromief.(2)
apliOado.sáro
ditai
‘a../
.
04, 4-0.44arlesdar a . as doi eleasntoi.3.aítinadou
las (25 . o landa . ..largara da dinansio doterninada,plos bordos a- dornos daS
.
' tOlawinéío (4), cos IdaticéeitlimmuStta 44
:Más5 é mato o ouléso,elsun
itéiao, apitado 2/ AO• oontriria. da caPap do lodo á tormar, do sabei os
os, °más,' (g) ai ,!ült (destinado* ao iLtojaniinto doa boz4ei- dos fatais 444 tit.-441.4y;s* das paredes- diviatorlas dos bri.toa) separadas pala pr8pria caiba -41
qual opOet-ituirí una tub.gagao (6) 'central.
Éooto Or_ 1 do total . Qe2 pontos 4prosonta4ou .

T tÉRMO N

CUJO terCO

CONDIR REPREOEVAÇUES LIDA = SEU PAÓL0 -

1 ) 1 0d.ólo Industrial:

,( 'er;.f;D. III)

de 107
de gesto
'

O 192.085 de 1

1RevErente: J.

D'ÁRIO OFIC1A;_.

3

700 Quarta-feira

superior déste está Peteltidd pot SUP6t1e

Ponto , n9 1 do total de 5 pontos apregentad09.

"NOVA CÉDULA' DE' 1DEDT1DADE 31INIOR';'

Ç4

REIVIZICACDES
NOVA CÉDULA DE IDENTIDADE . JUNIOR,

1-

• 05
22

caracterizada pelo/

fato de ‘ io anverso apresentar, inicialmerte um titulo que o identifica, em St
gusea lugares reservados para o nome, nascimento, data de nascimento, eseolal
• que frequenta e para a fotografia do possuidor,

no

verso

bígamos

-sservgdOe't

28

,Para se escrever á filiação, o endereço do pai cal respomsável, tipo de sangues
ise é alérgico e finalmente para a assinatura do pai ou responsável.
•

.51

Ponto n o 'l do total de 2 postos apresentados.

5

Físura
7ÉRMO

No 193.372 de 27 de setembro de 1967

'TIRE() N* 194.055 de 20 de outubro de

Requerente: FABRIL PROGRESSO LTDA = SIO PAULO
Desenho Industriei: "NOVOS

DESENHOS ARTTSVCOS I COLCHA"

REIVINDICACOES

1-

'RRIvINDICAGORS

NOVOS . DDSW:NOS ART1STICDS

R' CCLCHAS, cracteriZ4d0

por possuir uma cercadura retangular, constituída de pontillvdos, M SIA 08 Me.
nos larga, marginada interiormente por una pluralidade de heságonoS, 611,1 GUIO,
centro encontram-se uma flor ou estrela. Ao lado de cada hexágono acham.Se eM
Seqn;ncia retanulos superpostos por 10 golos, em que centralmente destaoael.
..se tigres.
Ponto n o 1 do total de h Pontos apresentados.
3
5

2

1967

Requerente: FASA P-65FORO DA AMAZNIA S/A . = FARÁ
1:iodé10 Industrial: "NOVA E ORIGINAL CARTEIRINHA PARÁ PALITOS DE FOSFOROS9

G

1 • NOVA ORIGINAL CARTRIRINRA PARA PALITOS DE Pó%?$ION
Caracterizacto pelo fato do se apreentar inicialmente por um invéluCr0 *Med
rior construUto de uma tira de papará°, plástico ou outro material similar 64
brado shre-s1 mesmo até configurar um formato quadrangular que colaCo DUM4

margem deixa aberturas em :outras margens para comportar O envelope ene dealbe,'
Ia para dentro e para fora, sendo este o receptáculo dos palitos, tendo aba/
laterais e de fundo e uma aba de cobertura para manter os palitos dentr0 dO 1
envelope, que entg o-ccm a aba de cobertura sabre as outras abas e em pata:lel°
ao fundo, tudo se mantém ' clentro do invOSUcro exterior, para a retirada 10$
litos, basta puxar para fora do Invélucro o ' envelope até liberar os palitei)
de fbsforos.
Ponto n2 1 do total de 3 portos apresentados.

PARAEN 1.- rTRANSPORT'
AÉRE:'
•

CoPersziA

rigcir cr

IRMO Xe 195.459 de 12 de desejeis/4) de 1967./
Requeseriteí 140DRaTo . GONÇALVES PU00./ Dao PAULO•/
7
:Un M0

/2

8

N a 193. 6 51

de 9 de outubro de

RetVindicaeBes./
1967

SX0 PAULO
118qUerente: GAZOLIT LTDA
rodeio Industrial: '"NOVA CONFIGGRAÇA0 EM MÁQUINA ENCHEDORA DE RECI , PIEN:ES PP,'
, DEITE E OUTROS, FABRICADORA DE CÁPSUÉAS E ENC.A.SULAD0RAP
IVINDICACOES

Meais Udu/Mine FILTRO DE AR PADA VASILEME DE vIno.,

0

X0YA EONFIGURAÇXO EM MÁQUINA ENCHEDORA DE REGPIENT88
IDE LEIDE E OUTROS, PARRNAD0RA DE cdRsuLAS E ENCAPSULADÓRA, caracteriáada..150r

• depésito giatcSrio, bem Como a mesa giratOrio e respectiva parte inferior,/
r
b
snesuloq t eol se:e,(t)
torto rvi"1114ã 21W:inces, dispo:, os nu^a. in a ver ice a ixaaos . per eixo, /

por

X4

1 . Filtre de ar pira vasilhame de vinho, caracterizado
formar de ume ampola (1) parcialmente cheio de alcool, tendo

tOr. taMente um tubo aberto

(2)

ia

65 ao lado deste, um outro tubo (3) ta-

liberte, que Ao prolonga por dentre de rolhe (4) e ser aplicada AO
tampo superior do barril ou pipa de vinho, perialtindo R801.% R plariói
4110 do ar entrado AD vesilhame sempre que . d'éle 4 retirada parte do
b*

quido 1, pela torneira iofer19r do mesmo./

Ponte na 1 dg tot al de g pontosepreseatede./

-IVIarço de

1971 701

tleto Ala 133.03, 4* 3 da ~aba ddWdf*/
MSqu'sreitel AMAIS MAzadM anuard 110 Pah*/

kho dhl.

Z441110dati 110in »MU ZPÀ311.4"114ef
iiMxhigieÁgAW

neoho da. pa.eb*".bkos¡ meretwia04 IQ% MB
se AA . amoseatar essotitaide Ist impe Netaa~mas
imite dallblffle
di ~100404 a materiel ilpierattre e em os boléu 340
~8.8 TI
a x•vé

4.1ss4fiet 5cattEs t# g ela dom I ~0 AO Alpde

*o~ "MIM

yadolv e.latsvaie rara *meloal 40041% is xes olp 4, Mim Iffiegi
meato./

.
5sets mo 1

totax, go

3 puma •40~4!e

t1fM0 E. " 155.261 de 5 do desatem. do 1567.1 •
iesismooSse SIO PAULO ALPARGATAB , S/A,/ 840 pano,/

*44. 9. 79144gfid/41,910K1 DIRECIWO DIC 'eALADO
PARA CALÇAM./
(
'àivindicasáen./

1 . Nevo desenho dS colido pari , AolsOdso onsootorisedo /
Poli tate d4 caperficieeu íree de pOrte de pieis do melede's AO énea/.

'mete e asse deeenho, apeAmeatei-ne asiterisosate'reettado de 'S berdel,
>ertastraís de esleds e de rode ludeltalter ume . g elei PePhiotra#
lo sie as extreme prlislio is *Alto o ra2osidis 4eso tomo • AsofigasseBe
olo o* Bieft abtrts em

5rilãvr

Peito s i 1 do total de 5 pontoe apresentados./
4

desabes de 190./
gwasmaakes 1XLXA HA"' armaiuà 180 mus,/
$#41. Udeetrdeli NOVO 1 ÓRIGINál ilD1440 PA'PANA*Ddlle*,
O n 155" de 5 do

aiiiiimemai

IInonnorzon
14.-

*areei. • erigixats4

IaOista.balem * Sa44e5514.42

pais See fie ee - eadetituAr per per de ttroia dm eldtda yommield 4MJ,

'Saemp tílatio *Me Ide simulam per trame;USocemm

.4e~erre
14888 89 1944566 de

pasmo 41eR sem dehe de ~MJ

p*Kt* t 2. ee t ti1 di P pante' isreseatedsaa

9 de nevembrõ de 1967

GUANABARA
B•suersntet °AVEC QU1MiCA B METALURGIA LTDA
"NOVO
MODELO
DE
APARILNO
PARA
LAVAGEM 04 GABES*
Wseilo Tcdustiialt
EUVINDIÇACD4
.

1 . Nove mod41e de sparàlfto parelasessa de maiasí ft ésre4t

, terizado per compreender ua-tubo oilindrico dieposto Importo:junto cia Uela eli
maca eilindriea, dita amara dotada de um °spur*, uma porta, 6ria parté
lota tubulaghe para entrada &saída de Laua, um drene, miem de UserVW:
dWeraimentt uM tubi) Cilíndrico dotado de um exaustor, tilde ditie 4mieta04
' gente desoritO no presente memorial e repreeentado p4-4esenbe
Orioo ponto ~estado.

WONU bt

193.414 de a.a de

be tosoeitoe uno

ZaduatrIsla sóW

tIMMR.

~bre de 1967e,

OOLLAVINT,/ 810 PAULO,/

ima° Dg BagADBIEA COM iii0PÁsravo PA4

IIVES•1

~rathett

'

• ¡ova emale da braqadeire atm dispeekkivelmed glele
raf4tds miti entese, cariloterizedd pso ea masetitulr Mem ¡Mit .*
(1 4k a) tilem * les isse safio (3) 1 aquelas cem pararem:mó (4) Jerciipers
oof ooroto f (o is buem% • tk. 1,11*
.
toa () . pon
11»

,
ViS

DIÁ,R:0 OFICIAL

.arta-fel"!.R 3

7C2
'

.

• - •

s

ar.O cl e 1971

(Ceç. : o II)

.
ra baixo, sendo prolongada a , segul.r aprmiladr9te parale,lt ;4,134144.4.
formando portanto um ,ãng(itli oobtuic ffj,a diresãaanterioroeiteimpvnt.,.

• fi)ação do travessão das aludidas varetos./
Ponta i a 1 da total de 2 pontas apresentados./

do na outra linha convergente que,nesce do,b?.00„4

4

,

L

Ponto na 1 do total de 3 pontos,aorestantados../'
,„.618 da 18 de dezembro de 1967./
Requerente: INDUSTRIA METALURGICA INDUHLTAL LTDA./ RIO - GRANDE 'DO SUL.
hnAh NP

Modelo Industrial, MESA BANDEJA PARA dDLOCAÇÃO DE TELEVISORES, REVI.2
TAS E GARRAFAS./
Reivindicações./
- Mea bandeja para colocaçio de televisores, revistas 4
garrafas, caracterizada por ser constituida de ume grade metálica

i

1

presa por suas extremidades, mediante parafusos com porcas borbole

.
de 1967./
I TÉRM No 195.473 de 12 de dezembro
INALE LEIXO DA CONCEIÇÃO DE PAULA./ SÃO PAULO./
• JiscOreitet
'Mode'fr Industrial, NOVO MOIAM? PARA GUITARRAS EM GERAL,/
Reivindicações./

tas, os conjuntos paralelos formados por pares da p j s de madeira, 4.,

I

1 . Novo modelo para guitarras em geral, formado Ca ama
guOrra (1) comum, *finta caracteriz a d a por ter a caixa de ressoam
eia 2)

Roo

extremidades e inclinados entre si, ligados por sua /

fun2J- Rdds

parte superior mediante curvas Oca metálica 6 possuindo nas extremi:
dados inferiores suportes metálicos onde são afixados rodizios./
Ponto n a 1 do ' total de 3 pontos apresentados./

forma de um coração abaulado na parte trast-e./

Ponto na 1 do total de 2 pontos sprerentedos.%.

.1tal40 Na

195.716 do 21 de descoloro us 1967.1

Requerentet PASTIOOS NURILBR ' S/A INIOSTRIA E COMÉRCIO./ SACI P1111104,
'Modelo Industrial, NOVA E ORIGINAL CONPIWRACÃO ORNAMENTAL APLICADA?
j BANDEJAS./
Reivindicações./
3. - Nova e original configuração ornamental aplicada

liket0 Na 195.733 de 21 de dezembro de 1967.1
Req?arentea RUBEM RAUL REUTER,/ ESTADO DO RIO GRAWDE DO SUL./
Medrio Industrialt NOM BOM PARA REGISTRO DE GÁZ./
ReivindioacâmA/

1 . Novo botão para registro de giz, caracterizado Par
owstituide
por uma peça inteiriça. achatada e oircular, possadla
ter

lendai a s¡ confeccionadas em plAstico ou outro material quacrler ealle
~lenta, com fundo 'retangular caracterizada pelo fato de que AS )
lerdas apresentam-se com nervura circundante, enquanto que peZa ..41c111
externa da peçal. 3ÃO prasentes . sallenclas lonl itadinaid te stiogLo
NA gsversol triangular, saliânciaa essas que percorrem o tando.O'iks,
a gtorein co r. respandentea l terminapdo pck,r 2assaitos triangulam
Dee infarior de abas que Se projetam pelos extremos de banaejed
Ponto na 1 da total de 2 pontos apresentados./

3

zie .2..ma elevação central com base retangular, cuJa dizendo bedel 4
quaee igual ao diâmetro da peça. Daa faces laterais as Alias MalOSON,
paralelas e as outras duas ligailUsnte convergentes* &alaga@
parialelas tom como conterno uma linha quebrada, partindo do bOtIO •
Le lemanta coava:gente para o centro,,voltande.Se RO lOg.gPX4Wkit
1

"•

.4/

j/(.-a

41

bfrICIA-L

aria=feira -3

'Seção

UI)'

Março cie - 1971 70.9

*MD 4. i4;$.44á di ' 19-ÁM , Jandierm 4. 1961;"
SporcealueROLA$DO 'MACKADO :,

JASTADO'DA'GUAlàfiAin.)

4, 8 Co

AS

ff

/2

—I-

Nodelm IiLdnatriem ESTUO PARA MEDIREM Dà-RWLARORCIA on ' OARTS pg

JAN FEV MAR ABA MAI JUN JUL A00 SET °Ui NOV
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•
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13
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hir II 13 12 II 14 11
13 17 10 12
quo 17 14 13 17 15 12 te
17
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qui. 18 15 1,1 18 18 13 111 14
15 19
14
106 19 Se 15 19 17 14 19 10
te 15
. sob 20 17 18 50 le 15 20 11 20
21
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dom 21 le 17 21 19 18 21 le 22 50
17
seg 22 19 le 22 20 1/ 20 19 23 21 le
20 19 23 21 15 03 20 24 22 19
811ter
8u 8a 2LB
2 84 20 3i 222o 24
19 24 21 20 23 20
25
20 2$ 20 28 24 21
te 24 SI 20 ta 17 25 22
zcloubi 52 75 24 4a 2t3i 27 25
04 28 28 63
d.to: m
? :2 :11 Lte5 5554 te 26 22 27
28 25 29 27 28
29 07
29 te
as
27 28 30 se 25 30 27 30 Ze
29 26
:que 31 28 27
29
31 te
30 tv
qui
29 28
30
29
31
te
CIX
29
3 28
30
te
sob
30
re
31
30
dom
31
dom

.uatunimio fig +aunou ED2ORIZ4É08./

leu

'Reivindioa9Eet./

2 . Estojo paro otendinsato de maergenolo da porte do UI
AdmobjElo de veículo/ motorizados, conacitaido de um estojo reton/allt
~tendo Coze tampa e na porte interno-deeta, uma flanela-adestaidO

k

1 8 caracterizado por possuir lu( parte interna e no fundo do eatt
0, ~Bade, na poinel retangular cola ume salienois para botmo doado
alçara to
por pooefiir ainda abertura retangular, circulara,/

AAAA

17

Melete 411

• trapomoidais • goldistantea ninentide vertical e lonsitudinal pe.
go encaixo de lempoda, fusivele, fita isolante e chave de porefuson,

73
74
23

oprosontedos.,
Ponto AR 1 do totol dei 2 pontos
_
, FIG.

f

ao
TERMO 6 9 195.75z de RE de dezembro de 1967./

Ninaram ' ,

InsánsIL INEUSTRIA DE ARTEFATOS DE BOR2Aa4A LTDA./SM PAI

/O./
Desenho Industrial' DEREM ORNAMENTAL APLICAM HM ALÇA DE RAM/Atinei,
-Reivindicações,/
' 1 Desenho ornaMental apllodvel em alga de sondillos e oct
relatos, caaracterizado pelo fato de - cada ramo ter motivo ornamental mk
.forma de mdltiplos "V. ,, bastante obtusos, relativamente danonoolitodos
de modo que cudo ramo do dito . motivo se apresenta um polido 3144000,

-

"2.10 119 195.715 4. 21 do de abe de 1967./
itega.radca, PUETI0O3 MUELLEP S/A. T.NDUSBIA E,Ó0MERGIO., SAO PAULO
Modelo industrial , NOJO MODELO DB , ENTRETEAMENW INFANTIL,'
eivindicaçõeat/

g

tendo na ponto pequena dobra, voltada para dentro; os ramos se 01100A
trem no centro, de maneire que no án gule'externo respeotivo àaí
As .vojeçio, com ponta um pouco boleado./
Ponto na 1 do total da 3 pontos apresentados./

POVO/.

1 . ?ovo modelo de entretenimento iàantil, confocolmodo/
am plistioo ou outro moteriol.qualquer conveniente • caracterizado f
polo fato de compreender placo dotodo de pluralidade ao arifIcioe
cavidades, Is quais cOrrespondem pinos de diferentes cowcridoa %floral:
' gados per p:oosio./
Ponto AP 1 d0 totol de 2 pontos apresentados.,
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O
O
O
O
O
O
O
O
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1/40
Ikam0 Ne 3.95.7341 de 23 de

dezembro de 1967./•

Esqueroatee NELSO* ON CASTRO anula./ ESTADO Da GUAEABARA.,
*Mel. (odustrt oin X040 E 08/GINAI MODO DE 901.11filo c4suillalp.;

utri.A.lIca044.?
origina) vadeia de rolinha delambi., ~gota.
rizadn por colmo* diepoatae vertiCalmanto e paralelOs, sendo et . prl
*dixe 1.0.0eti,c, dos dias,dO semeai, aoreviadon mo por enteia* em ime
tidommpiente e oontinUo Sei aom. Oes. ter. que. Adi. 3AA4,.413A01118.!
figurorEo os dias do más cujo, pri
do segundo 1 44cLoo terneiro colma
sorrapoadiatte, liaomfaonhando
de
semana
1114
dAnr
cotneide
coa
o
alro
g
támho norisontel, rosnada. 'estendo dispostos-no• álteno mesmo sentida
•orLoontol. os nomes dos numa ao sue./
3 xoro •

reAtA,00 4

do total Se 2 postoe Rorenentedoo..

TEmgo EQ 195..794 Me 26 de dezembro de 1967.1

Requerent es EME RIBEIRO./ wa po DA GUANABARA./
Modelo Industrial: novo mdaLo DE BRINQUEDO TIPO a PIPA 0 EM FDRUA DE
AVISO,/

Reivindicaqieeil
. Novo modelo de brinquedo tipo "pipa" em formo de aViAoi
COrloterizado por ser constituido de uma .base que começa pala parte
trantal'abaalade • Prillonte . o. paro baixa dó toma convexa • sobre *i
a tone AI
1114u finei abaulado et; ó rabo que sobe na eentido hiolinado
no ene.,
superior-ai
forma
borizOntei
prolongando-se
para
baixo
/parte
fornando
na nol
.
proeseguindo
no
sentido
horizontal
e
tidd ' inolinede
bise
frontal./
na
rei
teeliaer
que
Calongamente ft forma OAAVeltA
5, 0hto ste 1 de total ále 3 "tos aprocettodoa./

f /o], :Quarta-feira 3

DIÁRIO OFICiAt.

tte=7

Março de

Seção III)

ipmet se t9.846 de e.? MI dezembro dei 1967.f

*abade. em geral, obrar:te:liada pelo fite ele •prescntar, • partir de
local do gargalo kI), pare baixe um estreito setor cilladrIco (2) S'

lequerentet ANTONIO PalJnO DE OLI,BIRii•/ SIO PAULO.,
I t odelo Industrielt FLUTUAIOR INDIVIDUAL PARA dIOS, 1.A008, PRAIAS R 011

*pós o qual as perenes se dispõem am erienteolo vinivelmente penico,
• constituicao por máltiplos filetes (3) sensivelmente boleados • imix

".110$à

parpostes, que aumentam gradativamente de dienetro numa extensão cot

int

respondente 114 da altura totel do vasilhame. smido que o último é

Meivindicações./

filete encima a porção cilíndrica • lisa kiá) da garrafa, soma ext.
1
são correspondente • 2/4 da altura total, goiano estão nova multipli

1. . Flutuador Individual parR rios, legos, praias a outross,

aracterizado por se formar de ama prancha flutuante (1) com cavidade'

cidade de filete; (5),4gualmente boleados e superpostos, de identi.

eentrel k2, dotada de essento (3) • abertura frontal (4) P a r a P a s sa •

ce diemetro, conformam o conjunto numa extunseo correspondente

gem das perna* do usuário, guta Se movimentam livremente em coordeno

ião Com • reMadae./
'onto no 1 do total de 2 pontos apresentados,/

e

1/4

da altura total, formenen a base da garrafa e dando-lbe o aspecto

Si

mal objetivado./
Ponte se 1 do total de 4 pontos apresentados./

•

4

1

I 1„.

1

a.

3\
?ERRO No l96.)22 de 10 de Janeiro de 1968
Requerente* MIRALVA "COMERCIO EXPORTAÇXO E IMPORTAÇAO ' LTDA . SÃO PAULO
~410 Industrial "DM MODÉLO DE RECIPIENTE PARA SUCO DE FRUTAS"
REIVIRDICAGNS

1 • em modelo de recipiente para ,suco de frutas, moldado num plestj
no apropriado, caracterluade pelo fato de sue configuração aáongada apresentar es ene superfície externa numerosas saláenclas semi mesferoidais. semi.
*lipticas ou semi - ovais, dispostas irregularmente, de modo a reproduzirem .
es ba#os que compSem um escoo da uvaa O qUal tem na parte suPeriOr numa oro

¡NU

tubular afetando s forma de r e consistindo numa parte tubular ..pre.

aantando o pedlinculO, encimado por uma parte re presentando um trecho 45 gR.
Ino, tal como descrito no memorial e representado no desenho anexo.

ToRm o rD 1 59,35 8 do

11

de maio dr 196L

Reeuerebte . AB TETRA SUBC1A
e riviiegi6 de Invençío "Uk

LAMIUDO PAPA EMBALAGEM E

PROCESSO DE MittiWÁi

CM' DE U m TUBO O PARTIR DO MESMO'

. %leo p onto apresentado.

REIVIMGACIISS

cem

1 •- Laminado .ilexiveJ per emonlagenl. ac cpt ad u P.a', coe lia 104
Lube ten4o pele meno u m lado ,,on4nuo de p1.4.ticu, eompreer6INIO

leoa ebertueR de tec,o,. e oel,i menos Wa

pelScula de olAtico de .00t401414

• nuente e obrindo , ompletamente uma 'ido do e struture e formando LM
•

,áo

Iggi

tubd, ceract e ri—alo pelo fito de que o p e lfe)i• Je 5~".

Co longo do borda em Peru de tira.
A requerente reivind n oa

pr,oridade dr 'orr.sponde,t. poè5,4-135111

o . tade es Re p artigNo áe Bateres

'A

Sue ir

1 de

de l o 61 1 tOb na¥

#0
Ignto ,0 (ice ,,CM, P 1

de ,S

nontos apresentodos.

Figl
,eszioMparUir.OVa,,,,,memts,„

"'

À

Nnn&1*
"."
n "xr#,Aga'iv'M'.Me(.d'
r kzz ,r43,444,1,b

°ERMO N e 'ft.906 ,ou IC ie c ovemcio de "061,

"040 *f l'í. 919 4¥ 7 de fevereiro de 1968./
jmowepte, PROLVTOR DASINIMANTIO WRITE DTDAJIOTADO DA kalANAsAgs,)
med410 ~trica OAIGINAL OONFIGURAÇãO POPPORCIOYADA

A

GARRAFA *P..

4) 8211404 X4 URAL,/

Reoueiente. ANT1S11IO Lone DE, CASTRO MOREIRA : . SA0 PAULO
Priiiegic 4 de Interwão . ,40V0 MODELO DE 11E013100 E OU TORNEIRA 00)1 ninag
RA PAR PROTEÇA0 E REOULAGEM DE SAIDA DOE

done

E GASES"
felr1ed104100*,/

• Origine) contigurscãe properolon a da e garrafas neta !

It5IVINDICACtES
lelO) ,MDF20 t Ser 5F0 E oll ToftNEinp 001 . PEURAOUPA

Quarta-feira 3

MARIO OFICIAL (Seção 11)

Março de

1971 Nit

xd.continã Ininterrupto da etapa de fendimentO para F de entrethcimeT0191
Ple ' ideu i na de teceuoiroular.
finalmente i'flepOsitante reivindica A prierldade,do eorrosporM

caracteriladO por p0114
, suir um sistema cré pinos ou travas que, ultrapassando a haste de torggo,
PROTEÇXO E REOULAGEM DE SAÍDA DOS LÍQUIDOS E GASES,

Te pedido depositado na RePdreçâo de PatenteS 00S 1:Stodos Unidas da'.1-'

00hilisam o manípulo, evitando assim a torção para a direita ou para a ea-/
(perda, do m ecanismo do registro ou torneira.

ficá do Potte,'en l ' Ot aWtode 1963,•sc:i 10 287.3586
Ponto n 5 :1.do-Ota1 de. s pontes'aoresentades.

Ponto n o / do total de 2 pontos apresentados.

•
TtRmO No

177.704 de 9 de mai'qo de 196e

Requerente: SOCIETE

FIVES LILLE-CAIL = FRANÇA

Privilégio de Invenção: @ APERFEIÇOAKENTOS ' EM

RELATIVOS 'A GRADES MUNIS PARE

1+,

.RERGOs"
REIVINDIcAGDES

SEPARADORAS CENTRIFUGAS!

7: Aperfe1çoamentos relativos e . gradea m g Vdis pari berços, cál,

REIVINDIGACtES
1 . APERFEIÇOAMENTOS EM SEPARADORAS CENTRÍFUGA S

N@ . 161.904 de. 19 de ag6st6 de 1964

Requerente: ' PEDRO GUERRA sÃo num)
,PrivWáio . de InvenqSo "APERFEIÇOAMENTOS

compreenden

do uma cuba. na qual gr.ra um cesto formado por umavirola eilíndrioe, upor.'
.tando uma tela perfurada e por paredes terminais fixadas *a virola, eeracte..
Piorados pelo fato da virola do- cesto ser maciça, e não compreender nenhuma/
abertura para a passagem do líquido que filtrou pela tela Perfurada, escoa

facterizados por um quadro de tubos suportando a grade propriamente dltal
hoii.zontal . S. uperior tendo uma 'seção central na :lua/ penetram ae.041;

o tubo

tremidodes de 'dois tubos 'laterais, entre . estas-extremidades encontrando:
se, no Interior da dita seção central, uma Molaespral„
Ponto n O 1 do total de h pontos aPtasntodoáo

do-se esse liquido por uma passagem praticada ewebe a tela perfurada e a s2
perffcie pterna da virola, e sendo descarregado através aberturas feitas /
em, ao menos, uma parede terminal.
Ponto u@ 1 do total de 8 pontos apresentados.

*".

15:755.?
TERMO , N9 10E.408 de' h de setembro de 1964
Ueuerente: CHRIsTIANO GERMANO HABERLAND n R.G DO Stt
A
Ps4vilegio de Invenção '"SISTEMA DE SEGNANÇA CONTRA rABRoMBAKEICO DE POIO
JANELAS) SIMiLARES, DO MOVEIS R MOVE1.S.R1 ~to

W.M150215141
n. Sistema Oa Seguranç a Contra arrombamentà de portas, 2ane1as th
:Wdlares, de 3.m6YeiS e nenreis em geral, earaoterlsadO'por ebapas-trane0

exadas no corpo da portq, janela vil Similarâ na raso das dob.radigas
da NB,
COm estas entercalada 's, a por 1.1a.pas-redO4nd3 tixe;dat no'batehte
gii
dite8
chape54
;t-d
OS
correspondentes
g
eMtposiC
te, janela ou similar,
.trancas.
'Ponto n p 1 do total de 7 oontos apresentados.
CP

161.170 de 27 de julho de 1964
Requerente: RONALD SIRSCH MARKs
TERMO N o

Privibigio de Invenção - " PROCESSO

E APARELHO PARA PRODUZIR UM fEOIDO"

REIVINDICAÇOES.

•

. Processo para tranformar um material em talha num tecido Oh
que inclui as etapas de fender o material em f .S1ba num nttnere de.
tiras apcis o que se segue o entreteCimento das tiças numa m g' quina de te %

o.2, circular, oaractei, izado p elo fato de qUe 'as tiras s g o movidas num flg

4-A

/

DIÁRIO 0,100
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Sede III)Março de 1011.

emmpo~emegm~meeme

_

0 179.334 de 9 de reilO de lioNe
Roquorontas CATURPILLAR TRáCTOR 03,/gej.A..
fIRMO 1

Privilágio de Invenção: DISPOSITIVO PARA ANULAR O CONTROLE :DA RAMO DR
COMURíVill PARA AR SM mAgaNAá DE COMEV52X0 eeTERNA., •
MIZÁGZÊ.Lanal
1 - Dm dispositivo par anular o contróle de razão de cem-

TOMO RO 164.978 do 2 de dezembro de 196e
Requorantet COMMISSARIAT A leENERGIE ATOMIQUE . FRANÇA

Mistíval para ar om'combinação com um regulador de máquina para o con-

Privilégio de Invenção "DISPOSITIVO DE CONEXO ELÉTRICA MffineL DE ACOPLaNeA

,rall do fluxo de combustível de uma máquina de combustão interna qual

TO AUTOMíTICO"

:lenha um contróle de razão de combustível para ir que abrange uma mole
para impedir o aumento de combuatívee e meio,. ?ara anular a ação desta

REIVIMICJWOUR
.
1 . Um dispositivo de conexão el4tricavel, de acoplamento autg

sola com a pressão da admiasão do ar da máquina quando a pzessão atin-

Prático; caracterizado por compreender uma tomada solidária de um, conjunto.

gir um valor suficientemente elevado, caracterizado por meios de acio

móvel, uma dita de recepção igualmente . suscetivel de ser deslocada, um eu.

'lamento manual para anuiar a ação da Mencionada mola quando a máquina/
se. arna parada, a fim de poasibiliter a partida da máquina com admissll
le ar de baixa pressão./
Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente deposi
Gado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America . em 4 da
;unho de 1965, sob o no 461.330./

porte fixo para a dita tomada de recepção em posição de não utilizaoão e tu!
, sistema de fixação da dita tomada de recepção sabre um dos órgãos, suporte
fixo ou tomada móvel, cuja liberação

4

comandada pela-colocação da tomada

de recepoão sábre o outro órgão provocando a fixação 'Obre cate áltino.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de.
poeitado na Repartição de Patentes da França,

em

6 de dezembro de 1963,sob

o n o qqA 308.

Ponto no 1 do total 4- 3 pontes apresontaeos./

'unto 21 9 1 do total de 7 ,pontos apresontados.

27

I

/2 3

r- I G.1
TiRMO No 165.626 .da 23 de dezembro de 1964
SRaNÇA
eeivildglo de Ineenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PROCESSO E DISPOUTIVO PAU A.

Requerente: LA OILLOPRANE S/A

\.
e ARMO Na

FARPARAM AO VÁCUO Da EMBALAMOS DE MATÉRIA PLée

143.998 de 20 do agosto de 1.962
Requerente, MAURIL10 DE MENEZES = . MINAS GEkAIP

TICA

Prevllégio de Inveoeio: "MOTOR Ror/anu) DE Cl'iARAS ABERTAS, CEXTRTS1OCeRee-

elejanneeeeee

TO-LXIAL0

TURMOeSOLDLVEIS0

Aperfeiçoamontoa em processo e dispositivo para a
preparação ao vácuo de embalagens de matéria plástico termo-soldável earag

aeleINDICAÇDge

I - Motor rotativo de címaras-abertas, centrífugo, r..
ito-axial, caracterizado por ser constituído por um conjunto compressor, ase
trífugo ou não, provido de elmara.-de-comburteo periféricas, abertas ou coe

aerizado:1 por que:
O dispositivo de compressão ou carregador de st:vinho.
compreende:

radas por válvulas; uma turbina axial ou não; um conjunto de •ogrenagens ra,

- uma caixa metálica formada por sete hastes metálica,

dutoras de velocidade rotacional, que alteram o sentido giratório da Turbl.

vertia:11s fixadas sObre uma placa de base e mantidas, parto 4e sua extreme,

mit em relação ao Compressor;

dado superior, por um eatribo sustentado?, abre Cela um dos ramos que se/

1 Oeceseários

um

eistema recuperador tárnico o demi, orglaa

defrontam, de uma oremalheira cujos dantfoulos em tonto de serra tão volta

ao seu funcionamento.
• Ponto rg 1 do total de

4 pontos apresentado:

das para o interior da caixae
..euma placa formando a tampa Ca caixa é apresentando,

lÀ, 201

abre doia doe seus ladOs que se defrontam, ling:Ma:a ~azes de engrenar/
nos dontíoulos das duas cremalheiras para impedir a placa-tampa de elevar.
.se depois da engrenagem das linguetas nas oremaeaciraa;
. una :pária de placas intercaláveis deatinadas a to./
mar lugar alteehadamente entre os saquinhos consecutivos a tratar e provi.
das cada uma do um orifício sabre seu lado anterior enquanto os cantos do/
lado ()ponto são ligeiramente oblíquos para facilitar a introdução, da placa
.
antro ao Noites da caixa; e
um espigão com a extremidade inferior canelada po-í
Rendo atravessar um orifício praticado perto do lado anterior da placa-tem
Pa O VOO abertura em forma de buraco de fechadura orateoada parto do lido/

/ fdri
•-

_ ... C .

,

rta.feh-a
-3

iedR4Õ' Ondi7AL"

anterior da placa de base de pois de ter atravessado os orificios de tOdase
as placas intercaláveis inseridas entre os saquinhos.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido'''.
. depositado na França em 27 de dezembro de 1963 sob n s 958.742.
Ponto n 52 1 do total de 14 pontos apresentados.

Março de

".
4M0,,m,163• 92;.

1971

,.$

1•

t

n

O*.

Requerente: R . V.,fliNgS!OLOPAAMPRETARillE9i../HOASpAJ
Privilégio de 'avança/3$ 4PPar3Iq0g,ffin8,n4,09 RELATIVOS A 1024621AS
DB DISCO DD TIPO QUE COMPREENDE ' CABEÇAS MAGNÉTICAS °ELIWAKEUTI h19.
gOSTd8 SM agLaçXo A TRILHA./
Reivindicações./

FIG.

,1 . Aperfeiçoamentos da ou relativoe it memérias do dia
oo do tipo que compreende cabeças magnéticas obliquamente disposta.
em roliça° à trilho, destinadas à gravaçflo •ropredUSels de tarornoÇôe s Por moi* do cobeqoa magníticas preparadas para deslooar-se ra1141~r:tate co Caco memorizador rotativo, caracterizados pelo fato
do entreforro de rabear ragnetida fazer, *em o tangente 1 trilho i
magaetioa, engulo agudo ou, ao m4ximo, engulo roto, ~formo 10 raie
de reapeativO trilha magnetica e pais feta da doslooamente des 44 v
lausgta em duas trilhas ets..sivos I diminair Jon o 'umente de raia.,
& requerente reiviadica A prioridade de oorrespandente
AA Reportiçfio de Patentes ma aldeada* da 16 de aq

podido depositado

talara de 1963, sob ao P .3Z.785 1420/2141./
Ponte av 1 da total de 5 pontos sprosontadoa./

-

- .

IMO NP 163.591 de 21 de outubro de 1984.
Requerente. STASTOARD ULEOTRIOA . SAL - GUANABARA
Privilégio de Inven4aot "UNIDADE SUBSTITUIU!, POR N5OJI1XI PhRt (Yse%
• Tos sikeItÉsos.
•

REIPUDICAOPS

- Unidade eubatituível por encaixe para circuitos impressos, ge

,›ImIte rizado por oompreender..
o, um quadro de Oírouito impreasa
meioe para aooplar elétrica ou mecanicamente um elemento de
circuito externo ao dito quadra,.
Uma tira de laminado faca meoanioamente fixada CO dito Codru.
cuité impresso) quqdro para fazer um oontato affirtar com no
circuitos impre g no.' no dito quadra
• uMe tira de mola aspas d e' ser acoplado em cougo o measnied
firme com a dita tira de lamina de faca e de ser deboaopla047
prontamente da Alta tira de lamina de faca,
•

Fig.1
TERMO. Ne 165.219 em 11 de dezembro de . 1964-

o dita tira de mola tendO prêaa à iam, o difo' elemOntO At
circuito para .assegurar que o-dontato el4tri00 O ttird Ovi

Requoronts: MEXO METALLVERARBIITUNOS. UND TERTIUBRARBBITUNGSGBSELLSCRArlyf

oircultOs impresso e o dito elemento de OircUita . fetertiO lodo
mantido durante o tempo em que a 'dita tira de Idadoo .44 41,0
e a dita tira de mola permanecerem em *enteie twount000
_- •
ReivindiOs a Prioridade de igual pedida depord4adg ,na RO
0 de, Ntantee da Alamqnha, sob p néMero 21 215 em fa do WWWW6 049

PT:VS.1410 de invenríoi 4 INSTILLAÇ1O DB. TRAVAMENTO PARA POETAS, PAFITICULAR-t

MIT DESMAME HAFTUNG uND COMPANIE

SfENTE gm voIcuLos MOTORIZADOS"
AEIDINDICACOBS

1 - Inetalaçao de trevament:o para portas, p&rticuiar_/

t

Pen e

em

oeionloa motorizados, em que, pai ume fechadura mocanlca de segu-/

~Iça existente
Yncto O, 1 do .total de 8 pontos apronnoodoffis
•

K)

ALEMANHA

ilto

uma das portas, são manohradzs, itravás de d2spositiv04,

41. travamanto olectromagoeticos, / outras fechaduras caso ferrolho. existen,/
tia or, pelo manos, outra porta, cujo ferrolto'oode sei travado com

J

dispositivo de bloquoamantw, cliva 4 manooradp,'no sentido 4. trava,

Sile de
~te, pela fOrça de mo/as, e, no sentido contrairia, como acontece coe o fe/
Um

trabe, por seio de una bobina indutiva, sendo r..ee em ume calxe que envolve,
/4:1. 01,02 existem duas bobinas induti vas, dispostas lério direçào do
IRSTIAbente do ferrolho, bom come ume orla , ,Apris para tevar o ferrolho a D2
2201 tiavada e qui' atua, contra a bobina que eciOna c ferrolho, caracteriza

ta peio MO de que, das duas bobinas &brigonas na caixa 10 ferrolho, uma /
~Tf NO& eelonar e ferrolho e a outra para manobrar o dis positivo da bis,.
gpeatektp, 4 0 ainda, pelo tato de. que o dispositivo d., N oosola gon o consta.
tf fW flOS'branquetas oscilàvelmen,2 Aontadas qn. se;eatenchom assencialeente'2241220É-longitudinal da caixa a podem prender-se lateraléopts em 44 /
pr40.1r0 40 termino, tranquetas *asas, cuja: •xtromidade4 -

708 OLarta-feira
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n

Março de 1971
•

•

sa, o quadro alongado acima descrito, tem as suas hastes laterais dotadas
11pmeta, se •xtromidadeo 4aa garras colaboram em seles aso atoas/

do orifícios para a reguin go de altura, ditos or1ficios onde-4 aplioado em

lélkti4 do Gravemente • cem o *alei** da reepeetiva bobina indutiva.
Reivindica-se a prioridade do eorrospend•nto pedido dg
!

altura conveniente, ut pino transversal, o qual, depois de trovar o breque,'

em tr;siçío rígida, 4 preso externamente a uma das hastes laterais, Por um
pequeno cadeado.

seb ne f 24 ei8 Te/68e.
12 de desdobro do
rente ne 1 de total de 3 pontoe aPregentadee.

me

p411.1*do

Ponto n e 1 do total 'de 2 pontos apresentados.

e4v.,
ItRMO li e 163.840 de 29 de outubro de 156

#

Requerátel-STANDARD ELECTRICA S/A - GUAITABARA
eriv4141.0 de Invençaot "EINALIZAMOR DE TOM DE ,enrwl-,”.

RkvrInic.10Tk
1 ). Sinalizador ao tom de telefone caracterizado por °empreender/
agg oirjuito osoilador transistor adaptado para ser ene rgieede P ela ene)
eia dativada das oorrentes d g °llamado de baixa trequNncia em aplionge
repent Luas de correntes numa cadencia Predeterminada, e °empreendendo/

TbREO Se 1.65.726 de 29 de dezembro de 1964

meios e circuitos para aplicar a dita energia'ao dito oirauito osollt

Pequerente: INDUSTRIA ONIVERCOM LTDA = SIO PAULO

1

tier nuas ras g o que aumenta durante as aplicaçóes repentinas inicieis /
Oui ditam correntes de alienada, onde o dito melo de cirouito °emproa,

r1.134g10 da I nv erç g o: "APERFEIÇOAMENTOS NA PAERICAÇIC DE BRINQUÇOOS o 02

,

JEWOS ESTABILIELVEIS COM PEGO"

ao 'um resistes' eenaivel tbrsioamente, ligado em serie com o dito eir-/
i
óuito oecilador, e ond* o dite resiektor seasívva . ttrmioamente . tom til

RErvIuweACtF4

1. - A perfeiçoamentos na fabricaç g o oe brinquedos e ok

indafii iente de temperatura negativo de recietencia e uma oonetante et
tempoHló aqueolmento maior que 2 viSzee o período da dita cadânois,
idivindioa a prioridade ao igual pedido, depositado na Repor-

,.to, •stabiliulveis com peso, obtidos ;elo processo de sópfo ou congànere,
caracterizados pelo fato de numa das extremidades da peça de material piá&
tido ou correlato, ter um bordo perifárico plano e circular, do qual se ex
Pen de um prolongamento t.roncánico, em cuja extremidade inferior há cavida-

tiO: de Patentes de British sob o n6mero 46 851 em 27 de novembro /

de 1'63.

de anelar, que, a seguir, se expande em formato de aba em arco °Jacular, /
aos pondo externo plano.

.
Pinto n 2 1 do total de 15 pontos apreseutados.

I

.unto n e 1 do total de-'3 pontos aeresentadoz.

Pi

.,Il

5
E2 167.085

1c

riG. 4

2
6
6

11 do feVereirC de 1965

%1,querentes GERMANO OGÁNDO = MIN ORLO
Olviligio de Invença0, "DISPOSITIVO DE TRAVE PARA BREQUWDE vgfouLoà gg
.

RAL0

24-.11

EEIVIUDICACOES

I . Dispositivo dc' trave paro broque de vefoulos CO oft,
or
i earactorimado. p comPreander uma placa retangular, da qual sallenta.ge
ada,
4M sentido vertical, um quadro alongado, quadro 'este provido suporte? e lu
oralmente de uma fechadura, ouáo cilíndrico é acionado por uma ;have. movl,
~tendo um pino transversal, dito pino disposto entro as hastes latorela 1

!
sondo que em una das hastes, o pino transversal 4 palimi
AO Wadro alongado,
I

corte.

A- .

?kW) Na 167.389 do 22 de fevereiro do 1065
Requerente: A. BRAMBILLA S/à INDUSTRIA E COMÉRCIO D g MAQUINAS E ACESSÓRIOS/
'METEIS = = SX0 PAULO
Priviláfie

dm

Tnnencio; "APERFEIÇOAMENTOS EM CU R ELATT7OS A ALÇAS APLICA- /

senti quando em posiçac aberta, e quando em posiçío foohada, o eine se 011
i

1

da ma OUtra haste lateral, tra'sands oo posição rígido o broque do vatoUlfl .;
• etnda em uma se g unda fosea de realizacío do dispositS.vo de ravdn 8M 4aRe

vias A QUADROS . DE tIços*
IlsrvinicocrEs
,nn C t e1 . à.
-

e

•

.n

•-•

AFTREEIÇOIXENTOS EM CU ULATIVOE A ALÇAI" PLICA. /

1

" Z,

'QUarta-f eira

,
J1,0A'DROS DÉ r flOS,' Cà. aaterizádoS- Pele fàte 'de échOraendaMem 'táiS
Os .ditás'lâmi naee m ' AL ° 'cligdita diferena de'cOmpHMentOf ljermitInde“tU'

de largura gradativamente decreseente 3e cima para baixo, sondo também as az .
t
tremidades inferiores das )aredes frontais desses compartimentos laterais ia

tuat4OsUãO -d o d rátod"Menorea, Oen.: O. erfuraçaS Confrdniaate dendo'§uè ás'A
extremidades opostas são atravessadas pelos pinos ' de roleta aplicadoentret
as citadas leminas, n céhformando-s e , ,com fsso, retângulo no interior do qual
gendo passada a travessa horizontal correspondente do quadro de . licos, sen.
orifícios dos ramos menores atravessados por parafuso ou similar

Cudo contra a refeíida travessa.
Ponto n o 1 do total de 2

• • a P.

• . •

VDI

,Co os

f

4 ,, • 1

-3

'

providas
•

.

a

- •

a,

.1

%

•

S*4-'

de grades, para a passagem de ar, sendo csditos compartimentos lata
•

•4,

,

•

.e

.

p 4..,c

raia provi doado paredes divisOria, estendendose horizontalmente e diagonal.
mdnete a partir das extremidades m. , )s afastadas

das suas respectivas grades * '
inferiores, em tecla a.sua extensão, na parte inferior dos ditos Oompartimen.

tos, de modo a dirigir a corrente do ar p ara as ditas grades inferiores ',
do .ainda

sea

os mesmos compartimentos laterais providos exteriormente de botijas.

de comando da tiragem do ar, articulados automáticamente com um *painel extd.
ror, regulador dos graus Aigrom4tricos e calorifico da c:mara central,'senw

pontos apresentad02,

do ligado asse regulador, de modo convencionai,

a

um higrômetro

Mostato, dispostos no interior da dita coara secadora, sendo

e e um ter al

ainda a dita

°tonara secadora provida de um teto, cobrindo teda a sua superfície supeOlOO,
deixando porém

uma

passagem centrai de ar; sebre a qual 4 disposta uma CO •

berta ligieramente afastada e inclinada, de modo a formar uma passagem de

am

entre essa -coberta e o dito teto, estabelecendo assim um compartimento supg
rios' confinado pelo mesmo teto e a cobertura dO conjunto do secador, compara
ti ne ntos laterais, os quais, por sua vez, são dotados de paredes diviseriSOm
inclinadas em forma convesd, para o seu interior,

..„.;pí:7, 4/

partir de sua parte atum+

sua frente, sendo esses +,antiladores acionados convencionalmente.
Ponto n o ido total de 3 pontos apresentados.

de Invenço "APARELHO DE ENSINO"
REIVIMICAMS
11.-4

a

:Ig or para o Inferior, terminando junto ;s extremidades internas de suas gra.
das inferiores, sendo finalmente o compartimento superior dotado de uma OPA
tura central para a entrada de ar e de um ou mais ventiladores, sob essa em.'
trada de ar, que Impeli'm o ar na d1re.;i0 de resiztenclas eletricas dispoSta

,2ERHO N* 167.672 de 9 de março de 1965
cide q Uerent e . EROWN, tOVERI g, CIE. AKTIENGESELLSCHAPTa ALEHASgA

.

A

a . Aparelho de ensino COm texto programado e lustalag ges e14W.

CAS de't0Mando e de exame para controlar o decurso do ensino, caracterind n
Ipelo fato co que t para a ap;esentação da mat4ria a ser ensinada e para o
4jomando ao decurso do ensino, acham-se previstas v4rias ritas(pell'ulaS)all
lbalVididas emquadrinhos, sendo que Oh quadrinhos de uma das fitas cOmt:M •
É bateria dividida em lies e 0S do outra fita os saM p oS acordem eeilttl
o deOU2S0.1z
. a.
dAddOe ' POR linhas de ordens , codificadas,'destinados comandar
Mb enaIDD, ai ainda, pelo tato de que j entre os quadrinhos de ambas as

flw

'1Vr'1149

tas. estio previstas outras linhas de ordens codificadas p ara a escolua 11,
doo respectivos quadrinhos.
Jr inalmente a , dópositante reivindica a prioridade do cOrrespoDdertm.
%e pedido depositado na Repartição de patentes da Alemanha. em 35

$8

Co 1964, sob ono D 16.508 Ixaílián..

4

Ponto TI* 1 do total de' 6' pontos apresentados.
9

1

r) G A

TÊRNO NP 171.462 de 21 de julho de 1965
Requerente: SOOIETE ANONYME ANDRE OITROEN f. ?RANÇA
lon-ivildgio de Invencio: CONDUTO DE AI=TAÇÃO DE FIXDO SOE 1114
SIO PARA UM ORGX0 MC1VEL
REIVINDICAÇOEt

(Mo m6vel em nua:do sob p1es2ão, caracterizado Pelo fato de conter ' espiragi, pela dUki
Uos em uma parte de seu comprim *to.
1 • Conduto de alimentação: de um

7EDMO No l67.955 . de 19 de março de 1965

Reivindica-se prioridade dó correspondente

Eequerente; SADIA S/A. INDUSTRIA E COMg8d0 SX0 PAULO

pesitado ne. Repartição de patentes da França
do, , ao' 982,712.

DrivliÉgio de . Invengào' n sEcaDOD DE MASSAS, CEREAIS E OUTROS"
,SEiVINDICAÇOES
.

var,cm conjunto, uma cisara central, construfda de material refrath/09

pre.

Terivelmente de compensados ou fibras de madeira, provida de portes, e cem .
Moia compartimentos adjacentes e laterais mais astreit0s, formado um compara
timento central mais' amplo entre os mesmos, constituindo a -eitadara em
trai, sendo que as paredes divisOrlas dos ditos compartimentos/go atineispiso, deixando assim _Uma passagem inferior dø ar, , regulível Por DOU de. p1
cAt móveis, e co tartéP.OPeas PPí'edes constituídas de -aradas

az

ellen vZon ato

pedidej

23 de julhO ao 2"
I

Ponto ,1 1 de 4 pontoe alvpmentadói

Secador de massas, cereais e outros, caracteiJado. p Or ceOpreea

•••••

IYARIO . OFICIAL.

Quarta-feira 3

Mar4o de-1971

lfi)
leMe

_

,
•

/

ta"Q1_
54

,148.04, de 2 3 de março Ô. ';:965
I
7!equ•rentet 303 g SICARI SX0 PAULO
mmo gi

1

ifrivilki0 de InvençSo "APERFEIÇOARMOS EM TOMADA DR

parafu4 04 fara
dua.e
extremidades, caracterizados pelo fato de que a ora
extroneiddiel
aplicada uma 'porca tubular dotada de facetas sei °um, Otioxibagt
ao e formação de superfície tronco-piramidal pos Ma das extreaidaw
Oca, dando que contra cada uma das facetar ee apliosse planas OS ost
tannee coa superficie externa formando aos:sant° o stiperScie

comunal leutTalce

Aperfeiçoamentos em ou clatied# 1

fixação de cochan, compreedendo baste alongado, com rosca me

REIvirciclow
1 . Aperfeiçoamentos em tomada de corrente eldtrica, caracterizam
i-ae pot duas placas trapezoidais, de materia, o isolante de feitios iguais.
1 9 ora) se justapaem nas facesinternas maiores na face interna maior de capa
placa, hS cavidade central, longitudinal, de assentamento do dupla fie da
eletricidade, dita cavidade com rebaixo na entrada, finalizando na outra e

dica. dotada de pluralidade de oerrurae siZoundantesp eu diepOethae
saeaundo as geratriées da 'superfície externa, o conjunto de ga0s4 4

extremidade emparede ou anteparo delimitador 00 avanço do fio de aletrial

Enroae Wee{vel de recobri/sento

dade$ ladando a cavidade longitudinal, há duas Pequenas cavidades circula..
res : numa das metades desta face de cada placa,.e ainda ladeando g. mexida.,

reeixo lubolfjesubs,

Ponto n g 1 le 3 pen tds arreo*ne'd"'

de longitudinal, há sali;ncia com rampa, e, na outra metade rebaixe co*
ma rampa.
'

Ponto o

t? 1 do total de 3 pontos apreJentados.

1

v14

2

Ia
ItAMO No 168.757 de y dê fev2roliro de 1965
telquere8114: r4DROSOBER r . r..- SIO PAULO
rriyil4i0 40 Inveneao: oamoniçoingTon INTROD1JZU0s all DnIMOWii, ft

mano

Ok.

-.--

ANVINDIQAORO

e APBRIPHIÇOAMITOS
M
INTIMUIDOS EM DOM4DIÇA3 teltfa
at por doia grepos de lsinas articulados.parale~
12213; 0.14 se 4onitta
1M, e caracterizados essencialmente pelo fato de cada grupo de -Amina ser
contado em oupofte ' de Ohaea eatampada em forma dc ne, suportes tolda dote.
( os de orelhas lateral; de fizagào; pelo fato ainda de no ponto central da*
1 minais, eotovolo B oi; dois grupos serem unidos 8 artic81405 inderadente./
¡ente doe suportes de chapa: dispondo-as os IÀminas de Um Es outro ;MIO tfig,
,.. ercalades non a uma.

i

Ponto .0

1 d9 zottl.d5 3 Ponto sogasectedes/.

170.201 de 7 de junho de 1905
$?auerentet MIA JOSÉ ADINOM MACUDG 3K0 2074

oRmo

1k1vildgio de Tavoinhi 0 APERPEIÇOAMENI,05 3M U0 AELONC CklaYg.
UI
mgio laiRPM 614

nal
1.0m$1.0 XA 171~ de a/ de julho de. 1965
Nedereatal IRO OARDORUNDUM CMPANY m
Oriedletatte 4e broin g.ot ARE86i0 arturvo ~amuo
ABIIIMUÉRA1
1 * Um rab8lo abrasivo de dist/haat$ eeasesnoar

wilottoktr,

Aada par •olapee siader esta earte de corpo abraelvo semelhante a 44 Cise ~o
peendeade #artfolaae *tresleu e uma liga ora:mi ga da, atende, a dita paga,
orlo *bradara tendo embutida numa face da mossa una ~Iodado de de(a
%Mai atrativo dt diamante anularmente espaçados, a liga dos ditos M e 4'
110006 ~raie dura que d liga da dita parto do orpo, o a dita ixotormg
4011 Abusivo tende embutida na face oposta do mesmo ama IParÇadada de 104
,,eptgiNontwo &Ni-umecte *amada*,
JOiriddloa.o. a prioridade de eoeraiondenté pedido
re~ 445 Meados Unidos da andrica em 4 de supus da i964 ao Ag „oltd
14 9 pdiito g aprOgentadog.
Nfido'n e 1 do total de 9 pontos spreweotailosr

= "7." •
.

,

t

de . 1971 711

k

••
dada frequeneia fluir no dito enrolamento, el~ntos de c/Touitoe Para cá,*

•

'

TÉnmo N0 , 171.769 de 3 the agosto de 1965

elleamente fazer defletir o feixe de eletrone em usa segunda direção e uma
'segunda dada frequencia • el;halete s' de'cOn4ole pa 1• n'el".11W atáónitiUMente
a magnitude das ditas primeira e segunJej lisPedeneã OpbsiaO'duraXte um
•
ç
'cicio'de'ciaàe;-cão da diia'segtiãa' 'ciadá'f;eqUe 'neia»' '

Requerente: PHILLIPS PETROLEUM COMPANY,. .,g,g.A.
PrIY/181P d.

Março

In)

IYARIO OF1C;AL

Quarta-feira 3'

JPv9t9iet .APAjtBi.mu.pe ffltTAUSRO.

Raiva/Numes
.1 - Aparelho para preparar u' a nassa pliztica para ex
trusRo caracterizado por um corpo que tem uma cavidade alongada que o atravessa • um mandril de dispersão localizado dentro da Citada Cavidade, com-/

L
. reivindicL 'a . Priá ridade do correspondent
e pedido de.
positado na
na Repartição de patentes dos Estados Unido' de America em 31 de.
*gesto de 196h, sob n 2 395.249:

preendendo o citado mandril no necleo central qUe cria uma passagem anular/
—
fie citada cavidade entre o citado corpo e o citado necleo; uma pluralidade/

Ponto n 5 1 do total de 10 pontos apresentados.

de dentes, circunferencialmente eepaçados vibre o citado núcleo e estenden_
do_s # deile, para fora, e Penetrando na citada passagem anular.

Reivindica-se a prioridade do correapondente pedido de
ponitado nos Estadoe Unidos de América em 13 de agosto de4964 sob nye

89.348 • 389.392.
Ponto n o 1 do total de 10 pontos apresentados.
•
23

24

/ImoJC 173.099 de 13 de ihetembre de 1965
' Requerente: WALKIR VERCANI - SIO l'AULC
Priviligie de Invençãot

"nrtuio RETROVISOR MAGMITICO"
REIVINDICACOES

1 - ~alho retroviner nagn4tico, caracterizado pele ia
..to de coneietir na aplicação pela face poeterier do cepo/ha pr‘priamee
te.dita e preferivelmente no interior deeatájo que o emoldure, eletro-

FIG. 1..
TERMO NQ 179. 6 57 de 19 de maio de 1966
Requerente: EDOUARD ' GASTON G1RARD ! JAYME EDUARDO' ANTUNES DOS SANTOS- ESTA'
DO DO RIO DE JANEIRO
Privilegio de Invenção "NOVA MESA PARA NOGO DE BILHAR E SIMILARES"

imã alimentado por condutor aa ousa estonteio ee encontra intercalai° /
interraptor acionado per não ou p4, eletro-i, :Gee por seu ndelso /
atuante sabre sapata articulada per braço. apropriados ao'empelho

prianente dito, o qual per UM táll, bordas se apresenta articulado ao /
referido festeje on awldura, estando prevista mola atuante nebre e aspe

REIVINDIOACCES

1 UMA YOVA ME SA PARA JOGO DE ,RILHAR E SIMILARES que se caras
terias externamente, por ter um unico orificio central no tampo que i; fixo

lhe eu

fell

'aperte, asein .como ~aflue

de

regulavam do marno de babei

lanaste do espelho.
Pente

C por não possuir a'ela adapta'donenhun aparelho mecanico auxiliar destinado
th IntroduçãO de niquela, fichas ou biles, assim como alavancas, salienci.

n e 1 de 2 pontoe eproweentadoe..

as, puxadores ou plataformas.
Ponto n o / do total de 4 pontos apresentados
F IG I

MO,

"tomo

N 2 176.177 de 31

de

dezembro

de 1965.

Requerentes AROLDO BARITIMANN e DIMAS YIEGAS IAROTTI - SãO PAULO.
l'xicilegi o de Invenção:"APERFEIÇOAMENTOS 553 MAQUINA PArl AMACIAR CAR
NE".
TERMO N o 172.611 de 27 de agasto de 1965.
•

Requerente: RADIO CORPORATION OF AMERICA -

REIVIUDICAOES

a.u:A.

Privi1e' gi0 de Invenção "ARRANJO DE CIRCUITO DE DEFLUXO DE FEIXE ELETRON7.

Aperfeiçoementos em máouinas para emaciar'ccrne, compreendenaG
um motor para acionamento de dois roletas rots ..ivoe, ' em seutidos contica

CO"
REI VINDICACOES
-

arranjo de c: - culto de deflexão de feixe eletronico em um tubo

providos de dentas "de elite e de envoltórios oircularee com pro-/
Ióngamentoe inferiores vertioaie, disposto o conjunto acima descrito .)

de raios cat6dicos de aparelhos de televisão tendo um enrolamento de def1f

. 0.0ite recipiente provido de tampa* removi-veie e de uma abertura lateral,/

tão de feixe de e/etrons para defletir um feixe de eletrons em uma P rimei

eob os ditou rofetee de corte, de descarga da carne, oaracterizadoe por

som o dito enrolamento, uma seghinda impedância acoplada em serie com o .

'Consistirem eeeenoiai_;sente de . roletee provido,. 'cle dentes de corte ou eft
talhe, roi ...tf:voe, em sentidos otostoe, em eixoe cujee pontee dão, numa

amsmhi, elementos de circuito fazendo uma ,corrente de variação ciellea de -

extremidade,, encaixadas et orif4.cioe retanga.laree'praticadoe rias reepea

-radieção,ctzPrumapieldncoamprle

•

I 71
~•~

2 'Quarta=feira 3 .

•Co!ARIO OFICIAL. • (Seçâo

ou retentor ou chapa triangule' , 4jovida de ealibnoise tubulares paro sn
doiro das dita. pontas de eixo e de um orifloio ajuntadornes parafuso /

';971

- es, em conjugaçáO com usa escala (15) de,letltúdes
(10) de decilna O
doe por um ponteiro (13), do forma que polo coincideneia das linhas de ri

%

Uvas ponta. ao, atiça aolonodo*,polo motor: e, na 01.~}, extremidadm.a,
'Adriana *a asneai. fixo* no dito reoipiente e prolongando-se além ao.
mosmoe exteriormente, aonde lese. prolongamento. retido* effi posição por

Março de

doe cursores e do ponteiro fica determodo na escala complementar (16),
1'

insulo horário (nascer a ocaso do sol),
Ponto n s ido total do a pontos apresentado:,

fixo ao dito rooipien$e e provido de uma porca de aptrto,,sondo ainda /

*

,e dito. eixoe de aoionamento, aooplado p com as pontas opostas do* dito!
algos dos roleto., .fixadoe em polia. enjoa periferiao aão otncavao e vs.
rae,aassynam GO, o oiro. vertidaime nte diepo.d. , do pr6prio motor, sendo
',dito eixo provido de rts poo, cuja. empiras heliooidaie correspondem /
• romsamonto das dites polias, condo ainda os ditos eixo, acionedorae/

7
i',
N ,, ,
id, ,
' 1112)

borisontata alojados eu mancai* aseentedo. etbre o próprio ropiplente
com* Vravosea trouroveroal nile
Ponto m t 1 do total de 6 pontoe apresentado*.

g

•§- 1.1"N.

r

_,,
a
. •
-1 li.. .

-41 r.,,

cl), ,, , ) 111P1
,
-`

i.

_._.14"

N5
9

rtemo le174.921 do 4 de fevereiro a. 1986

Maemoreata, ATUO 5/4. romesexu, 00a110I0 • Ii100AÇÃ0 -010 PAULO
1.0411 UPartrials 9 011.1411AL VODU() DE 8111,087! Zr Tala PARA a01.010

lEIVINDICACala

1 - Orislaal medãle de suporta Se vela. para'aileb,
TERMO d 9. 175.07 8 do 8 de novembro de 1965
.Requerente; JOSE . PABRI & Puno sxo PAULO
' Privilásio do invenção v APERFErçOAMENT0S EM DESCASCADOR aa aRROZ z DORROLI
r08"

raotarisaao pôr oompreendor inioialmente um corpo cilíndrico, do pevu!
as alta", e de suja auperfície lateral projeta-se radialaento uma lel
pa baste retiliaoa, graaativaaeste afilado • com tormiaal ow seta,
la

suai rair rumem

pro-

otporffoie lateral do baio, corpo trote oom a borda

livre paparica provida de aba anelar contoraante, do aUperfísie lerembp

dZIVINDICAÇOA1

1 - "Aperfeiçoamentos em Descascador de arroz e C OLVPiaiDs', coroo

te iaelisada, 5 00a a poriforie rcoortada em **tome arqueado. iguais

titilado* por serem os dois toletes horisontale de borracha montado:* em 11

à eomelbonça do pitai** do uma rona; e finalmerato,no latorior do dlto

riba vertical, ou soja, um d;lee diepondo-me exatamente em cima do outro, e

oilfadrico
corpo eiliadrieo. asnaa prowinto na r000ptdoula
onnointriee: a* *lacaio.. para a vela, reeeptdeulo *lato oontoraodo por

localisando-se a moega de allittentação diante d;les do modo que

A

entrada do

produto e• d; entre os dois e dispondo - se a g afas tubular no lado speete0j,
ante o entre oe dois citados toletes.
Ponto n 9 1 do total 4. 2 pontos apreeentedoo.

moo *mirto oirou]or de ealiânoiao arquoadae, o att onO•ro0. 1.4a0 parcial e
•mealocado, oompamdo maimoutrao pétala. paro a ressoa tudo aubstanodalasats 4010 draorito e iluotrado aos assinalo, amexope,
'reato O 1 de um limioo.ponto apraeoratedo.

•

•

f96.1

á

A
Ff G. 1
T&NO LO 170.243 de 8, de junho de 1966./
Rawarantes COMI'ACMIE b'llANÇAISE THO4801; Rou,sleli_ucTaiLirs
/9.-.FRANÇA,/.

pivilóto de .Invencto, D12POS1ILVO DE FuliDnno coNT1Ào¡ n ./
.
neindicaçries./
- Dlaposit.:vo • u fundiçto contÍnaa de motes ndc. ferro_
sOs, caracterizado pelo fato de conpreandart ena li!:tcteira anular,
apresentanao a confleuraçno de tel aro $CM centro corpóreo, disposto
em um . plano substanCialmente horlacntal ou ligeiramnte inclinado
tdOMO g* 179.118 de a3 do novembro de 1965
deqUerentet EDOARD-CORRRIA
MO, PAULA

.
PrtvIlisito lo Inoença• "COMMADOR PARA MEDIÇXO co 2~0 401.0"

1 - C0NPUTÁD08 PARA 24.D1CIO DO TEIDO SOLAR, caracterizado por ter
.dois OUrsorat 3 • 11), o primeiro rara indicação
declinação conforme* 010 do 4144, -(:.* ~rondo, para transferir grou;11, valor para UNS •mala-

e provida , na sua massa, de una Calha de ftiniçto anular superior utente aberta; meios de montagem da lint,oteire permnd0 A MeM2 ,i gi
p ar em'tOrno de ,n eixo contrai imagiuÁrio de rotação caralmonte ver
ticaIi oompeeendendo os referid6s me!os de montagem ,.un elemento ..Le
suporte shre o qual assento a lingoteira, e meios de acionan,ento /
er rotaçre do citado el ,mento ae suporte . em tent. L: do cito) eixo de
xOta00 lmag,Inár10; meles para reter stbre o elar.ento de suporte /
▪

y mnrJ*

te líouido de reorrf.mr.ento na qual

et g iMCXSA

uma parte/

•

Quarta-leira 3

de ,1971 713

TtflE0 de 170.251 de 9 da junho da
Alequerentet 0ATERP1LLAR TBACTOR 00•/ M.A./
Priitlág l o da InvençAo: DISPOU'UVO OE COMPACTACROd.

anferior,,Chameda de'resfrismento, da referido 1411goteira; meios pt
' $ro l de'spejer'matil'derretido ne'calha de fundi0o em um ponto do per
idurlí de' rotaçtC áetta,' e meios para ektair em um ponto no percer
ao de rotaglo da :citada calhá UMa barra Corránua de metei fundiáo.

ReivindicacBoa.[
,. 1 - Um dispositivo =apertador caracterizado por compre .
eiedes tial suporte comprido tendo ama parte basica e ama porte ali.
ente com paredes laterais deslocadas para dentro terminando mo NU *
Porffeles superiores planas em angulo; um pA copactodor Oco coe° e
truído paro ser recebido livremente no citado parta saliente e In
aluindo superfícies planas em Angulo, Is quais entram e\,m Contato Ám
Com as sUperflcies planas Mencionadas em primeiro lugar; sendo dito
p; compactador construído paro envolvei substancialmente dites part
nes laterais deslocadas para dentro; um membro retentor localizada/
atrads da aberturas axialmente alleadas ¡In referide parte anisa..
te e no citado pá, a fim de reter de modo liberivei dito p a dito/
membro A4 suporte; tendo dita abertura na citada parte salienta ' di.
MenaBes suficiantea pare permitir ao membro ritentor um grgu lima
tido de movimento transversal, enquanto as abortaras no citado ffit
recebem de uma forma juste ditos:Inibi.° retentor; um mecaniono roto&
tor incluindo um membro solle'...tddo elseticamente e capas . de coopç
ror omm a porte perifttrica do, c1todo membro rotentor, afim do
citar as superfície° em Angulo na citada parte gcliente e no metei?
nado pA compactador . para um centato.forqadoW
• .popto ale 1 do total de d pontos eprel;entados.1

A requerente reivindica a prioridade do correépondente pp
dido depositado na Reparti00 de Patentes da França em 9 de junho /
de 196 4. . sob o no 977.539./
Ponto no 1 do total de 26 pontos apresentados./ •

TERMO /1 2

Março

'OIAR O OFICIAL (Sego 111)

176.338 de 10 60 janeiro de 1966,

Requerente: 80R6-WARNZR CORPORATION C.O.Ae

wk*,,

•

Privilégio de . Imiençaot "SISTRMA INVERSOR sESTÁTICO'

rtsivrinicx5E3
- Num circuito invereoittendO um arranjo de entrada da o-c,meios
de 1igeção semicondutores, um primeiro melo indutor acoplado com ditas

metor. de ligação aemi,condutores, .e oelos para passar clorais comutantof
para dentro de dito primeiro meio indutor é assim armazenar onwrgle na
dito primeiro 'meio' indutor quanto ditos maios de ligação semleondutoree

=MO 041 177.444 do / de avirip de 1966
!Nua:ente. 619,POLLASTRINI e J0O LAPR,. Zo PAULO
7rIvi l4 g io de Invenção "MECANISMO Dg BSCAMOTZAÇU DE BOLAV

aio ligados, o aperfeiçoamento oaraoterlzado pelo fato que ene compreep

eginumacom.

da: Um circuito de re18rno de energia, incluindo um mundo mei* /

1 . marasmo ot EscAmoTE44.pg .pg4q, Agactori4ago, Cm egiognoiagi'
pot uma =idade formada por dois recept4culos tubularee donJuoltdddru dl* ,
poeto na Interior do outro; em que, umfiei gese.repeptículoa Iliba ft ntreo
taloyel e es qUe,o roceptíanlofixo,ou o.repaptikenlo laNNO. pos. ser fflpiN
~temente, o reoeptículo interno ou o ropept4cu1e.externo.
Ponta n a 1;c1a total de 6 Pontos apresentados.

indutor, meio; para magnbticamenta dooplar dito primeiro maio indutor o
il
dito segundo meio indAítor, meios para oomplotar um percursomauxier

,

f

que condutivamente , aoopla dito primeiro meio indutor e dito segunde In.
.outor qs.ando ' e quantidade de energia armazenada, no primeiro meio indu-/
tor atinge um valor wg ximo ' s começa a diminuir, e meios de oircUlto

411

ciuindo o percurso auxiliar condutivamente aooplado para dwiolver e, 03W
,
gim comutante armazenade nu prlil g iTo meio indutor pare o arranjo de eg.
trade de c-c.
Reivindica a prioridade de identico pedido, de p ositado ne Re-/

partição de Patentes . u^r-!, e-aericn na , -

,M 11 5e

ra-,arç, 5ro da 1965, aoé 4

4mero 431 n25,

% V1/4 ‘1.
11~ XV1"11".

DIÁRIO OFICIAL

-1 4 Quarta-feira

‘2.

Peroementa; um segundo diapositiv44
da modo opeeemime 00K o . raferáfo •ia° de
• amnooiegott
awartare montado na referida Menceee,e espaçado da _gleadn ,tampa
nd
semondo Pondero }oleosa.; aeHo
listmaoto de acionameCto (tom O referid o
mencionada
per
ultimo
deolisavel„
~me
enraio
a.redençie.o"i
ligaolt opoweatet
t
• •
o ," é
. meetani,m0 de acionament
*atada
tampa
permite
libre
aaaaaa
ao
reforido
ae.
LA
depositado
correspoadente
podido
lelvánnie a- aa a prioridade do
Amírlea " em 9 de março de 194
Eeparalogo de, Patentes doe Estado" %ideie da
CO8.VO71
'r eg,
Ponto a o 1 de total da 14. ~toa apresentados"

ftRMO N o 179.646 de 19 do nado de 1966
Oaquereite: REFACCCONARIA DE MOLINOS,
•

Março de 1971

Seção III)

- bronco

;.:PO.vildgio de Invençio; 4 APERPEIÇOAMENTCe EM (.4' EXL1CIONADOS COM XL.
QUINA IURIPICADORA DE stmor,As SEMOIIWAS °
I v ICÁC 0E9

1 - 4poo1eiçoamentoe em ou rolacionadoe coa niquice PC
r.ficadore do aímolaa • emoliam. que (roi:marg eado duas admiras de real
longo, meio* Para crivar oe referido. material'', maapeneoe para ficar
/a:tr baixo daa rimaram, ae aepiraçío; moio. transportadores ;lbrmdorme
tv, material jd purificado, que atuam por baixe doe meio. de Orlo* .

•

tto sintoma impuleor do movimento vibratdrio base de •xintricos reofprocoe, caracterizado, pelo fato .de ;rue as dota cemarmode aipi/cairo
notío euportadae ',Amante por duma bases, situadas uma em cada extromi
dede'da mdquins; porque os meloa de crivar cão de movimento e inoli..
rocd'o varidvele e porque *o sietema lmpu/eor d base de excíntrlooe re-.
t procoa compreende meios flexível, de apilio que os euetentam de for:
ao flourante.
Peivioáica-ee prioridade do correepondento pedido, da-,
pcsitado
Norte,

na Repartjç4o

re

de Patenree doe Eetadoe trnidoe da Medrica do

15 de ourobro de 1965, sob o ne 496,357.

O NP 170,25M de 9 de junho de 196./
R.r.querente; INWSTRIA E COMildCIO 'PIRANGA S/A,M0 Pe000.,

141N 4

Nnto n o 1 de 5 pontoe apreeentaoae,

Privileio de Inven0o; DISPOSITIJO E PROCEOSO PARA ACnEAKOAtTO DE /
PERFILAWSJ
RoivOodice 'Soa,/

1 - Diapositivo pare acabamento de perfilidos, caracterizado eneencialmant e por compreender :tuas partes conjugadas e unidas
consíituldo Ge ou porta-fieira e de um porta-teorema&
te, sendo provid o a fieira num dos lados do dl.tpo 'sitivo e a furna •.
menta no lado oposto do mesmo, sendo que a ferramenta á de corte
munida de . uma extreallaade bastante aguçada, co: ora aLiperdeie in

ilUN s6 blouo,.

terna ligeiramente calca, e provido de una ocOa para o material a
yKIMO N o 176.652 de 2 5 de Janeiro de 1966
Peçaerentet TE CROSS COMPANY - E.U.A.

ser tratado; a ferramenta em queatEo á de uma forme deomátrica(pero
fil) igual A das barras ou rolos a serem tratados no sentido de ser

PrIv114gio de Inveoçío "DISPOSITIVO D g AL1MANTAOIO E ÁgIONÁMSNTO PARÁ

removiaa a

SlOgINA FERRAMENTA"

00 transversal ligeir amente inferior 1 da peça a ser . tratada ; no/
lado oposto do dispositivo fica a fieira que fao o acabamento e pe.

REIVINDICACOEQ

uma

3v/ou:Iole, tendo porem cone abertura ia corte de

meR

J. - Ea. uma máquina ferramenta a combinaçío caracterizada por: um

la qual paa,;ará a peça tratada anteriormente na dita ferramenta, /

leito estacionario; um carrinho de ferramenta apoiado sobre o referido leito ,,are deslocer-se em sentido longitudinal no mesmo; um eixo de ferramenta

sendo que tanto a fieira como 4 ferramenta de corte trabalham tendo.
entre slOuma cámra pare onde bombado lubrificante sob alta pres -

Montado para girar no referido carrinho e movei longitudinalmente com o moa

sEo./

mo; uma carcaça presa ao referido leito e tendo em uma de suas extremida
des UM tampa removivel; um mecanismo de acionamento para os referidos car.
rino e eixo, incluindo dito mecanismo uma unidade redutora de velocidade .
terao um eixo d' entrada de velocidade rolativ .oente elevada, sustentado de
Oodt, rotativo e remevivel em uma de suas extremidades pela citada tampa.;
'em eixo de salda de velocidade relativamente baixa sustentado de modo rotative

pela referida carcaça; ficando ditos eixos de entrada e . salda disposto

em alinhamento mutuo e ligados de modo operante pe7o mecanismo de engrenagem,
diferencial montado em e encerrado em o ra caixa, sustentada da modo rotativo
po iaterior da referida carcaça e caracterizada por uma ligação de acionameo
to etre dita caixa • dito eixo de saida atravez do referido dispositivo do
ongr .rnagem diferencial; um dispositivo ligando de modo operante dito eixo
de salda ao referido carrinho de ferramarta; um dispositivo montando djta
cerix para girar em torno do citado eixo de entrada; tendo dita cixa mm
aelOO membro ACionado mutuamente rotativo com sigo; um primeiro dispositilaad4 acionamento rotativo, reversível, transportado por e sustentado no

in,

teriOr da referidatampa e tendo um eixo de saida penetrando no interior da
oare'Áida carcaça e ligado de modo acionaote ao aitedo membro acionado;'
seguido membro acionado tendo uma parte intermediária sustentada de modo O2
tatlao dentro da citada carcaça e ligado de modo operante ao referido eixode er,trada; tendo dito segundo'meMbro a jrjnadO aisa' Cit're"mrd 'Sde 'qiin: cooplra-

Ponto n o 1 domtotal de 5 pontos aprosentader./
o

DÁlO OFIbIAL , - (Seção 111)

-'• Qu'arta-feira ;3
•

)

,•
• Mai:.ço : c1.4- 101-
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'

'amo 1§.9 119312 de a3 de'entio de 1963
Offiquarísto raR Selma clas REGISTZE COMPAUY. RALA;
Pyiviligié de Invenção " SIST ga RE,GI .STEADOR g E.grEpouTog Dg gAgThgg

CM/

TREMO Es 180.098 de ls de junho de 1966
Requerente, MCMOSIETL-WELLMAR MOINEM:RIMO COMPARE? Privil4gio ' de invençãot " DESPEJADoli aIRATORro . Parta OiRROE PraltOefm:
fEIOS

agi;IINDICaCDES

3. iparkho para registrar * reprOduzír no qual dados digitais.
riaa
se
registrados em tu' trilho em um cartão magnetion e são repeodm
Intag
aidOS em ud-trilnO em um cartão magnático e . são reproduzidos por uma cabe.
Ra de leitura, enquanto o cartão passa em frente de cabeças de escritas e.
Ra leitura f caracterizado pelo fato da cabeça de escrita ser aplicado em
Circuitos dê escrita que funcionam dUranre a opeiação de "escrita do apare.
1ho para wa•raioar a cabe* de escritau fim de registrar um preÉtmbulo ale
ternativo "1" -"0" no referido trilho antes do registro no mesmo dos refort
dos dados dígitaie bineirios; a pelo fato da cabeça de leitura ser OcOpla.
Ao aoa circuites da leitura os quais funcionam durante o operação da'leiel
ta do aparáno, no sentido de determinar° o momento em que AO referido pra,
ittebU126 ééorre um predeterminado nUmero de altern:tncias "1" -°0"
Raiyindica-e* a prioridade do corresPodddnta :Pedido dep ositado na
Ropartigh de Patente,' doo Estados Unidos da dÁírica ca 28 dé 9140 de 1965

,,015 Pft 458.344, .,
Ponto AO 1 de total de 13 pontoe apresentes e
FIG.!

'mamo Xe 179.929 de 25 da maio de 1966

•bninesentibt NumaD JICCOMOLITSDRS rixas s i TEACT£08 -PEÁWW,
PrI,11410 dc Tneengto "ACOMOLADoR E ~À ELETROLITICA ESpANQUIS OV $S1.4
¥$1~08 Di. USTROLITO ÀLCÁLINO E PROCESSO DWPREPU410 O; TRU GAMO& *
PORO& DS Mora RtSTROPOUTISA DITIDIDO PARA 0$ masooe
141.31~01V .
•
. mamadas estaasue Of semi-e0anwee ou seml.aetanoete 44 alam'
Nfolitealcalino, por exemplo, do tape eidmio.n/quel on oídmo-prata, Oujed
Cletrodoe são separados uns dos outros por um separador isolante parOsMe,
*aeterisedo pelo fato da uma camada porosa compreendondc em xotado diTiikm

EgIVINDIOAOR8

1 - dum deepejador giratdr(e para carros ferf.ovia'riOle
tendo urna parede lateral fixa do deepejador, um percurso estendendo'?
wo atrairei do diepejador e im6vel em relação'a parede lateral fixd?
ao dimpejador, meios para prender nm carro ferrovidrio no percurso
Xteioe' para girar o despejadói. o aperfeiçoamento caracterizado pelo,
\ fato que éla comoreendes
e) ama parede mdvel no deepejador para contatar uma parede int*,
ral adjacente de -Uni carro ferrovidrio poSicionado dentro 40
despejador para sustentar o carro quando . éle é virados
le) meios para montar o : parede-m6vel na dita parede lotarai fiz*
do despejador de-modo que . a parede se move paralelelogremittk
*amante no sentido para dita parede lateral do carro ferrovt:
trio. .ditos meios incluindo pelo menos um par de braç60 de
• elo espaçados paralelos montados pára girar em planos perpe4
• •dicularee com o 'eixo longitudinal do percurso, ditos traços
de elo ficando firatdriamente montados ma dita parede fixa
latn ral do.deepejador numa . relação linear espaçada entre st
e o peroureo quando medida Atam plano perpendicular coa o Pik,
no do peçoareott
e) aeioe acoplado, Com pelo menos .um doe braços. de elo para gík
rar éte braços da 05 e cedera-lei numa. pluralidade de poái
• aele, pelo que N parede mdvel fica Taralelogramdticaments
41da para o contato Com a parada lateral do carro ferrovidrjk
o a Para fora A gle e mantida contra a mesma suma relaogo da,
euetoataglo com o oarro quando 61e é Iiirado, piso de aib's;)
carro a . parede adue' fioando traneferido ' rera o O i to desPa-ri
jodor atroada de ditou braços de elo,
•
rel:".":-- ... e 1 de 5 pontoe apresentsCop.

40 pela menos umiestal_Pois oletro poolti/O-d eAge o metal outidP ma
tia ativa do eletradd negativo; as toas interuaa dos poros dem Oanadé a.
. impormeabilisantes ofee ~ORE tít
OW/ Poo ""ndo "ma mdthia hadr6f Uga an
dOl,
or.colocada no aoumulador contra UNA facaAelefflegoa da Pelo EMO S
peso/
flotrodos negativos de modoqua.o totaveleto p offiltiva,elea a tiartohd
ma contate direto com a Madri* &ri" dise .életrod* ogibileo
A, roque/ente r•Ivindiea a prioridade dg oorroopasdosts 144
§osleado na Zepartlege da POsentaf da/pronta§ em 11 de &de de 2.90 G
de, feverpleo de 1966 sob os Of. 18844 e 50,461a pooPootigffidfttda
Posto no 1 do tokol do a, postos aPorootto~.,

4a2.

haRrEdumuzzar.

--.gr"

ligfirn.2
MO go 1/7415di Cd% ~maio

ettárentes =gama 11DATTREITAtir AO•AIAMANgs
SoAasa wiroartt ,c1.[Delyr
1042,1~

ttaIfg d€ Lr/lo

WOiláRdátlietregallaresourioo, ro platonte
1.3
costure 16 Magos isenta de onuaquectmeatodactomas
dor sessétér
' isedit rolo Pito do que e mesma (frenda por w ttio 5 oolniso
GOINA484aturs
i0D
longitudinal, consistindo de alhos de .nathla ala%
62,9 COSPOstao de uma alba metÉlica, de prefer e' ncia de ainda% CébeMé
,6 9p Qvies sãos os lodoo por usa gma4a tU morille de roGorle nntirtla
OCON tfig

•

I

,

:

DFÁRIO °MIAU" "(Seç-',"Jo-

111 y • -

.

Março de 1471:
—

;
ermoplIdcicti,de prisfeti's.neit com - 0 sLora'g.

te

*

E .:: lhas de matar i a . sintí

Uca estiradas, eapeciáIdtehte4 pós ,temStáradaS, sèred0

fl

formação do, tubo rAs.

•lizada péla superposição das duas bordas, de forma que o,lado interno do
ret ar' í b l de embalagem -de uma borda se apoia sara o lado externo da outra
resonctivamente O lado interno sObre clado interno s8bre o lado ida

TERMO N 0 17:393. de , .16 ne março de /966-

cada extremo.

pos

)

Privilegiode Invenção1Uperfelçoementos'em conjunto embalado;

,

.4

.!

em prose-284

para montar tal conquelto a, moo relativo a um sistema de tirta pard •
mar tinta .paatosa a

Una

Sorne f

anáquina duplicadora ou impressora'
REIVIFDICAOES

ri nalmento mais estreita do que 0. largura de superposi:;ão ias luas bor
ap a,ginal estreita, soldada, ao lado da costura le selagem prOpriame:nte dl
fachana,-se o tubo assim oh, ido pela nlneaças de um ou vários Irem ff

NO

Requerentee ADDRESSOGRIA.M.MULTIORAPH COfifORAtION X.Dia4

te). nb'e- a largura do contato da ferramenta le selagen, 4 mantida,inten
da:; Normando-se em consequencia disto, na soldagem ou selagem, uma zona.

,

1 . Aperfeiçoamento em conjunto embalado, caracterizado por com.
preender um involacro flexfvel relativamente piano, a/migado, contendo ma.
terial pastoso, sendo wn lado do dito invOlucro apropriado para proporcio.
mar, mediante sua abertura, uma fenda alongada ministradora do material e
pastoso e uma aba associada áo invOlurro, que co estende lateralmente par&

Finalmente os depositantes reiTIndicam-se a priar¡d,ie Ao cor a.
tespondente pedido depositado nu Repartijo de 2 atentes da Alemon-s, em 18
fevereiro de 1965, sob o n u R 39.892 V-IIb/91c.

além do d ito lado sara guiar o material emitido pela fenda guindo o invOlia
cro for aberto e protege o equipamen^o adiar, nte contra contacto com o mel .
mo.

Pon:b n Q 1 do LoLs1 de 9 pon'os apr , ; .ntalos.

Ponto n o 1 do total /e 15 pontos apresentados.

ai

Fig.1

r-/04--r-2

az

..SaMO N o 180.100 de 1 0 de Junho de (96É
liequeronte: DR. FEdNANDO LUIZ CARRAdO . RIO GRADO )0
3

.:.°rivi)4gio de Invenção "ARERPEIÇOAMENTO nTSOGUE)D0 EM CALCADOS"

Fibu.1

REIVIMICAÇOES .

1 - Aperfel;oamento introduzido mm calçados caracterizado pelo fg
to de ser aplirado

NO18

do dito calçado um banho de adesivo e a seguir

aspergir gránutos anaquados de abrasivo com granulim iria e dureza Variei

TERMO N e 180.326 de 13 de junho de 1966
• Re querente: SOCIETE INDUSTRIELLE DE BREUTS ET D'ETUIES S.I.B.E.

=

FRANÇA

Privil6gio de Invenção; "APERFEIÇOAMENTOS NOS DISTRIEUIDORES DE VASA() PARA

ezels,

MISTURAR LIQUIEOS E GASES'
Ponte n , I do. to : a

(18

7

rOP , O'

apres.ntados.

REIV/NDICACDES

1 . A perfe4oamentos nos distribuidores de vasão :ara eia
turar llsuIdos e gases, que c ompreende um canal do e0trad,1 doiro e
p elo men09
dois canais de saftia entre os quais deve -er dividido em partes de co l une e
composição id8nt1cas em nualquer moeento a :Astona que chega pelo canal de 04
trade, mais especialmente para as mirturas de um comas:ativei Vquido e de

uMil

comburente gasoso (geralmente ar), vazados sob press3ea diferenciais p or um ./
dispositivo de dosagem dnico e que cevam .cr repartidot en , ce os cilindros
toe grupos de cilindros) de um motor de 0,: flbust8o interna, .r ‘ racterizados pe.
10 fato que é previsto, alem de um circuito principal pra tszer circular n /
mistura proveniente do canal de entrada 1 em frente das srieeus ?a dos

cansi9

de sarda 2 e de formá senslvelmente perpendicular a est.
origens da, um cir.
coito auxiliar para reconduzir ao canal de entr,da 1 o restante da
diturtl 5,
que passou em frente destas origens sem nelas penetrar.

ORMO D O 180. 8 34 de 30 de ---junho de 1965.
Itevorents: PETER GLOGOWSKT SA° rpm?.

:Privilé g io

do InverioZo: "DISPOSITTOM DE TRAVE Er LANÇADLIRAS

Ponto n e 1 do total de 1L pontoe anre,.ectudor.
PARA -

TEARES".
REIVINDICAOES

1

p
' leno
f

de trave em lançadeira, P er* tn uren . caracterizo.
extremidade inferior 00 tubo 3a canele de trema ser/

ak .. Zapoa1tiv0
-

tem

de a

parelalmute Por um gramp0 elástico.
Wolta a,2 ,3-ao tota3 lie 3 pontoe apresentados

, Jeoutorpaa
I

..:

TERMO IT O

178.433

de 4 de abril de 1966

Requerentes PLASTIFON a/A, - PUSTICOS E DERIVADOS - SIO PAULO
Privileigio de Invenção "WOVO PROCtESSO DE FABRICAÇIC DE SACOS PLÁSTIVOS E •
?RODUTO RESULTANTE'
REIVINDICAOES

1 - "RUO PROCESSO DE FABRICAÇXO DE SACOS PLÁSTIYOS E PRODUTOS RE .
L A

FIG.1

GLTANTE" ; caracterizado o processo pelo conjunto de fases operacionale,coA
sete por dispor umA fita laminada contínua de pl&stico, dobrada longitud.
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TERMO Mq! 178.674 * de 13 de abriã. de 1966
Raquirantes INTERNSTIONAL..3U8IMESS MACHINES CORPORATION -

eminente na linha mediana, e com ambas as margens dobradas longitudinalmen:
te para fera: em posiaãq paralela a doia fitilhos pleaticoi contelups; . porÇaSs n ....a fita dobrada em uma tesoura que pratica recortes éMi meia lua nas

PrivIlégio da InvengEo "DISPOSITIVO DE ~CRIA EP-DESTRUTIVO

margina dobradas; por inserir cada fitilho plÁatiUo no interior dae dobras.

MIVIND/CACOAA

eargÁnalsvfinalmente.. p9r submetera fita recortada e con t endo os fitilhos

1 Dispositivo l de-memÁria que

so/dagem termica para unir as margens do saco e das asas; e por praticar-

0~40214

uma pluralipda de

itatla g-

de acionamento de palavra e uma pluralidade de tinhas -de acionanente de "biF
sendo as citadas linhas de acionamento . da palavra dispostas 441 !X modo CO et
ordenado com as citadal lialma de acionamento de"bit" para definir una lama

Jorter nas linhas de solda perpendiculares laterais, separando trechos de .
aonjunta, de nodo.que os recortes semi-lunares ficam .m posição mediana.
Ponto n) 1 do total de 3 pontos apresantadus.

ralidade de pontos de cruzamento, e acionadores de palavra ligados iss cita*.
das linhas de acionamento de palavras acionadores de "bit" ligados 'is
das linhas de acionamento de "bit", caracterizado por uma célula de menérif
que tem um primeiro estadO - de armazenamento e um segundo estado de arassem
mento e e ligada em cada ponto de cruzamento, o * modo que a alimentação coa.
corrente ou separada das citadas .linhas de acionamento . de "bit" lio linhas de
acionamento de palavra pelos citados acionadores de "bit" e animadores 6#
palavra controla o estado de armazenamento em que é colocada a célula de Sah,
Allivindica 7. se a prioridade do correspondente pedido depositado na eR
Repartiiio de Patentes dos RetadosDnidos da América. es 19de abril de 1965

sob no 449,093,
pobto m 5 .1 do total de 9 pontos apresentados,

•

FIG. 1
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18M66 de 25 'ae junho de 1966

•

›rlvilegio de Inverição: "EVAPORADOR DE FILMES DE CORRENTE UNIFOBME'
REIVINDICACDES

ao

1 Evaporador de filmes db corrente Uniforme, cujos ca-/

nos de aquecimento aquecidos por fora, são atravessados pela solução a ter e.

porado aplicado, por meio de Corpos de distribuição cOnicos . (14) qué entram
las extremidades superiores do cano de ebulição (4) do corpo de aquecimento /
sabre a suPercie interna dos canos de ebulição,,e que a mistura de /
mpor-Itquido que spi dos canos de ebulião entra, atreves de una,camara de /
passagem de vapor (34) com forma de base quadrada, com uma tampa (35) forte-/
,ente inclinada contra s ' safda do valicr, tangencialmente para dentro do corpo
Ie vapor.
Ponto. n g 1 . db,t j"1 de 11 pontoa

ri
rir
ca e j Li
, lj
SA

SA

, aporada no sentido de cima para baixo, sendo que nisto a mistura de vapor-lí
lado do corpo de aquecimento, caracterizado pelo fato que é; liquido a sor eva

I:21131

rierml el
anui Lei
rei
me
me
gg re-i

e.cluerentip : PATENTAUSWERTUNG VOGELBUSCH GESELLSCHAFT

luido provindo dos canos de aquecimento éntra num Corpo de vapor.disposto.a0/

a
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7SBA0 Ne 196.973 de 14 de tamareira

de

1968./

Requarsmts, HUMANE M, TIMM,/ ALEMANHA,/
Modele Industriais MODELO DE CAIXA PADA RÁDIOS, INCLUSIVA TAANSISPOSI
4ADOOle/
- keivindica0ea./.
1 Modâle da olliX1 para rádios, inclnaivsktraneistoriza
doa, aaraaterisado pele fato de apresentar ama forma aetériess • da

i

anel ea elamantos d. manobra do rádio se acham adaptados essa forma/
esdkrisa, *aja superfieie apresenta aspecto de uma sola de futebol/
aon ' setores som forma de hexágonos ou faixas; tudo embatanoialmente o0
na descrito • exemplific ado no desenho anexo./
O depositante relvtadica a prioridade do,00rrespondente
mak RepartiqÀo de Petentea de Alemanha, en 15 de egae
dapsaitido
Lia.,
E• dm 1967..sob e J.0

73 Ma 7•22,/

detee pente apresentado./

•t

WEREO Do 183.790 de 19 de outubro de 1966./
Requerentes - POLENCHI SIA. IDLeSTRIA BRASILEIRA DE PROLUTOS ALMMENTICIOr.,
9.9110 PAULO,/
g odClo Industrial, MOM MODtLO DE EMBALAGEM PARA WEI3C

11:2'9 ,-,?8

PASTA,/

ReivindiZ:jaz./
7. - povo modas, de embelagen para queijo em pasta, u que
ser feito inteiramente em material plástico r iCid0 6

p reviste pra

<

Tã.M6 ' N o ° 17.8.877

CrAnsparente, caracterizado por ,5;!preendeZ.i1cia..mente.uma caixa e/

'20 'de abril' 1 4 1966
Reqiierent*: ' CH7dIECREliOWEERth
". % LTD' : ! groisnit'

Ca se, em formato cill:ndriÇo,de,peqs•.na . altura, ,caixa,esta cm,p.guperIlcie lateral .provida, abrngendo,aproximaDameente a,mtade sopelior (oa

•

•

)
Pr ,:WN 2.1c d',.'r nevemáiOr l "CÉLULA ELETR'OLITICA ESPECIALMI‘TE APROPRIADA 1 PRO
k•

sue altura, .de um trecho com espessura de parede rduzida, delimitandb
am degrau externo e anel . r; e einda,. coLlpletaneto O conjunto, sendo pra
vista

WP9 tarAp2

owio

circular para a caixa, a qual fo provida de aba anelar/

"7

,

DE CLORETO METÁLICOS E mocesso PARA OPER1-,

REIVINDICACDES

Inferior, aplicável em târno do trecho superior e de espessur a reduzi-

1 - Me uma instalação de eletrólise incluindo pelo me.

1a daquela, devidamente apoiada obre o degrau, dita asa anelar sendo/

nos ume célula provida por um par de eletrodos monopolares espaçados e pelo

ainda dotada, em ,ua face interna de traz ,u outro m:.:.ero qualquer dei

menos um eletrodo bfpolar disposto entre os eletrodos monopolares para for.

estrias longitaidnais, salientz dispose,s equidi ,„tantes, e com e funçào de oferecerem ,ma certa pressào estabilizadora de seu posic)onamen
to tudo. substancialmente como descrito e ilustrado nos desenhos ano

mar uma piuralidade de canais eletroliticos, um recipiente destinado a rent
bar dita . célula e incluindo uma tampa pára a mesma, e, orgãos destinados a
manter dita célula cheia de eletrolito, o aperfeiçoamento caracterizado pe.

zos.1

lo fato de compreender: orgãos para introduzir continuamente elmtrolito
linieo ponto apreeentado./

fresco na citada célula a um débito pré-determinado; orgãos de eiPA.Para /
TV& mistura de produtos de reação gasosos e lí

remover da mencionada célula

quido efluente; argãos dentro do mencionado recipiente, deotinadó i recir.
cillação eletrolito, dentro da referida céluia, a um débito maior do que o /
citado débito pré-determinadq, dito maior débito sendo suficientemente alto
para manter os mencionados produtos de reação gasosos encerrados no eletro.
lito contido no mencionado recipiente; orgãoe/ocalizados fora dá dita celu.
la , conectados aos citados orgão* de salda, para receberem uma porção do e.
letrollto que escoa através da célula, e fim de separar os produtos gasoso*
' do dito líquido; • orgãos para circular uma porção do dito liquido separado,
de reduzido teor de gás, de volta a referida célula.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido AI
positsdo no Canada em ai do abril de 1965 sob ri g 928.684.
Ponto n o 1. do total de 95 pontos apresentados,
F I G. I
IMpeo Ra

180.901 de 1 de julho de 1966...

querente: INDUSTRIEWERE SCRAEMER ORG. - ALEM".

\.

,rivilégio de Inv./ação) " MANCAI DOS CILINDROS INFERIORES PARA BANCOS
DE ESTIRAMENTO EM MÁQUINAS DE FIAÇXO'
REIVIRDICAOES

a - Manca/ dos cilindros inferiores para bancos da eatlremento(ig
• króitoe) em máquinas de fiação. que consiste em um anel do rolamento /
axterno, embutido em ume reentrância do pedestal, e em certo número de
Orrethe do rolamento, abrigados no porta-ro/oe, sendo que ' o anel de ro.

FIG. I

28

lamento externo me ache provido com uma capota, caracterizado pelo fs.
'so de que * capota apresenta dois lóbuloe, paralelos faces frontais
elo anel de rolamento externo e radialmente salientes dentas, 16bulOe
exteneão
;armee, dispostos a ama dietância entre ri que corresponde
siai do pedestal e abrigam

ei 5 Mental para fins de fixação a

T.ORMO Na 179.10L de 28 de abril dá 1 ,06t5 •
Requerentb: AKTIESELSKARET UlIMEISTER I W,31 , 5 MASKIN OGUIRSBYHSBYGGE.

'lel do manca).
Reivindica a prioridade do correepondentf pedido, depositado/

- DINAMARCA
Privilegio de Invençáo "MO:OR DE Ull.os0 DE DorS

lo;a Repartição de Patente* de Alemanha. em 3 de julho de 1965, sob o AN

.CARREGADO"

.1'13 977/76 c Gbo.
Fonte z g 1 do total dt 4 p ,,ritoe aprea.ntedoe.

'CON ESCAPI, ,,man

1 - Mptor de explosão 0, ddi ,, tempos com escape turbo-carregado,
que apresenta um período de 5p6,-do . ce•'gA que tem, referentemente, uma
rea de tempo que 4 suficientemente Ilrga para servir COM2 período de praescapamento em trabalho à re aduas co: ,ais turbinas de :sulca conectadas
em serie com um receptor intermedlio, &Is euais 2 rn“ ceira turbina se encdntra conectada a um ntilero de.c,Iledros associados em for ca de %ruPo
com escapas riem interf:rontua, a oue 0,era com uma 1,res.Ão de entrada .
Fortemente flutuante ( como uma turbin, de icoul.,0), enquan d a se cunda turbina, que 6 pr.:fren:e,ent.e comum a dois ou -uis J03 refe c lios .ru posde cilindros, 6 alimntade sob uma eres,ao ia eetr.eda s.bstanolilmente =ostente a partir •do .recentor inte ,cedi'lrio e ode r-, na forca de o turbina de pressão'uniforme, caracter ,odo pelo fato , e rue a r , lejao entre.
co azscoed0 com 40,ruDo
àrea de passagem da secção de turbina J2
de cilindros e a proporção da área d. cas,,o,-,em le do pres jio uni.
total, correspondente ao ref0riic .;r1p0 ia cl.'..nfros, e se-cionaJa

forme

modo que a pressão no receptor intr:ned:-:n (med!3a em sobreuress7io
re;1n,2 ntr-1,1 ie .
atmooferice) em oberaaão com ca.r,,,a aorma,
taluerior

de
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rotação, assume um valor que monta a não mais que Metade da . pressão nO nn J
receptor dê ar de explusão, enquanto a área de passagem da secçao de tur.
bina de impulso considerada escolhida de modo a ter lima influísseis (se
eencial na preso do recepto; de ar de explusão e, de uma maneira por si
conhecida, contribUr para fazer esta última emelt. Um Valor considera .
velmente superior ao da pressão de carga que, para a Obtenção do efeito de
motor prescrito, deve prevalecer no cilindro do motor do começo efetivo d'
compresso no &timo, enquanto a área efetiva .de após-escapamento adap

*ND Mi 179.,04 de 25 de nolo de .966./
fieggerentee OOMMISMARIAt A 'MUROU ATOW014/PnARÇA,/
prmakin no /nreagh, zusiono OSNMITO PARA CR*DOR MAGRITO.R1
DIOPPIMMI03,„/
Detv1444pagPea./

1 - 314tro4o ~gaito para gerador nagnste-hidredInt
Alce, pirtieularmaate adaptado para servir num penal de oaavorser'/
meauto-hidrodinímiee, saigamtariagdo, por empreender naktprI;eire /
zona condutoras feita de um xido refratário, una /agenda soas •
oonatitutda de uma caixa aet4110, t4raidemente • eletrie
eemate oog
dutora, esfriada por uma corrente de ligue interne, estando a dita /
0OiZel separada da primeira zona por ume , oamada dor...aceragem • oon
preendsndo,' na Soa parte superior; elemento' metélicoe que ~mu .
reis-antre as, dueg zones umo .ligaçno =anjos( • um rol; elietrioo./

tada de tal modo e* area da turbina de impu:so associada o a0 volume do
tema de tubos de conexão para esta última, qae - esta pressão de carga 4 al
canqada substancialmente como uma consequ'encia da descarga atraves o membro de escape, derante o perlodo de após-escapamento de parte da quantida
de de ar presente no cilindro, quando o fechamento do membro de entrada.

A requerente reivindica a prioridade doo orrespondente pedido dl
positado na Repartição de ' ' atentes da Dinamarca, em 29 de. abril de 1965 ,

A requerente reivindica a prioridade do oorreepondeatel
Pedido dep.:saltado no Repartiçio de Patentes de Franga, em 24 de /
1965, sob A O 18.233e/

3ob o ed 2182/65.
Ponto n a ido total de 4 pontos apresentados.

Ponto ao 1 de total de 10 pontos apreeentedes./
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TERMO 14 2 200.988 de 26 de Julho de 1968.
Requerentes litARCELO MÁRIO CARNEIRO 1E10 - PERDAMECcO.
Modalo Indtatrialt 'NOVO MODELO DE LENÇOL PARA ENVOLVE 001CRCESo.
R:graiRDICACOES

ff 2 179,.497 de 16 , de maio de 1966.
SX0 PAULO . .
;equerente: MOVEIS LAPER LIDA

TUMCi

, 1 - 'NOVO MODELO DE LENÇOL PARA ENVOLVER COLMES', oaraoterizado
cór ser ooneti4uido de um lençol de forma retangular contendo um pro.
longamente pare baixo que envolve lateralmente o oolohão estendendo-se
pela p arte inferior onde é ajustado por meio de elésticoe ou cadarços,
Ponto no 1 do total .de 2 pontoe apresentados.

—Pvivilágio de Invenção: APERFEIÇOMINÃTOS EM SOFAS-CAI,AS'',
REIV'INDICAOGES

1 - Aperfeiçoamentos em sofáe-eames, carecterizadoe(essencialmente
..;r compreenderem um conjunto formado por um asaento e por um 'encOsto,/
preferIvelmente almofadados, provido, em sua parte inferior, em cada um
dos laterais, de um rolete deslieente co longo de uma guia retilínea le
:vemente ascendente, da parte posterior para a parte anterior, provida /
Na face interna de ceda baço ou montante lateral correapondente ao elo.
fé, guia essa provida dé um retentoi , nas proximidades de ' anis extremidade posterior.
Ponto n o 1 do total de 5 pontoo apresentados.

nRMO N O 1 '81.670 de 29 de julho de 1966
Requerente DAHLBERO ELECTRONICS, IRO. . *LS.A
Industrial. "¡MO MODELO DE APAREINO PUA SURDEZ"
REIVINDICACORS

1

1 - Nevo mondo_ de aparblho para surdez. caracterizado pelo fato
de compreender um alojamento oca paredes terninals opostas, cada uma
com uma porção inferior geralmente circular' que caolus caa . 00rção de /
borda inferior geralmente plana • ema porção euperior (p ujas hordas lati
raie se adelemçase para dentro a partir de dita , porção terminal inferior
ea direçãO a uma borda superior arqueada, possuindo dito -alojamento tel,
bée paredes lateral* que Se unem a li t te 2e .ede e teroinaie e ae quais I
incluem usa porção de parede inferior, geralmente retangular, poreíee /,,
de paredes laterais opostas e UMe porção de parede euperior arqueddes,
sendo que ditas porçOes de paredes laterais conformam-es geralmente k
forma periférica de ditas paredes terminais, curvando-se a porção empe
rier de uma de dita, paredes termincie pan eisc e pa_a dentro em dir..
9ão a dita porção de parede superior, sendo que dita extrismiáade euperk
or da outra de ditas paradostermlnaie.ttm um flange de corte transversal atraimento retangular que se estende -para fora ao longo de un eixe
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de litigue, do calcanhar oe as áreas laterais são lisas e contornadas per
'geométrico angularmente estendido para fora e Para oi ma a Partir de pla,
Mo dó dita outra parede terminal,-e poseuindo o dito alojamento do dia.
poeftivo de audição um prétetoralongado. de corte tranevereal geralmen

em par de . sali g ncias interrompidas, imitando costura e entre catas' UCD
série de orificios; tudo substânoielmente como descrito e ilustrado no8
iesenhoa anexos,
Ponto único apresentado

te retangular, que me ettende para ,r,A oa dit.: !lenge em eixo geométri
ao substancialmente coaxial com ele.
Reivindica a prioridade do pedido correepondents, depositado
'ma Repartição de Patentes doe Estados Uniam' da Anérioa do Norte.em 01
de fevereiro de 1966, sob o número 8(.6i
Ponto ne 1 do total de 2 pontoe apreeentados.

_FY a.

II

/2
;ERMO .

Cimo Do 180.032 de 30 de maio de 19646.1
ROS8I./SE0 PAULO,/

N o 156.001 de 10 de janeiro ', 1964

1/equerente:

de Invenção:

Requerente' MARIO

= ALEMANtee.

BAU-STARLGEWEBE

'ARMADURA PARA CONCRETO ARMADO CONSISTINDO EM BARRAS
DE

Privilégio de Invençeot SEREADEIRA DE BATATINHA./
ReivindicaeOas./

AÇO INTERLIGADAS PARA FORMAR UM* REDEu

1 - Someadelke de batetinha, formada da um chassis (1)/

REIVINDICAÇOES

•i.mado, consistindo em barras de aço, com cruzamento retangular e inter11-,

coa roda dianteira (2) dotada de dentes redials (3), porem ceracte.
.rizada por ter sabre o chassis dois reservetérios (4 • 5), o primei

,adas nos pontos de cruzamento, formando uma rede, sendo estas redes coloca

ro para adubos e fertilizantes descarregados no tarreno por meio de

1 .

Armadura pure elemento . de construção erril concreto/

ds de modo a se sobreporem entre si nas suas zonas marginais e também

a

ea

tem dispostas as barras de redes adjeceo e el, que na zona de sobreposição se
(stendem na mesma eireção, uma ache da outra, aeracterizada por as barras/
Ospostas na direção longitudinal da rede teren . um di:metao igual na largu.
e'a total da rede e serem dispostas de modo ta/, que, pelo' menos, numa zona/
1

e.¡Arginal da, rede, a distãncia entre pelo menos as : duas barras exteriores é/
.
kalor que as distercias entre \as banes nd restante 'parte da rede.
'
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de

pés rotativas (6) e funil de descarga (7) e, O 'aguado reservAtOrie
com uma correia de .banecas (8) que apanham as batatinhae • do des.
carregando-as nos suleres de Planteçao, atreves de uma base* inferior
(9)./
Ponto n o 1 da total de 3 pentes ap:reasatados./

apsitado na Alemanha em 12 de janeiro de 1963 sob ne 13 70 313 V/yfh
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados.

1
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2 180.004 de 30 de maio de 1966.
Nquerente: KRVIKNAN MASTIOOS LTDA. . SãO PAULO
VINMO N

Mciele Industk. ialt "NOVO MODELO DE CALÇADO INFANTIL'
lEIVINDICAOES
Nbvd

modelo me-calçado infentil,

cipo bote e Obtido CM

mci, terial plástico, caracterizado por apresentar na borda do cano duma
' rçentrencias em V, eendo uma frontal e outra posterior, borda esta proa!
vida de um par de frisoe paralelos que a ' contorna sendo o mais externo/
1,vt 2orte ret4.ner /er ei,e '., ladeado por orifici0e
ceatornante aindi
demelhança de ilhoses e nos qunie é aplicado o cerdo; na parte cor.
re?pondente ao peito do pé é prevista uma área no formato de uma língua
voltada para baixo e na parte correspondente ao calcanhar é prevista ia,
ma área de conterno simétrico emi P arngado, que parte da borda do ca-

TERMO Ne 162.701 de 16 de setembro de 1964./
.Requerentes Na V. PRILIPSIGLOEIIAMPENFABRIEWEN./HOLANDA./
Privilégio de Invençaos APERFEIÇOAMENTOS EM E 61LATI1d0S A MOTORES NO.
ROFASICQS DE CORRENTES ALTERNADA, PARTICULARMENTE PARA CORRENTES OPS.
RACIONAIS DE FREQUIINCIAS MAIS ALTAS./
Reivindiceeões./
1 .17m

motor monafisice de corrente alternada, partiu

larmente para correntes operacionais de maiores frequencias, compre m
endemia pelo menos , dois polos de campo alternativo e Dm eotor, os ois

al ;. ;o, continuando nos leterale do calçado, suave 'e descendentemente, a.
te a biqueira, que á chanfrada t dotada de una ' g eria de frlsoe em V,pa.

cultos condutores do qual incluem retificadores, que séo atravesse m
dos pulsativMnente peles correntes induzida pelo campo a ltern?tiVO a4
ca racterizado porque dois poios de campo conttnuo de polaridadee o o:

raelos e oca vértices voltados para o peito do pé; as éreas em formato

postas. 81 e 61, respectiv amente. N2 e 92. Geo arranjados de cada V00

no para a altura ao enfranque e dai pareindo em trecho rtservado para o
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gmtre os pelos do campd- alternativo (141 e W2)', po1o0 'de cOMNO COnt£
Oin o esses que novamente; de cada vez, abrangem um peio livre(IL 011
¡L2, respectivamente) tendo um circuito magriético da 'fechamento pOotqw,:,
.jrior com o reter, e porque é provido kin] certo neudero de clrOUltOR dei
veutores correspondente ao nUmero dejoios t aistribuldos a6brO .r010,0'
se tende uma largura de enrolamento igual- a ; : aprosnede0o0e ) duas vtesi
dos a largura do polo./
- ,

A requerente reiv-indice a prloridede (10 Wreaponderite
•
pedido depooitado na BepartiOio de patentes na lanha eia J9 de se al
tembro do 1565„ sob o na P 3264 VII1b/2162./

.-

'Watt+ R separação zda4ma da junção p-n 005w-ente entro A mede 49
leroeUA 4?egl6es e malor que um conprtaento de difusão -de portador Rb
Aor).thie na se gunda região e esta junção p-n. entre a segunda e ter
seira reag es tesa a' propriedades quando operada na, direção Iro:cria It .
de. converter os tOtons originfrios da áunsKo naliati prizzeirazaent
aencionade polo menos parcialanente e:apertadores de oro ljoroo,f.
A requerente reivindica as prioridades dos correspondei
tes Pedidos dePoeitados na Repartição de Patentes SIA Inglaterra em 24i
de setembro de 1963, Z de dezembro dial:963, sob os ammeros 37.947 (tí
147.5514,'resp eCtiva01e1te O O completo em E de Agasto de 1564,/

Ponto no 1 ao total de 4 pontos apressntadoe.,

-Ponto nP 1 do total de 16 pontos apresentados./-

2

FIG.1

3'

TEE00 32 184.076 de 26 de outubro de 1966.
Requerente: DARTE PISTILLI MINAS GERAIS.
Modelo Industrial: "GAIOLA DESTINADA A GUARDAR PÁSSAROS.,
REIVINDIOACCES

_Fig.1

1 - Uáa gaiola destinada a guardar p6aearoa, o'onstituide saasdlOtte,,'
mente por ceia peças retangularce, em forma de gradil, articatvado 41,1
tre ei, conetruidne em material acrílico, figuria -1 (loa).

ZUM° Wo 160.557 da J de jklho de l964,,i
12;h.quereat:e$ IJOREaL./O044/
rivilgiø de'invenqted ~SIM ~nu I PROCESSO PARA MELHORAR ír
4,9I$TÊNCIA z A pEAATIUDADE DE MATERIAL QuERArIOX00./-

Ponto n 2 1 do total de 5 pontos noresepte46e.

tOmpoeição eosmática para melhorar a res1s4ncia e A st'
f.taAãídidade dimaterial weretínico, ~Retornado pelo fato de Sar sa
, 430a stituid4 de ume mon* ou de ume maspenago que contáo dimetilol 14
tAile .10 um diluente líquido./

/

* R. YoRto no 1 do total de JO 'postos Apresentados,/

TÊRMO Ne 193.082 de 19 de setembro de 1967
Requerente! MICHAEL HARRY ISELESTIS':. .,OUANABARA
Modelo Industrial: ".NOVO MODRLO DE LETREIRO LUMIN000.
ggLIVIRDICACDE

.

1 NOVO ~RIO DE LETREIRO LU:IROSO; caracterizado
ser constituído de uma

caixa

retangular aberta, contendo no lado superior

dois orifícios equidistantes de cada lado e tendo na parte frontal, na bord9
a 502 extensão COM uma Pê!

de sua abertura, uma lâmina retangular, em tOda

Irtsfeo Ea 162.861 de 23 de setembro de 104./
lá.equerente: N: V. PUILIPSiGljOEILAMPENFAHHIEREN,,ROLANDA;;
ê;l.ivilágio de lovençâoi APBAREIçoísEffiWs ER DU EELATIvus D18PCsITI.
t t03 NEW-cOnunnAM,/

trSncia pelo lado interno em formo de calha,por onde se encaixa, partindo dei.,
...em acrílico,

um dos lados, um retinulo

Ponto n o 1 do total de 2 pontos

FIG.1
3..'Ont dispositivo semi-condutor etSpreendendo, pelo use
Dos, aust regióes sucessivas de material semi-condutor, A saber:, /
Vimeiro, aegundo, terceira e quarta regiZes, que 40, alternadaMmitt
fe eondutividade do tipo-p e tipo.wri e, conjuntamente, formem, pelo za
Das, t rr, enqal3 p-n, caracter-liado pelo fato ae, pelo Món0a, 9 àddo
00 1,- 3 entr e a fximall' a e segundo XagiBe aler UMA junção.pAl toakola
%e tendo 0 propried a de de Omitir !Otos oósa . ua rendixento luantice
qgo 0.02 qOando adequadamente opebadol ha direç go eendutOra, Ano

apresentados,

OFIgIAL

722. Quarta-feira 3

Março do 1971

Seço •III)

,Éldf0 18. l77.694 de 9 de março de 196(5

WR 157 . 1,t de 13 dó ffier0 de 1964

-

0equerente: 4RMANDO DE MOURA "LEITE z °I1INAMBUC0

tequeeente: AB BILUNGSFORS-LANGED &TECIA.

ITivil4gio de inven0o: ' , UMA «QUINA VULCANIZADORA DE PNWMATICOR0

r,PlArilOgio de Invençáo ''MATERIAL DE EMPALAGEW

REIVINDICACDES

BEIVINDICACBE4

•

• Um materizç de embalagem compreendendo ume camada de case de

fiNet, pano, plpastico ou análogo, tendo numa das faces

Uma

camada de Um.

gente de ligação, carecterizado cor :ar a camada de age p te de ligaç g o

Cl2

1 . MIA MÁQUINA TULCAN/ZADORA DE PNEUMÁTICOS, compre:Mondo UtIt

ro4junto vertfcal, semi-automáttco, acionado por dois motores de ar cessprili
n,
do, aquecida por uma Conte constituída de seis resistores blindados de 1500,

(:) .rta por uma camada de um material tino poroso, que Impede a colagem m11.-

datts cada e de fácil substituição, e caracterizada Por se constituir, es4

tu p do material de embalagem durante a armazenagem, por exemplo, sob f.ai

sencialmenGe de. 'uma c;mara circular formada pot trás seções articuladas ent

ea dó pilhais de tolhas ou de ralos', mas permite a passagem de parte do a-

tre si, sendo ocas mOveis (uma superior e outra inferior) e uma fixa, no
'crior de que , st localiza a matriz do pneu a ser recauchutado.
Ponto , 0 1. do tocai de e pontos apresentados,

aente de ligação quando exposto a pressgo.
Ponto n c 1 do total de 7 pontos apresentados.

12
......................

My.

.\\

•
2:ÉRNO NO

n":\

\N\

6

177.7e1 de 10 de março de 1966

ihquerente: ERIK ARNB

mau .

P'fivi16gio de Investido: "PROTRÇIO GONTEA DESGASTE PARA TRITUR*DCEi g Dl
CU DE BASTE"

000t

AN2=1.22311
/ giga proteção aperfeiçoada contra desgaste para trituradores
cone ou do haste, caracterizada pelo fato de que eia compreende um mato.
Risl resistente ao desgaste, isto é um material duro e quebradiço que tem O
2140 reforçado por tudo de eixos com uma alta reatáncia ao puxar, enquanto/
• ootErlio, no calor fica revestido por uma massa separadora de ratureft tal

404./
TERMO ,70 14.162 de 17 de abril de 194Z
Requerente: SEL-REX CORPORATION E.U.A.
Privi g gio de'Invençao "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA SLETRODEPOSITAR,
OURO E COMPOSIOlis PARA" TAL 1PIM"
REI VI P/DIcÁctiss

Au4 O retdrgo op4s o itindigio ficará livre mexa mover-se na protegIo de dm
Ss4te de modo e expandir-as ou encolher em reina° a dita proteção.
Rolei/ giga-se a prioridade do correspondente pedido deposite,
, to 'na %dela em 12 de janeiro de 1966 sob ne '42/66.
Ponto no 1 do *total de 6 pontos apresentados.

1 • Aperfeiçoamento em processo para eletrodeposlter. ougo, ca.
racterizado pelo fato que ele compreende eletroliser uma eoluçIe conciso

Cindo em
Circo. de 10 a ZOO 6/1 do .sal de' um ácido fraco, CAI
tável,
arca de 4 a 16 g/1 de ouro adicionada* como

US

cianeto do álcali de Ouro e,
arca de 1/2 a 20 gil de um composto do nitro/dial.
tendo e f6rmula
R
Nff
a/
bode es D's sfioi selecionados no grupo consistindo em lidarei:Ide, UAI
qulla de ate 6 earoones e um grupo ds arilo contende st; 6 (tomo. 6.
' gog o e X uode ser

•

•

• \i„2

,P!AfZIO

3
Qu?.rt.a-1,-,bre.
•

1-

(Seçáo III)

,

R . sendo seleclonado no grupo de hiurogenJo,

414A

grupo de alquila de cg.

carbonos e num grupo de arilo de ate o carbonos,
dito banho ficando ajustado pára ,i.M'PH de 2.$ % •
7.0. .

k laterais, uses ou t ras deeqdee depIT
os bancos traseiros dispostos loógitodinellmente ota

pressa() da peo contra
iguaia, imitando

aco assent, e enctsto e que por meto de ume pele ogare onengió• ai

4 requerente reivindica a prioridade de idertico pedido deposita

do na Repartição'de Patentes norte-americane em I P is ,maio de 196100 a
n k 106.924.
Ponto n k 1 do total de 8 pontos apresentados. •
teia.

mesmo comprimento eèstes bancos que eolocsda ao medo MU
ces, por presslo, fixeoos entre as laterais do olsook,,

409;ere41

Ponto oe 1 dg total de 2 pontos apresent44g.

F í g. 1
TERMO N k 149.704 de 6 de junho de i-963
Requerente: MONSATO COMPANY . E.U.A.
Privilégio de Invenção! "DISPOSITIVOS DE SOLDAGEM PARA . UNIR nós
.
JUSTAPOSTOS"
BEIVINDICAÇOES

1.. Dispositivo de soldagem para conectar porpiree de
po que se sobrepdem, incluindo tm alojamento ou Carcaça, tendo nela
formado um reservatdrio, um membro transportador 'de fluido para mover
cafquido do reservatório a um aplicador, os um dispositivo de aqueel
mento dispo:a :to neto proximidades do apnoador. caracterizado 1)010 fan
to do aplicador oer um pavio, uma extremidade do qual mergulhe no 35
raia° no reservatório e cuja extremidade oposta dietoeta de Med0
sue, quando as porçãee do io que se sebrePaele ec poetafrem 001454.10
to com ela, taie porg6es ano reveetidae COM O líquido.
Reivindica - se prioridade do correepondente Pe44ada
woeitado na ' Repertig go de Patentes doe Betados Unido de Aódr4od
aorie. em 38 de junho de 1962, eob.o na 203.533,
Ponte no 1- de 18 pontoe apresentados.
- •
..
4e -ia

•

~~.
NES01
.1~11l11,1
MN amk,

14tAi Ler
TERMO NO 176.580 de 21de Janeiro as 19bb
Requerente.STA V R O S NICOLSU P1SSAR1DES

CHIPM

Wlvilágio de Invenção "APEBiEIÇOAMENTOS EM CODERTUNAS 2R USCOTILHAS Ige
111-08 3 APARELHO COMBINADO DE MANUSEIO DE CARGAS"
BEIVINDICAÇOES

‘1`'\

%• Coberturas de escotilhas para navios e ansràhos de,menusele!'

de carga combinados com as mesmas, caracterizadas pelo fato que elas com.'
Weendem uma cObertura de escotilha construtda como uma plataforma de pel
0 6110 munida de miicaros de levantamento nas suas extremidades d8 fremo
the de trás, pelo que ela pode sax Levantada verticalmente para aorta' a
acesso ao porão para carregar e' descarre gar carga por baixo da cobere
ansa levantada, em oombinagão com um trále de manuseio , de carga abrangendó
oPeerbera de bombordeo estibordo e com rapacidade de movimento de meti*
aldade a extremidade da mesma, pelos combinados com dito trále o levados./
0~ mesmo para sustenta, una cargele meios para mover o tr gle no sent'ide,,

MN ~Na

~~11
inemon.all
je.nn •nn -,\\

,. 1"1"". a requerente reivindica a prioridade de idántico pedido depOsitla'
004 PepartIgno de PatenteS británica em 22 de janeiro de 1965 soo 0,10

átemo.
Ponto ne 1 do total de 6 pontos aPreser ado.

4L
*10 ik, -1,9M26 de 4 de outubro de 1967b#
r',E
peq,e0anta l MT" widsmae COMBRO/O mapionte ANITOW
•
áp4ND Woesidal:t pAID mutmo DE 0An8led0 Dt íniqZratiChif à
gRiv•~432,92.0
.„4,0e•
7ikoaIlo
ae oarrInno de brelogam.,
e Rcra
''.74e :ato dt só apregentar por .re conjunto de gegóg reaótonódós dó
Yr 'talados de SlOmínio ou de outro material, sendo gafa, Wies1023"
i
(Oleada ame pego
oorifiguragZo tranaVerial dó "IN PO4aótor 120
'mu alcopaa com aviesse e abas laterale'" 414,PORtaz aS6
Olóteu rodannn e Prosados ou ao ar Defere* de ~mente Alaódoe gókA,
'gentro por melo de para gume $ entre ae laterals 4 dera m engana
~tear& uma seco ae pertliaao que oongtituldó 0 eetrg dg leó*óg

Wto 4 - -4,9 ffá ..41~110'

n
DIÁRIO OFIVIAL

124 Cluarta-feira 9

Marro dos 1971

eec,r,o NI)

... . .
L., ~60

'N O 179.815

de

25 de maio de 1966

ticeuerente; SILVANO POZZI . SIO PAULO
APriv11410 08 InPenção "MIQUINA PARA LAVAR PEQAS"
=MI"
t • Wdquina de lavar peças, caracterizada por oenstítuir-m de$

¡Opte bandeja montada en uma armação provida de pee i e portas, tend
'ta canana-O fundo munido de caimento convergente cara uma abertura de.
fde J12 douCo doslocada do Centro da bandeja, diS - pondo-te

sob

essa &ler'.

Ura cm sarda UN conducto 44 escoamento, que desemboca no Interior 4o um
r

apdsito de decantação em forma de gaveta localizado 4 . corrediço sob t
&Moja; Um suporte disposto sobre o depOsito de decantação em Que 4 mona
a ima motobomba aspirante o premente, centrifuga, cujo tubo de sucção 04

,

i imerso no depdsito de decantação; ligada dita moto-bomba atravez de tu
,o a

um filtro Looaliaardo•se no região superior da bandeja um chuvtiri.
p
to conectado a um cano ligado ao dito filtro, éar meio de tnbulaçã";di£
íOndo-se, ainda, na taMpa facial do referido filtro,

ume bleu de n

1~0 N e 148.836 de 2 de maio de 1963
Requerentes P. A. POWRR ZIMITED
/NGIATERRA
.privilígio do Inmanção2 ' MAQUINA PARA PRODUÇXO DE UR TIEkaT2 DE PIO ma

fs oti

MICO"

k escoamento das Impurezas por ele retioas.
Ponto CI D 1 do total da 2 pontos apresentados,
--

RRIVIUDICAÇOFS

1 - pua mdquina para a produção de um tirante de fio metí
11Ào elle tenha mi cada extremidade um laço e uma perna que se estende pR,
ra tr., oom o laço dobrado para fora de seu pleno de formaçXo de origem
oareoterfoada pelo fato de que • referida adquira compreande um diepon1-.
time de sUporte para manter um pedaço pr4-determinado de fio netglieo eue
una posição horizontal, um par de unidades de dar forma ao fio metd/ico.,

colooada una adjaoente a cada extremidade do fio metdlico, cada una doe.amue umidade. compreendendo um conjunto de oandfbulan para prender um fia
metdlioo perto do euaa extremidade., com um pedaço prd-derterminado Proje
tendo independont. do conjunto de mandibulae, uma primeira ferramenta de
dar forma montada de um modo que boja dotada de um movimento alternativo
* rotativo e arrumada para avançar, engajar o pedaço livre do . fio met411
po • girar a fia de formar um laço • una perna que ee estende para trde
* uma segunda ferramenta de dar forma montada de um modo que aeja dotado
,Ue UM movimento altarnativo • pivótado e arrumada para avançar, engajar/
O 1ao formado a me dealooar em eIngulo, a fim de dobrar o laça para fora
de eau plano die origem para um plano inolinado am relação ao de origem.
Ponto me 1 de 7 pontoe aprassontaana,

kig

r,vd.
4

AT Ç 116.943 de

s!

4 de fevereiro de 108./.

Nquorentes If.ERNAULT.SDNUA,MANga,/

.-__.

1

i

i

1

: .-

u&wwittomd

Me

_O

diepoditivoe da sowo.camondoi:

an j easomi de niquinoo do . 00plas, itagonMairadia por um Atopooltiyo
4ta

aerro- oomendo de um oreo do tal4dIme-copiod0os Atro o çael asApP

dorlodoo moa teeramenio e um apapadoi que exp/era gaboodWaime
tArnqh tranoveedal dirogto doo doloomentodi do dito peeeo e*te
111Moda a um OrgEo-oopiOdor coa orvo.00gando, onde e MO digas
pit° do importánoia porque e tio.io otaanítici mobee o apalpador /

• o 'Orgia-copiador com eervo - eoeteddo conwort4 ícillo mvd, la itaé.
Nilo ao onero sob o mateSle de um *Imoto de *empoo.% Unias

14 de janeiro de 1944/
gsgese lsts, DUSTRIA3 DOU S/A./310 PAULO./
Pilviliglo da Inven.S08 CAIXA DE VNLOCIDAD23 PROVIDA UB NCIOS PROMp
tOkla Da. DbTAÇXO DO JIM DE 34111A, NOM OU NOUTRO SEN2ILO LOTACIONAI,
16 DE 'VA TRENACBM, 00MpaRSNDENDO, AINDA, UE GHJPO MULTIPLICADJR, /
ogarmgo A HigJIRAO OPERATRIZEO Ma GERAL./
~MO el e 176.58Q de

•

ReivindloaçSea./

1 . Caixa de velocidade

igua'tmente, pelo dito orce a *prenotando um coofloiento da dias or

provida

de moina w.nnotorao do,

fagit, diferente daquels

do carro, metoOdo o coelanks moosobldo • /
exectodo à* tal maneiro que, sob a inneeldele doo elkelelted f* ook

Oetaito do •len 'os saída, num ou noutro sentido rotsoionel t 11 da 1

•

Orlaulato do carro, o dito Orgdo . mOvei oei4 eahmetida de goemana *

mOde a miquinos operatrinea em geral, coraeteritado pelo tato de

•

toe tSiS que e distancia *atro o *papados o a tanta da $100444440/
•eja sempre a meou, g ritando ~pra o halo . 00ptadof ao0 ormoseaw,

Oda !coa4 compreendendo , ainda, um grupo multiplicador, dooti"

** golilha

para

astisameuto de °arrolou e travtneato na pcnii0o 4,i

-40 to4tioaaaatop 41 de 4 stuagEo de Alavanca conectada
▪

000jo'nffi rua posto de equilibrio &o teeeiedeebene0d

19t

40$

ddpSd~e.r.

* pOe;ido depositida no Reidirtigio do Pabobli a
d YbOO.14 ao o4 de
Olho

4À4! 1965,

DO eta 21.149./
ge

FOto& de 4 pot** OpeeiOatada*./

1101*

elemento ' 4*

goanterimaato Idnaarminte a elownitIto acionador dotado do me',
m* ~coa Ode elleue embroma% de jogoe de lamelas que ~atm
•

*4** iree ampofee

o ~lundu etomente acionador, • pór

4* abaioneto* pReDonestenente inteotadoe, que

Paato a o

meios

~Me* 40 minulmo provocor o deslocamento angular de um eis

zot,ao 001, ge. pelod sebo apropriados, esti conectado

A "quarenta reivLodiat e prtoridtdo do

.

0
i Nírni
si I,. areemer
rl %.ã:Maiiii I1
e
n 111;:i4 le I I
I

CORO CARROS DO EdqUtak DO ~UR,/

moa

.

~
...;., 11en-WPMIII4
11 *
:40 si-4

11,031.14,1 10 da usea00( AMPUIÇOAMENTO NOS p lawax illed DR MOO .

t Apeefeicomeato

i

meio

de jogo.

tr,.ncr:c.rama rotootO

gestkaomtp 45-41.10 ionestada A. !atoe de ociendWentordito* moof t.

}.

: t";
DIAR10" Of101)9,:'(Seção 111)

1Qu arta-faira

.

.; .t'1

• t,•.,
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;

•
1t

11

j

1 1.

-
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OJL or ao ponto de orvalho do vapor o 'ágluai aquecer a sib ce separada, pa9

jde ~re9iento tambem, e por s elementos adequados, conect6 4o. tr JO
gos elT . ébgranagaos transmissores de movimento rota cional.ao eixo
aó

,a6mo'-e' dele os fluoretos residuais; condensar aabso rveot -da Easea
O•
Mn*
. .
I
entes, uma solução aquese de rluereto de hid/ogenio, numa con c entraça0 ein
X.
tida dentro da faixe de 50% e 39% de HF, em peso; e recircular dlta'abállb4(
40 pare a calcara de vaporização:

Saída da caixa, para transferencia à tomada de ferça , da máquina, 012
dos referidos jOgos de embreagens dirigindo , o fluxo pare meios quOI
revertem o sentido rotacional em salda, e outro dos jogos de embrea
gem dirigindo o . fluxo de ferça para meios engrenáveis a grupo mui ob

A requerente reivindsca a prioridade do correspondente

-ig

pedlOO'VAW

A. ,: 21
pOsítado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amerlea, em c4.0WW
¥

tiplicador adaptado ao eixo de salda, e operável por elemento de ca
mando vinculado a caixa por elementos adequados e que dispõem de-/

Raio de 1961, sob n o 113.270.

Ponta n o 1 do total de 20 pontos apresentadOS.

elementos localizadores dos engrenamentos; pelo fato de o posicio
na:mento da alavanca que corresponder à rotação selecionada, exata

e

aecessáriamente operar os elementos diretores do fluxo de fera
Saída na *rotação selecionada, e a mudança da alavanca, de comando 40
oi' llosicionamento para outro, certa e necessáriamente comandar els.
mentos que primeiramente desligam os meios de embreamento interrom.
pendo a transmissão do fluxo de fOrça, e depois atuam a elementos ./
de freio atuáveis quando a alavanca fôr colocada intermediáriamente
tare as posições indicativas dos sentidos rotacionais, e permnie.
cena() atuado enquanto a alavanca não ler retirada dessa Posi9ão, as
posições intermediárias entre a posição de frenagem e 'a

de rotação

em qualquer dos sentidos rotacionals desobrigando o.freio, de modo/

a liberar o fluxo em salda, e conseqtientemente,,a árvore para ser
girada manualmente./

/

Ponto n o 1 do total de 7 pontos apresentadoS.1
108

414

iil ."

2EAMO Na 198.115 de 4 de abril de 1968./
Aequerentet YE0CEC.X6VEI8 E D8COBA40E6 LTDA./S$° PAULO.,

40:11t-w„

larint-tm

Agie
11111!
:em

}o410 Industrialt NOVO E ORIGINAL MODELO DE CONJUNIO DE ERT0Fan08.
ReivindleacOes../
1 . Novo e original modelo de conjunto de estofados •
p
9ge Se caracteriza essencialmen te por ser o sofá constituído or /
Uma armação báaica constituida por um retângulo (1) feito com perda
de secOlo retangular tendo em cada extremidade p;s (2) de seeçÃo qU4
drade sendo nas partes laterais fixadas travessas verticais (3) dei
SeCçã o retangular, em cujas extremidades se fixa uma caixa (4), uma
em Ceda lateral da poltrona, sendo tais caixas estofadas, deixando/
:Mostra nas extremidades elementos de madeira (5) e Abre tais cat,
Xa s se apoiam os descansos estofados constituidos por almofadas (6»
c assento e encosto formam um &nico conjunto compacto (7) que $e ess
loco sabre a armaçÃo (1) apoiando-se stibre tirantes metílicoa./

11,,RMO N Q 139.467 de 20 de Maio de 1962
nequerente: COLUMBIAN CARBON COMPANY - E.U.A.
Privilegio de Invenção "PROCESSO E APARELHO PARA PRODUZIR S'ILICA AMORFA PIO •
,dENTO"

P onto na 1 do total de E pontos apresentados./

8EIV1NBICACOEQ

1 — Um processo para produzir silica ' amorfa para pigmento, caras
torizado por compreender as seguintes fases, em sequáncia: vaporizar, em

st,

Ye ciimara de vaporização. uma solução aquosa da ácido fluorídrico, de uma.
Ooncentração contida na faixa de 30% a 39% de HF, em peso; passar .a nisto.
Is da vapores resultantes atreves de um leito permeável de sílica cristan.
Aer mantida numa tempera6re superior à temperatura de condensação do va

por d'água, mas não superior c 221 0C, em uma eiimara_de reação, e assim ge.
ssr uma mistura de tetrailuoreto de silício e vapor d'aguat tirar a mistu.
se de c;mara de reação e misturá-le completamente com um gás contendo oxi.
gãnio livre e um combustível gasos, sob condições de extrema turbulÊncia,.
nem combustão substancial, e imediatamente deposi, introduzir esta UltimaAdstura em uma zona de combustão altamente aquecida, de uma c;mara de hl
drelise, e ali queimar o gás combustível e hidrolisar o tetrafluoreto de .
para formar fluoreto dp hidrogãnio e sílica em suspensão gasosa

Tà5140 5 5 121)+99 de 22 de julho de 1965.
Requerente: ALFREDO BUONOCORE • MATO 020680,
PROPUIBIO
Privile g io de Invenção: 4 COJUNTO Da

1~0,491)44,

REIVINDICACUS

1,otirer suspensão da camara de hidrelise e separar a sílica em suspensão
Sontlde neJ, ,,NorwAIWpdaa.uenvaii4s4a5a1 J aSUSeCies'de 'c' c'ofina.sientO dom

±:25;;;

Março de 1971 na
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as -

quais a suspensão pode entrar em contato são mabtidas ;uma temperatura surs

1 -Conjunto de propulsão para embarcações, oaCeotaittfttoá
•
I. audi
preenger 1 ” :-:.irlente a carcaça envoltária, quX artiomIMPI 4017,111E

9-

12( - Quayta-fe,fret . 3

MÁRIO Off

:Sino superior, ao qpadro de pipa da embarea0o, dg riamo Ime$,Auz Us
'tremente, por:ft mantida devidamente afastada- do boro@ p er. repoiPee ddeSt
eiador ou de enecisto, dito conjunto sendo equipada ainda, exeerafaeneek,
00m tuba alavanOatro y e contra reangate, formada Por Ita ata X aterak ar,11144
%a, presa por uma dam extremidades ; popa do baroo, e tende a sestrysiffli
, aentada, correspondente, a uma trave, maliente lai.kalmento de rafeel44 /
'21arcaça, esta sendo equipada temb46, prOximo de nua artieulaple epeetet,
p

í

,

litois um nevo braga de alavanca, aoionador dê um intorruptOr ,s intoroaladat
Leo - i rcuito de alimantaqao do motor •olonador<
Ponte n g 1 do total de 1 pontoe appaseaceciee,

• eters omtoêLeada goe omotitutose Le§

dik Mak

ef5101 011-1~

Pugnais ~ate mo estros dae qual' es flenft 40463 tikrtef
pez ellindem 4 por doia ~ft eorpOs el/litdrieoa ~Me 111052

40.0

pe Nd% gle ponte de 1100o oea5 1044041 e poeSf1~04 dedpIlif

posaudees douto e sua tateado Tflelagess do dLtm.i pi 1 solde
doe de &destro idtoUoo por usa dos teraluaia; e por ea deo egpies0,
sprisientar.sa -totalmente lio e neen li.ir5 oolieldede; é pele NO
de os demais corpoa Apreientaaeta tela ou Mais varil5k4 de ddideeke:
decente e sua extendo, • pelo tato do late* *p apos serem Lm
providoo de orifício* por ma teealaeldNI
pente oo i do totaL, de g motos opeopomeoeoeme

1

TERMO N g 162.232 de 8 de agasto de 1964
ALgmADDA
Requerontes ROBERT BOSCH
Priviligio de Invençao °PROCESSO PARA FABRICAR CAIXAS OfteINADAS A surde
BOIOORES DE IoN/0(0 DE mlounue DE OOMDUSTX0 INUMO
REIVINDICICOES

F16.1

I - Processo para fabricar, Caixas destinadas a distribuidoRá 50

'11W:10 11 g 198.053 de 1 de abril de 1968./

igniqío de m4quinas de Combustio interna, que censiste em um copo estir,1

%quarenta* OLAVO TU= Bámos.isito PAULO./
14od;10 IndUStria lt

NOU E

ORIGINAL CONIUWRA010 of TAMPA

do de falha 'de aço e em uma baste cilíndrica aca, ligada
PARA Wa$I...

tHÁM8,9e(

com O

primeiro 4

praprio para a montagem do eixo do distribuidor, caracterizado pelo fatpa
dok . que o copo 4 munido com um prolongamento, dentro do qual g colocada 1444

Retivini1ca2Oaa../

1 Nova e original-configuraçRo em tampa para vasi/b0-

peça bruta os forma de pedaço de barra de' material . prensável, o ligada
com o copo de ar mediante prensagem sob escoamento de material em uma mg

1Res, caracterizada por constit'ir.se de um corpo cilindrico que por

de com o auxilio de &abalos que se movimentam em sentido contri;rio, sena

40 dos terminaiel vedado por uma parte saneava, voltada originai .

do, ao mesmo tempo, o furo para o eixo do distriboidor , preparado com exoe*

sente para o interior; o por este cilindro possuir no extremo oposto ao vedado uma flane@ perpendicular as paredes do corpo, onde se/

cio da um trecho permanecente entre os mbolos de prenáa.

pitei' uma reentrencia concentrica do corpo; e pelo fato de esta ra<
eltrericia ficar orcirima ou na linho das paredes laterais do cilin

pedido depositado na Repartioáo de Patente daH 61emanb3 em

Aro.,

Finalmente a depositante reivindica A prioridade do correspOndent,
do 1965 sob 11 2 B 73 334 Ib/491..
Ponto no 1 do total de e pontos apresentados.

Ponto n o 1 do tut41 de. 2, pontos apreseutados.f
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% kW wg 198.155 de 3 de abril de 1963./
láequereatet pa WIDO ANUM) CAPUT° •/830 ramo,/

1W10 ;ftdüstrialas NOVA R ORIGINAL CONFIGURAÇÃO IN PEÇA PARA zigag
RO .

GAZ./
ReivindUaCha./

1 ..,NO Va e 0+4101 coRriguraiRo eu peca para 1~4~
• n••nnn•

31 de

agOsto.
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tde
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f'e
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MOSOAS,DB XSPE5SUB1 VARIAM', A PARTIR MB QUA ,_,
QUER mATEsags KINERLIS BUSIVBIS PASTIOULA
TE 'DM rtoRo a sgVe Milite" 2 . 220PUT°8 AS
OBTIDOS"
,
RSIVINDICaçãO

Requerence:OSEMABIA '30ápà6 FERIÀNDEe i - 'SÃO7-1AUIO
PRIVILÉGIO DE INVENÇÃO

ns•

; •

•

,

ENTRETENEMENTO SOB a ',.)RM.A DE p ANÇAMEWO O.

weaDon
ttRIVTNDICaCOE0

1 NOVu ENTRETENNIMENTO á0B A FORMP DE LANÇAMENTO DIR/GIDO",04,

,1 Proceeao e aparelho para fabricação Se 31bras 104
saa, de espessura variável a partir de &sim:lues mmterice minerai°
síveis,-particularmente de vidro e seus derivados, e produtos amola ob*
tidos, caracteritedo pelo fato de compreender uma caixa metaioa que 14
dó apresentar vdriae formas de acara° com a orientação do aparelho, 04
'Ode 'funcionar em quaisquer poeiçaea porém preferentemente em posigEo
libileontal ou vertical, estando sana caixa revestida internamente 0014
peças refratárias que forMam copos. cuja repme gaade interna deve estar dt
me comunicação tom o tanque de derretimento, criando assim um nível 184
tico .de material derretido no tanque e no copo
Rei .haica -se prioridade do correspondente pedido,dSie
Uositado na Repartição de Patentes da Trança, em 14 de junho de 19‘&
sob o fie 1897.
Pontani l'de 13 ponto:: apresentado.

râoterizadup10 feto na • :e epw, senuat /Jur um m6ve) dotado infe”iormente.
de ps os ~Sio e encimado DoT gaveta; e esta por tampo eptad n de um cor.
Veniente nximern de ortfictos de diã' metro 5.tanderl i 'ado par p permitir
entrada d e um disco padrão de lançamento.
Ponto n 5 1 do total de , 8 puni os aoree..~,á

7

178.761 de 15 de abril as 1966./
ttliM0
tequerentet BANESTo LACAZ AACHADO-./SX0 FAuLC./
Privilegio. de Invenção- AFIADOR MANUAL- ' DE LAMINAS DE B4RBEAR•/
Reivindicações./

'r
1 - ditador manual de lâminas de barbear, paro uso Bidivi.

TERMO N 5 137.822 de 9 de abril de 1962

dual,' caracterizado, em asseando, por os, estOjo de madeira-, plástico ou

Requerente: - C.E.E. COMPANHIA BRASILEIRA DE EXTRUSÃO- SÃO PAULO

outro meterlal, disposto internamente com um ou dois pares de cilindros
afiedoren, disposta; longitodinalmen.d e pa pal elos entre si, e um anal°

INJEgo'

Privi14gio de Invenção "NOVO DISPOSITIVO DE FECHAMTO PARA Wein& D,

88IVINDICACOES -

es limina • 'fiar, sendo que as paredes do cotejo apresentas dupla ceer.
trânclo em seus ledos longitudinais que deixaras vista os cilindros afa
dores, permitindo a movimentagio manual destes com a palma da mio, nus / eadmento de iraivein, para executar o afiamento le lâmina./

I . NOVO DISPOSITIVO DE FECHAMENTOS PARA MÁQUINAS D2 INJZOW ke:

Oaracterizado por compreender inicialmente quatro colunas retilinsaa,a1901
postas paralelamente, duas superiores e duas inferiores, e ao lon go d os 04
(lues desliéa a placa de fechamento, Onde ;. fixada ulica das partes d'S MS
triz, Colunas estas das quais, nas duas inferiores, 4 montada uma r4guame

Ponto ag 1 do total de 5 pontos apresentados./
2

32

It

mula, deslisante sob ação de psitão.
P onto n* 1 do total de 3 pontos apresentados.

n

P28 Guarte.-feiret 3
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INL

MRictee Ne 17q .obl de 28 S,* abril do 1966
Requerente ': 1,UPEN%-ININISTRIA BIETALTIRGICA LTDA. -sn.PArzo
Pri,vi14510 de Iovençao: 't APERFEIÇOAMENTOS EM FOGAREIROS A agem
REIVINnIcano
1 - Aperteigoamentos em fogareirce a'gde, do tipo a ner
aplicado em botijaen de jaqueno porte, caracterizados por compreender/
um prato provido de um rebaixo central provido do uma n6rie de orifíci,
Ois que circundar um orifício central ao qual ee encaixa a saftla tubulad
TOequeada do registro de gg e aplicado diretamente ao botijao, registre
sete provido de duas coletar, esfdrices com rasgoe laterais de ventila' çao,
. calotas estas dispostas uma voltada para baixo e outra voltada pa
ra cima, cujas bordas se en . azsza pelo lado exterve do trãoho rebaixado dc prato, este mantido em posiço pelo distribuidor de onama
Ponto n e 1 de 3 pontos apresentados.

GO cede ema das exteemldades livres dos segundos braços de cal terceiro .
Par de aiavandas angulares dotado de um r41o, sendo tale rolos espaçados 0

alinhados de maneira que pontos pre-selecionadosem tOrne dos perimetroe
dos rdlos poderio reepectivamente fazer contano com dtto recipiente adea
pente3 borda da aba e em pontos equidietantes removidoi em uma segunda dl
roça°

a

partir dos centros de ditas.terceira o quarta parede, lacereis

g

postas, de dito recipiente; dispositivo associado com e conectado a cada
par de alavancas angulares pára enviesar resilientenente ditos rolos As en
as posições de contato com dita parede lateral, pelo que cada um de uma ele
alidade de recipienzes Ocos 4 identica o precisamente posicionada forcando-se cada recipiente contra ditos pontes em ditos rolos, e opondo-se à ei
' força de dito dispositivo dó enviesamonte rovilienta, enquanto ditos roloc
fazem contatmot suas respectivas paredes laterais assoetadas, adjacentes
à. borda da aba do respectivo recipiente,
Reivindica-fie a prterldnde do eorresposdantn pedido depositado ta
Repartiçâo de Pa'-.entes dos dotados Unidos da Am6rtea em 1 de alartl de joK5
sob oc ehe.eee,
"doto :1" 1 lo nota, de 12 iJontos toreseotados.

no. / TERNO N a 116.990 de li de fevereiro de 1960
RequerentesPILKINGTON BROMAS LIMED - INGLATRau
F1

t.

Privil ggio de Invenção "PnocEsso APERFZIÇOAMEKTOS PARA (PRODUIR UtA Pua.
OA DE VIDRO E gDURECIDO E AFARÈLHO PARA lamenxe Do ,:EEo"

1

TGRIO NO 1Y8,85r de d9 de março te 1966
Requerentret VIDROS OORNit'a BRASIL 6/A.
SXO PAULO

- Processo aperfeiçoado para produzir uma -laca de vidro endu-

ent.vtItg to do Invenção 'APARELHO DE POSICIOIJAM'alWr

recido, tendo uma Área selecionada (destinada e formar uma zona es, visão)

REImuccAOss

111XVINDIOAMelee

tndurecida a um gr gu menor do que o reste do vidro, caracterizado calo

e Aparelho para Posicionar rotaciona e raii,almoote

C WILVO GbokaWleo do pleno da abe ieteengular U. um recipiente Oco retangular, de .
scirds cosi Um alinhamentoyr-selecionado, caracterizado pelo feto de come
6

fA

to de compreender o aquecimento uniforme da placa de eidro e a exposiçãoda mesma a ação de um meio de reefriamente brusco, simultaneamente dirige
do a ambas as faces da chapa de vidro, e a intercepção, nas vtrinhançat do

ereender um primeiro paretlavencas abguleres pivotelmente montadas em um

eldro, do fluxo do meio de resfriamento brtoco ddrieido sabre e eltuda a.

eRpeete e que tem primeiros braços Interconectadoe, de maneira que o moviminCre de um dos segundos braços de' dito par cause movimento iguai e oposto

rea, em uma ou em ambas as faces, de modo a restringir o volume do mcd6 de

de outro dos segundo braços ee dito par, sendo se extremidades livres ee
tate seg-undos braços dotadas dó um rolo, sendo tais ro/o g eenseados 4 ali^
tilados de maneira que pontos pr g eselecionadoe em torno dos perimehroo dos
3 ios pOderao, reepeotivamenta ferem eontete com um recipiente Oce retangular adjacente A borda da aba a na4acenks aos centros da g primeiras , a se.
aunda paredes lateral* oposta° respectivamente de dito recipiente; um se a
gUndo pae de alavancas angularee pivotalmente tontadaz em dito sdporte e.

resfriamento que chega à mencionada arca, meio s elo qual dita áre4 g meiem
endurecida do que o resto co vidro, •m coneceuencla do que, quando a Plama de vidro é fraturada, a citada eirea persiste como uma zona de

v1ei00

a requerente reivindico a prioridade do correspondente pedido do
positado na Repartição de Patented da Inglaterra, em 13 de feverei r o de •
se 1959, sob n A 5186.
'onto n g 1 do total do 18 pon t'' os aprásentados.

que t;it ' primelos bregos Intereonectados eimgermente a dito primeiro par.
de alavancas angularia conde cada Uma das extremidadso livres dos segundoe
braços de tal segundo par de aetaneme erimeparee anisda de um Alo, sendotate rololeespagados e •Unhados de maneira que pontos pri-celeolonados em
Mimo dos perfnenroodos rolos poderio respectivamente reger contato com dl
to recipiente adjacente A,borda de aba It em pontos equidietante g remóvidoe
ele Uma primeira dire00 : dos Centro da8 remira e quarto paredes laterais .
'opooteta respectivamenee, de .ditó
recipiente ; um terceiro par de alavancas
angulares pivotalmente montadas em dito suporte e que t g m primeiroal3raços
interconectades gentiamente 3 dito prímoor par de alavancas anqularos,seu
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