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SEÇÃO III
ANO XXIX — N9 43

' INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Portaria n9 031 de . 19 de fevereiro
de 1971
O Presidente do Instituto Nacional
da Propriedade Industrial, mio uso de
suas atribuições e- de acôrdo com o
artigo 14, item IX do Decreto númep8.104, de 22 de janeiro de 1971:
Resolve delegar competência ao Vice-Presidente para:
— Autorizar viagens de servidor
em objeto de serviço,
2 — Autorizar a requisição de passagem e transporte em objeto de serviço;
3 -- Emitir e endossar cheques, ma-vimentando as contas bancárias, juntamente com o Chefe da Unidade de
Administração Financeira. — Thomar.' Tnedim Lôôo — Presidente.
EXPIIDIENTE DO SENHOR PRESIDENTE
Em 2 de Março de 1971
Diversos
Fãbrica de Doces Cristal Ltda. (nc
pedido de caducidade da marca Madrid registro n9 160.309) • 1. Não
tendo ocorrido prorrogação do registro. prejudicado fica o pedido de caducidade de Fábrica de Doces Cristal
Ltda. — 2. Arquive-se.
Petroquimica Indústria e Comércio
• de Produtos Farmacêuticos Ltda. Inc
pedido de caducidade da marca Nahor
. registro 174.474) — A vista do pronunciamento da Procuradoria Geral,
Indefiro o p edido de, cadivIclade da
marca Nahor, formulado por Petroquímica Indústria e Comércio de
Produtos Farmacêuticos Ltda.
Teleotto Iridústria e Comércio de
Rádios e Televisores Ltda. (no pedido
ca Telmoto, rede caducidade da mar
gistro 209.945) À vista da inexistência da prororgação da marca Teimoto, perde o objeto o pedido de caducidade de fl s, 9 cujo arquivamento
deterrerro.
.
Labore tários Gravi Internacionales
S. A. um pedido de reronsid.eração do
despacho que deferiu a caducidade
impetr-cla para a marca Ryncle registro 222 619)., A vista dos pronunciamentos nó-à autos. Arquive-se o pedido ie relonsideração, por falta de
objr ..o unia vi que foi protrogada
a r- r'.Rynde.
5.'- a e rier Lambert . Pharmaceuticar
Cori r anv (titular do registra 229.835
m a - » S'er -Sen) . Np fo-ma do prom, n ci p rnto da Procurado ria Gerei
se.
Forma Kaia' (s t s .) AtnerinAr! . 1
• (,,, •
A . (no o.rl ' lo re cKlu
cidade da marca Farroaw registro ti»
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236.4231. À vista dos pronunciamentos constantes dos autos Indefiro ai
pedido de ,caducidade da marca. Farmaco, formulado por Laboratório
Americano de Farmacoterapia S. A.
Indústria e Comércio- Atlantis Brasil Ltda. (no pedido de caducidade
da marca Gloss registro 279.±17). A
vista do pronfnciamento da Procuradoria Geral, Indefiro o peludo de caducida d e da -barca registrada Gloss.
Cia. Riograndense de Adubos Cra
(no pedido de caducidade da aarca
AMMO-PHOS registro n 9 289.863).
Ensejado que foi ao titular provar c
uso da marca, à vis ta dos pronunciamentos dos autos, Defir3 o pedido de
caducidade, e declaro e caducidade da
marca AMMO-PHOS.
I Laboratórios Branova S. A. T ridústria Química e Farmacêutica (no pedido de caducidade da marca Ciclobase-t registro 320.589). A vista do
pronunciamento da Procuradoria Geral, indefiro o pedido de caducidade
da marca Ciclobase-t, formulado por
Laboratórios Branova 5 .A. Indústria Química e Farmacêutica .
Laboratório Farmacêutico Acirtion
Ltda. (titular da "marca Iodo Ferrol
Godoy, têrmo 584.172). Na forma dos
pronun cig mentos dos autos, Arquivese
Serviço de Recepção,
Informação e Expedição
Expediente de 27 de fevereiro de 1971
Foram mandados prorrogar as
Patentes , abaixo mencionadas:
The Parker Pen Company — Titular da Patente n9 03.554.
Lar Cia. Têxtil — Titular da Patente n9 03.591.
Cia. Industrial Brasileira de Calçados Vulcanizados — Titular da
Patente n9 03.625.
Amp Incorporated — Titular da
Patente n9 05.410.
Colgate Palniolive Company — Titular da Patente n 9 06.421,
Restaure-se e expeça o certificado:
E'rna, Hoffmann — Titular da Patente n9 73.092.
Diversos
General Electric Company — Titular da Patente n9 55.334. — (Unia
vez comprovada a legalização da patente encaminho o .referido processo
p ara publica..--a sua. exclusão da Relação de Caducidade publialla no
D. O. de 19-1-71, conforme Portaria

n9 1, de 11-1-71, estando a referida
patente em pleno vigor.
General Electric Company — Titular da Patente n9 61.318. ,— (Uma
vez comprovada a legalização da patente encaminho o referido processo
para publicar a sua exclusão da Relação de Caducidade, publicada no
D. O. de 19-1-71, conforme Portaria
n9 - 1, de 11-1-71, estando"a referida
patente em Wero trgor.
Luigi Galimberti — Titular da Patente n9 63.084. — (Uma vez comprovada a legalização do mesmo,
fica sem efeito a publicação de 19 de
ageSto •de 1970) .
Arquivados por falta de pagamento
d^ (ara final
N9 100.850 — Dunlop ,Rubber Company Limited.
N9- » 106.202 — Johanh Glockshuber.
N9 121.597 — N. V. Philips'Gloeilampenfabriken.
N9 129.607 — Halcom International
Inc,
Virgilio Maurizi.
N9 131.220
N9 131.563 — Compagnie Française
Thomson Houston,
N9 139.552 — José Jurado Fernandes.
.N 9 156.688 — Textron Inc.
N9 154.148 ...auunternehmung
Dipl Ing Arch Ciktor Seidel Baumeister Vormais Francz Simon's WTW.
N9 155.076 — Cassekka Farbwerke
Mainkur Aktiengesllschaft.
N9 158.945 — Imperial Chemical
Industries Limited.
N9 160.424 , . Meysés Nesanel Ejchel.
N9 160.644 — J R. Geigy A. G.
N9 161.106 — Office National Industrial de L'Azote.
N9 165.469 — United States Steel
Corporation.
N9 165.914 — Eastman Kodak ComliL)aa.s
170.929 — Commissariat a
ergie Atomique.
—Implementos AgrieoNi Antônio
Ltda.
— Arquivem-se os processos.
SECRETARIA DE MAVAS
Expediente de 2 de março de 1971
Notificação
Depois de decorrido o prazo de 60
dias, a . partir iap- ,esente data para
recurso ou impugnação e se nenhum
interessado do mesmo se valer, ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados para comparecerem a
êste Departamento, a fim de efetuarem o pagamento da taxa final, aen-

tro do prazo de 60 dias, contados dg,
data em que tiver expirado aquêle
prazo de recurso:
Marcas deferidas
N9 604,254 — Gumex Gumex
S. A. Ind. de Perfumarias — cl. 48.
— (Registre-se fls. 9-11).
N9 652.690 — Orchex — Standard
Oil Company — cl. 2. — (Registre-se fls. 20-22).
N9 690.009 — Merium — Merck &
Co. Inc. — cl, 1, — (Registre-se
Lis. 11-13) .
Marcas indeferidas
678.469
— Calmatos.s S. A.
N9
Instituto Bioterápico Americano Saiba — el. 3. — (Indeferido em ;me
do R. 270.704, em vigor, marca "Caimatos" na 'ci. 3, para o mesmo produto de terceiro).
N9 695.143 — Sopeça — Sopeça Limitada — cl. '7. — (Indeferido era
face do R. 298.988, em vigor até 29
de maio de 1974, marca "Sopeças"
de terceiros, na cl. 7, para os mesmos artigos) .
Apresente procuração de acôrão com.
o disposto no ari. 162, do Código
Henkel Cie. Gesellsohátt Mit Beschrankter Haftung — Titular do R.
n9 58.960.
Herdar — Titular do
Richard
R. 60.532.
Berkefeld Filter Gesellschaft Und
Celier Filterwerke — Titular do R.
n9 61..166. .
C. Frieder E. R. N. — Titular do
R. 61.306.
Aktiengesellschaft Fuer . Feintria.
Scheerer
chanik Vormais Jetter
Titular do R. 61.357.
Unifranck Lebensrnittelwerke G. M.
Titular do R. 62.556.,
B. H.
deanstalt Vormais Roessler — TituDeutsche Gold-Und Silber-Sclieilar do R. 62.651.
British Titan Products Company
Titular do R. n9 62.945.
Ltd.
Gebruder Junghans A.G. — Titular do ,R. n9 63.147.
British Titan , Products Company
Ltd. — Titular do R. n9 63.188.
Wilh. Schmitt & Comp. — Titular
do R. n9 63.191.
Farbwerke Hoechst—Aktiengesellschaft Vorm. Meister Lucius & Bruning — Titular do R. n 9 63.821.
Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft Vbrm. Meister Lucius & Bruning — Titular do R. n9 63.856.
Farbenfabriken Bayer Aktiengesellschaft — Titular do R. n 9 63.860..
Nordeutsche Hefeindustrie Aktiengellschaft — Titular do R. ri 9 64.133.,
I. G. Farberiindustrie Aktiengellschaft — Tltular do R. n 9 64.846.
I. G. Farbenindustrie Aktiengellschaft — Titular do R. n 9 64.849.
Elektrotechnische Fabrik Schmidr
& Co. C.M.B.H. — Titular do Registro n9 64.8762,
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1) Oexped,...nte cais repartzçoes
:publicas, destinado à publicação,
i:. erá recebido na Seção de ContaeAcações até às 17 horas O atendimento do público pela Seção de
itedação será de 12 ás 18 Pioras
2) Os (mai/tais para patmcaçao,
t. eviclainente autenticados, deverão
$!,:r datilografados diretamente, em
espaço dois, em papel acetinao
o'n apergaminhado, 22x33
cl,rntimetros, sem eine: .:das ou raS'iras
que dificultem a sa com,
preensão,
em especial quando corieverem tabelas.
$,3rtio admi4das cópias em tinta
p;êta e indelével, a critério do
D. 1 P1.
Y) As reclamações pertinentes
d . matéria retrnbuida, nos casos-de
efi. o ou omissão. serão encaminhade s por escrito. ü Seção de Redação até o quinto dia Util subseçúcnte a publicação.

(Seção

Março de 1971

III)

EXPEQ;ENTE
DEPAiRTMENTO DE IWP7-ZENSA NACIONAL

eneque ou vate postai, t ..n favor
do Tesoureiro do Depa; tariento de
(2 2,t(.()
Imprensa Nacional
contrato de porte aereo ei.i favor
da Delegacia Reg'.'onal npresa
Brasae'ra de Correeis e Te'e.,»yifos
em Brcsria

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA

61 Al o eu.so de poeie etc ,J) pura
localidade rido s;:J. ricla r CSS3
CMEPC. 0.4 o ç ;ao ou ser 0.40.0 meio de trasportv a D
31.,CO.GOSE.
errevrço rE
Ce
.ia de
Reg_o- aí da Eu iriJs L.
FL CRIA NO GUIMARAEE.; CorrLos e Te:c
03
DE ALMEIDA CARNEIRO
se obee; a coup ei, r o c .earnahan. to ao d.. .r o por
DIÁRIO •,.:}FICIAL
outras i-ãts, independealtint2nte de
acréscimo no preço
SEÇÃO
CiaPartaa.O.otO
beção aa p.t.c.,duce CO o xpechant 'a
alamolwa./ a• Propelaslaaa incluair .:ar ao Mirastirrta
O. n ntilactria • da Comlyroà.

5Pr 1bb

NB& O$CIrI5

at CeçetiL tn 1e ee tm3trise Nacional
fitts311,1A

7) A Delegacia R.eg.u.ail da
Brasileira de Ccereios e
Telégrafos em Braszl"a r, suta-se
o direita de reajustar os preços, no caso de elevact o 0'3 tarifas
comerciais aéreas, mcdar te avisoprévio aos assinantes
E771prect.

Sr Os prci,..os da as-3:...ciura poderão ser semestral eu a .u, 1 e Pe
FUNCIONARIOS
REPART1V5E.9 a PArateui-Aus
ini,-;:orc:o sempre no ao dâz
útil do ?nes submüentc O pedido
) As assinaturas sercto toma• Cr$ 22,50 de porte aéreo poderá s..:r mensal,
Cr$ 30,00 Semestre
ttti,a no D 1 11 O transporte por Semestre
semestral cea anual O rrazo das
vit aérea será co .itrctado te paraCr $ 45,00 assinaturas para o Extcr:or é sóCr$ 60.00 Ano
•
da- nente com a Deleacia da Em- Ano
transmente anual e r:A.'o
pn;Ja Brasiic 4ra de Corre'or e TeExt,
Exterior
porte por ria aé;•ea
leki: ru'o sem 1.-:ra'a Esta poderá
..... Cr$ 50,00
Cri 65,001Ano
•se ;., nearregar tamb,C..ni de encarna- Ano
nInr o p.:rrclo de assinatura ao
91 A renovaçao ser soN Neste caso. o assinante dilicitada com antecie'eacea de 30
PORTE AEREO
rigrá ao D 1 N o podido de assidias do vencimento da cw:naturci
1.7
flei°1,l'a e o penaiaento do valor Mensal
Cr$ 204.00 e do porte aéreo VC71COS, serão
cr$ 17.00 I Senzeitral Cr$ 102,00 Anual
suspensos indeperide-)tr-er"nte de
coree ,-...or_def:te, na forma do item
NUMERO AVULSO
seg'tinte
a r4a0- prév,o
- O preço do nurnero avulso figura na última página de cada
10) Para receberem os suple5, A remessa de rtzlewes para
exemplar
mentos ãs edições dos or; dos ofiasst-latura. Que sere acompanhada
ciais os ass'nantes deverão solici- O preço do exemptar atrasado serà acrescido de Cr$ 0,01,
de esclareCimen r os GrV47.2 . 10 à sua
tá-los no ato da assinatura
88 do mesmo ano, e de Ca$ 0,01 po7 ano se de anos anteriores
ap" :ação, será festa sói:unte por
ASSINATURAS

/..rJeesto
Argrivarrtento
caema(ares discriminando
Baeer & Schaurrte '- Titular do preste erclareciraentos quanto ao
os
eretos
conlorme
o
objeto
da
ba, nome da firma).
n 91.734 - Chin es Baruel LiR. r 65.243.
ciedede e em concordância com a
. - f"
Fá ,iricaNacional de ' Automóveis
C 11. Boehringer Cohn -- Titular rioriclade doa artieos reivindicados). mi acia • (Arquive
S.A. - Ti le:lar do R. n9 (15.558.
proente
do R. n9 64.694 - (Apre,
N9 832.438 l litaclis Makell Ltd.
Ba..:e=he Anilin .5,) Soda Fabrik curnw de acordo com o disposto no - (Cumpra o a.a. 31 e junte proart.
162,
do
Código
e
preeee
esclareSECRETARIA DE :,n ARCAS
cureçeo de ecórdo com o art. 162 do
Aktie;ageseilsehaft - Titular do Recimentos quanto a mudança da sede). CPI, aeresente novos eeemplares dis.gisero te, 65.8113.
Bac'ische Aniijn & Soda Fabrik
Protex - Gesellschaft Muiler Co. criminando suas partes integrantes e Expediente de 2 de nierço de 1971
AktlePgesel Is.chaft - Titular do Re- M.B.H. - Titular do R. n 9 60.943 neeeeórios).
Exigências
gistre IV 65.88a.
- (Apresente procuração de aceirdo
N9 620.397 - Kenwood ManufacTitular do Regia- com o disposto no art. 162, do Código turin,g
Pat 1 Lechler
181.731
- Ur. mege Pimentel
N9
(Woking) Ltd. - (Apresente
tro ri 66.205.
e preste esclarecimentos tendo em novos exemplares substituindo par- de Oliveira -- (O requerente deve
tes dos mesmas e pertences para as apres.entar nova conteaueçao à aprePro'ex Gesellschaft Muller & Co. vista o R. n9 341.422).
Farbwerke Hochst Aktiengesells- mesmas por parte integrantes para sentação .do pedido pare ser melhor
1VI.B.4. - Titular do R. n 9 66.406.
chaft Vorm. Meister Lucius & Bru- as mesmas e cumpra os arfts. 81 e apreciado peto técnico).
•
I. 1.7. Farbenindustrie Aktiengells- ning - Titular do R. n 9 27.226 - 162 do C.P.I.).
N9 180.304 Dunlop Rubber Com67.028.
9
ehaft - Titular do R. n
(Apresente procuração de acôrdo com
pany Ltd. - (Era lace do Decretoçyk'op Gesellschaft Emil Hof- o disposto no arte 162, do Código e
N9 692.603 - Textron Inc . - lei 1.005-69 modifique a natureza do
(Apresente
exemplares
em
nome
do
fmanr. -- Titular do Re n 9 68.177.
declare se a marca já foi liberada).
pedido).
Societé Maurice Blancht Parfums atual requerente e cumpra o disposto
Exigências
Etertm-d G. Remch
nos
arts.
81
e
162
do
CPI).
180.223
de Luxe - Titular do R. n9 261.615
N9 692.604 - Rex Chainbelt Inc. -- (Em lace do Decreto-lei 1.00569
Fittr loa Nacional de Automóveis - (Apresente procuração com podé'S.A. Titular do R. n 9 64.738 - res para receber citações judiciais). - (Apresente novos exemplares dis- modifieue a natureza uo pedido).
criminando precisamente os artigos
(Apreeente procuração com poderes
N9 141.273 - Pincrian, Johnson Si
Torres Y Ribelles S.A. - Titular e cumpra o disposto nos arts. 81 e Areociates Ltd. e Joec • ri Lucas (Inpara eeceber citações judiciais).
285.325
-(Apresente
prodo R. n9
dustries) Ltd. - (Paeee a taxa re1. Ci. Farbenindustrie Aktiengells- curaçao com poderes para receber 162 do CPI).
149 699.409 - American Products tenerte e, petição n • ka73n).
chaft Titular do R. n9 63.809 - citações judiciais, sem citar o decreIV 191.018 - Wakb co GuarienS.A. - (Apresente novos exemplares
(A pres(Rnte procuraç5-o de acôrdo com to-lei).
com a qualificação completa da re- ti - (Pague a taasi ç
o disp:isto no art. 162 do Código e
N9 227.8.10 - Ludwig Scherk - querente e cumpra o art. 81 e junte
1n1 9 191.791 - Pisoir e 'maestria de
preste esclarecimentos quanto ao
(Cumpra o que determinam os arti- procuração de acôrdo com o art. 162 Rei,etimento Ltci.i. - • i. zt . ;tie a taxa
nome (:a firma).
gos 81. 96, § 5 9 e 162).
de cieeeesito).
do CPI).
1. Gi. Farterei ndustrie Aktiereells.1\19 430.018 -- Laboratórios Frum..r.tunovic
N'' 101.954 - SucieDiversos
cher, Titular do R. n" 63.861 - test S.A. - (Promova a retificação
de CL.
(re.eee
a
•
(Aprese ate procuração de acórdo com de nome).
N" 101.957 - Mau: r J Aires de MeJ. P. Guimarães - No pedido de
o dissto no art. 162. do Códf,g o e
N" 433;019 - Laboratórios Frum- prorrogação do R. n 9 242.967 - (Ar- ' Cetros - (Pague a te o Ce depósito).
em
vispreste esclarecimentos tendo
tost S.A. - (Promova a retificação quive-se o pedido de prorrogação,(6IV 192.874 - Gaiol Industrio
ta o acne da firme).
de nome).
lhas 10 por ter sido apresentado a I e Comercio - (19 a: taxa sela•
!
1. G j Farbenindustrie Aktier.gells541.438 - Osterreichisehes Ins- procuração fora do prazo regularrien- tua ao depósito do pe.aeo).
ehatt -, Titular do R. n 9 6'3.862 - titut Fui Haemoderivate Gesellschaft tar).
I103.120 - Cr . • t arctica Pau(Aorese'ite procuração ckt aciardo com MBH - (Cumpra o que determinam
., lista Indústria Bran • ,-.1 de Bebidas
Valcan.
Material
Plástico
SJA.:
o dispoeto no art, li.,2• do Códiec 3 os arts. Cl. 96 § 59 e 162).
taxa relati' e Conexos -- (Pa"o
No
pedido
de
prorrogação
do
R,ágispreste esclarecimentos quant•o ao
N9 602.823 - Bozeano S.A. Comi. tro n9284.285 - (Indefiro o pedido va ao depósito do acudo).
nome d) firma).
Indl. e Importadora - (Revalide o de prorrogação feito-pela petição i núN9 194.654 - Cia. (neu , trial Bra,I. G Á Farbenindustrie Aktiengells- documento de fls. 18).
ira de Calçados Vuicenizados \ rui.
site
mero
12.817/71,
de
6-1-71,
pôr
-ter
chaft • Tit ular do R. , n9 63.866 1
cabras
S.A. - ¡Pague a taxa relaticld
tetie
sido
feita
a
mesma
atravds
675.917
Senrta
Ind.
de
ApaN9
(Apies-e.i i e- eroeureeão' ele -eardo com
va ao depósito do pedida).
ção rt9 89.460/70, de 10-12-70).
o disposto rio art. 162, do Códbeo e relhos Eletrônicos Ltda. -
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N: • 194.-793 — Werner Oldrado José
Kolbe — (Pague a taxa relativa ao
depósito do pedido).
N9 194.033 — Humberto Fechar —
(Pague ataxa relativa ao depósito ao
pedido).
N 9 195.010 — Frederico Ribeiro
Santos• — (Pague a taxa relativa ao
depósito do pedido).
N9 195.386 — Erwin Hans Becker
— (Pague a taxa de depósito).
N9 195.467 i— Raul Oliveira Santos — (Pague a taxa relativa ao
depósito do pedido).
N° 197.659 — Standard Eléctrica
S.A. — (Pague a taxa da petição
n9 15.348-68 — Cr$ 30,00).
N9 217.677 — ()Maculo Benevides
a Wagner Agostinho de Lima Rodrigues -- (Apresente novas las fôlhas do relatório- em nome do nôvo
titular).
N° 171.771 — Tsutomu Miura —
(Fica sem efeito a publicação de 25
de fevereiro de 1971, por se tratar de
exigência técnica).
N9 192.228 — Piazza Hermanos
S.A. Industrial e Comercial — (Pa'gue a taxa de depósito).
N9 194.768 — Manabu Abê — (Paguea taxa de depósito).
IN° 194.163 — Carbruno S.A. Indústria e Comércio — (Pague a taxa
de. deposito).
Oposição
Daca S.A. Indústria e Comércio
— Opoente ao Térma 119 192.228.
Metalúrgica Oriente S.A. — Opaente ao Ténue rair 19a,228.
Eletromecântea Mara S. A. —
Opente ac Têrmo n9 194.766.
Fabus, Associação Nacional. dos Fabricantes de Carroçarias para: Onibus
— Opoente ao Tênno n9 194.168.
Hatsuta do Brasil S.A . — Opo-ente ao Tal.= na 126.933.
Minnesota Manufatureira e Mercantil Ltda... — Opoente ao Têrmo
n 9 140.093.
Cia. Vidraria Santa Marina —
Opoente ao larmo n9 146.743.
Floriana Peixoto Ramos — Oppente ao Têntio n9 150.538.
Indústria 'Elétrica Brown Boveri
S. A. — Opoente ao Tarmo número
161.222.
Cia. Fiação e Tecidos Guaratinguetá — Opoente RO Tèrmo númete) 170.323:
Couros Ofco Ltda. — Opoente ao
Têrmo n° 170.561.
Daimler-Benz Aktiertges'ellschaft
Opoente ao `Carmo n9 170.878.
Alfred Taves GNIBH — Opoente ao
Tênno n9 170.878.
Máquinas varga S.A. — 'Opoente
ao Tarrno na 170.878.
Indústrias Elétricas e Musicais Fábrica Odeon S.A. — Opoente ao
Têrmo n9'171.640.
Barbet' Greene do Brasil Indústria
e Comércio S.A. — Opoente do 'rara
mo n9 173_958.
Metalúrgica Triângulo S.A.
'Opoente ao Têrma n 9 173.959.
Deca S.A. Indústria e Comércio -Opoente ao larrno n 9 173.959.
Máquinas- Varga S.A. — Opoente
ao Têrmo IV 175.846.
Volkswan do Brasil Indústria e
Comércio -- Opoente ao Tênue número 175.850.
S.A. Tubos a:Vazia — Opoente ao
Iarmo n V 176.028.
Dairrler-Benz Aktiengesellschaft —
Opoente ao Tarrrin ri' 176.197.
Frederico Franklin da Silva Filho
— Opoente ao Tèrrno n9 176.299.
Ferragens e Lanainat)ao Brasil S.A.
— Opoente ao Têrmo ia' 176.343.
rrol S.A. Industria e Comercio —
Opoente ao Tarma n9 176.385.
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Ferragens e Laminação Baasil S.A.
— Opoente ao Termo n 9 176.386_
Metalúrgica Manotti S.A. — 'Opaente ao Têrmo n° 176.409.
' Crosrol do Brasil Máquinas Texters
Ltda. — 'Opoente ao Têrmo número 176.976.,
Fernando de Alericar Pinto S.A.
Importação e Exportação — Opoente
ao TêT1110 n9 178.015.
São Paulo Alpargatas S.A. — Opoente ao Tèrmo xV 186.545.
Bicicletas Monark S.A. — Opoente ao Térma ns' 169.232.
Máquinas Varga S.A. — Opoente
ao têrmo n9 171.361.
L'Atelier Móveis •S.A. — Opoente
1
ao Termo n9 173.32.
Larrofix do Brasil S.A. — Opoente ao Têrmo n9 175.132.
Ferragens e Laminação Brasil S.A.
— Opoente ao• Têrmo. n9 176.717.
Ferragens e Larninação Brasil S.A.
—Opoente ao Tèrmo n 9 176.717.
lalicrolite S.A. Indústria e Comércio — Opoente- ao Tênia) número
177.616.
Daimler-Benz Aktiengeseilschaft —
Opoente ao Tarma n9 177.648.
São Paulo Alpargatas S.A. — Opoente ao Têrma n9 192.013.
Manufatura de Brinquedos Estréia
S.A. — Opoente ao Têrmo número
196.299.
Nadir Figueiredo Indústria é Comércio S.A. — Opoente ao Varino
nÇ 198.717.
Cristais Prado S.A. — Opoente ao
Jarmo n° 198.717.
ITAP S.A. Indústria Técnica de
,Artefatos Plásticos — Opoente ao
Têrmo n9 198.717.
\rolIkswagen do Brasil Industria e
Comércio — opoente ao Têrrno número 207.572.

Grac.foll Indústria de Cigarros Limitada — Opoente ao Têrmo número 178.990.
S.A. Brasileira de Tabacos Industrializados, Sabrati — Opoente ao
Têrrno riç 178990.
Fábrica de Cigarros Sudan S.A.
-- Opoente ao Urino n5-178.990.
Cia. de Cigarros Souza Cruz —
— Opoente ao Têrmo n 9 178.990.
Fábrica de Cigarros Flórida S.A.
,— Opoente ao Têrmo n9 178996.
Cia. de Cigarros Sinimbu — Opoente ao larmo n° 178.990.
FábriCa, de Cigarros Caruso S.A.
Opoente ao Térmo n9 178.990.
Arquivamento de Processo
N9 199.003 — Indústria de Ventiladores Verux Ltda. — (Arauivado
por não ter apresentado autorização
do inventor).
Republicação — Presidente = Secretaria Geral e Serviços.
•
D. O. 24, 25-2-1971,
Expediente de 27 de 'fevereiro
de 1971
Reconsideração de Despacho
N9 125.999 — Cfba Societé Anonyme
— Reconsidero o despacho de arquivamento após de, dar andamento normal ao processo.
N9 194.778 — Sigile Ind. Mecânica
Limitada. — Reconsidera o despacho
de arquivamento.
N9 195 656 Esteban Abriaga Lopez de Vergara. — Reconsidero o despacho de arquivamento.
N9 195.836 — Técnicos Com., rnd. e
Engenharia Ltda. — Reconsidero o
despacho de arquivamento.
Restaure-se e Expeça-se as Cartas.
Patentes'
al° 166.120 — American Flange &
Manufacturing Co Inc.
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PREÇO: Cr$ 10.00

A Venda:
Na Guanabara
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Agencia I: Ministério da Fazenda
Atendemos a pedidos pelo Serviço de ReembOiso Postal
Em Brasília
Na sede do D .1. N .

N:ai-co de 1971 751
N9 181.797 — É-aberto do Espírita
Santo.
Notificação
Ficam notificados os requerentes
abaixo mencionados, para comparecer
a êste Departamento, a fim de efea
tuarem o pagamento da taxa final
a da primeira anuidade dentro do
prazo de 60 dias:
, Privilégio de Invenção Deferidos
N9 156.896 — Conjunto combinada
de vaso sanitário e lavatório. — American Radiator & Standard Sanitarl,
Ccrporation.
N9 172.385 — Nôvo suporte Ara
ticulado para espelho retrovisor.
Trivellato S. A. — Engenharia Ind.
e Comércio.
N° 158.744 — Processo de polimerização. — Deutsche Gold Und Silber
Scheideansialt Vormls Rpessler.
N9 173.722 — Processo de formação
eletrolitica de camadas coloridas da
óxido sabre o alumínio ou saibre ligas
de alumínio. — Pechiney Compagnie
de Produits Chimiques et Electrometallurgiqu-es.
laa 146.855 — Aperfeiçoamentos no
processo para a produção de dinitro
tolueno. Sumitomo Chemical Coma
pany Ltd.
Na 152.153 — Proçesso para preparar co-polímeros de enxêrto dis-argentes óleo solúveis e composições
contendo os mesmos. --a Rahm 8a
Haas. Cornpany. (Deferido com exclua
são dos pontos 12 e 13).
N9 175.905 — Processo para a dea
larmação avoaimante de fitas de malérias fitrasas ainda úmidas da fa•
aricação. — Arcana Kommanditsellsa
chaft Dr. G. Hurka.
Na 127.025 Processo de tratamento de materiais polímeros e para
preparar navos esteres próprios para
tal tratamento. — Lesl i e Mackenzie
Valeraiae e Henry Fleteher. •
No 138.210 — Processo para a siaiiba o de cara-das de oxalata sôbre
arames cilíndricos cie ferro e de aça
com leal ao teor em comranente, de
, i ee e sola-. 5 9 anerfeicoarla vara asa)
fim larafellaceellscheft Aktiangea
Gee elaaar fi.
No 163 472 — Processo cara a oba
"-acari a s yr:metei mono-zóicoa iriso'
'13,rtr.”-erke Hoe4
i úvra, P U1
, 11,1- '-"+Pp•-"11-,Chaft.
N" 187 479 -- P I:nreS!'0 n-Pn ra orodua
"ir arn e apraaarada e araaes.- • nara
facilit a i a --raaag n rh! rn-,.."M.1,n C7 9 ca.g
taliap aar
',numero. —4
lar
Claern'(--- I ra (aefea
d
c'rucaraaa c das 2 1 "
LOS).
Um marlIaa d e Tacipia
N° 171_221
ente. — Beeeharn Group Lima ed.
Privilégio de Invenção Indereiídos
)1g 171.Cal7 — Aaerfelaoamentos era
r (Mo para pintura. o- Durval Santos
Miranda.
N9 179.2'71 — Aperieicoamentos en1
ou relativos a fogões a gás. — Amadei
Cicchetti.
Desenho ou Modélo Industrial
IndeMridos
No 168.525 — Nôvo modêlo de inala
teadeira. — Osmar Galafa.ssi.
N9 199.385 — Original configuraçãO1
proporcionada a tampa de panelas.'
— Metalp/ast Ind. e Com. de Alurnaa
ai o Ltda.
• Foi Mandado Prorrogar a Patente
Abaixo Mencionada:
Indústria Inajá Artefatos Copoii
Embalagens de papel Ltda. — No pe.&
dido de prorrogação da pat. 5.400.
Cumpra ts Erigènc.ias Técnicas
No 182.977 — Flinger Internationat
Export Ges MBH. — Notificar o rea
quarenta.
N° 173.820 — Máquinas 3' :GrtadO•c
ra S. A. Com . e Ind. — Notificar
requerente.
('
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i N' 588 773 - IMCOM Imp. Comei*.
+ cia por falta de cumprimente de exi terceiros, da classe 40, para os moa'
Exigências •
• ciai ltda.
i
Ias
n Fr:..19 os .
Remela).
N" ('S' .413 -- Duvolks •• Duvolk ,' N . 601 600
Controlo Adm. e
N. 172.011 - João Hope Industrial Sociedade Anónima. - Notificar o, "João Walbirg e Bana vVildrner
1.,isilliair dta .a ee reeas e /Acessória' Comercio.
o
sea
Lici..,.
a
no
pedido
de
tratisferencea
par
Indeferido
•
em
cees.e
8
N (11217.3 - Econorma S.A. EcorequOente.
(arquive- faca, d s l'e e izirea 217.1,1 e 212.210
N° 160.087 - R.olf Bons. - ApreJ nome do termo 200 980
E nanciamento e InvestmienI se o pedido de anotaceo de transfe- en i •'rc- e.' ,. 21 1-79 e 12-7-72, mar- ! nomiaa
procuração
com
poderes
.para
to.
sentei
o-l e nto ia ca n,:',(r,iu
i
tência
.por
falta
de
com
-ri
.
Ii
,
•
aeagen"
de
terceira;
•
desisOr.
-• a l
! !exigência de fls. 25 eis que o do- e,
.1 N" 62/.407
4'
Mercir de Me..
Twtron Inc. -No ne,dida de trans- i curnento de ts. 28 proaa a penas am! !
oeiros
t
N!!
a72.775
-Go,-i.w.,gen
Gota
do
documento
de
cessa)
i
Si
g
,Tlatário
ferêneia do t. 178.945 (pague a re- i o
N" 030.597 -- Associacao do. Diri1^ e Aceesáiies pa va Auto• i
' !- \,,,::: a( o
quereáte Mais urna taxa de anotação é sócio da cedente).
gentes (aistaos de Vmpre,a do Braclasse
21.
Indefai
!móveis
Ltda.
refer(f.nte a alteração de nome e anre- Ar,quivados por mita de ua garn ent. rido em Ia , cias regi:, roa 217.151 e • sil ADGE-BR.
sente' procuracã,o de acordo com o
N 9 634.260 • IBRASP Insuturo
da taxa final
'I5.,'72e!') em e!* ).- a te ''1.
. - -.1 - 7 9 e 12-7-7e.
art. 162 do C.P.I.).
T11.-YCa Il n...:) , • kl -Vollzsvie reen" de te'- Brasileiro ca Secietaria Protisemnal.
s
Ku
iers
Mas1n',cluard
47
As3
N'
1..1
Bèch-Nut Inc. - Titular no pe635.593 - Oreemizaçáo 'revide!'
.
cenas na cluee, 21, para os mesmas
elido de alteracão de nome para o seu ehinenfabrik.
; (Remar Ltda.
artigar.
do t; 139.983 (apresente nova proN9 13.064 --- Lajos KadAr
N9 64 .i',03 - • Belvetia • - Helveti (1 N9 639.143 , Telefax' Serviço de
!
-orarão a requerente de acordo com;
! Arquivem-se. Os processos.
Corné. c (o rio Automóveis I tda. - Comumeaçáo ern Taxi Ltda.
o resblvido no processo).
Ii classe 21. -- Indeferido
em face do! N 9 649.991 - Hércules Camarata,
Arquivados
N'' 6(1.104 - Goiana Imp. o laxo.
I
ornia Fellet
Ca.g Mill Company.
i ea.e,ro a-102 60 em vigor até 12 Se
No pedido de alteracão de nome do i N9 209.932 - Faancirco D a gni , autubio • de 197 ', i-narca de terceiro ea S.A
t. 1a8.469 (apresente nova •procura- i Antô nio Muench ---rnuiv
neacla-se al, para os mesmos artigos
ae ,:.
e
N" 608.202 - Karsaknan & Cia.
cão a requerente de acôrdo com o reN9 ,210.829 - Aloysio Tepedino - N ! 678.^20 - Presidente
Una.
Ind.
ele.
solvido no mocesso).
at quive-se.
Apa,re'lios Da/nes:ticos Freeidente Li-i • N" 690.11(1 - Darneit Discos e
Mi l,siii Toalau Chemicals IncorpoN" 214.708 - Hélio Mu lar Borba - tintada - -• clees.e 8. --Indeferido em. Promoções Artisticas Ltda.,
latee. -- No pedido de alteração de
i face dos reaistros 28'' ATA e :328.803
N9 691.405 - Goiás Artefatos de
nom(' do térmo. digo. da pat. 64.911. 21Alliwese!
em vigor até 21-i-72 e 2-5 76 marca Cimento Ltda.
Arquivem-se os processos.
- (iI presente nova procuração a re"e', ce teli- ,le". de terceiros, na classe a
N" 634.010 - sanitária. iramtan
quer( nte de acordo com o resolvido REPUBLICAC, N.O : PRESIDENTE.
rara (Is meamos artigosi
Ltda.
.
no P oce.eso).
SECRETARIAS E SERVIre05
Ni. 688.207 - Comércio de Motores
Transiefen•:cs e alterações de nona'
x . Sp! ral Patenl es (Oty ) Ltd . -No
e Ferramentas 1)..difermo Ltda.
19, '14
eedic
o de transferência
D. 0. de
do
t.e 25-2-71
183.193.do titular de processos
i
N" 661.125 - Motortecnica 3 Pis(apr( sente nova nrornração a reouei !caF
s oc:s-amanlaniaix,oldantillae sncaionnoatad!rosnoas
s psroe: tões Indústria e Comércio Ltda. Em 2 de março de 1971
Notip.cação
prociso).
1 gitiMes f ransferencias e alteraçõies Apresente novos exemplares exeluin,
doa expressão "genérica'', discrimiDepois de decorrido o . orazo de i3J! de nome do titular de processos:
Co'ntustion Er ! Ineerina Inc. - No
nando
os artigos.
(ai
S.
A.
ind!
e
Com
pedico de anotação de cessão e trans- dias, a partir da pres,ante da'a para i D,,,mimiim
ferência de direitos do t. 183.437. recurso ou impugnaçao e se nenhinn 1 cie nome do titular na marca D-Domi74 679.650 - S. Paulo Alpargatas
ta.piaisente nova procuração a reque- i interessado do mesmo se valer ficam i nium termo n 9 666.839 - D-Serveca- S.A. - (novos exemplares discrirente de acordo com o resolvido no notificados os requerentes abaixo fé, termo n 9 €67.684 - D-Serve-Café minando os artigos. sem referencia
•mencionados para =parecer a est. ¡têm() ti 9 687.685 - D-Serveafe têrprocesso) .
usa' ca genérica).
,Departamento, a fim de efetuar o pa-,rao n 9 (337.686 - D-Serv-Ca•fe, termo
N' 679.680 - S. Paulo Alpargatas
N 9 139 . :366
.Fong Eu . - Cumpra :go:mento da taxa final dantro do ie ra- , 6 .- 7.637 - D-Ser-v-Café International S.A - inovas exemplares sem refea reCorrente a exigência da seção.
'zo de 60 dias, contados da data em -termo n" 667.688.
rência a marca genérica, discrimiN9 i 189.060 .-- Union Carbide Cor-1!que tiver expirado aquele prazo is •
nando os artigo..)
Reivindique
somente
o,
Exigem:ias
pombo.
,
•recurso,
N 607,740 Formica Campinas
processo aperleiçoado para a produ- i
Cumpra o art. 72 bem como sua Ltda. Indústria e Comercio - (noa
Marcas Deferid
ão de particulas de cloreto de vinil.a.
Ç0
.
inscrição
no
CGC.
vos exemplares sem reteréncia a mare nal) resina que é uma decomposiN'' 593.0 i'3 - Fox - Ge,or Bohtiee
N.' 694.491 - 'Metalúrgica Mar S. A. ca genérica, discriminando os artieão t,io aperfeiçoamen t o.& Co. Aktie.rigessellschaft - classe 5
N. 694.990 - R.omosil Imp. e gos, excluindo das etiquetas e da reiN 9 180.757 -- Peter Glogovis'.ii. N'' 604.739 - Imp. - Ima Ind. de Co':: de Rolamentos Ltda.
vindicaçau a marca de terceiros
Notificar a requerente para numerar. Material Plástico Ltda. - classe 31.
R 697.632 - Auto Elétrica Vítor "Formica".
os ci!senhos de acôrdo com o relatoN9 589.527 - Leyncen - Farbenta.
,
rio.
briken Bayer Aktiengesellschaft __ Ltda.
N 691.912 - Comercial e linp. Noii
N 0b.
., 78 - Jose Saraiva Norte. Ltda. - (novos exemplares discriHien Joan Mary Méier. - No se- classe I
N 505.34
2
ilido de transferência do t. 190.408
- Expreso Real Ltda. minando -partes motoras" integranMarcas indeferidas
(prehminarmente esclareçam osreN" 649.777 - Bebidas Iviarumby tee de tratores.
1\19
- Sorensen - Ind. ''', S.A. Industna e Comércio.
queré• ntes a ciivergência entre o neme Com.619.388
i N 697.336 Acc.ar Repree,tações
Peças para Aitto.s Sorensen
Hermam Melei e o que9 S A. --de
N'• 613.808 -- Editora e Publicidii -1 de Rebolos e Ferramentas de Corte
( lo el)positante
'
•
classe
8.
Indeferido
em
faca
i Ltda. -- (novos exemplares discricons'a no documento de fls. :38-3„
•
do R. ;117.896 em vigor até 13-9-75, de divoli S .A •
I
HerMam Oskar Meier.
-maquinas imperatrizes".
marca "Sorensen." de terceiros na
N 512.061 - Longo & Sntos Co- . minando
N 698.014 - Brasitex Polimer In,
Chi. Teperman de Estofamentos. - classe a para os mesmos artigos.
' mtera
Ld cio e Incluetria de Auto Poças
dustrias Quimicas S.A. - (novos
N1'1'N 652.555 - Deus, Nina
ErcioN o pradido de legalização de nome soexemplares discriminando as generacial do t. 149.417 (pague mais uma , oae Dada Nina -- classe 8 - IndefeN''
408.724
-Ukicin
Hoshino
taxa de anota ç ão de transferencia . ) . rido em face do R 291 686 em viam Chohei Hoshino e H.aktio Hoshino. i lidades "maquinas motoras. motri20-12-73, Irial'ea "Della Nina" de
zes, operatrizes).
1
N9409.276 - Indu strias Graina)
r Ruti A g Vo
• mais até
h
Mr. schinentabrik
terceiros na classe 8, para os meamo-i S.A.
N" 699.089 - Toinloc - Traders
GaspAr Honeg,ger - no i pedido de artigos.
Exp. e Imp. Ltda (novos exe.mtrangerencia do têrmo de patente de N 9 664.976 - Movelux .- Ind. a
N9
521.866
-Indústria,
Comércio
n9 157.728 - (preste ! esclarecimento 1 Com. de Móveis Movelux I.tda. -- e Cultura de Madeiras Sgua.rio S.A. piares discriminando ou excluindo
tequdrente tendo em vista que não se cla.sse 40. - Indeferido em face do
N, 587.728 - Cabana Bar Lancries "máquinas operatrizes de precisão".
N" 699.373 - René Co/ao - (em
encoátra, junto ao termo 157 379- o do- R,. 284.447 em vigor até 24-643, mar- Ltda.
curne'nto)
.
se trtancido de marca apresente noca. "Movelux, de terceiros, na classe 10
1
vos exemplares discriminando a.rti•
Dapnemann Siemsen Gibler & Ipa- para os mesmos artigos.
N9 675.970 - Supergaz - Cia. Sugos de uma so classe,. '
nema Moreira - preste esclarecimenAVISO AS REPARTIÇOES
to a irequerente em face da divergên- e erg a.z Enga.rrafadora e Distribuidora
Transglobus ComérN 5111.0 Ia
cia lintre o seu come Furnier Und de Gaz - classe 47. - Indeferido em
PlJBLICAS
cio e Representaçoes Ltda. - (novos
Spere holznverk J. F. Werz Jr. KG face do R. 283.145, em viam. até 24
exemplares drafando corretamente os
Werialit Pressh e en o.lr e o que cons- ae maio de . 1973, marca " r eeergas"
O Departamento de Imprenartigos. excluindo "máquinas para
te n certificado do depósito no pais de terceiros, na classe 4'7 para os
sa, Nacional avisa às Reparti
beneficiar cereais (classe 6). discride cyigem as de fls. 16-17 Furnier mesmos artigos e do art. 7' n e 2, 5 e
ções Públicas em geral que
14
do
CPI.
.
minando -grandes implementos
UndiSpen Sperrholzverk 1 F. Wer
deverão providenciar a reforzalit .Pressholxverk Oberstenfeld.
colas.
ma das assinaturas dos órN9 681.990 - Alfa - Abastecedora
gãos oficiais até o dia 30 de
Sulbrasileira. de Derivados de Petró1W 039 109 - Volkswagenmerk Ar,
Oposição
abril, a fim de evitar o cume leo Ltda. - classe 47 -- Indeferido
ttengesellschatt - (novos exemplares
Alan Alurninio do Brasil S. A.
lamento da reme" a a parti(
em face dos registros 263 412 e ....
excluindo "alavancas de cambio, caropoeáte do Lérmo n9 161.488.
daquela data
325.677 em vigor até 4-1-72 e 17-6-13,
ros-berços carrinha, para máquina
marca "Alta", de terceiros, na classe
Diversos
O registro de ass....aa
de escrever, velocipectes" discriminan47 para os mesmos artigoa
va, ou de renovacão, será feito
do uu eN.cluindo "veiculo:: e :mas
749 163.644 - Cila Societe Anonyme N9 693.203 - N. S.. de Fátima contra
a
apresent,acão
do
em
.
partes integ
n tificar a requerente para aten- Ind. e Com. de Móveir N. 5. de Fárespectiva.
pesa
penho
da
des
der
exigência técnica.
I'V Unam Lida. tinia Ltda. - classe 40. - Indeferido
• 015.5a2
A renova ao do contrato de
em face do R. 343.884 em vigor Até
(a p resente procuração e no , o- c
01.ir Mathieson Chemical Corpora•
porte aéreo devera ser solipiares ree,iindicanclo apenas i enoà,
e•-têLcia,1 22-11-76, marna "N. S. de Fátima"
tion - no pedido de transf
antecedenrius.
com
citada,
de
terceiros,
na
classe
40
para
os
televiscres e seus aceaaorios , 2
para a.) seu nome da patente 70.725 trinta dias clo vencimento, a
eos" lace da desse mencione da,
do d'é transferência para o seu nome] mesmos artigos.
Delegacia
Regional
da
Empre(ciMmra a exigência).
excluindo ts expresoea -Com iaa o
N" 699.645 -- Sansáo
W S. Deisa Brasile;r a, de Correios e TeVenda de'
:
bem
classe
40.
Indeferido
em
légrafos. eir 14rasilia
Fr nces Eileen Deloffre - no pedi
auazes
;
N 526 93a
do ermo n9 133.554 -- (arquive-se face do R. 254.930 em vigor até 12
.1, vista
ema)
ti
A
S
R.
Lt•ea,
•
Julho
de
1971
marca
"Sansão"
de
c Pe Sido de anotação de tranVieren- ,
1
.
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Suvinil S. A. Ind. e Com. de
N9 483.753
Laboratório FrumN9 649.393 - A - Elja Mayer
o que foi reivindicado inicialmente
apresente novos exemplares discri- tost S." A - Cumpra o art. 95 Ezpacenkoff - (Novos exemplares Tintas - (Titular do termo númee procuração de acôrdo com o con- ro 680.998) . - Prove o licenciamen59,
minando apenas as maquinas operatrato social e autentique os do- to dos - produtos veterinários no órgão
trizes.
Exigências diversas
competente, prove sua existência lecumentos de fls, 15-16)
N•' 61.2.069 - Sociedade. Radio - S. Pata° Alpargatas S. 4. - 411gal, indicando ramo de atividade e
Marconi. Ltda. - (novos exemplares itular do registro n 9 275 061) . - -'N9 686.919 - Luwa 'A. G. - (No- número de inscrição no CGC.
vos
exemplares
reivindicandoapenas
discriminando , "acessórios (peças) Diga sôbre o pedido de- caducidade.
Glasurit do Brasil S. A. Ind. de
para automóveis cabíveis na. classe Pearson S. A. • Ind. e Com. - "máquinas texteis e suas partes in- Tintas - (Junto ao termo númetegrantes"
e
cumpra
os
aei'V.
61
'e
6 e "máquinas operatrizes", excluin- (Junto ao registro n9 357.754) .
ro 680.998) - Prove a transf. do
do "anéis obturadores, escadas ro- li Prove - o ramo de atividade. - 162 do CPI)
• licenciamento dos produtos veterinálantes, forjas e molas de válvulas. 2) Declare o número de inscriç-ão - N9 687.669 - Ind.. Erlo S. A. rios no órgão competente, prove o
N9 638.258 - Trincoflex Indústria no CGC. e 3) Prove que, na data - (Novos exemplares sem referên- ramo de atividade, declare o númee Comércio de Artefatos de Metais da assinatura do dodumento de ccs7 cia a marca genérica discriminando ro de inscrição no CGC., e pague
Ltda. - (novos exemplares reivin- são (19 de maio de 1970), -o signa- as "máquinas" e cumpra os arti- a taxa de anotação referente &
transf. de Suvinil S. A. • ind de
dicando. artigos de uma só Classe tário do mesmo era alada sócio- gos 81 e 162 do CPI)
para Glasurit Combilaca So(evaporadores classe 8) e "(trincos gerente.
N9 664.873 - Drei-S-Werk Ohwa- Tintas
ciedade Anónima Ind. de Tintas.
praa geladeiras clase 11).
Algemiro Manique Barreto & Cia. gacher Spinnereinadel & • Stahlspite
Dehydag Deutsche Hydrierwerke
•N9 654.563 - Organização de Ma- Com . e Ind. e Agricultura -- (Jun- Zenwerk Fr. Reingruber K.G. nutenção e Assessorias Técnicas de to ao registro n9 404.882) '-- 1) Cumpra o disposto nos arts. 81 e Gembh - (Titular do termo número
626.985). - Apresente procuraInstrumentos Eletrônicos Ltda. - Prove o ramo de atividade. - 2) 162 do CPI,
ção de acordo com o , disposto no
(novos exemplares diseriminand.o Prove que os signatárioe do doN9 502.098 - Velco S. A. -- Apre- art. 162 do Código,
aparelhos • eletrônicos).
cumento de cessão têm poderes para sente o certificado do país ( ia origem
Anilin & Soda Fabrik
alienar
a
marca
em
apréS).
3)
e procuração de acôrdo com o arti- A Badische
N9 659.827 - Engenharia Civil,
.G. - (Titular do termo númeo número de inscrição no go 162 do CPI.
Mecanica e Eletricidade Trienge Li- Declare
ro 650.732) . - Apresente procuraCGC.
mitOd-a• - (novos exemplares excluBrasmotor S. A. Empreendimen- ção de acôrdo com o disposto na
1VIuller Franco Ltda. -- (Recorindo "geradores r automáticos, apare- rente do têrmo n9,699.113) , - Pres- tos e Participações - (Junto ao re- art. 162 'do Código
lhos geradores eletroquimicos, gera- te esclarecimentos face à dualidade gistro n9 258.840) . - Declare o núDeca S. A. Ind. e Com. - (Jundores estáticos e eletrônicos, "especi- dos procuradores.
mero de inscrição no CGC.
to ao registro n9 292.955) . Apreficando ou excluindo "aparelhos eleInds. Reunidas Vidrobrás :fala. • - sente procuração e declare o núnieProfarquímica S. A. - (Junto ao
trodomésticos em geral, a-parélhos termo n9 467.613) . - Prove o ramo (Junto ao registro n9 404.051) . - ro de inscrição no CGC.
eletrônicos em geral, instrumentos de de atividade, declate o número de 1) Apresente o original da certidão
Laboratório Gross S. A. -- (Junprecisão", substituindo "benjamins' inscrição no CGC., promova a res- de fls. 16-21. - 2) Prove o ramo to ao registro n9 211.549) - DePor "tomadas múltiplas de corrente". salva da retificação feita no do- de atividade. - 3) Declare o nú- clare o número de inscrição no MC.
N9 654.384 - Rodoviário Trans- cumento de fls. 10 e' apresente pro- mero de inscrição no CGC.
e apresente procuração.
guanabarino Ltda. - (novas vias curação.
Calçados Fiausino S. A. - (JunInds. Reunidas Vidrobras Ltda. - com etiquetas discriminando os artiCanadian Hoechst Limited - (Ti- (Junto ao registro n9 404.118). - to ao registro n 9287.856) - Degos de acôrdo com a classe 21.
tular do termo 119 583.913) . Apre- Declare o número de inscrição no clare o número de inscrição no CGC.
e preste esclarecimentos em face da
N9 660.165 - Raul Fernandes in- sente a prova de que a marca está CGC.
divergência entre o nome ' da, titular
corporações e Participações Ltda. - em vigor no país de origem e proLaboratórios
Lysoform
S.
A.
Irmãos Flausino e o nome da firma
curação
de
adoido
com
o
art.
-162
(novos exemplares excluindo "apa(Titular dos têrmos na. 542.686 - Irmãos Flausino & Cia.
relhos de eXpurgo (classe 19), gera- do Código.
542.687 e 515.680) e Inds. Químicas
469.959 - Schering Corp. --N9
dores (classe 6), normógrafos (classe
i'ecelagem e Passamana,ria Tijuco Anhembi S. A. - (Junto aos ter17), aparelhos de ondulação perma- S. A. - (Titular do registro nú- mos ns. 542.686
542.687 t15.680) Legalize o documento de fia. 16, renente e secadores para cabelos (clas- mero 253.447). - Complete a taxa - Provem sua existência legal, indi- gularize o de fls. 18 tendo em vista
cando ramo de atividade e número a diverErncia, quente a expressão
se • 48), normógraf os, tecmgrafos de prorrogação.
depositada e apiesente
(classe 17), velas para filtros (clas- N 9 547.075 - A - Eron Ind. e de inscrição no CGC. - Quanto à registrando
procuração de, acôrdo com o artise 15), especificações aparelhos de Com. de, Tecidos Ltda. - Autenti- Inds. Químicas Arlhembi 8, A.. go
162.
apresente a procuração.
aproximação, discriminando apare- que a fotocópia de fls. 20.
N9 '785.131 - Baclische Anilhe 84
lhos eletrônicos em geral, equipamenSoda . Fabrik Aktiengeselischaet. tos eletrônicos em geral; instrumenApresentè procuração de acôrde com
tos didáticos, instrumentos de precio disposto no art. 162 do C5eligó
são,
N9 699.186 - Agfa Gevaert Akti•
MÉDICOS
engesellschaft. - Apresente proN 687.289 Organização Douglas
curação
de acôrdo com o art. 162
S.A. - (novos exemplares em pado Código e a prova de que a marca
pel consistente reivindicando marca
FARMAéRLITICOS
está em vigor no país de origem.
Mista - D • com figura - excluindo
das etiquetas a expressão "ComérN9 797.993 - Richard Abr. Herder. - Apresente a prova -de que a
DEN1ISTAS
cio e Representações".
marca está em vigor no país de
N9 687.923 - Metalúrgica Moderorigem, procuração com poderes
landia Ltda. - (novos exemplares
para receber citações judiciais e noVETERINARIOS
discriminando os artigos.
vos exemplares excluindo cortaN9 692.792 - Inc.oetermiC S.A.
unhas estojos com navalhas para
„Indústria e Comércio- de Equipabarda, lâminas para barbear.
mentos Termicos -"L-' (novos exemN9 663.215 - Rupturita S. A Explares discriminando as "máquinas
plosivos. - Apresente doeumentos
operatrizes" excluindo '"autt claves"
que comprove o arquivamento da
(classe 8 e 101.
constituição da sociedade na Junta
Comercial.
N9 697.547 - Usauto Usina. de
Auto Peças S.A. - (novos exemplaN9 784.866 - Badische
Ottlatgação 1.08
res reivindicando a marca de acôrdo
Fabrik Aktiengesellschaft. -- Aprecom as etiquetas discriminando os
sente novos exemplares discriminanarenosa
do os artigos e procuração de acôr•\
'PREÇO; Cr$ 41,60
do com o art. 162 do Código.
N9 698.104 - Equipas - Super
Ind. de Equipamentos peSuper MerDiversos
cados Ltda. (Novos exeinn'.arees exJoaquim
de Oliveira ik Cia
José
cluindo "forjas" (cl. 8). discrimi- (Impugnante do Ver/no nume• A VENDA
irando a generalidade "máquinas
ro 401.38V). - Arquivo a impugnaopetratrizes") .
ção.
Na Guanabara
1 09- 699.035 - Remire Com. e Reforazo Okamoto S. A. Chá Ricondicionamento de Baterias Ltda..
beira - (Impugnante do termo núAvenida Rodrigues Alveo
- (Novos exemplares einendicando
mero 377.098 1 . - Indefiro a imanapenas "baterias de carros - substinação.
Agència 1$
tuindo "aplicação" por ,"artigo"
as Hering S. A. Ind. e Com.
Vídeo .8an Ti-ataNç 699.763
- (Impugnante do termo n9 139.351).
man to C911 tVa Reflexos ri 5 Ttriesrisãc
Ministério da Fazenda
Indefiro
a impugnação
exernolare:; com
Ltda. - (Novos
Purolator -Inc. - (Junto aos rec
etiquetas. es:c.arecendo • melhor
gistros na. 205.365 - 309.397) 01 tende-se a pedidos peio Servtçu de Keeetib6ise Postal
art i on que deseja proteger'
_Nada na que deferir quanto o pe+
• Rol:1V c
699.788 - insta
dido cie alteraçâo da razáo
- ( N (V e yemplare s sem
gm Brasília
pois o registro lá está em nome de
rasuras, gral ando os a gos correta Purolator, Inc.
r • ) il . e discriminando ou f- NC ' _Iludo a
Na sede do
Metalúrgica A.s. berg Ltda. (No
,,eneral(dade "materiais e MA' cos") .
pedido de caducidade do registre núlw 635,798 -- Madeirera Miloa rui..
mero 175.607 -- marca Osborn y Regi)] a ,ize, ^ prildo de
n
1. Em face do parecer do Procuraacordo com o art. 96 do CPI.
1
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Março de 1971

N9 668.290 - Naturbrás AlimenN9 691.820 - Guimafrut SociedaN9 665.404 - Mercearia a Bar Itador-Cloral, indefiro o pedido de catícios
Ltda.
de
Exportação
e
Importação
de
Fruinarati
Paulista
Ltda.
ducidi de formulado com a actiçrici
N9 665.500 - Indusfio S. A. In- tas Guimarães Ltda.
ia° 45.798-62 juanto ao R. n9 175.607.
N9 668.448 - Indústria de Produind. de Chocolate Lacta S. A. - dústrias de Fios Metálicos.
N9 691.832 - Comercial Unida de tos Alimentícios Sul Americana Li:(Titu' ir do registro n9 286 239). N9 665.535 - Mercantil Candelá- Cereais Ltda.
mitada. •
13eclaa e a caducidade do presente ria S. A.
N9 668.830 - Bar e Café AngeliN9 691.851 - Bebidas Lo-uso LiregisVo.
N9 665.582 - Eludoxio Melo & Fica Ltda.
mitada.
lhos Ltda. .irguivamento de proeesos
N9 671.616 - Acrilume Letreiros
N9 691.998 - Bar e Café Jagua'N9 665.585 - Francisca .Diva RiForam Mandados arquivar os proLuminosos Ltda.
rani Ltda.
cessos abaixo por falta de pagamen- beiro da Silva.
N9 616.320 - Permetal S. A. MeNO 837497 - Lojas Decora/ar Lito da taxa final;
N9 664.714 - Navepesca S. A.
mitada.
Pesca e Indústria.
N . 69.2.193 - Sociedade Eletre Qul- ta is; Perfurados.
645.014
Auto
Eletro
MecâN9
ielqui Ltda.'
N' 673.577 - Gê:o Flocos S. A.
N9 664.721 - Sitara Sociedade Innica Panamá Ltda.
(94.076 - Malharia e ConfecN9 645.097 - Wiwi Auto Ace ,só- ter-americana de Matérias Primas
N'i 673.656 - Imobiliária Harmoções Cetanik Ltda.
Ltda.
'ioa Ltda.
nia Ltda.
N9 I.,4 41.222 - Produtos Auxilia-as
Welcomme
646.593
N9
Newton Carrêa BitN9 672.204
Textis Fidas S. A.
N 9 673.917 • F. ocieté dei Usines
tria e Comércio Ltda.
tencourt.
Chimiques RhOne-Poulene.
1\ 9 (32.581 - Ipel Ind de FraJ
oriaér-"
648.551
Indústria
e
N9
de Os aletroauímicos Ltda.
N9 672.234 - Naiz Comércio cê
o Biológico
Na 671 'Ta
de Acessórios para Veku Ice- Doces
Ltda.
N9 630.893 - Edmorba Actaa,órioi-, cio
Herb S. A.
norod
Ltda,
e Peça . . para Veículos Ltda.
eilia Ber-t aaferN9 672.391 - Eurico Leal de Souza
N 9 648.951 N° 674.99 -. Danino Imó t • e ReN9 6, ;1 8.025 - Comércio de Produ- baum
&
Cia.
Ltda.
m
entícios
Ocian
Ltda
672.409 - Editõra Sucessos in- pra entackil% Ltda.
N
9
tos Al. ,
650.218
incoma
r
ndústria
e
N°
N9 675.433 - Ernesto B-ancri de
fl59.609 - Fruta Canalândia Co. a rcío de Materiais Refaitários ternacionais Ltda.
S.
Ltda.
N9 672.676 - LV S. A. ConsulMeta:caiara l'aikr
N9 6ÇO.6.08
N9 675 710 -- Indústria e Comércio
651.716 - Livio Lima Tecidos tores de Empreendimentos.
Ind. e om. Ltda.
S.
A.
rnt
N9 692.742 - Padaria Mercearia de Artefatos de Tecidos Fiinek-Lã
N9 6E3.378 - Jorge Talcb
Ltda.
N9 654.821 - Móveis Caça Nunes e Confeitaria Lanhesense Ltda.
Arcibivem-se os proceasat
a- Ltda.
41(
Fora
N9 675.716 - Inbracel Indústria
692
864
Salsicharia
Zonta
N9
N9 654.924 - Indústrias Reunidas
^ porto
cessos abaixo em face do dis
Wagantina de Condutores Elétricos
Ltda.
S.
A.
Max
Wolfson
o art. 99 § 29 do CPI
Ltda.
N9 695.285 - Victor José Melo
Ne 3111.447 - Tecidos Pluma S. A.
N9 658.492 - Editara TV Sul Li- Alegria
N9 676:145 -- Mecânica Grão Pará
Lobo
e
Ornar
Brasil
Lobo,
N9 3.92.922 - Cia. Comercial de mitada.
Ltda.
Lá Teatilana Textilana.
Pro
Marketing
PuSIM
659.352
N9
NO 697.617 - Agência de Tu'
N 9 4E1.300 - Indústria ae Teexdos blicidade Ltda
Facor Comércio de
N9 676.359
Iberamericana Ltda.
e afalh",is Paris-Lã S. A.
Artefatos de Couros Ltda.
Prodiv
Promoções
e
N9 659.537
N9 697.868 - Restaurante BolkniN9 57.206 - Seibert & Cia.
N9 676.460 -- Bazar Relvetya LiDivulgações L tda.
N9 60. .745 - Indústria e Comérmitada.
N9 659.93i - Editôra de Re latas nho Ltda.
cio de aateriais de Construção Bor- Sociais Ersol S. A.
N9 698.870 - Paschoal Fortunato
N9 676.508 - Cia. Mercan til e Inda Doc . 1inpo Ltda.
. N9 660.661 - Mecânica Fina RáN9 698.957 - Livropar Livros do dustrial Arapuá.
Paraná S. A. Comércio e Inciúst,ia.
61A .367 - Wady Bachin & Cia. dimas Ltda.
N9 661.712 - Casas Fausta- ReuN9 6761524 - Cia. Mercantil e InN9 (3 1,5.598 - Sociedade Rádio
N9 '699.705 - Dinamicus Edítõra dustrial Arapuá..
nas
S.
A.
!Via -conl Ltda.
N9 662.526 - Valente & Silva Li- e Distribuidora Ltda.
N9 6•.834 - Bahia Motores S. A.
N9 676.553 - Comércio e Indústria
N9 699.705 - Dinamicua Rilhara
N9 6t8.588 - Cia. Comercial e mitada.
71-de.
Industri'd Katra.
'N9 662.603 - Indústria Eletroni- e Distribuidora Ltda.
Laboratório Rio
676.651
N9
N9 65).430 - Inseticidas Dinex ca Ottake Ltda.
N9 699.853 - Victor :rosé /tielo Qaimica Ltda.
Indostra e Comércio Ltda.
N9 662.839 - Comércio de Meias Alegria Lobo e Ornar Brasil Lobo.
N. 661 3.766 - Produtos Elatricos Niu .Ltda.
N9 676.667 -- Mekel RepresentaIramar
N° 655.725 -- Metalúrgica Heleny ções Ltda
N9 665.109 - Bar e Rest'iurante
S. A. Indústria e Comércio.
N9 66:1.065 - Representações D. Fim de Noite Ltda.
N9 676.767 -- Metalúrgica Maco
N9 666.301 - Bar, Restaurante e
Staque Ltda.
N 9 656.218 - Nova Zelândia 'In- Ltda. Recreio
Belvedere
Ltda.
N9 663,082 - João Lopes dos sandústria e Comércio de Pe ea Ltda.
N9 666.558 - Panificadcra PoaNO 676.779 - Metalúrgica Permato.•
Sociedade Alvorada san Ltda.
i
N9 666.429
I
td
a1\19 663 086 - Carlos Fern-ara Borde, Insistria e Comércio.
N9 667.292 - Indústria e ComérN 9 676.780 - Santa Bárbara S. A.
i N9 666.536 - Mareio Vinlcio
7mportacão e Comércio.
6631102 - Auto n'oc Conserva- cio Eletro Olivo Ltda.
Costa
Giordano.
ProduN9
667.539
Indústria
de
do. a de Veículos Ltda.
N9 676.843 - R. Teixeira ComérN9 663 385 - Navarro & Cia. Li- tos Métricos Savir Ltda.
N9 666.581 - Gastão Gomes da cio e Renresenta.ções Ltda.
N9 667.556 - St..• eet - Produtos Silva.
ni,tada.
N9 1676.907 - Comércio e ExporN9 663427 - Torres Gomes 'De- Eletrónicos Ltda.
N9 677.199 - Directa Propagan- • N9 667.109 - Indústria d.e Ferro tação de Madeiras Ades Ltda.
corações Ltda.
da, Arte Gráfica e Negóc ços S. A. Vapiron Ltda.
N9 677.035 - Bar Nôvo Orleans
N 9- 663 453 - Leto Leitão &
N9 678.345 - Salgados Potiguar
N9 667.666 - Irpasa Jaictústrias Ltda.
Indú:1tria e Comércio.
Ltda
Reunidas
Paranaenses
S.
A.
N9 663.é91 - José Bartolomeu RiN9 678.396 - Sarandy Comissões
Içç' 677.068 - Jodora Veiculos e
ba .o Maaques.
e Representações Ltda. .
N9 667.781 - Bar e Lanches Ze- Peças S. A.
N9 663.547 - Enfio Tiano.
N9 678.454 - Representações de lnho Ltda.
N9 6631659 - Cia. de Produtos Bebidas Ltda.
N9 677.124 - Indústria e ComérQ-- micos 'Laboratórios Verny.
cio de Cola S. Antônio Ltda._
N9
(378.603
Saga
S.
A.
Adm.
N.* 663. 1;68 - Moinho Barbei S. A.
NO 677.184 - Paschoal Paskin &
e Praticipações.
L ci:stria e Comércio.
AVISO AS REPARTIÇÕES
Filho Ltda.
N9 682.226 - Gráfica Escalar EdisN9 66a.i1'178 - Bar Incognito Ltda.
PCBLICAS
N9 663.980 - Acided Super Mer- cola Ltda.
N 9 677.355 -- Laboratório de BioN9 682.263 - João Teixeira de
cados Ltd;i.
logia Clinica S. A.
Departamento
de Impren.
O
Paula._
sa Nacional avisa às RepartiN9 663.116 - Confeitara Lance
Brasa Districuldora
N96 77.209
N9 682.676 - Antônio Ary de Carções Públicas em geral que
Ltda.
de Brasília S. A.
valho.
deverão
providenciar
a
refor- Verei Vendas e ReN9 663
N9 684.194 - Armando Pinto FerN9 677.390 -- Super Mercados Vima das assinaturas dos órpre ertaço ,s Ltda,
reira.
gãos oficiais até o dia 30 de
nel Ltda.
N
9
684.625
Editôra
Centro
OesN° 663.719 - Corclema Comércio
abril, a fim de evitar o canceN° 677.480 -- Taberna Seta Mone P.epreserttoções de Materiais Ltda. te Ltda.
lamento da remessa a partir
N9
tanhas Ltda.
684.802
Fidelis
dos
Santos
N9 664.0?4 - Lojas Rivo S. A
'
daquela
data
N . 664.r 4 - Móveis de Aço Mas- amarai Netto.
N9 678.104 -- Laboratório Lomba
N9 685.519 - Sindicato dos ProO registro de assinatura noco anilas Ltda.
Ltda.
va,
ou
de
renovação,
será
feito
fessiires
de
Ensino
Secundário,
Pri:Hirot) Mello Mar-1
4'n
N
contra a apresentação do em.
m rio
rtes (4,) Rio de Janeiro.
N9 678.601 -- Saga S. A. Admiti.. s .
penho da despesa respectiva
N9 686.826 - Aureliano Fernandes
nistrações e Participações.
N' 684 Cai - Doceira Serenissiina
Camara.
1
A renovação do contrato de
Ltda.
N9 679.029 - C. F. Barceiris.
porte aéreo deverá ser soa,
I79 665.015 - Coei Colocarão de
N9 687.478 - Publiar Ltrla PuN9 679.040 - Indústria I\ecional
citada,
com
antecedência
de
Usquadrias ,Ltda
ilicidade.
do Alumínio S. A.
do vencimento, à
trinta
dias
Nç' 687.503 - Niomar Mord S.-lodré
Rastaurante
N9 61.5 11 1' 1
Delegacia Regional da Empri+
• N9 679.511 - Cia. Itajura de Márascaria e Auto Posto Lambari Li- B:ttencourt.
s-a firasiteira de Correios e TC.
quinas e Veiculos.
N9 . 690 4.
- Oinegue Diamante
initada.
1•
os . em Crasilia,
.
af
léaa..
Sebastião Al n er. Ban:
N ç' 679.905
os e adias Comer-1
N9 665 227 - Cornárcio r Repredeira.
i cio e Indust-ia.
sentações Ora steparana Ltda.
•

I

.

•

Pereira Rocha &
N'
Cia. Ltda.
N 9 684.086 - Laboratório-Mundo
Ntivo Ltda.
N9 687.549 - José de Arirnatea
Rodrigues Menezes e Mario Giontti
NN9 688.918 •es- Bar e Mercearia
V olzela Ltda.
N9 753.463 - United Press Associations.
N9 753.604 - Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar R. T.
N9 - 456.558 - Edit&a, Las Vegas
Ltda.

▪

•

N9 680.616 - Comercial de Café
Lageado Ltda.
N9 661.295 - Sociedade Industrial
Rotex Ltda.
N9 646.945 - Confecção Italgland
Ltda.
N9 647.184 - J. J. Cartolano 13.
A. Alumínio Empress.
N9 650.738 - Publicinco Publicidade Ltda.
149 651.092 - Televisão Excelsior
Rio S. A.
. N9 661.093 - Televisão Excelsior
Rio 8. A.
N 9 651.094 - Televisão Exceisior
Rio S. A.
1' 9 651.638 - Nevio Macedo Propaganda Ltda.
N° 651.888 - Casa Zanze Qiienerrils
Ltda. n
Comercindustria
N9 627.942
Corby Ltda.
N9 630.494 - Metro Indústria Pauiight Ltda.
N9 631.189 - eilveco Comércio de
Aparelhos de Metais e Elétricos em
Geral Ltda.
N9 632;843 - Fleliodoro de Vi•
censo.
N9 633.251 - O Munleipalista Editôra de Jornais e Revistas Ltda.
N9 636.611 - Eletro Bell Representações Ltda.
149 640.121 - José Augusto Chevrand e Emilio Gasteei Perez.
N9 640.734 - Indústria de Chaves e Artefatos Elétricos Plaslite Limitada.
•N4 641.585 - Cinel Comercio, Importação e Exportação Ltda,
1V 645.384 - Jaline Zatz.
- Arquivem-se os processos.

relho para preguear ou encrepar , fio tendo um moctêlo de esforços 'que
de filamentos contínuos" -- Eastraan compreende regiões de vidro que são
Kodak Company -. Pontos publica- menos, enrijecidas que regiões de vi1 dro entre elas.
dos em 11-2-71.
N9 160.185 - Priyilégio de invenção
N9 159.293 - Privilégiaele Invenção
para "Dispositivo pema regular a pro- I para "Aperfeiçoamentos em; dispositifundidade de trabalho de uma má- vo elétrico para dar corda em relóquina de tratamento do solo (Moto- gios e maquinismos análogos" - Fácultivador) 'i - Klockner-Humboldt- brica de Relógios Petrópolis Ltda. Deutz Aktiengesellschaft - Pontos Pontos publicados em11-2-71 - Fica
retificado o final -ao 19 ponto ... pela
publicados em 11-2-71.
extremidade cia - alavanca ou do reN9 159.297 -- Privilégio de invenção ferido arco que 'é dobrado em , ângulo
para "Um aparelho para fechar sa- reto.
.
cos de papel e similares" - Nils Ro.
N9
160.202
Privilégio
de
invenção
bert Andersson - Pontos publicados
em 11-2-71 - Fica retificado o 19 para "Aperfeiçoamentos em ou refeponto. Um aparelho para fechar sa- rentes . à fabricação de saltos para
cos de papel e similares, caracteriza- sapatos de senhoras" - Artefatos de
do pelo fato que uma caixa vilindrica, Metal Armeto Ltda. - Pontos pu-•
de pouca altura, prevê na sua peri- blica.dos em 11-2-71 - Depositado em
feria uma abertura em forma de 19-6-64.
cunha ou funil que se prolonga pelo
N9 160.298 - Privilégio de Invenção
meio do fundo da caixa e respectiva para 'Aparelho para empacotar protampa, como um rasgo 'sinuoso, for- dutos num Invólucro de material que
mando em seguida um ângulo reto, é auto-adesivo ou que se liga por
sendo à parte final mais larga.
valor" - ,Scag IVIachine Tools Limi1V 159.938 - Privilégio de invenção tecl - Pontos publicados em 11 de
para "Aperfeiçoamentos em ou rela- fevereiro de 1971.
tivos a processos e aparelhos para
1V 160.5e4 - Érivilegio de invenção
enrijecer fôlhas de vidro" - Pilkington Brothers Limited - Pontos pu- , para "Processo para fabricar corpos
blicados em 11-2-71 - Fica retificado • õcos de lingotes quadrangulares em
o ndvo 19 ponto cara,ct. Aperfeiçoa- 'uma prensa iaminaclora de perfurar"
mento em processo para enrijecer - Contubind Societé Anonyme tenhas de vidro, caracterizado por Pontos publicados en1 5-1-71 - Decomprender a exposição cie uma félha positado em 1-7-.64.
de vidro aquecida á ação de um meio
N9- 160.764 - Privilégio cré invenção
de resfriamento e interpor, na pas- para "Aperfeiçoamento em, ou relasagem do meio de resfriamento ga- tivo a cornpossçõas de materiais diesaso,,dirigido para a superfície de pelo
menos. uma parte da área central fa létricos de cerâmica" - N.V. Philips'
ifilha, de vidro, uma série de mem- Gloellampenfabrieken - Pontos pubros tendo uma larguea pequena era blicados em 11-2-71 - Pica retificado
comparação com a largura da folha o 19 preito. Aperfeiçoamento eà:t ou
de vidro, com o que é formada na relativo a composições de aniteriais
fõlha de vidro enrijecida, uma área ou corpos dielétricos de cerâmica, ca-

mileimememema,•n•••n

Ma.aler•••n• 4.•*.
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EST A TI ST J CO
EXERCICIO DA PROFISSÃO
_Lei no 4.739Decreto no 62.497 -

PlIvitkacint

Diversos
N9 '772.694 - Dannemann Comércio e Indústria de-Fumos Ltda. DancoM - Arquive-se o presente processo, por ter sido anotada a prorrogação no registro n 9 194.408, de'
acôrdo com a legislação em vigor.
N9 731.371 - Sociedade Industrial
de Camas e Cadeiras Ltda. Sincal
- Arquive-se o presente processo,
por ter sido anotada a prorrogação
no registro 177.164 de acôrdo com
a legislação em vigor.

I9-7-1969
JJe

1-4-19(aê

11.028

PRISÇUs Cr$ 0.70
•!

A 'VENDA

• Na linananera
Avenida kodrigues AIvas st')

Retificação de Pontos
N9 150.161 - Privilégio de invenção
para "Processo de preparação de ácido acético por oxidação catalítica do
propileno" - Stamicarbon N.V. Pontos publicados em 10-2-71.
1V 159.206 - Privilégio de invenção
para "Aperfeiçoamentos era araorte-.
cedores para teares de tecelagem" --s
Wallace Ronald Brocksbank - Pontos publicados em 11-2-71.
N9 :59.282 - Pi t.4io de 5tivençã4
para "Aperfeiçoado proceSS9 e opa-,
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Agencia Is
Ministêrio da Idaresstla
Atende-se a pedidos peio Serviço de kteenibôtso Postal

Em .Brasdia
Na sede do 14 I.N.
41•11.111nn••n••.
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racterizado pelo fato de consistirem
substancialmente de titanato de bário ou ...3a0a-Ti(); , finamente cristalis
no e de Zn(), como constituintes da
composição em que a razão melar
Ba0:Tia; é igual a ou se situa entre
os valdres de 100:100 e 100:(100+
7,0X) sendo o teor de ZnO livre e/ou
ligado igual a X, expresso em mol%,
sendo X um valor de 0,5 a 5,0.
N9 181.142 - Privilégio de invenção
para "Chuveiro eletro automático"
Rodolpho Steindl - Pontos publicados em 11-2-71.
•
N9 161.282 - Privilégio de invenção
para "Composição de cobertura de
adesivo sensível à pressão, processo
para a preparação do material em
Mia adesivo e para aumentar a dureza de polímeros de =nato pegajosos" - Robert Johns Gander Pontos publicados em 11-2-71 - Fica
retificado o 1 9 ponto. Composição de
cobertura de adesivo sensível à pressão para espalhamento com solvente
de adesivo sensível à pressão de acriLato, caracterizada pelo fato de compreender um solvente alifático que
contém dissolvido 'no mesmo um terpolímero de acrilato adesivo sensivel
á pressão, contendo, polimerizado no
mesmo, um monoinero tom propriedades de ligação forte de hidrogênio,
o referido terpolímero tendo uma
plasticidade em excesso de 1,50mm e
o referido solvente enfático sendo o
meio de solvatação, no qual o referido terpolimero é formado.
N9 163.040 - Privilégio de invenção
para "Máquina 'desfibradeira para
cana, forragem e outros" - Angelo
Ceccon Pontos publicadas em 11 de
fevereiro: de 1971.
,IV 174.560 - Privilégio de invenção
para "Nevo incinerador de lixo" José Pierin, R.erre Antoine Perros e
Shimichi Yamazaki - Pont's publicados em 5-1-71.
N9 175.629 - Privilégio de invenção
para "Processo de produção de provas fotográficas para sua inserção no
Sandwich destinado ao laminado
plásti co e laminado , plástico assim
produzido" - Remigio Rovigati Pontes publicados em 17-12-70.
NP 163.705 - Privilégio de invenção
para "Máquina de embrulhar" Keyes Fibre Company - Pontos publicados em 11-2-71 - Fica retificado
o total de ponteS para 8 pontos apresentades.
IV 126.207 - Privilégio de invenção
para "Catalizador e prccesso de preparação do mesmo e seu uso em polimerizações" - Goodrich ChemicaLs
Inc. - Pontos publicados em 10 de
fevereiro de 1971.
N9 135.315 -- Privilégio de invenção
para "Processo aperfeiçoado de laminação à frio de uma folha de metal
revestida de material termoplástico e
felha composta assim obtida" . - W.
R. Grace & Co. - Pontos publicados em 10-2-71.
N9 145.367 - Privilégio de invenção
para ."COmpesições poliméricas estabilizadas" - Montecatini Società Generale per L'Industria Mineraria e
Chimiea - Pontos publicados em 10
de fevereiro de 1971 - Depositado em
10-12-62.
N9 149.772 - Privilégio de invenção para "Secador de roupas tipo armário" - Hubert() de Marchi Gherini
7-- Pontos nublicados em 10-2-71.
N9 142.853 - Privilégio de invenção
para "Unidade de envidraçamento
chapeie de vidro múltiplas" - LibbeyOwens-Ford (Base Company - Pontos publicados em 10-2-71s
N9 170.752 - Privilégio de invenção
para "Processe para a fabricação de
digmentas da série da 3-Hidroxiquinoftalona" - Ciba Societé AnonymO
(em alemão: Ciba Aktiengesellschaft)
(em inglês: Ciba Litnited) - Pontos
Depositado
publicados em 30-11-70
413
em 25-6-65.

Março de 1971

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

756 Sexta-feira 5

[..k....-..........____,PONTOS CARACTERISTICO DOS F'EOIDOS
DE PRIVILEGIO
S

nnn••

‘s.

• TÊRMO N o

15e.181 de 27 de maio de 1964

Requerente: REXALL DRUG AND CREMICAL COMPANT. . . E.U.A.
4.
Privilegio de Invenção% "RECIPIENTE DE PAREDE PLEXIVEL TENDO UM SISTEMA APER .
PEIÇOADO DE OBTURAçãO0

de 1963.
Ponto n a 1 do total de 7 pontos apresentados.
TÉRMG NQ 159.449 de 26 de maio de 1964

REIVINDICACDES

t . Recipiente, com um corpo principal de paredes fiexíveis, caracterizado pelo fato de que possui uma extremidade aberta rodei).4

A, requerente reivindica a prioridade docorrespondent e pedido depp
sitado na Repartição de Patentes ia Itália, At , n5 12.749 de 20 de junho-

: da por um gargalo anular integral, no qual a parede do recipiente se inclina para fora de modo a prover um ressalto anular para a retenção da tampa e

Requerente: OLYMPIC STRANDING MACHINERY LIMITEI/ e. INGLATERRA

CORPrivilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENT OS EM APARÉLHO PARA FAZER rios,
DAS, CABOS E SIMILARES"
REIVIND1CACOES

1 - Aperfeiçoamentos em aparelho para fazer fios, cor.

dePois para dentro, de modo a prover um anel em volta da. abertura, e uma r9
lha que possui anela concintricoa duplos, pr‘xlmos entre si, na sua Peri fe

das, cabos e similares, caracterizado pelo que no mesmo uma série de cabe./

. pr' essão não removí vel em relação-ao corpo do
-ria,dptPencx

ças coaxiais independentes fica providenciada incluindo cada uma um porta-/

referid o recipiente, de modo a fechar a sua extremidade aberta, possuindo a

dor girante, e na qual todos os ditos portadores ficam dispostos para serem

referida tampa um anel interno no rebordo externo, destinado a limitar o ra

girados em sincronização entre s1 para sustentar berços flutuantes de bobi-

ferido rebordo na montagem.
Reivindica-se a prioridad e do correspondent e pedido da
positado nos Estados Unidos da América em 31 de maio de 1963 sob n o 284.407.

nas entre si, as extremidades dos berços sendo levados em rolamentos em /
tais portadores girantes, e o arame de cada bobina tomando um curso de 114

Ponto n o

1 do

total de 14 pontos apresentados.

nha reta a partir do portador girante imediatament e na frente da bobina a:/
traves dós portadores girantes em teidas as outras cabeças em frente daquela
bobina, os ditos portadores e os seus rolamentos tendo um dane t ro. pele m e
maior do que o das bobinas nos berços, de maneira que o arame de qual./-nos
quer bobina, apOs passar atrav4s de uma guia em ou perto do eixo de rotacão
na cabeça imediatamente em rrente daquela guia na periferia do portador girente naquela cabeça, passa em seguida num sentido axial ao longo da mãoui.
na num curso roto através de guias alinhadas nos portadores girantes de te.
das as cabeças no seu curso, sendo fhialmente trazido novamente para um pon

fiT1

to perto do dito eixo de rotação de maneira e passar atraves de uma chapa /
de torçâo nu chapa de assentar.
Ponto n o 1 do total de 11 pontos apresentados.
If

ille

1111
1119

g) 37

•i

14

O'r

';11

gime

rRMO NP 160.059 de 17 de junho de 1964

5111

.54' 15

lequerentet LEDOOA S.p.A.- ITALIA

rivilegio de Invenção " PROCESSO PARA A ',..;u,,l'ARAÇÃO DE
l'ENTES S0LdV11S EM AGUA"

PELICUI,AS TRANSMA_

I

REIVINDIWOES

.

1 - Process o pare a preparação de pellculas transparentes solúveis
pelo fato de que cursista em aquecer durante duasegue •;, cartcterl ,:ad o
1
ff tr;s horas sob uma temperatura de 80-51P rÇ uma suspensão que contem um I
Os° de agente emulsionador equivalente a 1 - 5% dos sólidos finais no aisálcool 3e pollvinilo - pz
um pÉso de agente de formação de sal para O

4

•
•nnn•••••

TERMO NP 159.344 de 21 de calo da 1964
= ALEMANHA
Requerente! CHEMISCRE PAREDE ~HEE
Privilégio de Invenção' . PReCESSO PARA A PREPARAÇÃO DE NOVCS CWPOSTOS RE /

tema,

STLOnRA"

é Ihido entre boratos, sulfatos e carbonatos alcalinos e_corantes aseicos

RElVlNDICAÇOES,

k'
•ílve'iente
a 0,5-5% dos antros finaie4 - una qunotidade de destrinas entre 10% e TO% portelanc at suficiente para obter uma solução que varia.
de
uma
solução
aquosa
de 10-20% de/, .01so; adiCionament0 À mesa obtida
. ' ,Ctol, de polivinilo por peso que.contem 10-15 partes por peso, nos sólidos
L4t2i, de um poli-alcool plastificadoio e espalhamento de pasta resultar.
\
aspersão da ,de,Ifida pel.(cula re q124,,nte COM 11
te. ' , es UMa pelcula fina e
lsi solução a 0,5-1% de um gliceride ou sucrogliceride sollNel em égut, a -

para a pre Psre 9 é9 de n'/Ve'' nompoatom de /
siloxana que ela endured_veis ne calor, caractericedo por converte, siloxe1.

nee que cont4) pelo

Merk0,1

uma ver o grupo;

R

O

e

psí tir de gorduras naturasi em um solvente orgânico.

I

Processo

"s.
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(b) meies de rolos, definindo um trajeto de deslocamea

to que' R significa um radical alquílico com 1-3 aterros de carbono , ou um rt:
tical fenllico, e contendo o grupo alquiienico 1-5 átomos de carbono, com./
ou poliaminas alifáticas, cicloalifáticas ou heterocíclicas inferiores/
ás,
k m-equentamento ate originar um prodótO ainda . solUvel em água, graduando
:es produtos de conversão mediante adição de ácidos voláteis ., particularmen
te ácidos carbenicos alifáticos . infe'r i ores , a um valor pH ácido e converteu
do eventualmen te cem aldeídos inferiores, particularmente formaldeído, em
equentamento Moderado ulteriormehte em produtos igualmente solUveis em ágil&
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de

Março ae 1971 757
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/

to para a tira metalica tontínuo através 'de uma porção do metal revestidor/
fundido dos meios de banho, dai atreves de uma zona de contrále do peso do

revestimento e ascendentemente ate Um ponto onde o metal revestidor fundido,
aplicado à tira no banho, riem soiidificado, Serie:, que a zona de cóhtrglei
do pso do revestimento se estende, ascendentemente a pardr da superfície/
exposta do metal revestidor fundido, atreves da porção do "trajeto de deslo.
Cemento em que o pasa do metal revestidor, ainda fundido, aplicado à tira i°
no banho,, pode ser contro1Y sendo que os meios e e rolos compreendem um /

oositado na Alemanha em 12 de julho de 1963 sob n 9 C 30.430 IVd/39c.
Ponto n 9 1 do total de 5 pontos apresentados.

primeiro rolo, submerso no metal reVestidor fundido, e um segundo rolo, pes

TÉRMO N 9 155.357 de 3 de janeiro de 1964
Requerente: LEONARD JOSEPH VILUTIS e MATT JOHN VILUTIS

de des1O-Ciinento da tira inclui nenhum meio recànico pue entra em contacto /
com a tira entre usa ponto 'debaixo da superfície superior do metal revesti:,
dor fundido e'um ponto acima da zona de contrOle do p;so do revestimento..
(e) meios de bico, tendo dois •meios de salda estreite/

E.U.A.

Privilégio de Invenção: °PROCESSO E APARELROPARA LAMINAR.PELCULAS"
•
REIVINDICACUES
_ Aparelho para laminar películas flexíveis, carie-te
xjzado por dispor de:

dispositivo para enrolar as películas em relega°

a)

de superposição interna e externa, para formar um/
ralo com película laminada de várias camadas.
b) dispositivo para alimentar as películas ,' individiial
*
mente, para o dispositivo de enrofar;
c) um reit:, laminador em volta' do qual são passadas ar
pellculasy colocado entre o dispositivo de enrolas
o dispositivo alimentador;
d) meios para dar teneão na película externa à medida
que se aproxima do citado ralo laminador; e
e

e)

tado acima dos meios de banho num ponto onde o metal revestidor fundidO,
plicado à tira nos meios de banho, Ticou solidificado, sendo que o trajeto/

de gás; linearmente estendidos, tefidó cada meio de salda de gás um conipri-/
.mento, pelo menos, igual à largura da tira, estando cada meio de salda do /
gás enformado para entregar uma COrrente.cencentrada de gás, sob Pressão, /
de feitio e- Massa ao longo do-comprimento do meio de saída de gás tais a
dar um peso de reves t imentà uniforme através da largura da tira metálica
contínuo(d) mea.,e para suprir gás sob preso aos meios de

(e) meios de suporte pata- postar'os melos.de bico na /
do
peso
do revestimento, com cada piei° de saída: de gás, 11
iona . de contraio
nearments estendido, paralelo a defrontando uma superfície planar °Posta da
tira e espaçado acima da superfíciesuperior do banho, com ceda meio de sai,

dispositivo para exercer pressão transversalmente/

da de gát postado para dirigir uma corrente de gás sob'pressão contra a ti.,

às películas, 1 medida que se vão movendo em justa

ra e através da sua largura num ' ángulo à superfície planar oposta da

posição por baixo do rálo lamfnador, sob 0ntr81e,

entre perpendicUlar e cerca de 10 graus afastados da, perpendicular, para

da tensão da película externa.

fOrmar uma barreira gasosa eA metal revestidor fundido na superfície pianar

tira p

/

Reivindica-se a prioridade doscorrespofidentes pedidOS4
depositados nos E stados Unidos da América em 7 de janeiro de 1963 e 14. de /

o p osta da tira,

agosto de 1963 sob n o s 249,760 C 302.060, respectivamente.
Ponto n9 1 do total de 17 pontos apresentados.

sob pressão suprida aos meios de bico,
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
positado nom Estados Unidos da América em 22 dg meió de 1963 sob n o .,.,se

(r) meios para controlar continuamente a Massa de , gée/

282.474,
Ponto n 9 1 do total' de 19 pontos apresentados.
PGI

09
TREMO N" . 159.226 de 15 dá maio de

Requerente: NATIONAL STEEL CORPfflATION

1.. .7.1.
1964
E.U.A.

PrivilegiO de InvenCão: "APARELHO E PROCESSO DE REVESTIMENTO COM MEfAL POE/.
IMERSÃO, A QUENTE, DE UMA TIRA METÁLICA CONTÍNUA"
REIVIEDICAOES

1

Aoaralho de revestimento com metal, por Imersão a

quente, de uma tira metálica contínua, caracterizado por compreender:

(a) meios- de banho de metal revestidor fundido, tendo',
a superfície superior do metal revestidor fundido dos meios de banho exposta a uma atmosfera ga'sosa,

N o 154588 de a7 de novembro de 1963
•
Requerente, MONSANTu COMPANY . E.U.A.

SER M O

Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA USTRIMUR
PREJUDICIAIS NO PROCEdS0 DE PRODUÇXO DE AMIMAS".
•

A

FORMAÇÃO pN SUB-PRODUTO3

REIVINDIOACOES

. 1 _ Procasso para restringir a. forma§"ão de sub-produtos prejfidleasl
eatalltlea d8 um v,&
ais no process o Je produÇa0 de atinas, por hidrogenaí50
de
se
pOr
a
dite
nitri,
am(Snia
e hidrogen/CI
trila, caracter ,• -:4 o pelo Tato
COM
MD catoltaa4
contato
es
sob condições de slemperatura e pressão elevadas,

Março do 1971
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1

TÉRm0 NA 152.755 de 16 dó setembro de 1963

, dor, em presença de uma quantidade determinável de Um composto restringente.
de sub-produto prejudicial, escolhido do gru po que compreende carbonatos or.

Requerente: TROL SZA IMDtSTRIA E COtdRCIO.= = SIO PAULO
Privilegio de Invenção: "NOVO :DISPOSITIVO PARA SOAR MAIOS ESIKLLARER0
REIVIEDICinEs

cenicos e inorgenicos, carbamatos orgenicoç e inoremicos, e dióxido de car.

novo dispositivo para lavar pratoa a sim/Iara%

suo,
Finalmente a depositante reivindica a prioridade do correspondent4
p edido depositado na Reptirtição de Patentes dos Estados Unidos da America d
Norte, em 28 de novembro de 1962, sob n s 240.742.
Ponto n s 1 do total de 9 pontos apresentapos.
TERMO VA 153.991 da 24 de outubro de 1963

caracterizado por compreender

I

inicialmente uma grande esponja, de formato /

circular ou outro qualquer, com relativa espessura, /afeita de gear:mis/
em material plástico, esponja esta em

=jazam das faces planas laterais 8/

aplicado um cabo cumanopla, preferentemente em meteria/ plástico r £0414 /
tendo formato troncO-cOnico ou outro, • comas extremidades, a maimislargadG
provida de pango anelar, pela qual se fixa, por cola ou equivalente, abra

Favo:rente: AIIIED CREMICAL CORPORATION . = R.U.A.
Privilegio de Invenção 'PROCESSO PARA A PREPARAÇãO DE UMA COMPOSIÇXO Og
LITIARJRíOIDA DE POIIURETAND E DE POLIETERES pARA URO NAS cOMPOZOIES''
REIVINnIcACRES

1 - UM processo para a preparação de uma composição rígida de potiuretano celular', de boa resiste'ncia à combustão, pela reação de um po .
illeocianato orgenioo com um polieter, em presença de um agente de sopramento, caracterizado pnrque e reagido um pollisocianatr com um polieter

a superfície da esponja, e a opowta sendo aberta si equipada com tampa desta
cável; e ainda, no interior lo.dito cabo, sendo formado um alojamento cilia
drico ou Cle outra configuração qualquer, de mesma extensh que ;lel e Para,
carga do sabão em pé, ditmlojamento tendo a parede de fundo dotada de uma
serie de orifícios para sarda de sabão, e igualmente colada Abre a suPerg
, aie da esponja.
Ponto ns 1 do total de 2 pontoe apresentados.
A

derivado de uma epi.haloidrina, especialmente a cloridrina, e um poliol
a

somponente este que compreende pelo menos um poliol tendo a fármu1a.140.CM
(GRORA.CR2OH, onde ,u e um inteiro de 1 a 4.,

reveretno reivindica a prioridade do correspondente pedido de- Oositado ma Repartição de fatent2s norte americana em 1.2 de novembro de
I

4

1,962 sob n) 234.841.
Ponto :IA 1 dm total de 14 pontos apresentados.
fERMO fil 155.007 de 24 te setembro de 1963
Requerente: AUTO TEÇA, 1WLIARD00 ITDÂ = SEO NULO
Privilegio de Invenção: "JUNTA DE ACOPLAMENTO PARA EIXO DE BOMBAS INJETORAS"
WEIVIRDICACDES

1 - Junta de acoplamento vara eixo de bombas injetoras
Caracterizada por compreender inicialmente dois discos planos e iguais,

1

postos em justaposição, cm fixação provida por parafusos, cravados atravás
de pequenos orifícios concordantes, discos estes dotados de abertura nen. /

FM, I
TÉRmo Na 152.679 de

trai circular, ladeada por dois ou mais pares diameralmente opostos de a-/

Requerente: METAItEGICA1DIINPULO

berturas radiais retangulares, taMbem de posiOes concordantes; e ainda, 1/

Privilegio de Invenção: "APERFETRUMENTOS tx . carvo De JÁTO,ReoULLVUTARA

nas faces internas e f-getamentm justapostas de ambos

cl

13. de

=SINAS VERAT5

VEMOS -E Encrues*

discos, em corres.

ponancia a nada abertura 'retangular passante,sendo previsto um rebaixo se.
mi cilíndrico, derivado central e ortogonalmente da mesma, dito rebaixo teu

adteibro de 1963

REIVINDICACDES

1 - aperielçcamentos~ crivo de jato regulível para

/

1

to a extremidade voltada e comanicante com a citada abertura ligeiramente /

chuveiros e -similares, taraoterizados por um corpo externo em formado Calo.

recurvada para dentro, formando, em conjunto com a igual do disco justaposto, urna sede aprisions..ora para uma esfera, estando esa apoiada sabre mola

Ca esférica em mujo interior se encbntra uma tampa cénica envolvida pela dite
corpo, Os or iftdos,do jato externo de 'água estando entre o dito corpo oxtea

helicoidal, disposta no alojamento formado pelos rebaixas semi-cilíndricos,

no e a-dita tampa cOnica

justamos:toa.

aparafusada internamente no corpo externa, e provida de
Ponto n s 1 do total de 3 pontos apresentados.

2

4
's, ...-•"-------- .

.

. 2.('''ES".5
("--

.(í2-------.-------1--"-

4

7

que ,4

atravessa,mo centro por uma tampa menor,

orifícios lateraIS /

em correspondendo varloivel tom os orifícios de um macho Oco, giraterio l ao*
cabeça serrilhada, pr gso na dita tampa menor.
Ponto n Q 1 do total de 4 pontos arreeentados.
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TERMO N o 152.046 de , 15 de agasto de 1963
Requerente: TSUNEAKI NAKAMURA - S2W PAULO'
DOS FOGOEg
• Privilégio de Invnncão "ACENDEDOR ELETRICO , 4UTOMITIC0 DAS cnamás
A nfR"
- acendedor elétrico automático das chamas dos zogoes a gas, caracterizado por um registro tronco-cânico provido central e longitudinalmente de um orifício que se alarga nuM vazamento que fica situado na região de.:

Reivindica-se a prioridade do Correspondente pedidO*4
positado na *lemanna em 24 de agosto de 1952 sob n el 7 37.660 1Vd/12p.
Ponto n 5 1 do total de

o orifício longitudinal, possuindo ainda o registro tronco-cânico um segundo
erificio . de maior diâmetro e prativado taffibem em' região ideia da periferia,verticalmente e comuniCante o o alargamento ou vazamento do registro tronco.

pontos apresentados.

TERMO N0 - 149.268 de 21 de maio de 1963
Requerentes LAPIS JOHANN FABER S/A . SZO MUIO
Privilé g io a. Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM CANETAS-TINTEIRO DO TIPO
BOLO"

menor diâmetro do registro, sendo este registro tronco-cânico provido, em ra
gião ideal de sua periferia, de um rebaixo semi-circular no qual se encontra
uri orifício de pequeno diâmetro, disposto verticalmente e eomunicamente com

3

DE

REIVINDICAÇDES

1 --Aperfeiçoamentos em canetas-tinteiro do tipo de ;23

—
bolo, caracterizados pelo fato de compreenderem, no fundo interno do depésZ
to de tinta, dispositivos cooperantes Com o mbolo na posição de Penetraça:C1
láxima deste e 0 .stinados a impedir-lhe qualquer eventual rotação.
Ponto n o. / do total. de, 2 pontos apresentados.

cônico, sendo que o orifício de maior diâmetro está disposto em concordância
com a tubulação da rede do g4s e com a. tubulação que parte para o qUeimadordo fogão e o de menor diâmetro em concordância com a ftubulação do gás que aZ

• menta o piloto que está localizado preximo ao queimador.
Ponto n o 1 do total de 5 /Santos apresentados.
w5wwwwwz

P

Thij

I

Á/

TERMO 5 52 153.437 de 7 de outubro de 1963
Requerente: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPPIJ N.V. - HOLANDA
Privilegio de Invençâo "Pnocisso PARA A ' PREPARAÇA0 Dá AMIDAS ADEQUADAS COMO
ADITIVO DETA.HGENTE DE LUBRIFICANTE INSERTO DE CINZA E COMPOSIÇCES LUBRIFICA

17a-2,2

TES NELAS BASEADAS"
REIVINDICACCES

1 - Processo para a preparação de amidos adequadas cdno aditivo dg
tergente de lellmificante isento de cinza, caracterizado pelo fato de que um
ácido alifático monocarboxílico, tendo 40-100 átomos de carbono 6 resgida com
uma poliamina tendo, pelo menos, dois átomos de nitrogánio amínico.
A requerente reivindica a Prioridade do correspondente pedido depg

TERMO' 145 147.116 de 20 de fevereiro dc; )963
SUÍÇA
Requerentes GIRA SOCIETÉ, ANONYME
Priviltainde

Trarenção: P PRCCEsso PARA A COLORAÇIO DE MATERIAL DE PEDRA 1)31

citado na Repartição de Patentes da Holanda em 8 de outurbo de,-1962 sob n2 2

POLIÉSTER"

284.066.

REIVINDICAÇW

1 Processo para a coloração de 'material fibroso feid;

Ponto n 5 ido, total de 11 pontos apresentados.
TERMO N o 152.130 de 21 de z;gosto de 1963
Requerente: FARBENFABRIKEN BAYER AKTIENGESELLSCHAFT = ALEMANU
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A PR .E.PARAÇA0 DE ÉSTERES DOS ÁCIDOS /
FOSFÓRICOS, FOSFÓRICO E TIONO-FOSFORICO E.TIONCL. /

-rosFótnco fOOMPOSIOES PRAGUICIDAS CONTENDO OS /
MESMOS"

to de ou contende poliésteres aromáticos, caracterizado pelo fato de O Wh:
pregar má cOrante de antraquinona, que contám um grupo amimo na posiçi0./
e Um radical haterociclico, compreendendo, no rataimo,tr 'es Cadeias emula
das na posi 'ção-2 OU onde se emprega ama eistt.d, desses carente*:
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
positad0 ta Suíça em 21 de fevereiro de 1962 sob n0 2091/62.
' Ponto n o 1 do total de 9 ponto, .resontados,

REIVINDICACnES

1 - Processo para a preparção de esteres dos ácidos /
fosfórico, fosfânico, e tiono-fosfOrico e tiono-foSfOnico, caracterizado pe
lo fato de fazer reagir 2-fluormAtil14-ffietil-6-hidroxipirimIdina com balou
netos dos cidos fosferico, fonfânico, e tiono-fosfOrico e tiouc-fosfânico/

TERMO X 0 146.563 de 30 de janet'o 24!.196"
.Requerente: NIPPON RAYON CO., LTD.,- JAPIM
' Privilegio de Invenção "UM PROCESSO PÁRA ' MELHORAR A ,REsISTENcIA À LUZ De
OLEPINAS POLfMERAS TIUIDAS!'
REIVINDICAOES.

da fOrmula geral

1 . UM processo para melhorar a resistehcia a luz da olefinas peie"
inseres tingidas, caracterizade porque as olefinas polfmeraS seo tingida*:
RO
na

euei Ri representa um grupe\alquila ou alcoxila inferior, eventualmente/

substituldo por halogânep, ou '4, ,reste ari/caç ao"passo que B 2 sifnifica um/
resto alquila inferior eventualmenta ;ubst:.¡Ido por halogáneo, e Ha/ é um/
átomo de halogeneo, efetuando-so a dita reação de prefereucia na presença//
de um agente de ligação de ácidos.

4

com um banho de tingimento contendo iodo ou ácido iOddrieo como
te auxiliar.
A requerente reivindica à pric:Made d e Correspondente pedida 44'1

•

positado na Repartição . de Patentes do Japão, OM 22 do fevereiro de 19620'
.seb n 5 6050.
Vouto,nct 1 do

_total de 3 pontos a/Tesentg4N,
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de adiçãO cis-1y4

tenção de um polfmero tendo alta
CÉRMO Ne

de polimerização, em contato com/
ao por Colocar 1,3-butadienO ein , condiçOes
ia sistema catalítico obtido por mistura de (1) um composto organo-metálico

145T95 da 2 de janeiro de

Requerente: BORO . WARNMK#CORPORATION ms.A.
1Rivilég le do I.oi

"MECANISMO PARA

tendo a fármea RnM na qual R 4 um radical alcoil, ciclo-alcoil, aril ciam,
alcoilalcoil, eralcoil, aril-ciclo-alcoil, alcaril, /

COMPENSAÇÃO DO DESGASTE PARA UM

DISPOSITIVO DE FRIÇÃOW

mrommenula

ou ciclo-alcoil-aril, podendo cada R conter até e inclusive 20 átomos de /
carbono, M magnesio ou. alumínio e n é um inteiro igual a valencia do me./

3. ., Disa embreagem do friçae compreendendo um meio girávol de acionÃ
atento, moios acionados, uma chapa de meios do mole funcionando/

de tetra
tal M (2) um 1,,Ons,-..to de titânio escolhido no grupo que consiste
meti
«cloreto de titánio, e tetrá-brometo de ti:U.1110 e (3) um iodeto organo

entre e chapa de tampa de pra g nãn para normalmente tncelir e chapa de pres
São para o moio de acionamento para providenciar a rotação conjunta do

como os acima citalico da fOrmula RxM l yIena qual 5e um radical
fniio
ou
talio
I é iodo x e
.
dos, M' è zinco, mercário, alumínio, galio

meio de acionamento e da chapa do prasaão, e meios de soltura de embreagem em forma do al

articuladas na chapa de tampa e contatadas com
um mecanismo de atuação, como um colar do empuxo, do modo a transferir W

inteiro; escolhidos no grupo que ,,,, 1 , 1 - de 1, 2 e 3, e y um inteire
escolhido no grupo que consiste de 1 e 2, e quanto y 1, então x 4- z = vaSãO

Ma fbrça para as pare articulá-las de um modo a providenciar o

lendo do metal M', e quanto y 4 2, então x + z dábro da valáncia do me-/

desengate da embretgem, caracterizada poz tiras eláuticas flexionadas /

tal M',

tom fulcro na chapa de tampa o montadas em relação e cada alavanca e /

Reivindica-se a 1 ,, 1,,IA-Je do correspondente pedido da

chapa do pressão de uma maneira flexionada, uma extremidade de dita tira

positado nos Estados Unidos da América em 20 de novembro de 196i sob n0

tlexionada ficando segura numa parte da sua alavanca companheira radiai.

153,750.

mente para dentro do fulcro da alavanca na chapa de tampa enquanto e ou-

Ponto no 1 do total de 11 pontos ap.- - -1,,,

tra extremidade de dita tira fica segura na chape de presffao radialmente

TERMO N o 143.803 do 2 do janeiro do 1963.

para fora de dito fulcro, ditas tiras flexionadas ficando acraptadas para
deslocar-so com a articulação das
na Chapa de tampa de modo a/
sonstantemonte o ellsticamente impelir as

FRANÇA.
Privilégio do Inveneãot "MXQUINA PARA A TRAÇAGER DO VIDRO COM VISTA ro

Requerente; GLACES'DE BOUSSO/S

--, a cha p a de “4g4 ;l a G

SEU CORTE LONGITUDINAL".

t chapa de tampe pe9a, Uma relação operanta.

BLIIMICAZSZI
1 - %quine pare o corte longitudinal do ume chapa de vidro deslo('e.

Reivindica a prioridade de idéntico pedido, depositado na Repeti
;ição de Patentes norte-americana, em 2 de . janeino de 19624 acb o pl..no
. t 63 659.
Ponto n g 1 do total do 5 pontos aprosentadoR.

da por um transportador, especialmente no Caso de,uma instalação para e
fabricação continua do vidro liso, caracterizada polo fato de compreen,/
dor' uma que está montada por CiM8 da chapa do vidro ta que eompc?
te um conjunto de carros'deslocévois t.,,--.,.j,lmente em relação a este/
chapa, estando Cada um destes carros provido de de corto es.
eamoteévois que podem sor levadas a apoiar abre a chape considerada,eqd
preendendo ainda esta máquina Um dispositivo que permite regular individualmente a posição t . ,--,-• --I de, pelo ainnnl,.nme parte dos carros mo/

i
1

.

i W..r

na Repartição de Patentes da França, em 8 de janeiro do 1962, sob o n6s0

"

C.--.)

.2)

I.

..'

.

Y .T.--1, r
1-wees" 2,, 1.
66 il aé. r-

Jr

tados abre a armaçèo de suporte.
Reivindica i prioridade do correspondente podido, depositade/

lle 54 67/

31
1
.

os. 1

— 111.. zrw- "-

ro 884.119.

.7

A

'Ponto no 1 do total de 17 pontos apresentados.

%.,.

Fig. 1

ai 102

1

0.ék

TERMO No 144.42? . de 7 de

-I,— de 196à

Requerente: UNIVERSAL OIL PRODUTOS COMPARE - E.U.A.
PrivilÉgio de InveNão "PROCESSO CARA A PROTEÇÃO DA iORRA-.dA CONTRA O FEN
OILHAMMETO POR PLErãO E CONTRA A

rERMO N o 143.156 de 18 de setembro de 1962

--ÇXO POR OXIDAÇÃO"

REIVIWICAÇOSS

POLYMER L...X ,AUTTnN LIMITED = CANADÁ

para yrnl,,,, a

1 - Um

de dieno

coa

"PROCESSO PARA A rl-r.r. cntçÃO DE POL.,:ni,..Je) CO R AL

Privile g io dA

ira o fendi2 1, ,- - 1 - , por flexão e contra a dctm-lotAgâO pof oxidação, c/1
por coLpli ,,,,,

a in(o.,--,çço à referida

O TEOR DE CIS-1,4"

de uma coa

HKIV[Nim.AÇOES
N,

centraçâo estabilisante de N-feni1-W-ciclo-hexi1-orto-f.n1 1, -. ^ diamina.

I . Processo de poliffierizar butadieno, para pm,..dahl, /

a prioridade do c.,:r g ,r-,dente pedido depa
sitado na Repartição de Patentes dos E.tudu,.. Unidos da An jutr, em g de..Aovembro de 1961, sob. n g 150.887.
A

Ponto n o 1 do total de 3 pontos

ne,:á,rgrste:

PHILLIPS PETROLEUM

DriviláRio e Taw 9,.,740

furação•cis-1,4, caract A, 12-16 por

,

na presença de um catalisador

pela misturação de um 1 - 1 - 1. . compo-

nente catallt1

TRRMO N a 144.057 de 23 de outubro de 196, .
=
PARA
fENÇÃO D2 UM P(

sendo

E.U.A.

inativo e um segundo

1,3

emu

PARA-A OB

DIÇÃO CIS-1,4 E uunruoIÇÁO DE MATtRIA CATALITICA"

, ar que X á cloro ou bromo
R é cloro, bromo ou um ,,t al ,),1
M tem o valor de O ou 1. e

t - Um Divue7.0 peca polimcrilar 1,3-butadieno para

oà

"

a polimerização de butadieno
o dito primeiro com-

pela interação de (a) um 11 “ 1„,ete

a fOrmuls

9" TENDO ALTA F(57, - .,1 2EY, DE A-

estão na confi-

em poll.e,.'em que pelo menos 80% das unidades de

n igual a 4,m,

ilt;Ai. tendo/
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UM

lát'ex de borracha composto e centrifugado, revestimento e
: sse 11.10 4 cols.

um composto redutor organo-metáliOo em cnie um átomo de carbono .de pelo/
senos um radical hidrocarhoneto ' epta unido . a Um Meta/ do grupo 1A 2 àa 3A,

'tanéialmente contínuo e tem uma superfície rugosa nele formada, haVendo pe.

un lltio-hidrocarboneto, a relação do segundo eC;.ponente para o haloenete/de titãnio estando entre 43:1 e 3,5:1, rl,st base molar.

mente uniforme de series relat:,‘-amente paralelas que cobrem Aubstanciakeru.

•
ice Sistema Peri C
: ediço, g (c) iodo, Odito si:vindo rompe:lente cOmeoilcendo

R eivindica-se'a Prioridade dopOrreepondente' pedido dg
.
Positado no Canadá: em 28.de setembro de 1961 sob no 832.656.
PQA0

nN 1 de total de 12 pontos apresentado,

1121110 Pis 143.1118 - da .18 de

10 menos, 4,082 kg (9 lbs.) do revestimento por 278,70 m a (3.000 pés ouadrit
dos) do material de papel, formando o dito revestimento um'padred razolvei.

te cada parte da fOlha de cobertura em um número tal que proporciona para /
cima de c e
' rca da 50 séries por 2,54 cm (polegada), tendo o revesiiMento nu.

goso, 'além disso, uma espessura que varia de cerca de 10 microns nos pontos
que estão mais perto do material de papel a cerca de 28 mIcrons nos pontos/
que se projetam mais distantes do material de papel,

setembro de 1962

,
R-equerente! MONSANTO COMPANY = = E.U.A.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido

Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA A PRODUCIO DE POLIMEROS AROMÁTICOS"

9osita o nos Estados Unidos da America. em 27 de junho de 1961 sob n o 119.784e
Ponto n o 1 do total de 8 pontos apresentados.

REIVINDICAOES

1 - Processo para a produção de polímeros aromáticos,/

:onde a fermula geral:

TERMO.. N a 141.900 de 7 de agosto de 1962
Requerente: SNIA VISCOSA SOCIETA NAZIONALE INDUSTRIA APPLICAZIONI VISCOSA

/

ITÁLIA
-NE - A . R
e
RI

Privilégio de invenção: 'PROCESSO PARA HIDROGENAÇÁO DO ÁCIDO BENZOICO A HE.
XAHIDP.OBENZó1r0"
REIVINDICAOES

1 - Processo para a hidrogenação do ácido benzéleo.a /

:aracterizado pelo fato de compreender a mistura de égua, um aceitante de /
prOtoá e um agente emulsificante, para formar Uma emulsão , básica, 'adição è.

hexanidrobenzóico, caraCterizado pelo fato de que se trata com hidrogen10
, em presença de um catalizador de hidrogenação, uma mistura de ácido benzi.

dita emulsão básica de vá monâmero aromático da fermu1s geral

Cn

e.Acido hexahidrobenzeico.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dR
•
VOsitado na Itália em 12 de agosto de 1961 sob n P 15.019/61.

x-0-1 NY
A ----g 2 ,

Ponte n e 1 do total de 5 pontoS apresentados.

.113
41,

onde A é um nácleo aromático escolhido do grupo, que consiste de ',Zero, br2
mo, sulfato e sulfonato de arilo., E 2 é íirado do grupo, consistindo de halo

geneto de carbonila e halogeneto de . solfonila 'e R3 4 tirado do grupo, que
consiste. de radicais de hidrogãnio, halogenio, arila, nitro e alcona, côn.,
tendo de / a 3 Átomos de carbono, dissolvido ai um solvente para o' mesmo e/

remexineirto até estar completa a poliMerização„,
Reivindica-Se a, prioridade do correspondente 'pedido d2
positado nos Estados Unidos da América em 18 de dezembro dé 1961 sob no

L60:33i.

,
Ponto n p 1 do total de 12 pontos apresentados

TERMO N 0

142.731 de 5 de setembro de 1962

_Requerente: COMPAGNIE DE SAINT-COBAIN - FRANÇA
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS NO pneasso DE PREPARAÇÁO' DE P

_MOIO N S 174.05 de 29 de outubro de 1965
-tfMEROSCPLI ÀBASEbCLORTDVIN14ABZOL"

REIVIRDICAÇOES

1

Processo de copolimerização ée , cloretox.'e vinila e

baPol, caracterizado 'pela aplicação de uma boro-tuial-oqil-mondcanas, como catalisador'.
A requerente rciv:ndica uJ , 5orioade lod j rresrondentt pOdido'depositado n j Reparti5o de Patehtes ía 5'rança, ou 13 de outubro de 1961 ;:ote np 875.883.
Ponto n9 1 do total de 5 pontor proact•tdos.
TÉRMO NO 140.194 de 20 . de junho de 1962

Requerente! FABRICA DE ENCERADEIRA COMERCIAL BANDEIRANTE LTDA. -S.PAULO
Pri vilégio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS EM ESCOVAS NARA ENCERADEIRAS*
REIVINDICAÇOEs

.• Aperfeiçoamentos em eucOvas pare ' enceradeiras, do
tipo utilizado para limpeza ae.tapetee ou pieoe em geral, e que,com....
preende Um disco de base com orifício central e orelhae de encaixo
previstas em sua face euperior, caracterizados pelo fato de a face f
inferior do referido disco, eer provida de uma larga drea anelar foz
moda por mia pluralidade de ftixes de Zios de nailon.
Ponto n2 1 de 2 pontos apresentados,

Requerente: R01114E HAAS COMPANY e ST. P.EGIS PAIRE COMPANY=
• PrivilCegic de Inv .rocí;o: "FOLHA DE COBERTURA, QUE PODE ADERIR A ARTIG 's \PLAS

2

TICOS DF TIPO ACRÍLICO E ASSIM PROTEGE:LOS,' MAS /
QUE 8 PRONTA E LIKPAMEWE /MN/VIVEI QUANDO E.DESR.
J4DO"
REIVINDICAÇOES
1 ...PJ.Iu de cobertura, que pode aderir a artigos pléf,
:tiros de ti:,) C:77,. :nico e assim proteg;.:los, mas r,ue a. ' pronta e limpa-mente /
revovI,:el q uando desejado, caracterizada pelo fato de compreender um•mate-/
rial de papel plano, flexível, substancial e dimensional estável, com um /
primeiro e

UM Se&Und0 iôo e

um revestimento de borracha substancialmente /

40 pegajoso em dito prirreíro lado do material de papel que é o resduo de/

5
1

.4.Tr+
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) reforçados por costura, possibill
(4),,a lengado , possui bordas dobradas (5 '
tudo ao usuário "vestir" as mãos.
Pasto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.

TERMO No 111.974 de 23 de julho de 19' 9./
tequerente: IIMBEY-ONENS-FORD GLASS COMPANY./E.U.A./
vAR InpRo.
oae vilécio de Invenção: DISPOSITIVO PARA MÁQUINA DE ENCUR
Reivindicaçães./
Dispositivo para máquina de encurvar vidro, usado pa
_1 ' ra enourvamento de chapas de vidro, tendo Um trilho de conformação/
' substancialmente contínua, conformando-se em contorno e elevação /
encarvoas e em
, soa a configuração a ser dada 1, chapa de vidro a ser
contacto apenas com éreas marginais relativamen te estreitas da cha-

4

pa de vidro, caracteriza d o por conter um membro retentor de calor /
•Omposto confrontando a chapa da vidro quando suportada sObre o trd:
lho de conformação , o dito membro compreenden d o uma barra metálica

4

espaçada para dentro do trilho de conformação e uma aba metalica f2

,

~nada posicionada imediatamente adjacente 1 dita barra./
Reivindicam-se os direitos de prioridade /depositado na
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, aob/

i no 751.175, em 28 de julho de 195a 1
Ponto no 1 do -total de 9 pontos apresentados./

I

a'
5

ERMO- Ne 178.935 de 22 de abri/ de 1966
Requerente: EASTMAN KODAK COMPANY - E.U.A.
Privilógio de Invenção "PROCESSO PARA MOLDAR UN PINO DE ROLO OU CARRETEL.
PARA FILMES, PINO DE ROLO OU CARRETEL PARA FILMES ASS T m PRODUZIDO E MOLDE .
PARA MOLDAÇXO DO MESMO"
REIVINDICACCES
1 - Um processo de moldar uá pino de rOlo ou carretel para filme .
tendcauma cabeça de ralo em uma extremidade, uma haste ligada a uma extrema
dado à cabeça de Alo, e um elemento de agarre ligado e de dal:metro maior .
que a mitra extremidade dá haste, em um arranjo de molde por injeção de dual
placas em que a cavidade de molde para a cabeça de ralo se acha dentro de 31
ma das placas Et a cavidade de molde para a haste e elemento de agarre se sk
chia dentro da segunda placa, caracterizado por compreender as etapas de: ma
ver as duas placas conjuntamente de formar que as duas cavidades de molde ss
140.012 de 14 de junho de 196a
TERMO
, No
ilequerente: MONTECATINI , SOCIETÁ GENERALE PER L'INDUSTRIA MINERARIA

achem em alinhamento entre si; injetar uma composição de moldagem endurecí.
vel atreves de um canal que se abre na cavidade da dita haste e elemento de
E

FHINICA - ITALIA
Érivilégio de Invenção "PROCESSO PARA APERFEIÇOAR AS CARACTERfSTICAS DE .
.INGIMENTO DAS FIBRAS OBTIDAS DE MISTURAS DE POLIOLEFINAS COM POLIMEROS
MSICOS QUE CONTÉM NITROGÉNI1, tf 1pAis SXO PAPTT anLARMENT? eECE0TIVAS A

agarre na área de dito elemento de agarre; após endurecimento da composição
separar ditas placas? e ejetar dito pino de ralo, forçando seu elemento de=
agarre através daquela porção da cavidade de molde correspondente à porção.
de extremidade de diametro relativamente menor da haste do dito pino de rg.
lo

Ponto n o 1 Cl total de 12 pontos aprseneados.

4RANTEP

REIVINDIWES
FIG.
104 sp4

1 - Procesao pâ.ta aperfeigoor as características de tingimento das
fibras obtidas por extrusão de misturas que compreendem e essencialmente.

re '

pOliolefinas cristalinas e compostos poliméricos básicos que contem nitrg

28

Onio, caracterizado porque as fibras são submetidás à ação de uma diclo.
*Irina e de um agente alcalino capaz de formar com a dita cloridrina O •
diepéxido correspondente.
A requerente reivin a',:tca e prioridade do corresaonde a te pedido, de
pisitado na Repartição de Patentes da Itália, em 15 de junho de 1961, sob
e p. 12 11.056,

Ponto n o 1 do total de 13 pontoS. apresentados.

14 2..-nt
3.8( \p,441
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TERMO N a 170.1a, ao a0 de adezembro de 1965./
Requerente: IMPERIAL CREMICAL INDUSTRIES IIMITED./INGLATERRA./
Privilégio de Invenção: PROCESSO PARA PRODUÇãO DE momms POTE:,
GIALMENTE ENCRESPADOS./
ReivinfricaçOes./
1 - Um processo para a produção de filamentos potencial -

186.784 de 2 aa f .vereiro de 1967
GUANABARA
Reuerente: OSWALDO DOS SANTOS
ripmo No

Mcidàlo Industrial: "ORIGINAL CONFIGURAM) PROPORCIONADA A PANOS DE LIMPEZA
REIVIND/CACDES
1 . ORIGINAL CONFIGURAÇXO PROPORCIONADA A PANOS DE LIM.

mente encrespados, fiados em fueao, a partir de polimeroe lineares /

PE.0. (FLANELAS) as tão uti.dzaden. 'FLANELAS" AJS mais var.a...os....sos, e caras
tehzada pelo fato de apresentar a fàrma sensIvelmente assemelhada a uma la

estreito, ou superfície curvada, mantido em Uma temperatura entre /
170Q C e 270 2 C, de modo que o angulo de deflexão &Obre a superfície /
estreita seja menor que 45 o , e sob uma tensão suficiente para manter

va) (1) de corte anatâmico (2), com costuras (3) altas entre os a edos e sell
ata estes sensivelmente curtos e lar g os em ralado no restante. cujo punho /

sintéticos, caracterizado por compreender a passagem continua de um/
feixe de filamentos através de um aquecedor tendo um extremo plano /

o

fe4r4

ea

Annnntro

a sup erfície estreita, de modo tal que os fila .

mentos que passam sobre a dita suez:ficie estreita sejam aquecidos /
em um lado semente, com o que o aryguilo de contato em velocidade e ,a
largura do aquecedor s'eo combinados de modo que tcomunicado um gra..
▪

Março
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diente de temperatura através da seç4o. reta dos ..filementos e o fila-

- TERMO NO 173.331 de 21 de setembro de
Requerente: TRATORES FENDI S/A . SIO PAULO

Privilegio de Invenção: "ESTABILIZADOR TRANSVERSAL PARA BRAÇOS 'iNFERIORES'DE
LEVANTAMENTO PARA TRATORES"

mento adquire um potencial'de encolSimentO diferencial./

REIVINDICAOES

Ponto n2 1 do total de 31_pontos apresentados./
TERMO È 2 176.447 de 14 de janeiro de ' l966
Requerente: ARTHUR =LIÇA MAROTH

190)

1 - ESTABILIZADOR

TRANSVERSfVEL rARA BRAÇOS INFERIORES

DE LEVANTAMENTO RARA TRATOREá, caracterizado paio fato de ser formado pOr /
duas hastes com extremidades adjaccntevosqueadas e aplicadas a tensor, ea

'

Pivilégio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS BK OU RELATIVOS A MEOANIS
MO DE TRANSMISSÃO" DO TiPO-ANTI-PRICÇãO
REIVINDICAÇOES

1 - Mecanismo de transmissEd do tipo anti-fricção,carac
terizado por compreender um eixo e um elemento anular envolvente, sen-

quinto que as extremidades opostas se apresentam com terminais para conexo
Com sapatas fixas aos braços inferiores de levantamento ' , a certa disténciet
da ext e ~idade dos mesmos voltada para o implemento aplicado, ao trator.
vento ns 1 do total de 2 pontos apresentados.
CA11:1:[12-

do um deles formado por uma superfície ou superfícies onde encostam os
roletes montados no outro e girando obre eixos ra scilaid em relação.aos

1r

eixos do mecanismo, estando os roletes montados em rolamentos do tipo

g

anti-fricção'.

4111
.1
-k\ • P,/»

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depo

citado na Repartição de patentes da Inglaterra em 2 de junho de 19-65
sob o n2 23.545..
Ponto me 1 de 22 pontos apresentados,

3

a

\51‘,,( -

E:=
. •

`
TERMO N0 173.203

ia

51 de agosto de 1965

Requerente: ENO. DIMAS DE MELO PIMENTA = = SX0 PAULO
Privile g io de Invenção: 0NOVAS . DISp0SIMS PARA EPEITO :ÓTICO EM RELOCOS 2e)
PARA OUTROS FINS"
rEIVINDICACEES

I - NOVAS DISPOSIÇOES PARA EFEITO ÓTICO RH RRICIOR
OUTROS FINS-, caracterizado essencialmente por uma chape de qualquer ai
teUal adequado fixada direMente em um Ponto de um p4ndulo, possuindo di*

PARA

ta Chapa Uma

de traços inclinados ou quaisquer °atm; deSenh011 como

Dientes.
TÉRMO No 173.055 de 10 de setembro .0 1965
Requerente:.FRA NCESCO SILVANO e LOCIA. BERNOCCO SILVANO = SIO pow
Privilegio de Invenção: "NOVO CARROSSEL PARA DIVERTIMENTO DE CRIANÇAS E m/

Ponto na 1 do total do 5 pontos apresentados.

DüLloso
REIVINDICAOES

1,- Novo carrossel- para divertimento de crianças e a-,
' dultos, caracterizado por compreender e carrossel . prOpriamente dito, com /
comando de rotação necánico, o qual é formado a partir de um eixo centra/ 9
que é colocado rIgidamente s'oip re uma base, a qual é sustentada por . quatro /
pás reforçados por tirantes, ditos pes apoiados no chão, sendo que o eixo é
encaixado internamente a um corpo tubular central, o qual é . provido do °ri,.
Teios - ou alojamentos que poderão transformar ' e carroseel de dois, quatro
seis e até oito lugares, sendo que o dito corpo tubnlar central, gira atra.

vés de rolamontOs de esferas, sendo úm inferior e outro superior, e arn305',
a plicados sUre o

central.
Puto 1f 1 do total de 8 pontos apresentados..'

eixo

TERMO No 170.194 de 7 de. junho de 1965
Requerente: DEVOE RA2NOLDS COMPANY INC 1 E.U.a.
Privilegio de Invenção: !'RESINA TERM0=PLÁST/CA DE ELEVADO PESO MOLECULAR 09'
TIDA POR POLIMERIZAW DE DI-PENUS E DI.EPDXIDOSIJ

O

(;

REIVIND/OACOES

1 - Um processo para preparar. resinas de poli-iliárOX£4,

r

.poli-éter.termo ples tico de. alto peso molecular caracterizado por termo.ma..
composielo resingí
turar, na presença de um catalisador orgánico básico, uma
poxi e radicai'
,
normalmente
salda,
contendo
radicais
1-2-e
la:termoplest ica
proporqUes,
subetancialmente,
equivalentes G
hidroxi fenaicos reativoS, em
C, até que di
0
a
cZrca
de
180
0
Durran
de
c:rca
de
50
tendo um ponto de fusão
ponto de fusão seja superior a 2000N
Reivindica-se a. prioridade do correspondente pedido ¡à
.
rositado nos Estados Unidos da America em 8 às "junho de 1964 sob n o 373954

Ponto no 1 do toted de 14 . pontos apresentados/

173.284 de 17 de setembro de 1955
Requerente: GIAVERBEL . BÉLGICA
PARA O FABRICO DE TTOI2ÁS. DE VIDRO, wo+
r tRMO N e

11.4 . . , 14Pi0

.
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de Tn~^;^" "INSTALA00

'JURADAS"
REIVINDICAÇGNE
t • Instalação para o fabrico de folhas ce varo em r
um cilindro rota.
lue pelo menos uma ...ace apresenta nervuras, compreende n d o
que/
em ranhuras form gd as num suporte móvel
d.e° qU4 emprime vidro fundid o
do cilindro rotativo igual ei espessura da folha a exe

passa a Ume distancie
é uma tábua rolante /
matar, caracteri za do pelo fato de que o suporte móvel
a por, pelo menos, uma serie de patins sucessivos que são
sem fim constituí d
com a outra e rolando sabre guias
conduzidos por plataformas articulada s uma

as transversais que são execatadaa rise,ta taoua rolante entre as
pelas ranhu e
partes superiores de patins e pelo fato de que estão previstos meios atas-/
se deseje efetuar a des-/
tendo os patins ia folha de vidro co local em que
•
_
moldagem
a prioridade do correspondent e pedido (9.2
Reiyindica_se

Luxemburgo em 17 de setembro de 19641
positado na Repartiçã o de Patentes de
tOb n g 46070
Ponto n g 1 do total de 59 pontos apresentados

riG. ia.

N o 162.656 de 15 de setembro de 1964
E.U.A.
Requerente: OWENS-ILLINOIS GLASS COMPANY

TP,1114.0

P riv1l6gio de Invenção: "PRENSA DE EXTRUSX0 PARA MATERIAL TERMOPLÁSTICO,
PROCESSO PARA OlweRÁ-LAr

— 44ree &as

g/

REIVINDICA-COES

1 - Processo para operar uma arersa de extrusao para

f

uaterial termoplástico dotada de um par de zonas de eisalhamento em comuni.
cação com uma saída comum, caracterizado pelos estázios operativos de: in - /
troduLir o material plástfco.simultarea mente em ambas as zonas de cialha - /
sopa.
mento; plattificar cont1= , mente o material nas ditas zonas; acumular
radamente quantidades de matertal plastificado entre cada uma das ditas zonas, respectivamente, e a aludida saída; expelir o material acumulado, pró.
voniente de uma das ditas quantidades, e sob Una pressão diferente da 016
criada na correspondente, das citadas zonas durante a plastificação do mesmos
enquanto estiver sendo acumulado o material que foras a outra das aludidas/
quantidades; e inverter ciclicamente a relação das duas quantidades acumu1a
das, para expelir o material acumulado da referida outra quantidade enquane
to o material estive r sendo acumulado na primeira dessas quantidades, de /

sorte L; ser obtido um fluxo substancialmente conelnue de material plastificado atreves da mencionada saída, sob uma pressão diferente da que (e criada
nas aludidas zonas
Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados.
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Ttun 142 106.957 de 27 de novembro_de 1958
Requerentes TRE DOW CREMICAL COMPANY - MG"
Privilégio de Invenção: m PROCESSO DE UNIR, VEDADAMENTE, SUPEREICI-•
ES DE POL/MERO DE CLORETO DE VINILIDENO EN

5

TRE SI
15,
TEEM lis 137.848 de 9 de abril de 1962
Requeren t e : AMERICAN vISCOSE CORPORATION - GE.GG.
E-r-v-leralo de Invencão .PROCESSO DE OXIDAM ETEPIFICAÇãO OU ESTERIFICAÇXO DE AGREGADOS mt ORISTALITO Dr
CEIUTOSE o
REIVINDICAÇOES

Um processo de oxidação, esterificaç á o ou eteriii.4

crastalites de celn..ose, pura Preparar um nevo
caço se agregado s de
desintegrado mecanicament e , capaz de formar disper produto saido,

REIVINDICAGGEG
1 -

Processe de unir, vedadaaente. supercíciee de poli

mero de cloreto de vinilideno entre aí, caracterizado por comprader
a colocação em contato, uma com a outra, das superfícies spoetaspoore
tituidaa de um polímero de cloreto de vinilideno normalmente cristalino, na condição não cristalina, super-resfriada, a uma temperatura
na faixa de 20 a 45 2 C e, de preferencia, de 30 a 355 O s sob pressa"
suficiente, de preferencia na escala de 0.14 a 1.4 kg/cm2 . para fundir me ditas superfícies entre si na área de contato.
. vont° n2 1 de Tinico ponto aurefentado.

não solventes, meios esscis que podem
' 05a estíveis em meios líquidos
ado , desde que oc deriva
intumescer parcialmen t e o produto desintegr

jos

nnstituem pelo menos 1% em peso da dispersão, o que, pelo menos

do peso do produto dispersado tenha um tamanho de partícula não
micron, a dispersão formando uma película auto-aderente
superior a 1
sare uma chapa de vidro limpo, depois da evaporação .do meio liquido
do agregados de cristalite de Celulose que
caracterizado pela reação
g ente oxidente, e
,tem griu de polimeri za ç ão de equilíbrio com um a
sido
desintreados
mecanicamente
s teitham
terificante, cujos agregado

antes da reação ou, então, cujo produto da reação seja desintegrado/
desse modo, depois da reação.
POite .,12 1 de 5 tontos apresentados.

5E54M 0 N o 161.954 de 20 de agesto de 1964
Requerente: DOW CORNING CORpORATION - E.U.A.
Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA A PREPARACgO

:OLt'"EaoS DE eOLIAIDA,

-POLIAMIDA MODIFICADOS, CONTENDOSIUCIO"
B3-13.70-UKins,

mida

1 - Processo eira a preparação de poLtmer , s 11 -oolim5,1a-polta
de ze fazer reagir
contendo 5 tiLiis, Csr.sc,r140lo p,10 fato
-modi.cas,

Sexta-feira 5

ICP"kárd-b-inUrke.

(1) 45% a 99% inclusie, por peso, baseado no peso total de (I) e (II), deum pz; epol.fmero de polimida-poliamida formado P -Or reação de
(A) 45 a 55, inclusive, moi porcento de, pelo menos, um composto aromátioO.
escolhido do grupo, que conàiste de ácido aromático, esteres aromáticos
anidridos e. lromáticos, tendo, pelo menos,' i tres grupos contendo carbonl.
ia, por molecula, escolhidos do grupo, consistindo de grupok carboxila,
.COOR; grupos restei. , -COCE', onde R' 4 um radical hidrocarbonetado mono
R
Valente e grupos. de a idrido, _ c_c,
ligado apenas a outro _p_ 01/2 e,

-num- de' 1971•765
o pelo fato de se fixar, a ispregnação coro ar quente a uma temperas
tura compreendida entre 150 e 23520.
Reivindica-se prioridade deste pedido, depositado na Re
partição de patente da Suiça, 2 de agiisto de 2963, U0_9.632/63 e em 51.
de outubro de 1963, na 12.391/1,5
Ponto nz 1 de 2 . pontos apresentadoe,
TERMO

155.469

AN

de

17 de dezembro de 1963

Requerente. FREDERICO GARCIA R0Cfl16 - ESPANHA

pelo menos, doidos grupos c ontenrCarbonila, estão nas posições Ortc
com
(B) 45 a 55, inclusive, moi porcento . de diaminas escolhidas do grupo, que .
Consiste de d iaminastlifáticas orggnicas, diaminas aromáticas orgenieas A.

Privilegio de Invenção "APERFEIOWENTOS EM CAIXAS PORTA-PUSfVEIS,ESPECIAL-

diaminas aromático-aliiáticas mistas, cada diamina, contendo, pelo menos.uar,,
grupo amima primaria, tom

TOMUSIS, caracterizado por que tais caixas estão estruturadas uma tampa isolante Oca, ajustável de mod a poihr ser removida, &uma placado base isolante
disposndo-se no Interior da referida tampa a . s4rie depares do elementos de

(II ) 1% a 55% inclusive por peso, baseado
um

no peso total. de(X) e (II), docomponente organosilílico funcional, livre de sligações de silício-haloa
Re:

g

teo, da fOrmula geral Y-Z-81.*-I,-g-h, na 0441 4 . lue grupo funcional, livre-4Oh '
de átomos de sacio, escolhido do grupo, que con 'siste . de carboxila, hidro.
mia, aldeido, amido, amidina, omina primÉria, omina secundária, anidrido,.

Carbonato, carbodimida, epOxido, isocianato, isocianeto, sulfociánatO, iso.
tioureia, cetoxima, lactama, lactfdeo, nercapto, Oxima,ozonichoo, peráxido
spnicarbazida, tal, tiocianato e urodo, Z 4 um radical orggnico divalente
ligado ao átomo de-'tilicio por meio de uma ligação de•silfcio=carbobno,
TERMO Na R"' é =radical orgenice monovalente escolhido dogrUpo, quej.
Consiste de radicais hidrocarbonetados e radicais hidrocarbonetados e ?adi.
Cais htleOn'o-hideocarbonetados, ligado ao . átomo de silicioe 'por Meio dá um

ligagâo ajlalfclo,.mabono,
um grupo hidrolisável, wwww
O um radical monovalente, contendo sillcio, escolhido do grupo, kue consia
te de radicais silila, radicais silOM1: radicais silalcoileno, radicais sila
filen°, radicais silixanoxi, radicais siloxanalcoilenp, radicais silaxanaril leno, radli cies ciclOsiloxanoxi, radicais eiclosilaicolleno, radiedre
larileno e radicais silhesquioxanoxi, ligadO ao átono de silfoio * por uma .
ligação escolhida do grupo, consistindo de ligaçães de silício*-silfclo,
gaçães de slliolo - oxlg4nlo - siliolo è ligaçOes de hilfcio*.bidrocarboneto

MENTE PARA AUTOMOVUS"
REIVINDICAÇOES

1 - APERMINZNENT0S EM c4IxAS PORTA-FUSIvEls,.ESpECIALMENTE PAU Au

contacto, entre os quais se armai:a n os fusíveis correspondentes,onquanto na pL6
ca de base se dispõeM outros elementos de contacto cornos quais estabelecem .
contacto os elementos de contacto dos fusíveis, ao fechar-se a caixa, com In .
terposição de meios elásticos que assegures tal cpntacto, estando o 's elementOS

de contacto da placa dotados de meios de conexão com os terminais de entrada e
saída dos circuitos situados em correspondáncla com aberturas . previatas na re.
ferida base, para a passagem dos ditos terminais, ' estando determinados OS ele.
mentos de contacto receptores dos fusíveis por uns tarugos condutores que aprej
.sentam uma superfície plana, enquanto os elementos de contacto de placa de UI.
se estão' constituldos por outros tarugos condutores que também apresentam uma.

superfície plana, sabre a qual fica superposta a superfície plana citada dos
contacto, e que ' consistem em um arco elástico fixado aos tarugos de contacto
da placa de base;

X 4

A requerente reivindica aprioridade do correspondente pedido dom'
tado na Repartição de Patentes da Espanha em 18 de dezembro de 1962

Ponto nal do total de 2 pontos apresentados.
Fig.
6

QUINOFTALONICOS o

6

5

:

40 41, 41

2

41

ANNUMR.

wwwwwerx

.4a1111011ffile

O
20

Sie O, 1, 2 ou 5,
4 0,1 2 ou 3, a soma ao g e a nao excede 3.
Finalmente a dépositan2e reivindica a prioridade do correspondente.
pedido depositadcrna Repartição do P atentes dos 18Stados Unidos da Am(rica,
do Norte, em 12 de dezembro de 1963 spb na 329,995.
Ponto 1111 1 de total dp 16 pontos apresentados,
TERED 22 14 161.310 de 31 de julho de 1964
Requerente: ,SANDOZ IATENT8 ITD. - CANADX' ..Pri;i14gio de Invenção: 0 PROCESSO DE TINTURA DE :FIBRAS TEIMEIS Dr
.
. MATERIAL MOAM-ZOO HIDR0F0Bó, COM CORANTE
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411210 112 197.145 de 21 do feverefro de 1968./
Requerente: SumANo BREIO TIBERIO ,PJLIAND BENEDETTI,J330 PAULO./
Modelo Industrial: ORIGINAL MODELO DE DISPOSITIVO INFORMATIVO PUBLICI.

•

miutiod

REIVINDICACOIS

1 - Processo de tintura de fibras téxteis, de .fios trens

formados eventualmente em fiados, de subetãnelas orgánicas hidr6fobae /
de alto pese molecular, caracterizado pelo fato de se impregnar a maté
'
pia têxtil temperatura. ambiente Com uma suspensão
aquosa contendo atd 150 g ' por litro de um corante correspondendo a fdrmula
.-

NVL\cal"c°
(I)

CO
ta qual o :dele° A contém 3 ou, de preferencia, 4
dtomos de o/oro ou

de bromo,

lã representa um dtomo de hidrogenio ou de halogeneo, por
exemplo
&torno de flúor, de cloro ou de brorío,' ou o grupo'reitrila,
4 representa um namoro inteiro at6 31

Ufa

Reivindicadas./
Original modelo de dispositivo informativo-publicitá
rio, caracterizado por compreender inicialmente uma coluna vertical a
retilínea, formada a partir de =pedestal 4e base, igie abrange *pron..
. madamente daas quintas partes de altura . tOtai, e composto por 884 V8E/
' em dois trechos, quais sejam um inferior e do meios alturas de sec00/
transversal circular e constante, constituindo a parte que voo ser embatida no piso, e um outro LBA82 8 alftri08, tambári de secOlo ¡rammes.
sal circular, porán gradativa:sante decrescente poro cima, constituindo
o pá da parte externo da coluno, pedestal esto que se segue por Gla loa
go trecho retilíneo superiora de :micção transversa/ igualmente circa .
..114i, e de menor diAmetro; e aa extremidade superior da referida coluna,
estando aplicadoo dispositi$, infzemative-yxblicitério prápriemento /
, dito, em formato de uma espâssa placa retangular, disposta verticalmeg
te, e tendo a maior dimensão no Sentido horizontal, placa esta cedas /
faces laterais recebem, mediante pintura, impresso, colagem OU procel
•

•

1

.

- '

•

.Dsidtr-d~m---f-Decoker

"er

ao ~lente, • informição 2 propagenda, seja na forma da ama indfLO
ello de eielareolmento ao orientação pare °pinico, seja OA forma de um
produto ou serviço qualquer, sega ainda /
4ixto propagandistioo da um
asa combinação da tubo.; • finalmante,na . referida coluna vertical, /
por& eM. nivel ligeiramente superior ao pedestal de:base, s'iendn'provii
to UR olsto para adieta 4s amo leve, tendo fozmato semi-cilindrico
• ooeperedes de preferencia em tala =tília% dito cesto estando
' aL aplicado depeneis& esteva, por inteziorsdio da braçadeiras ou dispo*Uivo& egolvelenteal tudo nubstanelalmente ateio de perito e ilustrado

, 4,..".
--"r'-ltitarço . de 19-71

--

•

as folhas dotadas 4olooldura . periftrs25a44à4diis sio pplicadás, ar
as rae:;;D:Painika-de'áairO; iiilaSedm'sfitiiii. , Conformando címara
terna,. caracterliados'iálO . ta6 de a .4fei:Ida .címerf' interne ser preenchida•
por espuma de polistfrenn.
•
I'do fes.*À' 41; ~tos sWes'erntndos

: tos desenhos vse--.41./
dOloo Ponta apresentado./
n

Moo N e /63.304 de'31, de agasto de 1964
noloufinomxso gLECTRZU CoMPOUATIori • - U.uU
Privilfglo'de Inrençãos walSTEMA DE ADITAM-, PARA Muras DE LAVAR
, ROUPA em AGITADOR CENTRAL I
REIVINDICA:COES
1,- etetquine de lavar roupa comPreendands diast4getalekne.
uma bacia pára a rOupa situada dentro de caçamba, um aga4Dior
po'aeplral situado dentro da báCia, sendo tanto o agitãdor como a ta
ca giretdrice e tco de um eixo vertical, um diapositivo de pra
puláão para transmitir abrimento oscilatdrio .ao
racterimida pess.- eetqr_dotada , de um dispoeitivo dei restrição que ippe
de s bacia de.girár no eixo, em uma direção. e,- -II- o ~Amante /
de rotação livre da tecia na direção oposta:
Rei::: et prioridade do
neditio,de'do
positado na Repartição da, patentes; doe Estados Unidos da.
Porte. em 23 de artembrojie 1963, , eob o ne 310,700.
Pon o' n9' 2 de 5 pontoe epresentodoa.

de dezembro de 1963
v4ie ,N e .155.346 de
aeqiierentes LEONARD A. DATO e DONALD R. BODES .
4,Mlício de Invenção "UNIDADE DE ACONDICIDNANENTO AJUSTADO'
•
- •• •
gwrimicAÇOZA
,
,
1
Unidade
de
acondicionamento
aáustado,
que
-se cohstibil em 'um ar• '1' •
Moldado,.
caracterizado
Pelo
fato
de
compreender
una
Parede 1 -, 1 --- tni,U4fiá
verticais, fazendo parte in
aSanatiplicidade de partod-constitui das de ,
t4reD•dameneitnads Pareds.horizontal, ex.tendendo-se perfeitamente
Ier bee!relição menelonadn parede horizontal,e sendo hem paralelas umas com rei
as mencionadas paredes verticais delimitam uma multiplicidadepeito Ia
espaços tomo de geyettes entre-as 4o geado lá a aâ.'o t"
h,riielntaks ,Itm,ere ao
eer por meio da mencionadeparede.horizontal, e flanges
Isingo das-margens das extremidades dás mencionadas paredes verticais, estando .
Is flanges horinentisis de uma unidadr adaptadas a serem - unidas ag flingeg
adaptado a receber
untais de outra unidade, formando a estrutura de um
ga'Pe'-e
Os requerentes.rettindfcni.a prioridade do correspondente pedido dépn
•itado na Repartição de Patenteia dob Ratados Unidos 4a America do Norte, sot ir o
ntlAh.},40; em 12 de dezeimOrs; ae',1962.Ponto á fil 1 dt total de ' 13;pontos apresantedos. •
/

•

,

%

•

,

ImaMo
• .me IseJla ,d0-18 de julho de 2963
t
. , :dequerente.m9TANDADIS Elmewmicl 40,:k. 4 OTIOAMCNr,

•
0.

sf

5

q,

j :1 5

-J, .1•3 :t e. t • ..,.

.) 3: • :* 5 1

2

j

'D

rs

4

t
,

Tzio0 Na 152.049 de 10 , da setembro de 1963
à
+
Requerentes ONZENA CONSTRUTORA IdDUORIAL E TERM0.411C*ICá VA SiO,fAULO
t
Privilimio de Invenção "APESPEIÇOA4ENTOS EN OU RELAXiOS A PORTAS
-» akIVIWaílgáts "
WEIFIUO0AMMRTOS
EM OU RELATIVOS A PORTAS , estas
1

•

Privi1eigl,o~exclii)40*PERISI,ÇOMENTOS=FX00.1RELAITMOdili3i51RmapeSINN

•

EAGIOrEbETRIC.10

V:41
•
£17 —! e
PAIYIPICAXES. g ,
▪ ApárreiçOementos sim ou emla"-tr. m outeme. de ainabermeão
trino,
per incluliviler per de ,esta0es i AS - • twias por cir.
%Aos de 'emuniCrição mnil,ateraishaVendo Pelo menos mmem cada d;
.44o, a sarda de cadeyeZ0 3en•m de ..- ......1.- regulada que teia UMA ruo •

•
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TERMO Na' 150.7930 de 15 de julho de 1963
Requarente.,ALDO COTI ZELATI - SX0 PAULO
• ção ' das diferenças das volt2gens de entrada e safda, e as Correntes sare os
circuitos de comunicação à estação.
. Finalmente a requerente reivindica a prioridade do correspondente.
pedido depositado na Repartição de P ptentes da Inglaterra em 19 de julho de:

Privilegio de Invenção "NOVO MODELO DE ELEMENTO DE CONCRETO VIBRADO PR-MOLDA
DO EM ESPECIAL PARA A CONSTRUM DE VIGAS E SIMILARES"
REIVINDICACDES

1 - "Nu ELEMENTO DE CONCRETO VIBRADO PRE-MOLDADNEM ESPECIAL PAR&
A CONSTRUCIO DE VIGAS E SIMILARES', caraeterizado por formar um sólido trepe.
zoidal, óco centralmente em "ação tganeversal formando uma figura oval do e/
xo menor - altura do elemento -varidvel, e tendo os seus dois lados maiores.
(1) e (2) planos, enquanto os seus dois lados menores, simetricos entre sita.
presentes escalonadamente, cada um, uma canaleta azia? '!a3) reentrante inferi.

1962 sob n 5 27.722.
Ponto n 5 1 do total de . 5 pontos apresentados.

ormente, uma superffcie plana (4), e uma canaleta axial (5) mais reentrante •
Inferiormente que a anterior, que, Une-se ;*1 superfioie pana maior por meie
de um bardo saliente (6) inclinado externamente.
Ponto na 1 do total de 3 pontos apresentados.

4

I
1
1

1

TERYD N5 161.757 de 13 de agOsto de 1964
Requerente: TOLEDO SCALE CORPORATION - EE.UU:
Privilégio de Invenção: " SISTEMA DE BALANÇA
REI VINDICAÇOES

1 - Sistema de balança, caracterizado pelo fato de com
preender, em combinação, meios destinados a pesarem a registrarem o /
peso de um artigo, meios retradores de dados acoplados aos referidos,/ .
meios de pesagem e registro, correspondendo o nome do artigo ao endom
reço para o registro de ciados, tipo de impressão para imprimir o nome
do ,ap44ae , e uma placa de nome de artigo para ajustar o tipo de improL
cão e selecionar o enderâço para os meios registradores de dados.
IR
13
15
14
16

TERNO Na 179 633 de 19 de maio de; 1966.
Requerente: ZTLA OLSVEIRA PARREIRA DE PARIA e PRECILA DA COSTA GODINRO.
slfo PAULO
Privilégio de Invenção: "NOVO MRINCPEDO PASSATZWPOT,
.REIVINDICACCES
. Nlivo brinquedo-passatempo, caracteriiado por compreender inio/

'n-ra 9
10

simonte um corpo circular de pequena altura; com a sua face anterior 40

61

Fa.

formada por um dieoo suavemente recurvado, e feito em vidro ou outro ia
terial transparente adequado qualquer, corpo Este prorldo internamente/

57

de um mecanismo 1 Cemelhança do mecanismo de um relégio, mando que aia
da em sua face externa o referido corpo circular ó dotado de um mostra.
59\

62
47S,

dor, o qual poderá ter imprepso em sua euperficie os mais variados meti
voe de jogos, citando-se atítulo de exemplo, jogos d ; tertee Olt bera-,
lho, jOgo denominado "leilão de animais", e outros jogos inclusive pa.
ra fine educativos.
'Ponto na 1 do tota1.de.5 pontos apresentados.

46
21

204
a
Fie 8

202

I

A

F M 13
•

ItWMO Na 175.245 de 5 de maio de 1966./
Requerente: AMERIcAN ANILINE PR6DUCTS,
Privilegio de Invenção* PROCESSO PARA PRODUZIR UM GUANTE DIS-AZO CLED
SOLVVEL./
Reivindicacães./

1 . Um processo para produzir um corante dis-azo óleo-so.
IA:mel de fórmulas
ON
A -N

ON

N

na qual A e A I são membros escolhidos no grupo que consiste de Ume .
tos xilllicos misturados, gralcoll -fenil, mmelcoll-fenil e pralcoll,
fenol, nos quais o radical.alcoil tem de 1 a 14 átomos de carbono, sen.do, pelo menos 40 e no meie que 70% dos citadossembros A e A , isãme!os xilflicos misturados e não sendo mais que 33% dos citados rad-caia
alcbil-fenilicos de radicais nralcoll-fenil, caracterizado por combi
mar 1,0 mol de resorcinol com'2,0 mola da mistura diezotade de aril
• -A INN2 , nas quais A e A I tecia as signifi.
ominas, de fórmulas -ANNzcaçOes supra-citadas./
Ponto na 1 de total de 3 pontos apresentados./

FIG:1
TERMO Na 162.748 de 18 de setembro.de 1964./
Requerente: N. It. putapsialuzAmpmennuccm.ouNDAs
Privilegio de Invenção: A lE,RAYMICOAMENTOS EM 011 • RELATINNI CIRCUITOS
ALTNENTAIORESJ
Reivindicacães./

1 . Um circuito 4, aUmentaqUe qme, gond* corregodo por
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k ,

it.- la alimenta ama --- -- t que se torna maior com o numen
uma
,° 1 - 1 -a.:a pelo fato de inanir um •de
to da ”0 ,-1,ttn, la,
a
,I,aLíto para o qual z(y. ; a voltagem atrv: do
di
do mesmo) é u,sal ' au • dia UM Vais.: ahro l,,--, mai._
do que a maior -aal-Lra.a:n para o qual o lo. _ir, da , —„à.t, a ser/
.1

" eu earboriel

-17 usa grupo

quila li . f" .lor , de cadeia normal Ou ramifieida,

, ou um. grupo nitro
Y A um átomo de 3,1 1 ,_:_ in ou nalogineo(
aralquileufon

dfAdo

ou mono- ou dialquilamida de
rna, 6ster, aril
podendo oe grupos alquila ...114r ea
eido
.1mtr t ! substiltadds ou 'lenda entre ai em anel heteroci-

Lei pelo ,1„-!t- de .1 1 ,,,d,aoào deve ser

'
A
.t, reivindica ,. 1 - runa. do
n4 Repartição do Pat.nt da HoYsOf ia SM 23 de se
pedido " „
tembro de 1963, sob na 298.272.1

1
e2

aliso,
significa um átomo de 11,1,_,,n-te ou
, tt e,
agente umec ta ” te od dl

un

1,- id 3..:dada do cor
prdjdd, depositado na Reu,,tiçio de Leted t "- a44 Alemanha
de d,-G mYr'n de 19644 19 de 1.. . A. 'AI:o de

_j—

AG

em 28 de março de 1964, 12

I1:.';
"-W

1965 e 20 de 1,,nilo de 1965, eob oe n a s. P42 458 n/o/8m, I

THE COODYEAR TIRE & filDBER .0MrA.w./
PAd, ::Atna

,

OanAuTrns 0x1E4vEIs./

1

REIVINDIC4032S

para

Agente :lontra

oxidáveis, clrac 1 ,-, 1 ~ pelo fato do :onter

44 682

Ivc/en, 7 45 283 ive/8m, T 45 302 ivelem,
Ponto na 1 de único ponto
TREMO Ne 165.459 de 18 de dezembro de 1964
- PERO
"-- 10117720 umo,nSon
DL.
EK CALAS PÁRA nv,FT1ATS
Privildgio de Invenção : " /PE1FEIÇ0a201S1'0S

TIO.R110 Mo 174.629 de 8 ae novembro de 1)55./
,1110 de Invonçãoe AGENTE (MITRA

na

•
na própria mesa das
?i,„.1fl p ntr a depus' tante e.1

T,

FIG.!

coma

do corante lm-situ, obre ou

7, para „,,,..far a

1

bem
" " '- ' e ,

a 40 O C e, em se .hsur,
a
um
pR
na eecala de 3.
YiOl

sal 1” , „ :" ,i,o a
gaida, co aciaífteAr o

Ponto A P 1 do total de 3 pontos 'n

T
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ut1 ter

1 - á_

AP ac g rdo roiu as

'

em

camisa paru hospltfe,

_ • -./
" -n, em conjunto, um catre e o _
rinadoa por __
•
ao
lonfly•
(2),
de um eixo --frei
leito,
em
te ao longo d.e todé o catre, por baixo do ez 1 :" ,, , condo
em,
tendo
no
local
de
adaptt
su parta m'dia, um pinhão de angraud g
ou
'- 1 - trle
- 41a
9 go da „.,„ ra
pinhão
pequeno,
mas
largo
.
canal. e - na sua parte refdia central - um

G, a'

dil
R,

'- apara* do eixo da
para
ainda de embole os eixos, mediante oe
pelos, ditos eixos na nua '
roa
Ponto na 3 de 7 pontoo

X

ou do eixo doe Se, ou
Pinhão, diante,,
no

am radical aléoll da 1 a t3 4toem que X 4 O, 1 ou 2; R d.
Ciclo-alcoll
mos de carbono, um x adi,A3
de 5 e 8 AS/MOS de , &,ta"(. ou
am radical elcoxi de / e 8 Atomoe de carbono; 41 R , un radical alce.
terciÁrio de 4 a 8 Átomos de
ou um ra31s1 cicio-alcali de
a8

de carbono./
dopo
Raivindioe - aa a r .Ç.,,/jaide do pedido
dns Ii1ta l Wuos da Aàfilau, em
ditado na a.p5,1;0 0 do

5

4tomos

de dezembro de 1964, sob n a 420.177./
Ponto n a 1 ao total de 8 pontos 11.
ARMO N a 168.22a de 26 de março de, 1965
; PARPcEsKE
ATICRVXTVIOWM4TA 3p;
Pt ;i111gid do
INSOLUVE/S

.1

WratMe Na 162.836 de 22 de setembro do 1964./
',,'

DE FORMAÇXO XEC

Beq„. 1•1-,11 N. v.
priviiggio do LavengEo, APERFEIÇOAMEN TOS EM OU Rr .ATtomi A PROCESSOS/
LADO A /ALO ,9116BRE UM SUPORTO ,
DE 00LOcyrn DE CAMADAS SUPERFICIAIS
PARFUltIMA PARs A FABR/CAÇ110 DE v)--^,/I1VDS "E" T mMUTOHES./

EK AGUA, SOBRE

FiXTEIS -DE FIBRAS ME CELULOSE OE DE P9011E7

DE

IAS

em ou rulativos 4

-

de and
corantes, ináéláveie em 4gue, eãbre materiais téeteir de fibras de
o
pelo fato de se
ou de proteínas,
„
contendy a. 27.0 •
*ateria,. têxtil COM um hanho
ria Xdr
,
SEI sal alcalino ou alcalino st.s de um
mula

R .- 14.

A
ma lua

LI

Sr".

R eignifiee o rente de urna emira -v-J 'J-m com uma
dissoolação < l i la -1°-

e

.,os de co

de camadas 1011 ,,r1„1ais lado a lado sare um suporte, de pra
for.nale pare a Zat..:„caçfic de dispor,' sendo pelo
is, partieula= . '- camadas elétr;..
MoIns duas essas ,A.PL'A; aupe tflole
stp-^": antro si por um intervalo ou ant,..ac,=.,
comente , -Hl"
pepelo meros duas ,s,I, R Ja a elo',
,
superficiais,
con
d
k
3
,x
a
pelo
menos
duas
lo fato de screm
sistwp, ao menos em parte, de materiais C1a 11.ston , pelo manos nas /
a ser c--51- t, ido, dm duas reiiaes do supor
llrt ir', do
lmente
contíguas entre ou parcial:mea i:e sobrepos.
, te que 5 t4,0 - z,.:, ' a
tas, 2,-- fnn ce Um Ini elzalo entre as dua s' camadas superfici ais a0 a
Waa /
vido ao mA Ue la l de pelo menos 1,rna das ,A.A.n fl ,
res
da
outra
.
iZo_Por
(3
uma /
,1An
nas
pro
,
,,
dr.s.,, n sor ab 0 porção Adjacente tio aunuzté e/ou da outra camada superficial./
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,1.4 N 1 1,14 ANY II

em

A -reqUerentereivind ica . a prioridade do, . correspondente Pe
¡ido aepositearPna•Repertiçã o ae Patentes : qP Ulula% em 25 oa +latamiro ce 1963, sob=na.298.353./
Dento

na 1 do total me 16 pontos apresentados./

estado -líquido, para transferir para a dita superf1a receptora,

g in S porão do meteriel fundido, no dito mod10./
A requerente reivindica e prioridade do corre$Pandeate/
,ealan , depositado na Repartieão de 'Patenteie êr Entoados Unidos da
amárioa ett 16 de Outubro de n.963, sob
e
316433. 316.631'
n16.635.,

f

IRMo

Ponto nA 1 do total de 16 pontos apresentados.,
Ne 164.077 de 9 de novembro de 1964./

íequerente g AELA - RILPRIGERAM ~Rem E INEUSTRIA B/A./ESTADC D$
MANARAM,/

Privilágio de Inveoeicx RETENTOR DE VEDA00 PATVI COMPRES:ARES DE RR
PRIGERAÇãO.,

FIG1
-

ReivindicaçOes./

VERBO fie 16-5.ely co 9 de outubrb de' 19 64./ .
Requorenter EROCK.RIBEIRO PINRRIRO,/ESTADO DA GUANABARA,/ .
Privalágio de Invenção* APERFEIÇOAWNTOS RELATIVOS • PM OU EM ELIMINADOS DE GORLURAS E1101FIEZIAS £0 AR.,
deiVindiceçOes./
1 - Aperfeiçoamentos em ou em elDnioador de gorduras ,1
:Arecteriza do por um sólido dividido no sentido vertic al, em duas /.
partes, que formam canaes ou °amaras 23 e 24. Essa divisflo que . teraina em defletor um pouco antes do 'nível d'água . A parte inferior/
ao . milido ou SOEI o fundo (1 que forma o tanque, no qual e armaxenaoi
água de ciroaleç go e limpeza./

1 . Retentor de vedeçÃo par. tanpresLOres de refrigera .
Ao, caracterizado por compreender básicamente um par de elementos /
ArculAres Identicos, montados justapostos pelo darso, feitos de ma .
tarjai suficientemente flexível, resistente ao desgaste e auto-lubri.
fluente, apresentando e secção smni-diumetral deistes elementos, ca r2
pouso, o perfil de Uma semi-coluna, dotada aPicalmente de uma grossa/
Projeçâo lateral, de aresta superior perpendicular ao eixo da semi-co
lune (isto á, à superfície de fundo ou dOrso do elemento) e dotada be
semente de uma projeção mais fina a ponteaguda, de aresta externa /
obliqua em relação ao eixo de semi-colune (superfIcie de fundo do ele'
mento) com o qual faz om Angulo do mais de 90 0 . conformando-se entre/
te duas projeOes uma larga concavidade./

Ponto na 1 ao total de 3 pontos Apresentados./
Ponto na 1 ao total de 3 pontos aprewnitados.,

g

nv4c.c

LI

nPJ.O'rm2.163.499 16 ae outubro de 19n4./
requerente, MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY./E.U.A.,
.riVilagio (te Invenção, PROCESSO DE C6PIA DE ORIGINAIS GRAFIcOS E /
de

)5LdA EMPREGADA NO MESMO,/
Reivindicacões.,
processo ue cópia, caracterizado por compreender
' efinido' de imagem a uma ca .
a faSea ue aplicar em modelo tármico d
L tio

,

.rade at material cristalino sólido fusível sem (recomposição, numa /
•emperatara ae ativação dentro co' faixa aproximada de 50 a a 150 9 C e
Frpaz. tre .perannecer ma estado lívido pelo menos durante um minuto
ao ser rAfriado para a temperatura ambiente e eia 'contato com crio
reis semente, o moda° tórmico sendo suficiene para causar a fusão/
to macerial sólido num modelo semelhante, e subsequentemente, e su
jeição oa referida camaia a . am contato sob Lima presso breve e interj
aM2 saperfície recsptcra, a trá temperatura aba_xo da rehcio.
na
saca
ao air.lvtção e enq uanto o material cristalino está

•

U

•

Q

ilMe N 160.264 de 22 de Junho de 190.
tequerente: IND6STRIA BRASILEIRA DE ELETRICIDADE S/A "IMBELSA"-S.Paut°
nrivilágio de Invenção "UNIDADE DE NÍVEL CONSTANTE PARA A TRANSMI5SA0 DE
DUAIS VOCAIS"
REIVINDICACOES,
1 - Unidade de nível constante, ptrà a me'iAore da relação sinal-indo na transmissão de sinais vocais, caracteriZada pelo fato de compre
nder, em sucessão pelo menos um primeiro e um segundo estágios ~liado
ees, ligados em serie e seguidos de um estágio limitador e de um filtro
leetinico.
,
Ponto n 5 do total de 3 pontos apresentados

[›-

'‘ •
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elliNa Na 164.015 de é de novembro de 3.964.,
1 Requerentes ERICSSON TELEPRONES LIMITED./INGLATERRAJ
Privilegio de /nvençãos APARELHAGEM COMUTADORA DE TELEGOMUNICAÇãOe/

Idantito cabeçote previsto na peça de abertura do outro carburador,
cabeçote Zsto disposto entre duas senil:leias previstas na referida /
Caste, pouco distanciadas entre sie o que delimitam o curso de dita /
~ta.

n ete3 de abrir O segundo carburador./
Ponto A* 1 ao total ao 2 pontos apresentados./

Reivindicasée,./

Aparelhagem comutadora de telecomunicação para co a
, flecter assinantes abanadores o chamados em um sistema telefânico (110
pluralida, Central auton gtica l .caracterizada pela fato de
Uma

de de est ggios comutadores aciong veis pare proporcionarem um trajeto/
. direto entre Os citados assinantessáhamadores ou chamados, e equipa
Mento fiscalizador 0 Meios Seletores para escolher um comutador ade
quedo no ou nos referidos primeirou estágios comutadores e para esc°.
lher a esmo um dos comutadores do oU dos tiltimow dos citados estágios
comutadores dispondo de uma • alda livre ao mencionado equipamento fií
calizador, e finalmente para escolher um trajeto atreves do citado es
%ágio comutador restante para conectar os referidos assinantes chame.:
dor ou Chamado . com o mencionado equipamento fiscalizados./
Ponto no 1 do total de 14 pontos apresentedos./

WP.E40 Na 165.632 de 22 de outubro de 1964./
Requerentes HOLSTEIN KAPPERT• MASCHINENFAHRIK IIPHONIRm,
ALEMANHA./
Privilesio de InvenOlos APERPEIÇOAMENTOS EM TRANSPOR2ADCRES DE cal .
Xá./
Reivindicações./

1 . Aperfeiçoamentos em transportadores de caixas, aa
racterizado pelo fato que do previstos meios para preliminarmente /
empilhar varias caixas, formando pilhas justapostas, e meios para en
urrar Um eatredo de suporte por baixo das pilhas./
A requerente reivindica a prioridade do pedido de pa acate deposiiado na Alemanha sob no H 50.726 X1/81 e aos 2 de novembro de 1963./
Ponto no 1 do total de 4 pentes apresentados./

.8 9 MEM
NEM le
112 une
VS EINE

•

-e;

!TRRHO No 160.627 de 3 de julho de 1964
IRequerentet TRIATEX A.G.-SUIÇA
Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA BENEFICIAR MATERIAIS TgXTBIS c8LuLtS

Fl

SICOS"
PEIVINDICACCED

Processo ~alto bebeflciamento de materiais terteis, com re..
ticulação transversa em duas etapas, das quais uma pelo menos 4 uma forMá
lização, caracterizado pelo fato de,se submeter os materiais primeiramente a uma reação de reticulação transversa a saco e, a seguir, uma formall
zaçlio da celulose pre-reticulada, em presença da água, a uma temperatura•
abaixo de 555.
Finalmente a depositante reivindica a . prioridade do correspondente pedido depositado na RepartiçãO de Patentes da Sufça, em 3 de julho de
1963, sob o n* 8267/63.
Ponto n 5 -1 do total de 12 pontos apresentados.
LIR2,40 . N* 164.009:de 6 de novembro de 1964./
kequerentes SIMCK E0 BRASIL-SOCIEDADE ANONIMA INEUSTRIAL DE MOTORES
LFA•INHOES E 4IUTOMONEIS./8E0 PAULO./
,rivilágio de Invenção& APERFEIÇOAME2T06)*4 COMANDOS PARA JUERTUBJ% DD
CARBURADOR./
1
i

ReivindicactilSif

1 - Aperfeiçoamentos em comandos para abertura doearburli dor, do tipo que .compreende a usual haste de acionamento ligada ar4iculadamente em um ponto intermediário' em uegunda baste, esta Ultima
kixada, de maneira artio4lada, mu :ames . eXtVelaidadeS ds peças de liberara de dois carburadores, caracterizados pelo fato de m referida hes
ligada a haste de acionamento . ter ame de suas extramidanes rosquea
um cabeçote articulado na dita pc2e do aberti, ro !,: e', l..D2 c:;:bu.
1,
ores, e a extremi,oede oposta doslizant p si orifício p l ,,là,D em I

1

• 8

1 8 7k

r
1

Ftv.1

rr 1I
1

Ri
•

llY4I

1:72!

nr114.

mek4.41.I

TRAMO No 17.048 de 24 de fevereiro de 1964
Requerente: ALLIED CHEMICAL CORPORATION - R.U,A.
Privilágio de rivenção *PARTICULAS DE METAL REFRATDIO E PROCESSO hhi PRE,,
?ARACU DAS MESMAS"
RmiNDICACES

1 Partículas de metal refrat grio, caracterizadas porque elas .
..empreendem uma fina microestrutura de grãos de tungstánic colunar tendolargura e espessura, cada uma, de aproximadamente 0,1 a 2 microns, essaspartículas tendo como inicie° uma partfoUla semente de um metal refratário.
A requerente reivindica a prioridade do correeponclente pedida dia
positado na Repartição de Patentes Norte-Americana, em 27 de fevereiro de
1963 sob o n* 261.533 e em 5 de julho de 1963 sob o n* 298.515
Ponto n o 1 do total de 9 pontos apresentados.
FIG.1

D

Sq ,ia-itira 5

CF;C:".,'

160.533 de 30 'e tenho de 1964
TERMO N o
'Requerente. RADIO CORPORATION OF AMERICA

n- n-e

?ERMO N . 161.345
Requerente: TELEFUNKEN PATENTVERWERTUNGS -G.N..B.H.:'ALEMANHA.
?Mlvilegio de Ieven4ADI,SPOAIÇÃO,DEOMADAELpi3IÇA",
.„

p

rixJleglo de Invençao V LVULA E .tA OS CAT DICOS EM COR'.
REIVINDICACISES

1 - VÉlvula de relas catódicos em cr, compreehdendo uma serie de
' cOmposaos fosforosos de cO:es diferentes coadjuvados por um dispositivo
gerador de sinal divisar pela radiação, caracterizada pelo fato de que . o

' 1 - Disposioãorde,t .9mna,e,Neti-se, para . um ‘ aperalbo com usa piara-'
Lidade de ligagSes de pino de tomada daynesmaeapecie, caracterizada pelo
Cato de que, para evitar uma ligação errada das partes d,è tomada cooperan
teu, são providos, em uma parte de tornada, reaalos de guia, e que . na on

disposftivo gerador . de sinal divisar pela radiação compreende uma camada
de material disposta adjaCente à mencionada série de compostos forforosos
tornando-se este material emissor de radiaçies quando bombardeado por e.,
45t r ons, e uma série de depósitos colocados adjacentes à caMada de materÁ

tra.parte de tomada, 'corgaspondentemente à posição dos ressaltos de guia, •
sâo providos abertura nas quais se inserem os ressaltosdUrante o encai- •
xe das partes de tomada, e pelo fato de que os res'salfoe de guia são remo
•
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To 1:1)

ai soneivel à radiação a fim de interceptar a radiação do referido materi

al.

vfveis, especialmente substitufverS'

Finalmente,,adepqsitante reivndica, á prioridade do correspon-/-

'
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de-

positado na Repartição de vatentes dos Estados Unidos da America em 9 de
julho de 1963 e 26 do agasto de 1963, sob os n o s. 293 '.."1 n 3c21:311.

dente pedido depositadd mORapextição.de• Fettglites da Alemanha,
."
em 22 de .a
sob ea . rroe, - T • 1643 2 / 2 1b Gbm,e .
gasto de 1963, e 7 deu dezeo ro d.e

Ponto n u 1 do total de 11 pontos apresentados.

T 2, 221 VIIId/21c,, respectivamente'.'
Ponto e o 1 do tótal de 10 p ontos apresentados

Fís.-1

TERMO Nu 160.081 de 17 de junho do 1964
Requerente: REGIE 14ATIONALE DES USINES RENAULT - FRANÇA
• Privilegio de Invenção"SERVO-DISPOSIT1V0 PARA COMANDO DA TRANSMISSA0 DE
-

FónA EM VEfCULOS AUTOM6V.ãIS"
RETVINDIGPOUS

1 - Servo-dispositivo para comandar, por intermédio de um eltor-

TERMO N u 160.886 de 15 de julho de 1964 .
Requerente. SENEDICTO PINTO DE OLIVEIRA - SãO PAULO

firivilegio de Invenção "NOVA CRAVE GERAL PARA AUTOVEICULOS",
REIVINDICACOES

1 -"NOVA CHAVE GERAL PARA JauovEicuLosY, caracterizada por uma car
caça (1) onde vem embutidos um suporte (2), que tem um teiminal de ligação.
(3) saliente para'o lado externo e que possue parede - dupla e entre as qua-

is articula-se uma alavanca (4) de contato impelida por Uma mola (5) cujoponto do apOio consiste de wn eixo (6) disposto sob uma base (7) constante
aa parte inferior interna da carcaça (1); e por, superiormente, na mesma-- .
linhg do suporte (2) estar disposto um outro suporte (8)de contato, cgm IA
rede dupla e com terminal (9) Saliente pard a parte externa da carcaça (1)
sendo que ambos os suportes (2) e (8) acham-se isolados com material iso -

hador, a transmissão 'de fOrça em veículos autom.5vels, caracterizado
fato de que o alternador tem um rotos com íman magnético de polos
ricos m j ltiplos e um estator bobinado.suscétivel.de correr axialmente era.
,
ralação ao rotor, ao qual'eatí sujeito o pstator, em função de suas rem
pectivas posições, estando o rotos acoplado de tal maneira a um eixo
tivo do veículo, e o estator de tal maneira ligado ao pedal dó acelerador
que a tensão fornecida pelo alternador varia em função da velocidade do
veículo ou da rotação do motOr e com a posição do pedal do-acelerador.

A requerente reivindica a priorièude do correspondente pedido de.
posatado na Repartição de p atentes da França, eM,18 de junho de 1963,sob.
•
" 458552..
Ponto n o 1 do total de 9 Pontos apresentados.

lente (24) adequado;

-

Ponto r1 0 . 1 do total de 4 pontos apreseUtadoa

4

35 :36

*
r-NisyMOOk

1

29

"`n 3
4
17 4R

••1

't

\

32

TERMO N u 159.714 de 4de junho de 190
Requarsnte: SOCIETE ANONYME ANDRIt CITROEN. "TliAnk."
Privil4gio '-d::invonqão'áiPERFISIÇOAMENTO'S'SEU11WS'I'DISIÇO'DA"AOTO.u.
PARA RODAS DIRECIONAIS DE VEICULOS COM SUSPEdSIO HIDEOklEdiaTICA" °

-áisfiNidirdáâ
ipe'rieÁq'oa

r

-

relativos tt . efs¡çodiOn na ' C661:h Ur á

bda.ada -

a
• fr,

"

,

:

DIÂRIO OFICIAL iSec'ão III)

772 Sexta-feira 5

Março de 1971

r
1

1

i
-- bt3r o p à, ” m4t ica, .,..- :, - 1.-" Por
drecionais de veículos com ,-- ,
.
'"
levar
o
líquido
da t 1 ,, ..... --- :d.:. ,
,If.
ui; canal (12) que n
+ a rótula (4) entre esta e a bacia porta rOtula (10) de forma a criar
,entra elas um filme de dito líquido sob ,,...,,5o.cuja superfície e- limitad si.: t ."---`" para se obter o equf'dbrás) desejado.
II
I
A requerente ,-1.1_11.- a v.I...14-1- do pedido de ,..t-- , f— dopoJim,
,ado na Rep....tição de r e_i-- 1. da França sob o p PV 937.54 6 aos 10 de juntl o.
I
•
4. 1963•
I
1

.

Ponto nO 1 do total de,3 pontos

-

Privilágio de

de ,nrefi”-e,,

/
---fato de o corte e o solado da
bor
longo
de
suas
ao
pelo avesso, serem 11,,dn, entre si por
comum, após o que ai
das j”,1,1.,,f,-., e sem ofill,gção de ,áç q,1 , 1u do
aba, que é /
ânlx,,n, para arn-r,, r,“.„._,,,J„ uma
dita borda

e colada obra o

rotIla: e

em

o

pedido dA.
na Repu,L4 n' u de n al f - Pa - da Fr ança, em à de maio de 1963, sol' o
nO 933.843,
Ponto n o 1 do total da 4 pontos .,

GENIE MUSIQUE r

FRANÇA.

rj'ado, pelo

0'"91- ",

,--,- •1 , da wand,.11 e a superdose
interne do anel que tem afórma da outra face do rebOrdo, podendo o aloje-.
mento ser f• ' 1. ................ 1:' '. com a .,- 1 -

(...nn -AGUYE ~manias icE

mmv,p)o,,a,nRS
na.

icei que vai formar um alojamento - entre a

vmmo N Q 157.057 de 25 de ?:"-- !," de 1964,

TÊM° N o 159.407 da 25 de maio de 1964
SKO PAULO
cAnost,A DO, CALÇADOS, NORMA LIDA
NA
,.-oLaÇII0
DE
-411'",,,L,,,
PrTlvtiegto de
-

ai '''',
: ,,, ,,•,., 1 - ,:a do por • . •-- : - If • em efetuar a t:,...,..., dentro de,
uma emulei° deste -tás1-1,. de um ~dell com uma „ e _•._ que delimita a
fórma de uma das faces do ..1.n.A.. a ser feito, en _1._ _. mo ..neteil um ii,

obtido sendo revi-

rado pelo lado dhell,, ficando O corte :,A -; . ,,,,,ta , -•^ 1,,Ao e acima da sola,
me 1etmral e tia.f,,...."tr com ..1„,n ,,,,m,tta; e f'nalmonto
esta ;et .. a
ocCccadcc sim mg
eme f alrtill•R
de b
5 ..eet11h. obtida
para a superfície de apOio para o'ae.
flexível e esponjoso, de
Ponto n o 1 do total de 2 pontos

%JUNTA TIPO TAIÃO PARA FECIWIWITO DE RECINTO

CALORIFUGOS".
e”~oeL0A0nES
de recintos oào,ifugos, oa.
1 - Junta tipo talão para
OU se ,- e 1 1 ,- de qual
pelo fato de que se faz a
quer outro nojo, ao
' desedesejado e no perfil '
num ponto de sua
e deformável, que 6
"
da moapara não deixar subsistir co não
a serem eugaeta
ou não, a

jada,
de Un '..,...,cl 1. pn,filndn e de. .aue.1-1
em - , 5 ,1?!,

m
na
, f:
das sa fOrça nas
mae COM CCO
serve de
formével.
Reivindica a prioridade do pedido

da pu-ede que lhe /
de_

k dó dl

na n. là.tsrilo de

Patentes da Prança, em 4 de março de 1963, eob o n2 P.V.43.401.
Ponto n 2 1 do total de 2 pontos .

Fi G.1

$0

MMO N 2 158.668 de 24 de abril de 1964
L'--- ...
AT,014CUE FRANÇA
de Invenção
Jcz
DE PRÇAS COM ' -n..nc comi

Requerente:

X0 DE

BLASTOMERO"

TERMO X2 154.927 de 28 de
Reguerentet CARLOS (=,,i ki .POZZ/ n
Privilégio do
fl

1REIVINDICAWES

de f .hri, n g e de pegas de reberdo com p lexo de matei.

de 1963..
C47ANLAUA.

1— 1;r,lc,

de frti , os,

tçN DE InIn0S"
.1,.rdo m m

vrsender inicialmente uma caina cilinarice de pequena tara,

sei -
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internamente de um degrau ou seda anelar para a in jtalação do disco /
distribuidor, e da qual .parte uma pl'uralidade. de condutos radiais em
'L, abertos . na face externa da caixa, e : equipados com coneMiSes para eco
plamento das múltiplas tubulaçUs condutoras de fluido aos diversos /
pontos da máquina ou equivalente, caixa esta com a borda livre superd,
or mosqueado internamente, onde recebe uma tampa circular fixa, deliml
+4x/do uma câmara interna.
"Ponto n5 1 do total de 6 . pootos apresentados..

Março de 1971 773

'1,Er040 N o 155.267 de 9 de dezembro de 103
Requerente; SONZALO MEDIANO CAPDEVILA
ARGENTIN.)
PMivilágio de Invençãii: UPERrsrÇOAMENTO: INTRODUZIDOS EM PISTDES APLICÁVEIS,
EM MOTORES DE CCAWdso zariatua.
REIVINDCÁCDES

1 . Aperfeiçoamentos introduzidos em pist3es aplicáveis a
motores de combustão -interna, caracterizados essencialmente pelo fato de pral
ticar-se. nazona do pistão correspondente à fralda, uma pluralidade de caneta
segundo geratrizes helleoidais„nos dois sentidos opostos, de forma que ditos
canais se cruzem, estabelecendo junto à superfície interna do cilindro, umas/
Cismaras de retenção do lubrificamee, configuradas e distribuídas em função e
das caracterlsticas do motor, em ordem a dar maior uniformidade à película la
brificante' .disposta entre a parede do pistão e a do cilindro e a criar uma a.
cilmulo de lubrificante dento dos, canais, que ao mesmo tempo que refrigera o
Pistão subministra lubrificante à pelicula:lubrificante; quwido esta sofre '1
perdas do mesmo, e compreendendo . ademais .a parede lateral do pistão em sua z2

F I Ó.
Tsumo No '1'157.022 de 21 de fevereiro de
1964.
' Requerente: ALUISIO RODRIGUES MANSO - MINAS GERAIS.
Privilégio de I nven ção:"ROVO . MOTOR DE DOIS TEMPOS'ROTATIYOS",
REIVINDICAOOES

1 - révo motor de dois tempos, rotativo, caracterizado por ser o
deslocamento dos cilindros nos piatOes, eendo o movimento daqueles co-

na provista de ranhuras. para os anéis de segmentos, uns tabiques separadores/
de ditas ranhuras, que tem sua face de con‘f.crio com o cilindro, escalonada co
°a parte central sobressalente ou um de seus bordos, para estabelecer uma me4
olor área de roçamento entre o pistão, que determina uma menor elevação termin
por dito motivo.
, Ponto n o 1 do total de 9 pontos apresentados.

-r

I

o

mandado por excêntrico, sem que haja movimento alternado entre peças
fixas e peças máveis.
,1,74 &poeto no 1 do total de 5 pontoe aProsentadOdi

4

I

Á

3

Ttsmo NP 155.452 de 16 de dezembro de 1963. ,.
Requerente: SHELL INTERNATIONALERESEARCH MAATSOHAPPI3 N.V. - HOLANDA.

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DE UMA ARGILA OLEd
FILA ruLVERULENTA, -/ENTA DE ÓLEO, A RESpECT/
VA COMPOSIÇÃO APERFEIÇOADA, E UM PROCESSO PARI
A PRODUÇXO DE UMA composição DE GRAXA COM A
MESMA".

TÈRN0 Na 155.633 de 24 de dezembro de 1963
Requerente: DIVINO BORTOLOTTO
SX0 PAULO
Privilegio do Invenção: "DISPOSITIVO PARA DERIVAÇXO EM TUBULAÇOESm
REIVINDICACOES

DISPOSITIVO PARA DERIVAÇXO EM TUBULAÇOES, caracteriXa.
do por compreender uma peça metálica com o formato de meia cana, destinada a
1 -

fazer
..em

tomada de liquido ou pressão em qualquer parte de uma rede de tubala0011
funcionamento.
Ponto nO 1 do total de 3 pontos apresentadoSe

REIVINDICACOES,

1 -.Um prooesso para a fabricação de um,, argila ole6fila pulverw.
Lente isenta de &leo caracterizado por compreender a) a formação de um
.bidrossol de uma argila de reação altamente básica, b) a adição a 'ele
de um ácido mineral em uma quantidade aproximadamente igual h capacida
de de reação básica da dita argila, o) a adição a Seguir de 40 a 100%/
em pês°, referido a argila, de um composto nitrogenado ole gSfile :moo./
lhido no grupo conetituido por imidazolinas substituídas com hidrocarw.
bile, amino-amidae formadas entre ácidos e misturas de polialquileno-f
-poliaminas, 'e por misturas das ditas imidazolinas e amimo-amidos, e dl
a secagem por aspergimento da mistura assln ,-*'1 .1a, a uma temperatura/
na faixa de 150 a 760 20 até um produto que passa por uma peneira de /
150 mosh e que tem um telir de umidade de 0,5 a 5% em peso , de água.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado //
na Repartição de Patentes dos Ratados Unidos da América do Norte, em
Ne de. dezembro de 1962, sob o námero 245.574
' Ponto no 1 do total de 22 pontos apresentados.

o

TERMO NO 154.425 de 7 de novembro de 1963
Requerente: AMSTED INDUSTRIES INCORPORATED a E.g.i
Privilegio de Invenção: 'ENGATE FERROVIÁRIA'
REIVINDICACOES

1 - Um ertate de Carros ou vagtes ferroviários disposto
m arranjo rotativo e. operado pelo fundo, ' caracterizado por compreender =st
cabeça de engate tendo uma parede posterior, lu. eixo ou pino dependendo da 00
(integral com respeito à dita parede uosterior.

UNO: 4 wava

manobrável na dita g

:1>:ÁR .r 3

1 -734 . Sext-feira &

tabege, um, eleiánfo 'iiigueder apresentando a sua extremidade superior em $0/10.
uma' das/
tio ccm o tOPO da .dita trava, uma alavanca
tada'em piVO'sObre o dito -pino e
extremidades uma Poralo iãmada em 5
n emadirecka 8a dita Reedn2Petárior, meiovin-/
arekient .
_mOvimentom
tereceonidenão ed arranjo pivotado a extremidade inferior dndito eiguedor 1
--61ta'alavanU girtiaria, primeiros meios anti:zdealIrantel Abre a dita alavap
ca cooperando COM CalOn 88bfiro dito iienebOtd -nikuediM Pare iipedire moVies8
Uni° acidental da dite trava deide a respectiva posiciO de ' travagio quando o
dlito engate se encontra ma sua posiaXo Vertical noreel,•e MC1ÓC secund8rd.on
0
montra . deelizamentos formados sabre a dita pc .rçâo de gancha movendo-se em p';.,
1,19ão no sentido de efetuar bm contato batente atm a Ai4 parede posterior Ra
ta impedir a movimehtagio acidental da dite trava desde a'sna posiiio norma/
travada quando O engate 8 girado pare uma poaiçivY^..-cida) ponto no 1 do total, de 8 pontos .apresentedne.

thtfü

.

feeçllor114.-

• t ,j.
Niargo -de 1971

e
rgggg Na /54.64.,getc . 20; 1 4s4m4eafteo 914 4.9á63.
ilowerantás $24i1DESSEK a exa
15m.
.811:yi,14e4 a. Iuvemmiwn1162PalgOANEW203,'WéAPINAUSIRA8,
71nIVISDECAÇCES.
. dperge1geanantoó
enpludeiras, caracterizados pela jato de
que dapinadefra conatituide eatrkitkirae anbatR umtelmente, plana/
eveleaguiev, se adapta, per nolo de doin' tdieustee, disputou num pla.
Ao vertiU1 transversal II, meta,' io mecenieme hidráulico convencional/
de abaixameato e levantamente prOVItsto m par-te traseira de um trator
- • Ponto no 3.
tirtal Lie 5 Parraa 11Pressi'ltn808•

•11,

1

•

! MO NO 194.846 de 26 de novembro de 1963.
•Requerentes PELISZIgagm gicom'aIGLgam - são PAU10.
__:__ÁrsargOAálleT98 gram
. Duenossa.aasr
CÁ PARA sr.sin(lo DE *PAREMOS PESADOS".
ligreIRDXAGORS

MUI° ai' 153493. die 2 don outubro de 1963..
Revaunteg gEZWIzavoqpikelcsukrid =nua MA.42ECRApPIX
=LANDA.
rammnézia 4. ia#~91 unanavonnu .crievagttw JuntI3'ICAPT15".

11.1011d113~023

-1._ ..iatroduaidos em Usa hidrdulfca j'ara elevo./
1 - Aperreio,.
)io de aparelhos p--- 4 -e, , T7--c4-arizadda por ser C tubo (7).21gado no
inba do culminai* do *111ndro metro, e conunicedoaP ladio X8)
Wed0 na gnot da bali" pelo aado
*Ponte ai 1 da .to)at de 3 pontos aprasentades.

•

1— Um isubrigloante Caraterizado por ,,dar uma MenoV pro

pargio) de á* 8ster de me 6ei4e elos:211. eu alguilieuocinico aom um gra
po alosnila ou alquila tendo da 90 700 &tomas de carbono, e um tilemel
,
MadolLalLas uelleriebeaa de easeepohdente pedido, dapeelteao,
- na RepartIgurde 'atentem da /Iolanda, enke ' es Outubro de 1962, sob. o
•
afamem 283435.
Pada Mie as total SI 11•Pantea axemeentadoe.
. 21%40. N
a reent ta, 6 te - fç, „ de:3968J
; CiS/MOD suiná.% àfiá.nr.1.73211111 9:11%RciodsffirrA CCAR:132;
pe.amuo Tagesergate 60913 id
ssmnav OMIIIII
I1
HUL
PARA T,P41D08 /
NI1A45-q9Pttg,,

lair;;0 e origipal ~rito nramucatal . para tecidos, caras.
:•n•••

Urinado por apresentar a Maar& eatUisada a csroptarietica ‘de um lio
ama agachado 'e coa CID breu, ela!~ itu,at~e +pá waellneme, figura/
AnAm que ' á pintada e imeteeglaM., em c8reeematuatunteamum o Sudo do te
-eido co qual
Gemieffilho It~
•.
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tERMG as 13t 119 de 25 de julho de 1961
Otta

Requerente: SOCIETE ANONYME D.B A - FRANÇA
Privilágio de I
nvenção: APERFEIÇOAMENTOS EM.JUNTAc oOMOCINETICAS
REIVINDICAÇOES

1 - Uma junta h omocinatioa de bilhas, da qual cada
ca
p eça possue dois bicos ligados pelo menos' a bicos identicos da outra
cabeça por meio de °ilhas das quais cada uma se coloca por sua vez
em duas rampas retas construidas 'em d
" ois bicos, p ertencendo, cada um
a uma cabeça c a racterizada pelo fato de cada cabeça possuir loca ner
'..oura ligando os dois bicos ao longo de uma parte dos seus comprimen, toe, a partir do fundo da cabeça e terminando pl
. :Si:imo da nervura da
outra cabeça, quando a junta se acha montada; tendo,esta nercura,de
preferencie uma espessura constante e sendo reforçada ta sua caee
Q0.” um enchimento ap
róximadamente cônico do fundo da cabeça,
R eivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na 4partição de patentes da França, em 29 de Julho de 1960
sob o ns 834,398.'
Ponto na de 10 pontos a presentados /

-

Seção III)

Março de 1971 775

linha mediana uma fita-hOrliseittal:.-6,- forMada
çbor linhas parara+

las negras eapaCadas laves oyertioais, sem maPgem horizontalv tendo

aindaabaixo do retO'ngulo -5-

uma lista
estreita -7- dourada
tuada em posiçâo horizontal . e Substancialmente do memmo,:cosprimentof
do retângulo -5- v essa faixa tem, tangenoiando maio ou menos a

tade. de sua linha de base, deslooado.para a esquerda um grande grU+
po -8- de trinta a seis retângulos, semelhantes do grupo
também
com ares variegadas e lir1dae ligeiramente livres, eendo.a primeira/
Coluna à esquerda Cortada por.tres faixas horizontais alongadas e
douradas -9- oujae Metades se projetam à eaquerda ' para fora do grupo,
indo suas extremidades tangenciar . .o lateral direito de um grande ra..
tângulo -10 -vertioal . quese quadrado, forMado'por linhas negras aspa..
çadas conoentricao e ; oom miolo dourado; pelo fato de haver abaixo do
retângulo -10- uma faixa dourada horizontal *-11- estreita, deslocada
para a esquerda tendo abaixo um grande retângulo -12- douisido configurado por linhas espaçadas livres mais ou manes concentricas deixam
do ver o fundo da fazenda, tendo medianamente um quadro retangular /'
branco fôàoo outro mais central rosa e finalmente o miô/o.central
formado por linhas negras verticais bem leves; . pelo fato de, 'no mes
mo alinhamento 'da faixa dourada -11- abaixe do retângulo -12-,haver
retângulo -13- praticamente do mesmo comprimento da citada faixa
oonfigurado.por linhas negras leves, vertioaie, .cujas extremidades ,/
UM

direita se euperpôe A estrémidade saquerda de grupo -14- formado Por
chias fileiras de quqdroe ' retagulos cada, com as duas áltimae colunas
da direita, ligeiramente deslocadas para cima Pelo o fato de, acima da
ultima coluna do grupo L14'- 3.o1ado do grande retângulo -12- haver ou
tro grupo '-15- formado Por doze pequenos retângulos, em colunas
da

¡uatro; eneimando mi grande ret Z
, ngulo dourado -16-, cujo comprimento
/orrespondo ao comprimento de todo o grupo -15-.
'Ponto n2 1 de 2:pontos apresentados.
9

IRMO NO 147.911 de 19 de dezembro se 1962
Requerente; COMPANHIA INDUSTRIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇXO SX0 PAULO
Privilégio de Invenção! ' ORIGINAL DESENHO ESTAMPADO EM TECIDOS
RE/VD1DICACOES

t n Original desenho estampado em tecidos •onstituido

por estampado decorativo aplicado em tecidos em geral com fundo claro adamascado clary miado e brilhante, caracterizado por ser formado
por figurar geomatricas q uadrangularee de colorido varido e variável/
riom linhas externas ligeiramente Irregulares, dando a impreseão do dl
gurato desenhadas à mão livre, caracterizado ainda por se situar junb
à ourela do tecido um grupo de doze a retângulos alongados -1- em filas

•

Superpostas de quatro, sendo op nove primeiros oraticaments do mesmo/
tamanho enquanto que o último . grupo de tree é formado por retângulos
mais longon, por ter do e primeiroe seis retângulos um outro grande /
retângulo -2- cuja extrelaideZde eeo.aerda avança além da 'projeção do
grupo -1- s tem logo abaixo, p siticamente den'ro da citada projeçâo
putro grupo de vinte e um retângulos, ligeiramente
mais Longos ao que
De da coluna central que, por sua vez é forMada.por retângulos ligai
remonte maiores do que os da última coluna ' pelo fato de á direita
desse grupo,abaixo doe áltimoe retângulos do grupo . 1- havér um
outro
. petangulo subs tan Oialmente-grande -A- cujo lado superior ao alinha
oom a p rimelra'fileira do grupe -3- e d . formado por linhas livres
se'
paçadae, douradas e concentricamente, permitindo o pano de fundo e
terminando com pequeno retângulo central horizontal formado por li ahaa verticaie negras; pela fato de o retângulo -4- teP a Linha de
case pouco acima da linha de base do grupo -3- e nessa altura um pou
to deslocada para a direita, haver outro retângulo, -5- protioamente /
do mesmo tamanho do anterior, tambám formado por linhas livres espaça
das, concentricao e negras, doze centro formado por quadro retangular/
colotide, onde se inscreve outro retângulo dourado alongado, e horizon
tal; pelo fato de haver, a esquerda do retângulo -5- pouco abaixo de!

aÉRMO Na 147909 de 19 de dezembro de 1962
Requerente; COMPANHIA INDUSTRIAL NOáSA SENHOHA DA CONCEIW - S.P.01,0
Wrivildgio de InveneRos • ORIGINADi DESENHODECORATIVO ESTAMPADO EM n'
MOS.
ME2VINDIOA0E3

+ Original desenho decorativo aplicado em tacadas •
oonstituido por estampado decorativo aplicado em t' ecidos einigeral,e011
toado claro, adamascado miudo e brilhante, e forMado por série de de+
senhos iguais alinhados longitudinalmente no,dentido Ao ' compeimento /
da fazenda, espaçados tada s ui dos elementos de inamesso plano a ligai
ramente seoantes os de uma sírio 421 relapío aos de outra, realizando+
we mciaa intersecoío entre os intervalos de cada um dos componentes de
nwde 'sofri*, o•Mra-oterizado . por cada desenho ON!:!:backam ente com o fele

7 .7C
I

I'Varro de 1971
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TERNO N e 93630 de 12 dn abril de 1957
•

tio de um losingo colorida verde -1- coo os ladoe

:paroleiem e retos e os outro. l oi s 1: .- :

,

tendo file-

. à auquerds,

indo

do

' igual à metade da altu-

"

numa altura

.

-

OOi,

owino de forra

ador

uc parte r “ .ii.31

' maio curtos e sobem '

na

,,d - uma

da g at busca doe

ao do vY^I-3'
"

tru,.

tâ

sendo o apgr.1"ho

dira

base e,sa cuja em
-• l.

•

••

a cui a

•

...,
900c.o n' 1 de O pontos

sele

do

acima

à

à fila

-7- '

monso, mair trio fl6rez

. em forma

'

**tão oe mee-

de flórea d.

pdts).t do mesma côr do looânmo, projal.add, as,

pato

-1-

Maior oitu

c

4

de urra bora de fundo

pelo fato de, ,ao tr .:oh° em

ooe oom,w,,,,,v.Z.03 por duas abraso -6- r

I

p,,u.ma em ,:,,r,Zrs à moa exten-

r,,,1 -

linha ideal 0.

digo

que oa f iletes tem tga g l

IC.,

dodoo doa-' in, na,

com

-

a e linbe d• ba g o Ca síria de dssanhos

,

!

pesa a ul,nIts, irise conjunio de filetes -5-,

vo

gel) d

menor siLooto na parte tra.

de uma 11,3 ,Clioa, define um enmiço .r ,gtsol vazio, P aro a Pgie deo

do pequemo losângo -1- •

ria com a

'Cerd o

cru

o g o, d , tal modo que a sua norte

"" curva

de modo que cPa ..t,..;A,d. projetada,

qua as. e a

e

reln!

losiingo dopole do que os fl ist. . ene Aenns,

ra do

um

dares a ,1millres, c.. .„,,:,Acc por

..o looingo -1-,

ao seu lado --,. In, e

una .ria -5- de fil st.. negros .

1 - Um rOvo modelo de ,o,I.,,doí de papel, fio. Pita/

u2grv /

vermelha. -4-a pelo fato

Immo

D! "W:X E 1.0""

de outro losango parole

lo apenas de menor altura -3- em base marrom todo

0 0 a tara

---° DE PAPEL, PIO. EIVA

Privt l Agic de To ,_., y o, NOVO SOPEIO DE

•

tes -2~ negroe . PeNal eloe js bag os reta gamo seu

,

oko,,,Or'.1% S/A. INDUSTRIA E COMERCIO - G,

•

ao treme flâram dourado. • ao tr"eir

rato de,

bever um 1,:e'ag- menor -8- dm mesma cr do

wormer

mais baixo, .tumbda com os lados --. --•oo namorar eo curva coava -Oré2 1 tdO pUTIL e sentido

À1 cc

so-

oPUto co. ladoe curvos do losingo -1- e dotado de filete --gro qu.

duas lin,eat

— " ao que o ' , A," as e cortam /

-

•aa ir uo de CUL!, lereaIldo negro, -9- bua

16,

lado

tãbre o aesmo outra ed-

tendo ainda

T R JNO L r 138.477 de 26 de abril de 1962
THE 011 SRELE CORPORATION - EE. OU

Re

soe um dos lados reto. •oonttro

ao lado alarve

CIIL curva,

do losangu menor -8 - 3

/

orte e*

'.•

RADA., !;¡'4t CONDIÇOSS

PARA au,P,IP O MITO DE YLUIDEt DE OLMO •

CRU •

paralela tanonto à beco do trono:, do cão* negou -9-.s--- '

doo

-11 •

.k I-

REivinageArOES

-10_ myq,

da círio dó 011 ...e negras que

t"

-,a para tratar ume fraco penada separada

1. - V

pele fato de acima disse conjunta

Ma irando _kr_. 1 - •~Illiahth

ent re •

filatam a...

oco

;IP,

'

nada,

. Is- de cinco na-

às flêree -6- e partindo, do

dOie drulanhoz ,ao lado da cerva filomnads -5-, em rumo obliquo,

•ntne /
para

baixo acima do conjunto -12- de flEren, haver um malhe -13- cum trís
jaminemOG* dotado de

falhas

Cem

,,-- ' 4011.1114AC o

fiares /

fração pesada • pelo metura uma fração leve, caras:Uris
laidur Rs- dita
"
' a quente de dita fração ,9
aedo pelo fato de compreender o
de
teima de circo
' a uma '
pesada separata ' o" "
/
atai=
do
ponto
de
docompoeição
tdrmiert
incipiente
31.550 (6001 7) e
pros.
''
que
da fração pesada durante um período de tempo
pari produzir um produto que, 5.1=60 cot

parcional a dita '

binado coa pelo monos parte de uma fração leve, result.

"-

dito tratamento tirmico _A" '

r52
dOh
mem

mus

• 61s0

mão produzida

ao do 61e0 oro

som ponto do fluidos
e•411PC

;sai

" tírmice de material carbonacco sólido, pura

Pema -14-,
Ponto ne 1 de 2 pontos

--Alta de um óleo

de não

' ”

J.. :.-do por

iheoreve • clarim -5-, haver duas filas -12-

TARA TRATAR umA PRAÇXO PESADA SER.A.OLEO
DE NIO-01EAQ0.,ArIT O, EE

pr.5,-:1. 14 0 d. io.„yZo:

pelo fato de,

a bane doo flle + s- curvos -5-, com a

'

Mesto

r•

• $

co

pres.".loo -10-, de a1turs povoo mslor do que O 0,U;adci

Vir, do

Use

pa-

ao losãgc -9- e cuja base maior

pa e centro em

nvo!ov hidrocarboneto não-

condenival • subo'.
1

CCM"

WCIEW

gr,..ãza
1•••
C:=ree
moo
imee/r

do presente pedido,
Iteldoe
Calídols
da Amírica do Norte,
do má Repartição de patSntee dos
sie 14 de

CM/ C=7 CR1.1

Aato es

1961 sob o n2 106.493.

Ponto nR 1 de 19 pontos
.TERMO 10 . 135.731 de 18 de janeiro de 1942

ma mu
p$,

- TRE 31NDIK CORPORATION - RE.D12.
P228$X0 MLUIDA "
1i!rimildgio do Invenção: " =rim =Tu me
-

Ft=

1103.=2
ata=
eM31=1

WivinmicAGams
uyea

Cm sirvo ,aon,orN 1 , ..Ia f1uida

caixa de

fr,c

gcl

cii

- 64ndo a dita caimN. em Int-1 r. e

.2. c . ,t,A1 na morara oca qual

drIfo,

,

..d. por

411,4a repmetlu disd.

seçRes e tendo uma 'abertura

4

am cubo preso de forma vedada o uma pritelAa , par,d e' móvel,
á dita

rome1=3
2==t
Mim= C=
2Lásr

asma
400

scOao•-da caixa em uma

n'ii.m= de feirça un,.

címn,V de fOrça lue 4 adjacente à :lila ro1,r'.1cg o, e a '

ui..

Sexta-feira 5

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
, --v

segunde parede méveldividinao a dita cogusda seoão de caixa em UMA
tercelia câmara de ;Orça que 4 adjacente a dita repartição e zma',quar
te câmara de força, uma passagem de fluxo de fluido eendo provida / no dito cubo Para comunicar ae ditas primeira e terceira câmaras-de /

;

Março de 1971 Tif

lente 4 aproximaamente teraa 'paite dla do Pría610211 9 bem como toada 4
face superior sm leve ressalto e removivel, nA qual te prevista uma teima

central e articulada de fechamento para o compartimento maior e interno
destinado-A manutenção da teutPeratura prOpria dos produtos congtladoad
dite trecho superior tendo ain da,.reasaltando-ne do sua face l ateral poS
terior,uma alça tubular ma U, lavag ante inclinada para oime; 'e final
=antera trecho omplementer inferior tendo a face posterior preídita
hem de chanfro inclinado, pbz4m opoYto ao do corpo principal, enquanto/
que as laterais longitudinal:A áfo"dotad4ids 6-iirecortes trapezoldeis
e excêntíicos, do localização para duas rw'eas internas, • o conjunto 12
aluindo uma terceira roda, porra menor, eubposta central e anteriormen.
te ."A- unidade, devidamente montada na extremidade da um par de.braçoa /

fãrça e uma outra passagem' de fluxo de fluido sendo provida para comunicar as ditas- segunda e quarta câmaras de fluido, uma da g ditas /
primeira e quqrta câmeras de ?Orça sendo ligada a um: fonte de pres-e
cão de fluída e a outra das-ditas primeiras e quarta cmaraa de-fOrça ee, -2.do adaptada-.pare ser ligada a' outra fonte' de preasão te. fluído
eíferente por meio de uma (estrutura de , vevuia de contrOle, caracteriaado ainda em que as'ditas.primaira- e segunda paredesmóveis, não
reopectivamente formadas por um primeiro e •uía Segundo diafragmas e a.
'iita repartição 20 inclui ma. parte cilíndrica periférica 22 dispoe-

recurvados; tudo sabei:anela/Mente como aseerito e Sluctredo nos dose

uhes anexos./

te com uma felga 108 em relação a parede lateral 16 da dita caixa, o
dito primeiro diafragma- 34 tendo sua periferia externa presa vedável

tlnico pav.b aprasented0./

mente por um lado a una extremidade da dita parte periféraca da dita
repartição e por outro lado à parede lateral da dita caixa, e o b;i:to
segundo diafragma 40 tendo sua-periferia esSterna presa vedévelmente/
à out.a extremidade da dita . parte.periférica através da qual 4 provi
use: passagem 122 para comunicar as ditas segunda amara de fOrça
32 e nua ria câmara de força 38 internamente edita caixa.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, cs
çositada na Repartição de patentes dos . Estados Unidas da América id)
Ivrea. em 3 O de janeiro de 1961 sob o n2 85.52/. .

Ponto ne 1 de 3 pontos apresentados.

ít9
';``. * .....
F I G:1
n

á-

mtgme sse 193.74 de 11 de outubro de 1967,
Requerente' BIRD CLEMENTE - BX0 PAULO,

atonia Induetrial; "ORIGINAI; MODELO DE MACA00 PARA CRIANÇAS
REIVIDDICAÇ8E3

1 - dRIGINAL BABEL° DE MACACXO . PARA CRIANÇAS, caracterizado pa
lo fato de se apresentar pelo corpo que se abre, no peito desde o peso

ano até abaixo da cintura mor meio de um ziper coberto por um.trans.
passe, no corpo estão centurados as calças, sendo que os punhos,. 09
tornozelos e o colarinho se fecham por teio (A a um botão, três bolsOet
um na altura do peito e dois outros na altura das pernas são contarem
doe, a cintura é ajustada por meio de um , eléstioo, galei de tonalida
de diversa do restante são apliOados nos ombro, até os punhOe e lato..
'vaie da cintura até os tornozelos.
Ponte n2 1 do total ds 2 pontes apresentado!.

T P,oNU No 198.930 de 9 de maio de 1968.,
Requerentes EIRON S/A. (INDUSTRIAS ALIMENTIOIAS)./220 PAULO./
Aodelo Industrial* ORIGINAL MODELO DE CARRINHO PARA VENDA DE GZ.ADOS„/
ReivindicaçOos./
/ Original modelo de carrinho para venda de gelados, e /
servindo tambám, em menores dimana s , como brinquedo ou miniatura pnra brinde, caracterizado por apresentar-as =Ia configuraçÃo substancialente prismátic a , de micção retangul ar, emulo o lateral longitudinal/
axcedendo o transversa l deeproximadamente um terço deste, e e altura /
um pouco maio é que a largura do referi do lateral transversal, dito ~rinho tendo a superfície lateral comport ando um trecho maior e primei -

4.

pai , disposto intermediárlameat e, com as faces laterais ligeiramente /,
abauladaa no sentido horizontal, e arestas suavemente arredondadas, fa.
coo estas das quais apenas a posterior tem altura menor que as demais
cleenfraudo-3O superiormente am trecho levem ente inclinado, onde se loa!
lisa -a abertura, com tampa, do bempartimento menor e interno, Jen isol!
mento, e destinado a estocagem dos-produtos q e não necessitam de tampe
-ratur a controlada, dito trecho principal estale do limitado por dois irizoz conternantes, o superior tendo menor largar a que-o inferior; e o /
conjunto comportando ainda dois outros trechos m amores • complementares
separados do principal pelos mencionados frisos, embos,tende formato /
tronco-piramida l. o auperlor ct'444,1.or Altura qae ditfor10:9 e aqui,4*

•••

t

Eúqucionto

de

los, e pelo fato das - A dades periféricas longitudinais doa 19
dois ramos . que compãe a alça, serem dotadas de pequenos filetes inclinados pd

Modell TnA.,I, ;,12 "NOVO MODELO DE VELA DE CERA"
REIVINDICAOES
- NOVO MOLELO DE VE/A DE CERA, .-.-. I
na a/I

tuir-f"o da figura de um p,nha1,

na",

por constl

•

para uma mesma direção.

rei- - '

Ponto n o 1 do total de

'late ou ponta da "lâmj,

no I.te,

pa,u,,L, pavio que está

1971

triramante de tal modo que os lados internos, de uma e outra círio, perednd./'
cem espaçados parale1,-,,,te; pelo fato ainda das figuras parale1og ,:,1, --, de
uma mesma série, serem 'espaçadas regularmente e unidas por dois frisos perfila

maio de 1967
NEVES BRASIL e e MINAS GERAIS

189.944 de 29

TERMO ' N 5

,Março de
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2

pontos

do corpo da
salien-

ainda por conter um cabo ou apOie de mão de 6.1.

e duas bastes que rt—d— no ponto de junção da "1;m, a" com o e

te e
1

cabo

dito, se projetam para os lados, formando a ro, -, ". 11K - I.e - f

mente iturvas 0

em Suas ..,r-."..'
Ponto n e 1 do total de 2 p ontos ".P+

TERMO N g 188.636 de 17 de abril de 1967

e

DE GERENCIA = SAO PAULO'
Mod410 Ina,,I.i.]! "FICHÁRIO COM TAMPO
REIVINDICACDES
1 - FICHÁRIO COM TAMPO A..,,-.,^^, , - , - .1 - . 1....C1 pela coa
no fl,h y in

do corpo matPi,o, que se
de r i ',*

uma tampa nâste
es

tC dito, e:*

nu não, oui de materiais/

•

Ponto n 5 1 do total de 3 pontos
en

/4.

/6 //

s

TERMO

89,a49 s

8 se ,aai0 a

modZlo

ss ,rrial. "NOVO MODELO DE FNIPALA

/6

r

lyot

psonurns ,,LimEr/fICI , 2 S/A = = SÃO PAULO

ateouerntç

caí, TI

+E.
/

"76.se

w,a

M PARA °I,¡."~ ,

CLOCOI

1 ,-,--I

/4

p

Olf/r

9)
75
1:5Á,

nne

TES 1 CM1(0.5"
:ITVINnICAOES
- Novo mo010 de

para

bsm'sss,:,

oo)a:-

e omtros, c.04,..1ar1.4do por mma calca 1,t„1,131,r e

rial i

stics, a -.mt11,,nçà de oand0a, tendo uma borda s.lie,t.

e

por s .,: sia- '
form . r . ( , assim um

os

1 tr. no

Clonal

Ine

ff

"4:11

g

e. outros, sendo
o --,o11%,-1. ronven.

para em

ç sl,. -a . ,a em uma caiN-a de

/

entre st,

que se cruzam

.1,. cfe,li s ., is a

R/7

N.

lisas- a parede de fundo

snas

sendo

-4fr*
-

de mate./

TERMO N g 188.394 de 10 de abril de 1967
96, 1 ,,runir.,: INDUSTRIA E ComPRoTO

. 1,1,1 1.1 e 1 1 - ,t ml rios

mpe

Único ponto

0

TA. 1 ,,1[

1,1! "NOVA E gr-

320 PAULO

JABAQOARA LTDA

l.ounr,,,açãO A .LICAVA A CINTAS FARA COPOS

DE PAPEL R
nmAglim.,_.mÇnFR
1 NOVA E

_

COPOS DE PAPEL E SIMILARES,

Luur,,,,,an APLICADA A CINTAS PARA /
,sistir- de cinta /

pelo fa

-tronco-cecina de papel ou " imil.:, poit.Ja.a de

,

uu indicaçâes suais.

quer. cinta essa aja,1 . . 1 por .. -- 1.› em corpo de papel ou 2iT1le”.
Ponto n g 1 do total de 2 pontos
TERMO 'Ne 187 018 de 15 de rav . ,,..Iro de 1967
INDÚSTRIA DE .ntr.^ftlun DE

E PLÁSTICOS PARAN0 2 LIDA e

SÃO PAULO

oRNII,,7rAL PAI, ALÇA ci. SANDÁLIA'

Tnehl4trin1. "NOVO

L PARA ALÇA DE SANDÁLIA, em que

_ NOVO

dIta nJa comp5e,se de dois ramos em "V", e

destes ramos, serem 3 -1-1— de pévennn

faro da5 faces
jaicinf:•mIrmn ir

ser,e3
11,án

f

.1.11zado --.....1./ma,ta pele
pa

das em toda a volt., eigsrs. estas ..trilbufdas em duas /

'''^o^ ao longo de togo

dos ramos referpos, d2../

920 1 ne myari, ,, para O centro

e

.
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.TÉRMO , No 187.98S de '22 de março . de. 1967
Requerente/.. MANOEL JAYME ft.E10;,DEAtiOTOS gá=t1SIOA,AUI;0,'
0NOVNMODELtb-RE LAPIRI2W.At Ols• laguárgra.co,.

¡toai°

1 NOVO ModgâAeY, IaMpigoa, gát liquefeit0, ; pOrtátil ependurAvel . com facho defl lut'dirigido,=..caracterizedo por haste vertical, cem
trecheinferior em curva, terminando por curto.trechoyertiCatInferior.,014—
do no registro do lampige¡'ao. qual-se articula alça constituída de haste metí

Seção III)

onde,R . 4 um resto de Alquila, alquilenc;• alo!~ Ou arilo substibuide
nu mio, e ei 4 um .-admewo inteiro M.e menos ignJi a S

m

1

no mínio* i-

gualaa 30.
Reivindioa-ee prioridade do correspondente podido, de.
positado na Relgrtiçie de patenteei da,Ssiça em 14 de outubro-de 1964
•05 MI 13339/64
, Ponto ne 1 dó 9 pontoe apresentadCe.

lica, com, treChe inferior retangular, cujo braço superior horizontal suporta/
articuladamente, os longos 15;raços de outra armAgo'retangular tine teryilna$:no
dutro extremo, por pegador em forma de "V"..
Ponto n o 1 . do total-de-3 Pontos apresentado/.

Março clt 1971 779 \\,

IMMO Na /80.052 do 31 . de maio de 1966.
Requerente; MELE EOMM.-GES. e e ALEMANHA
Pri:41:gie de Invengo, P EMBOLO,PABRICADO PELO PROCESSO DE ESCOAMER'TO DO EL
TERIA', A 0ITENTE,
'

REI VINDICACDES

1 - abolo,fabricado pelo processo de prentagen'com
seco:Setenta de material sob calor, destinado particularmente a máquinas de
Conbustío interna • composto de um cerPe Usice

em

metal leme de uma peça

embutida no primeiro** fundida por meio do um material com ponto de fuzão',,
Baia alto-do que aqugle d.o metia leva, Per exemplo, ferro, caracterinsdo.pa
lo fato:de que a peça embútida apresenta uma crosta de fundiçio fortemente/
alcantilada deM mumeroias cavidadessirregularnende recortadas na olá base •
a modo daqueles que ao farinam, quando, na fundiçio:da peça embutida,

1 2111.at

suparifet. tOr ineorperado.material\ granulado e,.apOs a milidificaçío da Ra

ça, noVanente removido mediante'diesoluçío por praceai* Meio°, e, ainda

•

pelo fato de qaé estas cavidades sé aellà inteiramente preenchidas pelo ma.

4

terial do corpo. bisleo do Mbolo, de mode que 4stecorpo biiico e á peça No
butida ficario firmes' e indesnontiveimento.rounidos pelo agarro:Monto enituod
.Tsaceu a" 187.324 de ' 27 de fevereiro de 1967
' Requerente: . CUTELARIA COLO N LTDA. =Sio PAULO
Modelo I ustsial: "NOVA E ORIGINAL CONFIGURAÇXO ORNAMENTAL APLICADA A Une/

doe sou materiais.
dnico' ponto apresentado.

f7g. 1

VETE-FACA"
REIVINDICACDES

1 NOVA E ORIGINAL CONPIGURAÇXO ORNAMENTAL APLICADA A CÁ

fig.2

-N
& Nttg

NIVETE-FACA, .constituido por carpo usual de canivete, caracterizado pelo fato
de se apresentar com a lilmina dotada de largura p4ticamente uniforme evextr/
midade arredondada, eoqUanto' Aum e borda longitudinal de corte e a que lhe 4
oposta apresentam-se ligeiramente curvadas, imitando tal lamina a forma de ema 3:intua de faca.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.

\\%\
1P2ÉMO Ne 186.914 -do' 10 de fevereiro . de 1967 11:querente::WILSON SILVEIRA = = SIO,PAUN
Modelo Industrial';' 0 0RI0INAt TIPO DE C4IPS PARA PAPÉIS

le

OORRELATOS*

REIVINDICACOES

1 . ORIGINAL TIPO DE OLIPS PARA PAPÉIS .E 00RABIATO3,
racterizado por no monofifamento delgado resistente, dobrado e forMãO:de
TPREO 4! 174.040 de 14 de cintara ds-1965
Requeren.Or E L rÀ 1 - MECA
rl'iv'gígio de invenç g é: " PROCICSO DE PABRIC410 DE, UNA zsImmulankl
PItA ME. PCLIURETANO
RilTirlICArCES r

Poáton0 1.40 total de E DonCia apresentaks.

biente o em presença de 4gum, do eataliMaderes e de pe/e Menem um
gente de aço interfacial, pele menoi ";* Pe1j.izooidiM to oom Polo me'
• no/foll

11.

base de pli4earee oti 41:e :gnIi4teres, e pele
.CA,s1 d. :

RO (On, - Os, -

4

das:
,

1 - Um mrooskmo de. futr4daçie de II= ',anuam hidrdfile
de poliuretano, maraoterieado porque ,se , faz reagir na tworerature a§

ns,

"Ilo i com o trecho r.edianc rotilineo, sondo que os. seus dois Moo* se sobre. é
pZerti cóm certa ,presslco na' zona-do tirgo extremo da. pega; uá dos ramos p:ode,
ser Imaior que o antro, e as snavduas ektreeidake'S são relativamente' bolce* ai

menor im

780 Sexta-feira

dõMMO NO 180.104 de 1* de ¡Unho

a. 1966

CARIO CAPPA
Privilegio -de Invenção: " DISPOSITIVO AUTOMÁTICO ELETRO-d1E0 PRECTMÁm
TICO PARA'AUTOMATIE410 DA EMBREAGEM 'NOS
VEICULOS EM GERAL "
1 - Dispositivo rara comando automdtice da embreagem
„
" um meio motor
de veículos automdveie ,,,..—letizado for
, ouje-movi
- da , /
gare o comando da conexão e da °
' " não 4 dificultado por uma primeira faee e
Mento out '
varidvel
por meio de valvulae
muceeeivamente
do motor.
em função do número de .
Pont", n2 1

Março de 1971

OLARIO 0CIAL (Seção PI)
”ffliel•n•••nnn

tERMO No 160.845 de 111 de julho da 1964
' - 5iktMAC FERRAMENTAS E MÀÇO1NAS k),“,,q)/ATS ARMAND GERARD LEVO

A

/IDA, - GUANABARA
VOLUMÉTRICA"
Privilegio de Invenção "UMA
REIVIND1CAÇõES
. uma , AiA yol:trtnA, caracterizada polo fato que sabre uma
a 3argss base de uma coluna de aço na qualwss paralelepipédica
ião montadas duas prateleiras, com movimentos vertical e giratório, res
ouwL, _ 7, sendo a primeira em forma de meia-lua, com um largo furo .
e, a segunda, dotada também de um
sob o qual e preso um funil co
furo largo, sustenta sob este uma caçamba tela. ^, 1

imtegrada por duas

:Unas.
Ponto n o 1 do total de 3 pontos spr.a.-'-ios.

18 soaLue

NO 183.255 se ca-de setembro de 1946./
Requerentes JOAQUIM MARTE BRAZ./ ESTALO DA 'GUANABARA./

TERMO

~elo Industrial MODtL0 DE MANGA PAPA COMBOS1011160 ILUMINANTES DE GAS.

Reivindicaç8es:1
1 - Modelo de manga para combastores iluminantesdegAs
Caracterizado per ccusistir mo uma manga de material tmenslóc,do ou
transparente, preferivelmente o vidro ou o cristal, tendo formato suba.

TEM° Na 194.970 de 211 de novembro de 1967
USABRA INDÚSTRIA E COMÉNTO S/A . . ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ef,odúl Ir du a lvi.1: "DOBRADIÇA DE r.m,,,,,Fà
RElv(Ni)IOAÇDES

tancialmente esferico eliminadas as calotas superior e inferior, esta /
dando um largo orifício de *ereção e aquela am bocal circular ou garfo.
to com salep reentrante para receber os elementos de sustentecão, e aia
da per ser o corpo substancialmente esferico enfeitado externamente por
UMA pluralidade de relevos longitudinais superficiais, alternando-se 12a
hadaa e saneis, e terminando inferiormente as lombadas por projeções /
(Nimbadas./
Ponto MA 1 do tartal de Z pontos apreeeatadoe./

~00'
ét-A

- Dobradiça de embutir

caracterizada por ser Constitui.

conveniente, articuladas en./
a pinos que deslizam/
era si pelo verLiuü e arti .. - .1 - a por suas
-as. Terias
em rasgo inclinado exist ,r * fl nas peças de fixação das dobradiç
o
que
permite
uma
fabricaçãO /
aço
doce,
de
chapa
tas peças são fabricadas em
de quauro chapas de formato

es./

oaiXo cuSt0.
Ponto n a -1 do total de 3 pontos

,tados.
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TÉRMO NO 193.066 de 19 de setembro de 1967

IERMO Na 164.078 de 9 de novembXe de 1964./
Requerentes P.I.C• SOCIETÉ ANONYME./FRANCA,/
Privilegio de Invençãot PRoCESSO E DISPOSITIVO DE SE0AG124 E AQUECI

Requerente: WM. TEACHER ec"SONS LIMITED

ESCÓCIA
MOdlo Industrial: "NOVO MODELO DE GARRAFA COM TAMPAt,
BEIVINDICAO&W

INSTO 'RECICLAGEM-INDEPENDENTE./

1 . N070 MODUO DE GaRAFA OOM TAMPA, caracterizado p or 1

Reivindicacóos./

t

Compreender um corpo Ae garrafa alongado e em geral cilindroidal tendo duas
faces opostas de cor:N mostradas arqueadas em corte transversa/ it ligadas Poe,

1 » Processo de secagem a aquecimente a partir de um pen.
matador de calor no qual QMQ superflcie perme‘vel servindo para o
transporte da ume camada de material a tratar divide o porMàtador pra/
ama amara inferior atravás da camada.de • materiá 'ars tratamento e /
atreves da superfície per.medvel de transporte, caracteriiado , pelo fa-

Paredes laterais finais substancialffiente retas e opostas, a dita'porgo de 1
corpo tendo uma face inferior ou base fechada por uma superfície amava °AI
senvolvendo-se skieriormente com uma porção de ombro arredondado dando origea.
a uma porção de gargalo inicialmente em geral bulbosa .e em seguidayrueto.et
nico de onde se elevh uma porção final de gargalo roscada exteriormente mija:,
conte à extremidade superior aberta da ' garrafa.

to de que uma pikrte dos ganes da zona mais (alente da amara inferior/
; devolvida pare Q etiMa g superior./
A requerente reivindica

prioridade do correspondente/
pedido de patente, depositado na Repartição de Patentes . da Franca.
Q

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depw
sitado na Inglaterra em 28 de março , de 1967 sob ne 930.642.

t•

eu 15 de novembro de 1963, sob o n 2 953.993.1

Ponto n o 1 do total de . 4 pontos apresentados.

Ponto a la 1 do total de 8 pontos apresentados./

TERMO NO

Março de 1971 781

164.938 de 1 de dezembro de 19615

Requerente: SPERRY RAND CORPORATION . E.U.A.
Privilégio de Invenção: "MECANISMO DE ROLO ALIMENTADOR PARA MÁQUINAS DE ESCR3

TERMO . N 2 , 195.199 de 1 ia dezembro de-1967
.Requerentel INDOSTRIA PARAENSE DE ARTEFATOS DE BORRACHA . VA * = PARL.
Desenho Industrial: "MOTIVO ORNAMENTAL E ORIGINAL APLICADO SANDUILER

VER E SEMELHANTES"
REIVINDICACOES
1 - Um mecanismo de rálo alimentador para máquina de eme

REIVINDICACDES
1 - MOTIVO ORNAMENhL E . ORIGINAL ÁPLICADO OANDATAt,
racterizado. pelo fato de ser as tiras, palmilha ou solado, indiferentemente #
dotados do motivo que compSe-se, essencialmente, de em.taixao serem reoalea4
dos eu salientes, série de configuraçães de triángulos sujas bases lado a iam

r2

Ver e. semelhant es , caracterizado por compreender um cilindro; um arranjo de
uma :Na
loa alimentadore s 'incluindo pelo menos um rálo alimentador formado com
perfície exterior cilíndrica de diámetro substancialment e uniforme e com mim/

extensão axial substancialmente co-extensiva com a do dito cilindro; maior /
montando em rotação o . dito•rólo e forçando a superfície. externa do mesmo em /
haver distribUição uniforme • de
contato com a superfície do cilindro de modo a '
o dl.
pressão; entre os mesmos; meios para provocar movimentação relativa entre
disposta
/
é
to cilindro e o dito Alo, de modo quequando uma folha de papel

do margeiam a periferia da faixa, sendo que linhaa'retilineas,lvalaeate ate
paçadas, são paralelas a mc dos c4tetos e de uma p ara outra slrie de trignrao
loa, que tem os catetos comuns, as linhas são aproximadamente perpendialernad'
leu;le cateto.

resulta prensada entre e alimentada com os mesmos.
Reivindica-se a prioridade dia correspondente Pedido depositado nos Etados Unidos da América em 2 de janeiro de 3:964 sob n 2 335.179.

entre os mesmos, a

",nto'n2 1 do total de 2 pontos apreeentadOls

Mesma

• Ponto n O 1 do total de 14 pontos apresentados.

f76.

25 23

NI

21

/

r

"If

.4r

.1k

1
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[MARIO OFICIAL (Seção III)

5

-E.
_

de 1964
ARMO Na 165.o33 de 24 d '^
•
--na,
DE
ALOYS
HOVORATH
ALEMANILA.
11.". • „
rP;'ivilegio de Invenção "UM BRINQUEDO DE SOPRO PARA ARREt CSSO

daitoubgAi eSittPrío Pua EhEIEBe do coxbuotão interma l _MNrabalboa
em regiMo r peradico: e éra que tua corpo do aquecimento por incenteaciatia ma a
eha disposto em uma cavidade termicamente isolada do corpo de bocal nas pro.
ximidades do bocal de injocão e 4 aquecido nítrica s /rica poriedioracterbe po

,

,

•

DE

PROJtTSIS

=VINDien!,agES
PrOi4tGiS, r -• ,,,izado
uri tubo de sopro e os
çtsr de um tubo cilindro ou bocal de sOpro, unido por uma junção
pr
constituindo ambos os tubos ••n
•-n, ou
a um tubo de
una s6 peça unitárie, sendo o tubo de sOpro provj
d,) sâpro e de ,
.

.

/

incendescen4a e se intreCms cc mem adequada rem:dm:meia e= estreito lateral
lo, sendo que o sistema 4 coito do tal nado que as supartfiies ça..tez do
co não rejam
corpo incandescente a modo de pino 4 tas reoutranC.as do corpoZ

para•os proes, sua parte ,Jrini -.Ler—, de um A,./.1,I1
ta
contra
a
.tit:»4--,-.;6
dos
projeteis,j.!toi-s e de um dispositivo de
1••!,,ir,
ao
tubo
da
parede
ande um •.. L. . „.•
g,!zs' ----1j.1
IÉ
um
„1,..••1..,
pino,
sendo
ainda
oou . de
t..rior do setas

dl,

de 1954, sob me P 33.560 lark6c3.
Ponto n 1 do total de 15 pontos eurementados.

de uma tampa e o tubo de -•• •_• •••,. • - tar<bem provido
9 Lu acima ,,,r..,¡ n10
ao
vn
de uma ,-éft,

e

atingidas soa° por poucas gedeulas desprendidas do tato de oembuedval.
F inalnente o depositante reivindica a prioridado do carreepondente
pedido depositado MA Bcpmrtige de Patentes da Ilow.thel em 10 de fevereiro«

.,v:

to
r°1-

1,,,

-- dos Projeteis,

1I1

5

1

de sua sarda
' pedido da

a prIeriA,do do

-

Os

emE7-12-63 na 14-47.142/72b e 10-1-64

laslíndo na Repartição da
sib a 47.239/72b.
a

Ponto n 1 do total 'da 13 pontos •
o

o
FIG. A

1tRM No 170.106 de 1 de junho de 1965.1
MONSANTO COMMIY./E.U.AS
0

FIG. la

Pr1vi14Eln de InvençUot APEEFUIÇOAMENTO EM r -v s ' O S AP=WD PADA/
zrg=,, I:runs £3
A wr.1I.:.,,-;aQ20 comttruA DE UMA
DL GLIM, E ÉSTERSS ONB;A;m,,,¶77::0•01 -.W.S MESMO,/
n

Ar•

—

T:r:d .0 No 192.070 de- 14 de avnt0 de 1967
mrraarJ• INEWNIE CO HU,ECK & CO =
,

W

dé' Y.0

In

sif,APHA

I
er geral • <•.• _‘• [• • i ',dr, por ..,

,,, h1 ,,.

' .... uni corpo alongado,

l

n ••n•. 1.. 7 1.1,..

a para -,.., ',,--,'m,ins

de

'

r

,t

i

cag '

/

i

su rari,a a guina de capaz direcional, projetada para frente em continuação 1
cu vratura do dito corpo o qual é p
1 oe-ral • 15,b-tA. ,
a, • do adecua
l

rnv1.

hIlra

de

,,,,

Ponto

. ,

s - ,,

,

-7- e de plat.a de tizaçie.
il l/ 1 ka

para a condemsaçto conti -

/
forme de vapor, de glical e
e,.."1.,1,ade polo fató de /
incate insollivels no
em combina00, os u1a de passar a dita mi:tura 4.1

nua de ume misturo ...........

ucb,À .

A ,la

r

11'.nte, ondulado na face plana a - ...1 --‘.9.-: por estrias Á-l .1 s vaa-Irr-1
nu ÉS borda •*-•, eende i 1 ^to por uma moldara ~Ia de dea ••11.re,a/
/ 1 ---•,„-

m

1 - dpi..

seeção reta hemi..ekiptica, :"'o.'•.,•',.• atera] e ,...Lu pelo apex da .,..-:...„ a, tendo uma
,,,,l e., f,r1-.,...1,„ por um elemento t r-,
Ja eia Anterior, 1 ,,t,v
., " _ . --:, ,-;,r,L,r sa

dor'-,t, de

. ,

.

.,,,,,,,,,,,nrs
1 - orleirm) modOlo de raro). do °

.

m

MODÉLO DE 2 AROL DE NMI.P,I,"

4 nÉn t, i0 7. " 1,ME10 0 1 ,

enr,”1,,,ri,.. a :,ita
aquecida ao longo de ma traictOria
em rorma de vapor a ama t,.„,„,mt,a aa a55a0 e /
300 C, U Iljdmrt aJtá na dita traJetOria cÉn1rta,s, rearilai Áplde e
alta miJ ur
para
menta a dita ialei
0

f

a

' ,...,",,,_

A prl crirde do —I-, ..»xzte m2
A depostante
lido dapJsitido na Repartçs 1„, de reL,,t,, dos 2„.ua0.
.

rine do Norte, em 3. de jurIlt de 195L:., sob o mm371...‘f2")./
1'c:etc nv 1 do total. de

7 170"C' .1 "1"

/9
iF I

I 0P
TER

157.065 de ld

G.1

ré/meeiro do 1965"
Reg crente: HERM= Pg#7 ,. ftialaDraEl
Pri 14io de Inzenqie "DISPOSITVB VE INFNJ40 I II,Áo PARÁ- mgtINA DE
00M usdo INTIRM COM ÊMBOLO" '
O

41#

1«

BiapositlYó de'injóião 4 de igniçíe,

et

_II'

II

IsNi7

BEIVINOTMOU
,,.>.

1rnido em rovea.e. uni-

a

recolher o É onf,on-tadn resultante.%
.

total .á. 'c pontos ,

..,

w~g:

los'gases de embasta°, caracterizado ;elo teto do gizo o isolamento t4tnieódo corpo dó montagem forno tusoorpo Oco com roenteámcias o, cinde" qto 'Soem .1
po de incandesancia apresenta a Terna da nu pino oan pequena 'super-doia do,,

de projeteis, compreendendo

1 . Un . bringuadó desé.pro , para

.

g
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2111M0 NO 195. 198 de / de dezembro de 1967
Requerentes INDUSTRIA PARAENSE DE ARTIM PATOS DE BORRAM 8/X me Nd
1)esenho Iadustrialt "ORNAMENTAL MOTIVO APLICADO 1 SANDÁLIAS*

TsRmo No 195.081 de 29 de novembro de 1967
Requerente: SARTY S/A INDUSTRIA E COMÉRCIO

Seção III)

SXO pAum

Modelo Industrial: "MODÉLO DE ALÇA OU PEGADOR" •

REIVINDICACOES

PEIVINDIC4COES

3. ORNAMENTAL MOTIVO APLICADO 1 SANDiLIÁS, earacterita4

Modelo de alça ou pegador, ¡empreendendo ti alça ou
gador prOpriamente dito e a base por meio da qual é fixado ao objeto a que se
aplique, compreendendo a alça ou pegador prOpriamente dito e feito numa se
ça, trg s partes, uma mais extensa e duas laterais, caracterizadas pelo fato /

do pelo fato de ser a tira, palmilha ou solado, lidistintamente, dotados dO f
Motivo decorativo que Comp3e-se, essencialmente, de em faixatserem recalesa,
dos ou salientes, serie de c0nfigura0ee de quadrados lado a lado e eoricentrj)
dos ate o centro outros qUadrados'diminuindo proporcionalmente*

dirligeiramente arcadas, apresentarem um perfil ou secção transversal que, na

Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados,

Parte principal ou mais extensa (5 coMesmo em tecla a extensão e Se constitui /de uma parte inferior ou interna semi-circular de mijas extremidades partem /
convergentemente duas retas, sendo arredondados os cantos formados pelos en - /
Centros destas linhas, o que quer dizer que este perfil é constituído por um/
semi-círculo tendo sobreposto à sua linha diametral um triángulo; perfil este,
que se modifica e decresce em suas dimensees a partir dos curvamentos para as
partes laterais opostas, ate se transformar,nos extremos destas partes, num /
perfil substancialmente triangular, formando a linha externa um turvamento de
aproximadamente um quarto de círculo para dentro e constituindo-se . nas extremidades, duas faces planas, paralelas, das quais se projetam, em cada uma,
convergentemente, um pescoço com uma cabeça.
Ponto n o 1 do total de 3 pontos 'apresentadoe.
e
.8,

TÉRMO NO 195.201 de 1 de dezembro de 1967
Requerentes INDÚSTRIA PARAENSE DE ARTEFATOS DE BORRACHA S/A a = PARA
Desenho Indurt"riall "MOTIVO DECORATIVO EM SANDÁLIAS"
REIVINDICACDES

1 . MOTIVO DECORATIVO EM SANDÁLIAS, earacteritad0 pelo sh
to de apresentar-se desenho aplicado, indiferentemente, nas tiras, palmilha
ou no solado, constitue - se, essencialmente, de em faixas, series de quatro mt,

1

abas retilíneas dispostas diagonalmente, na faixa e onde termina Uma síria na
Periferia da faixa, inicia outra ate terminar na outra 24riferla 5 entre se St
Pies são o s. ostos pequenos círculos.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.
.6
ríj.

TÉRMO Ne 170.157 de Wde junho de 1965./
RequerentevAPPARECIDA" BRASOLIN ARAUJO./ SMO r.oL0./

I

Privilásio dé IávençãO: APERFEIÇOAMENTOS Em CALÇADOS./
Reivindicaçães./
- Aperfeiçoamentos em calçados, preferentemente infan

ou femininos do tipo formado por tiras ou Cordees ' de couro, /
plásticos ou material similar, caracterizados por comPreenderem um/
calçado com solado inteiramente liso no, provido do salto posterior/
tis

dite calçado tendo a parte anterior ou da sola própriamente dita de
altura relativamente espessa, de modo que seja praticada uma abar tara transversal possante, disposta intermediáriamente, a bertura es
ta onde será aplicada uma tira feita em 0011,20, pláático ou outro /
material adequado qualquer, tira esta que será presa superiormente/
por fivela ou de outra m aneira adequada -qualquer./
Ponto n r? 1 do total de 3 ponton apresentados./

TERMO No 195.250 de 5 de dezembro de 1967
Requerente: ERNESTO ROTHSCHILD 6/A InflbSTRIA 2 COMÉRCI0 , .. SAO PAULO
Modelo Industrial: "PASTA PARA PAPÉIS,...DOCUMENTOS E CORRELATOS*
REIVINDICACDES

1 .PASTA PARA PAPAIS, DOCUMENTOS. E CORRELATOS, caracter!.
sada por ser formada por um comparti-enato ceOtl, abar - supc,”'tormente e /e.
deado por paredes paralelas, de modo que as duas outras paredes laterais mansa
reS- são dobráveis sabre si; a parede traseira anresenia um prolongamento rapa
rior dobrável, e ao longo de táda a sua borda está Costurada a metade de bale
nha dentada de facho de correr, que se prolonga para um dos lados,•guarnecida
nesse trecho com Aysterial resisnte ,lexívol, fwmando uma Proegeo ou
quota, para empunhar a pasta.
Ponto n o 1 do total de 5 pontos apresentados.
5
146-
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Raivindicass a prioridado do oorrespondonte pedido da.

masitada s N5rompa mi 19 de novembro de 1963 S' ob n'M 954.196.
TIRHO Ot 170471 de 25 do julho do 196C

Requeronts:

nauta

Ponto n é 1 do total de 2 pontoe

CORPORATION in m

Privilegio de InVencZo p 0FORNO MODDIÁRk
ni.TVIRICACM
1 . Perna modular, --.4u

-* por compreender a coa

oinaçãO de uma base tendo uma superfície superior refratária formando uma /
aolaira, uma geria de painel* metálico' de parodie coberto. com revestimen-

to. refratários em um doa

SIOU.

lado., elemento/ estrutreais para os

ditos paineli vertioalmente cem ao ruas extremidades inferior suportadas . aã
bre porca.e de bordas da.dita base, havendo em duas porOes •a- . 1 -- da dita
base pelo mono. um doe painel' de paredes &soim miportados, painela de can,
to vertioair metálicoi tendo reveatimento refratário em um doe lados dos /
mesmos, oa auais, em acsoaiação com o* painel' dal pa)es formam o envol./
tário do farm*, ad bordas-verticais dos painéis das paredes e dos /
de canto reaultando vedados removIvelmente uns amit outros, uma série de tuboa verticais de catalidador relativamente •apagados uns e outros • dos sal
meia de paredes opostos, e um teto refratário „A . , do e/u---'7:- de es-/

TERMO o*

do 2 do setembro de 1964
~o ClZZAMATT* CIA.- SIO Paula
Nedelt. Industrio/ 'NOVO MODÉLO DE TELHA"
.

162.344

•

trutura eatendendo-se através do envoltário do f grno, aa a,t,.. 1 dados supe-

Wanrant-4.

riores dos tubo, do catalisador passando através de abe,tu..a no teto • tep
do dispoaltivOs do admia g o localizado" por cima doe -----.. Reivindica-se a prioridada do corraspondente pedido do
poaitado rcr &atado' Unidos da America em 25 de junho da 1964 sob nm
377.942.

Ponto n ol 1 do total de 23 pontos apresentados,

1 • NOVO MODELO DE TELHA, em que a telha inferior

nego

em SUAI", arco, e

se com

1---Lua-se pelo fato do que nas a

dja,:nna, aa, das extremidades dos bordos aituados na parte em dec/ive, hédupla vaa a'
4.
de modo que as., -.I.. ,a - , :vly. deste bot
do, sé* biaeladas, por pequena extensa(); soaras face da par-de, nesta mca
ma rniRo, há rebaixo, '
__1, de determinada 3 mrgurs. na "•'
oposta, lie uma salienoia trapesoidal externa,
e, na faca ira.,
na, um degrau, raca teado uma a.trati. superfície tr....a.„-.1 mais 'ellen
te que a
superfície geral.
Ponto na 1 do total, de 2 pontos ap y a, at-dol.

?It.RMC IN 174.918 de 17 de novembro de 1965

RINNASCPTA MINING AND MANU'' ,.E.D.a.
Privilégio de Inveneão

PARk CONVERTiat )(cá'. Run DE FIBRA DE/
ULGLOSE RE EM MATERIAL DE FIBRA DE CARRONO, ElITRICAMENTE aaánnrre. A E COMPOSIÇDES covPar,
'oENDO AS MESMAS'
ILEIVINDICACOES

•

1 - Um

de

matéria prima de fibra de
. ,.(

em material de fibra de e-.1-,.,.

em que uma matéria prima de fibra limpa, impregnada com um sal mit'
pio a=4.4,-.,+e, é
em estado seco, por um tempo curto, na
TERMO N m 164.035 de 6 de novembro de 1964
Ragu:rente: COMMISURIAT L'ENERGIE ATOMIQUEa FRANÇA
Privilégio do Invonciot •.-anir,r/R T8RMICOm
RILVINJPICAC0114
1 . Cambiador térmico do tipo que tem um ,'
tu..,'
bnlar . par gaeiroulaolo do gée a sor esfriado constituído por uma corOcuperi..
feries o ,por um tubo central e uma
serie de aletas oolodo sem in./
terrupgo • core* periferica ao N.t"ro central,
Irado pelo fato de/
que cada aleta
r.laat.. séria air.raa com uma aleta , de Y-st segunda serie,
aletra desta
serie radialmente da corta periferica em /
iirogo ao tubo central • sendo 1-1--,..vidas. antes de ath.eirem o tubo con
trai a sendo ti..t., n ...atdas ante( de atincirof
tuLa aeneral de tal modo qu,
as 1:1 otas viainhas das duas séries d e 1l.11.ffl
cujos 1,.. vJa-, permana
partindo as

cam saneírt nt
to

tanto na proximidade da corta adriférica quan.
vlsinhanca do tubo central..

/

de
ar, em uma t •.1, . de pelo menos 230 mC., para produzir um mat...1.1 de /
fibra org .tat a- contendo oll.aa::oio, negro, flexível, i "
".
que 4 /
aluis isso carbonizado sem perda de
de fibra,. por
U, a /

ume

..laImente mais alta, em um
não oxidante, ca
r outeriZedu porque .! m.,t4r1 a prima de fibra de celulose
impreg.
liada com de 10 a 310% em peso de --at, de
e o mat, y tal de fibra na

gro 1,t - a- ,diério 4

por .a.,• - t
1 , em um forno, em uma atmosfa
contendo nitrbgenió, por um pe. (-I- não ano& de 30 aja,':as,
a tea.„.,.1...„ e o tempo sendo s -- v idos, de modo tal que são
prodn
tos de fibras
flexíveis, contendo•
etts„Zolo
pelo

pra não

menos 95% de carbono.
R eivindica-se a prioridade do ,ca......a....dente pedido da
posit ado nos Estados Unidos da América em 21 do janeiro de 1965 sob n m
426.
789.
monto m m 1 do total de 10 pontos apresentados.

.e"»
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CÉREO Ne 171..5oe dA 22 de 402.ho. de-15
A *a
Requerente: SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AETIENGESELLSCRAST

tac da allaaara em aeaal, em preendendo lana carcaça provida de sapata para /
cama
necessária estabilidade, e fixaçãO do conjunto :1án:a mesa Ou haneade t

ALEKAImíA

2rivil6eio de Invenção "ELEMENTO RETIFICADOR, SEMICONDUTOR E P v.ULAVEL, PA
RA CORRENTE DE ALTA INTENSIDADE.
REIVINDICAOES

1 . Elemento retificador, semicondutor e regulável, /

terizada, essencialmente, pelo fato de.apreeentar uma derivação para diantói
lua conforma, internamente, um alojamento proveniente de una ocacidade terim
nada p -T tampa ri:motivei.
Ponto nro 1 4^ total de 7 tontos apreeentadet.

rraprio para corrente de alta intensidade e equipado com - um corpo de sili,/
:lo monocristalino, contendo quatro camadas sucessivas de condutibilidade'/
aternadamente contrária (pnpn ou nimp, respectivamente), entre as quais una primeira camada interna possui, em comparação com tOdas as demais cama-/
5as, o mais baixo valor de concentração de dotação, que permanece quase cona
tante por sabre tada a espessura da camada S a partir do qual os valores de
concentração crescem, na segunda camada interna vizinha coà o tipo de condg
ção contrário, a par do aumento da distáncia inicialmente pelo menos aproxl
madamente em função exponencial, caracterizado pelo fato da 'q Ue a primeira/
camada interna apresenta uma grossura entre 100 é 200/u suma concentração/
do dotação entre 2,5 . 1014 e 1,0 .1014 am- , e, ainda, pelo fato de que 0/
valor máximo da concentração de dotação na segunda camada interna é em cerca de duas a quatro potancias de 10 mais alta, e, finalmente, pelo fato de
que a distánclà, ' através da qual a concentração de dotação em um setor par-

cial da segunda camada interna, contígua à Primeira camada interna, cresce/
peld fator: e = 2,7..., possui um comprimento de 7 a 13/U.
, Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de
posítado ne. Alemanha em 12 de agosto de 1964 sob n a 5 92.591 VII/c/21gA
Ponto n a 1 do ' total de 15 pontos apresentadas.
IQ311

1
135

0

•

3

1

TERMO Na 179.97A de 27 de maio de 1966.
ReqUA.renten NETALLGESELLSCHAFT AKTIENGESEIISCHAFT - ALUAM)
PROCESSO PARA PROMUÇXO ' MN PERRO-ESPONJA

Xravilégio de Invençío:

I-

8
2

nErmuncnors

1 - Proceaso para a produçãe de ferro-eeponja pela
luçãa dieta de pelotas de minérios de ferro, ata forno de cuba, oft
gases redutores obtidos pelo craqueamento de Ridrocorbonetos com ozi — -

H

gania e/en vapor de' dgua, em , fornos de craqueamento t .operadea

Fig.

1/4
(ERMO Na 180.062 de 31 de Maio de 1966
Áequerente: INDUSTRIA BRASILEIRA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS WRRIL

00n0

trocadores de calor de regeneração, aquecidos pelo gés residual ele /
forno gerado na câmara de redução, caracterizado pelo fate .de 9,X •
cáma:.& de redução carregada com pelotas, cruas, não ' caleinatlaa, evetc-

anakáLL.4
rivilágio. de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A INSTRUMENTOS DE

tcalmente não escadas, constitufdas de mindrios .,de ferro e/ou concen-

'ERCUSSãO"

met4lico finamente pulverizado.

•
RUVINDICAÇUES

1 - "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS &INSTRUMENTOS DE PERCUSSUP;
!araoterizados pelo fato de se dispor por wob a membrana vibratOria de
,nstrumento de percussão, hastes de qualquer material e .dimensaes desejaao . os quais delimitam área de Fibração.
Ponto n a 1 di? total (ke "x pontas apresentados.

trados de minérios de .ferro, aoa quaia tambéM 'TO incorporado ferro /
Reivindica-se prioridade 4o eorrespondente pedido, dePecitado na Repartição de patentes do Alemanha. em 29 de junho de 1O65
sob o na bi 65 712 VIa/18a
Ponto ne lale 5 pontoo apmwentados...
ZERMO Ne 181.098 de 7 de julho de 1968
Requerente: J. M. VOITH GmbR = = ALEMANHA
Privilágib de Invençao: n ERMERILHADOE DE TRABALHO CONT/NUO PARA À PRODUÇãO /
DE POLPA DE NADEIEA.MOIDA PARA A PADRICAVO DE PA.'
PEZ, CARTOLINA, PAPEIO OU EQUIVALENTES DE RIPAS UB
MADEIRA*
1 'trabalho continuo para a produ5a0
de Polpa de madeira molda para e fabricação de papel ) cartolink papeie OU

ae agLstO de ' {966
rn,,o
A
Reonerente: J07.0 RITA PEREIRA = MINAS GERAIS
Privilazíd de inve.rição ': '"APARtIRI) MA3IUAL PALAtIMEfiTAR CO DIMINUIR O DILME-/
"
GEHiL rt
TRO DD"ADinkiã
REIVINDICACUES

Anor á. lln manual nára aumentar ou diminuir o diáire-/

equiValen.ges de ripas deloadeird, O qual poecul um corpo da fricção eilindrk
co,',.ispo,éto rotativamente eia 'terno de um eixo liorisontal, • %te! eu maio late
tos de alimentação, que se estando atí a capeado de revaitimento dO elge
pd de fricção, 'providos de'traniportaddres peraO apIrto dd ripa de nadei:ta
a sor asma-a:alhada nessa eurerdele de revestimento, caractàleadO peio tatoí
de que ng ,Ortk ' ter:4mi1 vli'D lo'para o agir po de !viação' de cidd 'parede lata/
Dal paralela ao eixo de rctação(do corpo de frieçUde Um leitcde alidentas
cão firmemente ligado ao &acento 40 eamerilhadori t 'esta prOvidO Woitrareoa0
deslísável na direção do eixo de rotação do morinadore

CHAR40,0124CIAL (Goção Hl)
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beivindica.se os Prioridade do Morrespondembo pedgdo ea
joettade a* A lemaaba em 9 de julho de 1965'aeb no V.28.845 VlIb/55a.
Ponto A* 1 do total de 5 pontos aprosentadoe.
a
f
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ta allm da axtremidede paterna do membro ternina% e termine matas exureaida..1
de externa; diepoleitivo para impedir novimento do membro de ajustamento a./'
letalmente para dentro do membro terminal; um membro dre suporto ligado ao ez
no e comuna pasmem interna que se comunica com o interior de tubo inter.
mo O tendo uma periferia interna que envolva uma porção do membro de ajusta
manto; uma primeira superfície de vedação na periferia do membro terminal /
prOximo 1 sua extremidade externa; uma segunda suporfície de vedação na De.
rifaria interna do membro de suporte prOximo 1 sua extremidade externa; ao.
nas de superfície de vedação na periferia externa do membro de ajustamento/
opostas ;is referidas primeira e segunda superfícies de vedação, dispositiva
de vedação disposto em. contato com tàdas as *uperfícies de vedação menciona
das; edispositivo atuando para impelir o membro 'terminal e o membro de lu.
porte um no sentido do outro para fdrçar o dispositivo de vedação contra tth
das as referida* superfícies de vedação para, com isso, impedir que o flui.
do escape entre o membro de ajustagem e o membro de suporte e que o fluído/
escape entre o membro de ajustagem a o membro terminal.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido da
positado nos Estados Unidos da Âmerica em 5 de maio de 1965 sob n* 453•374.

4
5

Ponto n* 1 do total de 11 pontos apresentados.
usam° Ne. 179.709 de 20 de maio de 1966
Requerente: A. EHRENREICH & CI. . ALEMANHA
Privilegio de Invenção: "JUNTA DE BOLA"
REIVINDICACCES
. Uma junta de bola, preferivelmente em forma de uma
junta anular, especialmente para engrenagens de direção, na qual a cabeça /
do pino da junta fica sustentada num corpo de mancal que é feito de mate. /
'ARMO '

Ne

179.655 de 19 de maio de 1966'

Fia elástico, caracterizada pelo fato que a caixa que recebe o corpo de man
Cal tç um corpo anular que tem uma abertura para a passagem do pino da junta

Requerente: ARON BERNARDO BERLINER E BERNARDO FRANKLIN ERENGIEL :GUANABARA

XI), a dita abertura ficando reduzida para um tamanho menor do que a área

Privjlãgio de Invenção: "PAINÉIS ARMÁVEIS ESCRITOS OU FIGURADOS E PETRECHOS

do seção transversal máxima da cabeça de pino de junta, e o dito corpo de /

EMPREGADOS*

Dancal tendo capacidade para estalar para dentro de dito anel quando inserj,

REIVINDICAÇOES

flo a partir do lado que não está 'faceando a abertura para a passagem do pi.
Co da junta.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido A.
Faltado hl Areisenha `em 26 de maio de 1965 sob no E 29.381 XII/47b.
Ponto nO 1 do total. de 4 pontos apresentados.

1 . PAINÉIS ARMÁVEIS ESMIITcs OU FIGURADOS E PETRECHOS/
EMPREGADOS, caracterizado por set formado o painel por uma placa de mataria/.
acrílico moldada, com sulcos paralelo. s cruzados em disposição perpendicular,
de a apresentar uma pluralidade de prOjeçOes chatas quadradas, cada uma
doseai projeçBes tondo um orifíCio em localização central, ficando os orifí n
cios em linhas paralelas cruzadas e equidistantes;

Fig.

Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentado*.
3

IM0 M o 179478 de 5 de nato do 3.966
Olquerentet BROWN NINTUBE COMPANY= si N.U,A.

I erivilicio de Intempíos NJuNçXo PARA uca TDBOste
anD.IWal
1
1 e Voa jumão para ligar pele Menos Um tubo interno a
taptedo para ter um fluído passando atravia do mesmo, um tubo externo enTOL
Pando o tubo interno O definindo entre os mesmos um espaço adaptado para /
1 Conter ridde..e um *ano adaptado para suprir. fluido para o interior do tu.

ORNO NO 179.607 de - 18 de maio da 1966

bo interno, earacters2sada pelo fato de compreender um membro de ajuacamonto
1 ligado Ao tubo interno; um membro terminal ligado ae tubo externo e emol./.

• Novo modslo de chave •lttrica, caracterizada por
possuir um corpo de material isolante, dividido em duas metades com rebar../

I lfeDdo CA neabro de ajUstalientO, de modo que . o membro de aJu gOnate 89 PO/
I

roa o emites, com toragrt.eproximedo de uma tomada comum. Dito corpo tem.

1

Requerentes GIUSEPPE PAVARICTO e RIO GRANDE DO SUL
Priviligi0 de InvénçZ01 oHOVO MODELO DE CHAVE ELE/RICA'
JIIVINDICA.00E3

▪

1-45-.",..0
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•
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,
• ..', . 7
dm seu tateriOr, nos citados encaixer e- rebaixas, trem pinas, sendo-em dotes'
à Central, eont'itnta a oe outros doia, interrorpidos na meio. Rosqueade no /
corpo, da chave, *Ir frente a cada um der pinos interrompidos M um botão is°.
lado que numa das: extremidades..porsui uma, arruela ou chapinha que permite
ligar ou desligar ar extremidades , der pinos interrompidos dando-lhes eu rege.
contiratidambe eitgerica. A uma des . .extremidades de, cada ant dor trnis citados
'nos estie, ligadas, r isthia etim circuito ou' apare e na outra extra.
Sidado estia ligtmffier nos que:terminam numa tomada comam. cepo isolado /
da charco pode Ser fixado ao% api4lho- a que se adapta por meio de parafuso' /
OU qualqtter mÉtre meto.
Reato n a 1 do total de 2' pontos apresentados.

8-7

•
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, de.
positauo ná Repartição de patentes norte-americana em l o de outubro 1
le 1964 e -to e abri? de 1965, sob men o s 400.953. e 449.022.
Ponto n o I

1a pontoe ap;vesen'ados.

4,

Pr

TERMO NO 177.866 de 15, de março da 1966Requerente: OXIGÉNIO DO BRASIL S./A = = SIO PAULO
Privilégio de Invene g n: "NOVOS FIOS PARA 5012)110R24 ' DR ARCO Eti OTMOSFERA OASCL.
SA"
REIVINDICACDES

1 - Novos fies para soldagem de arca em atmosfera: Caso..
sà, de aço, destinados a metal de enchimento eu como eletrodo contlatio, nos
praces,sos, da soldagem eletrice com arca. gasosos,, dos aços. doses ott ligadra-/
mente ligados, caracterizados por estar coberto com uma capa de zinco no es.
tado de metal; por conter, alem dos alententas desoxidantes habituais, um pe.
qUeno teor da alumínio.

Reivindica,-se a prioridade do, cocrespondente pedido depositado na França em 19 de março de 19,65 sair, mra 9677.

Pauto nn 1 da total. de 5 pontos apresentados.

TÉRBO Nm 178.974. de 26 de abril de 1966

TERDIO N Q 176.463 de 17 de- janeiro , de 19-6s
ReqUerentem ZUM& PABRIeft ire M&6313A5' DE COVIDIrn
SID PAULO
-vivilég-ia de Inisenciva " NOVO , PROCESSO' DE PAPRICMO. DE' FORMS: POR

Requerente: UNION' CARRIDO CORPORATION E.U. A.
Privilágio de Erranção: " PROCESSO PARA TRATAR ASBESTO ORISOTIDO."
REVINDICAÇOES

GALVANOPLASTIA "

1 - Um processo para tratar asbesto crisotilo caracte-

, frui pv.111171[CACC25

rizado por preparar uma cits,persio 'coloidal aquosa de fibras de asbesto criso

,
fabricarrh
f6rmar por galvp.no
).Lastia, caracterizado pela construção do um molde que oí submetido a
banho galvânieo até a obtenção . , na sua totalidade„ ama, camada pre

tilo contendo at5'%, erm pe'so, de asbesto; ajustar o. p.a da citada dispersão/

1

para fitar 'dentro da escala; da 6,0 a 10,5, para flocular as fibras de asbesto; separar por filtratão a asbesto . floculado da água sobrenadante; e sacar/

viamente determinada de arquei-cobalto, 021 outra material Tall:mico apro
priado, p reenchendo-se, mt.pdá a banto, os espaços remanescentes entre os dentes, com solam e baixa temperature:. e, ..mdkando-se, em segui

, as fibras de asbestos, assim separadas., Reivindica-se a prioridade -do correspondente pedido depositado nos Estados Unidos da aráica."em . 30 de abril de 1965 sob n o •

da, a pare exterior: ia IS.Tme deeej,adem, eliminando-me as sobras de
metal da parte fron' tal ati a safda do molde.

52.360,

Ponto no 1 do total de. 1Z pontos apresentadas.
TERMO Ue 172470 de'l2 cio,agasta

r.scasso

Ponto xo, 1 de 2 Nulos; apresenta:rue.

1965

• TERMO N o 173.841 da 7 ia eutubr de 1981

Requerente: Me :D0WELL-WELLI4AN ENG1NEERIN9 COAM= - EE.
Privilbgio de Invenção: " PROCESSO DE, RECUPEPAÇJO DE OLE0 MINERAL
_ g

FLEntriiDICACCES

RE.,tnr.
Privildgio de Inveneg N o "'PROM'SSOI. PARA REMOVER VAT TECIDO: ERMOS° DE
SUPERE/CIE' GIRATO7LA QUE: SUPORTA O 74E5
Requerente: JOIMON & JOP/ISON:

•

1. CM, processa 'É:ara recup)e.ar • dlon,de. Arta Carga

de

¡TO E APAFLÉLHO PARA POR Er PRATICA ESSE PRO-

material' contendei 62 ea, carecter

pato fada qns, se providencia
;uma carge. tendo, u:pa.'. ¡rO, ssura, sufatinC:ta1Ménta't4411- errea.;... .moce-se
a
marga =um placu bazizcntal pearj dertra- cke-Umay. ' pr•ionainj vorta4, aximece-à
. •'
)
se diretamewte a 5.carna primettne....zorta..cain, azia, epostee para ele,mr

HEO
kEIV-INDICAÇOES

1 - ProceSé
o .: pará remover um• tec:id o. '. f vitosci de uma-' c
perffcie giratd.ria (lite* juport'a o 'mesmo,. ciracteritakti
'ccanpreenci‘ec

a temperst=a de, uma par te da-. carga,
uma tx4s,ra,.ttu-a de caução da
dieo de pelo. -ammoe: Soca Er condeasondo e sszeiw.denclo a dleer edutadu,
RarEl,

s oo gezer contatando os g:Uca...amo. ame...parle dái,Car44i qüe . cate 4
temperatura, de esluçãcr Ra^ dlca4A ranisisrendic c5getisté. tent g e dteoreeeta'do.

Se;paradO ik se. doe gdresiressfsud.-,.
a
meses r.elativamentet. tfrabrarZ, (s .,í049,dos,

noadensnds . e. enspansef Voe
doa,

cargta
carga quente dejamk segattairpoem.„. e ,É,...sanda ,isasn através
quente jes;".:a no senda zona 'peia aql.recw . .Zos!..:10ses-Rra ree-ialAgelm .Pa;
•••_
.ria a N.O:zoeira rena.

os entd2;i ^s de:
;

'; ,sizpár 'tal.,turi tecido fibroso sab.re uma, superfície gire.t.f
zes6overo tecido fibroSo dá Menci 'onadaf'sfipirfici'e, giratdia,13ste
,§and:o lo 2rm6sMov. 'dta t‘Trito' 61-feítreMidede liVre 4 de unia 'Usa
'
3ar o' t'edido-"fabrOsci erítí'e a p a rte . da 121mizia 'rix'a e: de' iitellsergktude:/
Vuperfície' èi-íatdria; S.O.,`.,uo.,'eue_ esta mencion 7ade .e lfart6 áa. tEtná
- g r estd'
carreacto í tareial Icem , e, mencionada degulidit
tdria;-. e prensar o tecide . fibroso contra a mencibnada segunda superfície airatd,ia por meio da mencionada lâmina 'fixa; nos seus Pontoe I
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ta tangeticia com a mencionada Segunda euperffele, por meio do que e
tecido faLroso é ,P', Il o para e pela °unas
eupernsio giratéria.
Ponto n 5 1 de 10 prntos

t dos.

Março de 1971

", durante um rotaçãa s--

centrico, e meloa para ...AG., 'este
do disco excgat e ;aa ,
' em aonte , de

pele fato de que a roda 13uca fica

•tv cor o disco a -rad- l eo e eeté/
para dclowu: se no eixo
do
tala ,aaa-aaao /
dia:0o a, an a t alao oeatwaaando a aoão de uma mola de

montada para girar nua ,a,:ur;,,

ou de retêrno, a fim de levar a roda Louca a a pera. de ac,=anto em
-ara„ de
t
O 15-,-,!1.1v, que aaeadLe o impulso/
de aoatataa depoie de '
" a aravaaão acoplado ao rafe„ado suporte e rim de
CO meemo um movi,en+o inicial de
e esta
o contato de'
loucn,

'

' entre a peça de

e a roda/
de

o

Oh meios que

du.

L AO oea ra e tr da disco e - ar-- 1.; co uma 1:rilão de
aberta no disco a.arada;ao , um r--ui dor m ii 1.1,. num °lamento
rente

UMB J.O

e que colabora com a re P
fície de

ri trilhe. e

,

ainda uma super-

t provi a:, no aaaaata. que

cor o

ts4,;-"

y r para

que quonac o disco " leia. a---, e ,a girar, a trilha de a aeha
/
daalalue o Leaaa:a- para bater na euperfíciie de encoeto dO
' entre a peça de a..
vendo o aa,a, tea o contato de
▪

'

e o roda louca

uma ,.ataa,Z, -aaa- a - do disco orcon-

trio°.
Reivindica a 1, 1.riaaaa do

na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em /

TÊM) Ne 171.060 de 7 de julho de 1965
Req+ente: ALFREDO DEPASQUALI
Prilalégio de Tr,,

ç0

"

24 de fevereiro. de 1964, sob o ire r a 346 602
?ente n5 1 do total de 4 puatoe

EM OU Nwiáurp/OS

3

REIVINDICAÇDES

1 . Aperfeiça— h a, em ou relativos a b- F •,a-asas, com
Oaa,adee do carcaça que --a motor dotada de reguladar,enlaífúgo de velocid0e, carcaça essa b aa' al e afe em articulação conjugada com base fixa, ca1,ada s pelo fato de que ao eixo do motor, Pie pa e h, veatlaalmente pela
parte superior do mesmo se
- a l a . polia de maior 41.;!,.,',.) e de livre gl
eo ?Obre eixo que pe‘ , ,.t,a em caixa de

sendo que a ta/ eixo se
-eap,ato passível de ser elevado em relação à segunda
polia através de mola, ao passo que a eaae, do acoplamento com a polia 4/
encpntra

determinada pela
,de aal a h e que —A, a parte superior da roia
ricia set,aaa em ...a . aapead;ncia ;). posição do motor.
Ponto n 5 1 do N otei CJ 5 pontos eara-eav---e.
ae

2O

9

-

TERMO N 5 166.104 de 8 de janeiro de 1965.
7ha i

te: ARGUS CHEMICAL CORFaee.,-,
U.S.A.
Privilégio de Invenção: aa.aa,ICX0 Paaeall IZADORA DE REsTN N DE 0L0.
RETO DE POLIV/NILA",
aaielealcAcnEa
1 - Compdaiçâo estabil , •- laaa de p.eiae de c l oaetr de polivinilae
capaz de aumentar a resistência das resinas. de
de polivinila

:ennmo N5 167.395 de 22 de fevereiro de 1965,

.equerentes N.V.PHILIPS , GLOEILAMTENFABRIEKTN ',IOLANDA.
'Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A DISPOSITI.
PARA ACIONAMENTO DO DISCO EXCENTRICO DE a
FON60RAFn I:RAVTE UMA ROTAÇXO".
REIVINDICAOES

deterioração, quando aquecidas a 177 2 0 e quando
O, luz, cama
t erizada pelo fato de compreender, de 0,25 a &éreo de 10 partes em pê:ao deitam composto de orgeno estanho, tendo de um a três radicais orgâ=
nicos, ligados por meia de carbono ao estanho, mediante uma a três va.

VOS

- Dispositivo'Pelo qual, a cada intervalo entre a reprodução ao
¡Mera de dois discos, o disco - . -c a l ,tco de um fon6grafo, é aeha- e ' a du
¡ rente uma role,7,,,
a ', tal dispositivo time peça de
to, uma roda louca disposta para aase com a peça de
I .
tO, um dispositivo do qual - ap6e a reprodução
de um dieco - ee
ja emitido um impulso , que coloca a roda louca
para ser doiam
4a .pe1a peça de .
Lw e em ntato de acionamento com o disco ex

lências do estanho, de 0,01 a cerca de 2 partes em pêso de uma parte

/

de ácido aa . ,aa te alfa, tendo pelo menos um grupo SE ou real.
duo eine e pelo menos um radioal de ácido araboaaico COOM, em que M é
eeldoionado do grupo que c ease del, :.1.a u la i radicais a, a:;, - er. ea
terificnntrn tendo um a trinta átomo de e formadores/
de sal,. e de 0,01 a 2 pe.atea em pês0 de um eat: - .11 - a 'a, e al, : iaram o /
ae fendis e aminas a.a4Haaa
de grupo que Reivindica a prInri,Inda dos ,„, • a i. , 1
dos na Repartição de Pntentes dos Estados Unidos da América do Norte,/
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CVMO OFVAL, (Seção

Março

de 1971 789

—========....===
et

10 de janeiro de 1964, emalo de deeembro de 1964, sob °c nUmere,

‘36 887 e 417 513, respectivumente:
Ponto es

1

earda da máquina do malharia ou 4 transportado por Veio do Uma corrente do
g transportado para qualquer lugar desejado.

ar para fora da máquiea'e

Ffnalmerite o depositante reivindica a prioridade do correspondente

doatotal de 13-pontoo apresentadoe.

TERMO N e 165.930 de 30 de dezeMbro de 1:964
Requerente: MONSANTO COMPANY.- E.U.A.
Piivilágio de Ir4CreçãO "IwAs - domp ouçtoes DE POLICARBONAMIDAS LINEARES,SIN
TgTICAS, TENDOWMA :RECEPTIVIDADE APERFEIÇOADA PARA CORANTES ÁCIDOS E PRO

pedido depositado na Repartição deTatentes em 22 de outubro de 1963 e 22
1e abril de 1964, sob os: n-f R 36.384 VIIa/25a e R 3.749
ea.vamente.
Ponto n 5 1 do total del4 pontos apresentados.

-VIIate5a,

respec.

FI G.1

CESSO PARA FABRICAR AS MESMAS" •
REIVINMIcâebES

7:1

1.
1 - Nova composição de policaebenamida linear, sintática, tendo u.
meareceptividade aperfeiçoada pára'corantéb ácidos, formadora de fibra, d:
, tipo tendo grupos amida ;recorrentes, come uma parte integral da cadeia po.
' limera principaive onde os ditos gurpós estão separados por, pelo menos
,
2 átomos de carbono, caracterizada pelo fato do produto de reagentes com preender (A) uma composição formadora de . poliamida, consistindo de propor;Oes substancialmente equimolares de um ácido dicarboxflico da fórmula ...
HOOCRCOOH, onde R 4 um radical,bidrocarbonetado divalenté, tendo um compra
mento de cadeia'de, pelo mónose 2 átomos de carbono, e ta6 diainina da fdir,;
mula N112 (CH2 )n NH.2 , ' onde h é um nómero Inaeito .de,.pelo men-os, 2;03) uma .
pequena proporção de um "qomposto escolhido do grupo, consistindo de Penteritritol e seus oligâmeros; (C) uma pequena proporção de acido benzerlo roa
frnico; (0) uma pequena proporção de N-aminoetil piperazina e (E) uma pe quena proporcão de ápsilon-eaprolactema,
Finalmente,

a

depositante reivindica

a

prioridade do corresponden-

te pedido depositado na. Repartição de Patentes dos Estostnidos da Ameea

.ERMO 1,15 163.570

de 2'0 de outubro de 1964
Requerente: BERBÈReaNOPPENEY EIO PAULO

•

Privilegio.de Invencão " NOVO FILTRO DE TELA , INCLINADA COM LIMPEZA POR
REVERSX0"
REIVINDICACOES

1 -"NOVO fILTRO J)N.TW,A:INCLINAPA 4 CONiel r.14ZA_POR REVERSO,
forMA
do de - uma Ámara cilindrica ou pa r el elepipedice,. Com_tele . de filtração 02
moa,, porem caracterizado por ser ateia .disposta inclinada e diagonal.
Rente na referida cámaa, originando - se duas _antecâmaras em forma de cu.
Oba, cada uma delas dotada de tubulação de entrada ou sarda
Único ponto apresentado

dos 141310:3Se

ca do Norte, em 30 de dezembro de 1963, sob n 5 334.589.
Ponto n 5 1 do total de 11 pontos apresentados.
CERRO No 163.516 de _19 de outubro de 1964
lequerente: SOLIDORINDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRA S/A.

o•••••

PriVilágio de Invenção 'APERFEIÇOAMENTOS EM TACOS ' PARA ASSOALHOS"

•••••••

"'"

REIVINDICAÇOES

1 - Aperfeiçoamentos em tacos pare assoalhes, caracterizado pelo rato de o'taco propriamente dito ter o usual bloco inferior de fixação pra
vido, ao longo de seus laterais maiores, de cànaleta . longitudina1,1 extenda
da por todo o seu comprimento, e sendo ainda, dotado, ao longe dos laterais
menores,da aba transversal saliente avançada pala fora, ditas abas transversais estando niveladas com as referidas canaletes longitudinais, e tendo comprimentos iguais à profundidade destas; a ainda o mesmo bloco de fixação do taco podendo ser providn,emasua . face inferior, de duas ou mais a.
ea letas transversais, extendidas por toda a sua largura.
Ponto,n 5

1

do total de 2 pontos apresentados.

TERMO N O 163.512 de ' 19 de Outubro de. 1964
R equerente. ERNESTO DE ABRANO - $X0 PAULO
PriVilágio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM MADORES PARA JANELAS DE CORg

dEE
asivirmicA0Es'

1 - Aperfeiçoamentos em puxadores para janelas de 'correr, do tipo.
formado por dois corpos tubulares, fixados eu hrveis : imediatamente sobre .
postos, um em cada ftlha da janela-de Correr, o inferior sendo provido de
uma lingueta de trave parcialmente projetado para álem de sua borda livre,
e encaixável na . bOrda correspondente e sobreposta do superior, caracteriza
dos pelo fato de o corpo tubular inferior ser atravessado, em hrvel mais .
próximo de seu extremo inferior, por um eixo. transvertul ginatório, porta.
dor de manopla extrema e externa, e com superfrcie lateral toda provida de
ranhuras longitudinais, eixo este sare o qual se acopla uma cremalheira,.
formada em placa stlta, montada longitudinalmente interior do mesmo corpo,
dita placa sendo dotada de uma aba extrema e Werior, diretamente apoiada
sabre mola helicoidal,-ancorade eMo fundo do mesmo, , e tendo ainda dois cur-

4
e

TERMO Me 163.597 de 21 de outubro de 1964
Requerente: KURT .ROSSLEE - ALEMANHA

•

•
Privilágio de Invenção" Dsposirivo PARA RffiRAR RETAS OU ARTIGOS TUBULA
RES DE MAeSA EM MÁQUINAS CIROUÍ,ARES DE MALHARIA"

tos pinos, saliente ortogonalmente de seu extremo superior.
Ponto n 2 1 do total do 3 pontos aprèlentados.

-REIVINDICAGOES
. / - Dispositivo para extrair e virar meias, meias curtas ou outros
artigos de Malha tubUlares em máqüinas circulares de malharia, de um ou de
dois -cilindros, Cavueterizade pelo fato de que o'começo do tubo de malha
4
- 'apanhado por uma f 'ètradenta prendedora puxado' para cima em um tubo, e lp
to, .ate o av'eaeo de malha , citar teeminado e-acabado, e que, então, a fe'rri
m enta prendedora larga e o artigo pelo seu p rprio-peso, sai para baixo'eM

vIG.1
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TEAW S 5 - 163.090 . de 1 0 de outubrede
HISf LUCIANO ESTEVNS DIZ - SZO pAULO
Prívilágio de Invenção "NOVO MECANISMO DE ACIee-CAMENTO PARA PERSIANAS"
REIVINDICACOnS

de acionamento para persianas, caracterizado

1 - Novo
1)4 comp,

ii. 1rt um motor, instalado no interior de carcaça fl

xat que é ,

1. por sua vez, de preferencia centrado., internamente ao ..
da,persiaW.91.~.E0iier cla..dee .~DcwIer, ou então don

to'nbor de

caso seja de encolher, motor este com uma ou duas ccrdeis de
pcatas de eixo avançadas ' para além de , seus extremos opostos, cada qual toa
dAes uma pequena ,J,z;...,,Gem, ohde se acopla a primeira de um jogodcl
,),)Pas de eixos paralelos, isolados da carcaça
de ' sultiplas
do
motor por rolamentds, e o eixo da ultima engrena
e / do bloco de
gc;ri avançando para fora da dita carcaça, e portador de nova engrenagem eist:

(Seção

que pode ser deslocada de maneira gradual e escalonada en relação a um 1
Ionjunto de suportes ou depOsitos sucessivos contendo peças pare 'válvulas / .
netrOnicas, sendo que, durante o funcionamento do Oispositivo, durante ca.,
da pausa do dito deslocamento escalonado, á introduzida uma Peçallze"ffidie/
de uma ou mais de suas projeçães nos orificios ^ E - pLaca isolante, caracterl
zados pelo fato dos suportes ou depásitos serem providos de uma série de lo
caçães (locations) que podem conter apenas um conjunto de peças para o mesmo conjunto ou pacote'(packet) de válvula eletrânica (111 seu equivalente, se)
do previstas as profundidades relativas das locaçOes das peças que devem /
ser mentidas em determinada posição, enquanto que, ainda, fica o cabeçote de
montagem disposto &Obre os suportes, estruturando-se um) pacote gradualmente
ceia . esse arranjo deslocando-se o - cabeçote de montagem a os suportes ou depg
sitos Por uma distancia prescrita, um na direção do outro e, em seguida, um

•
Ponto n 5 1 do total de 3 pontos apresentados.

tfastando-se do ()atro em cada per/odo de repouso do deslocamento escalonado
Reivindica-se a priori-ade do correspondente pedido da

r""”
,RMORWMUMMWMWM11.1

q

1.6

a
11

Março de If.-71

111)

. n"•7,

Nositado na Holanda em 18 de setembro de 1963 sob m g 298.077.
Ponto n z 1 do total de 4 pontos apresentados.

llf
•••-•
^

14

.

5

,

••

.

o

/6

,

ViSMIX.X.01010. •AN:~1~ 'MSS" CO"

FIG.1

1

II IRMO NO 162.692 de 16 de setembro de 1964
e. HELIO ,.,,,:d-0 . = SIO PAULO
rivilf,gto de Invenção: "DISPOSITIVO INDICADOR DO PLACAR 'PARA BOLICHE E Ou
TROS PASSATEMPOS CONGÉNERES"'
REIV/NDICAOES
1 - DISPOSITIVO INDICADOR DO PLACAR PARA BOLICHE E (KL
OS PASSATEMPOS CONGENERES, caracterizado essencialmente por um dispositicom material isolante/

vo (1), circular ou com outras formas, confeccionado

e provido com um vão i m. ev ,o (2) interligado ao exterior, por meio de dois /
Canais (3) por onde são passantes duas laminas de contacto (4) que atingem/
O interior do vão (2) em seus extremos, enquanto que nai extremidades extex
iDas destas láminas (4) aão . ligados os fios (5) condutores de eletricidade /
que são, tambám, ligados a um placar luminoso; e por um imã permanente (6)/

TERMO Fo 162.443 de 8 de setembro de 1964

ser alojado no interior do vão (2), sendo que seus terminais são envolvidos

Requerente: GORDON FREDERICK HAMMOND . INGLATERRA

: por cartuchos metálicos (7) interligados por um fio condutor (8); e por en.
le m ar este dispositivo (1) um disco de mica 10 ou outro. material isolante/
o dia
i e, sabre este um disco metálico (10) de diimetro ou tamanho maior
que

'positivo (1). ficando suas bordas salientes lateralmente em forma de aba.
Ponto na 1 do total de 3 pontos apresentados.

Privi14gio de Invenção: "RELRA PARA CHARRUA"
REIVINDICACDEa

1 - Relha. para charrua compreendendo um corpo de relha
de bico separável, %qual inclui uma sálida cabeça com uma língua integral/
estendendo-se para a retaguarda de uma face terminal posterior da cabeça, /
caracterizada pelo fato de que o dito corpo de relha tem um elemento com um

-

F C

canal, cujos dois extremos estão soldados na face.inferior do corpo para /
constituir um suporte para a referida língua enquanto que a face terminal /
posterior da cabeça limita as faces anteriores do corpo da relha e do ele./
mento de canal, de maneira que o bico da cabeça

suportado pelo corpo da /

4

relha e pelo. elemeãto'de canal, tanto por cima como por baixo • peias duas/
faces laterais da língua, na posição de trabalho da, relha da charrus,
° "Ponto n 5 / 4o1..otal de 7 pontos apresentados.
•
t

FIG.1.

I
8 1d.'
IRMO

Na . 162.659 de

..CP

de

10

setembro de 1964

aquei, entét~. PHILLIPS I OLOULAMPENFABRIEKEN = = HOLANDA
kiVilkitude InVenÇão: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS-Á DISPOSITIVOS DE
. MONTAGEM*

2

3

4
19 5

011,141

;

•

.18

REIVINDIC4DES

Aperfeiçoamentos em Ou reletivos . a sispOsitívos de
konta g em, tendo polo menos urrcabeçote'de 'montagem tiounting held)slat,entar uma p laça Imlamtv (1 . PWUP421 . de W/C0:¡'QU SOU eqUiValented

+.

..1

' 6c3 '

7 12

4

"'‘4
-_.1 16
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TÉRMO NO 162.5.60 de 11 'de setembro de 1964

ThM0 RO 162.247 de 28 . de adoto de 1964
Requerente: JUN WALTERSCREID E5 - ALEMARRA
XrivOgio de Invenção: " MORRAM DE 11110a0 REGUILVSD "

Requerente: FRANCISCO CALLICO SAUMELL = .1 ESPANE)
Privilégio'delnrenção: "APERFEIÇOAMENTOSSMVARIADORES DE VELOCIDADE",
-REIVINDICACDES.„

1 - Aperfeiçoamentos em variadores de Velocidade
embreagens mecenicas progressivas, desde velocidade O
re

Ou

REIVINDICACOES

/I

C) a

dieeo de 9m

srenhagem, ' que se encaixa, por elasticidade, entre um chamado-.

vsi

co-fixo e um "platau de preeeão, pelo que a terça de pressão da

./ocidade da árvore motriz ou mais, de pinhão livre em todos , os sentidos a /
vontade, acoplamento de direta, retenção de contra-sentido de marchá da Lr..
vore conduzide:e'aceleração e embreagem automátiea, caracter/sidos eesenciaà'

mola pode ser aliviada, por Om meca”islo de desengate, que Se caras
tensa pelo fato de uma jd conhecida mola de Mac', se encaixar

i•m.

tre o anel de pressão 'e uma placa de cobertura, ligada ao .disco
mo, pelo que me prov g m na mola de disco, de ores:seles em forma
de
concha, nas quais assentam esferas, que, do outro lado, se escoram/

mente pelo fato de ter urdprato rotativo ou fixo que por meio de.um.cU V4-/
rios excentricos, espigas, cegonhas ou siMilares, deslocLveis a vontade,

bielas ou balancins, ou simplesmente'por meio de espigas-com fusos oU P i
de esferas oUrodetesve estes per meio de diferenciais', con-nb8eslivr - ,
seguir-se &citado âmbio ou variador progressivo ou escalonadosa vontade /
pela transformação de movimentos circulares contínuos em movimentos retilf.'
neofi alternativos ou diviseres e destes em movimentos circulares contínuoie
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido

fricção, reglildvel, com um

'1 .

a velocidade da árvo.

motriz ou mais, ou de várias marchas escalonadas desde velpcidade
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em correspondentes cavidades, em forma de concha, na placa de °ober
tura, prevendo-se na borda interna da mola de disco, acoplamentos /
firmemente dispostos contra . rotação, que ligam esta . dltima ao plats
au de pressão, • enquanto que as cavidades, em forma de concha, na, Ple

ca de cobertura, confrontes às de pness8es corraspondentes, na mola/ •

ga

de disco se deslocam radialmente para dentro,. de modo gue.a mola de
disco, na ligação', recebe, junto cos a prétensão axial, no sentido/

positado na Espanha em 13 de setembro de 1963 sob 21 5 291.633.
Ponto n o 1 do total de 12 pontos apresentados,

do centro para a periferia,. também uma pré - tensiO radial, no sentido desta para aquela.
Reivindica-se prioridade,do correspondente pedido, depoei
/
tado na Repartição 'de patentes da Alemanha, em 18 de-outubro de
W 35.461 XI1/470.,
Ponto no 2, de 7 pontoo apresentados.

1963, sob n o

MD!

TREMO n- J.62.259 de 31 de agosto de 1964
Requerente: J'ORGE & ASSAR CHAUIM SIO PAULO

Privilegio de Invenção: "NOVO il4PLEMENTO AGRICOLO
REIvINDICACOES,

1 . NOVO IMPLEMENTO AGIR/COLA, caracterizado por constl
tuir - se.de uma base de secção quadrangular, montada' horizontalmente em foras de triÁngulo, onde em um dos verticee se fixam, em-cantoneira frontal, /
dispoeitivos de acoplamento ao sistema hidráulico 'do trator i dispositivos •
tmtes formados por eixos opostos e varão central perfurado.

cl;
TÉRMO NO 162.229 de . 28 de . agosto de .1964
Requerente: HEBERLEIN
A.G.
SUÍÇA
Privilégio de Invenção: ,APARÉLHO PARA TRATAR MATERIAL EM FORMA DE FIOS m/
'FITAS LARGAP COM LIQUIDO OU VAPOR'

Ponto n5 1 do total de 3.pontes apresentados.

'REIVINDICACOES
1 .

Aparelho prOprio para tratar material em formá de

fios ou fitas largas com líquidos Ou Vapori e constituído por .um tambor de/
enrolamento, girável em-, terno do seu eixo e 'provido de parede circunferen-/
Ácial perfurada, tambor esse que repousa rigidamei,te Shre um eixo, careeteri
zado pelo fato de que o tambor se acha subdividido em certo ntimero de ce"e-,
Ires por meio de paredes intermediárias perpendicUlares ao eixo, longitudinal

tambor, sendo que o eixo consiste em um eixo Oco parcialmente perfurado/
para a,adução do, agente de.tratamen's ao interil Je 1. 4vevser cmaras, ac-/
quanto que as outras i c;maras esto providqscom.enese;.mentos adutores, oue/
do

podem ser Abertes.,,e . feehados- e. servem para a íliments.4o alternada

Cud II—,

,
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.geivindica -se aprioridade do correspondente pedido da

geeitado na nufga em 18 de setembro de 1963 sob na 11529/63.
Ponto na 1 do total do 7 pontos apresentaoos.
c
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Seç'ç.o 111,)

de líquido e cc-axial com o 'lixo, arranjos de ca-a° coae:enno com comando
41 lks rodas retentoras de lieuldo/
as rodas retente, ran cie líquido com o eixo
rotativos, e uma pluralidade de az
em excentricidades iguais aos seus eixos
rardos de entranhamentoddl,gluido para cada roda retentora de líquido e dl
recessns espaçados circunferencielmente para fora de e /
fluido e definind o
ao redor doe ei g oa de. roda retentora de liquido.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido da
aob na 3709.
oositado na África do Sul em 15 de agosto de 1963
Ponto na 1 do total de 12 pontos apresentados.

FIO 2

Fieke

MIRRO Na 162.144 de 27 do agosto de 1964
Requerente' OTTO THEODORE BEROSTROM = ÁFRICA DO SUL
Privilegio de Invenção: "ELETATbRIA COMBINADA DE JATO DE AR E ÁGUA"
REIVINDICACOES

1 Uma elevatária para a elevação de sOlídos aubmer-/
aos,. tendo um conduite transportador rigido,aberto na extremidade inferior,
caracterizada pelotatr de pelo menor ema ligação de jato d'água e pelo menos uma abertura de entrada de ar serem proporcionadas para aa entenderem /
para o interior

do

conduite e serem dirigidas éxternamente de extremidade

Certa de oonduite.'
Ponto nt 1 ao total de 9 pontoa apresentadoo.

TINI0c Na 162.017 de 24 de agásto de 1964
'Requerente: PI61IDES BRASILIA S/A. -SIO PAULO
GINLsricA
;.?riviló g io de invenção: . " APARELHO PAHA
REIVWDICAÇOES

1 Aparelho para gine(etica, caracterizado pelo feto
de compreender duas placas metálicas dotadas dedoertura circular cen
cada uma delas com orla. revirada e encaixada uma na outra .por

?IRMO No 162.654 de 15 de setembro de . 1964

*e sibilitando a rotação.reciproca, sendo que 3unto a tais orlas as pia
cas se apresentam com depress8es confrontentes, circulares, em meia
cana, ao longo dao quais "na alojando pluralidade de esferae, sendo

Requerente' THE DOW CHEMICAL COMPANY . Ex.A.

que, finalmente, as placa metdlicas se apresentam preferivelmente

Privilegio de Invencão: "COMPOSIÇOES LIdUDORAS AQUOSAS"

fixas g duas outra placas eventUalmente de madeira ou similar.
Ponto n2 1 de 2 pontos apràentaveis.

REIVINDICACOES

Composiçães limpadoras aquosas, caracterizadas Pe7
10 feito de conterem amánia ou um composto, que á capaz de liberar amánia_
nas eamposiçOss numa proporção compreendida entre 0,5:a 2% em peso, um cem.
poeto alcalino de metal alcalino que está presente numa proporção compreendida entre 2-18% em peso e um solvente halogenohidrOcarbonetado alifático /
que está presente numa proporgao compreendida na faixa entre 5 a 50% em pálio sendo estar proporçaes suficientes para que cada componente contribua 11
para a ação limpadora dam composiOes.
Ponto na 1 do total de 6 pontos apresentados.
'ARMO Na /61.674 de 11 , de agosto de 1964

Requerente' INPOWER . WORKS (PROPRIETARY) LIMITED , . . ÁFRICA DO SUL
TONUE:k.FLUIDO POR INÉRCIA"
Privilégio de Invrençãei sTRANSMISAOR
HEIVINDICACOES

1 . Transmissor de torque a fluido por inárcia, carac
terlzado pelo fato de incluir um transportador adaptado para girar em torno
do seu eixo, pelo menos duas releias retentoras de" líquido Montadas no portador para girar em terno de seus prOprios eixos, arranjos de ligação de co.:/,
mando conotados ao transportador " para ligá-lo a uma fonte de fOrça rotativa
um eixo co-axial com o eixo transportador, um reservatOrio adaptado para /
Conter líquido e na forma de um tambor, em terno das rodas de entranhamento/

iC1.617 de 7 de agosto de 104
Requerente: INDUSTRIA a COMÉRCIO M . SUZUKI & IRMXOS LIDA SA0 PAULO
MÁQUINAS DESCASCADORAS DE AL./
Privilég io de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM

TERMO

RO?."
REIVIDINCAOrn
1 . Aperfeiçoamento s . em máquinas descascadoras de ar-/
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cOva (9) dois guinchos (12) e (13) para-água ou,vapck,e para solugh con.
roz, do tipo com roletes de borracha, caracterizados pelo fato de os referi,
dos roletee, pot entre os - ouais serão feitos passar os grãos de arroz a se.
rem descascados, teremdiametros d if

ii-ag ,--4hquanto 01* as correspondente

polias receptoras de rdtação para os mesmoa, que são montadas nas .1m:tremida

veniente qualquer ' para limptza dOs.penus e situada entre cada para de Ia
.„
lindros (2) e (4) há uma roldana (14)s .de dixe ~ticais
,
zc
Ponto a 5 1 do total de 3 pontos apresentados,
05" .

- des opostas de seus eixos, tem diaMet 'roa iguais.

Ponto n 0 1 do total de 2 pontos apresentados.

TERMO N9 161.932 de 20 de agosto

de 1964
Requerente: JOAO CARVALHO . = SA0 PPM
PriVilágio de Invengão: "APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO MOVIAM/IRA

Pffilk4,

PORTAS DE ENROLAR"
REIVINDICACDES

TEM) N e 162.081 de 25 de ag g st‘o de 1964
Requerente: BAUMER OBS COMPANHIA BRASILEIRA DE EQUIPAMENTOS- S. PAULO
Privilégio de Inveneãot " DISPOSITIVO. PARA BANHO DE VAPOR PARA REsi
DENCIA

'

REIVINDIOAÇOES

1 < Dispositivo para banho de tapar part residencia,

caracterizado por ser constitaido por uma caixa de material adequado, cm cujo interior é previata'uma caldeira de aço . inoxiddvel, cal

blA, CENTRAL PARAJI
.PORTÃO DE ENROLAR, consiste de uma guia . coluna central caracterizada ea
sencialmente pelo fato de ser constituído por uma &LM poça com coo g ão emir:
-"H e s possuindo a parte central de união X/), que corresponde Ihsate horizell
tal do 0H", consideràvelmente mais largo que as hastes verticais (E) Ou JF,
são relativamente mais delgadas e alongadas, formando entre si os eapagoa ".1
livres
e reservados para o encaixe e deslize das portas.
Ponto ne 1 do total de 2 pontos apresentados.
1 . APERFEIÇOANENTOINTRODUZIDO EN

deita esta, que se acha em 'comunicação com a 'rede hidrãulica por
meio de um cano, provido de registro de bdia,.de agulha também de
aço imaxidével, sendo no interior da caldeira, prevista uma resie
' ncia elétrica ligada A rde por una tomada, com o cireuito prott
te

gido por fazíveis e sendo previsto, ainda, um "contactor", uma lia
ção à chave, regulador de.tempo e termostatos, sendo finalmente a
caldeira provida de. saída de mapór de égua, e a vdivale de seguraa
ça.

Ponto n 9 1 de 3 pontoe apresentados,

9.
TERMO IN 181.392 de .24 dataste° de 1964
Requerente: ELEMBK INDUSTRIA ELETR.() MECAN/CA LIDA, PAtIC

Privilegio de InvencRo "NOVA E ORIGINAL

MAQUINA AUTOWICA PARA LAVAR PRI

OS"

TERMO Ne 160.240 de 2Z de junho de..2.9614
GRANDE DO SUL
Requerentes INDUSTRIAS MICHELETTO SZAT. RIO
.
Privilegio de Invengãot *APERFEIÇOAMENTOS ZN OU RELATIVOS A

litCNOI

!REIVINDICAC0ES

j,
U
Aperfeigeamentos
em o . relativos:a tdrnos earaOteg

rlzados por dois pedalssooplados entre si por me baloacims um dos pedils 0
REIVINDICACDES
1 . 'NOVA E ORIGINAL AUTOMárICA,PARA.LAVAR,RNEgS,(MXQUINA)-s que.

se caracteriza essencialmente por ser cenatituids,ds ukchassis (1), metP

lieo com a forme geral de uma caixa retangular provida superiormente de
quatro cilindros dispostos no sentido longitudinal em pares, .sendo dois..
deles (2),. situados na parte posterior do chassis apoiados • gbre mancais.
(3) e os outros dois'relos ' cilindrieoa.(41 SUP..açPgadós entre si por meio de uma luva elástica (5) e são . aciOnados por um motor (6) apes uma
trandformação de velocidades feita por um 'Vezo de engrenagens (7) sendo
os rUes:cilindricos (4) providos do um, frei:o (81 ) mar ou hidráulico, ai
. ,tuado perto de, luva elástica Ç5), e no S dois lados do chassis, :nauta dos
i• Olos (2) e (4) estão Situadas uma. escava (9) de ce,da,ladO sendo. tais es.
&Ovas guiadas por tubos (10) sua parte .central Acoplada a um pistão .
hidrAulice ou a ar havendo .eonvepinentemeate lpalizados acima de cada ea

de engate sonde rotúládo por eixo a um tensor ques por nua vez, 4 rota/Reei

tombem por eixos ao suporte do motor que 4 basculante em terno de um elmo
:fixado to -I -3° terno.
•
Ponto no 1 do total de 3 pontos apreeentades.
J., g,/.n

"7
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161.540 de 6 de agosto de 1964
TÉRMO
Pequerelte: WALTER ULER a . MINAS GERAIS
yi'ivilep.0 de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM DORMENTES PARA ESTRADAS DE FER
RO"
mr.iy1,,,LACOES

/ - A 1em dormentes para estradas de fe/
MO 11:c1 emique o dormente p17,1".1,-,,t- dito, de madeira ou material se.
/aelhantp, assenta, pelos .xi/PMC,A, em blocos independentes de concreto ou./
Uaterial. semelhante, caracterizados pelo fato de que o referido dormente sa
prende os referidos blocos, A. altura dos trilhos por intermédio de travescom um. par de braçadeiras em U engastadas nos
eas..maálicas que
Weferid?s blocos; e pelo fato de que as referidas travessas cooperam, con-0
COnaitanle...e^", com de fixação ou placas de aperto que se aplica n
ao patil dos trilhos.
t'onto n e 1 do total de 3 pontos apresentados.

III)
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TERMO N5 161. .253 de 30 de julho de 1964
Requerente: J.O. NESTAS JUNIOR . SX0 PAULO
Privilegio de Invenção: "NOVO MAÇARICO PARA PRÓTESE DENTARIA E OUTROS"_.
REIVINDICACDES

1 . Novo maçarico para prOtese dentária e outros, com/
alimentação provida por gás de gerador a gasolina, gás de rua ou gás lleui.
do, e com ar proveniente de fole, turbina ou compressor, caracterizado por/
compreender . o corpo principal em formato substancialmente prismático, provi
do de cabo inferior, e ainda dotado, externamente, de um pescoço superior¡/
' bem como de tres outros laterais, sendo dois posteriores, respectivamente 1
de entrada de gás e de ar, e um anterior, de saída para a mistura, corpo ;Ia
te provido internamente, em alinhamento axial com o pescoço superior, de um
conduto central longitudinal, formado em dois trechos, sendo o superior de
que o inferior, dito conduto comportando ainda tres
.
maior di ámetro
..ieriva3es tubulares, centradas respectivamente com relação aos pescoços pos
pequenas

Ponto ne 1 do total de 5 pontos apresentados.

•

4

, TERMO Hr 161.292 de 30 de julho de 1964
Requerw,te: MAURÍCIO BITT- .. -- rDA GAMA . . GUANABARA:
1
Firiv11ek io de Invenção: "NOVO DISPOSITIVO ELETRO-MECANICO CONTRA ROUBO DE /
'

AUTOMÓVEL"
.awilNOICACDE$
1 . NOVO DISPOSITIVO ELETRO-MDCINICO CONTRA ROUBO DE /

TÉRMO Ne 161.151 de . 27 de julho de 1964
Requerente: CATERPILLAR TRACTOR CO. = E.U.A.
Privilegio de Invenção: "CONTRtLE DE LÁMINA"
REIVINDICACDES

1 . Uma raspadeira a motor tendo uma 1Rmina, um quadro
principal terminando num suportb, e una estrutura de sustentação da lamina/
incluindo uma barra transversal associada com o suporte numa conexão artim

AUTOMÔVIE., Caracterizado por possuir caixa metálica, retangular medindo 120

lada formada por uma bola e encaixe, sendo a combinação caracterizada pelo/

X 100 X f5 M/M, contendo em sua face inferior externa, dois terminais isole,

fato que ela compreende: um simulador da posição da lamina disposto dentro/
resposta ao movi.
da bola da conexão articulada e que muda a sua posição em.

dos que e um Knob (botão eânico raiado) destinado a proporcio.
.2:ar pega aos dedos ,e'. .entido de girar com facilidade o parafuso central, /
ao qual ,çe acha preso, e que opera o aludido ". dispositivo" na SUA função na
'canica,
Ponto n 5 1 do total de 6 pontos apresentado,

Mente, da barra transversa l: em relação ao suporte.
al
-Reivindica-s e a prioridade do Correspondente pedido
351.102,
g
positado nos Estados Unidos, da America em 11 de março de 1964 Sob n
Ponto n2 1 do total de 13 pontos apresentados:

TERMO N A 161.015 de 21 de julho de 1964
Requerente: JOSE EUFRÁSIO DA SILVA MELLO . SX0 PAULO
Privilegio de Invenção: , "APARELHO HIOIENISADOR DE SANITÁRIOS"
REIVINDICAOES

1 . APARELHO ii/GIENISADOR DE SANITÁRIOS, formado de um
recipiente cám tampa e Alaga para sua fixação na parede, porém caracterizado
por ter preso na referida tampa, em posição vertical, um tubo com válvula /
de retenção na ponta que alcança o fundo do reciplente,'e ê ligado ao cano/

.1 bt/ÁRia °C)FléjÁt.
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de . descarga de forma que durante eadesearga da água
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195

sanztaa io, tafoate

eUcçã'o da Mesma' fecha a referida válvula, que só se abre ame vez cessada e.

quela, dando então .v.áaão
aweamma-auantidade de desinaetarte ou desodp
.rizante, paxada pela água remanescente no tubo de fiescarge ao ao -escorrer
aquela para o vaso sanitárto. Tudo como descrato no ~ a ia, e ituetrado !
nos desenhos anexos.
a Uma

tnico p onto apresentado.

TERMO N a 160.015 de 15 de Junho de 1964
Requerente: EUGENE M. STONER- E.U.A.
Privilegio de- Invenção "ARMA DE FOGO CONVERSIVEIP
,
' • AgX~T~_,..,..--a - -.,_
1 - Uma arma de faigo conversível tendo diversos componentes inclg
indo uma caixa de- culatra, um grupo de gatilho e uma cuaatra:movea, d e sla
cavei dentro da caixa de culatra-para denegar, atirar e ejetar cartnehos.
4

de Munição, caracterizada pelo fato da caixa de culatra ter aberturas e g
cessários de acceoaação Para . Montar aMovivelmente cagrupo de gatilho altgg
hativamente'em qualquer um dos lados opostos da dita caixa de culatra ema.
aiferentes relaçSes de cooperação . com o grupo da culatra movei, de modo a
que a caixa da Culatra e o grupo da culatra movei podem der invertidos eia I
relação ao grupo do gatilho para facilitar a conversa° da arma em um fil a
zal ou em uma metralhadora.
Ponto n 2 1 do total de 8 pontos apreseintados,

letil
452Ewipmemenipp~amati

x

111"111W
ISRmo No 160.898 de 16 , de . julho de 104
/ Requerente: TELTIN LIMITED= a JAP2.0
a—
Privilegio de Invenção: 0 PROCEaS0 DE-ESTAMPAGEH:RESISTENTEaPAR A FIBRAS RI-,
' a
.
DROFOBAS"

TÊRMO N a , 156.163 de 17 de janeiro de 1964
Requerente: DANA CORPORATION ,. a E.U.A.

ÇA0 PARA VEDAR A ABERTURA ENTRE UM MORRA° E A EX.,/
TREMIDADE ABERTA DE UM ROLAMENTO DE AGULHAS"

1 - Um processo de estampagem resistente, para fibra /

REIVINDICAÇDES

aidrófoba, o qual consiste no tingimento de fibras hidrófobas com pelo me-/

1 - Meios de vedação para vedar a abertura entre um //

aos um tipo de corantes dispersos contendo na molécula,pelo Menos dois ra./
dicaas, cada um dos quais com um-par de elétrons não partilhados,
e capazes
„
a
.4 formar quelatos de metal, caracterizado por usar como agate resistente,
a pasta de estampagem resistente que contem coapostos de metal capazes de /
formar quelatos com os ditos corantes dispersos.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido da
positado no Japão em 18 de julho de 1963 e em 26 de março de 1964 sob r0a
Ponto n a 1 do total de 8 pontos apresentados.
Requerente: N. Y. PHILIPS GLoÉliAmPRKFADRISKEN - HOLANDA
Privalagjo la Invençao: ApRIMORAMENTOS RELATIVOS AOS pROCESSOs DL
APLICAÇXO DE UMA CAMADA CONTENDO UM METAL /
DE'ALTO 'PONTO DE PUXO A:VM ARTIGO pr w14-:
.

1 - um processo deaapíicação de aia ,aamadaaaihterzzada
!Onte' ndo um metal de alto 'ponto de , fUsão' a um artijO de ceámica par
taSuiaamente a uní-artigo consistindo de 'aluminá de alta ureza é gran
de densidade , péla aplic -açâo da mistura de um metal 4 alto ponto de
...fusão em p6 finamente dividido comam adativo à suaeafeae: deste arai
;
go e a subsequente sinterização da mapaa . aplacadaraóteriza do pora
quea, aditivo 6 feito de um material a aansistando principalmente de /
CaO, de uma mistura de CaO e Al 203 e/Ou 5i02 , de um composto de dois
ou mais destes 6xidoe que contem Caaa de pma,mistara de dois ou mais
de tais compostaa,loU de uma mistuaaadeaam ou mais dp tais compostos'
com um OU'mais d tais 6xidos, a razão:molar Al 203 ; 3. 's.o s se,rigc, menor
que 2,25 e a razão molar(Al 203: + CaO)

Z

N

X

ai)2 sendo maior qUe 0,35 no"

•
;
ç
aleiaindica-se priOridade de correspondente pedido, de-

pesaaado nadlepaaiaão de patentes a p. Holanda, em 26 de junho de 196a
sob o na 2a4. a a9.

preendem, em combinaçãorum alemento metáaico anular tendo uma seção trans.
versai substancialmente em C, definindo cozi isto uma parte de base e um par
de partes espaçadas anulares de lábio estendendo-se radialmente para fora /
das mesmas, dito elemento metálico contatando dito munhão e sendo que em //
.da extremidade radialmente para dentro de dita corrediça de rolamento e es.

outro dos ditos lábios . ficando posicionado externamente de dita corrediça./
de rolamento, e material elástico elastomericd ligado c =
. dito elemento

•
Pon t o nsay Re 6 p ontos apresentados.

Me.

tálico e- disposto entre dita uma parte. de lábio e a superfície' interna de /
dita-,corrediça de rolamento e entredita segunda parte de lábio e a perife.
'ria de dita corrediça de rolamento, ditas partes de lábio pressionando dito
material elástico elastomerico contra dita corrediça

REIvINDIGAORs

4'9

mentos de -agulha de uma junta universal, caracterizados pelo fato que com-

paçado da mesma, um dos ditos lábios ficando posicionado internamente e o /

TERMO N* 160.305 de 23 de junho de 1964

i

aunhão e a extremidade aberta de uma corrediça de rolamento contendo rola-,

ambas as partes de rábio do mesmo estendendo-se radialmente pára fora alám/.

38819 e 16616, respectivamente.

A

-

Privilegio de Invenção: 4APERFEIÇ0AMENT0S EM . OU REFERENTES A MEIOS DE VEDA.

REIVINDICACDES

MICA "

/8

de

rolamento, pelo

que

dita abertura fica eficientemente vedada..

-

ReiVindaca-sa'a prioridade do correspondente pedido dg

positado nos Estaaqs Unidos da America em 21 de janeiro de 196' sob na
62.655.

n
Ponto n* 1 do total de:7 :pontos apresentados.

'
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CLOS NACUONA:S
LEI n." 5 443. DE 28 DE MAIO DE 1968
Desenho da Bandeira Nacional. em cõrea
•

Desenho modular da Bandeira Nacional
— "Tabela de Corres p ondência das Estralas e Estada3

•

Hino Nacional
.-- Parte para oiano
-

Partitura para orquestra. rol

'3 Maio!

41. ' Partitura para orquestra e çano, em Vã Maio!:

4.- Música para Banda
aw, Poema

o

Desenho das Armas Nacionais, em c8rea

•

Desenho das Convenções Heraldwaa cias Armas Nacional

•

Uesenho do Sélo Nacional

4

DIVULGAÇÃO N.° 1.050

PREÇOS Cr$ 4000

A VENDA
Na Guanabara
Seção de vendas: Av. Rodrigues Alves, U
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se

A pedidos

pelo Serviço de Reembôlso Podal
Em Brasília

Na Sede do DIN

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: CP$ 0,30

