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INSTITUTO NACIONAL
PA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SECRETARIA DE MARCAS
Expediente de 4 de março de
Notificação
Depois de decorridg o prazo de 60
dias, a partir da presente data
para recurso ou impugnação e se
nenhum interessado do mesmo
se valer ficam notificados os requerentes abaixo mencionados
para comparecer a êste Departamento, a fim de efetuarem o
pagamento da taxa final, dentro
do prazo de 60 dias, contados
da data em que tiver expirado
aquêle prazo de recurso.
Marcas Deferidas

N9 627.739 - ricker - Ind. e Comércio de Calçados Arco Flex S.A.
- Classe 36 - (registre:se com os
exemplares de fls. 14-16).
N9 652.524 - Calvin - Dtíravin
S.A. Resinas Tintas - classe 1 (registre-se com os exemplares de
fls, 12-10).
N9 652.548 - Vel Lastie - Cia. Nacional de Veludos - classe 22 (registre-se com excluSão dos artigos assinalados à fls. 5).
N9 653.068 - Taco - Taco Ind. de
Roupas S.A. - classe 36- (registrese) .
N9 656.488 - Bandura - Joseph
Bancroft & Sons Co. - classe 36 (registre-se com os exemplares de
fls. 10-12).
N9 657.541 - Arco Flex - Ind. e
Com. de Calçados Arco Flex S.A.
classe 35 (registre-se com exclusão de
biilsa,s e rédeas de couro tendo em
vista o ramo de atividade da firma).
N9 657.985 - Irmãos Dollo S.A.
Tecidos - Dolo - classe 23 - (régistre-se com os exemplares de Rilhas
11-13) .
N9 662.274 - Açolalc - Açolalc Importadora e Expo'f,-.....;ora Ltda. classe 5 - (registre-se com exclusão de couraças, fitas de aço para
embalagens, lâmina-s de metal e papel de estanho).
N9 663.399 - 13 de . Maio - Bazar
13 de Maio Ltda. - classe 24 - (registre-se com exclusão de bandeiras,
flâmulas e máscaras).
N9 613.955 - Velho Barreiro - Adolfo
Hofer - classe 42 (registre-se) .
N9 635.343 - Braseiro - Braseiro
Comestíveis Ltda. - classe 41 .- registre-se fls. 10-12.
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N9 652.169 - Broadway - Fábrica
Trianon de Bebidas Ltda. - classe
42 - (registre-se).
N9 661.775 --- Jóia Doméstica Bloch Editores S.A. - classe 32 (registre-se).
, N9 669.776 - Meu carinho - Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
- classe 49 - (registre-se).
N9 668.41 - Lochan Ora - Chivas
Brother Limited - classe 42 - -(registre-se fls. 18-20).
N9 670.647 - Maxim - General
Foods CorpOration - classe 41 - (registre-se).
N9 671.821 - Izaias Coelho - Coelho
da Luz Coelho - classe 41 - (registre-se).
N9 673.409 - Gold Scrin - Irmãos
Pagani Ltda - classe 43 - (registre-se).
N9 673.410 - Gold Scrin - Irmãos
Pagani Ltda. - classe 43 - registre-se).
N9 676.350 - Casamenteiro - Cooperativa Agrícola Barrarroz Ltda.
- classe 41 - (registre-se).
N9 676.351 - Barrarroz - Cooperativa Agrícola Barrarroz Ltda. classe 41 - (registre-se).
N9 681.875 - Mee - Ministério da
Educação e Cultura - classe 32
(registre-se).
N9 681.966 - Produtos Granfino Indústrias Granfino S.A. - classe
41 - (reigstre-se).
N9 682.988 - Imembuy - Sangoi
Irmãos & Cia. - classe 41 - (registre-se).
N9 683.818 - Fanfarra - Fábrica
de Doces Cristal Ltda. - classe 41
(registre-se).
N9 683.244 - Anipaibi - Francisco
Ibiapina - classe 41 (registre-se).
N9 684.373 - Inharé
Bezerra &
Fiuza S.A. Ind. e Com. - classe 41
- (registre-se).
N9 685.639 - Marumbi - Cia. Marumbi de Óleos Vegetais - classe 41
- (registre-se).
N9 786.791 - Miojo - Miojo Produtos Alimentícios Ltda. - classe 41 (registre-se).
N9 519.114 - Schmidt - Oloysio H.
Schmidt S.A. Comercial e Industrial
- classe 24 - (registre-se).
N9 526.111 - Douglas - Irmãos
Nakane Ind. e Com. Ltda. - classe

N9 539.277 - Estrela - Sociedade
Estrela Ltda. - classe 41 (indeferido em face do registro n 9 336.484i.
N9 596.723 - Glocotetramina - Laboratório Josolin Ltda. - classe 3 35 - (registre-se com os exemplares (indeferido o presente processo por
entrado fora do prazo regulamen
de fls. 12-14 com exclusão
. de alm- ttea,
rr )
fadas de couro).
N9
654.794
Brand
Con.fecçOes
N9 527.176 - Plex - Duglex S.A.
Ind. e Com. - classe 36 - (regiCve- Brand S.A. Ind. e Com. -.classe 36
se com os exemplares de fls. 10-12). (indeferido em face do r. 312.346 de
19-4-65 marca Brandi para os mesN9 653.424 - Langlez V. P. - La- mos artigos, de terceiro).
,nificio Inglez S.A. - classe 36 N9 657.399 Taguaçu Cerâmica.
(registre-se com exclusão de leques).
São José Guaçu S.A. - classe 16 N9 664.428 - Semelleve - Calça- ( indeferido em face dos regs. 395.092
dos Samello S.A. - classe 36 - (re- e 289.980 - marca Tagua e Guaçu
gistre-se).
para os mesmos artigos de terceiros).
N9 664.529 - Samelltiva - Calçados
N9 663.953 - Forrnen Formen
Samello S.A. - classe 36 - (regis- Modas para Homens Ltda. - classe
tre-se).
23 - (indeferido de acárdo com o
N9 665.132 - S.C.A.0 - Sociedade art. 76 n 9 2 e 14 do CPI).
Concreto Armado Centrflugado ,clo N9 663.954 - Formen - Formen
Brasil S.A. - S.C.A.C. - classe 16 Modas para Homens Ltda. - classe
- (registre-se).
35 - (indeferido de acordo com o
N9 665.711 - Ramesis - Tecela- art. 76 n9 2 e 14 do CPI).
gem Ramesis Ltda. - classe 23 (reN9 663.955 -- Formen - Formen
gistre-se).
Modas para Homens Ltda. - classe
N9 666.384 - Nebraska - Lar Cia. 36 - (indeferido de acordo com o
Téxtil - classe 37 - (registre-se re- art. 76 n9 2 e 14 do CPI).
considerando-se esfregões .por esfreN9 708.589 - Glawin - Sociedade
gões).
Comercial e Produtora de Artefatos
N9 653.089 - Repefon - Produtos de Metais e Madeira Glawin - classe
Químicos Fontoura Ltda. - classe 2 26 (indeferido o presente pedido
por ter sido feito fora do prazo re- (registre-se).
g ulamentar eis ql:e o reg. prorrogancio
N9 663.661 - Vigusan - Cia. de vigorou até 25-8-64.).
Produtos Químicos Laboratórios VerN9 646.958 - Novavida - Antonio
ny - classe 3 (registre-se).
Siniões da Costa Júnior - classe 41
N9 663.662 - Imex - Cia. de Pro- (indeferido em face do registro núdutos Químicos Laboratórios Verny mero 403.143).
- classe 3 - (registre-se).
N9 682.861 - Tupinairibá - Hermes Peitos° - classe 43 - (indeMarcas Indeferidas
ferido em face do registro n" 344.554).
N9 418.237 - Barquinha - EngarN9 682.862 - Tupinambé - Herrafadora Três Chaves-Ltda. -- 'clas- mes Pelloso - classe 43 - (indefese 42 - (indeferido em face do re- rido em face do reg. n9 344.554).
giStro n9 261.670).
N9 682.863 - Tu p inambiti - Hermes
N9 4E4.868 - Cariri - ,T leber Pes
soa Navarro Veras - classe 41 -1 Peitos.° - classe -43 - (indeferido eia
face
do reg. n't 344.554).
(indeferido em face do registro número 351.470).
N 5 685.942 - Dama - Efece EditôN9 464.592 - Santo Antonio - Pa- ra S.A. - classe 32 - (indeferido
nificação Santo Antonio Ltda. clas- em face do reg. n 9 258.722).
se 41 - (indeferido em face do re149 690.617 - Pão de Açúcar - Pão
ristro n" 288.784; 319.75 .. . 240 . Oà) . de Açúcar S.A. Ind. e Com. - classe
1' 9 481.105 - Lidei - Helio Bel-i 15 - (indefiro o registro requerido
trame - classe 41 - (indeferido em
N9 690.621 - Pão de Açúcar - Pão
face do registro n9 s 339.985 e $66.220)1 de Açúcar S.A. Ind. e Com. - classe
N9 491,059 -- Lobo - I. B. F. ind.' 25 - (indefiro o registro requerido).
Brasileira de Filmes Ltda. - classel N9 697. 460 - Dizi - Chocolates .Di32 - (indeferido in fas, do registro zioli S.A. - classe 42 - (indefiro o
n9 406.408).
pedido de registro requerido).
INT9 514.304 - Novilar - João MiN9 647.581 - Eleetron - Comparanda S.A. Exportação Representa- nhia Mercantil e Industrial Inga, ções e Comércio - classe 15 (inde-' classe 8 (indefiro de acordo com o
ferido em face do reg. 405.650).
disposto no n9 5 do art. 76 do CR:t)..,
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cneque ou vale postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porie aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
- rasileira de Correios e Telégrafos
B
em Brastlia.
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6) No caso de porte aéreo para
devidaNente autenticados, devrão
localidade não servida per êsse
s r de: logra fados direázmente, em
CHUPE DA UEÇÃO DE REDAÇÃO meio de transporte, a Delegacia
esiza . ,i.)' dois, em papel acetinado CHEFE DO CERVIÇO DE PUBLICAÇÕEU
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centímetros, SC172 emezzel,.zs ou rase obriga a completar o encamisÁrds gue dificultem a sua comnhamento ao destinatário por
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Riverert tabelas.
SEÇÃO
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~mal do Proprladado Induatriso do MIntatório
Empresa Brasileira de Correios g
ela IndCratréa do do Correlartlo
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus pre3) ;'.s reclamações pertinentes
Impresso ate oficinas ds Cepertemento de Imprensa Nacional
ços, no caso de elevação de taifas
d mati t,ria retribuída, nos casos de
BRASILIA
comerciais aéreas, mediante atuol erro ciii omissão, serão encaminhaprévio aos assinantes.
das, in)r escrito, à Seção de Redação a. á o quinto dia útil subseASSINATURAS
8) Os prazos da sesinattra povizente á publicação.
derão ser semestral ou anual e se
..
,
REPARTIÇÕES PARTICULARLS
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/4) A's assinaturas :serão tomaútil do mês subseqüente. O Ndo
i D 1 N O transporte por Semestre ,,
das iz
Cr$ 30,00 ¡ Semestre
Cr$ 22,50 de porte aéreo poderá ser mansa,
a aé -ea será contratado separasentintral ou anua/. O prazo daà
arne-.:!:e com a Delegacia da Em- Ano
Cr$ 60,00 Ano
Cr$ 45,00 assinaturas para o Exterior é só-'
.
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égrafOs em Brasília Està poderá
porte por via aVea.
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Ano 9.,
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• • • • • Cr$ 50,00
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CD I N Neste caso, o awinnnte diPORTE AÉREO
licitada com antecedência de 30
e-i-: rét .2o DIN o pedido de asaidias do vencimento da aseneturdí
az , i 'rti e o pagamento do valor
awres'ondente, ila forma do item Mensal .. Cr$ 17,00 1 Semestral Cr$ 102,00 1 Anual ••. Cr$ 204,00 e do porte aéreo Vencidos, serffo
suspensos independentemente de
seguin;e.
• NÚMERO AVULSO
aviso-prévio
1
O preço do número avulso ligura na última página de cada
" 5) A remessa de valõres para
10) Para receberem os supwexemplar.
assina:1ura, que será acompanhada
mentos às ediçães dos órgãos o1- O preço do exemplar atrasado serd acrescido de Cr$ 0,01.
dais, os assinantes deverão sotolde estlarecimentos quanto à sua
se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
tá-los no ato da assinatura.
aplica, ião, será feita &intente por
!
N.O
N9 665.967 - Touche - Companhia!
Industrtal Brasileira de Calçados Vuleanizac•ps Vulcabrás S.A. - Classe'
16 - 1 ,indeferido em face dos regis-:
..ros n'' 260.836 e 356.802 - marcas'
rouche' Cracant e Touche Turtle para os n'esmos artigos de terceiros).
r
N9 66".416
- Gelk - Synteko S.A.
f
Com. mportação e Exportação lasse 6 - (Assim por não atender
ao dise esto nos arts. 69 e 73 do CPI
Mdefirg o pedido de registro reguetido)
Cumpra o art. '73 bem como sua
inscrição no C.G.C.:
N9 4:2.532 - Produtos Italit Ltda.
Zrasili4.
N9 4f7.115 - Nailotex S.A. Fiação
Tecelaeem e Confecções. •
N9 45.051 J Telcon S.A. Ind. e
Com. i
N9 R5.340 - Produtos Italit Ltda.

Brasília.
N9 55.342 - Produtos
... Italit Ltda.
Brasilii!..
N9 5'.5.343 - Produtos Italit Ltda.
Brasí0,.
N9 C1 2.057 - Metalúrgica Gar Lucia Lt( a.
N9 6 ,3.213 - Calçados São Crispim
Ltda.
N9 4! 3.675 - São Paulo Alpargatas
B.A.
N9 +.223 - Mobilia Contemporânea LtAa.
No 54.192 - Indústria Martins

trereirl S.A. .
IP 125.342 - José
pd. e Com.

J.

Nariz

13.A

N° 525.379 - Transportadora Ltda.
N9 527.280 - Tapeçaria de Gales
Ltda.
N" 527.336 - G: Germano Berndorler.
N 527.337 - G. Germano Berndorfere
N9 527.428 - Espinge S.A. Com. e
Importação.
N9 527.454 - Esfinge S.A. Com.
Importação.
N9 527.521 - Indústria Resegue
Óleos Vegetais S.A.
N9 527.991 - Pedro Sadoceo.
N9 531.653 - 'beija Fotográfica Limitada.
N9 537.099 - Cimapel Comercial
Importação de Máquinas e Peças Limitada.
N° 539.694 - Ibesa Ind. Brasileira
de Embalagens S.A.
N° 586.967 Grey Eletricidade
S.A. Ind. -e Co m.
N9 586.996 - Cortadores de Frios
Malpa Ltda.
N9 648.785 - Ecodil S.A. Emprêsa
Comercial de I mportação.
N9 651.380 - Mercadora S.A. Indústria e Com.
N9 651.530 - Super Lojas Arapua
S.A.
N9 652.533 - Siril Sociedade de
Importação e Representações Industriais Ltda.
N 9 658.191 - Artefatos de Aço S.A.
Ind. e Com.
,N9 684.345 - Dinaltex Motores e
tombas Ltda.

Ne 602.504 - Refrigeração Gelomal
N9 634.722 - S.B.C. Cia. IndusLtda. - Cumpra a exigência supra.
trial de Estaraparai.
N9 635.430 - Ind. Eletrônica Ste-1 N9 657.£93„- Máquinas Industriais
Geropac Ltda. - Apresente novoi
venson S.A.
exemplares discriminando precisaN9 456.173 - D. F. Vasconcelos S.A. mente máquinas operatrizes.
Optica aeec.::nica de Alta Precisão -,
N9 616.268 - Metalúrgica Reme!
Apresente novos exemplares excluindo normóarafos e tecnagrafos especia-j Ltda. - Apresente novos exemplares
ficando aparelhos de aproximação com etiquetas que correspondam mi
discriminando instrumentos didáticos clichê publicado no D.O. de 5 de
março de 1964 ou nôvo clichê.
e instrumentos de precisão.
N9 636.943 - Telefrancis Com. p
N9 520.358 - Baidan Implementos
Agrícolas S.A. - Apresente novas Ind. Eletrônica Ltda. - Apresente
exemplares discriminando precisamen- novos exemplares esclarecendo chapas
e aparelhos elétricos.
te implementos agrícolas.
N9 521.264 a- T.M.A. S.A. Trato- N9 637.769 - Com. e Ind. Iretams
res e Máquinas Agrícolas - Em face S.A. - Apresente novos exemplares
do que foi reivindicado por ocasião do discriminando precisamente os artidepósito apresente novas vias, na gos.
classe 7 discriminando as máquinas' N9 610.812 - Armações de Aço Proe os implementos para fins agrícolas. j bel S.A. - Apresente novos exempla.
N,? 529.373 - Estil Ltda. - Apre- res sem referência a expressão genésente novos exemplares discriminan- rica.
N' 6í.
do precisamente os artigos.
- Oficina Elctro MecâN9 551.749 - Megnaaom Ltda. -- nica Sulina Ltda. - Apresenta novos
-11"! !rf-Z3 d erirainando precisaApresente novos exemplares sem refe- ext.
m ...etc ei arteca.
rência a. marca genérica discriminanN9 8:6 3e0
Cc a' • -•e Iildo prec:aarnente os artigos excluindo
da reivindicação dos mesmos expres- dús'zia de neve:ate
r
_ npIares
sões etc.
sere re' .1 ei e e re arda ger é r . c.a disN9 530.2e2 - L boratórios Joana' crierirceca p.:.esernente os móveis.
Ltda. - Cumora o depositante o que
N9 663.727 Zbianiew Krzywda
determina o art. 96 § 5).
Inski - Ap;esente novos e aceiplares
N 9 587.009 - Fundição Erexim S.A. relve-eller edo o ertiao corretamente
Ind. e Com. - Cumpra a exiVeria a.pere!...o a !..eor para passar gravasupra.
t-s e não !eetes.
N9 587.019 - Distribuidora Igru LiN9 652.075 - Comercial de Má:vimitada - Cumpra a exigência supra..: r-Is Pilar lact a. - Aprceente novos
s.ar. referéncia a marca
N9 603.765 - Rotcivamato Ind. dei exernelares
genérica Wrc:irninando precleamente
7.1áquinas Ltda. - Apresente novos as máquinas
exemplares excluindo molas de válNo 691.687 -. Dayho Com. "7.rapor‘,aias discriminando precisamente
reeneinas e máquinas operatrizes.
tação e Exportação de Aparelhos OU.
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cos Ltda. - Apresente novos exem- do somente os artigos constante do cer- dores, na cl. 17, de acôrdo com o
plares reivindicando artigo de uma só tificado do País de origem. •
ramo de atividade da firma) . '
classe - lentes - classe 8 - armaN9 412.259 - Sonder do Brasil
N° 481.200 - Texon, Inc. ções para óculos e binóculos.
S. A. Ind. Farmacêutica - pague a (Apresente novos exemplares sem reN9 691.981 - Vucanisação Santo taxa de prorrogação por mais um período. ferência a marca genérica discriminando
Antonio Ltda. • - apresente novos de 4-8-69 a 4-8-70.
os artigos e junte procuração sem reN° 500.373 - Indústrias Michiletto ferência ao Decreto-lei n° 1.005 e arexemplares declarando os artigos que
deseja proteger de acôrdo com a cl. S. A. - autentique os documentos de tigo 162) .
fls. '0-20.
reivindicado.
N° 585.694 - Procida Produtos
N° 509.394 - Artur Fischer - Chimiquea Industrieis et Agricoles N° 694.652 - Pool S. A. Impor- apresenta OCRSô02
tação Exportação Ind. e Com. - apresente procuração com poderes para (Cumpra, a depositante o que deterapresente novos exemplares discrimi- receber citações judiciais sem referên- minam os artigos 81-9615-162 e apresente exemplares discriminando os pronando precisamente os' artigos.
cia ao Decreto-lei n° 1.005 e ao ar- dutos).
I\19 695.201 - Gemini Ind. e Com. tigo 162.
N° 594.158 - Procida - (Cumpra,
N° 519.439 - Persianas Canadá a depositante o que determinam os arde Móveis Ltda. -, apresente novos
Ltda. - autentique os documentos de tigos 81-96§5-162, apresente novos
exemplares sem rasuras.
tis 41-42.
exemplares discriminando os artigos e
• W 695.291 - Tecnostral S. A.
N° 529.335 - Hunter Douglas InInd. e Tecnologia - apresente novos ternational Corporation - apresente retira da etiqueta e das características
exemplares excluindo a expressão gené- novos exemplares reivindicando a mar- os dizeres "Ative Garde de vós rerica discriminando precisamente os ar- ca de acôrdo com o que consta da coltes" e a expressão genérica) .
N° 594.159 - Procida - (Cumpra,
tigos.
prova de uso apresentada.
a depositante, o que determinam os arN° 695.409 - Joaquim de Abreu , N° 651.763 - Artefatos de Metal tigos 81-9615-162, -apresentem novos
Rocha - apresente novos exemplares Dera - S. A. - promova a alteração exemplares discriminando os artigos) .
discriminane4o precisamente máquinas e do nome da sociedade e discrimine conN9 594.161 - Procida - (Cumpra,
Instalações vara escritórios em geral forme o disposto no art. 69 do CPI a depositante, o que determinam os arexcluindo fichas para arquivos substi- quais os produtos ou mercadorias que tigos 81-9615-162, apresentem novos
tt.indo" canestas por canetas.
deseja- proteger tendo em vista o -ramo exemplares discriminando os produtos).
N° 594.162 - Procida - (Cumpra,
Apresente a prova de que a mar- de atividade da firma,.
1\1° 665.229 - Confecções Clelia a depositante, o que determinam os arca está em vigor no Pais de origem e procuração de acôrdo com Ltaa. - autentique o documento de tigos 81-9615-162, apresentem novos
exemplares discriminando os artigos) .
o disposto no art. 162 do Có- fls. 11-13.
N9 627.758 - Laboratório Frurntost
digo:
N° 665.758
Casa José Silva Con- S. A. Inds. Farmacêuticas - (Aprefecções S. A. - autentique os do- sente novos exemplares com a reivindiN° 234.527 - 1 . Weck Co.
culnentos de fls. 12-13.
N9 234.532 - Asbach & Co.
cação terapêustica do produto) .
•
Benger Sohn.e - titular do registro waN° 636.425 - Spumar-Espuma de
N° 666.095 - Argos Indl. S. A.
manditgesellschaft.•
- (Autentique o documento de fls. Nylon S. A. Ind. e Com. - (Autentique o documento de fls. 9) .
N° 235.343 - Bohme Fettchemie 9-11) .
N° 636.426 - Spumar-Espuma de
Ni 679.744 - Jul'o Conceição NeennBH.
•
N° 236.930 - Vereinigte Glanzstoft ves - (Face a certidão apresentada Nylon S. A. Ind. e Com. - (AuFabriken Aktiengesellschaft Wilhelm a retificação de nome e apresente no- tentique a fotostática de fls. 15) .
N° 637.539 - Cia Metalúrgica
Benger Sohne - titular do registor nú- vos exemplares com o nome correto e
reivindicando apenas, alfinetes, perce- Barbará - ( Autentique o documento
mero 238.621.
vejos, clips e grampos para grampea- de fls. 10-11) .
N° 245.253 - Merkel Co.
N° 245.264 - Merkel
Co.
W 245.847 - Societe Anonyme
Bourjois. ,
N° 252.039 - Internationale Galathgesellschaft Aktiengesellschaft.
N° 252.040 - Internationale Galathgesellschaft Aktiengesellschaft.
N° 252.042 - Internationale Galathgesellschaft Aktiengesellschaft.
N° 253.026 - Osram GmBH Kommanditgesellschaft.
N° 261.270
Societe Anonyme
Bourjois.

LE1 DE IMPRENSÃ
Regulamenta a liberdade
de manifestação do penwkinento e de informação

N° 276.144 - Paillard S. A.
N° 278.157 - Vivil -a Muller & Co.
N° 405.720 - Zeiss Ikon A. G.
N9 405.721 - Zeiss Ikon A. G.
N" 405.722 - Zeiss lkon A. G.
N9 405.723 - Zeiss lkon A. G.
N° 405.724
Zeiss Ikon A. G.
N° 405.725 - Zeiss lkon A. G.
N° 405.726 - Zeiss Ikon A. G.
Na 405.727 - Zeiss Roa A. G.
N°. 405.728 - Zeiss 'Icon A. G.
N^ 503.75(4
Zeiss Ikon A. G.
Exigéncias

1
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Societe Maurice Blanchet Parfums de
Luxe titular do reg. n' 263.018 (apresente procuração com podêres para
receber c-taç5es judiciais) .
Lanific ,o Ermenegildo Zegna
Figli
- ti tui,-ir do reg. n° 284.292 (apresente procuração com podêres
para receber citações judiciais) .
N 258.467 - Me.rkel El Co. apresente procuração de .acôrdo com 0
disposto no art. 162 do Código.
N° 773.3.?6 - Farbxn7erke Hoechst
Vormls 1Vleister Ludas B:unirig - apresente procuraç':o de a c3rdo com o disposto no artico 1E2 do COdiqo
N" €E3. 5 0 7 - Blue Bell Inc . apresente novos exemplares reivinr.i.:an-

A VENDA

Na Guanabaro
ção de Vendas: Av. .Rodrigues Alves.
'

Agência J: Ministério da Fazends
Acende-se a pedIdos pelo reembedso po$tal
Em Brasília
Na Sede do DIN

meenmeregememmimmemwer

r...10.40,-WW2:E%d
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N° 652.391 - Calçados Jubileu S.A.
Ind. e Com. - (Autentique os do. #
cumentos comprobatórios do art. 73)
N° 652.549 - Cia. Nacional de
Veludos (Autentique a xerocópia
de fls. 12 e apresente novos exemplares com exclusão de encerados, linóleos,
oleados e estrados) .
N° 652.781 - Lanifício Kurashiki
do Brasil S. A. - (Apresente a prova
do arquivamento dos estatutos na Jun.
ta Comercial e autentique os documentos) .
N9 652.815 - D'Olne, Cia. de Te.
cidos Aurora - (Apresente a prova
do arquivamento dos estatutos da sociedade na Junta Comercial e autentique
os documentos) .
N° 653.151 - Super Lojas Arapuã
S. A. - (Apresente documento mais
nítido e devidamente autenticado) .
N9 653.181 - Ind. Paulista de Cortiças S. A. - (Autentique os do.
cumentos de fls. 9-10) .
N° 654.253 - Barki Roupas S.A.
(Preste esclarecimentos a requerente sôbre o R. 207.333, referente a
marca Barki) .
N° 654.612 - Almir A. Amarante
(Autentique-se os documentos de
fls. 9-10) .
Ws 654.796 - Confecções Brand
S. A. Ind. e Com. -- (Autentique
o_ documento de fls. 9) .
N° 655.062 - Emprêsa mdi. Garcia S. A. - (Autentique-se os documentos de fls. 9-10) .
N° 655.223 - Renostil Ind. e Com.
de Roupas Ltda . - (Autentiquem se
os documentos de fls. 19-25, as de
fls. 28-33 são repetição daquêles) .
N° 657.423 - Kevikran Plastivos
Ltda. - (Autentiquem-se os documentos de fls. 12-13) .
1\l 658.357 - Casas José Araujo
S. A. - (Autentiquem-se os documentos de fls. 13-16 e apresente procuração
identificando o assinante de fls. 12) .
N9 663.3E8 - Malharia Ouro Prata
(Autentique as fotocópias de fls.
10-12) .
Ni 663.546 - DOlne, Cia. de' Tecidos Aurora - (Autentique as fo)ocópias de lis. 9-11 e prove o r_gistro na
Junta Comercial) .
N° 787.529 - A adere:ai Ci iv)on
Co, S. A. -(Pz.:;nie
período de prorrogação de 21-7-70 a
24-7-80) .
Ni 652.398 - Trivellato . A
Engenharia, Ind . e Cujo. - (Apresente novos exemplares excluindo os artigos grifados a fia. 14 como: barrocas de campanha, composiçO-s para vedar recipientes, cordas, cordéis, rolhas
e tendas de lona) .
N° 249.645 - A. W.
tell - (Apresente a prova do Pois
de origem e procuração de acordo com
o disposto no art. 162 do Código ) .
N° 252.041 - Internationale Gala.
lithgesellschaft
Aktiengesellscha ft
(Apresente a prova de que a marca
esta em vigor no pais de origem, procuração de acórdo com o art. 162 do
Código e preste esclarecimentos em face
do nome da firma) .
N° 258.013 - C.H.F. Muller Ge.
sellchaft Mit Beschrankter Haftung
(Apresente a prova do pais de origens
e procuração de acôrdo com o dia-.
posto no, art. 162 do Código) . •
N° 258.466 - Merkel 6 Co. (Apresente a prova do país de origens
e procuração de acôrdo com o disposto no art. 162 do Código) .
IN,I9 263.726 - Osram G.M.B.H.,
Kommanditgesellschaft - (Apresente a
prova de que a marca continua era vigor no pais de origem, procuração de
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N9 686.597 -- Farmácia Suzana
Panificadora Nova
N" 698.985
IN' 647.640 - Badische Anilin
Ltda.
Soda Fabrik Aktiengesellschaft - Belo Horizonte Ltda .
Redó Bueno Ei Hissa
• 699.130.
(Torno sem efeito a exigência para a
N9 686.711. - . Richard J. Gorian,
apresentação de novos exemplares por Ltda .
N9 686.759 -- Organizações Pirae Móveis Ltda.
já ter sido apresentado fls . 8-10) .
N 5 698.251 - Super Mercados Com- tini Máquinas
N9 685.075 -- Tevenil Eletrônica
N° 665.261 - Botica ao Veado pre Mais Ltda
Ltda.
D'Ouro Ltda . - (Arquive-se o preN' 698.486 - A. Bezerra de Souza.
N9 685.159 - Indústria e Comérsente pedido por ter sido anotada a
cio de Metais Potengi Ltda,
Nt- 698.504 - Barbada do Paraná
prorrogação no registro n° 171.167 de
N9 685.202 - Farmácia e Drogaria
S. A. Confecções.
acôrdo com a legislação em vigor) .
N" 697.303 -- Deusdedit Rodrtigues Lugi Ltda.
N° 835.831 - Aché Laboratórios de Albuquerque.
N9 687.718 -- Cartografia F. Dei
Farmacêuticos S. A - (As fotocópias
N° 697.385 --- Lanche Ximango Li- Nero S. A. .
de documentos oficiais ficam dispensa- mitada.
N9 637.720 -- Cartografia F. Dei
dos de autenticação, tal como o certiS. A.
N 697.546 - Segnezio Ei Cia. Li- Nero
ficado de licenciamento do produto exN 9 687.721 -- Cartografia F. Dei
pedido pelo S.N.P.M. de fls. 40 - mitada .
Nero S. A.
N 9 b97.598 - Auto Mecânica Araxá
Prossiga-se) .
N9 687.927 - Padaria Universo LiLtda
.
mitada.
Arquive-se os processos em face do
N9 697.959 - José Alves de Meart. 99 § 2° do Código:
N9 637.932 -- Projetor - Estudos
deiros .
Organização e Representações TécN' 569.438 - Monte-Paz S. A.
Salvat
5.
A.
de
N- 699 :969
nicas Ltda.
N° 591.522 - Olivetti Industrial Edictones
N 9 688.010 -- Café e Bar Tricolor
da Piedade Ltda.
S. A. Indústria e Comércio de MáN' 694.976 - United Artista.
N9 688.011 .-Açougue São Louquinas para Escritórios.
renço do Jardim America Ltda.
N° 695.029 -- Lojas Vêvê Ltda..
N° 618.053 - Coinfa Comercial e
Cifrão Valores MoN9 688.1i8
NI 695.202 - Bar Lanches e ChurInstaladora Faber Ltda
biliários Ltda.
N" 620.856 - Georges; Nicolas Fa- rascsria Cotovêlo Lida.
N9 688.718 - José Gregorio dos
N" 694.058 - Supre Supermercados
rah .
Santos.
Reunidos S.
Coesa
Construções
N 9 688.317 N9 688.747 -- Celso Bulhões CarN" 691,067 - IVIichel Nain t's Fi- valho
da Fonseca Engenheiro ConsEnuenharia e Serviços Auxiliares Ltda. lhos Com. Ei Ind . Ltda .
•
trutor S. A.
N9 688.322 - Decar S. A. ImN5 693.484 - Dieberger Agro-Coportação e Comércio.
N9 688.899 -- João de Souza Leite
Ltda.
N9 689.158 -- Bar e Mercearia PoN° 688.548 - Alpe S. À. Adminis- mercial
Ex;
IN' 693.496 -- Agroexport
liflôr Ltda.
tração e Negócios.
tacora e Importadora de Produtos AgriN9 689.429 -- Savador Rarniro NaN" 667.174 - Açougue Santa Cris- colas Ltda .
vidad e Sebastian Ramiro Na.vidad.
tina Ltda .
N9 639.537 - Itatiaia S. A. VeiN" 693.600 - Botões Artísticos ArN' 690.604 - Armando Antunes mande
culos Motores. e Peças.
Ltda
N9 639.599 - Sulsa Agro IndusCurado.
IN' 693.645 - Fabrica de Máquinas
trial e Exportadora S. A.
N a 691.509 - Produtos Alirnenticios de Lavar Roupas Wepech Limitada.
Togni Ltda.
INT9 629.704 - Benedido Nazario.
N" 692.700 - Anouska Tricot Ltda.
N" 691.511 - Doces Campineira
N . 689.778 - Guilherme Ribeiro
N" 692.876 -- Imolusa Indústria Mo- Pôrto.
Ltda .
N' 691.513 - Doces Campineira damade Luminos os de Santos Ltda .
N9 689.'187 - Padaria Brasileira
Ltda .
N° 693.028 - Agência Hellenica do Ro:ha Ltda.
Cia.
Agrícola
e
InN 9 691.625 Fornecimentos de Navios Lida.
N9 689.984 - jamic Indústria e
dustrial Santa A delaide
N° 692.502 - Comércio de Couros Comércio de Produtos Alimeatícios
Ltda.
N" 691.719 - O. M. Administra- Bela Vista Ltda .
N9 690.001. - Café e Bar Vila
dora e Corretora Ltda .
N" 691.539 - Lamentas° Nunes da Real
Ltda.
Marchantaria Saci Silva.
N° 691.730
690.076 - -• Frigorifico E ruria
N9 690.084
N" 691.646 - Cooperativa Casti •
Ltda.
N° 691.740 - Fábrica de Biscoitos lhense de Carnes e Derivados Ltda . Lida
oia MoMoia
N9
Catú S. A.
N" 691.775 -- Panificação e Confei- reira.
Metalúrgica;
Salas
tarai
Panorama
1
:ada
N° 691.987 Na 690.184 - Panificadora e MerN" 691.784 - Mercadinho ftatiaia cearia Bandeirante de Vila Rã LiLtda .
mito da.
N" 692.033 - Tranquillo Giannini Ltda .
S. A. Indústria de Instrumentos de
Na 691.233 - Mercantil BvPsl'eira
N° 690.917 - Maria do Socorro
Cordas.
de Couros S. A.
Santana de Is4acleiros
691.082 - Antonio Lins de
•
N 9 692.299 - Ma tisa Matadouro
N9 691.325 - Cheio Brinquedos
•
Industrial de Governador Valadares Moura.
Ltda.
S. A.
N9 691.326 - Cheio Erinquteclos
N" 691.169 - União Comércio de
N° 695.465 - Figueireia Modas Es- Cereais e Representações Ltda .
Ltda.
pot tivas S. A.
, pre •e:itaN9 691.924 - Eatega
N9 691.205 -- indústrias AlimentiN" 695.854 - Vara Leicatman
çoes
Ltda.
;
Caa:aliaaa
Lida
cira.
N9 692.021 - Bolistrike - ComN9 691.214 - Robert R aymond
Tecidos e ArmariN" 697.652
panhia de Diversões.
Kirsch:
nhos Cupecê Ltda .
N9 639.385 - Laboratório BowenN a 692.170 - Centro de Diversões
N" 692.378 - Laticinios Copo de tira Ltda.
Anona Ltda,
Leite Ltda .
N Y 692.411 - Miniplast Indústria
N 9 689.616 - Salvat E.litares S. A.
692.395 -- Pedro de Almeida e
N9 690.330 - Distribuidora de e Comércio de Plásticos Ltda.
Silva.
Frik,ds e Congelados Ltda. Coniel.
N9 692.744 -- Indú tua e ComérNa 690.332 - Café Cataratas Li- cio \Validar Ltda.
N" 692.668 - Damisati S. A. Pro mitada.
dutos Alimenticios.
Salvador Pesciuna
N9 690.358 - Duailibe It: 1.3 inienta. RAN,s9s 0 6982: 7à5a . --Pacal Indústria e Co
N9 692.935
N9 692.740 - Boliche Augii-ta LiNa 699.502 - Organiwcao Funchal
rrercie. Ltda.
ReitpAa.;entações e Conta Pra:amai Li- roWda.
m
N° 693.163 -- E. 'N. Vale firma
- N 9 692.796 - Espólio de Maxnno
'
individual de Elidi° Nogueira do Valia.
N9 638.032 - Companhia C. e se- Linhares.
N9 693.618 - Bar e Mercearia Gil- jaria :tarai:nas.
; NP 6P3.0.0 - Ricieri S •ua :5001
doma r Ltda
ii Filho
N o 688.145 - . Neto ,51 Cia. 1. t . a. ;
.
N" 693.622 - Panificadora Varela
1 7011 693.380 -- A l cins a Ii.du 1..ia e
i
N9
f
.
..1ermano
.cio de más ti cos Ltrla.
688.250
Cristiano
Mar Ltda.
, N' 693.627 =-- Sodemil S . A . Co ; Eiaberland e Aulo Gelio BeNes.
; Na sr. 509 •• Airo-x ort Ex ..) t domércio e Representçaões .
Diversos
1 Na 683.576 - Santa Mairnea C ube ra ( . rn. , -o tada ea de Produt :5 Agia•i
a.
cols
J 1.td
N 9 698.905 - Panifiaadora - 11 den de Campo.
Klein Schanzlin
'W 297.390
Proinoeões Regre• N9 626.520 - Petry 8: (..: ') . Itia. 1 'N. ': 667.'0'.
Becler A. G. - (Arquive-se o pre- Abril" Ltda .
N° 698.983 - Panificadora Nació 1 ildN:. 686.528 - Sapataria Cara-ata ser t a a 'es e :arrijai . anda .cia . .r, ata- nt• pedido de prorrogações por falta
sei Soles.
nal do Belém Ltda.
de 'umpeirnento Cie exigência) .

acôrdo om o disposto no - art. 162 do
Código e preste esclarecimentos quanto a m(1dificação da firma e da sede) .
N 9 2 1/463.727 - Osram G. IVI. B . H.
Komma liditgesellschaft - (Apresente a
prova lil e que a marca está em vigor
no pals, de origem, procuração de acôrdo comi o disposto no art. 162 do Código e preste eselarecimentos quanto
a mod4icação da firma e da sede) .
N" 119.433 - Badische Anilin ei
Soda Fabrik Aktiengesellacheft (Preste esclarecimentos quanto a liberação da marca e apresente a prova
do pai k de origem de a gitado com a
dispost no art. 162 do Código) .
N" 110.288 - 1Vlutation 1V1ink Associatiqn - (Apresente a prova do
pais c4 origem e procuração de acta.do em)* o disposto no art. 162 do Código) .
N° 1563.694 - Joseph Bancroft es
Sons ro . - (Apresente a prova do
art. 8 do CPI e procuração sem referência do Decreto-lei n" 1.005 e ao
art . l2).
N" F9.985 -- Pollard Bearings Lb.
- '( Piove a renovação da marca no
pais cl origem eis que pelo documento
apreseStado o registro permaneceu em
vigor late 20-1-68, apresente procurat a( do acõrdo com o art. 162 do CPI) .
N° 527.499 - Ferrostaal A .G. (Aprefente novos exemplares discriminando, precisamente cutelaria cirúrgica
ii. lindo mesas para operação e cae exc!"
(Ieiras para operação) .
N' 527.713 - The Kendall Company 1 - ..Apresente novos exemplares
discrilliinando precisamente os artigos
une deseja proteger. cumpra os artigos
81 e 162 do CPI) .
N" 1545.787 - lberia Lineas Aéreas
de E pana S. A. -' (Cumpra o artigo .,1 1 e junte procuração de acórdo
com .? art .162 do CPI, apresente naaos eNemplares sem referência a marca
sieriérfra, discriminando precisamente os
orti gris) .
.
!
N° 697.620 -- lioneywelr luc . (Cunípra o art. 81 e junte procuração ( e acõrdo com o art . 162 do CPI
e ao/ asente novos exemplares excluindo
/noto, es elétricos (cl. 6) e esclarecendo +dada de elemento bi(netálico) .
IN"; 698.005 - Nova-Werke Ferber
t*, Vs7 ran - (Apresente novos exe.mplare 41xcluindo bordas obturadores para
nostOes de êmbolo rotativo, substituindo i stalações pneumáticas por máquinas ¡partes integrantes) cumpra os artigos: 81 e 162 do CPI) .
N' 401.795 - Hyster Company --(Cwispra o art . 81 e junte procuração
de apeirdo com o art . 162 do CPI) .
ifsr 500.622 - The de Havilland
Aircilaft Company Ltd . - (Cumpra
o .ar}.. 81 e junte procuração de acôrdo cpm o art. 162 do CPI e sem rafereme a ao Decreto-lei n° 1.005) .
N I 519.223 - The Ranit Organia.stion Ltd . - (Cumpra o art . 81 e junte p[oeuração de acórdo com o art. 162
do (. PI e sem referência ao Decreto-lei
a' 1(.005) .
N: 607.118 - Brasita S. A. Com .
e 14 . - (Apresente novos exemplares aem referência a marca genérka e
disetiminando apenas os artigos constant: de género de comércio declarado) .
N' 476.278 - Lanifício Sulriograndens e S. A. - (Autentique o dotium ,ri to de lis. .35 ) .
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N9 694.068 - Michel Naim & Filhos Comércio e Indústria Ltda.
N9 695.173 - Adelino Meneghtti.
Agenor Colavite.
695.405
N9
N9 695.422 - Indústria e Comeri° de Móveis Clássicos Costa do Sol
Ltda.
N9 695.469 - Impermetex Indústria de Plásticos Ltda,
N9 695.616 - Indústria de Sorvetes Q Amor Ltda.
N9 695.637 J- Tipiti Bar Ltda.
N9 695.669 - Tomy S. A. Crédito
Financiamento e Investimentos.
N9 695.675 - Felco Representações
Seguros e Turismo,
N. 695.886 - Hidráulica Gauruja
Ltda.
N9 695.942
Meias Caçulinha Limitada.
Je6.013 - A. J. Renner S. A.
Indústria do Vestuário.
N9 696.012 - A. J. Renner S. A.
Indústria do Vestuário.
N9 695.965 --- Sociedade Vinícola
Caldas Ltda.
N9 696.103 - Construtora Bater
Ltda.
N9 696.101 - Construtora Betar
Ltda.
N9 696.675 - Americantoys Ltda.
Indústria de Brinquedos.
N9 696.783 - Frigoríficos Rio Pardo Ltda.
N9 696.957 - S. A. Curtume Renner.
N9 697.579 - Distribuidora de Bebidas Condor Ltda.
N9 697.603 - Imobiliária Saraiva
Ltda.
N9 697.640 - Calcimento S. A.
Importação Comércià e Indústria.
N9 697.674 - Diversões Paineira
Ltda.
N9 697.772 - Antônio Orlando dos
santos Machado.
N9 697.912 - Fábrica de Brinquedos Ema Ltda.
N9 697.929 -- Carparelli S. A. Indústria e Comércio de Bebidas.
N9 698.120 - Indústria Iluminadora Ltda.
N9 698.273 - Bolichopp Boliche
Bar e Restaurante Ltda.
N9 698.904 - Ferrovias em Miniaturas Eletrem Ltda.
N9 '698.927 - Promer Publicidade
e Propaganda em Embalagens Ltda.
N9 698.962 - Representações Valesiomos Ltda.
N9 698.979 - Confeitaria e Churrascaria -Copacabana Ltda.
N9 633.978 - Oriel Empree'ndimentos Imobiliários S. A..,
N9 634.485 - Leasing do Brasil
S. A. Importação e Comércio.
N9 636.579 - Casa Masâti S. A.
Indústria e Comércio.
N9 6313.793 - Perfecta - Incorporadore, Empreendedora e Administradora Ltda.'
N9 637.240 - COME:. - Comércio
e Metalúrgica Eletro Carioca Ltda.
N9 638.367 - Indudria e Comércio de ketrigeraeão Belamar 'Ltda.
N9 639.654 - Copacabana 'Viagens
e Turesmo Ltda.
N9 641.553 - Comércio -e Indústria de :e'erro Eztirfe: Ltda.
N9 62.531 -. Manoel Simões de
Freitas e José Teatorio • de . Faria. •
N9 643.115 - Tobbs Modas Masculinas Ltda. . •
N9 645.192 - - Prima -Faetro Domésticos S. A.
'N9 647.271 - Lojas • E' verest S.A.
N.9 648.568 - Produções Musicais
Lena Ltda.
N9 6e9.31.4 - Sendas S.A. Administração e 'Empreendimentos.
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N9 651.451 - Mauro Garcia Nogueira.
N9 651.843 - Vilma Isabel - Modas Ltda.
N9 653.405 - Edgar Cavalcante Filhos & Cia. Ltda.
N9 654.342 - Panayotis Indústria
Eletromecânica Ltda.
N9 656.896 - Arplac S.A. Artefatos Plásticos de Calçados.
N9 657.006 - Myetta Modas Ltda.
N9 657.622. - Textil Piratininga S.A.
N 9 657.982 - Ciatel Comércio Indústria de Tubos . e Estofamentos Limitada,
N. 658.048 - Vemag S.A. Veículos
e Máquinas Agrícolas.
N9 658.306 - Diretrizes Publicitária Limitada.
N9 659.612 - Comercial Floridense
Ltda.
N9 660.115 - Importadora e Exportadora Mendes da Silva Ltda.
N9 660.371 - Inter - São Paulo
Cereais por Atacado Ltda.
N9 661.611 - Tapume Empreendimento Imobiliário Ltda.
- N9 662.891 - Engeplan Engenharia
Planejamento Importação e Exportação Ltda.
N9 664.266 - Confeitaria Paradense Ltda.
N9 664.425 - Ubiratan Pereira da
Silva.
N9 664.435 - Indústrias Gasparian
S.A.
N9 664.701 - Farmácia Nacional de
Homeopatia Lt da.
N9 664.701 - FarmáciaNacional de
Homeopatia L tda,.
N . 664.703 - Farmácia Nacional de
Homeopatia L tda.
N9 664.707 - Farmácia Nacional de
Homeopatia L tda.
N9 665.742 - Dorival da Silva Batista.
N9 666.167 - Dargel Empreendimentos Imobiliários Limitada.
N9 666.219 - Farmácia Homeopática Paranaense Ltda.
N9 666.335 - Indústria e Comércio
de Rações Santo Amaro Ltda.
N9 666.626 - Serviços e Empreendimentos Disque Ltda.
N9 666.901 - Ind. e Com. Lugan
Ltda.
N9 667.038 -e- Aval S.A. Administração de Valcires.
Droga Roque Ltda.
N9 667.241
• N9 667.377 - .Eva.ns Medical Ltd.
N9 668.174 - Auto Pôsto Aurelia.
Ltda.
N° 668.460 - Jacques Levi.
N9 669.511 - Fábrica de Máquinas para. Laboratórios Majosa Ltda.
N9 669520 - Auto Asbestos S . A
N9 669.534 - Auto Asbestos S.A.
N9 670.012 Eletrônica e Metalúrgica Luzamo° Comércio Indústria tamitadà.
N9 670,014 - R. V. Confecções Limitada..
N9 671.185 - S.A. Farmacêutica
Brasileira Farmabra z
N9 671.645 - Domas Gas Sociedade
Anônima.
N9 672.780 - Ormonoterapia Richter do Brasil S.A.
.N9 673.049 - Cia. de Produtos Químicos Laboratórios Verny.
N9 673.094 - Prpdutos Agro-Pecuários Prôa Ltda.
N9 673.154 - Agut Dedetizações de
Limpeza Ltda.
N9 673.712 - a:everino Pereira Costa.
N9 676.324 - Alvaro Rocha- de Lima.
No 676.688 -- Indús
• Prodígio
de 'Utensílios Doinésticos Ltda.
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N9 757.579 - American Home Pro.
N9 676.800 - Fundição Bandeiranducts Corporation - Arquive-se o
te Ltda.
o
presente
pedido por ter sido anotada,
N9 676.914 - Detelux do Brs.ail S.A.
a prorrogação no registro n° 197.216
Indústrias Químicas.
N9 677.549 - Freitas Araujo & Cia. de acôrdo com a legislação em vigor.
Ltda.
N9 783.776 - Orleans Comércio e
N9 677.955 - Todima Comércio e Indústria Ltda.. --- Arquive-se o presente processo por ter sido anotado
Importação Ltda.
N9 678.370 - Dinor Olegário Voss e a prorrogação no registro n 9 191.219,
de acôrdo com . a legislação em vigor.
Dorei Brandão.
N9 678.602 - Saga S.A. AdminisN. - Lab. Setros S.A. tração e Participações.
Arquive-se o presente processo por ter
sido anotada a prorrogação no regisN9 679.833 - Salvamar Ltda.
N9 680.321 - Marcos Keutenedjian tro n9 194.387, de acôrdo com a legislação em vigor.
Indústria e Comércio Ltda.
N . 680.622 - Gilberto Oraste GioNiphan Limited - titular do regisvani Limoni.
tro n9 245.684 Arquive-se tendo em
N9 680.905 - Mercearia Marirosa vista o que dispõe á art. 145, paraLtda,
grafo único do código.
N9 682.209 - Sacy Brinquedos Limitada.
N9 685.214 - Met-Por Filtros Me- SECRETARIA DE PATENTES
tálicos Porosos Ltda.
N9 685.401 - Calcimento S.A. Im- Expediente de 4 de março de 1971:
portação Comércio e Indústria.
Exigência
N9 686.067 - Souza à Lustosa.
N9 686.561 - Jair Fortes Martins,
N9 123.982 - Shell Internationale
N9 689.810 - Niveplex
Indústria
Research Maatschappij N.V. ReQuímicas Ltda.
tirar o ponto característico n9 11, a
•N9 689.992 - Armando Martau.
fim de que o pedido fique em conN9 690.995
Consmaq Engenharia dições de ter os pontos publicados.
Ltda,
N9 691.436 -.Irfa Indústria ReuniOposições
das de Ferro e Aço S.A.
Daimier-Benz Aktiengessellschaft
N9 691.958 - Paulo Araripe,
Opoente do Termo n 9 122.158 - .P.I.
N9 692.884 J Comercial Parque da
Volkswagen do Brasil Ind. e Com.
Móca Ltda.
N9 692.924 - Indústria e Comér- de- Automóveis S.A. - Opoente do
Termo n° 122.158 - P.I.
cio .Motta Ltda,
Daimler-Benz Aktiengesellschaft N9 693.224 - Exportadora Sampaio Opoente do Termo n9 139.643 - P.I.
Costa Ltda.
Trol S.A. Ind. e Com. - OpoenN9 `693.495 - Agroexport - Exporta- te do Termo n 9 141.509 - P.I.
dora de Produtos Agrícolas Ltda.
Tecmafrig Máquinas e Equipamentos Ltda. - Opoente do Termo
N9 693.852 - Renato Menezes Mon- re,
142.451 - P.I.
teiro da Costa.
Ernesto
Rothschild S.A. Ind. o
N9 694.439 - P. Silva.
Com. - Opoente do Termo n 9 númeN9 694.712 - Waldemar Avanzi.
N9 695.304 - Cosfon Radio :E Tele- ro 149.542 - P.I.
.Pucci S.A. Artefatos de Borracha
visão Ltda.
- Opoente do Termo n9 152.140 N9 695.357 - Tecnotransportes S.A. P.I.
Indústria e Comércio.
Hesea S.A. Ind. -de Plásticos N9 695.768 - Eva Decorações LiOpoente do Termo n° 152.149 mitada.
.
N9 696.054 - Ferragens Santo An- P.I.
Telas S.A. Equipamentos e Sisteconio Ltda.
--- Opoeste do Termo número
N9 696.140 - Serralheria Artística mas
152.622 - P .1.
Liodomar Ltda.
Cia. Indl. Zornita Equipamentos
N9 696.345 - Bolichopp Bar e- Di- de Gerência (CGC 61.347.837-001)
versões Ltda.
Opoente do Têrmo n 9 152.622 - P.I.
N 9 696.389 - Creações de BijouteArdonplast Ind. de Aparelhos Cirias Karla Ltda.
rúrgicos Ltda. - Opoente do Ternib
N° 696.539 - Paraná Equipamen- n° 153.311 - P.I.
tos S.A.
Duas Cruzes Ind. e Com. Ltda.
N9 696.575 - Paraná Equipamen- Opoente
do Termo n° 153.410 tos S.A.
P.I.
N9 696.825 - Indústria de Feltros
Motorádio S.A. Cornl. e Indl. Opoente do Termo n 9 153.410 - P.I.
Lua Nova S.A.
N9 697.348 - Mercadologia RepreAuto Peças Maroco Ltda. - Opoen
sentações Ltda.
P.I.
N9 697.531 - Laboratórios Trevi- te do Termo n° 153.410
farina S.A.
Auto Peças Maroco Ltdo. - Opa1\19 697.616 - M.C.I. Metais Co- Ltda. - Opoente do Termo
mércio e Indústria Ltda.
n° 153.410 - P.I.
N° 697.677 - Francisco Fer,Jíra da
Robert Bosch do Brasil Ltda. Silva.
Opoente do Têrmo n 9 153.410 - P.I.
N9 698.362 - Artinco Ltda.
Wapsa Auto-Peças S.A. - OpoN9 698.500 - Companhia de Habi- ente do Termo n 9 153.773 - P.I.
tação Popular de Curitiba - COHABAlvaro Coelho da Silva - (CPFCT.
N° 1398.655 - Bar Luxo Lanches do 000039.138) - Opoente do Termó
n° 153.877 - P.I.
Mercado Ltda,
Sobrasin Ind. e Com. Ltda. Diversos
Opoente do Têrmo n 9 153.944 N9 462.049 - J. S. Lopes & Cia. Li- P.I.
Construções Elétricas Eltec S.A. mitada - Arquive-se o presente pro- Opoente
do Terno n9 154.593 cesso por ter, sido anotado a prorro- P. 1.
gação no registro n 9 149.413 de acôrdo com a legislação em vigor.
Hermann S.A. Ind. e Com.
NO 753.733 - A. P. de .Sanno & Opoente do Termo n° 155.536
Son Inc. - Arquive-se o presente P.I..
proceSso por ter sido anotada a prorManufatura de Brinquedos Estrell
rogaçao no registro n 9 -1807.791 de S.A. - Opoente do Termo
acôrdo com a legislação em vigor.
n9 156.612 - P.I.
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• Metalúrgica Ciada Ind. e Com.
Casa Masetti S.A. Ind. e CoraéiSeção de Transferindo,
Ltda. -o Opoente do Térrno
cio (junto ao Wrmo e 9 501.709) . e Licença
no 165.587 - P.I. Prove sua existe:leia legal, indicando
Inda. Vilares S.A. - Opoente do
' I .
ramo de atividade e n 9 de inscrição
Tèrmo n o 168.993 - P.I.
Em 4 de março dd 1971
no C r. 7: e prive também que signaSondaplast Materiais Médicos e
téaio do dcerraento de cese 6o, à falHospitalares Ltda. - Õpoente do
_Exigências
illas nt , tem poderes para alienar a
Têrmo n o I6"./79 - P.I.
marca.
Leonardo
Dariatio
&
Cia.
Ltda.
Vas011ex 3. A. Produtos Plásticos
S.A. Ind. e Com. Concórdia (jun(junto
ao
registro
n
9
22.986).
- Opoente 11 Termo no 188.473
Declare o na de inscrição no CGC 1 to ao tlErE:o ms.ess). - Prove que
P. I.
o shmeUr:o do doca/Tient° de cessão,
Moacyr Villas Boas - Opoente do apresente procuraçao.
às fia 21, tem podares para alienar
Têrmo n o 168.869 - P.I.
Instituto Terapêutico Orlando Pa. 11- a marca e çaornova a aatenticação
Alumínio Marmicric S.A. - Opo- gel ,Ltda. (juta° ao registro núanero das fotec.oa/aa de fls. 28-30.
ente do Térreo n 9 168.897 - P.I. 309.537). - Declare o no te inr11.11naão Paceilteriana no Brasil Cia. Carioca de Inda. Plásticas - eriça° no.CGC.
TrÀs ardini S.A. - Oaoent‘
(j nto ao Vrtno n o 536.615) - ProOpoente do Térreo n o 169.069 Termo n 159.405 - P.I.
Traditulo
Terapêutico
Orlando
Ranmova a e-tentica:ão das fotocópias
P. I.
Meta " aderi. Triangulo S.A. gel Ltda. (junto ao re, 'stio 325.3841 ide fls. 6'7-70.
Alvaro Coelho de Silva - (CPP- - Declare o n o de inscrição no CGC.
0-nente do Tenzin n° 159.637 1.a:outos Farmacauticos . afillet Roux
000030.138) - Opoente do Têrroo
P.I.
Estarlaite Com e Ind. de Autcrmón') 169.770 - P.I.
veis Ltda. (janto ao térnao • número Ltda. (junto ao tétano n 9 639.223).
1Vietalú , ice Oriente S.A. - Me- Apre , ente o original do docamenKibon S.A. (Inda. Alino-o'irats)
tal/ardeu Mo riotti 3. A . - Met alar- - Opoente do (firmo n o 172 a25 - 640.056) - Declara o n 9 de inscrição to de fls., 14-17 devidaraent^ rquino C.GC.
gica Rio S.A. Ind. e Com, - Opo- P.I.
Laboratórioa Prismut S.A. (junto vrdo na Junta Comercial e p'ove a
entes c3o Térmo n 9 159.687 - P.I.
trar..sf. do licenciamento do produto
armações de Aço. P r o':el • S.A. Daimle -Benz Aktlancesellschaft - 0-ente do Tèrmo n o 173.995 - ao termo 264.165) - Prove o licen- no SlIFTIF.
ciamento do produto no SNFMF. ()arrote .o Têrmo no 159.724 - 1 , 1. P.I.
Declare o h o de inscrição no CGC.
Sociedade Agro Pecuária Barra do
Policrif ai ,Ind. e Com. e- 12
mler-Benz Aktiengesellschaft - e apresente a procuração.
Ribeira Ltda. Sapebra (titular do
- Crçorof e d
ticos Lt
Sibel Sociedade de Instalações Be- têrmo n o 646.753) - 1) Apresente a
Opoente do Térreo n o 174.289 n o le0.11 - P.I.
lo Horizonte Ltda.. (junto ao tèrina crava da licenciamento dos produtos,
P.I.
A. Ind. e Cor. - O °el.-. • Ferragens e Laminações 13rasda n 9 453.709) - Complete g taxa pa- de rso veterinário, no órgão compeDec
no 160.139 - P.I.
te do T
ra Cr$ 30,00. - Pague a taxa de re- tente - 2) prove o ramo de atividaS.A.. - Oponete do Têrmo
Caldo. .A. Ind: e Com. (CGC .
tificação do nome.
no 175.251 - P.I.
de - 3) declare o n 9 de inscrição
61.155.71 -1) - Ooosnte do Têrmo
Eucatex S.A. Ind. e Com. É. Merck (junto ao registro namo- no COC.
nY 160.4 - P.i.
Opoente do Térreo no 175.282 - ro 257.170). - Esclareça a ingicaSapebra Agricultura., Ind. e Com.
ção "ppa" na procuração de fls. 13.
Meti gica Mariotti S.A. e Me- P.I.
Ltda. (junto ao têrmo n o 646.758)
talárgica Rio S.A. Ind. e Com. Solidar Ind. e Beneficiamento de
Marcos Produtos Quimicos Ltda. - 1) apresente a prova da transferênOroente o TêT1120 no 160.474 - P.T. Madeira S.A. - Opoente do Térreo (junto ao registro 325.756) - Pres- cia do licenciamento dos produtos, de
Daim' -Benz Aktiengeselischaft
n o 175.282 - P.I.
te esclarecimentos, tendo em vista uso veterinário, no órgão competente
Opoente
Tê.rmo"no 161.247 - P.I.
Blimax Ind. e Com. de Artefatos rine a procuração de fls. 12 foi outor- = 2) prove o ramo de atividade Mecan ca Esfera Ltda. - Opoente de Borracha Ltda. - Opoente do gada a Rex-Advogados, Marcaa e Pa- 3) declare o n o de inscrição no COO
do Tê
no 161.697 - P.I.
• Térreo n o 175.858 - P.I.
tentes e a petição de fls. 10 assinada - 4) prove que o signatário do doDaimler-Benz Aktiengesellschaft - por. Peixoto Guimarães Cia._ prove cumento de fls. 8. tem poderes para
Mera
, n ca Esfera Ltda.
Opoente
Opoente
do
Têrrao
n
o
e
1,75.894 ramo de atividade e declare o nú- transferir a marca.
do Têr
no 161.697 mero de inscrição no Cad.
Farrag na e Larainações Brasil P.I.
Laboratórios Keto-Weinaco S.A.
. . - Opoente do Têrrno
(junto ao tétano 648.393). - Apreno 161.6 7 - P.I.
sente a prova do licenciamento do
produto no SNFIVIF. a procuração, e
Traub age ind. e Com. Ltda.
declare o n9 de inscrição no CGC.
Opoente dd Têrmo n o 161.721 Aguas Sanitárias Super Globo de
P.I.
•••••••••••••nn•
•
M.a,.
São Paulo S.A. (junto ao têrmo núInala.
r do Brasil S.A. Opoente da Têrrno n9 181.848 mero 652.899). - Prove o ramo de
atividade, declare o n9 de inscrição
P.I.
no CGC e apresente procuração.
Deca A. Ind. e Com. - OpoenCarvalho & Mala Ltda (junto ao
te do I rmis n 9 161.893 - P.I.
térrea n 9 653.417) - Preste esclareFerra na e Laminação Brasil
cimentos, em face da divergência enS.A. oente do Têrmo rio 16' .052
tre- o nome da depositante Carvalho
- P.I.
Hirsch Ltda. e os nomes que apareSolóti
Ind. e Com. Ida,. cera no dccumento de fls. 7-8, CarOpoente do Termo n o 162.481 - P.I.
valho, Hirsch & Cia. Ltda. alterada
•
paraVarva/ho it Mala Ltda.
Micro! te 4.A. Ind. e, Com. Opoente da Térmo no 162.747 11.20GULA.MIE4TO
Linhas Rainbow Ltda. (junto ao
P.I.
termo 653.517) - Prove sua evistènSemp Radio .e Televisão 3.À. eia legal, indicando ramo de atividaOpoente do Têrmo no 1e2.782
de e no de inscriçã ano c.Gc, , aPreP,I.
sente a procuração e prove que o sig.
Alei
Procópio Irmão Ude. notário do documento de cessão, às
Divulgam&
1./02
Opoente do T6rmo n o 162.830 - P.I.
fls. 11, tem poderes para alienar a
D511n1 r-Rena Aktiengesellschaft marca.
Opoente do Têm° no 163.924 P.I.
Indag Ind. Agro Pecuária Ltda. (junto ao térreo 119 656.597) - Prove
Metal ida Oriente S.A. - Opao ramo de atividade e declare o núPRT4C1s
0.00
ente do Termo no 183.991 - p.r.
mero de inscrição no COC.
Deca .A. Ind. e Com. - Opaente do Téento n o 164.105 - P.I.
Alberto Rodrigues Casta Real e ViMetal rfica Rio S.A.. Ind. e Cator José Melo ' , arta Lobo (titular
mareio
Opoente do Têrrao
do têrmo n 9 34) e Acácio Luno 164.1 5 - P.I.
cena (junto ao .1110 n 9 657.464) 1) Apresente a prova do registro de
Dobra r-Benz AktiengeselLschaft sua firma individual - 2) Declare o
Opoente do Térmo n o 184.1.05 n9 de inscrição no Coe - 3) Prove
PrI.
o ramo de atividade - 4) Apresente
& VENDAI
Fram
Inda. Mecânicas
a prova da transferência do licencia•do Termo no 184.190 Na Gaaaabasii
mento dos produtos, de uso veteriP.I.
.nário, no órgão cOmpetente - 5)
Fábri Gerraada
- OpacaZeçao de Vendas: Av. Rodrigo.* AlvelL 1
Quanto à Acácio Lucena, preste esclate do 1mo. no 164.474 recimentos, em face da divergência
Agencia h ~dna da Fazenda
Dalml r-13enz Aktiengesellschaft •'entre o nome do depositante Vitor
Opoente d0 Termo n o 184.738 José Melo Alegria Lobo e o que cons&Ileademe a pedidua pelo Serviço de ReelabOlso Bastil
P.I.
ta no documento, de fls. 10, Victor
Dougl Radioelétrica S.A. José Melo Alegria Lobo.
nal Braidlin
Opoente da Tarma a'. 18t9a383 Laboratório /3. Luiz Ltda. (titular
P. I.
Na Sede
do termo n9 660.252) - 1) ApresenDainal r-Elenz" Aktiengeselischaft te a prova do licenciamento do proOpoente do TêxMo- a° 165.026
cinto, no SNFAirio - 2) declare o núP.I.
Ind. El triea Bronsv Bosreri 13.A.
- Opoen do Termo no 157.013 -I
P. I
ivI:aquin Verga S.A.. -- Opoente
do Terna n9 157.047 - P.I.
2outien e Cintas Darling S.A. 4): pente t• Termo ri 9 157.259 - P.T.
Ind. e ora. Brozol Ltda. - Opoenaa do ermo n`2 157.830 - P.I.
Mõve pe Aço Fie S.A. - Opoente do Tê o n o 157.833 - P.I.
Debite-. Benz Akt' en g emll:chaft 0-aante o 71.1'èrrrm n 9 153.761 - P.t.
Dial= de Oltveira F1'.hca
do Têrrno n o, 159.227 -- Opo

Microfilmagem de
Documentos

mero de. inscrição OGC.
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Laboratório Farmacêutico Elofar. Limitada (junto ao termo n 9 660.252) 1) apresente a prova da transa do
licenciamento do produto no SNFLIF
- 2) declare o n9 de inscrição no
CGC - 3) apresente procuração
4) prove que o signatário do documento de fls. 8, tem poderes para
alienar a marca.
Raia & Cia. Ltda. (titular do têrmo
W 660.280) - 1) apresente a prova
do licenciamento do produto, no SNF
MF - 2) declare o n 9 de inscrição
no CGC.
Dr. Ruy Francisco Antônio Nicolino Unaberto Raia (junto ao têrmo
n9 660.280) - 1) apresente a prova
go registro de sua firma individual e
, a procuração - 2) declare o n9 de
Inscrição no CGC - 3) apresente a
prova da transf. do licenciamento do
'produto no SNFIV1F - 4) prove que
• :os signatários do documento de fôlhas 9, têm poderes para transferir
.a marca.
Pink-Representações Ltda. <titular
do têrmo n° 661.644) e Lenilson Corrêa (junto ao. termo n9 661.644) Provem sua existência legal, indicando ramo de atividade e n9 de inscrição no COO. Quanto à Lenilson Corrêa, pague a taxa de anotação de_
Vida e prove que o signatário do documento de ceisão, as fls. 8, tem poderes para alienar a marca.
Laboratório Farmacêutico Campos
Ltda. (titular do têrmo ai° 662.433)
e Produtos Químicos e Farmacêuticos
• BILIS Ltda. (junto ao térrno número
662.433) . - Declare o n 9 de inscrição no CGC.

Laboratório Paamacôutico Campos
Ltda. (titular do termo n9 662.413)
- Apresente a prova do licenciamento do produto, no SNFMF.
Produtos Quanicos e Farmacêuticos EMS Ltda. (junto ao termo número 662.43a). - Apresente a procuração e a prova da transa do licenciamento do produto, no SNFMF
- 2) Prove que o signatário do documento de fls. 12 tem poderes para
alienar a marca - 3) Promova a retificação, do número do têrmo, no
documento, de fls. 12, para 662.433.
Aguas Sanitárias Super Globo de
São Paulo S.A. (junto ao têrmo número 663.001 - 663.002) - Prove o
ramo de atividade, declare o n 9 de
Inscrição no CGC e apresente procuração.
Ima Inds. Magnéticas Aplicadas
S.A. (junto ao térmo n° 671.403) Declare o n9 de inscrição no CGC,
apresente a procuração, e pague a
taxa de anotação.
João Ribeiro Schmitt (titular do
termo n° 672.338) e Dorothe Corrêa
Nascimento (junto ao têrmo número
672.388) . - 1) Prove o registro de
sua firma individual - 2) declare o
n9 de inscrição no CGSC.
João Ribeiro Schimitt (titular do
téarno n9 672.338) - Apresente a
prova do licenciamento do produto
no SNFIVIla - Quanto à Dôrothea
Corrêa Nascimento, apresente a prova da transf. do licenciamento do
produto no SNFAIF.
•
Pendia Home Aapliances do Brasil S.A. (titular do termo n 9 672.956)
e Refrigeração Paraná S.A. (junto ao
termo n 9 672.256) - Provem sua
exisência legal, indicando ramo de
atividade e n 9 de inscrição no CGC.
- Quanto à Refrigeração Paraná.
S.A., prove qr e os signatários do
documento ..cle cessá°, às fls. 16, têm
poderes nora alienar a marca.
.Bendix Heme Appliances do Brasil S.A. (titular do térino n° 672..961)
e Refrigeraaão Paraná S.A. (junto
ao termo n 9 672.961) . - Provem sua
existÂncia legal, indicando ramo de•
ativica-de e
de inscrição no CGC:
- ca •al a.o
I;ejrigeração .Pataaa
S.A., prove que os signatários do do-
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aumento de cessão, às fls. 29, têm
Copamericana S.A. Ind. e Com.
N. 169.474 - Composições de pa.
poderes para alienar a marca.
(junto aos têrmos n9s 643.213 de estabilidade contra a luz
José Gomes Hernandes (titular do 643.214) - Arquive-se o pedido de liamida
têrmo n9 674.929), Campeão Rádio e anotação de alt. de nome, em virtude aper2eiçoada, contendo um sal solúvel de
Televisão Ltda.. e Nascimento & Oli- de não ter a interessada cumprido, manganês e ácido hipofosforosos
veira Ltda. (junto ao têrmo número integralmente, as exigências publica- vidos nelas - Allied Chemical Lorpo-c
ration - Deferido com exclusão do
674.929). - Provem sua existência das no D..0. de 24-12-70.
vento n° 3).
legal, indicando ramo de atividade e
N.' 174.184 - Aparelho para formar
n9 de inscrição no COC - Quanto
PROCURADORIA
a Nascimento & 0,1iveira Ltda., apredobras em is volucros cilíndricos ae paSeção
_Legal
sente a procuração e prove que o sigpei ou material semelhante - Assahi
natário do documento de cessão, às
Foram mandados arquivar os pro- Kasei Kogyo Kabushild Kaiha.
fls. 15, tem poderes para alienar a
cessos abaixo cujas desistências
N 174 . aut., - Aperfeiçoamentos em
marca.
se encontram em ordem:
ou relativos a máquinas para beneficiar
Bristol Construtora Ltda. (junto ao
N9 137-.687
Monsanto Company. arroz - Carlos Tonanni S.A. Fátêrmo n9 677.146). - Promova a auWs 143.668 - 153.591 - 154.741 brica de Magia:mas Agrícolas e industenticação das fotocópias de fls. 16-18. - 162.233 - 165.324 - 165.927 - triais - (Deferido com exclusão do
Usimetal Ind. Eletro Meçânica Li- 187.523 - Monsanto Company - ponto ri* 4).
N. 175.157 - Processo para a famitada e David Huberman e Abram (Arquivem-se os processos).
bricação de tecidos em uni tear com
Gerszon Huberman (junto aoExigências
lançadeira de garra - Veia Webstum
n9 682.437) - Provem sua existência
legal,
legal, indicando ramo de atividade e
Cervejaria Bremense Ltda. (impe- hlbau Grossenhain.
n9 de inscrição no CGC Quanto trante do pedido de caducidade no
Exigências Técnicas
a Abram Gerszon Huberman, apre- registro n9 78.650) - Comprove o
sente procuração e prove que os sig- seu legitimo interêsse.
N. 1ó9.185 - Blackstone Corporza
natários dos documentos de cessão,
tiDo.
às fls. 8 e 25, têm poderes para alieDiversos
N. 174.624 - Dunlop Rubber Com.
nar a marca. Quanto à David Huberpany Ltd ,
N9 651.885 - Cartier Com. r.
t/Iam, apresente procuração e prove
que os signatários dos documentos.de •Ltda. - Arquive-se por falta de cumExigências
cessão, às fls. 8 e 25, têm podéres para primento de exigência.
N.
165497 -.Md° Ferreti N9 661.984 - Farbenfabriken Bayer
alienar a marca. Quanto à TJsirnetal
Ind. Eletro Mecânica Ltda., prove Aktiengesellschaft •- Arquive-se por bminannente apresente contrato social
de Verreti Incl. e Com. de Guarda-Chu.
que os signatários dos documentos de falta de cumprimento de exigência.
cessão, às as. 8 e 25, têm poderes
vas de Matéria Plástica Ltda., a regueSRÇA0 DE RECURSOS
para alienar a marca,
rente de xis. 21-23).
liecurto Interposto
Ind. e Com. de Rolos Para Pintura
N. 1.88.922 - Md° . Ferred e Com.
Lapinho Ltda. (junto ao termo núde Guarda-chuvas de Matéria Plástica
Agrícola
Reg.
Trust
(no
recurso
inmero 685.481) - Prove o ramo de terposto ao indeferimento da patenTa Ltda., à requerente de fls. 16-18):
atividade, declare o n9 de inscrição PI termo 119 84.606).
N9 217,057 - Aldo Áerreti (Preno COO e apresente a procuração.
•Premesa S.A. Ind. e Com. (junto
liininw,neute, apresente o contrato so.
REPUBLICAÇÃO:
PRESIDENTE
ao termo n9 689.818) - Prove o radal de 1.-.'erreti Ind. e Com. de Guarmo de atividade, declare o n9 de Ins- - SECRETARIA GERAL E SEPVI - de-chuvas de IVIa:ér:a Plástica Ltda., à
ÇOS
crição no COO e apresente a prorequerente de fls. 15-17):
•
curação.
N. 191.953 - Silvio Zunn Juntos .-...
D,O. de 3-3-71
Oxford S.A. Tintas e Vernizes
(Pague a taxa relativa ao depósito do
(junto aos Vermos n"s 690.529 pedido).
Expediente de 4 de março de 1971
690.531) . - Prove o ramo ele atividade, declare o n9 de inscrição no
N. 191 .. 959 - .1-iatuo Kussana
Notificação
CGC e apresente a procuração.
(Pague a taxa relativa ao depósito do
tptlicio
Ford-Willys do Brasil S.A. (Junto
Ficam notificados os requerentes
ao têrmo n9 691.761) - Prove .0 raN. 192.357 - Pfisalto .Nakani
abaixo mencionados, para compamo de atividade e declare o n9 de
recerem a éste Departamento, a (Pague a taxa relativa ao depósito do
inscrição no CGC.
fim de efetuarem o pagamento pedido).
da taxa final e da primeira anui- N. 191,013 - Eduardo João Hum.
Laboratórios Ostam S.A. (titular
do têrmo n9 693.404) - 1) apresente
dade dentro do prazo de 60 olas: phr.ies (Ilague a taxa relativa ao dea prova do licenciamento do produto,
pósito • do pedido).
no SNF1V1F
- 2) declare o n9 de
•
Privilégio de Invewáo Deferido„
N. 19o.49/ Lionello Rossi - (Pa.
inscrição no CGC.
gue a taxa relativa à petição 14.435-68
N.
159.065
Processo
de
fabrica,
Laboratório Londrifarma S.A. Cr.$ 30,00).
(junto ao termo n° 693.404) - 1) ção de tuobs com aletas e dispositivo N. 191.549 - Etiunit do Brasil Cl.
apresente a prova da transf. do li- para realização do mesmo - Commismento Amanto S.A. - (Pague a taxa
cenciamento ela produto, no SNFMF sariat A L'Energie Atomique.
- 2) declare o n9 de inscrição no
N9 160.073 - Subliança aplicável relativa ao depósito od pedido).
COO. - 3) apresente procuração.
no guindaste giratório que faz objeto
Oposições
do pedido de patente de térmo. número Permatex Cimento Amianto S.A. -•
Diversos
140.330 - IVIartin Haganes.
Opoente do T. 191.549.
N, 170.409 - Solvente Estabili-';do Aurolite ,S
Cimento e Amianto-.
O. J. Cista (junto ao registro . nú
mero 214.339) - Arquive-se o pedi- - Imperial Chemical Industries Ltda. Opoente do T. 191.549.
do de anotação de transa por falta
N9 171.121 - Distribuidor por boTubos Brasilit • - Opoente do
de cumprimento de exigência.
tão de pressão para produtos em fase E.S.A.
191.549.
Pernod (junto ao registro número líquida - J. R. Geara A. G.
Casa Sano S.A. Ind . e Com.
230.526) - Arquive-se o pedido de
N. 171.222 - Aparelho para pré- Opoente do. T. 191.549
anotação de transf. por falta de cumsecagem e secagem de massas alimen- GKW Cor--‘-ltes Inds. Ltda. - Opo-.
primento de texigência,
Veias e outros, em peneiras - Saina ente do T. 153.808.
Lida Químicas Anhernbi S.A. - S.A. Ind. e Com.. (Deferido
Fama Ferragens S.A. - Opoente do
com ex(janto ao registro n9 354.856) Ar-'
T : 170.649
P . I,
5) .
quive-se o pedido de anotação de clusão do ponto
transa por falta de cumprimento de
N9 171.419 - Aperfeiçoamento em
Diverso
exigência. •
processo básico para produzir aço-bot
Brassert
Oxygen
Technik
AG.:
N.
7.
2
.691
Cacadian Celanese
(junto
ao
Armenio Marcellino pilho
registro n 9 397.333 - Arquive-se o
N9 175.801 - Processo para o tra- mitacla - (Não constando de qualquer
pedido de anotação de transf. por tamento de artigos têxteis - Monsanto relação de patentes caducas deste Sefalta de cumprimento de exigência. Company.
tor, por equívoco da Imprensa Nado,
na!, a referida patente foi publicada na
Laboratórios Hertape S.A. (junto
N° 1.06.580 - Processo e aparelho Diário Oficial d 19-1-71, Seção 1114,
ao registro n9 283.959) - Arquive-se nara abertura de fibra bruta encrespao pedido de anotação de alt. de no- da Celanese Corporaf Lnn Of. Ame- conforme portaria n° 1.
me em face do § único, do art. 161 ricana.
Deverá ser feita a sua retificação,
do CPI..
para salvaguardar os direitos de -uso
.169
.
003
Processo
para
a
proConIcc7.ões Wanmary Ltda.. (junta
legal da patente).
•o a:raio n ç491.460)
_argua- c - se i• dução de oreparodas corantes -- J. R.
N. 2.875 - Metalúrgica Adi S.A.
:aaav
S.
.
(Dafarldo
tendo
cai
vista
ae nrc....nrào de
os laudos de fls. 52, 56 e supra).
lace do 1 único, art. 161 cio CPI.
(Arquive-se a petição 1.840 -71. unta^
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......ez que,\1 a patente já foi prorrogada

para o 4' triênio) .
N. 1-0.709 I- S.A. Tuobs Brasilit
- (Nã • cabe apreciar o pedido de fõlhas 43, em face da decisão de fls. 42,
27-5-70. Arquive-se) .
datada
REPUBWCAÇÃO PRESIDENTE SEChETARIAS E SERVIÇOS
Er 4 de março de 1971
i D.O. de 3-3-71,.

4

IV.)tificação

•

\Ficam notificados os requerentes
abaixt mencionados a •c,impfirecer
a êste Departamento, na prazo de
60 ci as a lua de efetuar o pa' taxa final para que
!otimeá de
semn expedioos os certificados:
N . 642.i 5 - Calçados Sarna Limitada.
Notiljicação

De po i sdecorrid o o prazo de 61)
ai-is, !I partir da presente data
para iturso ou iinpugnaçáo e se
nenhum interessado do mesmo se
valer licain notificados os regue' rentes abaixo mencionados para
compar seer a êste Departamento,
a fim t e efetuar o pagamento da
taxa final, dentro do prazo de 60
dias, c, ntados da data

N. 697.767 - Duo Filmes Ltda`. --1 N . 534.202" - Maquinas jurquira
(novos exemplares com a quaiiticaçio S.A. - Cumpra o art. 73 bem come.
completa da requerente, reivindicanoo sua inscrif,ão no CGC e preste esclarecimentos quanto a tsaleirosf.,.
"filmes revelados' .
. 69/.9D9 Construminas Cons-1 N. 679.705 - The British Oxygen
truções Petrominas S.A. - (novos! Company Limited !unte no presente l
exemplares declarando os artigos que os clocumetos Que cumpram o dispostc..
deseja proteger de acordo com a classe nos Artigos 96 §5, 31 e lo2 do (.1!).
reivindicada) .
N. 258.756 - Cari Zeiss Apre- •
N. 698.410 Carfepe S.A. Admi- sente procuração de acordo com o disnistração e Partici¡mdora - (exempla- opso no art. 162 do C
Laborátorios Lepetit S . A. (junto ao
res discriminando às rumrainas opor;. trizes) •
. térino 677 .446 ) lI p !!os, e J . ( J
N. 698.830 - Famauto Fábrica de licenciamento do produto no SNFM.F.
Material Automobilístico Ltda - (no- - 2) Ceclare o n' -de inscrição no CGC.
prove que os signatários do dovos exemplares excluindo as e , pressões - 3)
. comento de cessão tem poderes para
genericamente e pesas.
N9 699,313 - Veículos, Peças e Ser- alienar a marca.
viços Amazon Diesei Ltda. ---- apreDiversos
sente procuração, novos exemplares risLa Biotherapie, Societe Anonyule
criminando precisamente as "[naquelas
excluindo ',.acessórios para autoilióveisÀ., Prociuits
Chin-nonas, Biologiques Et'
aneis obturadores.
.D'Hygiene (no pedido de, prorrogaçãr,
N. 639.962 - Darc.y de Oliveira da marca Spirogyil registro número:
Duarte -- (cole etiqueta nos exempla- 280.473) - Arquive-se o pedido de
prorrogação de rt" 28.719-70 por falta
res) .
Cumpra exigências diversos
de cumprimento de exigência.
Casa Systerna S.A. (junto ao regisN. 241.056 - Aktiengesellschatt Fui
feinmechanik Vormals jetter 5 Seller- tro 285.525) - Argnive-se o pecLclo
rer - Apresente a prova do país de de anotação de transf. por falta de cumorigem, procuração de acôrdo com o . primento de exigência.

disposto no art. 162, do Código, e no-

M emphis S . A. Industrial ( junto ao

e.an QUe vos exemplares reivinoicando os artigos registro 266.501) - Arquive-se o pe-

tiver exp rado aqui:le recurso.
M4cus Deterida,

N. 514.608( - Nailonsix - Lia.
Brasileira de 1-..yras Sintéticas Nailonsix
- Cl. 22 (sen exclusividade a expressão Nailon cot:vante da marca. •
N. 634.421 - Lea.dex - Leadex
Comercial e In lip. Ltad. - Cl. 5.
Exigem:11LN ,

Cfunpra o arti 73 bem como sim ina.
criou no CGC.
N .491.209 -4 S. Paulo Alpargatas
S.A.
N. 694.628 - Ind. Mecânica LIVI.I.
Ltda,
N. 495.149 --- i Sidex. Sociedade Imp.
e Exp. Comerciantda.
- Cumpra sua
V
inscrição no IBC (resoluVão 46j,
N9 696.772 - Mobiliadora Elli Liuntada
N. 697..182 - ,Volkswagen do Brasil Ind. e Com. dé Automóveis S.A.
N. 697.537 - Sociedade de 'Assistência Técnica e Ec!uipamentos Ltda. Satel.
N. 530.682 - C. asa Radioton Ltda.
,.- (novos exemplai es discrimMando os
aparelhos eletrodom"sticos) .
N. 549.767 - nift Instalações .
Manutenções Elétricts Ltda. - (novos
es emp I ares discrimi'fna do instalações
elétricas) .
N .667.543 - Mito Socorro Yara
Ltda. - (novos ex'mplares reivindicando "carros guinchados' .
N. 672.287 - Di4ribuidora de Gasolina Fátima Ltda. Ir- (novos exemplares discriminando u., excluindo "peças e acessorios para 'veículos»,
N. 679.531 - Standard Electrica
S.A. - (novos exemp!ares discriminan•
do as , peças metálicas's.
N. 684.972 - Join4r Máquinas e
Equipamentos Industriai? Ltda. - Noivos exemplares discriin l,nando as «máquinas».
N9 69/034 - 15,4águ. 1nas e Equipamentos Industriais Chlago Star Ltda.
(novos exemplares discri5linando os artigos) .
1
N9 697-650 - Icei Ind. Campineira
de Especialidades Eletrôn.cas Ltda. (no
Vos exemplares substitniacp "irnjamins"
por tomadas múltiplas dei corrente, excluindo <geradores» (cl. n 6), discriminando aparelhos eletrodckésticos em
*Geral, aparelhos eletriânicts, ittstrumen,
tos de precisão.
i

de uma só classe.
! dido de anotação de transf. , por falta
Strauss 5 Cia. Ltda . (junto ao re- de cumprimento de exigência.
gistro d 250.505) Declare o n' de
Foram mandados arquivar os proinscrição no CGC.
cessos abaixo por falta de paBanco Safra de Investimentos S. A.
gamento da taxa final:
(junto ao registro 387.252 - 387.740
N 9 532.615 - Brasatomo Ltda Con- 391.417 - 393.386 - 393.387 •
sultores de Engenharia.
393.388 - 393.483 -- 394.857 N9 606.073 - Tamio Molas Espi394.858 - 94.907) - Declare o
rais Ltda.
mero de inscrição no CGC.
N9 647.981 - Panificadora Solon
N. 531.203 - 531.205 - ZeisS 'Icon Ltda.
N9 644.840 - Bar e Lanches Ita
A .G. - Apresente a prova.de que a
marca está em vigor no país de origem, Limitada.
N9 653.382 - Pagés Com. e Repreprocuração de acõrdo com o disposto sentações
Ltda.
no art. 152', do Código, e novos exemN9 655.203 - Adrim.ac S.A. Com. e
plares discriminando os artigos.
Imp.
N9 658.039 - Malharia Scaten.a LiN. 531.204 -- Zeiss Ikon A.C. Apresente a prova de que a marca coa: mitada.
N9 662.009 - Damatto & Cia. Limitinua em vigor no pais de origem, pro- tada.
curação de ao:5rd° com o disposto no
N9 665.053 - Modas Ugo Ltda.
art. 162, do Código, e novos exemplaN9 665.860 - Cia. Industrial Mogia,res excluindo instalações de banho de na de. Tecidos.
metal e discriminando as obras de serN9 669.827 - Barimar Ind. e Com.
de Materiais de Construções Ltda.
ralheria e de forjaria e as ferragens.

REGISTROS PÚBLICOS
DECRETO-LEI N9 1.000

DE 21-10-1969

DIVULGAÇÃO Nó I . )30
Fuço:

Cr$ 2,50

A VENDA
NA GUANABARA

Sedo de Vendas: Avenida Rodrislue4 Alves, 1
Agência

Ministério da 1-,Izends'i

Atende-se a pedidos pelc) Serviço -de Reembolso Postal,
EM BRAMIA
N‘ sede

do DIN -

N9 674.722 - Padaria e Pastelaria
Balsemão Ltda.
N9 680.356 - Marcos Keutenedjian
Ind. e Com. Ltda.
N9 682 498 - Ardinas S.A. Adm. e
Com.
N 684.370 - Petri do Brasil S.A.
Ind. e Com. de Auto Peças.
N9 686.665 - Bar e Café Ucho'a Linotada.
N9 693.351 - Augusto Gartner
Netto.
N9 693.745 - Brasling Fundição
Brasileira de Metais S.A.
N9 718.967 - Biju Desinfetantes
Ltda. tArquivem-se os processos).
Foram mandados arquivar os processos abaixo em face do artigo 99 2 9 do CPI:
N9 665.701 - House To Drinkt Bar
Ltda.
N9 665.845 - Alberto José Caulino.
Na 665.859 - Cia. Industrial Mogiana de Tecidos.
N9 665.862 - Chi Industrial Mogirna de Tecidos.
N9 666.026 - Panificadora Nova
Jerusalém Ltda.
N9 666.760 - Decoramarte Com. e
Representações Ltda.
N9 667. 087 - McCann Erickson
Publicidade Ltda.
N9 667.758 - Fábrica de Lustres,
Móveis e Decorações Star Ltda.
No 668.155 - Centex Central Textil Ltda.
N9 668.178 - Moinho Corbélia Limitada.
N9 668.877 - Modas A Exposição
Clipper S.A.
N9 ' 668.878 - Modas A Exposição
Cliper S.A.
N9 669.558 - Flamingo Industrial
Tecidos S.A.
N9 670.599 - Yolanda Stabile Navarro.
N9 671.661 - Domus Gas S.A.
N9 671.811 - EME Equipamentos
Metálicos e Industriais Ltda.
N9 672.647 - LV S.A. Consultores
de Empreendimentos.
N9 672.866 - Manufatura de Elásticos Gisele Ltda.
N9 672.902 - Ancarbet Bordadas
Ltda.
N9 673.039 - Laboratório Dyonisio
Ltda.
N9 675.962 - Sebastião de Olivalrfa Rocha.
N9 677.516 - Franco, Sabões e
Oleos Ltda.
N9 679.829 - Superbrasinho Lanchonete Ltda.
N9 680.943 - Itatyba Aços e Matais Ltda.
N9 682.942 - Coal Com. e Imp. de
Metais Ltda.
N9 698.435 - Carfepe S.A. Adiministradora e Participadora.
N9 699.228 - Mercearia e Açougue
A Capital Ltda.
N9 699.595 - Sanamy Confecções
Finas Ltda.
N9 684.360 - Petri do Brasil S.A.
Ind. e Com. de -Auto Peças.
N9 684.441 - Carlos Leite Barros.
N9 666.765 - Confecções La Rose
Ltda,
N 666.959 - Roupas Profissionais
Rafabel Ltda.
Na 691.259 - Irmãos Novaes 81 Cia.
N9 692.608 - Laboratório São Luiz
Ltda.
N9 697.988 - Farmácia Santana do
Pilar Ltda.
N9 688.179 - Cifrão Distribuidora
de Valores S.A.
N9 689.866 - Luiz Debize Netto e
Roberto Luiz da Cruz Debize.
N9 690.701 - Ind. e Com. de Bebidas Atitude Ltda.
N9 694
.217 - Joaquim Rodrigues da
Costa.
N9 698.118 - Ind. iluminadcra Limitada.
N9 699.661 - Asel Adm. de Seguros Ltda. - (Arquivem-se os processos)
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PONTOS CARACTERISTICOG DOS PEDIDOS
DE PRIVILéGIO

WERMO No 169..780 -de tu os mamo as lyo7
Requerentes GLAVERBEL
BELGIÇA
Privilegio de Tnvençao: o APERFEIÇOAMENTOS NA FABRICAÇa0 DE VIDRO EM roma POR
ESTIRACEM VERTICAL"
REIVINDICACUS

/ DispositiVo de estirageM vertical do vidro em ftilba a
partir de uma massa de vidro em fusão; de ac grdo com a patente principal :to

na Repertitilo at %tonto doe Estados Unidoe de Amdride 60 Porte,

fle

e

de dezembro de 1964. sob O ndner0 416 874.
Ponto me 1 do total de 16 ponto u apresentados.
TERMO Re 151,922 de 7 de +lento de 1963
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY — ERAM.
Xrivildgio de InvençãOS APERTSIÇOAMENTO EM SISTEMA DESTWADO 1 PRN*
TEÇXO TERMIOA DE UM mOTOR n

564.626, comportando' resfriedores a água dispostos aos dois lados da folha em

REIVIADICAÇOW

estiramento, de'mOde a iniciar a solidificaçao da folia por cima do bulbo CU /
menisco pela radiação do calor do vidro no'sentido dos resfriadores, bem como/
um dispositivo refrigei'ante auxiliar, composto de pelo menos um resfriador auxiliar e situado na proximidade da parte superior do poço de. estiramento e da/
superfície da folha de vidro, caracterizado pelo fato que pelo menos tge e0G- /
friador do d ispositivo. resfriante auxiliar comporta na proximidade da sua parte. inferior, e seguindo esta Ultima no seu sentido lOngitudinal, pelo menos-um
queimador de gases combustivels, suscetível de criar uma corrente ascendente /
de gases quentes nas partes do poço situadas entre a folha de s 'r idro e oada reg

1 - Aperfeiçoamento em sistema destinado à proteao
térmica de um motor, oaraoteríseaé'fspelo fato de compreender um
cleo magndtico dotado de rasgos e pelo menos um enrolamento que ip
alui condutores dotadoe de aspiram extremas que se • estendasa a par..
tir.dae extremidadeo opostas do ndcieo, um dispositivo ~solvei a
temperatura montado no referido enrolamento, incluindo o dito dia.
positivo elementos bimetdlicos conectados com um ínterruptors Concl
dutore g conectando o dito interruptor com meios que aumentai* ter-

friador auxiliar.

ça ao dito enrolamento e Uma bobina enrolada no referida diepoitL

Peivindicsi-se a prioridade do correspondente Pedddo deposí
tado na Belgica em 29.5.1964 sob n9 1342.

vos sendo a dita bobina dotada de condutores que são ligados 402

Ponto n o 1 do total de 6 pontos apresentsdos.

lua condutor no referido enrolamento de maneira que quando 0,enrole.,
meito aquece a partir de uma condição de •temperatura excessiva,. 00

------- 31C

elementos bimetdlicos respondem de influtncias combinada g de ealor
proveniente do enrolamento e proveniente da dita bobine e operam/
no mentido deabrirem o referido interruptor e interrompewa

Varo,

alimentada ao enrolamento,

Reivindica-se prioridade do correepondente pedida
depositado na Repartição de atentee doe Bestados Unidos§ da 45m41,40a
do Norte, em 23 de outubre da 1962, sob o n a 232.423.
Ponto na 1 Os 8 pontos apreeentadoe..

••
TERMO N o 175,485 de 6 de dezembro 04 1965.
Requerentes SOEM HAA6 P OMPANT

"
Privilégio de /nvenctol "PROCESSO PARÁ. ?RE2ÁBANX0 DR CM POIMIIMO Adatea
CO E COMPOSTO° DE ~To

4

Imprime:KM
1 - UM prooeeeo para preperac go de, um polímero me oonestate em pe.
limerizar doido aorélico e/ou doado mete4rilioos na preftenge de um est*
lieador

polimerizaoão e, em; se quimo?, um agente de tronefertneda /
de cadeia, oarootertrado por g erem hadroeoldv•ie 1h catado datalidadar /
a,

de polimerização 4 . 0 Odiado agente de tranefertnoia do (Meie e 1,49 00*/
_pciimerisarem 80 a 90 !a, em pés°, do citado doido aOrilio0 s/Ou 6old0/
metacrilico,- num meio aquoso, com 20 a io %, em ptso, de um produto de
eulfatacOo ineaturodo de um óleo de origem animei ou vegetal,"
•

- Noivindica a prioridade do pedido correspondente, dePo0ltadd

.

' TERMO

Mai

156,619 de 3 de fevereiro de 1964.

Rew- árontet:

MYR PORGROVEMAOHIMMY

COCANY LIM/TED'. Ingloiserre-

Wrivilèglo de Invençãet "PROCESSO E APARELHO PARA VEDAR A ^MOTE PAEN
11,4PM° EM MÁQUINAS DE EMBALAR",
REIVINDIOACOES

1 - Um processo pare vedeçao a quente das dobras e xtreeme dWOW
balogens embrulhadas em material de embalagens termo-vedável oe
oaracteriza por consigtir do avencas-as uma ooluaa doa ditopbuiblegaç
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diante entai p a ma tem urtleole4es em aMbae as musa axtremidadea, e

rito %Dna° de

um par de blocos aluecedores fixOs situadoS, um 4M avanço/

por uma manga corrediça auxiliar que éligado. aos esteios prinoipale

lera os blocos para vedar a quente as dobras extremas do acionar inter-

tediante esteios auxiliares com articulacOes igualmente em ambas 00 11,3
ae extremidadee, s que 4, tom o fim de evitar que me ~tas da °ober.

jatantemente

tura se encurtem no,inicio do movimento de abertura, traneitbriamente,

its Outro, em lados opostos da coluna e pressionando as embalagens com..

membros pressionadores flexíveis.

Reivindica a,prioridade do correspondente pedido, depositado

retida durante o seu movimento ascendente quando da abertura da crobe;w.

/

tura, por meio ao um esbarro que se salienta para fora da haste O 09
pode ser empurrado para dentro contra a.preseNo de =es pia, CaractOrd.

tA Upartição de Patentes da Inglaterra, em 15 de fevereiro de 19 6 3,
nfimero 6302.

2012

p ado

Ponto n g 1 do total de 4 pontos apresentados.

por a manga corrediça auxiliar ser munida de ~aresta de

ia de forma aproximadamente helicoidal, em

_1~1,
11
nfilent

o

esbarro engata

000210
304

pio do movimento de abertura, dando assim um movimento rotativo/1m~

Eh
IMF

qi.14 4

12

ga corrediça auxiliar em volta da haste, que faz com que Ga partes oca
per/entoe da armação . 61 cobertura se *andam Mâtuamente, e seramaideAR
tem disto, do um alargamento em forma de funil ha 4U, aresta interior,
que empurra, traneitbriemente, o esbarro para dentro, zoada do leeho
Ao guarda-chuva.
Vento O 1 do total de 2 pontos apresentado..
1¥1

-2 ."

o

.".""

o

.1111t I!
fig. J.

di

MIMO 2/ 127.245 da 2 de março

de 1964.

Sktonersates roma, IN0 . U.S.A.

rriviutio 01. Invençiot

'DISPOSITIVO PARA APRIDEUR A DETEÇIE luz
xuazázsw.
MRIVIND1cActE9

3... rm dispositivo para dispersar contaminantes num iiido,de mo

et qta bete poeea ser examinado quanto à contaminação, 'caracterizado /
:Ror Ocepreender uE'primeiro conduto de fluido com uMa pluralidade de
orliiidos, no qual& uma peça que dá respoeta presa° do fluido,d..
401, Para cobrir e descobrir os citados orifIci.os, acarretando assim yi
filei

queda de preeeNo substancialmente °Dna:sate no esooamento pelo dito

4)011040, eleMent0 pata forçar a peça que res p onde 14 Press ã o do fluido/
ema diregh

ote tende

a cobrir os ditos orifícios, e um segundo conds

o rormamgMmma exteneao do primeiro, par que continue o escoamento /
fluidO

aph t

passagem polo. orifício..

Ui:Vindica a prioridade do correspondente pedido, depositado/
Repari101. 0 de Patentes doa Estados unidos da America do /forte, em/

6 de

maio

de 1963, sob

o ndmero 278 351.

taitO n" 1 do total de 4 pontoe apresentadoNo

:tRMO Na 158.051 de 2 de abril de 1964
Requerente: RADIATION LIMITED a

Privilegio de Invençao:

INGLATERRA,

s QUMMADERIRAIDUNTE_ED

"" 1,-"DM- qUelMadorirradrte ás incaideacente inCorporande
uma camara de distribuiçZo para gás combustiyel recebido de um tubo ou *apago

misturador, uma abertura de descarga desta amara de distribtição sendo reco*
berta por um diafragma refratário compreendendo uma camada de tela pernelveX/
a gás ou duas ou mais destas camadas em intimo contacto recíproco através wg
inteira área efetiva, caracterizado pelo fato de aia Écran ser proporcionado /
contlguamente a uma parte central do diafragma refratário, e preforlvelmente/
apenas contlguamente a parte central do diafragma refratário, para previnir

sim um efeito de aquecimento substancialmente uniforme através uma Área recejl
torilUter.espaçada do diafragma:
#4-4"
Ponto n2 1 do total de 6 pontos apresentados.
e

.7

Zé :11 l'‘

--,;n„.)57
-

de 26 de fevereiro de 1964.

Requerente: PREMEI. t4 00. - ALEMANHA.
'1•1Viligici de Invengãot "GUARDA-CHUVA MU DOBRAR%

0

.0

MEIVINDICAÇOES

ILÀ,fitarda-chmvs

da

dobrar, onnetitido por varetas,

te murta/tis, para suportar a cobertura, por uma manga corrediça/.
idni402. Iga

4

1154a 114

partes exteriores das varetas da cobertura ao

I

ou restringir a passagem de gas através a dita parte central de Modo a prodde

(5)

kageg 12 --j-57.110

INUANDESCMITE%

REIVIVOICAE1828,

r-
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porca periférica ;!t outra extremidade de dito corpo °UI:adrice, pOSenie.

Privilégio de InvençSoN "VÁLVULA DE AEROSOL COM GRAU DE PULVERIZAÇXO VA
.
s
RIAVEI°
REIVMDICAOES

- ao dita alojamento, além disso, , um protetor alongado, .de corte 'txunerer
sal geralmente retangular, que se estende pára fora de dita porção e.
_corpo geralmente retangular em um eixo geométrico geralmente coaxial /
com respeito ao eixo loPgit-•dióal 1, dita porção de corpo cilinerloo4

1 Um mecanismo de válvula de grau do pulverização variável
Para
produto sob pressão, tendo uma cabeçà de. pulverização removível para
ficar segura na extremidade aberta ,: de um recipiente, dito
~Wien iro.

aluindo Um membro de 'tampa construido para ficar . seguro no dite.reciPiente e tendo má protuberenoia central tendo . uma abertura no centro da
parede de cima da . meema, urna gazeta anular tendo urna paesagem.Oentral,u
,ma caixa de válvula . seguramo lado interno da p rotuberepcia para formar

'am.a câmara por baixo de dita parede., de cima a prender a garota

ReivIndica a prioridade do pedido correspondente, depoatadof
na Repartição de Patentes 'doo Estados Unides da Amálloa do* Norte, em Wa
. de fevereiro de. 1966, sob o n 2 834.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados.
F1.2.
à

na pare,

de de cima.com a passagem do centró alinhada com a abertura, uma passagem no.- fundo da caixa . para providenciar uma comunicação entre a
ornara/'
e o e'xterior da mesma, um.âmbOlo de válvula reciprooável verticalmente/
'Oom pressão de tola na Camara'inpelido contra o lado inferior dia ~eu
anular e.tendo um assento circular de válvula vedando a ~agem centra.

n comunicação com dita câMara, um encaixe de fundo feobado go %bolo /
de 'válvula coaxial 'com o aseento de vélyula, mas abrindo para , o .piso de
tma galeria de diâmetro aunientado por baixo do assento de válVadeoenao
a invenção caracterizada por aia pluralidade d o ,raahuras'vertioaie cir-'
'eunferenoialmente espaçadas, cada'readhura tendo 'uma área acoima ikut

venal 'diferente, uma cabeça de p ulverizagão tendo uma baste...410Na:
dente que flop gi'retbriamente, deslimadammite, ~lautamente e ifloVLVel,
mente engatada atravée da abertura e Paseagea aduadada AO ettesioNmeals

TERMO . NO 19i-.50 de Sã 1.e "Ulho de 1967
Requeronte: . GIROPLEX S/A - CADEIRAS E POLTRONAS = ao PAULO
Modelo Industrial: "uovA E ORIGINAL CADEIRA DE SECRETARIA'
REIVINDICACUES

1 . NOVA E ORIGINAL CADEIRA DE SECRETARIA, wacterloaad
pelo assento e encOSto estofados na, conformaçãO anstàmica, sendo que o ends.
to elevado acima do assento é vinculado a um tubular metàlico lateralmente 8
este e, o tubular 4 por sua vez rigidamente preso sob o assento na ema. parte 45
posterior, o conjunto assim formado fixado sabre a estrutura aos. 34.1 0332.201,
santos dotados de rodízios.
Ponto no 1 do total de-2 Pontos apresen'tadOS:-.

tenda lateral na haste abrindo para a extremidade do togo 4114tattestendendo-se para pima para um iJonto /que fica abaixo da gale" 444
galra que poderá haver una oomunicação entre dita galeria e .0

AnurPri

da haste :bisaste quando á fenda floa,alinbada cJi uakdaa readinafair;ae
baneira
a-estabelecer um grau de pulverização de uzi p1ura2.Odde

de

'rano de pulverização diferentes para o produto sob - prartic
Wee'd~
tutda na comprese g o de dita cabeça de pulverização.
Reivindica a prioridade de idântico pedidos
UPO tteak

O1v#40

itoSt. de Patentes norte-americana, em 13 de &nein de 20Ç4s
SO o tANI
Ma 337.425.
Ponto n o 1 do total de 9'ponto0 upresentndOO.

Amemn

TIMM 3,1) ze.oz8 de £9 as setamtro a. 1964./
PRILIWI'I1Z.OE2LAHPENFA3BIEKER,JECLANDO,/
amgerates
prut1;01 is xavangte, APERISEIÇOAMERTOS Zn OU RELATIVOS P aiC2100
ABO anamigmaMacos DR:IMPULSOS./
Reivindicacãest,
....Aperfeiqoamentos em eu re1atiV0a e um dispositIv0 ph

22Dr . X 0 181.671 'de 29 de SulhO de .19664
Requerente: DAHIMERG ELECTRONICS, INC..- U.S.A.
310Delo Industrial: MOYO'MODELO DE ARAREM .° PARA SURDEZ".

kb,

=Tinia/10ES.

a.. Abve' meai* de aparelho pára•surdez, oaracterizad0 pe10 .tato
comPreender . um alojamento com uma . porção de corpo oilíndrioa que Se/
&delgaça para dentro, a partir . de dita porção de aorPo cilíndrica, em
ereção a umà , Porção . de corpo de Corte transversal geralmente retangu.1

lar adjacente a ute extremidade de dita porção de corpo oilindricaocs.
Saindo também di.to. aloj amento:9aa22r!de terminal 01r0A.IAVAIdk MA MAN/

nremsber uma iarie de grupos de cádige sucessivos, dm particular/
snala telegráfisoa, sada um dos quais consiste de uma sucesso
na náitero predeterminadode elementos que podam ser ambos alemente8
de repouso e de trabaihdr juntamente com uma serie de impulsos sina
oronizadores que marcam pelo monos o inicio dos .vários grupos de cA
dig%. 00a serio de 'Impulsos pode ser transmitida a velocidade te •
legrifica variável, caracterizados pelo iate de dispositivos sena/
esponivels para' tormar durante cada período entre dois impUlsbe /
sdncronizadores Uma quantidade que á caracteristica da aUr400 dosa
ta perlodo e que á retida durante o periodo seguinte e que por Al t.
desta quantidade e 'erempo &dividido em um námero de dubpd:
rodos proporcional ao ntImere de elementos por grupo a. Quiga de
immainowirfi LOMAT IMPU1008 de marcaçÃo empIeradorese/

7
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Me===.

requerente caleindioa R potoeldede do eeePirOMMW
pedida APoeitedo na aepartigde de Patente* 04 %%anda em R de GRA*
tábro de 1963, meti me 298.734./

*ao de Ulla Mdehlk um perfil 'Mede COR G Imbele perinetral *Ma

tela re ne gen adaptar.eo-Xo Ge aproe amontoe de engate e eme
14gmae/
?toá° ad 1 do teta de 3 pontoe spresentadoeet

PontAJO 1 do tetal. da 4ntOs apresa~0,/

4t--/guno/

TERN() Nd 193.893 de zo de outábre de

1467

Sequerentet JOS2 CAELOO PULCINELLI a SXO PAULO
Modal° Industriai # CALENDÁRIO apiacÁvat EM PAINEL DX MI/COLOS 11 0808 geeRaLA
TO SP
IMITINDICAODS

1 . C4SENIanD APLICML EM PAINEL DE VCCULOS 9 U90$ cqg

ma/os, caracterizado por uma placa retangular, aonde quG em trecho do ma /
borda superior há recorte com Certa largura.e prisfundidade t guarnecido e •g
:MIO 10 163.289 de g de outubro do 1964.1
14querantu PRELERIO0 futica" WICZIOK./ESTADO DO PARARA./

te, e neste recorte O atravel dessa lente aparece determinado aroo dit bffiniãO
de dois cartees ou correlatas na forma de dois discos eeneintriee* Ardratdetoa.,
sob ação digital, localizado* em cavidade traleira da dita placa.

Prioil4gio de Lavençael APERFEIÇOAMINIO INTROUJZIDO EM FIXADORES Mi

Ponto no 1 do total de

4

pontos apreilontadose

VACAS DE XUPIAS./
Eeivindicecaes./
. Aperfeiçoamento introduzida ws rixadores- de facas ./
eamPreendendo
um bloco fixador de faces provido doe necem
CM tuge
OírlioN diecos de Ilmacee, superior e inferior, A ararem preseionados/
*entra is faceie do dite bloco e caracterizado por compreender 4 ia .
•orelloe Ao dito °loca, em aberturas edreede digo adrede preparadas
Aia petição* rocolhichla para o posicionamento dia ficas, de um apendieeMetálico, do)nesmo material e espessura do bloco fixador, da mo
ogp que reste um 'ouço para permitir e entrada e alojamento das fo

,/G. /
TERMO N9 . 180.480 de 16 de Junho de 1966

040./

Oequerente: MONSANTO COMPANY - E.U.A.
Ponto n9 1 de total de 5 pentes o..teentados./

Privilegio de Invenção "PROCESSO E APARELHO PARA PRODUZIR FIBRAS KNAS na
UM POLNUOS ORGÁNICO SINTÉTICO"
REIVINDICACtln

1 - . Processo para produzir fibras finas de um polímero organicos,....;.iço,caracterizado por compreender a alimentação do dito polímero
bre a face interna câncaya de uma superfície coneide em rotaçao, deixas
do que o dito polímero cubra substancialmente a dita face interna cóncava
e seja descarregado como goUculas albngadas, da periferia da dita superfície, pela f6rça centrífuct resultanto.da rotação da dita superfície; e
o envolvimento da periferia da dita superfície

COSI

una corrente anular de

gás, que flui substancialmente paralela ao eixo de rotação da,dita superfície; o arrastamento das goticulas descarregadas pela dita corrente de
gát; a formação de figas finas do dito polímero na referida corrente da
gás; e ' a recuperação das fibras e partir da dita corrente.
Finalmente a . depositante reivindica, a prioridade do correspon
dente pedido depositado na Repartição de Patentes dos nsta:.os Jnidos da

dms0 N a 163.306 de 9 de outubro de 1964./
Reciaereates P.N.I. FABRICA NACIONAL DE IMPLEMENTOS 3/A./SÃO POLO./

Privilegio da Invenção* NOVA FORMA DE CHASSI PARA IMPLEMENTOS AGS/..

merica do Norte,. em 16 de junho de 1965 e 16 de Junho de 1,ó„ sob
461J.h11 e464.477, respectivamente.
'onto n p 1 do total de lh pontos apresentados

COLAS,/

Itelvinica£608,/
- aove forma doi chassi para implemantosigricolas. /
Aracterizada paio fato de se constituir por uma viga mestra central
Jae 4 0m perfil da ferro laminado na secçÃo de um "C", perfil 'esse /
ala defino a dí.ensão longitudinal da implemento, sendo que poste rio:rmante á provlso da etepa sJj.-nla de topo, na
laal ada1tar-se-4

Lo

eixo de xods-dia

e,

anteriormente possui sol-

FIG.

Os

A,

nPs
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2SRMo 11§ 179.487 de 16 de maio de 1966,
Requerente' MANUFATURAS BACK LEDA - ao pAuLa.
Tri'oibSgio de Invenção: "NOVA DISPOSTO° ER ENPEITES PARA ARVORES DB
USAI".
REIVINDICACUS,

1.- "NOVA DISPOSTO° EM ENFEITES PARA LRVORES 'DE NATAL", caracter&
zado pelo fato de ser constituido por duassemi-esferas tránaparentee
ou não e de ooloridoe diversos,.poseuidoree de bordou periférioof que tf
urna bola 8ea,...a qual poderá ter em sem
'interior enteitee quaisquer colocados prIviamente . entee da oolaeami e /

',

são coladas uma b outra formando

:

por ser incorporada Is abas, uma orálha furada,
Ponto n O 1 do total da 3 pontoe. aPreented06.

TERMO NO 184.825 de 24 do novembro de 1964
Requerente: SONTINENTAL CAN COMPANY INO m
.PX, 1v1141c de' InvençãOs "EXTREMIDADE DE LATA LEVANTAM E DE

Meu AMOU
coOM MINA DE ENTALRAMENTO INTERNA COM PEVMMITZ2.1
RAL0

JREIVINDICAOCEs

I OMa extremidade de rvempmvase
. ra caraderizada por com p reender um painel extremo

go

wIlo ao MU aberta

e dispoodtivos de dixaghto n

periarioos, uma linha de enfraquecimento externa no date paina/ atroo
e le;
estendendo em terno de e definindo uma parte r emovIve1 do dlto

paina exercei

uma linha de enfraqueciMento Interna no dito painel extremo e cooperando ode/
a dita linha de enfraquecimento externa para defínir uma Coa de Tomamento 11
a dita tiXa de rassamento tendo uma extremidade inicial e uma extremidade
tog,
a dita extremidade terminal da tira de ras g er . sende
intsgealmante
da com a dita parte r‘emovive4 com a dita tira de ne g ar constituindo ala
mnmo NP 175.923

de 22 de dezembro de 1965.

Requerentes STANDAR 021 COMPANY - U.S.A.
p,ivilÁ gio

roa

te permanente do dito trecho rémovivel, a ' linha de e n fraquoaiment0 Interne tel
-do uma extremidade terminal na eXtremidade terminal da tara de massas e dit.

de Invenção: 'UNA COMPOSTO() PRECURSORA DE ESPUMA ESTABIIILADA E PROCESSO PARA A PRODOCX0 DE NUM PRECUR-

SOR DE ESPUMA ESTÁVEL",
REIVINDICAORS

1 - Uma composição precursora de espuma estabilizada, caracteriza
de por ser o produto de (A)um derivado de ácido carboxilico aromát&
co em que o nÚcleo benzeno 4 . substituído com membros escolhido, de Àru

positivos para previnir o rasgamento acidental do dito painel extrOMO Mate. /
rialments para al4 da dita extremidade terminal da tira de malgardaterna e
eliminando dásee modo tOdas as possibilidades de rassemento
leidental da tara
de i rasgar do restante da parte removível.'
R eivindica-se R prioridade do correspondente
pedido &peai
sitado nos -Betados Unidos da America em 10 de janeiro da 1964 sob ad 3,6458.

Ponto n o 1 do total de 14 contos aprosentadoee

po que consiste de carboxila, halogeneto de acua e anidrido de AciCr,
e (E) um p oliarii - ieddianat p que contém pelo menos dois anéis aromáticos interconectadoe, tendi. ' pelo menos um grupo isocianato Por
anel en£
mático, em que e relação molar de derivado de ácido aromático para o
p onaril-isocianato 4 de 10.a 1;1, em que o p
recursor de espuma E fs..

1 dt

tabilizado pela adição de um emano hologenado eu b stituido com fluor,/
tendoum comprimento de cadeia de carbono de 1 a ; etomoe de carbonole
fervendo acima de 15,650.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado
na Repartição de Patentes dos Estados Unido, da Am‘rica Ao Norte,
23 de dezembro de 1964, sob o número 420 801.
-

em

Ponto n O 1 do total de 4 Ponte, apresentado,

nn• n

.CERNO 52 166.329 de 21 de janeiro de 1965,
Requerentes MINNESOTA MENINO ARE hinNUFA,OTORING 00/C41M, V.SA.
PrivilÁgio de Invenção: "ESTRUTURAS LUMINESCENTES E APARELHO 004EINÂE0

UMA FONTE DE LUZ E DE CALOR RADIANTES"
..EIVINDICAOES

1.- Uma estruture luMinecente,. caracterizada por compreender uma
mu.ese esponjosa essencialmente r3gids coneietindo de táxi° queimado co
tdo uma quantidade de cerio tornada efetiva no sentido de aumentar
luminosidade da mesma quando aquecida.

a

Reivindica a prioridade do corr'espondente p edido, depositado/
na 'Repartição de Patentes dos Eetados U n i d

ca da Atárica do Norte, em 21

Ponto n o 1 do total de 6 p ontoe apreeentados.

loitai DE dOMRUSTIO 3.14M0A, COMPRISUREO IkeitleaxNAG ANÃLOCAE*

•

de janeiro de 1964, sob 0 . 21:Seer° 339 220.

TERMO Na le.eos de 23 de março de 1964
Requerente:IMITEI, PARCAS Da JONY, AIRERT0 ~Dum 141~ e Man ti
PLATERIA RIDERA
MUNA
Privilkdo de Invenção: 2AP/RPOIçoAMENT03 MÁ doNSTRNÁO DD toLO PIJÁ 11.2

tEIVINDIOACOES

i. . Aperfeiçoamentos na conetrução de imboloa pMrarAM'
tores de combustlo l&tarna, coMpreseores e máquina, anilógoal caraoterlax!,'
dos pelo rato de o 4mbo10 Ser consiltuido essencialmente por duas partse n
de material diferente, firmemente solidarizadas entre si,. constituindo
corpo •ÉnIco, e que Sa. 0 um sesmento tubular, de cobre ou duma lida do ockrbé

cae COnStitU i a
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saia do embolo, e de uma pea do alumínio que

constitui a

encaixe dos segmentos - o os suportes/
tlCabeça - dotada com ranhuras para o
corresponlente,
relacionados cos aquela por inter.
Iara a cavilha da biela
[IAg d10 de nervuras, e situados em frente de orifícios diametralmente opostos,
WIWIstos para *Isto fim no referido segmente tubular.
Reivindica-se a pricridade do correspondente pedido da
solamo na Esaanba ant,27 de março de 1563 sob n 2 285.768.
Pnto mt 1 do total de 1.1. pontos apresentados.

tra prodesso para a preparação de poli.éster linear de alto
so
molecular
caracterizado pelo fato co se adicionar um glicol e um ed.
pg
' linear de 'baixo peele
do di-carbOxi lieo a um reator cont y ndo um poli-ester
molecular,loisturand o - se o glicol e o ácido di-carboxílico .com pelo-monos

se me,Uma parte de poli-áster linear de baixo peso molecular, enquanto
e. e se remove por destilação uma parte do glicol, fazendo-se reagir a .
Mistura no reator, enquanto simultineament o se remove por vaporização a-ig.
que O
gua formada com sub -produto, deixando-se reagir a dita mistura ate
1,5
a
produto formado possua um grau médio de Polilerização na faixa de
ZO.

Ponto n? 1 do total de 8 pontos apresentado*.

idatte --20 157.799 de 23 do marçode 196Z
&ementes CARDWR/L WR8TINGHM83 COMPANY - EX.A.
1Villalág io de Invenção "ámoRTBUDOR HIDRIULICO"
REIVINDICACORS

1 - Um elemento amortecedor : hidráugoo.caracterizado pelo tatá de..
OOMpreender irgãos relativamente moyele • formaadC umg_4mara de alta "Preako
uma'camara de baixa pressão e uma passagem estendendo-se entre aa
Raras; &sãos localizados na referida passagem provando, um orifício limi-'n
dador de escoamento em uma extremidade da mesma diretamente exposta ã dl..

ta eamara da alta pressão; um pino disposto ,em

relação longitudinalmente..

deslidvel na "citada passagem e tendo uma extremidade . livre defrontando
ls condiçães da preasiO
Ws Com o citadó orifício e diretamente exposta
tantos na mencionada calmara de alta pressão; um Sr& óllsticamente dealI + aval atuando contra o mencionado pino com predeterminada fórça inicial
Pressão para .11m
Illaxx forçar dito pino na direção da'citeda c g màra da alta
tabeiecor
uma
abertura inicial
y
estreitamento
do
oriffelo
e
ed
Posição
de
ia

aí:lima do orifício e possibilitar retraçãO do pino e abirtura corróspondan
te do orifício quando a Pressão existente na ciimara de alta pressão aumenta alem da um val g r predeterminado, determinado;pela referida terça inici.
pil, dito pino tendo uma perfuração axial atrais da citada eirtranidade 11Ine e tendo uma perfuração lateral adjacente 1 mencion:da extremidade 11Iffre e comunicando. ss diretamente entra a citada perfuração axialro a Menci
,Oflada passagem; um pino central disposto em relação longitudinalmente desliNável na referida perfuração Arial . * tendo uma extremidade livre defrontando-secom o citado orifício e diretamente OxpOsta as conditas de presreinanres na dita cámara . de alta pressão; um &aio resilientemente de.
Usável na citada perfuração axial e atuando contra o mencionado pino ma
Uai, com predeterninada f grça inicial, para forçar o dito pino central em
direção à citada c:mara de alta pressão, para uma posição de obturação da-.
'perfuração lateral'quando:a pressão na citada e g mara de alta pressão aume:a
ta alem de um predeterminado val gr determinado pela Ultima tbrçainicial
denoionada.
a requerente . reivindie ,! a prioridade de correspondente pedido d,
Faltado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da kgrica, em 8 da

lik10 de 1963, sob n a 278952.
Ponto naj. do total de 14 pontos apresentados.
rA4 ZOO
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409M0 Ao 157.259 de. 3 de Março de 1964
%quarenta; VIR GOODYEER IIRM

14

AMBER comum!

lioxWato de UlonçA0 5 IlkóC2850 PARA PREPARAR POLI-ESTERES^
,PffirIVINDICACCE%

TIRMO Na- 158.992 de 22 de abril da 1964
%quarenta: BIROSHI OUNJI -,810 PAULO
Privil:gio de Invenção "AUDIOMECO PARA

Fias

CLINICO R OU CIENTIFICO"

111TannA=
1 . "AUDIOMETRO PARI PIES CLINICOS OU . ÇU:NNTIFICO n , caraoterizado
por possuir um par de audiófones (2) eon canga sonoros independeatea.
Ponto n2 1 do total de 7 pentos aprestentadoa.
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2112M0 Na 155.909 de 7 de jansfra de 1964

Requerente: THE BARECCK.S WILCOX C=NY =
^aLC2
Privilegio de Inverção: "PEIWTrIMr:
REIvINDIJAcPr.

oci,
^lerdo em
tendo um conluftto de 1.2
um ciispositivo pormutador de calor rng .uruivo do
o* t n.'rno de um eirn lorv.,Itu7
tor unitário substancialmente cilçaidrIco
1 _ PERMUTADORC

dinal, caracterizado por conter

re

- ;;.,;Sc- substcnctull,ente rerrIráas arran

jadas para dividir o dito conjunto de rotcr mm uma ctrcOnfeenc2- de /
compartimentos crnrcrmados en retr.in, oas7ed .?.c de:lrl:ado uma carca,.a estaco.
'aária circundando o conjunto de rotor, e:~j , s de vauaçao mor,tadus t, dita /

•

WARIO ORCIAL: (Seção 10)

,Ter2a-feFri 9

•

Mane de 1971 819

.reartãtlb sdowhilddaddaddlnAddatelli:od :4403
tell, 4I Sento& amial de: .parta eonamexala no moam la eada abarligi
to ccagunté da meteis u:aere
• oka.adjusatma -U. dita, sareagm e separando abu
•
-'6:301 'ken um:Taer aí?zãu% leoa opa Desiste Ws l'adadadn'
turaa eireuterancialnunto mimadas Itra &nu= separada ditos 818,0 sois*para
a qual a,artienado
axila da Mr;ta **murada a adidasto de eadák - ,
, .• •
. ,.
Cimento,' um ale á ser aquecido etravls do conjunto de reter, arra** pd'a
laarture.irdaa
tem
um
laUr . :data* • vica-sonaa• "-. ' • . --- '
i,
.
gostá. superdnias de' tooderencia da salso ES untdadsit =pagai id,facentea
-•
_
Jliiviablion-la Prurimos 'ia anoninendeater yedide?dll
f
•
los satreena ansunton lonattutionInaite couto& dm dito -conjunth do roiam si,
.
.
= :"SeaLtelda na .lepertigdo da patentes da- !rança* *a 23-2Ievereisko. 1965 41 &
r" a tor4.1 elementos da aquentando ma i dann.la ateeo det dr~ Mn...
. ,. - .
• .: .602k O lia 7..0%
n..
,
- Cialmente =Worm. estn~esiatra24.de tads, es. dimened;a radial dos di-/
~to
na
1
4e'12
'Deados
aprinented-oes ,
forma
da
Mor,
ata
ditoe
elementoi.de
aqUintmento
lona
ntol
i
ns
• euelnetine
.
•
todinslaente apagados cooperando en y os estos arranjos da vadaik para•deti?
Oir oe. extreme de tia. par dir alUnras da toco dMrís unira alei .aor
opostos do dito tronjjáto ratarb areaMjandeÁlido do : entrada rara amdtziir/
Ia dos ditos sues sitia/unte -¡or& dertéto rira TOÁ dai• &Ida* &MOI •
u direweeig .*tiataalonditUdinalmente da dite etetAutta reitor atrele de per./
tos actsparefundos lod:eleetantea de teastsf#scia d* calor, 9 arranjos de do.:.
toa de entrada tepaXados Pari côndeg.lo idenittezeo da.•liter cetro-do *parado&
Iniotatorate e. m •direglter lenertital
para Ocolueiá Abolam& de d.tri nitro
RmÁtimentss
dos aguces de tillasiarilkst*/.
tAls'oPittss allosOW de mitros
.det
• da Galar e da£ radialunta -moa fora etrindx . segunda das ditas , culearaeo
. ioridade dooOrrespondeatO peado
, Itairladtoa-sd a, pr
T d jeneiradsi T963 . sob ne•
da intrica.
*IMO Mb latidos Irnidoe
.
.
-.doado me I de total' de 6,zontos
••

MIO n't 174.991 de
de novembro do /969
Enumaitt'm T. J. uns a szeduw Imana' - asparrett
2.~. de Ilagmadat PANE PRoTEse0 reDrOVZO
Irstiand zurnul/la

7i1IINST~

,

Te 177.343 de 34 de ~iro da,196
. À
Requereatm 800=2. Alga= Mn OLTROIre Yft."
Yrivd.bieda is irmangrov« s ymmoissiTos zzvemod *Os ~RU ZE
c*EMETIO =TERN/ ZN DM ~OS.

• •
- Motor de soahaatík ti:Urna aa• saia. taiont, :enojes
• ..tanda, mia 'amo*, ua.plettti...Oeolaisandskuoa-la 'cilindro. nas parede./.
do folkii *et% sond . dosa eartee .de escape a elimina cc eomanadne derá
•taramte. pelo, arta pTrirm), *a dita. minai* 4 meai* •adadmite entoa •
do kividider, retrperthasservto; e‘10141ois estarias dorlaeadoo
alaente, de r...,neires tol que, dr uma ; reietkr•oe eanaOa dr acampe onete-o.
... uantO que dá _Osnaie do:abais:4a ato ; •
jaa *inteiramente ocultados'' , eul
" parte( em;. todo o ~si dr 'empe -oorrosn .
estie eizebe e, que de'
panda em directo =tal. tar .aanal da adatesti,. °ode post~do por•wa..
canal de escape e do canal :de ~ato Corseava:ideia, seno ma
•ido por tias . abertwa entoa ' Separada porem 'diarfargaet onu1a . dimintrto
_oiojo ditaietro interno di pelc') .raenoS; ..aPrtaintsdaseente,. igual ao damos
". • Iro externo do enludro nó. afeai do;....oanaia:,... os:tona:e adisioisto, .c,.
. doo 'Por,
raoterizado pelo fato de os ;agita de amando oorea , provi
• ser Passar:, -o dito tabique anular 'pelo menos, Ga sua rairldo vieinha ./.
. pealo-to dita. "reciipr estala*" Para
ma
de isola daiiturrio• joteinoi
criara

•
.
.
" I -• % lanceava para t,octupto de weratoras'onaZarIM
.•
Mrftiradad, .ititatr
irado- sibtitaili a partir «e iu alba
a~al •trrearplifor.tino cepa* da adotar on gratit-KAsiormaNto Mrala.ai
• mude' ' ~grada
CM Olha tendo Ra° Iftenne Ungi In erfra OOnferi
anda coa IsIe pluralidade dr pequenas *bilre
. estos aro, ifgaitess que NI
tádega:a yarolalarerte
-- -arranfa da ispersoura da ftlha de .21010 a dalint
.
adelgaere de itinii& ineírcitamente abaixada& tua da. po
dU,a preceitos sor dolisraanderostmetes . a dita
a Usak estirava' Mexia', inifieriente para 'que a' ritUn deforma
' fet,
' perianentemente em cotado , di7.atado,:devido a que .fiCitaa 10r2tUal de
- Serial de sisPersura completa, da sUbie, que delimitou* deprweeifes:
sgo &largada: Matinuadass, e devido a qu&"• dal* do 'Ude. dépreajito
'babá dilatada e ae ponteie •delegOadas do natiorial sob ai, buo
, ates . uma das 'dita. deprecam ato adelgaçada, ainda mie o lis.*
tal UI
. dai passeantes dilatada., ' para eunatendo Á abarbarei •da ep
Sura celiday, slortarsa que emitia 'eapaçadee .• delialtadae por tuas
•
.•.
• yorgae alargadas p atinadas:. . Maiviadioa,ie priodidade oonospendeen Pago/
peitado
na
topartigio
as patentesdaradi:berre
•
a
l'ooliO a* 47.39 7'0
ia 20 de novembro de 1964.
Tonto 2A dia ICL reato& aiereutioadbi.

CiC21,2197i..,81

-
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1971

mostre ilttgc~ gotimrspilactet,polemioritm Átotwa Po1im.a1ral

remo 0193025 de 4 Ao ombro et 1961
ingiketr
Mequerentet ARTDOX e TROCOU, 3 COMENTO %Cem•2"rivilig40 da Invenç g ot M MOVO E ORIGINAI, 0~410 D212211TOCED3 a
hEIVINDICAÇOES

g,

1 - Ne".4 e oxiginal caminhgo 4. wielueu i ooradOcedeadu
pelo fato de se apresentar pelo checara, ',Gogo 'de um perftlndo do alam
Isin¡o ou outro material na oonfiguraç g o twansverea1 as NU", ockzportVde
uma base e do abati laterais, sendo M.e, fixado e nas lateral.* por rolie
de parafueo, quatro rodie4 gA prNvidoe.de *odoras se raki,:sento, ma parte
considerada dianteira do chaselé fixado por einlits pre:terc i diapoeta/

Mar

nnarço cte

pft4W OficIAL: SgçÃ o III)

Térça-fera

a.diefina o eopolfirCrOc blOoLewletalinoa e polipropileio o poli/atila
ao, é ectiradav acama AU**. duma eittensko do selo MOI 6 veres dou ajl
»rixento do estirado, a uma 'Itma de estiramento de peloneenoa 7o00% pai
pinote.
requerente ~indica a In g oriqed, 0.9 0,1n04,0, RíO . In gd0 dem]
poeitado ne.Bppar g qío.do Patentes.de,Ittglatenal em 7 de setembro Of 1964
Oob 310:36AC4 ognpleto.em g de ejeto de 1965e
Ponto"a, 1 do total'ae 6 pontos 'Presen te ei' -

Ima peças toteg g o de perfilado de alumínie OU outro material, imktando
• cofre ê O banco do motoriets com deu aesento e O enc8eto, a cobertura /
da oarrooeria, tabem g on g o de perfilado da mesmo maltimial . do "vaie,
artiOuldvel toe Parafuson dos xodíltioe traseiroe.
11

Ponto 1 de 2 pontoe apreetnitedos.

F I (3.1
rum N e 171.284 de 15 do julho de 196,
Requereatet áAOUZZ1 DROE :,IrCORPORATED
Privilegio de Invenção "SISTEMA DE PRESSIO RIDReCLICA SUAM
1EIVINDICAC504

‘9 </ ,..o

-4

I 22E20 6ft 177.844 de 8 de março de 1966
I &guarantee WATlOWAL -STANDARD COliPANYRE.UU.
Pririldaio de Tnvegoitot m í COMTO/UNTE RESTEITIVO DE CAMADA DE 14K DA DE RODAGEM PARA rNEUS g

1 - UR sistema de pressão, caracterizado por compreendes Usia, bobe'
be tendo uma extremidade 'de admisa g o e uma extremidade de descarga, uma*
linha de descar g a e sten d end o - ao d a dit e b omb a et Sta extremidade de descai
gs, arranjos eensveis de presa g o respotdentes'a presi g o no dito sistema*
Pare pre-estabelecer uma faixa de operRção de preàão para o dito el'eteMS
um diapositivo de presstO mit ar acoplado na dita linha descarga e com
preendendo um tubo expansSel adaptado pira Começar subotanolal eXpanagem
substancialmente na preisgo mais baixa de operag go do dita faixa de prej4
eZo.
Reivindice-se'a'prioridade dó Correspondente pedid0 depoSitado.114
Repartição de Patente* doa Estados Unidos da Ameno .% em 27 de janeiro der
3965 sob N..428-303Ponto n la 3. do total de lh pontos

REIVINDICAÇOES

apresentados..

1 - Um componente restritivo da camada de banda de roda

aws. para pneus, caracterizado pelo fato de que a combinaç g o de uma prl
i mira camada anular compreende primeiro meio de corda diimpoeto em uma
I ylnzulidade de enrolamento superpostos e oirounferencialminte euceesi
segunda camada compreendendo segundo meio de ciarda de confi
1 Wal l o uma
Iaura.go helicoidal tendo seu eixo coaxial com o eixo de dita primeira/
camada e com as voltas do dito segundo meio de corda em rolo su peri poeta Com os enrolanentos de dita primeira camada nular.
IteivinCica-ee prioridade do correspondente pedido, depo
do Igor

citado na Repartiç go de. patentes dos Fstadoe Unidoe, da America.
te em 11 de março de 1965, eob o n a 438947.
Ponto md 1 de 5 .pontos aprestatadoe.

TERMO PS 170.926 de 1 de julho de 1965
Requerente: DYNAMIT NOBEL AKTIENGESELLSCHAFT - ALEMANHA

41. ,98,7'

Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA

MELHORAR A

CAPACIDADE DE ACEIIAJÃO

PARA CORANTES DE PEÇAS MOLDADAS DE POLIOLEFWAS"
REIVINDIdÁCMES

1 - .Processo para melhorár a capacidade de aceitação para corante
básicos de pecas moldadas de poliolefinac, caracterizado pelo fato de se.
r%

incorporarem na matéria prima, anted

da Oadogem, estere; ou ésteres par.

cials'de ácidO g silícicos, eller:O:3 04 seus 45teres, ou mitures de tala,.

7

substancias.

' TERMO No 3.72400 de 6 de setembro de 1965
l &querentes IMPERIAL CREMICAL iNDUSTRIES =MIMO . INGLATERRA

/privilegio de Invenção "PROCESSO APERFEIÇOADO PARA A ORIENTAÇÃO DE PELfC2
k,A OU FITA DE POLIPROPILENO"
REIV/ND/CAOEZ

Uà processo aperfeiçoado pare orientação . de película ou fitapol1prep110n0, caracterizado pelo fato do porque uma película ou fitao composiçâo polimerica, com p reendendo polipropileno, da classe que com-

Finalmente a deuositante reivindica a prioridade do corresuonCen,
"te pedido depositado na Repartição de Paten l,.s da Alemarta, em 3 de. ju lho de 1964 s'013 Q D 44 855 IVc/59 h.
Ponto n Q 1 do total de 2. pontos apr
TERMO N O 170.908 dé 30 de junho de 1965

de,.

•

Requerente: UBALDO RALEI - ITÀLIA
Privilegio de •.tvenção "MOTOR ELÉTRICO, l'RINCIPALMEIE UM MOTOR ASSINGROw^
nMA TONTA PARA PROMOVER O ARRAN;US E LITTAR O TOROW

Ç.

— Têrça-feira 9 .

DIARIO OFICIAL

Seção

Sha

_i_tat sol -

• .
. Motor Onde% prInelpstrente te troteie' issknerono 'dor resa
ienta para' proa:over o errante e tiritar *o torque; ;anttt saga' Pré.vida da
tua alojamento que coma um rotos e um'meio de transmissEó de torque, cag
. terizado pelo tato de que uma pli.ste do alojamento.: e/on. do vetor'ti tez
'kap
Cada ute grat, OMR a estrutura rtiletenti da unidade motor-junta,
nuamente a depositanti reivindica a priOridade , de earalslandraike
4-4Ta.-—
tes
ir-ra 30 .de junho de
-ffisalde-ttepuiriatiO-naMfartrgliV 'd #ii1/
'
,
P.96It sob no 48.810.
PilatO ria_ I ao total de 16 Pontoa apresentados.C:
2
.4.

áit 31à 049002 da 3 de goveribro de,29644
itozZgreirtes 7/A82Z00 24 =duos 5, 31adpotze NON/ antedble 1311
•
,
•
80121110,/ ,
•
. p4v13.44,3 às ntyeapos APISiEZIÇOARENTO 32( CONTATOS ELMICUS Dil aw
Ta

ZEZOISESIA PAU CORREM !imbue

zelas,/

___

Á . .. Apertaigoamento est 'coniatei eifilleOft as Md Gra m. 1
.ailOoill para. (0'z-edital, • tenstori derreie, caracterizado yeto Mo de/
Iras pastilhas ou, enatam de ogro os outro gratordsd. 8Prepr4ade 5 eil

taireieserezt contato Ao epiee à triodieerrei tandens:M.1mM, »ai 8220 I',
' is ora Omine Slexivell era ~ia de Igle que aup0011 reg MI pedante

- pezeittlido o eett deidlooamento abre s

Cr

.

t
PIEMO 'Ra 179:811 4. 28 de junho de 19 .65 '
% Inierentet AidCETO CARLOS MARIO PIANALTO. RIO amam em
-Privilhio de 'mango " 'NOVO SERIEMA DE Loccer000 'TARA NEW= AUTO8ATI;t

tut amua2 inumai
japaVINDICACCES
_
Eavo sistema de l000mlogEo para xliquinai automativas leatai e
indo pelo rato, de compreender um 'conjunto de tirglo - capa
P, 814
as dM5iromover a midanga de posiglo de 'trilhos sabre .,as quais se tieslo
Oist,ditas tintiquinaÉ, intermitente repetidamente, trilhos esse transporta
tOe OoreliPpreprios mtiquings A gim servem. Ponto na 1 d9 total de 4 Pontos-apreseatadaie_
- •

otstred

•
Poeto ze 3. do total de 2 pontos 14felleetedied TIMO ES 163.073 de 30 de geterbro de 3.944./ .
aequerentei DUMA IRLUSTRIP.9 5 nodgár4,1 %,
Privilegio de Zavengdot BRAÇADEIRAS PARA arrao DA 0415r.si
3loirindia e b,
.
.„
. À. se Vos brligadeira para regeterido 4e ealei¡ earaoteireal
, rra por Isso deka ried.1183. • amando o orao tendo lactosaidAdea asem
• postas aepOradga por -um intervalo, ora gaZate delataria elesborsi a
riu dartro da arpa tendo extremidades se earoatrando ruzer gata 14
. ode azo parte da guete sendo ligada ou a orate coa pele messe 1
•' goS de dita gazeta e da einía sendo Ximris e reolproesiegte 496.414
...
.'rele eatre'ild
j
.
Ponto
sa
3.
do
total
de 34 rutin errenateehi
•
T

47 -~
4.4.., ,
'Ie,•',UWf'PW'9I1Ett'k,Ç*r
ir3 I
3r

-

O. 168.647 de. 6 de abra de 7.563
DmitiO
' Itequerante: auto IAEOTTI SIO'PAULD
Piivilk¡lo de InvengEO"PROCESSO'S EQUIPAI/ORM PARA DETERGE° te Revsaxi •
IMMO AcoLágono DE EmBitaant“
. .1tErVINDICACCES
•
- Processo e equipamento para obtengEo de revestimento aeoloha
do da eabaiagem, caracterizados -pelo rato 'de 'o revestimento acolchoado
cai obtido a Partir de dois filme; de 'Folietileno de.00rrespondent,es bohj,
gim devidamente mentadas em , estante suporte, a qual tem aeomodagio tambh&
Par a um par de bobinas de reserva, , tiimes fatqs Ana .passa inicialmente
por uma prensa. de emeitdas'a, ser usa. da por oeasiEo da necesstria imiko doo
extremidade rinal de uma bobini EesgotadaS 000141 ln oia1 da.de isserva,e
gerei:ar 9ontinuidade ao , processo, e naiuralmente l , antes ndepois da dite.,
Prensa, aque les filmes ,tendo direilonamezito dado por roleta. s d '$
seguir, os ditos filiai, cOnVenientemente eeparadoge.pPisando por.'roletet
de freio, qui lhas mantíM a tinsEo na entrada de um conjunto oompeniador,
este sendo oomposto por quatro grupos dl .; rol.etes do guias s endo Adi fiz*
8. dois cuÁtcraykontados- em carrinhos Iteiveld.
0onto_n aj. .clo4otal 4e 'i pontos anresenta!ost

e
9=0 Ni _162.242 5e -28 a. agente de 3.964,
•

.0AXADC
peguerentes girem 2ÁTIST5
roloiliala a. Zanaga:os le POVOS ICRIT4D08 111.17317.1. VTILIZOM
341121=1.2, 000 322128301187303
~MOI

-

ffl, Tronas* de preparado de 9,9408 derlitaism 84 cura!,

da reijorilindo terrattla seguintes
gl22-052M2 ,•1041f•P3

eneerrand.0 asai.
'radierri
ta grua Itx 90presenta
zoa de oargetie cat ta radiola reopordetdo eSztela
'444%412
(Orugab
Ftt zepreeerke ta retorto de =rede% ott vz doe/amos 4$0214e

04248200-21_ 433
.

ft„,:_, !A O h E

Mn:

_

,

-

.822 TêrRa-feira

9

on

-

23 repreeenta um ràdital 830oflíco encOrpando de 1 a 22 &tonos

III)
.
_
nobv....~oni~ar~newrzetsm-..-^

Março de:1971.

.n•••

de.'

eabOnto ou um radical. respOndendo•L

"
.„;on.s.~12,,,.+.3~7ant•tre UÍUJA. a 2 mr
.2,n...rompente um dtomo do hitiroglaio, um mrape alcafliemenoirMandot
de 1 a 22 dtomoe de 04,1440, o gruPo -0022 ou um grupo
-2
•

lendo
/1 tez ¡dam int eir0.4 2 ou 34 •
• Ra •
25 representa um dtomm do hidrOgilmio- etium jaii0a1 arcai:id.% .eeodo
que 14 • 25 podem hambdm, •a conjunto, formar um mdeleo oarbooíoli.
I '
co ou heteroeftilee, e com e condão suplomintet que a moldoulz ic
*eira encerre pelo meios um agrupamento

w OONR(CHJJE00-91(2 0N2 -*

_20<
hem como. na seus malar de adieto e ou oompoutos de eMtinio quateeniki
09 formadoe por &atoe dortvmdez de urdia, cUtreeterieUndo .:ae . o prock
mo de preparagão por se introduzir pelo menos umradloal do detido cig
- b8nico em a moldoula de uma amido da doido bata -omino -pr'opidnion'ou
-ta moldoula imas poio Momo* Ma radiai& edoollioo •ngerrando de 8 a
$2 dtomoe de oaznbletio.
Reivimitoa-Mo'peiouldado do eomreepondente pedido,da
positado na Repartição do patenteia" da Mudo% ma 30 de agasto
90
1963, sob o me 10.77A/88.
-:
•
Ponto n2 1 de 2 pontos orrodenteld00.*
.110/M3
162.ií3 da 14 eWsetembem de 196M
Roquerenie: 0.A.1. MIMO 12~2822.9.
YrivildgiO de Rovoaegoi " ZPAR8OKY DE 2012)30112TO DE COMEUSTIM 11.
QUIDO PARA'MOT0222 DE COMBUSTÃO MUNA

......w.ex-itsualcsr:mwitenertaweermW20¥tendo uma porto 46 6oz
PO livremente amovitul a trav4iNia .pabeateit53 uMil.por40.4e cabeça a UM
porçdo afunilado iniersedidtla~oeate~o de corpo ó
de cabeça e c omil enentando ,OX4traat0À porgío_afunilada de entrada da
-‘ -20,409.SeatjbAgrff"~"Omesto.alivitaia"liktwia0~alli extremidade dama,
da do . elemento batente e espaçado do mesmo Unddo e:provir na eiS4
-9-01
aumentad0 4..2C/ga entre 0 911900140 4 Agnía's0 ¡atente, a porgo aftin.
nilada-do alementode embai, o polo menos a'poroío da poroío de cabeça
adjacente kpot4g 6 alUniindade'embolO meneWle Um metal e sabatino:dal
mente mais macio db.que ' o ele:anato bate/itã ', Ictrunovel atrasas £(0919e.
mo paca 4ii81;ar entrai qmeinde e embolo ±or elobreatuado,4 nomeai° /
de guia se odustando prhimamente na porg0 de corpo e mantendo amama Porção:álinheda-~ o elemento bateite ' quiMid0 ocorrida a eotreatuacio , : a ',aerizai% de oxide é elemento 66 embol.e amemeattdo de-nempenado/
e reusave., o elemento de gula pensitinIoaloelmonsto itere 9 n4. 0 suportado da porção de torpe para a'frento do ' eliiinto batonto a0 91Or a peg
gaio de eabeoa matricida poradonger a pan go de corpo.
. .
Reivindica-net Prieridqdslo ,correepondsnie podido, 10041'
todo na Repartiçiede Patentea.tói bitedoe Unidos da áadriea 40 Wali.
em 26 de agoato d: 1963; sob Mn! 304.46.3.
Ponto n de 8 pontoe apreeeatadoes
41!
IN(

USD 4I I 54 X
4• 54
44

31, MI

•

•

eikiZMánl
1 - Dm apardino do tipo_eepeeificado, earacterizado-por
comportar a provido de uma veavula de escape centrifugamente operdvei
para controlar a preoeão.de salda da bomba da alimentação.
Reivindica-se prióadaUe do correepondente pedido, d,er2
•itado na Repartdção de Patentes de Inglaterra, ea 14 de setembro do
1963:80 1, n210,098.

Ponto n2 1 do il. pontoe oprimentes/ca.
'8110

TERMO Na 155.369 de lè de deseenbre. de 1943
Requerente:, Donnvii PEREIRS. PASSOS- - 004.111211E4
Privildglo de Invenção "NOVO MODELO Dé ALÇA"
4:=11240E
2 - Novo modelo de alça,- caracterizado . por ser constituído-de troa
peças distintas (1-e-3), sendo a primeira, a alça propriamente fita, e as qg
teme duas, , ohapaz bade ou da fimagic o acabamento ou cobertura.
Ponto n 2 1 do total de 5 pontas apresentado,.

!Ilr
1'..o0
,----'
'

!

,,,.:901••;1

1.f.W41'" 22

25

19 •4 •.0 e• ,_,-"Ni k

7,
*, .,,,\ .„ ‘,...„
1 „v., , .
: • jaRiWk!!_pink 1,,
, s
reginigr4i,„
'-o
4......z... _••-•rás.s, 14;- Iiiimuszi- 4,
,-

I

,;',..'",1109.".0. ......... •111C,-,--A - -

:

Cr
N N mwe ,,N e.–...`', w
- ."n1
- ' O mei'q
, =- 0
- 09
\, .~
- ;p4e',0..à
' "

/,/,--.... 5i .

óreer~ J,..5,5"

a

n, 25

11

•
k76 L.

MOMO MOCHO de tf 4. ameato'de 1.964
Ikatlemeatos OHOW MOMO e.

88,VO.

1~46660 de zavegm: YEEIONÃTÁ ATUADAWR meio DE POLV024

Teime me 153.279 , doe Z de outubro do 065
Bequereatet VII cana.-~ 2r3.vilígim•de invonlio "C0MPO8/0E8 08 GRAXAS LOBRIFICZNI180
• $11YINDICZWER

ineanktiCieflee

• •

L n 41~~441Ltedeporalelo pdle.ora incluindo um Cli

111.940 • IMMO ek•

1144.

larala tendb una passiva total Com Uma'

A104)://5449901Man gffigha is filtrada perdendo em tamanho na direção de .

v oaposiçZat de armai labrifloantee • a sua IntrodUçgo nas ara
..s nozProcezaos comumente conheeidoe,,caracterlzadas pelo foto que as adi•Oce que-determinae o valor do uso das graxas lubrificantes vio ttdas sub i t;ncles , cristalinas e suaa:ocablimighe.
Ponto no 1 do total do 11$1. i542W2oi limribi;tadvy•
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TERMO RO E49,855 do IR de 4E00 de 190
rumo ma

152.100 de 20 de ag gsto de 1965
Requerente. cOMMISSARIAT A L I ENERGIE ATOmIQUE . FRANGA

Magaageatei EMCOR411IRRNATIONAk, .

PrIvilegio de Invenção "ELEMENT0 DE COmBUSTIVEL.NUCLEAR"

/ACIDO A

PrAvilitglo de Invenao "APARtitai0 Mb SEPARAIS° DD MA RIMA 5 dts xi
maga mamo
ERIVvsnacluttili

REIVINDICACOES
. Elementos dMoMbustXvai.nueilme:avna e -nm cartucho de Matbia

flasil ou . fertil embainhado, disposto a dixo numa camisa feita dum Material,'
que tom uma fraca absorção nentr&iica, sendo a abinha de cartucho mantida *
por Meio de anteparos, de Centragem longitudinais obtidos pO3! extrusdo Com*
a bainha, caracterizado por que os bordos laterais e longitudinais dos ditos
anteparos são chanfrados em forma de dentes Aua Permitem o aparafusamento
cartucho em ranhuras helicoidais continuas abertas na'superficie interna da*
dita camisa.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido delni
sitado neAlepartição de Patentes da França em 20 de agesto de 1962 sob o na
07.2661
Ponto h a 1 do total de 3 pontos apresentados.
10

1 ria aparltho para a separação de UMa miTpaoa de 03 Weralte
preades elevadas, paracterleado por apresentar a.00mbinagão de um vaso o
reolpiedte de paredea grossas provido de uma seção vododa suporia e da .
dispositivos de alimentado d de retira de dm, PrC4vas da sia ~regi
dado superior, a de retirada de liquido, 3T6ximo da sua extremidade bei
sior, um anel defletor Usando parte integrante da sede superioro e dias
positivo de alimentação sendo arranSado de modo a .pacsar a alimentado 21,4
se par ad or de uma maneira tangencial.
A requerente reivindica a prioridade do corresponddnte :adido di
positado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da laíriea. ea 1/4
de junto de 1962, sob n a 202.566.
Ponto na 1 do total de 4 pontos apresentados.
-

12
Tm" E 148•0514. de 29 de março de 1963
Requerente: S0CI6TE'0ÉNIRALE DE pRoDUITS REFRAGTAIRES . FRANÇA_
Privilegio de Invenção "PRODUTOS REFRIRIOS Á BASE DE ALWINA ZIRCONIA 11:

14
TERMO Na 140.501 de 29 de Sonho de 1962
Requerente; CELANESE CORPORATION OF AMERICA .13:U.A,
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA TRATAR MATEaraL

PROCESSO-DE SUA PREPARAÇXO"

Y'LAMENTAR.PE POLIOXIMETILENO"
REIVINDICACCEE

-

REIV/NDICAÇOSS

I . tia processo de preparação de um produto retratário-sinterice.
co, tendo uma razão de zircenia para silica,de peamengs.dO que 2:1, anaa
porosidade aparente 40stancialmente zero, uma:,permeabilidadé substancial*
mente saro, uma estrutura homogenea e- estando substancialmente isento de-*

t
1 . Aperfeiçoamentos em-p r9e0Se e.Pera *.4.atar Materi al filamentar":
ao poUoximeti/eno ou que compreende usvpolimero de . oximetildno, daraett. '
rindo por compreender o aquecimento do dito material filamentar at4 uma,
temperatura elevada entro cerca de .5 e e 45aC abaixo do ponto de tudo ortp

uma mistura numa atmosfera oxidante, durante substancialmente.224,11oras,.
sendo que a dita mistura corielste, , .autstanclalmente, da 10%.60%peaof da .*

talina do poliMero, e a Conservação dadito_mutspial .:..":11omentar roferh.,
da temperatura elevada, sob tensR; miticinete.Para.eYitar . spa fado arogp.1
fioLal, durante um perfodo suficiente para aumentar o tamanho de sena

tilicato de zircánio, substancialmente de 0,5X-50%,. p or peso, de um cata
Lisaaor escolhido dentro o-grUpo.qee consiste . de crigita, quiolih e semi

oristalLtos de pelo menos 5%.
A requerente vete:Indica a prioridade„do oprzospondento pedido dei

tomhlogoa potessiCos, sendo que o saldo consiste eseencialmeite de.e.f.eam

positado ta Repartição de Patente.; dos Estados Ehidos da Am4rica, em 29 4N
de junho de 1961, aob n a 120.497A
Ponto na 1 do total de 18 pontoo apresentados.
21xmo ga 137,582 te 29 de março de 1962

cavidades e élemehtqs reduzidos,_carac-terizadO por compreender: sinterizír

1oIhido dentro n grupo que. Consiste de alumine, :areento e ume :mistura
los mesmos, sendo que o ¡Iito:catalisader getg a.J:Wt4..P.OrPgdada substAM
sialmante zero e.a dita ..5Parmaabi1idade.substania1mente.zIro e rtglut ao.
galgo a-formação 0, mulita, sendo ditO . produto escblhido dentro .0 grupo
Lua consiste de um material que condiste essencialmente de •ircenio*, aluo.
sina e lama fase de' siliag vitrea e de um material' que consiste eedencioin*
sente de zircOaie..aluminai _uma fase
yitrak.e.mulita.

INOZATIRRA
Requerente: PILEINGION LUREM MIEXTED
Privilegio de lavando: 9 ÁPEEPRIÇOAMERTOS WA OU 111111221119 &Miram
03$0 PIRA mougo á 17eNk3 'LANO ss

123 Tau o

requereate-jelvindloa a prioridade do.corgespondente pedido 48.
posltado na Repartição ge 'Patentes da França em 29 de março go 1962, soa ne

892.735.

0

Ponto:31A 1 do tata1 de 7 . ,POntQA •Preaentadeak ,

REIV1NDI0103119

2 - 4perfeiçoamentos em ou referentes a um ptaciesoe
ra a ptcduçdo de Vidro plano, em fOran de fitaa,a81444$Pleat% gsb.-1239;

824 Térça-feira 9

0:ARAO W I CIAL - :Seção In)

enem~.!d.

ae

setormimar imm basho !iludido ima CaM.QM xiomanie oc vidro fundido confinada entre a u p erfíciem mio molhíveie,
a:an ç o da ddwIe
imante entre ao ditas superfícies e esfetiaiento da cama suf.,c.:entemente pars lhe permitir gila seja apanhada nu forma
.16 fira ileoa p ravonlante do banho fundido.

•.lvindies-ie prioridade do eor reepondeo4 pedido, depoaltado ea 8.particio de patenten da Inglaterra, em 29
ae março de
t961, sob n i 115.88.
fonto ne 1
C . et, d .0

4' .,

da

22 pow:oe apeeeeptadvee

t.

„WW&t..,
o ,,,,, O0o.0.00,~0~

7 X:f

&WIWO.110~1iiNNW.
tg

C4

m

REIVINMICACOM
1 - Ap erfe ksoamentoo em ou relativos À produçío e sp'.1caga° de no y oe a g o-corantai metílicue, i-. orapreendendo um prooe,eo paras_
prOduçío de azo-corantee, c e racterimado pelo fato de fazer reagir o.geiii

:bes Opa desprendem oromo • cobalto com ato -eorantee de

fdraula foral

f ... 1(wWW

iS do0/65.
Ponto n o 1 do total de 4 pontoereeenikdoe.
TÉraI3 %e 180.257 de 5 de 'unho de 196
Requtrentes aBONE-POUIENC S/A.
Privildgic de Invençio: " SOVO Rztton cdin DIV1001S 2X04500,48 *

• .
• or com divises escalonadas Pema a'execa" ia
continuo, a favor ou concra corrente, de reaçSeo entre saem é lltate,
dne, ou - entre /(qUidos, na. em presença de uma fase $480aa OU VIDOOV
I

reator 'iate caraoherdzado, de um:lado, pela disposigao no eneerlor de
cedo compartimente de rua folie tabular comportando Xtboe de didmeenon
3n....r:adoe que servem a subida e a ~Ida do llquido AO oompaetinenenot
con.iderado, tendo ;ate ie1xe diepomto de ma ne ira * dolkoitow , 110 whip
partimento que constitui a divie g o, uma capacidade lafeoLor e Ung off
peoldada superior qui, comunicam pelos tubo do dito ledice, " • do eus
tro lado, pela presença, nada
albre placa de separagRo entre Mie
partíme p os

#021-011)a
qual R rapreinanta o radical de um di-emo-compopeuta.
em que Y se aoha aa pcs.i.oda orto com relaçao
ao ensoa

aro,
digedeima o radical de nal oomponente de
so oprlamento ia eóri, bonalaioa, da g íria herterodioleoa,
da dee malta* weil -ao ll-acdtf.caa ou &a naftalinica,
qual cadeia ia peaiMio °rio co. ma1a40 ed grupamento
11,
to um. xwupaaeato OW - , naz ou -41N, aio aprerentanda, o*/
redima da ~de man-aldeiem, outros Agemponemtot,
ademffie, na radical alquileeo 40a. 2 ou IS elemea da

etV,Cb OAO

*Ate, .4-

aonmeeutivos, de tuteírae para a passagem do seis ou do nR
do nompaoeffemto int:arder para o compartia-lento superior, sendo 11,
tae tubeirme acemlams com. ot SQbas da auhide do liquido tWfmtate.tats*
lar do comoartameato ~crie', e da uma tubulagdo oent~. para a paiik
se.= &o 3440t&do da .W ocesmaxtemeeto para outro, deacando seta tuim,'
lacto pemimenen*. us kaperaede4, se.wise 44 comPairo ffeatO effeeffffio
ataiwo ' da xlaex ooneidorxes. xxx y4a4toa - ** prioridade de Corraspondealm 000, OWN
poaltada uo Xdommedmrdo de me 4Maegm, sob ffid ÊQ7i, ia 49
jamas* de lede
Ponto *e I h f ;#0,4e aorementashid.
350r

aa

•

•

co da Urmula I0001; Re00 2 e T tendo significada dado aeina - dt YININho
tocata um grupo hidroxlla ou um dtomo 4. ne/osando.
Raivtodten a prioridade do coineepondente 061144, hm!~ 40
1Jpart1oio de Patente, da Inglaterra, ea 7 de julho de SM, ROI* oallaffi

Rginapic çONS

,iV11ffiO de IonremoSO( APERY240=02 22 OU RZI!.IIY08 PROrdçÃo
2 AIII',Ajfkr
NCVOS A20-CCRANTDI irE,C,I005"

•

ácido alouemóico do fórmula R 5 00 2 -Y-OH COM uni. 00npooto imaveresUaniie.

-~"dã '

ThM0 Ne 128.012 de 29 de :terço de 1961
1/equerente: PARDXÇPOPIRXN R4nd.a g 2I28 f222Z5f!ÇIUYT $1,3Ms4A4

mento

Março de 1971

11, ^O 1f re rreosele hatealf*Lo ou me

cOCiente ~et akeelaxt:. ~UM* ma grumem% /
eareador de eesageno ~dite* ou 1917 ~Nets
teme,*
eonadvet eaveLfeffaxente ffimmwmr de empleae leeedrUee'
use eandieCee SR weeedieaefe * x etaaJaheama etwro

401, •va~nmente ma mdeeaua øew owewee ~ente* meexiiodeeta,
YinaLuente, x depotsitante 'síria/leoa "write'. en oça.
Me pç':pleaMe pedi,do, depeentado a44 X ep
eratfla. is patena*, da didameaba
dn ft a4 orekle de 2#60; 7 de &alio de 1990, 9# Át4 demendree
AM S440
de'doaddheo de 1060, go os ~roa P10,0" NYWeda, 11.404 4",

alftt Zni22a .7 R.809 avq/kaa,lreepeeedmanawate.
]Oanto Ag 4 de 4 pontos mpffeentetele,
ÓDIO ré 141.mt de f de jitho de
heimente t vnz (40210X afilantre.lantfflai), 9002111a ANOWak, 82Z01114.
Pgdyiligio de Mein", "a0090110 arimzeito
001009900 opuárldood
•

,fftworatneaoss

Caread2X00'

141.1714WoMfi

t'is We g ener° de Dnepgagto de eeffeetee eledtdefuex !lucrados',
oorrop
pendent1,1 14 deenaula

Aqitte",0200
gati1 Ockta Woomierka
ta 04141 IsIsm 410 pertluoxo - eleandieo,Nnd(2
promoni'!Ing radiell de =ÁGUO aluenóloe p
olineriadvelp e Yrepreeenm
Indoradto Oieffedee ir deihi'de
e
eddlenot:,
: mhidroxiladoenalimi
i

1$1914949 109

0 . 111 : 1111,11gepr

ve tOnekter glicólico de

um

ria
UNO Md 1tda d. 29 de *MU, de 106
RequeremeetalffaUL aneete:0 OGNeaNY - IRA%
2.Arrtdmeo5 Invmasiet " "medreavodowto am WOHO D W
i>0110#

DI ai

~Maga.
lperdirtçoamenle em mitOdO de moldagem. de estam-dto%
no guia pema ateve um membr p capacitar =tad% comprimido e inserilo em um alojamento capacitar, caracterizado pela eoleearge 4. ungia.
Ws> en;d1stere muna premis ~iene:ato de pelo nenen taxe de prea
AMA vdriels =broa nal:and:bonen no enrdluero na prenan, ennanenotof
doo nembron oaaeitoree, amAnago dan . pontaa em volta doe nembroa
-).9,oitonee para nante-lop eu pozign conprinida, remoço dou membro* eik

Tér ça.4eka 9

aEICIAL,

1(1)

Março ' de. '. 971 1125

,
à14f,
-ipaosorpaugiMMI91 ikplaaat ,, edoaeçtt 4411.4410114ilitaffe&Wftdea
- fee eie'lenned
,21j04g
M101M-0.3M4,444-0e
eerrkeren4adte ¡edite; deD/
00'Mo »a 1~4.110 da pateatemdaa:Ista&P
oDaddea ' 40,4m4mdea a.
.v.s.óóa
tm, *a( 14 de mala da 1585, sob 8 na a34.81..,-,esoateat• I
panteasalpmeetstadól.'''''
,

• sto As sioa . B0

le cunha Junte A borda Otterroatatto coa oixacic da Paesagem da lin-.
..- • . .
gueta.de porta de veículo, soada que Sm corrogpandincia „ coa a raie
encontras-se, dum alda
t.
daa interIigades por relate os
Ponto a5 1 do total da 2 pontas apreeeptedoe./

8108d0 NQ 176.265 de 6 de Janeiro de 1566
lequereatat pmemIx NOM AITIBWOrd8LIMONar2 - AURORA
Privil6gio de Invenção:_" ArtWEIÇOAMENa' rd MASSAS 78YOREAVEIS, Dr
az3zsdNeu. so uNc3o, 1.8A313 na.;
CLORETO Dl POLIVIWIWOU DM MOR MS copoLEMBROE
REIVWNDICACOas

-

élda0.4e 113.874 a. !o de abril. es
?amua:012r~ MITO & DIA. r
the Imvincios CONTOGA010'DZ Carmokom 2 82alEADLIRA_DE
,
limag
mona, lin glr¡ntrip, uno 4 osm0
lw*
(Mos ?
-.Waéatiou:ó
prnalimmictras,
caãusaoó de'earpideire ameamadeira de geigel..m,

pilho, feijão, trigo, e catre. ;raiá, onracterdaedi por,apli(r-a. ama,
base lamitarno'ciatial deata 'adquira, a ea dita taae.e, ajusta capa
para meisentem a pica, ema aberlura'infarior, qui-poda ,per aberta ou
ieotada, alterne,tiesaarita,.po
peronacora, actionada,a
_ i' meio. ingweta
,
travas gc blaia)awialste.sste associada ao -eixcreanivela da tuda-gni
do cheasi 0, co) dita Idas, esti ajustada tubo 44 "dettearai. de.aementee
• grite; ea fronte a este tubo, bd agcadorregu/ivel e etapa do an= ,'topara protetóra • dé aludido tubo ge daistargas atrito 4este_iub0; 15.6
liainas.enoUrvadam , sara . tria, fechadoraa deasulcOaf m.s texa tr.,"
tareai scaterior,Mantadai,no chamei, binaquiutia de /Ur g e para adue-.
an piciea.
4onto allt 1 de a pontas apracenpadó.

6.
fr .

Irtyo IN 176.820 de 31 Ale: Janeiro 4 e 1866.:,
Requerentes MANOEL 12.18áliDiS./SIO:PAITY.0./
Pritiligio de Iavençiot SATsaiwJEOWROLETE, PARA PORTA ME 48YOOLOE.4
Beivindieacies./

3.• .. Batente com-rolete para porta-da,velouloa, Ottracterisedo pelo tatt)2de ser fornido' por placa provida de ressalto em Eorma

_

•
3.- Aparfeiçonmanto~ ameias entormá 'vele.de elevada/
raeistiacia ao impacto, à bane de cloreto aellvinilico óa acne copo'liacros, Contendo copolimaroa do •tilar-, daracterisado_pelo fato /
doe copolimeros do etileno ' tneornorados ats•maas" as
' seres retidulados/
com acetato vinilime apresentares antste'da ?et/ao/ação um teor de
atroa, de 3-O a solg, por Piso, dd'acelato de Vinila e viscosidadea
lativaa doaram& do 1,5 a_5,0.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, da.
positado na Repartição da patentes da Alemanha, se 9 de janeiro ' de
1965, sob na D ia6.2.1a I7O/35 t.
'ortto ne 1 de,2 peitai apresentados.
TERMO 41 115:951'de 23 de descabia de.196
Raquerentet IMPERIAL CRIDSICAL iNDUSTRIES.LIBITED - INGLATERRA
.Yrivilég1O de Invenção: I. pREOESSO PRA MEM Mil O0MPOSIÇA0 /Tiresorill
, TIOA,RICORÇADA E usPicuy.. DOMPOSIO80 D8
DATERI.A1 lorzummilmopusuco n
-

mo:mamo,

3. - Um processo para laser oampoeição tarmaplistica asa,

, forçada, compreendando‘ a incorporação da aaa carga mineral em um matt
'ria/ Polialfrico•tera pplistico, oaraoterivace, porque a carga mineral
reveatida, quer ,com uma reána apeai curdvel, com mina, quer cem uil.
endurecedor aminico para a recinevalxtxt, quer tanto com a amaina curti,
"et/. 09aina . como.coa tua endurecedor anímico sara ala, :antes da iram
poraçia da eargkrevestida 34 material terampldatico, quando a carga/
• 4 . rottostida coaluna restpa ap ;3£1, orativel,eoto amima, „intálonado '-nra
- •endurecodor ' aminico para ela ttà mAterial len:sérico tírmoplistico,
e'
.„
quanda a carga-6 revestida coa um endurecedor aminiao, • 11 adicionada
'
nma recina apoxi cardvel ema aminefto - material polimirico termop1íst.1
, -co, e quando a carga tf revestida tanto co:4 P resina apoXi ourível. /
-. Com amima como com e. endurece-dar aminiCo para ela, a carga raveatida/
tf incorporada ao material:solimirico termoplefatiao, antea
redimi .
arp ai ter- curado oompletaménte.
•
_Reivindica-se priOridada do Correspondente pedido, de.!
.:Positado n,a % partição 4. Dee.iLtes ta Inglaterra, em-23 de denembre
• •
•
"ap 2,964 e 28 de Junto de'1968, sob o mi 52.275 e-27.277 e pomputo ne
de , dezembro de
.
„•
Pont'? ne / de 41 poAtog urefientabi:,.- -

)
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DIAISO OFICIAI! "tieW Al
• e26 Tèrça-felra 9
peREIminele~~~1~~~

Se . gebo h Mei
miam XaM331311t .131XCfRe~:""almffirjk
uteloaalala ft Landa _e &anum ao suou Zgronotatro mama lizazonee CORIb Wenn' mi monné.
'Mi ROI nuag0•(d.fr
mamei
10 falda. st

ISIX609113.1346.148‘&1~481991
31equerentes 1711;BOTAIr 31Idej ai U. 1313.
ie InvénerOt Nina= 3i3/30(26313
3195(Maia~
(102314/41 37~1313i toa Xic
MN"

wlegenzata

,1

'tiiasoto

1 • marinho e re Nese°

pareíbie7s fi~ •
IAM moa fins tua compreende tua tambor caractérlacdo peio rato de Osrj
, composto de =a neta 43113nd9foa de tambor, pluralidade de nervaranj
lie molde oircunferenoiain orla2:1*n% 'cacada% tornando ranlizran
de,m-o16azez de correia entre e1aes cada tura Coe ditas ~mien incals
cada para fora para formar wa canto aguai, na mia til:ages:nela eal3
esterno, ditae nervura/1 ficando zentedas na dita parta do tembora
A requerente reivindica priorliade'do correspondante
*saldos dei:coitadoat Xepartigto de patentes, Sorte auri ga" en
ia deleahr0 de 19641 not o n11 419.092.
ponto ni 3. de 12 pontos apreeentadoeai
49

93'

É1

sod

4t101]fignII(00

'

.ao Sopma
•
drt Maneio as 9264.9.19*9 Eis

IlrfeéiliiC-e

e05909dctieur6. =lapa IST lajegges•nan quale o alatoa /
arde fedamo% é artloulivel azialmente por nolo de una impando net.
}bina ~via Co Iva Auto repensado e dotado de na dispoattive de frei
gen manteribasa de conerlte alheios caracterizado por apresentar uma
4 én* (3) da isPcIalfo'wo&cloa (3, 4: 5, é) tue txdano (34) vertical ri
liatinisposigo dO rano 41110 (1)4 ete torve de encosto a UM drago ta
ellneentar de anto •trelos disponi.° tiezezente me niquim es . alia disse
Non nair ponstituida o iene de friopto do 61,00 de freiam suplemente/
de meaoes8a1 de ginanies COO nale atole oz¥ o saierial da taco ook

(14).,4,0740d4010~0140*
InivIndloa.e. prioridade do correepondenta pedido, aelecitaliiiel pepartiglio de Patentes da &lasanha Ocidental, em 1 5 de dl
• IttateD 0. 3.64, nob nt X 63.49e Via/33n.
3. de 3 tento apreeentadoe:
Os'

isf

igdiA.?AtAtniklm.1
4
47
et

dia

ar emenercsieweer
119

49

1111Y •

Ii

F.17-

-

0,440 O1'71.497 de 20 de.julho ' de 196

2equerentee RADIO CORPORATION 07 AYERICA + REX%
WrIviligic de Invengg ot 0 DISPOSITIVO SEMICONDUTOR 2 PROCESSO PARA
.

42 -10
pEIVINDICA029

46

1 -Um dieposttivo gemicondwpor tendo =membro de tu+.
yOrte isolante, caracterizado por uma camada de material semi-condutcr

ed orietal de relativa alta resistividade arranjada no membro do
auPdttes 'doas regiRes separadas, de material semi-condutor do relati+
va uiva resietividade do ,mesmo tipo de condutividade que a.referida/
to

n todos Unidos da América co
&XII. em 23 de julho de 1964, , eob ma 384763

.15

4?

Requerentst AMERICAN CUMAKID COMPANY - U.S.é.
Privilégio do Tatenogol "PROCESSO PARA PROPORCIONAR ilcurAurr10 OU PR-f.t0
OTICO A MATERIAIS POLIMEROS R 00mros10.0 112 20'11.
•
RANENTO OU ABRIIHANTAMENTO °TICO*
REIV/NDICAOSES

contr61a/'.

láivindica-øe prioridade do correspondente pedido; de-

me Repartigo de patentes doo

4.

4E130 RI 162.73.9 de 3.7 ee setembro ae 1964.

comada, formando uma fonte e um coletar na referida camada, e mg.ele+
troa& de entrada isolante arranjado para controlar fluxo de
téntre a fonte e o coletor.

./4

1 UM Próte s e° para proporcionar solaramento ou brilho 61.ico a
piais polímerog , caracterizado por,00mpreender a incorporação ou contacto
dos ditos materiais co. uma qUatti'dade - eiletts do um trovo composto de cota
Vil neto:g aza representado pela tftmulle.,

Ponto nci 1 de Wpontos apresentados.

.10
em eus A* e R no eg o la gntiece e elo oxigRnio oU nitrogénio, e R 6 ladro.
dmio, alquila com ati 6 átomos de carbono, cloro ou fluor, em praianos
de agentes entibiem:41 4/m2 um agente de branqueamento.
. Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado
Reuartiono 'de Patentes doe Eatadoo Unidos da América do Porto, em 21 a.
outubro de 1903, sob o ' némero 317809.'
•

WontO AR 3. do total de 4 pontoe,apreatntadoe.

TC-rça-4.cira

9

Março

Da419AF4

1971 • 1327

,
-

SVIRMO NI 171 492 de 21 de Sano'ene63k-~rs Ç
4i,everenut Jáaora
' -4isr
inmtairx

.• Polvddigeo3'4* 'Isavoií

tinolt

É-

3o

. 13¥:= 1, •

• -•

.

ThM0 N* 161.760 do h de ageoloÁo19.14'...
Requerente:- dormem 0AINT-00BAIN - 111/10/
Trtiriii4go 4e7rivengdot .9 xatuountvin awiat lu s oommo Á ?Min/ *
- 22IvIRDI0A002e . •
1- ankoattirod~aor-oorbato
, de una Olha devidro, disputa •horizontaltents entre dois planos, sendo pelo menos um.
:dileass' planas-ironstituider por um "n3vo tipo de olementóa independentoe,
destilados a saram justapostos 'de modo a tornar una -mesa de tempera Pot
, oaraatliCisailo pelo' fato de Comportar, gpor 'um lado
‘uma', parte. taibular'aue -oonsimitui uma poro elementar da .euperffole fia
:
taco& 'e, por outro !ladd, um prolongamento que penetit . no !aporte da mesa 'que .eerve42O, aponte para galar a "parte tubular .n08 acua mOVilantoe • elgs•ticoe, Male tainWnt paratrona
- saltir e 'para evacuar ao • coloriam a
partir.ta parte tubular ata O :laia* de esfriamento pOr ooasieTo da tegi
para,:
. Reivindica-0e prioridade do oorreepo¡idente pedido, dopo
sitado 'na Repartição de Patente. da Prança, em 24: de a-gatato de 1963. 1.
sob 112 944.725.
Ponto n1 de 5 pontoe apreeontadoa.

«

',.s.dWKO2MtÉLJtffie":'
•
. dowreereolq• irditWrvak olíigSpiragNo e
• provo", e Om
beitricome
r60 disposta • Oinztíokifin dO"teriin"PUI:o

de vidinklit
'separada
• tom tua ItimitadoX da:ltelkekeds4 SiiMetl'i4
'otr"
um."limitador da vailVa.•
4anuldo, daraót=ita&PO4Ni4A,4i'C'C
'de a miraçNo aPreeenta %ta 1,ãiaáà
,
4z, oiLual. acomoda, ' pás • *--ga
(111 494 46 ela Para4g4Ndd Wi a'oliMitalet;da tílvula da
paueelo, p.
- corpo de vekivula, um pr6t940 aspd„sisilo e uma mola,
de,
vetIvula
de,a0R1
,
.
.
rago,
;'.;
+
ponte:. 01'1^oi4
ant og
•

•
RtaM0 Na 155.992 de 20 .do ' janeiro de 19,à4
aequeronta: CMPONIZ DE.SAINT..00BAIN a¡MOÇA .
Privi/Egio de Invenção: s pRonsso E DISPOSITIVO 'PARA 'TRATAUNTO DE 'ARTIGOSj •
tx VIDRO. NO CURSO DZ'. NUA FABRICAÇ'10*
3tRIVI_NDICACDES,

1 - tim'procesio para manter loulrarnte em ima atm-Cafe*
ambiento; determinada, no curso,de sue. fabricação, artigWde vidro, tais c.a
mo fio*, tubos, folbaa e outros, caracterizado pelo tato de consistir mo se
constituir as juntas que localizam a atmosfera ambiente em contato com o vj,
, dro, Por liqUidos ano prIticamente não molham o vidro na 'temperatura sanei•derada.
Reivindica-se a prioridade do correspondente 'pedido MI
_.
.
'tositssio na Franga et; 12 de janeiro_de 1963 sob El p 921.3Z2
jkonto n0 , 1 do total de 3 pontos apreSentados.

4

TRNO. ES • 193..082 do 73 de Setembro de, 1963
2Moue'rentEn s usso.RESRAUM AND comino COMPANY 1.u.A.
Privilegio , dc Inv-enção: PPROCLISO APZRINIÇOADO PARA A PREP4R410 DE mATERIAIS'
surrtricos asonvnitts es •
rErsmonceses
1 ..: Umprocesso aperfOgoado I ra a PraPar aÇã o de mata
riais sintáticos absorventes compreendOnd0 a preparado do alunino-silicato
de s6dio como zeSlito crie'táino ailtitito tipo 1r, earacterizade pOr
to;:.
. za da ei.liea para com a alurilna do roara a -partir do material!' de pattidr
com uma baixa taxa dê sílica em relação-a'alumini.
Reivindica-se a priorioano do correspondente pedido da
PositadonOt untados unidos em America= 2 de outubro 4. 196* sob no 227..dr
-729.
' ' Nato mo 1 do total do 1 pdt o a apresentados.
TERNO Na 193.146 „de -27 doa setembro do 1963
Requerente: RARBBNPABRILM DAYIR,AFIZROZSZUSCHANT 5 0SUMIRÁ
' í
' Privilegio de Invenção: ofROCZSSp PARA AROMAM A 22.92222201á ã
DI PM*
MOTOS DE RUTILO ZN 8W.Ø DE MUNIU le EMA.PoRkALIDIADOe

)11~51131
1 .-rrocárse pára anMentar-a reselOnela li 111/1 , 40 Pi;
mentos de rutilo e resinas de =lamina e'reeinae do das,
ractarizado pólo ratode:_euleimar' as pártieálai de pdteeftte -ame adido det
6xictos
, de- waineolo, zinco elou aluo:4:10 ai asus hidr6014100, sulfatos ou oba,
b~o,s ; do orcei-pitai , sabre se parti:Sala$ de pi gmentos ratfat0-de ainnid
- • ..1 , les de 0,1 A 10X em pão1O) e de_ pecar ai partículas g temporã,
có.rea de 150 a 250Q..
‘.
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1,===.10n111=n•••11e

Sleivdaeleakw a Mando ita oaampoatteate ptitteeit
110sitado na Alehatha em 18 de outubro de 1962,rob AR I ye 073 Wa/Rafs

eakMO 11 2 131.319 de" 1 de unte) de 1963

*deo ponto apresentado.
WENO N O 155.101 da 3 de dendmbro do me

Privi1:g10 de InVençãO; "APERFEIÇOAMENTOS rt PASTAS CIA31119IM05A8 2 Seth
LARES"

Plequerente: NUSANTO COMPANY m
Prlswi14ie de Invenoter 0 PROCESSO Pai BaMICUR Y108

_figavIxorcActsg

CCER51213t,
DOS POR PILAREMOS =TIMOS E AldRaLRO RIRÁ
XAMENE0 À Ruma Da ma coaerighboa :ma MAM.

1

TOS DE MON*
1 . Processo para beneficiar tios de arlon conatituí4
idos por filamentos cond.:moa, com o fim de reduzir sua,tend:neia para con-/
'tração longitudinal, caracterita0a Per 0amPreen4er od Oftlatole 2 1~2~2 2 /
det
0

• c,..,sificaddras G

t Aperfeiçoamentos em •

NUM

11FIVINDICAOCTS

a) estirar

gA0 poio

&Ignorante; INWSTRIA DERLINIEE

lares, Caracterizados pelo fato de a pasta pr, ,r. j ,, .e dita, ou entío Oéj$
bum, o tichério ou equivalente, ser formada partir de duas placas ratam

lares te iguais, teitas em material plástico ou outro adeouado, e.cânstitula
tas dar capas anterior e posterior, e mais uma terceira placa de mesmo mata
rial, normalmente de menor largura, e constituinte da lombada, partes estas
interlig adas por dobradiças de qualquer tipo, formadas por OCeeia0 da PP 15./
pria obtoncão daquelas partes em .eparado.
Ponto n a 2 do total de 3 pantoe apresentados.

tio, at$ atingir, vírias ogros o settoem.

primento original, a fita de inormsentar sua ortonta
çÃo molecular; e
b) relaxar o fio estirado, tlIbmetan4o-0 repetida:entoa

(1> ao contato com uma supertfcie.aquioida;
(2) ao esfriamento.
Reivindica-se a prioridade do carreepondwite pedido 4a
positade nen Xotados Unidos da Amírloa em 3 de. desemboco de 1962 e . 8 de Ma
reiro de 1963, sob n as 241.997 e 257.169, respectivamente.

.
Tonto na 1 do total de 18 pontoe apresentados.

FIG./

TREMO if t 122.370 de 1 9 de setembro de 1960.
Renuarentet PRAZ CORPORATION - T.U.A.
fr!‘,AlrigZo de Invenq7ur "APTRPT,IÇOAKPNTOS EA! DISPOSTTISO DE TEMO°
P ARA AS IITRIEIDADES DE CARTUCHOS DZ FINCROSe
RkIVINDIDA0DEZ

1 - Novo dierpoeltivo de vedagRo para a* extrealdaSes de oartUchos
de .e:.:Lroe, para compensar as 'nietorçUe e varla;Zee de fabricação na
parede de njuatamento do fundo da filtro ou da parada de ajustamento do fundo do filtro ou dn parede de ajustamento do r'Opo do filtro de uai
alojamento de cartudno, compreendendo um elemento dobrado pU pregueado
tubular do filtro, tendo uma ,ampg ou cepa de fechtesato ou cada cate%
-midase da emana, isto é, em

NIROS co Ileso ICGCA, sendo que pelo. momos,
uma dare ditas tampa* ou capas 4? formada de an,éria plgatog elktatica semelhante is
borracha, caracterizado pelo foto de alie é g dita taipa

TERMO N a 137.061 de 12 de março da 1962
1Requerente4 HALCON INTERNATIONAL, INC E.U.A.
Privilágio de InvançIe "APERFRIÇOANENTO RM PROCESSO PARA A MODO* DM

kino ofpicoo

ama"

de material p1itat1eo provida de um rebtk^do ou aba ar lar que se prejc.
ta latoraluente bem alim de círculo definido paina p rega. ou dobra,
tendo ainda'ume nervura anular integral projetando-se da teme extericm;
do dito robbrdo . ou aba e abatinada numa certa diatancla do dito °ima°

para *justamente oco uma parede do alojamento de modo que a rebeed0 PU
aba'proietamt., pelo seu repurvamento, coopere cem a nervura, pare asse gurar Una redaelo teatro, A alta parede, nwliente preeaão final no

Aperfeiçoamento num processo param produção de &eido adfpieo,
em que se oxida eiclohexano com oxigénio molecular a uma temperatura
Ma escala de 1252 até 175 00 e ',oh pressa° manométnica de cérea de 34
Wed2 até 35,1 kg/cm e se oxida a mist%ra de produtos oxigenados, .

pcsitado no Repartição de Patente, doe Ratados Unido.. da Amérioa

g empreondendo ololobexanona, ciolo-hexanol e outros compostos oxigenados

Norte em 24 de fevereiro de 1960, sob, na 10.647.

auma segunde exidagao em oido adipico, com oxig:nio molecular em pre.
gema de um catalisador escolhido do grupo (MIS °en gate de Manganls e
amt g anés mais cobro, oaracterir^go pelo ;fato me Manter a sa gi.Inda og
OagEo a uma primeira temperatura na escala de 65 2 aid 80 00, durante 1 A
'iMé 4 horas, M-de se elevar, em segunda, a temperatura de pelo menos SaC
leais ata do que á dita primoirà temperatUrei, eatand0 a dita segunda ted

Mehturslo ná escala do 75 2 até 852C.
e
requerente reivindiça a prioridade de correspondente pedido depg

cartucho.
regiamente reivindica a prioridade do correspondente pedido, di

Parto na 1 do total de. 3 pontoe apresentados.

l/
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Ditado na RePartiçãe de Patente, doa Estados Unidos da Amárica em 13 de

bege de 1961
, P101t0 DA.l. 00 total d 3pontos apresentad08.
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rtwa44 p61 oét Offleo dotado de ftima veatos e.4a.Nse, tiae . fi prende â RU

TEMO Na 179.909 de 25 dle moio do 1966./
3Requerente: THE:B. F. GoopilIal-comptfliY./nx.A./.
Privilegio de Invenção: UM P210011280 II APA 'RELHO pn AJUSTE TOPO h TOPO/
PAPÁ MATERIAL pn FOLHA,/

porfiei* da mesa impedindo que:omesmo tombe enquotto sio servidas refeti
oaes 14 entendas doentOs acamados.
Ponto nS 1 40 total de 2 pontos apresentado:is

J-N-Reivjodiçoaçequi
•

.., um processo de ajuste tapo a tOpo para material de 1.
telha, caranternado. . pelo fato de compreender as etapas de colocar UM
par de paineis adjacente entre sii exercer presslo nas bordas margi
tais O'djacentes dos paineis adjacentes, e transferir pores das su
perficie superior e inferior 'de material de borracha de um oainol a4.
Poente jÁra outro./
requerente reivindica a priatidade do correspondente p2
dido depositado na repartiçâo de Patentes nos EstadonlUnidos da Amá
OicA em 25 de maio de 1965, sob no 458708,/
Á

.

-

namo xa 187.222 de 22 de fevereiro de 1967 •
N0 PAULO
Requerente: GERHARD DOTZMANN

.Modelo industrial: "NOVO MODELO DE LANTERNA MANUAL COM PISCA-PISCA PARK
IIZAÇAO"'
REIVINDICACOES

Ponto no 1 do total de 15 pontos apresentados./
64
64
24

1 NOVO MODUO DE IANTr;.NA MANCAI ' COM PINA-PISCA UM/
SINALIZAÇAO, formado de um corpo (1) com tampa de fundo (á), para alojamento/

e

'

73
?R

141

.4 '1• '12

jg

\--68
39

jo_Jrnta

142

130
II kOklaillefflalleielelearld
I

32
3

de pilhas elétricas, comuns, porem agora caracterizado por ser dotado de =si
lanterna (3) de luz branca e contInua, quando ligada, associada a um sinalai.'
ro (4) de cr vermelha convencional e luz pisca-pisca, os quais podem ser li.
gados e desligados, simultaneamente ou não, por meio de uma chave de alava:MOA
(5) com as quatro •posiOes correspondentes ao desejado ao , desejad01.150 dm tals
• toda lanternas 4,
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentadbge

23

URRO No 153.778 de 17 de outubro de 1963.
Xequerentet PIIKINGTON BROTHERS IIMITED INGLATERRA.
Vkivilfglo de Invengão: PROCESSO E APARELHO DE IMBRICAM ME VIDRO PU
NO" ,
'.
REIsumáActszd
1 . Proceoco de fabricação de vidro plano durante o qual o vidra/
tioa em contato com Um metal fundido, caracterizado por fazer teetir O
mital fundido com um gée quImicamente inerte ao metei fundido e com 11
@O induzir a vaporizaçâo ' dae impurezas oxistentes no metal fundido.
Reivindica a prioridade do' correspondente pedido, dePosito60/.
XII Repartição de Patentee.da Inglaterra ' em 17 de outubro de 1962, sob
0.1tUero 39 360 e 4 de outubro de 1963, aob o ndmero 39 251,

Ponto 72 2 ,1 do total de 12 pontos apresentados.

TÉRMO No 186.516 de 26 de janeiro de 19,67
Requerente: RONSON CORPORATION m E.U.A.
Modelo Industrial: "NOVO M0D$L0 DE ISQUEIRO DE CIGARROS*
REITIND/cACCES

1 - Novo modelo de isqueiro de cigarros de formato parda

pipedico caracteri jado por apresentar numa das faces laterais= boto retem.
gular proeminente situado no terço superior da dite face ligeiramente fora
centro, sendo a face poster-tor lisa, ambas ressaltadas do corpo do isqueir0409
A5 jr/s /2

/4

Na parte superior encontra-se umá• depressão circular ' pr6xIma lateral ondeg

IS

migo me 168.380 de- 30 de dezembro de 1964

se encontra também no terço superior da lingueta ' tendo No fundo duas

á4egmeroote..,086RIO mamas nua . ao PAULO

circulares.

Xtlellegio ~Invenção: 'NOVO MODÉLO DE PRATO INTONBLVEL*
REIVINDICÁCUES
'

Reivindica-se à prioridade de correspondente pedido Opa
sitédo nos Estados Unidos t" . America em 27 oNe julho de 1966 sop na Nen,

Ovo montto DE PRATO INTOMBLVEL, formado de_em_prato comum, de

WX4 ye de &leo parodee para,ermozonamentos de 1gua agente, porem coruto

•

• Ponto n o 1 do total do 3 pontoo apreaente40Ç
„

DIÁRIO
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Ofe `CâMko

4
ORMO

F" 1 G.

TERMO N5 186.15 do 17

Ne 186,28ã de 18 de janeiro dó 3967

liequerente: INDCSTRIA TEXTIL PARANAENSE LTDA. = SXO PAULO
Pesenho IndUstrial: "ORIGINAL DESENHO PARA BORDADOS E OUTRAS APLICAÇOES EM /

de janeiro do 1967

Requerente: LUIZ CARLOS RINALDI, LUIZ FEEiNANDO RINALDI e 1 :IERHEG CACHUM
SÃO PAULO
Modelo Industr14: "NOVO MODELO DE CABIDO PARA BOLSAS, GUARDA-CHUVAS E CORRE..

COLCHAS E OUTRAS PEÇAS" .

LATOS',

EgiUJAIDarataa
1 - ORIGINAL DESENHO PARl.BORDADOS E MIRAS APLISAÇOES
:/a4 COLCHAS E OUTRAS PEÇAS, caracterizado por uma moldura quadrangular formada
l itor se:lu:nela idinticas de figuras representadas por secções de tris eepiraia
tonjuntas cujas extremidades sio ligceas a uma espiral superior e uma ipda- /
respectivalente, que me unem sucessivamente à outras secções de trio RR

BEIVINDICACZES

1 - NOVO MODELO DE CABIDE PARA BOLSAS, GUARDA-CHUVAS E /
CORRELATOS, caracterizado por

um disco, em cuja face interior está adaptada /
uma lemina, com a parede inferior recartilbada, sendo que 4 borda desta lâmina esta parcialmente recoberta pela borda do disco.

Ponto n d 1 do total de 3 pontos apresentados.

?areie,

onto n é 1 do total de 5 pontos apresentadMe.

e

d--

a•‘"

Id

TaRMO NO 1786605 da Io de abril de 196d
Requerente: MNUIMAS IMDf0Pq XG.Dk . e SIO PAULO
PrAmapix•Lo de_lnvençaot "MAQUORA RkRá DBOOOROÇÇ*R MERAS ILEXTR130
ROOPISBiOaCtfla

PARA 05901010R FORAke PM" cataotariaada
1301:04Nabe ke ser dOtada de dobe tambores al estruturas simalaree ~ter de /
abas. rada /orekbe2Gánkke. ~antes ~40 a batentes corresEekldenteS, setend0
1.

• SIIMMO N g 17?.''.41

de 5 de maio de 1965.

Tequerente: WA fR VnNTURA DOS SANTOS - SO TAETO.
pedêlo Induetrialt " NOVO MODO DE LIMPADOR DE DISCOS "
REIVTEDZOAUZE

WAVTNA

tais teribWe dtepodetom dgbre ~os promanas, ti,a deles praPa ylveNr*Pte em nta
eteVado . e em pochçeo avangada as sellwao ao outro.
fe.c, ac l do Moyól de 4 pontos apresentado..
p

V41. mate

1 - NOvo modêlo de limpador de diccos, do. tipo objeto do timo *2.
i46.127, ccracterizedo por compreender uma delgada haste, levemente arqueada, • que é portsdora, numa das extremidades, de uma ge,pra inferior,
km formato subeittocialmente de U, com as abes eetric ci o nadae, Para enaftir
Ke e retençio estávt/ no lateral do braço do toca-discos, haote esta j.;
que *em aolidrW, na extremidade opos.-ea, a sselSva limradora prbpriamel
te dita, oomposta a partir de uma placa de base, tendo formato substancialmente retàogular, com os lados mesporee semi-circulares', e disposta/
em plano tangente X extremidade da haybe arqueada, placa esta de cuja
anca inferior projeta-se uma plirallde'.w de deixes der ,erdo, feitae de/
preferencia com del,.(o ios de ceda; t";do cubst?k,ctulmente como descri
t8 '

:iluerede nos desen'r!oe
Bonto ánico apresentado,

Taftmo Na 1,0,140 de
de Merit ' de 3"
Requerente: SPERAY DANO ~OUROU -

Priviliteío de zewen97-1: »nome° me

motige OW

Incaomanini"

aza~ •

Orkkielgeiár.

Têrça-feira 9
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2,

--

1 • Ui processo para.produsir una linha de retardo eletedaddiffili'.W tipo 010 utt3.izaum fio na' forma de uma bobina dimáltiplaa capim. - lema meio do retardo, oareotegaado por compreender a traneformagh.e.
to em uaa bobina, em urna feras que suporta oada U
: ma de suas capine .
•paradamente; o tratemanto térmico do fio de mode , a ~ovar *Uai 88
lenaame internas nele existentes; e enquanto mantendo o fio sabre a /
Uma, a /lama* da bobina aos outras elementos-da referida linha de *tardo sletroacástioa.
'•- Velvindioa a-prioridade do oorrespondente pedido,depowitado/
a EePertigao de Patentes doe Estadoi UnidOs da,4mérica do Norte, eia/
.
de abri/ de 1865, sob o numero 452.274.
Ponto nE l. do total de 10'pontoa apresentados.
es
IR \I.
01

pre, -470.4TO Ge

Março

Ue- GUT*21' Ge

1971 831

'1100.

Ra:Luarentos BeRCLIO GUEDES PINTO e W IANUELIdARIA,E+ME MIES -SX0 PAULO.
bedel* industrial, noNOVO MODELO DE TA • ' CONFIGURADA Em MAIARA Ruiu.
eADA.
2EIVINDIGAGGES
- módllo de taça configurada em baúna estilizada,- caracteriza..
do pelo fato quede prevista uma figura dupla de baiana eendo intereeca
da, p partir da altam da saia, :por uma divisão cons.htuida por_ uma
parede lisa conta.. ia por duas asas oujaje extremidades livree definam

um vão em que se aloja uma pasta pdligónal, contendo frutas variadas,
equilivrada pelae miou das duas figuras opoetas estando ambas de bra -/
ços abertas e levantados, e apoiada eebre as Cabeças das mesmas sendo/
: que as duas figuras " simetricas e oposta, apresentam um lenço sebre a.
cabeça, um colar 40M medalho no pescoço caindo sabre a blusa varlopin
ta e uma 'ampla saia rodada, com desenho de fantasia tendo seus .pés apol
adoa nUma'projeçãoa arredondada inscrita em uma prajeçao prismética, /
reentrante_em , relaçao a um pedelsital igualmenté - priemáticoí tudo aube-/
tenoialmente como • deecrito e ilustrido nos desenhos anexo,:
Ponto dnioo apresentado.
6 IS

a, FIG.2
Um -Ne 282.928 de 16 , de- setembro- Ge 1965.
Requerente 'MAIO% DE- MACEDO SOARES . SX0
irát10 Induartrials•MDELO DE TELRA-PLAGA".
" REI VINVICACtSES

•,
/ "MODELO DE TELRAgTACA", de cimento-amianto ou outros matere-/
Ele, caracterizada em eseencia por se :constituir de uma peca 'de pequena
largura • grande Comprimento, disposta ooS curvatura centraí'reentrante
es dila a sua extenso e aba. bilateraia de curva ealiente ou retas, de,
'eptdo febre O. oaibros da-estruture, formando esta telha-placa, de per •
VL I devido h funga° longitudinal de zune abae de apeio, uma individu4
lede no conjuntd da cobertura.
Ponto he

1 do total da 2. uontoe apreeentinoe,
.
-

-FIG 1
'177.907 de
17 de março de 19GE.
Requerente: LUIZ COLAPERRO - ao ?Auto'.
Módelo Industrial , lovo, MODRLO . DE CAIXA W,DESOAROg....
sumo no

REININDICAGOES'
.

•

- 11440 modelo ue ceara de de:maré:a, carzoterizaao por coMPr czn-.( -,
der uma caixa subetercialmente priamátioa-fetangular, feita em peça ári,•.
maior dimensão no genahe¥ Ge preferincii sumaterlal plástico, tendo)a
.
tido horizontal, e com as aresta. e cantos fortemente arredondados, cai
sa esta com a superfície lateral auhdividida em tree trechos, sendo um
'maior intersledidrio . a doia menores extremo, aquele primeiro abrangendo
aproximadamente ao 4" quartas uartea medianas da altura total, e tendo seccao tranevereal ligeiramente reduzida, bem como sendo separado /
dós extremos por dois frizoe retillneOs sallentsa, de eecçâo tranever.
sal seni—ciroular, extendidos continuamente por três laterais Ga caixa
8 mala dois outros também retilíneos porém reentrantee e complementares
daqueles,' looaliz: j no lateZ-al posterior da mesma; e poi; sua vez a-fa
co superior da caixa eendo-provida centralmente de abertura circular,
reOeptora dó uma tampa encaixada sob iii.. essao, e equipada com pegador cen
trai saliente, enquanto que a inferior ou de Una° 4 dotada de uma abar
Cura também circula, /orem eAcin*.cloa, receptora da tUbulação condutora
de liquido, fixada por-duas porcas rosque:idas: e finalmente, das,facee/
laterais de caixa, a . malor posterior aando. proyida,de dole_orifición eu'

Têrça-tetra

9

CLARio 07. 1e31it: ('jj-

—
/3erlkil"fie , ona'54er4ãès,mm*3zialo anelares, g servindo para a ouepen-/
mão Qo coaáento, enquanto que as menores são dotadas ambas de-earerj..edee
tio altperior, de looalizagão e4'lativa pare o booal de entrada, coa por.%
outro orif.ttio, looalicador/
AO de fIxagRo, e apenas uma delas .tendo
mental
oillnarieo,
atravessado
pela extremidade de ama
'1m n,,tqcono
retilínea de comando, da qual pende . um longo cordel, com manoPlu/
1eoe_
extrema em remato de eapiinule: . tudo substânciaite~ ,domo descrito e i
1uatra0o.-noe daeenhoa anexou.,

Raivindica a prioridade do oorraponderte j.sdido,daeiA.ado
pm Rapargoap de Pateava. doa Estado. Unisioe da Amémdca do orc., em 24
•

4

ri6

74N

4!0N,
‘4,

?
77

sls.r-pre "

aPresentado.

1

Oe novembro d• 1964, sob o minero 413 567:
Ponto no 1 do total, dm 3 pontoe aprese/meu:e.

73 ! 7;

44

)5.
'ff.J„.e!

43

"
Á

4.3

Ilá40 Na 172,827 de 2 da setembro se 11055.i.
Requerente' W1LHILK NOVACSICS REMO E ANTONIO ANRIgUE NUJI04/01111,11„/
YrivilágAo.de Iareaçame WiTDIMGAb=:/Reivindioadesq/ -

FIG.1
TERNO R e 173.103 de 13 de setembro de 1905,
1/ignorante: UNIVERSAL 0/1, PROICOTS COMPANY - %S.A,
iMíVil4gi0 de Invenoão1 °PR0CEN.80 OONIINUO PANA 1.122. 030010 DE HURDUAIOESRETOS DA GASOLISA"

1 ..Ua osatr2fa54dom estAitiee.de dispoilede cenelatriee *
que elimine mpoessidado de asar dasengordarant4 ealeta.pretes e Iam
Lido:Iro* e AingArAt, eirooteria4do poio fatemai 44 msis.se ao dep.
aumento de traellavadoir* ou 14v4.pritoo, ao 444aquar-e4 iate ap 4114
trifogador,,produa-oe péla ma* oonstraqlo ume corrente da rots00 a,
líquiR0 eaulaiaaaad0 4s gordura* que a ígua'Areast*, qaaileet4 mmaed04
A2 0 a d4CAA AO, AhoRMAMeaded
„

Ponto At 1 de total de 3 pontoo 4prosontlidas./

R4nVI1dDICA00EN

1 - Dm pracearia obuwinuo Para 4 produção de hidrooarburetoe da ga . Colina, por craquenmento catalítico de 6leoe hidrocarbonadoe meio' pesa- .
, do., em que uma corrente de carga hidrocarbonada contendo dleo frasco e
, éleo de reciclo 4 submetida no contato flnidizado com as ' partículas do/
. catalisador puma zona de reagi°, sendo ou produtos de /sanearei° Éldrom/
' carbonado* *e:sarados dam partícula* do catalisador coa gos estão em coe
tato, contendo a* partIoulaa. do catalisador aeparadas u• dep6siio deo Ao.
que e a gudo subeatidae a um contato tlnidioadc com uma corrente de gde
tionterido oxidais numa zona de regeneraçio ' seParada oca a formação de ga
Gee de oombustão,:a estando oe,gaaes de combnetg o eeparadoe tias partoU
las do catalisador quente. regeneradas, sendo ar partfonlae da oatali
' nadar guantes regenerada. separadas a com um teor de coque reduzido retornadas a sena de reaçio, e sendo n temperatura dezena de reaoão • o
t emo° de contato da corrente da carga htdrocuarbenadaeom ae partieul•e/
do catalisador &anatado* para •tatuar elbre as pártionlae do cataileatir
em zona de reação, uma dl/To:agia de ooque que proporciona na zona de rl
maneração usa temperatura de reganeração acima de 621 ,0 enquanto a :tugi
ma posterior na porçie superior da cone a. regeneraoão 4 controlada por
megulaaão do caprimerho de ume (sarrenta gée contendo exiaGnio, cara'ote.
C:ado locava moendo atingida uma temperatura de. regeneração acima de /
obtida uma conversão aumentada 4* hidrocarbureto• 04 e mais pl
' nada*, fervendo na falua de gasolina, medida :somo porcentagem em volum
Ilimuld0 de 61.0 frege°, pelo "aumento da produção nítida de coque, medi
MAEO porcentagem om pico do óleo fresco, por meioe doe eatágica da
it:amento dA taxa de ciroulaoão ontalltioa, bem como ao menos de uma doe
1100191.811 propormlo do élao de reciclo ~lido para com o 6leo na .nor
NO-IS da oaraelddrocarbonadat ~imatura na tona de reacão e diferemNE de

teamoretama extmalteD4 de ~soão a Cone

CARD X* 179.731 d4 31 de !dato de.1,61.
Biquara:te: ROUX RAA8 001~.
Privaisio ao xnyánoo; UB= 1,011I-1111120k 419=0114. 91411 DM MIM

51XYL 701/1110 Z1311 MOEM MU =Pala '911
XOPI/10/120110001a0"
~gala
- EMA resina palt.ifi1io. modificai* oco Um Medificador polímem.
ro-oompreendendoroo-rolimeMon de aorilato/metaorilatc caracterizada pom
cronsiatir o7nodifioador de 40_4 .'85 lard44, aR ,8440, de lat P01124ro dAl
tipo borrasta prd .formadade as dotar aorilato g. 02 a 08 oco 0,1 a 5/4
defi4monBmero formador 84 liaaqSaø. às:sada-NA: tendo uma'"Temperatuna/
de4.¡dro" SaferimM a 0 09, 400.i0 a 2, partes. Mo sério, de um 0°-DOlíme..

DURO OFICIAL

- feira 9

Marge de 1971 tillt

Ii4emeLimakés imokflattia 4 0144041ii4e

Cs euro de um lieteoeid'ate Re 'elieble aa el a 0*, *RUN Mia .tleatitemisiev,rs
0*n014 . 10. 5 e formada Por pairowieastio um eido& /
Li vidro" de, pelo
presença do poliamire de tipo borrsebe.
Reivindiee a Prioridade do Pedido oorz•ip.adarbe, daps~ /
me Eeparfteío de Patente, doe Eetedos Unidoa de Andreas do Wrftee, IF
de setembro de 1944, 80 e níaero 394 071.

11114

ómerymmiokt mi

41$0, fkwesirbetio me beepeoble% dm ~ale, Ai Weelmse, ea ai de Imeho /
de I", str4 • PAI rtMtgi/

Nate iaa 7. dia trig. ela 7 pontoe ipreeentadeed
ri

•.1

Agow%k,

Ponto nft 1 de total de. 13 Ponted.a~a4R9*.
TitRMO Ne 17a.aLa de a7 de agasto Me 1965./
Neqaerente: OONTININPAI, CO COMPANY a CIA„faX,A‘f
pria-llisoo ae laweaslag DINIESPAO ii.inti geekrzeià 114 ( 9irafra IPLÁ) „/

#/.4

Nnx ne,n.N.
`"Wea,a

Be /

~,1,2_2,....at
a

Apartaboftera Imprimir eletroetátioaaente agire om-eubg
trato. aliZA~Là2) por compreender ene GeiX4, um !larada de base co.._
locedo eedjedente 4 UMA peite de aa1Ma, ma* tele ou estimell colocado' Ge
tre o substrato e e elítrodo de base, tendo e onixe meios pare alimentar

.

Ni! 172.093 de 13 de agbato de 1965.
Requerente: AIR REDUCPION COMPANY, INCORPORAM - D.S.A,
Privi/faic de. Invenção: "PROCESSO PARA FORMAR UM COPOL/EYRO DE MOREM,

particulas tonalisentee ao elitrodo de base e meios que permitem trepe-.
ferir ca perticulee toneliesateu do elátrodo de bise para o smiastrate./
A Requerente reivindicai 4 prioridade do correspondente ped&
do depositado ne Repartiçio de Patenteamos Ectadol Vnidoe da imulried 1

DE =TA E PROPILENO, PROCESSO PARA POMAR
UM ARTIGO RICIDO POR TEMWOMOLDACEM• DE DMA COX

POSIÇTO DE co p onnano QUE COMPREENDE Dle 0,1 A
10% PM PESO DE DM MATERIAL ESTAREDISAIORAUBRX

•

PICANTE E UM COPOUKERO E COMPOSMO PARA U.
SO NO PR0CESO00

em 14 de setembro de 1464, ma' o egmere 594.060./
45"

°tø nO 3.-do totel de 44 pintos apresentados./
l'ach.la. A?
2P
tt
23.•
i 16
'ejeld.os

rnen gé.4
6

Yukib

RE11IN0ICAC3S
Um proceseo para formar um oo.:polimerA da olorato de vinil, e
propileno caracterizado por ponteei-irar o cloreto de vinil& oom propt..
lano num ele:teme de polimeriaaçáo contendo um catalisador do radica/ /1
livre uma temperatura do 30 a 75 P C e uma preeeic de at4 17,6 kg/092, /

na.14

4

sendo tal a proporção de propileno que o produto tenha um oonte410 de
1 a 10% de propileuo, em relação ao pês* do °o-polímero e um índio* de
prooessabilidade dinàmica de, pelo menos, 300.
Reivindica a prioridade do pedido eorreepondente, depoeitado/
na Eepartigko de Patentes dos Datada. Unido: da Andrioa do ?Torto, ,
31 da dezembro de 1964, emir .° número 422 619.
Ponto nz 1 do total de 23 pontoe apresentados.
FIO.

36 .CUI°
15

TIREO No 170.755 de as de unho de 1965./
Requerente: CENTRE DE RECHERCHES DE POET-A4OU33011./YEANÇA.,
Privilágio de laven0o: JUNTA DE CANALIZAÇA0 ENTRE DOIS ELEMENTOS MEU

,

az, ma suas partes oilindrioes oom uma bainhe fins rIgide detida a uma

Jr%
/11119."
WIIIIMMIIIIP'
'
Mr,~1111~"
_.n%
nal
•- ~Ne'
MINIIII~1~1"-_n
11115~P"d.

certa diittnoia dee extremidades do elemento considerado, sendo esse /

o

LARES COMPOSTOS./
Reivindieag3os./
1- . Junte de olinelizagRo entra dois elementos tnbulereS /
oompostoa, um de encaixe e outro de extremidede ancho, revestido dada/

Junca, que oomporta um amigo de vedaçEom provida de um corpo macio /

...

1.

el•

O

peligonal, prolongado-por uma borde estreitada no limite do referido /
corpo maciço ao qual essa borde está ligada infamemente por meio do na
reemite de pequena alture e emmernamente por meio de um ressalto de./
pequena altera e externamente por mele de um ressalto de pequeno eltore
• externamente por melo de um parapeite, e (mio ; comprimida entre 81.au
Pere.cia interna do encaixe de aff eus elementos e a eercremidade ;facha/
de outro elemento anqoanto que a borda orletuzde para o lado de entra.
•de do encaixe 4 cerrada el4szlogmente 'Abre a bainha pliXstica que reco
bre o eiemento de extremidade marno e awnsta contra e ressalto do /
nanás, caracterizada pelo fato de ua: o flasge de vocação ; totalmen' encaixe á prolongado"
te PL2,¡::(5.0 no encaixo angennto que o . fundo dZes o;
por ama porOo eilincrict que -tem dm diâmetro me pouco superior ao Ui
metro externo de extremidade oectka, , fC. r^adi), e3 porgRo ril-tndrice

1~I

111

---1

,00
= .

, - -'

,

o.

O

F

2

4

6

'Itivia Na 170.514. de 10 de Junho de 1905./

Requerente: EDHART 00RPORATIONSE.D.A.1
Privilegio de InveniSoa APERFEIÇOAMEDN:_ , EK 1J 1Á
DE DMA PREPARAÇDO INVERTIDA DEUM ARTIGO DO VIDROS

PARA SOPRAMENTO

BeivindicaçOez./
1 - Aperfeiçoamentos esmo-a máquina pe.fe soprar uma prepama.

O sJocrZtrle 1.r.r..m^. én cr'z'ula e, anz,"'xs ,superfícies cilia

ção de um artige de vidro invertita, em um molde tendo orna abertura eu.
perior para receber ame porçâo ou carga de vidro em rus go, ditos opor

drioa s coÃx1aie do

rei:ocas:antas sendooarecterizedg e pelo fato de compreenderem la combina •

pote A eztramidaão

.
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Maidenne de una membrana em , forma de luva de meteria ellanave, que o siem

;tio ee um cadeçome no mepro Zaé; Orglom para suportar.ctite ocedeçoew de
ISprtl para movimento de modo a entrar e sair de engojamento cem o molde

na calma do lede de entrada e que envolve o corpo da válmaia, tendo o dito

ji trno da dita abertura superior; uma chicane móvel no cabeçote de aí

corpo da válvula, mu NUA parte voltada para o lado de entrada, mm dilmetr0

iro 1:44.ra UMR poaição de fechamento da abertura superior do aopremeatei /
le p:eperacro , e para fora ...lenta pomição de fechamento para permitir

que comenta am diregao ao lado de saída, e ficando a membrana em forma de 10.

1

vo, quando o corpo do válnula mit& em poaiolo fechada, *net:ditada, COn um 14/

Wtredução de ar sob pressão no molde para consolidar uma alteie de vidre
an órgão forçando dite chicane fora de posição fechada JIA qual ele coo.

bio livre 1"poriferia do corpo da válvula, no ponto em que o diametro ÕsW

lere - com o cobetoote de eGpro para definir uma passagem para e. introdutor*
te lu sob'pressão; um conduto pare Oonecter dita paesagem 00k Uma tonto
te aJf mob pressão e inanindo ume primeira vílvula normalmente aberta e

Reivindica-se a prioridade do correepondento pedido dOpoi
...Jade Ma Rapart,Ca0 de Patentes da Eolanda sob nO 301.432.
Ponto n* 1 do total de 4 vontós apreetotedoe.

una zegunda vélvula normalmente fechada; um órgão operível sempre que o
oitavo cabeçote de mOpro engaja o molde, para abrir a :sancionada segun.
Ia vilvula; e Orgros.aeletivamente operévoie sente quando o referido/
cabeçote 1e sOpro esta engajado com o molde, e fim de feohar a Oitacia /
01110 t ri a e fechar a citada primeira v3.vula, dita primeira vélvula mando

adaptmde para permanecer fechada devido e pressão de ar no mencionada' /
condeto precisão este que ser diseipade sómente mediante fechamento da/
refel1da segunda válvula./
A requerente reivindica a prioridade de oerrezpoodente po
dido eepositedo nm. Repertição de Patentes dos Botados Unidon da

Mnírics

ou IC de Junno de 1964, sob no 373.981 /
Ponto na 1 de total de 4 pontoe apresen?edee./
OB.

qemo ho 162.137 de 26

de tiOato de 198*

Requerental HARRY WITIIAM TEPPER

F/6.1

U.S.A.

Pri-dilágio do Invencão$ " APARDINO PARA OORRIGXR PR

2I5 06. moetecaln

QXO DA LÍNGUA
REIVINDIOAQUa

-

-r11/
.10
CO

, 1 - Um Aparelho para corrigir problemas de movieenteção dihauguu
um paciente tendo uma Uca, una língun e incisivos auperiores,camoo.,

terizado por cempreenderc meios produzindo UM ~leo poeicionadom AO
dite Ude para estimular a dita llneua quaado a amena é avangado no Olso,
regelo doe ditos incimivom.

rP,--J

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, 4.1,04$4.4o/
na Repartição de Patenteo doa asteOce Unidoe da América da /goete, 4hu EIT
de junho as 1964, sob o :douro 375 712.

#
,g

169.850 de 24 de maio de 1945./
RedderÂnte: PITTSBURCIR PLAU GLASS CIDEPaNY./gx.A.,

Ponto n t 1 dd total de 8 pontoe emreeentedea.

774-1

Pr:x11gio de Invençaos PROCESSO PARA Á FidoIcaeld Da unrát22 mdLTIPLAS

10

DL d:A_DRÁ,Q,'AiktrNi0S./
Reiviadicaçierd
. Processo pare a fabricação de uaidades móltiploe de ecrel
Lrzeslaato, pele fusão de um par de falhas de vidro de redor de suam In
P3s, 05racterimado pelo fato de depositar um material de eaparaçIe erma
cs eap'Arfícies opostas th dito par de fOlhee de Med, antes de ditam 4
Lham dm vidro estarem em contate uma com a outra entoo de fase de gelaigSw, dito material de ~ração ~cio de quantidade e tamanho que ido dee
Ciai indesejável Me premente entra as superfícies que se defroatoa_de mak
dada cpmpaste ou sendo do tipo que volatiliza de entre •a auperiloiee /
das rUbas de vidre, ~agite 4 fase de aoldegmad
Reivindice - se a prioridade do pedido eorreapoademte -MiPeedtt
de *R Upértiçie de Malotes dia listados Unidos da Mário, ma a de me tembrade 1964, dob

OME0 N O

; 3~14!C ie

/IMMO 8* 142.o98 de as de dtáito de 1964./

Shoop000mome KLIMMIM-MUNIAIM-DICIZ AZZIENGSAMLLOULAPT,imehneRMA,/
Padmíltiole do Immemerf•c MIM OSCILANTO COM SOIS OU *MAIOS CILINDROS
TIBM044420/

394.322./

jobtriad/~842.(

Ponto ad 1 do t4e1 de 8 pontoe apresentado../
164.997 de 2 de deiembre de 1964

dequer4:aate2 ;COLUNES POROADCB WELSARD

41

aumenta ou atinge dimanai* máxima.

NOIANDA

Immoneto: 01,ÁLVULd DE Effleascusslos

~age

WILPOLA DM REPERCOSSIO, provida de um corpo de válvu.
que é guiado dentro da dein& e sue, em sua por.ição
eu
menos
aiensmA,
MaM
kebeep #ffló ~te 'bre uma base de ausento, carecterizaie su COlalStir

1 .

Madmho

•aellaate, equipado moa dolo ou varies tembo

sete ellimdt
rmIL da moagem e sem um dispeoitive que impe aos dites cti
iltadree em MOVÁM4418 Iminente orientado estencielmente em sentido /
treneveraal 1 diretor. faial, e em que, com e euxilie de pesou adicionado, a medicina de sistema me sobe aproximada do eixo de Accionamento/
*ti tal ponte que resulte um movimento oscilante aproximodemunte circular, particulermente. assando o termo de petente b ui 1 ulro n a 11.7-!S56
•oreeteneade pele feto de rode,,eilindrem 40 moagem $5,tua,011 aciMel do

DIARip OFICIAL

numa me aalammente e/as0age
ékoLia•Villen40.0cailaftte ne'réatre''
ser no 'Latido do movinenta;dse

ponteira* 4boire1421Wereilleeieredo
lado/esparda, ciallsx,easo.denevimeatemicilente/
le
reallier em se:tido ~traria aos paqtairmdoreltgle, on'etlin
dr.. situados de lido direito do
eixo de NolgameatOepraScatOal'un'ell
'elaimeníoacm4rg1os'àSí'
çt, • que, seja doViditecatcan
ais4issadó do
- que • and:is:ente doa cilindros
nituados do lado_oporto.da etre de a.
cionements, para que a nadissut do sistere,se encontre
rig idamente AO
pua, que passa pelo 'oiro de *cie-umente e,
ao eitum,serpendlealarmemt.
1 linho qaeliga *o cilindros de
moaget,mgtarreate apertem em relaqãe
ao dito-eirs de •eiaaamento./
moagem situados de

Ponto A g 1 ge teta/ de
4 pontos apresentados./
-

3

4

(Seção 41)

Março de
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835

de gonu a soniamair m
•i21 MA44
' vssananomemmenve "MD O OI6000 de
8141.0 si presente, caracterizado por compreender a nujeição de uma eolz
giWaquesa, _Contendo clorato " de 06dío o oloreto da. s6dio,'a preeipita-/
Oo de q4ainquar oation premente:: na referida aOluçao, aue'formem
um
preoipitado innolVel com o entoa do -ditb doido, a,remooKb de quino:si
pariiculan n6/idan da referida nolualto er • quandonecesedrio, a adusta./ :
Mente dto proPOrOen de clorato de sódio 4 cloreto de Odio'da dXta
lução lqualae proporçães-Pré7 endolhidar,. de maneira a produzir uma soin
9á0 para ser veada diretamente ao gerador de di6xido de cloro
ReiVingoa a prioridade AO oorreepondente Pedido, dep ooktadc /
na Repartição . de Patente do Canadá, OM 5 de novembro de 196j, sob O
ndmero 888 379.
Pontona 1,do total de 12 -pontoe apreeelitadoe.
TERMO Wí '3.60'.5S7 de 30de.junho de 1964
Requerente( Au0usT LOUIS MILISR, BEBER WIIIIAMSON WELLER;JR e
LOT BROW

USER OTAN.

'

Prividlgio de Invengão "APARÉLRO PARA LIMPAR FIBRAS TEXTEW
RNIVINDICACCEN
3. . Aparelho para limpar fibras.e,remover.residuoa das mesmas, as

racterizado
por compreender: um rotativo cilindró , limpador de fibras, dia
:p ositivos separador para levar fibras ao cilindro e renovar fibras do ci.
lind r' e, pelo menos duas divindes faceadas essencialmente planas entre Ca
diapositivos alimentadOr e removedor de fibras se estendendotransversal.
mente em tOda a largura do cilindre de limpe za e die1gidde Para fera ated
talas, do.meemô; as divisões faceando numa direção da retação do cilindre
e ' catre divisão júnto com UMA adjacente diviaão.defiaindo'nma região das%

17

12

TEMO Na i61.042 de 22 de julho de 1964./
ãequerentel CELANECE CORPORATION OP AMÉBIcA./Z.U.A./

moço de reaiduoe aberta no fundo, uma tampa contornada para o cilindro,.

PrivileOsorcWItAvenção, MORRO PÁRA A PRÕINAO DE HAURIU PILAMENTAR
DE UM POLIMER0 DM OXIMITILENO,/
aelvindicaoSea./

Á
.

Prooesso paga a produção de material xilema:me de AM /

polímero di- oximetilenO pela extras2C de material , em flua°,
•

ooMpreen.

dando o polímeroTatravs de -orifícios para o interior de uma Atmosfera,
a ama temperatura abaixo do ponto de consoltdeçAo do material em fusão,
pa.4t..i.Ade peie correlação de
visaosidade do material em fdeb, do /'
regime de cisaihamento, da redução e da extens8o de qualquer trefilamea

de limpeza localizada seguindo imediatamente as referida ,' divisgew na di.
reção , da rotação.do cilindro, a .tampa contornada sendo espaçada da super.
fole-do cilindro e.se estendendo da p rOxima divisão adjacente ao dispoaL
tivo removedor de fibras, e dispositivo para segurar a tampa contornada 11
as divisões no apar;lho.'
A requerente reivindica a prioridade do cerres Pondenee -Pedido 64."
rositádo na Repartição de Patentes dos , Ratado!. Valdpa da'Amériat, 4X W.
de agasto de 1963, sob n a 302.486.
•
Ponto n g 1 do total de 6 pontos apresentados.

to ou estiramento A frio para produzir um material filamentar dotado
de

um grau átil de estiramento elástico./

--

A requerente reivindica as prioridades dos oorrespandeAtes;
pedidos depositados na RepaCtiOo de Patentes dos gitadoo Unidos da Amí
rito , em 24 de julho de 1963 *-31 de janeiro de 1944, sob nas 297489/

e 341.7E5, respeotivamente./
Ponto ng 1 do total de 8 pontoe apresentado,,/

7:91:
ZgV-z.
Uno Na '155.304 de 10 de detemWo de 1963

o

:,elaerente: METAUURGICA WAIIIG S/A = RIO GRANDE. D0 SUL

TERMO N2 160.462 de 26 de junho de 1964.
Requerente: CASSOU AND CRANE CANADÁ

1-Vilegio de 'Inver4c: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU REMATIVOO A QUCimADok A GIMRWINDI0ACEES

Privilégio de In:v.114o: "PROSESSO APERFEIÇOADO PARA A PRODUCXO 1)2 DIOXI
DO DE CLORO',

r
n '

REIVINDICAORE

▪
- Processo aperfeiçoado para a produçEb de diókido de clorc,pelr
rea.ção em um gerador de dióxido de cloro de uma colVeão ocza. co .,Itend

olorato de sódio e. cloreto de sódio, em - proporções pn4-esceruidae, com
Á40,A4

Aperfeiçoamentos em ou -relativos a queimador a age,
e,
capas estamp adas, com reentrânci*Ve aalitfficias correrá!
1-,17, sondo justapoites e fixadas uma 1 oatra, formando a ga
-,Aribuicão de gás,. planos de 112a9a0 egmere e tOule"
-

•

-t?.s.

e d e . ar.
" T'di,tcr 11'9

r

do total 'de 5' pciii[t: 9.1rasela.dadt.

'
011,gfé!
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ammememe

kINIZ=isia

cissage das catadas pertionles . ao citados pontos./
Reivindica-se a prioridade de pedida orreepondente depocitado AIA Reparti/Oto de Patentes dos Ostados lUnidoe de Américo', em 19
da dezembro de 1961, sob na 160:526./
acto na 1 do total da 31 pontos apresenteoeid

TERMO N a 135495 de 27 de dezembro de 1951.
Requerentes GENERAL MECTRIC COMpANY - U.S.A.
Privilégio de Invençãos APERFEIÇOAMENTO EM MAQUINA TE LAVAS ROUPAS'
nrivnfincádre
•
1 . Aperfeiçoamento duma maquina de lavar roupa de eixo vertilal,
carooterizado pors poça de (contenção de roupas e de lkquido incluindo /
um receptáculo de lislaido relativamente grande • sulistanoialments-imper.
fur ado ) u4 Cgitador montado com mobilidede,,eetendendo-ee para cisa dee
tro de dito receptaaalot meios para efetuar um mOvimento de laVagem pa.
ra o dito agitador; uma c8sta relativamente pequena laulmtanoialmonte
perfurada colodada sUre dito agitador e mOvel cits; 01e, dita casita tem'.
dó aberturas de transbordamento adjacentes ao tho dela; uma solida de
líquido oloade para euprir liquido à dita ollet'S; Meio de bombeamento
dispostos para bombeer o liquido do dito receptáculo rara fora atravíai

nino Ne 355.154 de 4 de dezembro de 3.963./
Istagnareute; GENERAL 'ELECTRIC COMPANI./E.c.A.,
11Privilé9io de IAVIWOOS APERFEIÇOAMENTOS EM PROCEodO.PARA PRODUZIR
Xxxpo DE coam A COBRE METÁLI(.'O./

i-

L
RaiVaildlo*C080.1

processo para reduzir Oxide de/
preparaglio
de uma GStura da rea
4
qoe
compreende
,
Lebre metálico,
Otoveantorme descrito e ilustrado acima, que tem como componantea ativo carbono, Oxido de cobre e co ólorete de metal Balanceada 406./*
cloretos Metelicos aIeálie • dos cloretelemet ilices de terra alcali"
:/11 Isplecimento de Mistura ao reaçao Sob uma temperatura elevada dormi,
Período de tempo suficiente pata resistir os componentes ativo 4
. , ta ma
Reduzir o Oxido de cobre a Obre metálica, caracterizado pelo tato de
'pua 4 referida Alistara de reaçite inalai cloreto de cobre e/ou oxide.
3. . Apartelçoamento g em

dita asada.
Reivindica n prioridade do correspondente pedido, depoeitado/
nn Repartição de Patentes dee Estados Unidos da Amério do Norte, em 3
de janeiro de 1964. ebb o namero 80 497.
Ponto na 1 do teta de 17 pontoe apresentados.

;et° de cobro./
J I"
A requerente reivindica os favares de Convens/Mo Interne
"Cionál, viste ft presente intençÃo ter eido depositada na Repartis/Xe /
enoita de Patentes dos Estados Unidos da América de Norte em Z de j!
Mira d.3.93, ea b o d o 2.48.880./
Ponto na 1 da total de 3 pont o! direaeotidodil
2111040 Na 145385 de 11 de dezembro de 1962./
18equeren'Ap OBRES OMINO FIBERGLAS C3RP0RATI0AJE.4,4/
Wrivilágio da InvanOot REPORÇOS DE vipap prooso COMPÁTPININ DS LUPE 'EXORES CARACTERISTICAS IB

LIGA00 Zum-2440d
Reivindloeddee./

1. .tha reforço fibroso absorvente oareeterladdo . por ema »

yeacadak iraa plaraximade ao sibm de vidro agrupadas em,posieRea'subs..

ll
/1

.
TERMO Na 131.639 de 11 .de agasto de 1961
INC
-E.U.A.
INTERNATIONAL.,
Requerentes RALCON
Privilegio da invanceo "APERFEIÇOAMENTO EM PROCUSO ás rouiticágo DE g/11•
Is

ABIVINMICACOES

Ar

ft

DRIDO NALCCO"
1 . Aperfei ç oamento em processo de fabricao4 de anidrido ralex.

FIgJ

co, incluindo g dealdrategio de ícido meleico e, eventualmente, a superig

%Molemente. Paralelas X bane ouperrioleo por rereatIden ema uma com.
Opholdo oue coagiste de uma dispara° de:
a) umirpluraildade de yertionliiindivIdukte tendo um dl!
adro Olfato ao Omito doa citadas ribseit do vidro.
5)-umaaterial tormidor di pelionle xesin030 colando 44
Nataded perticalaa as eAtidea auperficlea e
am gigante de ligagio escolhido no grupo age camalote /
kft'égepoateaugence-litaml000 tendo ' pelo menor, um radical, diretamom
AkIN 1/1000 O atoo de allIcio, • *amplexos de crome tipo ~mar
incude es alteado /1~ afootedea e impedidas de intimo'oontacto nos/
119311801111 RALO INORWilgte algtenten entro !broa adiai:cato pela pr.

I

turagão do anidrido 'aleiro formado cosa ícidO maleico impuro, que podo conter cido funmérico , resinas e, ao alcatrOes, caracterizado pelo fato
de iet e mistura, eventualmente supersatureda, de toldo e de anidrido mu..
laico', em contacto com partes do aço .da , aparelhagem, submetidas um aamg
cimento correspondente a uma temperatura das partes de aço de pelo menosle o , durante tal contato, a fim de evitar à aderandla ou engrudamento Ao
mistura no aço
.1 requerente reivindica g pricridíád do correspondente pedido ..at'
quitado na Repartiçào de Patentes dos Estados Unidos da loírica, em 11
de agOoto de 1960, sob n) 48.843.
Ponto i1 2 3. do'totei de 6 pontos apresentado.
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-T/1/40 W2 102 587 de.22 de maio 4e.1958
Requerentes
THE /ABC= a 'WILCOI COMPANY . Yrivildgió de Invernias _1, UM Eggpa . miclaull
PROS3SSO 3.40. OPIROW. E3IrDrniatCh6
. Umproceeeo.lara etestrelar um reatoi. meeamerseeopreendendo . um ariano de materita fiesuravel ou umacombiampitto
ae ma'
tórial fiaeureivel O material
em ua ndóleo, como Werriaeca
. ast'.
- tioa baataás ma uma pre determinadiaoderago de neUtron,
carece-se:1Np .
do pelo tato de alimentara moderação al fim de manter a#a mmea 0Anftek
naaaedida que o material fiseurdvel 6 coneumido.
'Reivindica-se prioridade dó aorrdapendente Pelada,

,a1

,poeitatto na Repartia/o

de patente* doe Detedoo 'huidos ag 4rag400. de
" Perto, em 29 de mala de 1 9571 n012 0
.2112 662458.
Ponto no 1 de 4 PontOts apresentado..
FIG.

1u 11,1.917 de 21 xle julho de 1959.1 _
ReqUeoentot TE DOW ~um, apounducf..A.,

Pri-wilegio de IAVengo, 4Anuro ZE unoL,pz trao'CV MOEM Ifflir
netaindicacties.,
40

[a
.2.aRMO NA 109:388 de 25 de =nade 195!
Requerente: TEE NATIONAL CASE.REGISTER COWPANY - !LUC.
Privildalo de Invengos 1 COMPOSIOCO
'PARA PITA Aigsive. n
•
.

1 - Laminede de lençol de vidro lka :ateria sAmiliC coma
preisailendA uma pluralidade de oRmadas ligedes odesivenente,
earlieteoi
'medo pelo 'fato da camada cacemadas adeeives ounautdrom dum contem
o
.rem uma resina spoti mirra* ou madurecida que, - em sue estruturil qgí
04,10a, encerra, como um componente integrai, os radicais do ge ande
pau100110ao 6,11C015, 00m0 nex1111110ante.1

'REIAINDICACCE*

- UM oonspoeigo:para-material adesivo, que ea-torne
.adesivo pela aplicago de eolvente, caracterizada pelo Tate de compup
•nder adpaulas tieroacdpicas que contam solvente liquido e sao . rómpiVeie, com paredeafeitaa de material órdnico polimdrico formador 'de
película, e um: material adésivo substancialmente sonido, finamente d4
Nriclido, que me torAa fluido; s adenivo pelo ettravanamento doaolvente
ao serem rec.Pides as ditas cdpaulae.

A requnreate reivindica a priorld4Ww , do corefookdonte
dido depositado na Rei/artigo 4* Patentes nos MA.M.,d1 late&ea. IML/
Z3 de degmbre de 1958, sob ' apa. 783.189
• 783.394d .
'Ponto Ag I do total de 2.4 Pontos eprecentedoilel

Reivindica-se prioridade do córnespeadente pedido, depositado na Rópartigo de Patenteio doe Eatados.Unidoe .da Amírica . do
'Porte, em 28 de maio de 1958, sob ne 738.274.
Ponto 1 de 6 pontoe apresentado,.
FIG.
"

22R80. ! I 44.390 de 29'de:Àuisho da..1959
Requerentes TEZ SEERWIN - WILLIAMS COMPANi
!kg,:
!,r. áviugio de In-v ingas • !Unau pr nolaudrn

nnini410.~3..

r

80 DE MOLDAM *
REIVINDICACCES,

-

Uma mdquina de melada= caraeverized1001m..Tato de
que .uma caixa
de tundisgoaequeleteada.6 ¡aa'vida'pera
lo,
ceameles pewneadores horizontais eendo looalSmaleslateralmente.1
do lado de tora da :dite baliza da fundia/o.
R eivindica-se prioridade do
eorreeposírenté pedida, da,
paei.tado na R
epartigo de Patentea.doe ratados tinidos da Amdricti AO
Re»
te em 9 de julte de'1958acb n o 747.474.
Ponto. ne 1 de 28-peatea apreaentadca.
-

TREMO'pe 111.551 de 7 de jUlho de 1959
Requerente:1IATION/11,
TER
CASE REGISTE/ COEPANY UM.
w4,414.4. s. v.vangeS PROCESSO DEE:OEM.44E0 DE COSUDEWDEMAN
PAREDES QUE .CONTEK . OLIO 2À3OIP8ELIR MITO
" T.4 POR I=
ntronicacar3"
-1 - Uma{cpsula mur0006pica contendo dl•* • que t ua 2O'
eiob preorço, cts;toarizada por ficar o dleo . envolvide por tala ~I
de .hneerno cones4tuida de um material monOmero'polinerizado
formador. de película, inzoldVel em 61,09 aderente a 'pai Pfflit_

icb

838 Texa . fefra 9

CCARIO GFIC1AL

ltilrofild
ét externa formada de um material eoloida/
Jacado cálido formador de película..
Reivindica-e* prioridade do corrompe:denta pedflo, 'dopa
a'.tado na Repartição de patentes dom Estados Unidos. dm América do Ror.
em 14 de julho de 195.s soN o nk 74.512.
Ponto n5 1 as partos arreee,teds*.T3BM0 N v 123.772 de 26 te outubro do 15V"
Eiguerente: COLGATE-PALmttITT centxr

Seço ni)

nitrila, pela operação da enxertar na onirto centre..1
. mu CC:-.", ?fMer0 do
aorilonitrila r^,L.tcao, cotando a parto centra: tia ter'receern eu uma
proporção de 2,5 a 4,5 partes ror nrte de c op olímero'rer.inoso en
xertado, e estando . a acriloni:rilu r-Loento ma porto control de tipo
borro:aba em uma proporção • de cerca de 5 o &arra de /5 rui-tos por 100
partse do moncl ...oro total mondo na fabriendedo dita p:rts
Ponto n v 1 de 15 Pom.:a krrooent2acm•

P! d.vil4gio de Invencães COZ2VSZAT UnE212NUt

25

bya

1 - Uma mo.e'jemiia dtterrs, erdpria para formar 1121
detergente, a base de sulfor tc . 'cuilAeo.e cont,ade em :as

rsta, mais de 75% de detergente orgânico ci.,t‘ticc 11..-..2%tivo, corsofe'sizado pelo fato de 0(22011ej baseado enre o pe g o do detergente, uma
de'
pÁporção preponderante de at‘ gct, da rrOfer;="13., da 50a 70%
20,
em
média
8
gru:ye
nulfe=t0'tercmN!:3Le&.:
e
n-alquílico
cem
to
fon
a
sui
12k6 dtomos de carbono por molécula a.de . 5 a 40%, de preferencia 10
a 'i5$ de benzend sulfonato de alquila da cadeia 11~, toado 8-20 e,
1
eis imédia 12 -16 dtomos do carbono par gs%pa als.
1 Rairiatioa-ec primettrdt do correepondeats podido, de-w
pot,itado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da Amdrica do
Uo i te, em 26 , de outubro de 1959, sob o na CM,565,
Ponto ne 1 de 10 pontos apreaentadoiL
1
TElíTO W*,222.,43 de 9 de setembro de 1960./
ReqUencebee EAMOSAETTENGESEILSOHAFT./REPNBLICA FEDERAL AIIMI./
I
Prip.16gTo de lnvençaes APERFEIÇOAMENTO 1m MATERIAL 00PIATIM DE
DWSOTIFIA Er ?ROCE= PARA A PRODUÇXO DE ORIGINAIS INTERMEDIÁRIOS A.
PAR IF rns. ninava DE DIAZOTIPIA./

L-2:2:1--zen
-- 401
is

-- 421

p5,
TERMO Ne 169,38 de

-

20

Ft3.

4 de calo de 195

Requerente: PriTI:AMPS Sil ILLT:RIAS RETN1724 DTLEtJAL:GTNJ e 510 PAULO
Privllé,zio de invenção: "AFT=EIÇOAMENTOR AN OU RFLAT/72"7.
VEIS PARA SELAR GARGALOS DE VASIIRAMES"
rEIVINDTTSÇO'n

/ . APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A TAMPAS InvIOLL
VLIS PARA SELAR GARGALOS DE VASILHAMES, caracterizados pelo fato de a face/

superior da tampa ser formada por uma nervura circular independente da aba/
lateral do conjunta, mas lida por pequenos filamentos dintribufdos na pe.
riferia

1/0mindicaoleed

lonto n v 1 do total da 5 pontos apresentadoa.

Amardelzsmemmto ei meteria/ cupasevalle c* eisto'llana
warej a..emodudito de originada intermediardee t compreendendo, ma !suporte
Sra+parente e uma camadafUtmemenePeel, carectertzade pelo' feto - da
eameAa fotosseneivel conter um componente de diazo-compostos, corre!
-ton2Intes f6rau2at

)
7

,
,
qp
Ll Ra, a El

algalficsma grapor alcolla dom 1 a 4 Atoem de ser .bono, i e um componente de co pu/a9 a o* to grupo omotitoido tO .2(1*"24
deno4 bidgoecoldvde como cotam creseli suma, trimetiltenol e/
tiongieres, podado estar aubstituidoa por radiola. hidrosaolubili ..

na

sant,/

ii depositante reivindica a prioridade do , correepondente /
pude depositedo pa Repartigh de atentes da Aemaanbe, ea 10 de se
tombr; de len, sob, onelt33671 21704,712,/
1 , Torto zs g lde 'bota drepentele apreeentedoe./
NEW 1111Úterdefoi?
"
'Zombemo de,19ta.
EAquerírÁrl =E GOODUIR TIRE e IDEM COttPAES - 281.Ut.
INPAPAlfgio delnvengiot o PROCES60 PE ETDDUSIR trit POLtMERO DE XURI°
DIPO. BORRAM "
REIVTODICAOCE

1 • 1 ... Yroceeee de produzir um po]imero de ensarto de til.
titirme4ki. earacterizado pooLe fato de ter UMR p,..Md central de um poli.
~O d2I tipo bora:teta, de- um proporção csnor de um m onemero . vinil-arogtiorhaaa trata~

1

464Çr de um monerero di6n600 conjugado e acril(n

TEMO Ez 120,.92e. de 6. ds julho de 1960
Requerente: ARTES LTD., - PEASÇA
Priviitgio de Invençaof" ÉROC2230 £1231,3/Ç0AM0 YREd Á 71122/0410 DE
COPOS DE PE E ODJETOD 92ESLAJED ., UM OOND
D±SPO5XTZVVS PARA A EXXCUOICDO MESMO

A

PJZ VZ0Á0C

3. - Processo aperfeiçoada para fabricaoro de copos de p6
ou de objeto similares, oaraotericado pelo tato de compreender, man..
oialmente, ce eitlIgiós ou faces de: •pratabrioar uma copa poria meio
convenciona/ qualquer; colocar esta COSA, ao Sair do molde, abra um
suporte rotativo, e soldar ao seu fundo, enquanto ela ainda estiver cot
temperatura, um caule e Deu pt, obtidos, mediante colada ou fundigo da
uma massa de vidro ou de outro material ;estono, em um:rade composto e
de abertura Comandada, o qual compreende, de tua2ads, elementra
rios cum o suporte rotativo, ,e, de outro lado, e/ementorac-rotativcs,
com os quais coopera ur cabeçote da moldagem, animado eimuldneamente/
de um movimento de rsktção e de lua movimento ardei retilíneo, aeseguran
do a die*ribuio g o correta da ze;ess paetoea dentro do molda, em combinação com o efeito de vácuo criado na cavidade do molde composto ., asaegurendo a formação dó cattl,e dOroóulo; . uaa„ver,efetuada a eoldagem dama-

Têrça-fera 9

DIÁRIO OFICIAL

let ~tosa fUndida com a 00p% . * vidro, ou outro objeto, aceiaterminah
,word automaticamente retirado oe traneferido à cotação de acabamento.
Reivindicamos prioridade do correepondente pedido, dopo..
aitado ma RepartioRo de Patentes da lrança, em 10 de julho de 1959, eob
0 O 79.953.
Ponto me 1 de 3 pontoe aprecontadote

Seção

til)

Março de

1971, 839

TWAMO W 2 223.286 de 7 de outubro de 2960

bequerentet . Sulli" RESEAROR DIMITED.- INOLAWRA1
PrÁ"à1 41 0 do Invençãe% " PROCESSO 2,02é A, PREPARAÇÃO DE =MOO
4.1.0002 E2STE11il Novod E oompoonOld,
LUBRIPIOANTE6 BUSCAS IX MU POON240

-

plYZNAIOA002a

1 - Um processo para a proparago de anoddoe
nos não 'Murados tendo dois grupos alcoila ou oiolo-aloolla eubetItia
ántee no dtomo de carbono beta e pelo menos um eubetitainte
ou ciolo-alooila no dtomo de carbono res pectivamente, seus aldeído° ti
saturados correspondentes, al000iá eaturadoe e iateree, oaraoteriawda
por compreender a interação de um aldeído alifdtico aeounddrio dom na
alcool alifdtloo não saturado tendo uma dupla ou . tripla ligaçgo na
pociog o-2 e pelo menos um grupo alcoila ou ciolo-alcolla ligado ao g
tomo de carbono não saturado na posição-3.
Relvindioa-ee prioridade do oorreepondente pedido, me•
poeitado na R epartição de patentes da Inglaterra, em 9 de outubr d do
1959, sob ne 34279 e 33 de setembro de 1940.
Poeto nó 1 de 32 pontos apresentado..
7'RI110 NO 128.184 de 7 de abril de 1961
Requerente: MERCK & CO., .IRC. • EIMID.
Pnvildgio de Invençãos"PROCESSO PARA PREPARAR WOVOS ~C-ÁCIDOS e
pEIVINDICACCp

!ROSO '.12641,:dei. 14 de oetembro de lÇãO,
SéqUerontel GENERAL ~ERIC migurr U.O.A.
PrivilleSo dm Xatrombe UpERPEEÇOAMENTOR IN nocessosn PWWWORSO10
DE UNA OPtafflOPOLICIT~

1 - Proceeeo pare preparar novos emino-deddee de tta
Ws.1e

fi

~GAMA
1 . Aperfaigdamakeet em proceeetc pare preparaoão de ume oseeS441%4
allocana . da féraulat
,

ROO-000Rn

4.

.

ER)

)' no-

em que A . 4 o Mele° ad amt Alccol polibidrico alifaticd saturado, R 40M
membro escolhido da ciasee-conetituída . pbr radicais ladrooarbano mons%
lentee e .radicaie hidrocorbono monovalentee subetituídoe, R' é eeenhi.
CO da caneles conetituida .por hidrogênio e metilt, X 4 um inteiro isola
ao número menoe um de grupos , hidroxila • no álcool Polihidrico do qual A
é derivado, o 6tOmo de carbono oorbonila é anexade a um outro atom de
carbono que não um átomo de carbono ligado por silício, a tem um valor
desde 0,01 a 2,0, b tem um valor deede O a 2,49, a soma d+eb lama
o desde 1 a 2,5, 2, é um inteiro igual a pelo-menos 1, e n é um inteiro/
igual a desde 2 at4 18, caracterizado pela reação de um estar álcool /
polihiároxila de uma silixnna alquil carboxila. da fórmulo,

HO

AOCC

E -I
Q4 O 4-nmh
V. 71,
--í..
2n I .a
[
a, b, n o.x oiço como 'entoe descrito, com óxido da etileno
x

em que L.

21

da óxido da PrOpilenOó

Reivindica a prioridade do correspeudente e6 do, dépoeitado
na lopar-Jicãe0floial de Pa::ertce doe Estados Uaidoe da América do 7,'or.
. _
te, em 16 de setembro de 1'2:59, sob o número 840 245.
Pooto-ng 1 do total de 3 pontoe apeeentadoe.

mel

2 -C-000111

ca qual é alcoila inforior, 22 4 colecionado do grupo que conele.
ta de hidrogénio e alcoila, R3 é Re cio, cada um, eelecionado do gra
po que coweiete de hidrogénio, e alcanoila inieriOr,' X é colecionado
do grupo que ooneiete de hidrogênio, halogênio, alcolla e trifluorme
tiles, 1 estando em poeio g o para em relação à oadeia lateral do doido
aminado quando fé:. outro que não hidrogênio, e a é um númoro
ro pOehivo menor do que 4, estando o dito composto na configuração,
eepacial absoluta 1 (esquerda) p sabetancialmente livre da confiou...
ração abeolata enanciomorfa D (direita), caracterizado por com preender
a reação devam composto de férmule
ada -t-a,
(HO),

na qual m 4 O ou 1 com sal cianeto solúvel em dgua e carbonato de a*
ménio ou um halogenete de areSnio, por aqueoimente .doe remontes lie
solução aquosa ativa.) formar um intiormedidrio selecionado do grupe
que coneiste do compostos de estruhara

(OH3 O)

Ui)

compoetos de fdraula

DIARIO OFICIAL . (Seção III)
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W) no Oaaa doa coapostos de fórmula II, 'grosando - os

-

WORMALMENTE SÓLIDO, TENDO POROS ESTIVEIS E INSTÁVEIS AR SUA MOLCULO
VIIVICACOLS

com um doido aquoso para formar no cospe/to de •ettutura

Processo para oetabilização de um polímero normalmenta solide
tenda porções ereta:veia e instíveig en suas noleculas, maracto'rirado por
-

1/1
CE2-C-COPM
(

O)
4

za7

1:4

/"

Março de 1971

conyivtir as tratar o referido polímero co. um reasents para degradar gajp
tivamente o polimero e remover as porções inetáveis do sua moldando".
A. requerente reivindica a prioridade do corregoondente podido de-

X

e as p es:me:, eata andda com dede aelager-fdrloo aguce°, sob Uzessão

Se m. ror na composto 4. c...Tatu:me

positado na Re partição de Patentes dos Estados Unidos da acerica, em 21 de
abril de 1960, sob o :I P 23.658 e 11 de abril de 1961, sob os n es00C096 •
102.097.
Ponto n e 1 do total de 21 pontos asrasentados.
TINnm0 82 129.161 de 15 de saio de 1961
Reotevente: ETHYL CORPORAT/ON EE.UU.

an'2

(510„

Privildg ic de Invenção: " cOmPOsIgIO APEMIÇOffirefO MC GASOLINA 0(d4-TENDO MOO •

e) no caso de compostos de fdrmula III, asuecendo o
dito composto oom um ressente aelscio:r le do grupo sue coag iote d.
tanso &anosas e dcidoe balsgealdricos cosmos concentre!" • produto reaeional dag Neusa aluoese a gudo .srs-sesog to de asoula:
71
OX2-C-COOR
RR2

le* 3 O

REIVITIOICAUSI.

I r Composição sposOliseada do mantendo chum00. caracterizada Por ter de 0,131 a 1,584 g de óhombe por litro 41
assnte antidetonante, sob forma de tetra-aleell-abambe no qual pelo/
menos corsa de 25% doe radicada eloollices ele radicais =til, desdo
a gasolina una mistura de hidrocarbonetoe difdti g oe • arondticog , e

(VI)

os aromdLicos predominantemente metil-boaseneg com de un a quatro rs
dioais me-til e em proporções de 'Arca as 3 a 45 por cento, ao volupara

me, da gaoolina, apresentando a gasolina final um valor antidetonan.

:ormar, cóno no ca g o de aquecimento direto da compostou de Sórmula /

te superior ao obtido quando una quantidade oorrespondente de agente
motAetonante de chumbo d usado coso tetra-etil-shumbo igelailinente.

aeuecido o dito oomposto VI. com doMio belogenlOrico adune°,
coa doido halogenfdrico aquo g o, oossoetos de fórmula V.

Reivindica-se prioridade do Correspondente pedido, 62

d) se desejado, tornando dos coopostma de fórmala 1.

positado na Rapartição de pateatee dos Metade* Caldeia ta Andric.. om
25 de maio de 1960 ao* na 31.31.519 • em 27 da fevereiro de 1961, sob

domposto g de f‘rmula

O n2 91.610.
E -C-COOR 2
-Cá
NH2

r.-N

por aquecimento doe ditos compostos de fdrmula V com um alcanol se

reemonça de tua doido imoral;

Ponto nA 1 de 8 pontos apresentado. .
TERMO 80 131.510 d. 31 do talho de 1961
Requerente. MONTECATINI, SOCIETt GSNRRALE PER L'INDUSTRIà NIMEHARIA I 0RIda
CL - ITILIA
Privilógio de Invenção "PROCESSO PARA A POLIMERIZAÇXO ASTEREO-ESPECIFiw, DE
tUdRES DE VINILA"
REIvINDIcAnd$

e) se des•jado, formando dos compostos de fdrmule V
1 - Dm processo para

..tompoetos da fórmula
CE2sCsCOON
0
'3)

a

pollmerleação esters-essecifica do étore g -

de vinha, compreendido na fórmula geral:
CH = cm - s - g
a
em qua R e um radical alquila, caracterizado porque a polinorizaçÃo °final
ode em presença de catalisadores catiõnicos constituídos por soluções sólidas de um cloreto de tipo Máq., em que MS representa um natal de transiçig.

por aquecimento de compostos de fórmula V com um anidrido alcanoico
Inferior, na presença de na acesSor de ucctone; e
f) efetuando a resolução, por qualquer processo dose
Aim" .ílado, nos seus componentes oticamente ativos de um doe compostos de
Ntmula II, III, IV, V, VI, VII ou VIII, e completando, onde necesOdrio, a cintas* do composto desejado, velas vias acima, ou sfetuan
14 a hidrólise, quando neceseiric, por aquecimento cbm caustico /
iqa0s0, Ideand0 o composto isolado de configuração absoluta 1 (esqui-.

led).
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido de
Odiado nit Pepartige, ae ^tedise dos lesados Unidos d mdrica do
Corte, em 8 da abril de 1960, e p4 de-.agasto de 1960, sob os n es. )
11101¡ e 91479, respectivamente.
sento no 1 de 4 pontoe apreeentsdue.

pertencente

AOS

grupos IV ou V do sistema PeriOdio de Nendelaiev, com trá

tloreto de alunínio.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido deps
o
ditado na Repartição dePatentes na Italia, em 2 do agósto de 1960, sob c .
n e 13.837.
Ponto n p 1 do total de 7 pontos apresentados.
TEMO NO 132.774 de 20 de setembro de 1967.
Requerente: AMCHEM PRODUCTS, INC - E.U.A.

Privilegio de Invenção "C0MR0SIÇA0 E PROCESSO PARA.BEVEST)R SUPERFtelES
tÁT,,CAS
REIVINDICAOES
4 O p.rocesso de avlicação de Um revestimento de fosfato e supez
:/cies forrczas revestidas com zinco, por meio do uno de soluçães aquosas-

comnreendendo como como ingredientes essenciais produtores do revestimento, entre 0,5 a 2;5% de ion fosfato, um len metálico do g ruso oonsistindo

amo V4 128.612 d. 20 da obrU de 39,1

38 zinco e mangenes numa proporção ao menos suficiente para formar fosfato

eaquerente: CELANESE CORPORATION O? AMERICA - E.U.A.

àiácido com dit;oien. fozfato, 0 1 01 a Oih% de ion :ligue', ao menos um ion o

er1V11410 de InVen2io "PR82530 PARA ESTAULIZAR UM POLIMER0 HETtR0GUE0

xidante do grupo consistindo do íon nitrato e do loa nitrito, com uma coa.

(E.'epo I41)

Março de 1971 845

_

nr? a 1% dei'4on nitrato e'0,000B s 0,008%de nitrito, caractezi

kJentYa

pado p6rque se adiniona um composto contendo tititnlo a solução de revestir
to aquosa, hum quantidade'auficiente para produzir ao menos 0,00954 de ti.
tãnin

AEIVINDICAO025

1 - Aperfeiçoamento em processo de encurvar folhai; del vidro peia .
conducao de moldes de carga de vidro atrav‘s de Uma estufa de encurvamentoem forma de tonel, disposta horizontalmente, incluindo uma zona de preaque.

A'requerente reivindica:a priortootan de .errespondente pedido dep2
sitado na Repartição-da. Potentes dos 22.M. da 1m4ria. en 16 de novembrode 1960 sob' n2 69737.

cimento, uma zona de encurvamento e uma zona de recozimento onde as folhai.
de vidro pão sucessivamente aquecidas, conformados para se conformar com c
superficies de Conformação dos moldes de encurvamento do vidro, e recozida:

'Ponto n 2.1 do total de 9 pontos apresentados.
TEUND N o 134.968 de 13 de\ dessembro de 1961

por esfriamento controlado, respectivamente, caracterizado por soprar

Requerente: THE OSBORN MANUFACTURING COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invenção: " MÁQUINA DE MOLDAGEM DE COMPRESSIO SUPERIOR *

ZUAVO

mente um fluido atrav4s de pelo menos uta porção da zona da encurvamento •
contra o trajeto de movimento co molde R uma taxa suficiente para manter . 42
aquecido da zona de encurvamento em um estado quiescente, inibindo assim 4
fluxo normal de ar eceecido da zona do a.,,, rvamento atraveo do tons de remo

REIVINDICAÇIJES

zimento,

1 - Uma mdauine de moldagem de fundição caracterizada
por uma estrutura um conjunto embolo- cilindro de preesão a fluido /
aontadm em uma porção superior /da dita estrutura, umaestrutura de com

Reivindica-, a prioridade do correspondente, pedido de p ositado At
Repartição de Patentes dos Matados Unidos da Am4rica em 26 de fevereiro de.
1987'sob n 2 6142.483.
Ponto n 2 1 do total de 6 pontos apresentados

preesâo presa ao dito conjunto embolo-cilindro para movimento alterna
tivo vertical resultante do mesmo, compreendendo a estrutura de mona
oão uma secção transportadora que seestende horizontalmente, um ca-'

oeçote de coap'reasão, a dispositivo para dar movimento de vai-vem ao
cabeçote de compreemão para dentro da. :moção transportadora, para ao.

TERMO N a

vinento vertical coa o enholo de compresso I estrutura de compreema.

Requerentes W.O. VERmMNIGDE GLASEABRIEREN - HOLANDA

ReiVindica-se prioridade do correspondente pedido, dl
»coitado na Neparti' çio de patentes doe Setados Unidos da América do
Norte, em 24 ' de ejeto de 1961, sob 0 u i 133.706.
Ponto n1 de 26 pontoo apresentados.

137.042 d.e

12 de março de 1962 •

Privilégio de Invençãos " PROCESSO PARA FABRICAR ARTIGOS D2 VIDRO,no.
MOS COM HASTE E PE, BEM COMO PRODUTOS DE
',TDEO FABRICADOS POR Rw2H PROCESSO
REIVINDICA04a
1 Processo para fabricar objetos de vidro, providos
com haste e pé, em )$articular, copos em forma de célico, em que o cor
po principal, ou seja, o recipiente, do objeto e o pé alio confeocionados ieoladamente. e em seguida, reunidos mediante faeãà (eolna),ci
rackerinado pelo Tato de que o pé com a haste completa ligada com o
primeiro é prIviamente confeccionada, enquanto que a extremidade da
haste é levada diretamente contra a parede do corpo principal (recipiente) igualmente pré-fabricado, de maneira tal que o lugar de fa n
etc ee encontre diretamente na 'parede do corpo principal.
Ponto nt 1 de 5 pontos apreaentadee.

F131
ruMO ro

105.248 ' de 26 de dezembro de 1961

Requerente: KURAMEIMI RAYON COMPANY LIMITE) . jogo

Prdmilfsio de InveneXO "COMPORIÇOIN DE POLIMUMBTILINNO"
- Corpoetgka de polLoximetileno para a produch de pléotleo$S.,
oras e pelfiulas tendo satiefatOrias propriedade; neeinieme g estabiltdde

IMMO N t 139 -à29 de 11 de janeiro de 1962./

t4rmice, carhetel'Izadas por contem/Ale 0,1 a 15% em 'Imo 0 rounrob
polítiouríia uniformemente diep nreos em pOlioximetileno,
Yinalmente , a depositante reivindica a Pr ion d ed• de eeeeefighe
dente pedido depositado na Reperedde do Agro, em 28 de Whola deo 19$304
- no 114.421/61.
estico ponto eeresenceee.
gemo me 100.527 de 2/ de fevereiro de 19/,
Requesentet PPO. INDéSTRIES, INC Privilígio de Invengio "APEBEIIÇOAMO Etteeta -0-4 eitâniangngi-f,

Requerentes BAUMMR G.BJ. - Oli RUSIIRIRA AR AeUramENWee.ine

LHAS AZ VIDRO"

•

J •

r

PAULO./
PrIvildgrie de Umecto: sOLO MOZDAMON./
Reivindiceolaad
. Rolo moldador, constituido por tem D108 e-. forma de/
caixa parelelepipedal, de tamanho ideal, resistente aborta nas holt
inferior e superior, com as faces laterais substancialmente mais /
altas tendo nas suas bordas ouPeriorea manubrioo convenienale e gim
liaá~l pelo fato

'

0

de haver inscrito neeeaarmagão UP cilindre 1

OIMVO

041 Têrça-feira 9

%MIMO

Março de 1971

Soc?.t 1'1)

mumickctla

hemósonnat cujo lateral g oonfigurado por uma pluralidade/

ia hastei aulas sectrenidadse dotadas de mancai ou rolamento se coa-

oonviniontermate 1 !aos interna , de duas polias que configura*
160011 do roferAdo *ilíadas*: pele fato dei haetee terem configure

1 -

"ELEMENTO PERFILADO PIRA A CONFISCO:0 DE BPAPORADoRRS, oceromeat

COMO

DORES E a:SILABES", preferenciaimente eonetituido de alumínio extrudadoica

cs

racterizado por apresentar uma seccio transversal semelhante 1 uma letra "0°)

Oen por estreitamentos e alongamento., dando a impreerão de nodosit
Caos, limando ae nedosidades doe basteei pares, interoaladas coe os

de baste verticais (2) baixas, enquanto que longitudinal e centralmente, ed.i
bro uma de suas faces 'hé um conduto (3) ressaltadamente n gle incorporada..
Ponto n a 1 do total. de 2 pontos apresentados.

Metreitementon das haetee impareei pelo fato do cilindro ou gaiola/

-Configurado pela. polias de base e hasta, laterais ter movimento /
3

ciratório em 1....mo de e4no central, acionada por motor elétrico con
noniente abrigado no interior da ba go, enquanto que as haste., por/

f‘
Inmemell

*na vez 'gen movimento giratório em torno dos seus mancai. ou rola -

•

- - - - - -

4,

tlentoe de apeia./
Ponto na 1 da total de 2 pontos ap'reeertado../

Jr
TERMO MA 152.711 de 12 de eetembroile 1963

Requerente: RAYTARON COMPANY . E.U.A.

I

' Privilégio de.Invengío "DISPOSITIVOS DE DESCARGA D2 ELSTRONS DE ONDA PRONMEa
ti

-

SIVA"

ftinyticácene

•

. - um dispositivo Ge descarga.de electroni.oe onaa.progressiva,ea
racterizado por compreender, em con}unto 4 uma estruturg. 00ndutora de onda it
litro:magnética definindo, una multiplicidade do trajetOrias de onda;'en catod4
substancialmente co-estensRvo com a dita estrutura .definindo um espago de
ter-ação entre élesj e dispositivos compelindo 08 eietrene emitidoi pelo dite oatodo a deslocarem-se atraves . o dito espaça de.inter -ação ewaenelalmente
de forma transversal Is ditas trajetdrias de.onda,.
A requerente reivindioa a prioridade do eorreepondente pedia° cape
witado na Repartigão de Patentes dos Matados Unidos da Adricei em
bro de 1962 sob n a 233.381.
Ponto na 1 do total de . 13 pontos apresentado*.

26

de Dum

4
45
4

3s ,
;:gfanneeliátira§

de 20 de ag8sto de 1963
ALFA S/A. - SIO PAULO
mmehia
N 'Imerento.
PrIvadáto de lavando °A.PRAFRIÇOANENTOS NA CONETRUM DM TIJOLOS VAIADOS DE

CZI20 DA

152.15711

111021no onswa POR VIRUÇU"
3. .

anivItocAconis
APBRPRIÇOAMBNTOS NA CONSTAUÇ10 DE TIJOLOS VAZADOS DE CONCRETO.

Haia

-—WWW:15,
effillithi
..,,...........,,,k,,,....~.,....
vEgri~ .'

r,,,‘eimarder
Ia_
r.'

!fflfl#t'.

COSIDOS POR VIDRAÇIO, oaracterisados pela fato de se apresentarem na eatrutti

illeark=
.Imieem ndi
mem

Palio de uma míquina que, na sua parte su p erior, apresenta um sistema de NE
Coagia° de duas vigas de perfil "Ou , as quais lateralmente, apresentam ai .

1111

Ças , cilindricte, um de nada lado.
Ponto n a 1 do total de 9 pontos apresentados.

nada
TERMO RO 155.148 de a se comemoro de 1963
Requerente. ROBERT BOSCR G.M.B.H.- ALEMANHA
Privilígio de Invenção, "ACUMULADOR ELtTAICO, PR6PRI0 PARTICULARMENTE PARA VII'
COLOS MOTORIZADOS"
PEIVINDICACORS
Ler/sua08

Acumulador el6trioo, prOpriO . partioularmento para vefoulOs

e cuja caixa, constituída preferentemente por material eintitieo

termoplÉatico, apresenta rodapés, saliente e ,' 'lidos mutuamente opostos do

Gee

fundo da caixa e em que ataca trgãos destinados a montar o acumulador etibre.
o seu assento, caracterizado pelo fato de que os rodapís sobressaindo funde
da caixa tambiim na diregEo para baixo e possuem, no seio lado inferior, uma.e
curvatura disposta de tal maneira que a direção da fãrça de engastamento pqa
oa . Pelo menos aproximadamente, atravís da superfície abaulada que repousa
sOURe o assento.
....~CkágX1Á
CRMO N a 15r488 de 22 de ag80" de 190
Requelantes ALBERTO FERRARDES - SIO PAULO
Funil is!. de Invang70."BUIRSIen PERFILADO PARA A COURCÇIO DR RVAPCEADORES,
GANNAÇADORBS E SIMILARES,

Finalmente a depositante reivindica a prioridade do correepOndinite'
pedido depositado na , heparti9E0 de Patentes da AlemaCa em 6 de fteetbro dej
1962 sob o n a B 69 879 VIb/21b.
Ponte nçl 1 do total de 8 .pontos apresentados.

-Terça-feira
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1.9.nn•••••n

quantidode que se (arma e referida mistura gazeta tenda Una
tenerattrz ea
substancialmfute 150DaI -8i.QC a.217005F (9274C4 a referlda.nasturagatesa.
tendo um diminuto cont4udo de umidade quanto aos referidos prodle
t0S de embill
to e - tendo earacteristIrat fO'rtfraente redutoras

às.mencienadas temperaturas

e enprÊ,Ço da mistura gasosa assim formada na referida etapa de redução de sí
Ihuidizados.
FOnto n g ido total de 9 pontos apresentados.

URRO'
154,72,5 e* 21 de ~bre ele 19,5,1,
bequerentes miau a rasto eia, uma. _ .crirkstu
Priviliale de nmsamszst natinn 1B1FAE.P.1C141D COXTRAPI~
52,1.U.2.122¥1
, 1 -1,E1MIN Pina 1, 1DRICag0 DE,CONTRIPINDS, caracterizada Pelo

fa-

de reunir uma naltiplicidtda dM operações repidaa e
eZnenicas, praticas,Pa
ri a fabricação de coutrapinoa de metal do qualquer natureza, operações es tas que se resumem em prmar o WEJM4 do rolo-deposito,
dese mpenando-c, ter tando -o,.regulando-e, dó :orando:O o
abrindo-e para finalmente auwolar • com •
trapiao pranto, tildo es zeqUncia automática.
°vote m e 1 de teta/ de 9 pontos 4ç,rosentedos,
lo

/I°

dER g 0 N O 1155.12‘ de 2 de outurlfe,da
Requerente. JOAQITA
Iswast3s.- SXt mut)
Privil4glo de /nvençSm "'EM 00E1E0 PARA NnzIgto LE PESOS E CARGA DE CAKt
CARIt2A8 E OUTROS"
EUrrà.2
./—"r
l ••
1.

1 - "APARELHO PARA 4EDIC10 DE PESOS E CARGAS DE CAMINHES, CATRE
1.1294

12_1 iir2Ç:jr

E orrius", okracZtrIMWTt ' pel0 fato de compreender um conjunto mecÊnico
ft:alado por um varie vereical Suj.° +entramo Infe'rlor 4 devidamente apare-sdo
pa r a apolzr-ze dirt .;:amente na marcaoa dcdttenoncial,do valcul y o en:lo eram
'mo superior ó constado a uma uniãd solidirla a nm eixo, to mude 4 imprfult a
os movimduto gi , d;;Salt tõbra si mesmo', e sento dito Eixo -suportado
por.
Wancaiz ju.:t.,;.dos as Itozarinas da earrodeata do %atedio-

Pombo n t 1 do motel de ).1 pontos amre,e-ddera.

(1,5-

(t5
TERMO N a 156.921 de ld do fevereiro de 196k
Requerente. ARMCO C= CORPORATION - E.U.A. •
Privilíigio de invenç g o "FRocEsso E APAR2LNO P.011 REDUZIR -MiNkRIO DE FERRO
NAMENTE DIVIDIDO . POR REDUO,X0 DE SOLIDOS RIDiâIZOOd"
PPTyIRPIÇAÇOW'

y d 'procerso para reduzir aia rica te ferro fh
-nrente 41-4d1do per
redução de sólidoa fluidizados, caracterizado pelo fato de compreender as etapas ne redugia do ninerio de ferro liuldisedu finamente divido por meio de
uma Mistura gasosa redutora à temperatura elevada; retirada e introdução num
sistema circulatório de todos os gases derivados da etopa de redUgão; aubmis
sao dos gases extraidos-do referido sistema circulatório a esfriamento
p araa gminuição do teor da unidade dos referidos gases com isso aumentando seu-,
potencial de redução; drenar do sistema fechado uma quantidade dos gases ex
trardos no mesmo substancialmente igual quantidade de gases produzidos pede n
combustão do combustrvel.conformo apontad o adimu 'v ; queima de um eumbustIvel
móvel com oxigânio na substancial ause'ncia do gases inertes de nado o produa., prodAtos de combustão consistindo essencislm:nte de monOxide de cark=odiOxido de xarbono, hidrog;nio e umidade, os referidot produtos de combu;',Ao
quando Plreados estando a uma temperatura substancialm , nte de.20acr2E(.109uC)
a substancialmente 3500 2F (1927 c C4; mistura dos g ases cdfr3 edc a e secadEs!EdL'
, ,f
referidos sistema circulaterio com os referidos produtor
de combustão em ta:

Fiei

TERMO No 157447 de 10 de • marve et
Reverente: METALURUICa scemm 3.a.. 510 ,P342•A
?ilvil4gio de Znvetção " aREEPRIOLIEETtS g aramos ts ursa.

...WilinD ItPuts •
1 - Aperfeiçoamentos ecurcUstata de caretas, caracterlsados por
compreenderem, como peça* de tampe:Amontoo, cooftvaião d",m eito te acittamene*
da ga,ata e -vedação da oe'reara Ir.:termas - exa pena intarsedlti'ria. * areao
uma sÊsea"4.1 unlio, estretta inttalcamenta, mnte 11* dettzda de uma MOCO* roa
guinda crisme, :zar* émtrrirriartUtO • na ,OtT7,ttp,Oretttl t.520* txtmortu tupertor

da tampa ou veZ ,scate do .greo de-reglatae, abb a qUal

~errada una pat
(Ivens. C;M&TA trondo-culaa, onstra cuás ~adile embarra inferiormente e Ia
ten:A circular do eia* ou pino 5a resistam, que, na direção =Maria, ateai
ma' nua alargamento haz=1 Imterce, conformado n ° r,crçie cliSdrica tarai.
,,ma1,,de dita 1-.-e;a intwryWi;tria. a ,qual, nt sus porão aunaria, tale largai
:tem
emnanto Intenroz e, abaixo de"stei uma veta* moera 44pasa
ccd-sa, na ov.al vai alojada uma gaxeta de cord5e. de amianto ou outro ma

844
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..1.fflemn

terial sdequado, comprimida contra a su p erffeie do eixo e parede da cariara.
tronco,cOnica pela ação de uma outra peça, que se atarraxa por sua porção .
interic, roscada externamente, no rosqueemento superior, Intorno, da peça.
interrudiária.
Ponto a * 1 do total de 2 p o ntos apre,,entados.

e smqrlo dos referidos dispos

:"..e3 n:Orer,

de

:e oreendendo q'

Primeiros de solicitaço, mo , rçalÁvois eotr uma primeira posição na.
qual es referidos disaed

oclícitação ficar soltcltados, operativa

mente, e tuba segunda posí4Zo n.

ficam rel.ixados co rofer: .1cdioposi-

tivos de solicitação.
A requerante reivinoloa a priort,ada do coraeapoz:,ent,
suado se Repartição cn c ''e':outes
,att
1063 sob n çt 276.310.

cor

podido cem.

Estadoe Uniao:- da Aa:rie

, a PO de a,

Pot-1'E° n o 1 do total de E aon.x, o"resea,udose
3-1
4—U"4

VDM Ne 162.582 de 11 de eetemlro de 1264
Requerente: REID-MEREDITH, INC., - BEM.
F:I4.

Privilégio de Invenção: " TEXTURA PELPCDA DE 2210S LONGOS BEM COMO

MOR 157.532 'de 12 de março de Igt5,1

PROCESSO E APARtIRO PARA A'FABRIC410 DA

RequCentet HANSEORC 0LRICH - ALEMANHA
PrivO g io de Invenção:,." COMTONENTE DE CONSTRUVE0 DE SILOS, AZ4~

RESMA "
RE:a INDIcAÇCIEs

OU DEPOSITOS DE PLACAS ONDULADAS
' REINVINDICAÇCES,
1 - Componentes de construção de silo, armazene ou de-

pleitOs de placae onduladas; caracterizada por serem as placas de Chapa oolrugada conjugada por meio de um elemento de ligação constituído/
em oounm de suporte da construção.
Reivindica-se prioridade do correspondente padido, depz.
Watt(' na RepartieRo de patentes da República Federal da Alemanha, sol,
9641 V/371% de 13 de março de 1963, U 10 266 V/37F. ae 12 do
0 n2

1 - Textura felpuda de pelos longo, caracterizada pelo fate de compreender fil p mcntos laçados em uma estrutura de malha,,
estendendo-se ambas as extremidades dâsses filamentos a pa rtir do mee
mo lado da estrutura.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na Repartição de patentes dos Estados Unidos ta América do
Norte, em 12 de eetem ro dê 1963, sob n* 308.598.
:Ponto n* 1 de 15 pontos apresentados.

r

movedro de 1963 e II 10 267 V/37F, de 12 de novembro de 1263„
Ponto 1 de 49 pontos apresentados.

FM.
TERMO N* 172.873 de 3 de setembro de A965
Requerentes SANDOZ PATENTS MTD., - CANAD.(

Ilir

Privilégio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO DE FABRICAM 113

I

UMMO N2 158.816 de 29 de abril de 1964
Mequir?ntes T1 8 BINGO MANUFACTURING COMPANY - E.U.A.
MeIvil ,Wo de Invongio °MECANISMO DE ZIGUE-ZASUE PARA MLQUINAS DE COSTURA'

CORANTES AZGICOS POR COPUMAÇIO DE COMPOSTOS/
DIAZOICOS COM COMPONENTES 101 00201410 EM SE
ESTÂNCIA.

REIVINUICACOE3

1 1. . Mecanismo de Zigue-zague para máquinas de costura, do tipo que
..rlsOnde uma pluralidade de camos rotativos de padronagem de prontos, um

*acuai' ador de cano montado, articuladamente e Com suscetibilidade de dez

REIvINDICACCIFS

1 - Aperfeiçoamento em processo de fabricacKo de coran-

em lOrno de um eixo paralelo ao eixo doe referidos comes calsposí
,aisme (estimados a do/iciies o referido acompanhador de carne, articulada-

pulação em substância, caracterizado pelo fato da reação de copulação/

(Wats ( uma cooperaqh com a pista de um dos referidos camos e dispositivos
'
ealetoies de caso destinados a recolher artiouladeMente, o referido acompa

uréia em solução e, eventualmente, em parte em euspenoão.

Imanalto

camo liberando o dos referidos camos e e movimentar o referido a
acksparalador dó Jazo para uma pociçXo de operado eh ni cçao o um determina
dO Cell aeractorimado pelo fato de compreende, d1 .0! .tios destinados a

Ág or ! de

na inoperantes os referidos dispositivos de s(filc,tação para facilitar

tes azdicos por copulação de compostos diazdicos com componentes de
ser realizada em uma solução aquosa de uréia, a qual contém

2 a

oa

80% de

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,

dem

p itado na Repartição de patentes da Suiça, em 4 de setembro de 19641
sol, o si 11.554/64.

Tonto n* 1 de único ponto apresentado.

f
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URKO NR 1/44081 de 13 de eetembro de 1965./
Requerentes (MIMEM HAY SMIW./ARGEN'TIRA./
Wrivilégto de Invenço: AHRPEIÇOAMENTO EM M4QUIN AS
' PLANTADORAS DR /
•

Março de 1971 845

M..N,....magsn••nn

3. - Capacitorea eletr,ilticos de aludido, ela

-se de uma das extremidades; uma

máad DE A9O0AR./

fina*

a **puma, compreendendo una unidade de capacitor elotrolitico de alumiai°
cenvolutamente enrolada, com terminai, acra ligaçãos •nítricas projetando../
eadec tubular

para 4:Sta unidade de eapael

for, dita caneca tendo una extremidade dberta e outra extremidade fechada s
1- Aperfeiçoamento em te4quinae plantadorae de cana de /

dita caneca com maior área de corte seccional que da dita unidade de eapaat

eqUear, do tipo conetituldo por um euleador dianteiro, um diapositi-

tor de modo a dar espaço entre os lados de dita unidade de capaciter e a Ra

vo intermédio fornecedor de semente e umrdispoeitivo,poeterior enoar

rodo de dita caneca, caracterizados pnr uma quantidade determinada de p6 dd

ewado de cobrir esta com terra, caracterinado pelo fato que o dia -

poliestirono dieposta contiguamente à extremidade fechada de dita canecas /

positivo interm4dio fornecedor da semente oompreende um dippoeitivo/

de modo a que dito corpo de capacitar fique sabre dito pó; uma vedação para

de oorte conatitu£do de doia cilindroe.rotativá paraloloe e mecandeamente 'vincuiados entre si, bem como de um eixo motor, eetando 8w -

a extrempade aberta de dita caneca; dita vedação com ditos terminais proa
tando-se atrav'en de mesma; dito espaço entre os lados-de dita unidade de ea

tem cilindreis providoo de pelo menos uma faoa longitudinal, aonde ce
paz, a vinouleao mecesnica entre Betee doie cilindros, de provocar /
um giro de igual , velocidade e sentido contrdrio por parte de um e de
outro cilindro, e estando ambas as facas dispeetai de modo a eeua
fio* Sé encontrarem ao pescar pelo espaço in 'termiddo de acabo* os ot.

paciter e ao paredes de dita careca enchido com dito pó de polieetirene à /
medida 0140 ânte na expande por aduecimento; dita espuma ' de pelientireno feia
mando uma vedação mecânica entre -dito capacitem e dita caneca, evitando age
aio vibração mecnica de dita unidade de capacitar dentro de dita caneca.
Ponto n o 1 do total de -9 pontos apresentados.

lindrost./
Ponto n e 1 do total de 5 P ont o e aPr

EW. 2

F I $. 1
namo Ito

TERMO Ne 175.388 de l e de dezembro de 1965

1714mo ce ad de julho de 1,90

Requerente: JOAQUIM PHRRER POIO

POIO

Privilégio de Imeemgot o xpvo PROCRS60 7312IáRROCA00 PÁRA DER1Á42 RX.
R/ÁS* .
lani~11§

1 . NOVO PROCESSO DE FORIC410 PARÁ mexas 14,2101
RIAS, caracterizado por-ser conctitulda primitivamente de ume oba" **4**0$
da me repuxada, com rebordos externos, formando chute partos idintethaa peca&
das d. ebertur: a circular central e dispostas em sentidos opostos unidae por
uma base central que 6 dotada de um furo, sendo que as extremidades oposta',
ou nas laterais do corpo, poe 'suea duas salikociao laterais, provida, de peei
quenoa furor 4 ene/mede, por , pequeno pescoço. .
'to A O 1 do total do 3 pontos apresentado-et
e

Requerentes , JOSEPH MOCAS (INDUSTRIES) I4MITED - INGLATERRA
Privilégio de Invoncãos e SISTEMAS DE IGNIÇXO POR IiI8CA
REIVINDICACOES
Sietema de . ignição por falece, pra motor de coMbae
tão interna, caracterizado pelo fato de que a energia proveniente de
uma bateria ê armazenada num induotor e usada em seguida para produ +
mir uma fa/eca,.eendo a quantidade de energia armaaenada determinada/
por diepoeitivo menelvel a corrente que interroapc o fluxo de corrente de bateria pra o inane:ter quando a oorrente que paeea para o Udu&
tor tiver atingido determinado 'valor.
ReivinOca-re prioridmNa Sro owmeopeeeente pedido, de•
poeitado aa Repartição de patentes, da regi/Ate** em 2'de dezembro de
1964. 4 10 de março do 1965, sob oe n e s. 4894 . 6 e 10108, reepeotivanen•
Ponto n* 1 de 20 pontoo apresentador

• na

e
TWO Re 174.984 de 19 de 'noWembro de 1965
Requerentes P. R. MALLORY & CO INC.2.M.
PriWilégio de Invenção: *CARÁCITORES BIRTROLITICOS bx Alumtno, COM ?MOO
A lASPUNIkw•
.

mernmg04

T2RMO No 175.267 de 29 de novembro de 1963
113.8%
Requerente: CE2.:JNESE CORPORATION o p,. ...mm eg
PROCESSO E APAR2I60 PARA ÁrsudAn LIQUIDO 4,

erim.idele a. lwranc+T .3 .

UM MATERIÁL, NA YADRICAW D3 prummlo0A
ARTIFICIAIS *

DiAWO OFJCIAL (Soçi'.9
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0.5

PÀ)P"DicArzrs

1 1 - Aporflho pcrl. aplioar líquida a ma naterial na fa 'Pricaçâo de filamentos artific5Jii, eoracterizadç poio fato de inalu l ir um recipiente, nojo para renorór fdquido de dito Jsmipiente e para
z icor o liquido. renovido ao dg,o n5tarial, una fonte para fornecer e
k
fiquido ao recipiente durante uca opertqio de apliomfo, na reservat6
rio para receber excesso de liqui g o fornecido ao recipiente, • na tu l'o entendido ligando dito recipiente a dito rezervatório, sendo dito/
lbto arranjado de tai'forma que o 1,íquido ;asse por gravidade de dito
aLipiente rara dito reserTatdrio atravlis de dito tubo, o:apreendendo
r aperfeiçoamento uma ydlvnla em dito tenervatdrie para bloquear . o
d uzo atravís do tubo, • meio de contraio reo;onnivo ao eonivel de lí
Oldo em dito recipiente ;ara abrir. dtta vdIvnla quando dito . nivel /
cai a uma altura mais baixa ma dito racipionte,. sendo a construção e
t J,rranjo do tal forma que dito tubo a mantido choie de liquido acima
e) dita vilvala.
poliu ne 1 de '13 pontoe apreeentadrm.
1

nOvol cano um diafragna •biotite. 02 na- pist:e adaptada paaa Covil-ao arlf-ot
capuz. do medicamento expolido pela giz lavado por dantro da garrafa o pastando &travas de em distrianidor dealizdvel ao nomoato demojado.
Reivindica-ao a prioridade do corrozpondent0 5500140 110
.positado na França em 8 do janeiro de 1965 sob no PV 1238..
Ponto nP 1 do total dO 7 pontoe aproem* ,c-.

—9
6

f3.

2.5

TO XI 176.484 de le de janeiro de 1966
Reinerente, 202. AVELINO GO= ld SILVA - SZO PAULO
Prtvildgio de Invenolot * DOU ROUBA D'IOLtA À AR oOtteltanDO
"

Eeivn
____Luçáwn,

T1 .1.
O Re

175.892 de 22 de dezembro de 196i
Çaquerontet CAJERPILLAR . TRÁCTOR.00. - EE. UD.
Irivil4Ej. de Inveagat * BISSETA DT ACELERADOR PARA CONTROLE RULTIFIC
DE MOTOR *
7in1v33AICIACM

1 - alatina de aceleraç g o pra contrai, nditt.plo de na
42ree, ooraoterizado polo tato de Oompreendertrfe vaivulao de contra
Ir de combustível, doa - motores, diepootan adjacentes tta/s la ontras,un
podai de contraio, una comido operativa entre dito poda e cada uma/
1
Irditas . vílvulas para permitir a abertura de cada vílimla pelo movi arilo descendente de dita oonezfo, e tua suporta que.petnite ,J novimea
452 pivotal'univermil do podai • o eáloamento seletivo &4 uma, duas ou
Odaa ao ooaozfea oporativas.
Delvindiga -as prioridade do correspondente dido, do,
1
$5nItado na PapartioNo de patentes don Estados Unidos da Aninkoa do
f rbe, ma 21 de janeiro de 1965 sob o ge 426.915.
Tanto ne 1 de 3 pontos aareconZadon.
•
r.

,.,

n0

iiill,N,

_..110Sgril%

iár-V.

".....d.."91e
wmehexvise- whiime

tal
í",•-9,_..,,,.
. . "
iwy1~4r--;

-

IV

do jamolów. 'ia 296h
N,
trinta,: MURE BR r a m TRANÇA
$ .1v ilamin de lafinight *SISTEMAS DE DISTRIBUIÇNO DE FLUIDO'

'ORNO. Ne .176.254 de 5

mimem=
1 • Un

alatoam de dad.hrebuiçio de Muí" ezpecialmen.

g Para rine farmacauticos, caracterizado pelo fato
.0,

de

que no mesmo o volt'.

(te $ fERACTORV, RUMO nana nanara auxiliar limitada-por um parte/

..-..t:..0

1 - Nova bomba d'aigua a ar eonprinido,oaraoterizada
por compreeadOr ialcialnente um suporte metdlioo nio oorrónivel pa
la ágio da dama, e enfioientenente picada para Importar a farpa dó
empuxo de -na reeipionte ladvel, o qual ¡sustentado polo referido /
suporte atravde de duas ou mais haste. netdlioan, dito recipiente/
avo tem por fun g o nervir do caixa de proseio, sendo todo o em
Junto ~pena° per um tirante ou corrente fixado a um gancho quando destinado a grandes mansa • d'igua cone poçoe ou lagos, ou •ntio
apenas pousado ao fundo to manancial, por suporte. inferiores ou
pie prarriamonte dito., quando aplicado em raseme d'dgua povoo pro
funda..
Peat* a r 1 de 5 pontoo aPrbsentaddd•

"nrca-feira 9
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lolemeee"eoce=ege~11~5~

Mie g* 177.433 do 14 de sagge di-1,66\,
olitquerontet ITIZ denodai USO MIME Odididdl
1W,141idim 4. 3~949; ! X0draglewo Me gad, 1413 winendatou aUld
, OURAM MC 10380 "mo

dparolao para prOpoídios ai - amed,alea*drio a qual
euer.uma se mm grupo de time placa% compridas, flexíveis, '
earaoorln
medo por, um primeiro diapdaitivo capam de greasenar ditas tiras acua
grupe do. qual qualquer uma pode ser siu.tLn,on, 1ibera4a em man+
Ndo dispositivo espaçado do primeiro mencionado e capas 48 ípanbar eIn
maaF:mam tira 11borada polo primeiro dle poaltivo o Ohlootoa-las um tez
outro Aispowitivo ' inclaindo uma rampa de amie inter:calada
entre ditoa
wieSiro e segando dispositivoi e capas de ~arma lira liberada paro referido **suado diapoettir0; :um àispoeitivo elgatioo
colooado/
na referida parede de guia, a fim de proporcionar uma
irsa-eldatica /
abeorvedora de energia para a tira bater a0 sor chicoteada.
delvendioa-no prieridade do corres pondente pedido, Jdep&
citado Ma Upartipto do NUM**, doa Retadoa Mudo, da Medrica Ao Xpie
Melp. *m 3 ao ma***. de 194,, sob O" Al *0407.
pa 1 de g pontoe ogreeedeadoee

:de Ótico* Tadiaamoato alopata* podem doolooarmie *Inalem")s ma tallk
9/0 ao gim eixo de ealda e de modo que dita pluralidade de
diecoe /
zudialmonte diapoetos podem girar em relação ao dito eixo de roída OR
de modo que a dita plurs/ifiade de 4....toóe radialmente diepeston
•am no-oono3ntricoe em relmçg o ao dito eixo de saída; uniaplpralidado de diecoa de contato levados pelo ditormenbro de caixa provido&
Ciando) superfícies de contato doe discos; um membro de pito monta
ZIO dentro de dita reintancia anular defioir"e uma amara de pietgo/

entre dito pito e dito mem:Ipto de cair . c dito pista° adaptado para
atuar dito pluralidade de almofadas para causar o contato je
almofada., oca ditas pluralidade de discos radialmente dispostos; ume
144iX% POei01011641 na dita reintrénoia de recebimento da bomba de en grenagene ignorada pelo dito eixo de errada e maios providenoiand;
uma comunicação de dita "iones de engrenagens para ditos primeiros med
ee de paecagens editos segundos meios de passagem para fk,tuar e
Oiroulaçío do fluido atravís de dita amara de resfriamento
fetuarO fendia:lamento da dito Membro de piotgo.

8

pele e-

Reivindioa-se prioridase do correspondente pod 'ido, depositado na Repartição de patente, norte -americana em 32. de março de
1965, sob o na L44,238.

'N. me 1 de 7 pontos apresentados.
Ç'S

4

•
TP--r Y e 176.314 de 30

de março do 1966
X eouerentet BORG-WARNIM CORPORATION n
Yriv il‘aio de Invenção: * MECANISMO DE CONTATO ME ?RIM *

TÉRMO NO 184.458 de 16 de abril de 1963
Requerente, SHELL INTERNATIONALE RESEARCH - MAATSCHAPPI3 N.V..HOLANDA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PRENRAÇãO

DE

•

CETO,ITteass

RgIVINDICA083

1 . UM proceeso para a pre parado de cato-fitares com/
a fórmula gerall

RE/V/NDICACDEs
4

o

1 - Um dispoeitivo de Contato de trigo caracterizado
polo fato que ele compreende um membro de caixa fixo definindo uma

amara iate:ma, uma primeira abertura.de recebimento de eixo, uma se
abertura de recebimento do eixo, uma reintráncia para o reoebi
mento de uma bomba de engrenagens adjacente a dita primeira abertura
de recebimento. do eixo, primeiros meios de passagem e segundos meios
de tassagens; um eixo de entrada estendendo-se através . de dita pri
~xs abertura de recebimento do eixo terminando dentro de dita caml
ma interna; um membro de caixa fixo no dito eixo de entrada definido vma reintrincia anular, uma terceira abertura de recebimento do 1'
eixo, e uma cra:mara de resfriamento; um eixd de Oaida eetendendo-ce/

R, .

114
em que n e

tem as significaOes dadas aUaixe, caracterizado por coam"
der a reação na fase liquide a uma temperatura de O e 10000, de um &soa ,d
primário ROR, em que R é um grupo primário hidrocarbonado *on**ndo
R'

mos de carbono, cujo grupo hidrocarbonado pode ser zubetttublo com um em
mais bustituintes não re9tivos nas condiOes de ren40 do 'miem% edelgg4
alquenona alta, beta não sa'sArc'e. contendo 0.á 10 bone* A* ~bom% * ,CW1
do a fórmula:

strav4e de Alta eegunda abertura de recebias/it.:, do eixo terminando /
den',ro de dita ~sara de reefriameUto; uma pluralidade de discos ra-

CN, . G . R',

O
\ C .1

dialmente dispostos providenciando /superfícies de contato de disco d/,
nos WORM08; meios

para montar dita sluralidade de discos radialmen-

te diePostos no dito eixo'de saída de modo-que a dita. pluralidade de

+)

em que cada grupo R / 1 Um Ataco de hidecgdnio

os Uld)gbga Amem, eNiPetede4
çe de me reel!! troegigr! 49 .1459...tig~tddede te, WittAWOL.-

9
de 971

41•••n

4151~1~11•1•11".

..g.421950009~~511.111"41.10•22210100110"`

reloalaa.do
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#

opitoapao k eme o quem centrai ligeiramente convexo co moo e Ca terce&
ra parte meie larga dote, da uma rota, que parte de um dói latiu da extremi.
dada livre do caba em diregEo 1 outra extremidade em sentido d ia/t onel, lento-,

Reivindifka-se a prioridade do correspondente podido da
Eatadoe Unidos da América em 18 de abril de 1962 eob no

g88.5,17.

simando- go do lado lbngitudinal oposto; dita roga eutí oolotada . em haste et-,
nuosa que contim cinco Solhas em sua parte Inferior e eras acima da rota; o Ae

Ponto n k 1 do talial ia 12 pontos mresentados.
TEM? 178.333,5a 31 de março de 196g
- ALEMANHA
Reauirente, ROSaRT BOSCR

quadro *entrai de Cabo 4 separado dos lados longitadinala por Canais, um ee
cada Ilido.

pa a. vdaio de Invenção! 930MMA DE I3J3g0 DE COMBuSTIvaD rAMA !UAUÁ
SAS DE OONBUSTIO INTERNA "

tanto

na 1 do total de 2 pontos apresentados.

- Bomba de Injeção de combust:tvel para máquinas as
caabaat g o ieteana, que permite abantecer, através do um alstera dia
tribaidor, verioe cilindros tu motoras e em que partioularnante
seu distema dê regulaçãe das quarftlaaa a fo 'reecidaa trabalha pelo
principio de batente liquido, caraoterizada pelo fato de que o mima
211140 No 164.029 de G. danar/obre de 104./
Requerente g THE GOODYEAR TIRE ScBUBBER CVMPANY./

ire dos cursem de oompreseão executados pela bomba ot um mdltiplo
tetra de número doa cilindros do motor, e, ainda, pelo fato de qua
o coàuativel doa curarae de compreemlo euprenumerírioe *ecoa 1%iN,L
v6a Cen esmoi. exiatenteo no elatems distribuidor.
Reivindioa-ee prioridade do correspondente pedido,da
posia ,ado na Ropartiç g o de patentee da França, em lk de abril 1965

poIvi34gio dl Ineengtfee ODRABIA TflaNOPORTAMMA,/
3. .11mai correia transportadora, earacuermieue por emalo%
enaer,ama ~oiça; ma revestimento para trabalho een . polle mi 8041 /
Inferior da corroi, e entre a cerol* e 1 fito* superior 44.eourele

•cb a s i 11 638.
Ponto nk 1 de 5 ponto, apreeentedoe.

pela menos ao longo da SQR parte central; UM4 ~UM de norraohe

elaw

Cerraild0 pequenos gegatacto g de aram% tomada essa que projetada pare

proteger a carceaa contra eivarias por choques de objetes dotados

do

arestas cortantes de encontro Á face papitrui de torreie,/

Noitado

ne

Nal:vindica alei a prioridade do pedido earro gpondente de .
RepartiOo de Patentes dos Estados Unido/ de Amlelee, Ok

12 de novembro de 1963, sob *i 322.643./
Ponto ala 2. de total de 7 pontos aprestentadot./

TÈRMa No 187.737 de 13 de março de 1967
SAO PAULO
Requerente: NEDEMI - INLOSTRIA DE ARTEFATOS pn BORRACHA LTDA
l:
"UM
NOVO
DESENHO
PARA
SOLADOS
DE
SANDÁLIAS
DE
BORRACHA"
Deserho Industr aa
REIVINDICAOBES

1 - Um novo desenho para solados de sandálias de borra- i
oha, 'caracterizad o pelo fato da suaarficie superior e inferior do solado, ou

seja, em ambas as faces, apresentar-se totalmente tomada por uma pluralidade/
de 141has sinuosas e ondulantes, dispostas transversalmen t e, linhas estas que
não coedocem um paralelismo reguBar, formando estreitamentos em cada ponto in
.
1
tarmelario dos seus deeenvolrimentaa curvos que originam a ondulação semeIhanç il do desenho característico da calçadas de.Copacabana, tudo como aubs-/
tancillmente descrito e ilustrado no desenho anexo.

-4Mar,

412;r1~3°

Privilegio de Invenção:

dAPARUno

PARA DECAUSSAR TUL, OS DE IMAGENS DE 1EW1

. SãO EY ÇMMES"
);EIVIND -'ES.

roeis:temia relaaivamente baixee pequena queda de voltagem apa's aquecido,

111~0,
TERNO NE 187.987 de 22 de março de 1267
fig gUeentes FERIDIONÁL.S/A COMÉRCIO E INDUSTRIA o 5E0 PAUL
dOWEREs, GARFOS, FACAS E
Indnetiralt ' , NOVA ORNAMENTAW PARA CABOS DE
CONGENF""
i3
leQURIROS
E
DE
UTENSf.w3
OUTRAS MAS
BEIVINDICACDES

1 ;NOVA ORNAMENTI40 PARA CABOS DE COLHERES, .GARFOS, ?k,

25,4

aquecimento do receptor incorporando o dito tubo, o dito receptor Incluiuao em serie com sua alimentação ao Ir termistor tendO resistencia relE;t1
rente elevada e grande queda de voltagem a t rav és do me smo quando frio e

U:S5WW~M10»
~,f gfftre-

toma fina Da FAQUEIROS E DS UTENSZLIOS CONGÊNERES,

Nc 165.125 de 11 de dezembro de

Requerente: RADIO CCRPCHATION OF AMERICA = E.U.A.

1 . rin aparelho para degaussar tubas de imagem de telavisão . em ceres, adaptado Rara ser energizado p
eridicamente em sede Mag.
nitude suficientemente grande para '
ddsmagnetraer e estrutura do. tubo e eive
se reduz efetivamente a zero em um curto tempo c omensurado com o tempo de

nico vento apresentado.

W

%ao

pe-

caracterizado pelo jato do dito aparelho compreender mim elemento do
mate../
rial magnético em em circuito fechado em terna de pele menos
parte de por.
c g nica do dito tubo, uma quantidade de bobinas localicadas
junto de da
tu elemento magnético e posicionadas ou t grno do mesmo de podo a resultar/
subs tancialm 'ente diametricanente dispoStas relativamente, uou conexão
das/
.:itas bobinas . em srie.com um varinter tsndo roriste^mel
re la t ivamente Dai
:a quando sob alta voltagem e resist g acia relativamente :ata S
ond o . sob /

Tirça-feira
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4 ,

ba 1~4"

• ula corautdOdas moa ooninae ligadas se serie e
Vdcaoratraria do dito.termietar.

40 4O-I

deivindica-se a prioridide do c orrespondente pedido f.
depeettedo noa getedes'Unidoa da l
ex4r1ca em 19 de dezembro de 1963 sob na(
Ponto n o do total do 9
-

pontos apresentados.

841

Março
_ de 1971

1 Procasao para fabricação de eletretos, earacteri.
moo polo fato de .compreender o enrolamento de pelo menos uma camada !,
de um material formador d g eletreto em torno de um ntic/eo eleerlCr'n
te condutor, colocar uma bainha e/ratri n .a mente condutora em ttrWo do
reierido maerlal formador de eletreto e aplicar um uampo eletrie* am
trs e .aeferieo n4cleo e a'raferida bainha.

sí,

Reiolndiaor oo Prioridade do correepondente pedido, At
Imitado na Repartição de Patentae dos Catados e:zados da America do'
lterta, em 28 da fevereiro de 1964, sob o no 348.067.
Ponto n e 1 de 14. poiltos apresentaaose.

2

2

2
147.675

4(

TERMO, N o
de 18- demerço de 1963.
Rceo.erentet 11-LE MEAD ' CORPORATION U.S.A.
£viv1l10 de Inveno.g o: "PROCESSO APERPEIÇOAMO E ArARRwo PARA A EXTRA*/
040 DE ÁGUA DE LEFWIS OU MAS UMIDAd, QUE wik'
MOVEM CONTINUAREM,

TIMMO NR 165.244

de 11 'de dezembro de 141
Requ eranbe g yELE.OAM:INC = = E.U.A.
Privai-dado da Invenção: ', CÂMARA DE TELEV/310 E CIN2W4TOSRAYIA 3ompondome0
AnvINDICAÇDB$

_1 CÊ.mara de televis g o e ainematogratia combit'4444,/
~eterizada
por
cospreender
.um ortieon de imagem, ume oimara de cinema /
_
ao lado de ,dAte (mimara, un sistema ótico comum a ambas as e;marás e laeleft
' g o uma plaoa Semitransparen-te disposta a uai Rngulo relativo Co perameao
tico de modo &transmitir parte da luz e um objeto ao obito orticon de Ima.
Iam a o restante da luz à dita amar& de cinema o dito sietema étieo *ri,/
elu4ndo uma lente colimadora localizada face à lente obpstiva da dita 4ma
se, • meios dando ajustagem corrediçadita
à lente colimadora com ro4o#OY
ka de diaa lente objetiva
possibilitando combinar e iMagem da rilme de ti
tema o** a deemesão da lasageil de televisão.
Coivindica-sa R prioridade de correspondente
te pav440.40 noa Betado* %ico
da Arerios em Ia de de peatero de 400 oft ffl4M
Oeg.64.'
Nnto n9 1 do total de 15 Imitida epOeee000mc.

WA FABRICAÇÃO BZ PAPEZoeW
• RMINDICAÇUS
- Proesheao aperfeiçoado para a eztração de dom de longe eigl
tela* Ámldee, que se movem continuamente, na febricaaão de papel, com.,
proendendo e p eonagem de uca tire Continua atreve* em par do
rolo* d*1
prensa juntamente t;oa um feltro continuo de material
tramadenridor do Ni;
fluido orientado para palmear em %bano do em par doe ditos
rolo., é Me
oído voa-tf:soo relativamente imoompreweivel poroao a liquidem ~Iria ,
pare peavar em tErno do mesmo rtla de prenea e diapoato omiet o.dtio AO
tro e o dito rble, dessa forma o eito lloaido meado tranefirdierda St*
tira deatnámaa ~ardi e dite feltro para o interior do dato
Mit* poMII:
prosai* doe Oito' ralo. durante* a ~ mel!
tor*v4510 * 444* P444% ! !O!
parando -e. a dite t'Llyt contínua da dia* feltre ' a do di*. 1
~44 044 40
~mem ~avia o dito pavio, oaraoterlsado pelo aoateea. m délrd
do *A ~ais moa o Mc ralo ~Moo uma parte da per~ Is
00
moa *oda a pasmemem aineb146 O at,9 Fa Mel it IP **4440144444404
ela o Ma 44Ena440 do dtOo'ioodto on do dito tecido lí 600 OPAÃ4$4-

82

~#4, ooll~ do difiro vou• o de
_

Mins
. ;Alo.
fiskodoadioa a lartoattaM do oorrea pondOdke plitido¡ iffhtiitabll

0101000 to ~Moo dam,Eminidon Unido* da dadméel 41 .4f40114 4E4
4* 44'4* dO A042, OON e almoOto tOti191.
fon,' n* t to tokal do 14 pon* oroonOotool
i

72RMO NO 167.413 de_23 de fevereiro de.196$
Requerente: FBILIP MORRIS INCORPORAM
E 171
(1* In • ição* 4 FROCESso PARA POR10400 IMPICWOOS R
Iv

-"?)

Março dê 1971.
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•
tftflO.Ed 146.871 de 12 de fevereiro de 1963
•
l aeqUerentes PERi DOMEM& • 5/0 POLO
IÀ1dgio de Invenção* m NOVO SUPORTE PARA COPOS E OUTROS •

'

MM1VINDICAOCAL

suporte paru -copo* e outroo, caracterizado por
empreender essencialmentn uma fOlha de papel absorvente, tendo quaig
uer i formato ' a-dimensães, e podendo &bua/abs.% apresentar ema decora to quálauer, colorida ou nic, tina esta . 411wada cabra uma outra de
g afe, feita da pldatioo ou °irra material impermedvel, tendo iguais /
reato • dimensUee, e com Canto mútua provia" por colagem so ionoo
diii borda. laterato -Justapostas, Ou por•prosoeso equivalente,
lmon2O . ne 1 de 2 pontoe apresenta lusa

poetoe em continuagmo um ao outro eme rslaOio azia. lendo a lona dobrada/
ao ser colocada em parte aãbre o anel em em parte abbre a °Amara, tendo o
anel uma irem de suceãO periférica ao longo de sua margem adjacente I ed.
mana, danado que a m ona possa ser mantida ai fixamente, sendo providos /
ura e deformar a meema proormealvemonte'emper4
recursos para inflar a cis
ser
rendo-a stbre o anel, o que leva a lona colocada acima da câmara a
dobrada abbra'a porei° da _lona mantida tixamaata nanal.
Reivindica a prioridade do" correapondszte pedido, dapoeitado . na
Repartipão de Patenaws de 15 de junh: de 1961, eob o amaro 865.059.
Ponto ne l • do total de 8 pontos apresentados.
•'

,

TERMO BR 138.332 de 23 de abril de 1962
Requerente: THE GENERAL TIRE & RUIMER COMPANY - an.tra.
Privildgio de InvenÃ): e' coNimio PARA TUBOS
REIvrmprekcarg
FiG:1

lie 142.139 de 14 de adieta , de 1962e
hki reates 1NTERNATTONA1 BALT bom:mm.5%M.
- Pre lígiO de Invenoloe NCOMPOSIÇXO DE CLORETO DE SOMO .0E13E4330 age:
EAR PARA HM INEUSTRILL•
Me

REIVINDIS.082.4

4 ...Via cenpoáigo de cloreto de Ideio cristalião, granular de (leen,
gi aparenta normal, paIM Coo industrial, inibido *alento de Sendlnala
oonglonorar, caracterizado por oompréander-uma quantidadepredemina
cloreto de siSMAIntimamoutti misturado com um cianeto dm gorro c"
*e
gel hidro-soldel, numa quactidaie etlfi0.enteina **cala do '6,•01 a /
'y
por 340, ..para inibir as ditas tenainotit )para ougammar4 400 /
Palito ad

1 do letal de 6 ponto, apreseetatior.

1 Conexão para tubos, de acionamento, •ldetics, *atem.
nivel azialmente, para tranemiseão 'de energia, caractvizado pelo fator
de compreender um eixo de chavetas possuindo uma pluralidade da chavetas; uma manga com eus:auras espaçadae do citado eixo e possuindo ra
nhuras para receberem aa citadas obavetae e permitirem seus movimentos/
axiais; diepeaitivme Ale mancal circundando substancialmente e cooperea
do por deelf.zameto com em chavetas do eixo; e dispositivo de amortecimento elisticoe interpostos entre os citado. dispositivos de mancai e a
citada manga, para manter a manga com caneluras em uma posição coaxial/
com o citado eixo de chavetas, enquanto 'resiste complacentemente aos ag.
vimentoe angulares do eixo em relação à manga. Reivindica-me prioridade do correspondente pedido, tapo p itado na Repartição de patentes doe Estados Unido e da Amírica, em 23 /
de maio'de 1966, sob o :IR 112062.
-Ponto nt 3 ,te 18 pontos apresentados.

./

MI 140.037 de 15 do Junho ' de 1962.
S001225 Análle'DES ~migrá DiffLOP --FRANÇA.
O de Inyea910i lacjiniklut 16003 OURE St EM LONAS DE 'XL
TEEIne

MOLES COMO TECIDOS 0~1103,1,

k )
237.9u4 de 10 de abril de 1962
Requerenter TANATA IRON & STEEL CO., LTD., -JIM
PriVildsio do Invenção: il APARELHO PARÁ RECUI MAÇO sEptrvi DE co
RESIDUAL DE CONVERSOR DE INSUFLAM SUPER/
TÈRMO We

08 DE OXIGWIO r

-

%a giotai para doirar abro st leemenut 20•9~ ai mez bina ia
• fleabil como me ~do de, bohmohe' caracterieada elo fato
enter essennialaténi, uma superfície de suporte cilíndrica men'
Mg eneÀ11 mffilelesektantvo. p 411form4ro1 o• ogYal0Flo, alpd

•

REIVINDICACCEI

1 - Aparelho para reeübe'ração seletiva do gde residual
de um convergiu., de ineufidíia.suparior de Oxigenio, caracterizado pe..

•
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' 1 p Vn .proceeco para 0 erimeuento em0 1100.e . de up Walser. de'
• p i-haloidrina oaraoterisado por empreender o aqueoinento do ditopoll,

lo listo de prover no oároUttO eegUrador de gáe uma Válvilla reguladora
para recuperar o gde reeidual, no astado não ' Oarbonizado,.pelo oondu-

,

Março- de -49714,1851

mero na preeença de pelo nenon un GantAto metálico escolhido no irUpc,
donetituido peloe g aia de ácido* oarboxílicos aromáticos, raie de gCidoi
carboxílicoe_alifátidos, saio de . deldo earbenioo, vaie de doido toefore
ao, nato do ácido eilfoioo e dild't do natal,: doe gruP0o
II-13
11,-A da Tabela Peri6dica, • polo menoe um outro agente encolhido do
. , Potonetituido . pelae 2meroap to-inidano1Inaeo 2pmeroapto-pirimidina00
. dito p olímero . deApi-haloidrin 'a condo éséolbido no 'grupo oonetituitiO 112,
/*é hono polineroè dalre pi-haloldrinam e eopaimerom de 11M epiphalãdr,1!
ne Com pele nenen =a outra epozida..
4
1>seto 21 2 1 do total de 8 pontoe apresentedoe.
.1dMMO 112 158 587 de -22 de abril de 1964.
Requerente, J.T.BAXER CRENIOAL COMPANY
."
Erivilliala de lavem-a~ 2 PR00ESSO 10 PRP2AR100
DE URETAN0.UAL0IDRINA8n

to de gíe, por meio de um bentilador de corrente indusada e provendo/
mo oircuito da tGrre do afrouxamento uma pluralidade de válvulas regE
-ladorae, se quaie mio destinadas a operar em velocidade variável.

ReivIndica-se prioridade doodrrespondente pedidas ' depE
eitado na:ÇT-eX.t*igiZO-i-e-Peitenee-tro -,744a ' eí-i;& -de abHl do6r oU
n2 12766
Ponto n 2 1 de 2 pontos apreeentadoe.

I C. I

"pRIVERDICAORS,
1 . UM. procezeo.pare- à pis
eparação de compostos poli -kmeta -nalc-alOnil,nreteno)-baloidrínicoe ou (betapbaloralqulipuretano)phaloidrinicoe
n
caracterizado por compreender a reaslawdo um pollieooianato
com uma no
/tieocianató com une poli -(baloidrine), ou de um nonoleoolanato com uma
• di(haloidrina), em quantidades capaste de prop oroionar meie do que 1,W
A 4,9 grupou haloidriniooe.por grupo de leociatato.
'Reivindica prioridade do oorreepondente pedido,
depoeitado /
na0ópartição de Patentes doe Ratados Uniam, da Amérioa do Norte, em 23
4e abril de 1563, eob o ndmero 274 922.
Ponto n 2 1 do total .de. 9 Pontos apreeentadon,
riNde0 NO 158.851 de 30 de, abril. de 1964.
•

T2RMO N2 162.280 de 31 de ',edito de 1964
Reouerentes IA MEMEOANIQUE ELECTRIQUE - FRANÇA

Requerente: ERRES? SCRACG á SONS LIMITED IRTLAIERRA.
'privilégio de Inven ção:"APER3TMÇOAKENTOS EM (5U RELATIVOS A

Privilágic da Is-~Sot 0 APERFEIÇOAAMRTOB EM DELAS ELE
PRO-MAGNETI dos COM:PORTANDO UMA PLURALIDADE DE CONTA

APARCLHO8

TEXTB/Ow,

TOS EM PONTA SUPORTADOS POR UMA RIMA COR-

NRIVINDICACUS

REDIÇA

1 Aparêlho adaptado para peeudo -torcer fio, caracterizado pelo
fato de compreender uma p luralidade de su perficiee'adaptadae pare entra

REIV/NDICACOES

rem em contato com o fio que avança, pata se mi:mexem em conjunto com
fio na direção do avanço do fio, e p araee moverem troneverie1mente
esta diregão.

-1 - Um reld eletro-magnático compreendendo uma cuba el
soneialmente priemdtica na quql 4 deelizado Um eletro-im g motor, dite

o

da pelo dito electro-imã motor, caracterizado pelo fato da régua ser

Reivindica se prioridedea doe correspondented peáidoe,
deposim
' todos na Inglaterra, em 30-. de abril de 1963, em 11 de junho de 1963, em
1 -6 de janeiro de 1964, e . em 20 de fevereiro áe 1964,
. sob ou a g e. 16883,

alojada em uma guia envolvente e amovível que fecha a abertura da ou-

2076 e 7042, reepeotivamente.

ba e pode ser removida juntamente com a r4gua para permitir a salda /
do electro-imã.

Ponto n 2: 1 de total te 74 pontos apeneetndoe.
TERMO Ne iU.860 de 30 de abril de 1964, .
Requerente: J.R.Grrar S/A - SU4A.'

cuba comportando ao longo de duas bordas paralelas, contatos Mccos
.com os quais cooperam contatos móveis por uma ré.gua corrediça deeioet

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depositado na R epartição de patentek da França em 13 de setembro de 196)
sob n12 947490.

Privilégio de inv.:lego: "PROOESSO PARA PRODUZIR TINGIKENTOS E ESTAMPA./
OENS SOBRE MATERIAL DE ACRTATO DE CELULOSE, stà
TERIa DE TRIA0ETAD)1DE-IMUL0SE E MATERIAL Dlltr

Ponto n 2 1 de lO pontos apresentados.

AQUI-miau POLIMERA E COPU1MERA",

grd "là

.?

if

st

'REIVIRDIOAOES

Aw r

Der421.--,

Processo para produzir tingimentoe e estampagens lebre matoria.
al de 'acetato dt., celulose, meteria/ de triaceiwto is celulose e materi.
al de acril - nitrila pollMers e topolfmera, Oaracterizado pelo
-

tato de./
me tratar o material' com um banho de tingimento ou uma poeta de estampa,
gem cOntando: pelo menos um corante doido . de lã," eoldvel em
água, pelo
'menos um composto aromático mono ou polinuolear (oontendo" nondoleo argi

•

iático, como substituinte, um grupo funcional oxigenado), uma amida

2v eo
88
02
TERMO 11 2 152.416 de 30 de aglieto de 1963.
Requerente: SERCULES POWDER COMPANY - U.S.A.
Al

so

101

Privilégio de InvenOão: "PROOESSO
t

PARA O CRUZAMENTO DAS LIOAÇSES , DE Me
• 7 , ,P0LIMER0,UEEPI-HALOIDRIN-A",

pRIVINDIOAORS'a-l'

um carbono-tio-ácido e engrossador, bem como, eventualmente, outros ap
gentes auxiliares usuais na indástria t qatil.e pelo fato de se,aquecerr
.0 artigo imaido impregnado . ou eatamPado ou de
eubmetéplo"kação de vapor.
R eivineàca a prioridste do corrtapondMP podido, dePoeitado
Repartição de Patente, da Suíço, em 2 de melo di 1963,

RO o-

•

ng 1 do total 'de 8 nontoXatkeeentedOW.

DIÁRIO OFICiAL

852 Terça•feira 9

TERMO 10 159.2E3 do 3, cie melo de .0464.
mAnsn. ESPANHA.
Requerente: MANJIMARIA PtXTi EL MWTE DE =NOA
mr TIRA.
samms
wençãoVAROFFEIÇOA1EM2
In
APARELHOS
,
á
aic
da
1
,Privil
COM .013nl:1V0 '/RA.-FIO EY TEARES SEM CAN.

(Seção III)

RE1VINDICACnS

1-Aperfe,çoamento,, em aperelhc delet,)r de trama com dispositivo 21
co fio para tearee sem lançadeira, caracterizados peso fato de apreses. 1
I tar pelo meros algumas de seguintes earnaterlaticas narticulares, seca

Março de

1971

eu, ao contrário, ser atentado do dito eetribo pela teneão do tio de API
trama arraetado pilo 6rgeo passa - trama, desde que tese ft° não ee rompa,
onda 'listro ímã sendo ~atado a um dispositivo de contato normalmentel
aberto

ifADE1RA."

--

para que o induzido do eletro ímã resulte l'eohado ao ser erguido(

aohando-ee em série toe(e hese diapositivos entre o oireulto doe para.i
-trama e a massa, de modo que se por qualquer razão uma dai fieiras nã a
i
descer no momento deeejado, essa talha provoca a deteação automática dA
teor.

radamente ou em combinação: cada fieira de comando de um fio de trama /

Reivindica a prioridade do correepondente pedido, depositado sei
na Repartição de Patentes da França, em 13 de junho de 1963, eob o

sendo aoionada verticalmente por um eietro Imã laldidldual, os diversOe

43 •330

taletro imãe correspondendo hm itAirma do asareis° estando montados co.

Caio° ponto anreeentado,

lateralmente no interior de um carter no qual deeitzam as hastes ou baL
Ws porta-fieiras, cada eletro Imã compreendendo um induzido oacilanGe/
Wlidárlo de um braço diretamente fixado à extremidade superior da has.
tet ou barra correspondente, os braços acima estando mala ou menos desvi,
;doe lateralmente; levando-se em corsideração o fato de que a separação
los eletro ímãs sucessivos ó maior do oae a das f! leirae, M8108 adequados
ando providos na base da armação fixa do anarólno e em cada fieira (ou
:L haste ou barra acenoiada) para coopera:, no momento da chegado

da

é;ira considerada a sua punção de repouso para centrar positivamente /
usa fieira e reta-la contra deoLocamento late r ais, o fim de evitar o
1\inoionamento intempestivo do oontato do paratrama correepordente, os /
Atoa meios estando conetituidoe por uma sôbre espessura aolidária de /
:alia haste ou barra porta-fieira adequada para 'se alojar oca jógo rodaI
sido entre dois estribos fixos e aolidárioe da armação, cada haste ou
L

b rra porta-fieira compreendendo ama barra elementar superior e outra
1 ferior ligadas entre si por uma lâmina eláctioa pra-curvada, a barra

/

+montar superiar Gozem poeitivamente gukeda ao passo que e inferior
pOsui normalmente certo grau de liberdade que lhe permite apoiar-se
0 ,1?ntra um: estribo metálico pare formar um circuito de detenção de teor

LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA
ESTADO DA D°GUANABARA
PREÇO: Cr$ 0,40
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SEÇÃO DE VENDAS? AV ROnTYrrm”R I LVES, X
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fICkAs o M u MERO DE HOJE: Cr$ 0,30
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