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INSTITUTO NACIONAL
QA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SECRETARIA DE MARCAS

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

NO 651.264 - S. A. Diários de Sao
Paulo.
NO 651.280 - Associação de Pais
Arquivem-se em f ace ao artigo 99
e Amigos dos Excepcionais de São
29 do Código
Paulo - APAE,
N9 651.289 - Associação de Pais
N9 648.538 - São Conratio Empree Amigos dos Excepcionais de São
endimentos Ltda,
No 648.587 - Emprêsa de Erige- Paulo - APAE.
NO 651.290
Associação de Pais
nharia-Engenheiral Ltda.
NO 648.912 - Versailes Móveis Fi- e Amigos dos Excepcionaie de São
Paulo - APAE.
nos Ltda.
NO 651.295 --Indústria de BebiNo 649.361
Metalúrgica Parana
das Alves Ramos Ltda.
Ltda.
t
N9 651.604 - Viageral Cambio e
No 649.512 - Meai Medição d Cone
Turismo Ltda.
trôle Industrial Ltda,
149 649.514 - Meci Mediçao e ConNQ 651.612 - Distribuidora de Betrôle Industrial Ltda.
bidas Pereira & Cia. Ltda,
NO 651.749 - Cote Bras ConstaiN9 649.541 - Promer Publicidade
Técnica Brasileira S. A.
e Propaganda em Embalagem S. A. tora
N9 651.774 - Cia. de RepreseiitaNo 649.563 - Master Rio Gravações e Negócios. Promocionais.
ções e Publicidade ,Ltda.
N9 651.814 - Luiz Alberto de LaN9 649.564
Master Rio Gravacerda.
ções e Publicidade Ltda,
N9 651.908 - Aureliano Machado
N9 649.605 - Joana &lenis Fa- Lima:
lhares.
NO 651.918 - Josue Simões de OliN9 649.742 - Alinhamentos Espe- veira.
cializados United S. A.
No 652.040 - Paulo de Miranda
No 650.091 - Georges D. Zananiri Pinto.
NO 650.145 - São Conrado EmpreNO 652.224 - Antônio Ray.. Franendimentos Ltda.
co e outro.
650.281
TecnoquimIca
'Ltda.
NO
N9 652.285 - Shap Eletrônica InIndústria .e Comércio,
dústria e .Comércio Ltda.
N9 650.381 - Luiz Ag'apito de
N9 652.307 - Incorporadora ImoCarvalho.
biliária
Integral Ltda.
N9 650.441 ---• Cio Riograndense de
N9 652,371 - Lojas Mapel S. A•
Negócios S. A.
Móveis
e
Aparelhos Eletrodomésticos.
NO 650.512 - CEBRAD - Centro
N9 652.420 - Adonis Cardoso
Empresarial Brasileiro de Desenvol- Chaves.
vimento.
No 652.461 - Hermes Tur AgênNo 650.514 - CEBRAD -="! Centro cia de Passagens Cambio Turismo
Empresarial Brasileiro de Desenvol- Ltda.
NO 652.464
Sociedade Vinícola
vimento.
NO 650.784 - Indústria de Calça- tiseno Ltda.
N9
652.484 - Coteninga 8 A. Tedos Arte Ltda.
NO 651.050 - Comercial de Imó- eidos.
NO 652.486
Coteninga S. ia, Teveis Muraro Ltda.
ciclos.
No 651.067 - NôVo Hamburgo
N9 652,495 - Coteninga2 S. A. TeVeículos Ltda.
ciclos.
N9 651.129 - Produtos de Beleza
N9 652.502
Coteninga 5, A. TeReal Chia Ltda.
N9 651.142 - Ailied Chernical Cor- eidos.
poration. NO 652.503 - Coteninga S. A. TeNQ 651.158 - T. Moreira 84 Cia. ciclos.
NO 652.509 -- Coteninga S. A. TeLtda
N9 651.163 - Fundição Mamada cidoá.
NO 652.542 - Anunciada. Publiel
Ltda.
No 651.170 - Walter Nunes Be- dano Ltda.
N9 652.620 - Guracy Goulart de
zerra,
Paria.
A. Tonolli S. A. In` 1S9 651.180
No 652.643 - Aage Vest.
dústria e Comércio de Metais.
N9 652.668 - A. Lucas.
N9 652.707 -- Comércio de Meias
1n19 651.202 - Metalúrgica Gato
Arouche
(ktatil
Expediente de 24 de março de 1971

e

-N9 654.182 - Projeção Propagarei,
da Ltda.
N9 654.194 - Alfredo Ferreirti
Costa.
N9 654.196
.Laboratórto Auada.
Ltda.
No 652.795 - Colgate Palmolive
NO 654.241 - /Loja Orsint Ltda.
Company.
N9
- Lanches Pelina de
No 652.796 - Colgate Pahnolive Ouro654.264
Ltda.
Company,
NO 654.302 - Arnau Dizioli S. A.
. NO 652.823 - Guanabara S. A. Co- Industrialização
de Semente a (Mainérçio e. Indústria.
ginosas.
NO 653.000 - 1 brema Indústria - No
654.441 - Luiz Meletes BarEletro Mecânica Ltda.,
• No 653.040 - Ely Eudee Teixeira reira.
NO 654.670 - Three Spare
Vidigal.
e Comércio de Ignições Ltda.
NO 653.087 -- Lojas Garbo Rou- etria
NO 654.7090 -' Henrique & Filho.
pas S. A.
N9 653.158 - S. A. Fábrica Leite , S.NoA.
654.712 - Norton Publicidade
& Alves Industrial de Fumos
NO 653,172 - Soergue Sociedade S. A.
654.713 - Norton rateai, ida.cle
Editôra. Rio Guanabara S. A. Uti- .S.No.
A.
lidades Escolares Comércio e IndúsN" 6á4.714 - Norton Puolicidade
tria.,
S. a .
No 653.175 - Soergui Sociedade
654.'715 - Porton Pablicidade
Editora .Rio Guanabara S. A. Uti- S.No
A.
lidades Escolares Comércio e. IndúsN'
554.716 - Norion Publitedade
tria.
S. A.
No 653.202 - Inducitrus Indastria No
654.791 - -Lojas Parkseas Nela de Sucos S. A.
N9 653.252 - Editora de Livros e des Ltda.
Gráfica Offset Belmont Produções • NO 654.813 . - Comércio a indúsS. A.
tria. Talplastic Ltda.
N9 653.254 - Editora ele Livros e
N9 654.959 - Indústrias Ieni'd as
Gráfica Offset Belmonsta Produções Max Wolfson S. A.
S. A.
NO 654.951. - Indús trias Reieedas
No 653.342 - Coteninga S. A. l'e- Max Wolfsan S. A.
eidos.
NO 655.11
Ferreira Campos .ift
N9 653.360 - Irmãos Franco,
Cia. Ltda.
NO 653.375 - Fanelli Francesco.
No 655.120, - N. Cassus Puolunex
NO 653.408 - Cia. de Represen- Promoções.
tações e Negócios Prornocionais.
No 655.139 - Inter America de
N9 653.409 - Cia. de Represen- Publicidade S. A.
tações e Negócios Prorhocionais.
NO 655.158 - Orcal Imóveis Ltda.
NO 653.410 - Cia. de RepresenNf 655.176 - Parque. das Baterias
tações e Negócios Promoclonals.
Ltda.
N9 653.411 - Cia. Riogandense
NO 655.214 - Schilling }binar
de Publicidade.
S. A. Industrial e Comercial
No 653.435 - Simca do Brasil SoNo 655.237 Comércio Destribuiciedade Anónima Industriai de Mo- dora de Enuloamentos Nacionais e
tores Caminhões e Automóveis.
Estran geiros Codenebras Ltda
NO 653.474 - A donis Cardoso
655.^40
Jairo Pinho Sabacir
Chaves
, No 655.350 - Metalúrgica SUO
No 653.544 - eine Plast indus- Francisco S. A.
trial Ltda.
; NO 655.392 - Companhia NacioN9 653.&25 - Comerciãl e Import. nal de Aute Peças.
Eldorado Ltda.
No 655.405 - Cia. de RePreSen•
Ne 653.632 - Distribuidora de Be-1 tacões e Negócios Promocionais.
bielas Caraibas Ltda.
N? 655.483
Axe), Tuosing SoNO 653.709 - José Assei: Marcos, rensen.
Francisco Alexandria Pontes e Ge-' NO 655.486 - Carlos - Mala de Souza
raldo Rocha.
NO 653.773 - Manoel da Silva Al-.1 N9 655.498 - Giovani Gomes.
No 855.617
Indústria e Cornérvee de Mattos.
Astorga Ude.
NO 653.820 - rielusa Eaetrodome-- 1 N 65. .645 - A. Guedes Torrefaticos Ltda.
ea
t, amendoim
N9 653.973 - Adib Kanji
No 555.658
Seitamúsica Ltda.
N9 654.016 - Severino Antônio de
NO 655.663 - Banco Agrieola NaSouza.
ClOh
S . A.
N9 654.073 - Attipex Aetigos Ti N? 55.f-N4
Banco Agrl'Ola Na
picos Exportadora T9tda.
-cional5,A.
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e ea-,pbu,,,,te aas repartzçoes
puolfc ., s, destinado à publicação,
será Ir :cabido na Seção de Coniunicacõ;s até as 17 horas O atendimen:v do publico pela Seção de
Redaç lo será de 12 às 18 horas
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DEPARTAMENTO DE IMPRENSA "!ACIO1'.1A1,
OINETOR-Gn.RAL

cneque ou, vaie postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
imprensa Nac.onal Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delera m ReEfonal da Empresa
Brasileixa de Correios e Telégrafos
em Brasília

2) Os Originais para pubt.caçao,
.'2n LBERTO DE BRITTO PEREIRA
6) No caso de porte aereo para
devid mente autenticados, deverão
localidade no servida por esse
ser dr tilografados diretamente, em
CHEFE OA SIVSÃO o oronçAo ate:o de tia ,';_Jsrie, a Delegacts
espaç .) dois, em papel acetinado cHr. p a cio IMF:VIÇO OS PUOLsCAÇõE5
Regarnal ria Brasileira de
ou ajergaminhado, medindo 22x33 J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
PLCRIANO GUIMAkAES Correios e Te&rafos em Brasília
centi netros, sem emendas ou rase obriga a compd ar o encamisuras que dificultem a sua comnhamento. ao destinatário por
preei são, em especial quando conDIÁRIO PjFiCIAL
outras vias, independentemente de
Elven m tabelas
acréscimo no preço.

sEçÁo

Se, ão admitidas copias 'em tinta
prêt( e indelével, a critério do
D 1 V. -•
3) As reclamações pertinentes
d m Itér.a retribuída, nos casos de
erro ou omissão, serão encaminhadas por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia fútil subses
qüe):te à publicação

•aça° de publicdae.• do expediente do Departamento
•Isci n nsi de Propriedade Industr. :ai de aihnistérIe
da indús tr i a • do Comércio

Impresso

mie

oficinas da Decai-19n entc as
BRASiLla

n•nn•///n•n••••nnn•

imprense Neciono

7) A Delegacia Regional ela
Empresa Biaáleira de Correios e
Telégra los em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
FiructoNAILIOS
PARTICULARES
REPARTIOES
iniciarão sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente O p6diclo
4 As assinaturas' serão tomaCr$ 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
Cr$ 30,00 Semestre
das no DIN O transporte por Semestre
....
via aérea será contratado separasemestral ou anual O prazo das
•
Cr$ 60.00 Ano ... . P_••••• • • • •• Cr$ 45,00 assinaturas para o Exterior é sódai tente com a Delegacia da Em- Ano
mente anual e não haverá transpreta Brasileira de Correios e TeExterior
Exterior
lég vfos em Brasília Esta poderá
porte por via aérea
se )ncarregar também de encami- Ano 11..4.._•„8_•,•• Ji _•.• • • •• • .4 • Cr$ 65,00i4n0
.9_*. • eo_o_f_Y Cri 50,0 01
cr o pedido de assinatura ao
9) A renovação deverei ser soD ' N Neste caso, o assinante dilicitada com antecedência de 30
PORTA AEREO
dias do vencimento da _assinatura
rig rã ao DIN o pedido de assina:ufa e o pagamento do valor Mensal
Cr$ 204,0 O e do porte aéreo VeriMioa„, , serão
‘Cri MOO i Semestrai Cr$ 102.00 Anual
cwresecondente, na forma do item
suspensos independentemente,de
v
NÚMERO AVULSO
se! uinte
aviso-prévio
• 911S
- O preço do número avulso figura na Ultima pagina de cada
10) Para receberem osAup4e) A remessa de valdres para
exemplar
mentos às edições dos órgãppofias ánatura, que será acompanhada
bictis, Os assinantes deverão-solici- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cri 0,01,
de esclarecimentos quanto d sua
te-los no ato da assinatura.
es do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 pcn ano se de anos anteriores
lieação será feita semente par
ASSINATURAS

N9. 669.628 - José Francisco CeNo 656‘.806 - Inst.tuto de Energia k N9 658.282 - Pôsto e Mecânica
N9 655.667 - F. Vicenti Blane•
.. UCC1.
Santoscar Ltda.
Atômica.
S. A. Cordas e Barbantes.
N° 669.649 - João Francisco BarNo 666.149 - • Dargel EmpreendiNo 656.888 - Ernesto da Silva
N 9 655,68i - J. Torquato & Cia.
•
balho.
mertos Imobiliários Ltda.
Carneiro.
L :da..
N° 669.764 - Moinhos Guarany
No 656.889 - Ernesto da Silva
J. Horquato & (Au,
N9 655.681
N o 666.163 - Darael Empreendi- , S. A.
;arneiro.
mentos Imobiliários Ltda.
'Ltda.
Moinhos Guarany
669.766
No 656.928 - ulysses de Almeida
Raimundo Nonato S.No
No 666.530
A.
N9 655.833 - João Wander e ,• Brito.
de
Souza
Martins.
n N° 669.769 - Mayora & Filho ~LiI alli.
No 656.997 - Marmoaria Roma
N9 666.608 - )3ristol Myers Com- mitada.
:Ida.
pany.
I N9 669.825 - Velocan VelocimeN9 655.904 - Bonturismo PassaNo 657.005 - Vita Propaganda LiNo 666.609 - The Upjohn Com- tros Ltda.
nitada.
pany.
N9 670.006 - Montese Engenharia
N9 657.114 - Ursus Iniporta.dora
. a - 1o. ti D.ilS E tádio
N?
No 666.701 -- American Dairy Indtistrial Ltda.
•
Ltda.
Comerciei Ltda.
Queen Corporation.
657.159
Linvaldo
Bezerra
No
670,091
Sonep
Publicidade
No
655.931
Malharia
Gibbon's
667.011
Sociedade
Agrícola
N9
No
Linhares.
Indústria e Comércio Produtos Lula Ltda.
3. A.
No 657.162 - Benjamin GrasSeili S. A.
N9 670.198 - Snack Lanches LiNo 655.934 - Ma i lraria Gibbon's
No 667.034 - Aval S. A. Admi- mitada.
5. A.
N9 657.177 - Irmãos Vainberg.
N9 670.210 - Ferreira Castro Com.
No 656.027 - Comp. Av cola Nova
N9 657.202 - Ibrasic S. A. In- nistração de Valores.
No 668.413 - Hermes Gonçalves. • e Ind. S. A.
A. e ica.
dustrial Brasileira Imobiliária e
NO 670.309 - Promisa Produtos de
N9 656.150 - Banco Comércio . e Construtora.
N9 668.470 - Marcello Daria Ma- Milho S. A.
Inc- úatria do Paraná S. A
No 657.397 - Giangrande.
N9 670.314 - Construtora Itambi
N? 651.160 -- Go- dring Eletrônica
No 657.418 - Discalbras Distribui- criado.
N9 668.484 - Primacop Organiza- Ltda.
Ltda.
dora Brasileira de Calçados Ltda.
Geral de Cópias Ltda.
No 670.571 - Terrapienge EngeN9 656.273 - Antônio Jorge de
N° 657.419 - Discalbras Distribui- ção
No 668.645 - Alper S. A. Indús- nharia Técnica Ind. e Com. Ltda.
Faria Salles e outro.
dora Brasileira de Calçados Ltda.
tria de Bebidas e Conexos.
No 656.287 - Fábrica de Roupas
N9 670.590 - Marco Promoções e
No 668.787 - Sociedade , Arpoador Produções
NO 657.427 - Indústria Mecânica
Epron S. A.
Artísticas Ltda.
do Guarau Ltda.
Showa Ltda.
N9 670.594 - Ibeo Ind. Brasileira
No 656 '299 - Cia. Industrial de
N9 668.818 - José Eduardo Costa.
Editôra Orion LiNo 657.489
Eletrônico e Ótica Ltda.
Perfilados Safet.
149 668.940 - Riber Corretores deNo
mitada.
670.730 - Metalnorte Ltda.
No 656.321 - Cia. Industrial de
NO 657.505 - Editôra, Brasil Cul- Associados de Seguros Ltda.
671.000 - Sociedade Anônima
N9
Per dos Safet.
668.948
São
Cristóvão
ComNO
tural Ltdá.
do Paraná.
NO 656.361 - João Bonfim Sopanhia Nacional de Seguros Gerais. Diário
No 671.042 - Onion Gráfico Ltda.
N9 ' 657.590 - João Della Torres
bri ho.
668.950
S.
A.
Casa
Fin.
No
N9 656.401 - Refrigeração Mun. Filho.
No 671.466 - Sérgio Henrique MoNO 668.969 - Walfrido de Moura
N9 657.591 - João Delia Torres Lira.
dial Ltda.
reira.
No 656.417 - Carlos Saraiva S. A. Filho.
N9 671.652 -Domus Gas Sociedade
No 668.972 - Predial Pernambuco
No 657.815 - Manufaturado de LId a.
Importação e Comércio.
Anônima.
Brinquedos Castor S. A.
N9 671.653 - Domus Gas Sociedade
N9 669.044 - Mario Ferreira GuiNo 656.581 - Bonturismo PassaAnônima.
NO 657.817 - Pronto Socorro In- marães.
gens Excursões e Câmbio Ltda.,
fantil Jorge Medeiros Ltda.
N9 671.680 Domus Gas Sociedade
No 656.588 - Nissin Behar.
NO 669.089 - Nova Galeria FuN9 657.911 - Kit Indústria e Co- turista Comér cio e Indústria S. A.
No 656.644 - Daniel Silveira Silvá
Anônima.
No 671.982 - Carpigiani Bruto
No 6513.79'7 -- TPXuresso Brasileiro mércio de Roupas Ltda.
NO 669.358 - Diversões Balichinelo
No 657.969 - Construbel Engenha- Ltda.
5 P A.
Viação S. A.
No 672.658 - LV S. A. Corustiltores
" k Uti lidades Ele- ria Tndústria e Comércio Ltda.
N9 656.758
No 669.480 - Papelaria Alexandre
• )1'
Empreendimentos.
tro Domésticas I ta.
r4i bairo I.tda.
N o 658.221 - Alberto Aiiissamara
A.
Consultores
672.673
LV
S.
No
66n
No
Ng'I
Asearte
Indústria
NO 6 9 "37 - Cred Central de LiNo 656.791 - Sua Majestade, ROU"
de Empreendimentos.
Gratica Lida
1 vros Ltda.
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N9 672.723
C18„ Imperial de
Empreendimen tos.
N9 672.723 - Cia. Imperial Com.
e Ind.
N9 672.728 - Cia. Imperial Com. e
Ind.
N9 672.735 - Representações Tupiassu Ind. e Com. Ltda.
Ne 672.737 - Representações Tupiassu Ind .e Com. Ltda.
N9 672.739 - José Azevedo Botelho.
N9 672.859 - Helton do Brasil Com.
e Ind. de Peças Para Tratores Limitada.
N9 672.905 - Farrnajoia Ltda.
N9 673.052 --- Cia .de Produtos QuíMieeS 3" .alyiratórios varnv.
- N 9 673.091 - Royal Transportes
Rodoviários Ltda.
N9 673.575 - Gêlo Flocos S.' A.
Ni' 673.897 - The Coca Cola Company.
N9 674.137 - Industrial de Máquinas Ramada Ltdã.
N9 674.208 - Metalúrgica Lugribras
Ltda. •
Ne • 674.628 - Ernprêsa Gráfica "O
Cruzeiro" S. A.
No 674.657 - Empresa Gráfica "O
Cruzeiro" S. A.
N9 674.670 - Emprêsa Gráfica "O
Cruzeiro" S. A.
N9 614.747 -Materiais Industriais
S. A.
N9 674.994 - Danilo Giuberti.
N9 675.189 - Baterias Refaz Limitada.
N9 675.438 - Dilerman Buarque
de Gusmão.
N9 676 _153 - Fábrica de Móveis
Vita. Bernardo Ltda.
N9 676).424 - Paulo Antônio Dias
MenneSamNe. 676.436
Paulo Antônio Dias
Menezes.
ktU676.557 - Policrorn Ind. e Com,
de()Fr-ifflikticos Ltda.
N9 676.838 - Yaou Denki Kabushiki Kaisha. •
N9 676.952 - Mário Ramos & Cia.
Ltda.
N9 677.159 - Dental Fillings Limited.
N9 677.495 - Magazine Uazi Limitada,
N9 677.907 - Construtora de Piscina Luso Brasileira.
N9 677.938-- Veterinária Fronteira
Oeste Ltda.
Na 678.598 - Ind. de Máquinas e
Ferramentas Tozi Ltda.
Na 679.746 - Júlio Conceição Neves.
• Na 679.749 - Júlio Conceição Neves.
N9 679.750 - Júlio Conceição Neves.
N9 679.751 - Júlio Conceição Neves.
N9 679.819 - Djalma Dias da
Silva.
N9 680.084 - Aplican Aplicadora
de Capitais de Desenvolvimento do
Norte e Nordeste Ltda. e Aplicap
Aplicadora de Capitais de Desenvolvimento Ltda.
N9 680.296 - Beverly •Hills Piscinas
Ltda.
N9 680.487 - Torrefação e Moagem Paragominas Ltda.
N9'680.489 - Torrefação e Moagem
Irituia Ltda.
N9 680.501 - André Georges Abel
Dupetit.
N9 680.558 - -Pastificio Moinho
Goiás S. A. N9 680.684 - Violante & Cia. Limitada.
N9 680.685 - Violante & Cia. Limitada.
Na 680.689 - Bras Greek Filmes
Ltda.
Tricita Ind. e Com.
N9 680.727
Ltda.
N9 680.72á - Marcenaria Jardim da
Saúde Ltda.
.Na 680.743 - Romajael ,Automóveis
Ltda.
1.415

t

Ic

tua

N9 680.912 - Retrama Ind. e Com.
Ltda.
N9 681.010 - Indústrias Caisar
Produtos Alimentícios Ltda.
N9 681.077 - Serbra Ltda.
N9 681.127 - Macdonald Greenlees
Ltd.
N9 681.490 - Ma.aldi Maia Ltda.
N9
681.496 -- Sant'Ana do Rio
Dourado Agricultura Ind. e Com.
Ltda.
N9 681.504 - Salvat S. A. Edieiones.
N9 681.554 - Galabia Ciclo Ltda.
N9 681.800 - Brasvolt Ind. de
Ferragens Ltda.
N9 681.4804 -Sulene S. A. Bulamericana de Engenharia e Equipamentos nara Indústrias Químicas.
N9 681.934 - Syntex Corporation.
N9 682.086 - Colonial S. A. Utilidades Domésticas.
N9 682.244 - Auto Empório Macedo Ltda.
N9 682.261 - Águas Minerais de
Petrópolis S. A.
Na 682.659 - Productos Stani Soeiedad Anonima Industrial y Comercial.
N9 682.732 - Sato & Novaes Ind.
de Materiais Elétricos Ltda .
683.096 - Elevadores Átomo
N9
S. A.
N 9 683.487 - Cia. de Tintas e Vernizes E. Montes:ano.
N9 683.571 - Dinasa Distribuidora
Nacional de Automóveis. e Caminhões
S. A.
683.611 - Panificáção Santa
1‘1 9
Rita Ltda.
No 683.644 - Ind . Eletrônica
Transcom Ltda.
N9 683.940 - Comercial Cpoplia -Limitada .
N9 684.151 - Pôsfe. Lita Limitada.
N9 684.210 -- Ind. de'Máquinas e
Ferramentas Usimax,-Ltda.
N9 684.555 - S. A. Vitivinícola
Comercial Gutierrez y La Fuente Limitada.
N9 684.644 - Durval Barbosa Alves Ferreira.
Na 685.002 - ICM Implementos de
Metal Ltda,
N9 685.422 - Wellington (Glascow)
Whi skY Blanding Co. Ltd.
N9 885.650 - Orla ter Representações Farmacêuticas Ltda.
N9 686.023
Rei dos Frios Ltda.
N9 686.331 - Regia Nationale Des
Usines Renault.
N°686.406 -, Pontes Moraes & Cia.
Ltda.
N9 686.649 - Pedro Ferrés y Com-

Na 692.363 - Panificadora Paiva &
Oliveira Ltda.
692.453 - Paulo ' Antônio Dias
Menezes.
N9•692.464 - Roberto L. Gordon.
Na 693.064 - Jaguar Couros e Peles Ltda.
N9 693.230 - Cooperativa Paulista
de Habitação L tda.
Na 693.371 - CosmobraS Ind. e
Com. Ltda.
Na 693.447 - H. L. Aschermann
S. A.
N° 693.462 - Elvira Dias.
Ne 693.463 - Ind. de Trefilados
Herogeral Ltda
1\r". 693.476 - Construtora Wantanabe Ltda.
N9 693.488 - Alcindo Fontes Perreira.
Ns. 693.491 - 693.490 - Alcinclo
Fontes Ferreira.
Na 693.498 - Agroexport Exportadora e Importadora de Produtos Mr1colas Ltda.
Ns. 693.499 - 693.501 - 693.502 693.503 - Agroexport Exportadora e
Imp ortadora de Produtos Agrícolas
Ltda.
N9 693.530 - Quitauna Materiais
de Construcão L tda.
N9 693.532 - Boutique Massabielle
Ltda.
N9 693.534 - Fábrica de Calçados
Ignacio Ltda,
Ne 693.539 - Amelef Ferramentas
Ltda.
N9 693.546 - Bristol Myers Company.
N9 693.564 - Stalbras Empreendimentos Ltda.
N9 693.566 - Cia. Brasileira Rhodiaceta. Fábrica de Raion.
- Ns. 693.567 - 693.568 - 693.569 Cia.. Brasileira Rhodiacera Fábrica
de, Raion.
N9 693.579 - Lubricar Equipamen'tos Para Lubrificação Ltda .
Na 693.598 - Casa Mira de Confeccões Ltda.
Na 693.601 - Paula & Mafra Limitada .
N9 693.604' - Confecções Bornanyl
Ltda.
Na 693.606 - Paula & Mafra Ltda.
Na 603.6 1 9 - S"cier-1-'.. de Terraplana Yem Terramoto Ltda.
N 9 693.614 - Beta Ind. e Com.
LtclY..
N9 693.620 - Gian Sport Ind. de
Malhas Ltda.
N 9 693.623 - Decorações Coral Limitada.
Na 693.625 - Saboya & Marins Limitada.
No 693.637 - ',amacie Ind. e Com
N9 687.028 - Raymond Servaes
de Artefatos de Madeira e Metal LiCom. de Artigos Industriais Ltda.
mitada..
N9 687.937 - Adornos Chic LimiN9 693.706 -Albino Castro.
tada.
N9 688.024 - Farmácia Nilza LiN9 693.709
J M Propaganda Ind.
mitada.
e Com. Ltda.
•
Ne 693.710 - M. Sampaio & Cia.
Ne 688.037 - Companhia Cervejaria
Brahma.
N9 688.758 -- Regis de Cunto Fu- Ne ' 693.711 = Caribê Imobiliária
7nd. e Com. Ltda.
saro.
N9 693.742 - Brasling Fundição
N9 889.125 - Auto Pôsto Palomar
Brasileira de Metais S .A.
Ltda.
N9
693.743 - Brasling Fundição
N9 689.281 - Braging Fundiçao
Brasileira de Metais S. A.
Brasileira de Metais S. A. .
Na 693.746 - Brasling Fundição
Na 689.972 - Emil Jorsch SpezialBrasileira de Metais S. A.
fabrik Pur Kompritniermaschinen.
Na 693.759 - Semage Serviços de
N9 689.993 - Armando Martan.
Máquinas L dta.
N9 689.996 Ciadesa Com. Ind.
N9 693.795 - Distribuidora de A pahrtigos Domésticos e Eletrônicos So- relhos
Sanitários et- Afins Dasa Ltda.
ciedade Anónima.
N9 694.796 - Distribuidora de AnaN9 691.140 - Nair Gomes.
Sanitário e Afins Dasa Ltda.
N9 691.210 - Robert Raymond ralhes
N° 693.801 - Waldomiro de Souza.
Kirsch.
Na 693.802 - Waldomiro de Souza.
N9 ,691.598 - Thhe Sherwin WilNa 693.818 - Costa Júnior Tecidos
liams Company.
N9' 691.596 - The Sherwin Wil- S. A.
N9 693.877 - Fundação Habitacioliams ComPany.
Ns. 691.509 - 691.812 - 691.614 - nal de Jacuacanga.
PTO 693.889 - Companhia Tecido£
691.615 - 691.616 - The Sherwin
Saritanense.
Williams Company.
Na 693.906
Na 691.913 - Comercial e ImporOnil Serviços em
Construções Ltda.
tadora Noil Ltda.
N9 694.038 . - Tamiko llatstimoto.
• N9 691.915 - 691.918 - Comercial
N9 694.074 - Dinha Modas Ltda.
e Importadora Noll Ltda,
-.I ;I
s •-n
1ei. • k
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Na 694.081 - Ind. de Artefatos de
Cimento Inartec Ltda.
N9 694.084 - clriações D Gonçalves
Ltda.
Na 694.085 - Usina São Pedro Limitada.
N9 694.087 - Imobiliária e Com.
Rita Ltda.
N9 694.100 - Termo Produtos Metalúrgicos Ltda.
N9 '94.131 - Ind. e Com. de Automóveis Braswima Ltda,
Na 694.137 - Manos 'Com. e Representações de Ferro e Aço Ltda.
N9 '694.177 - G T H Grupo Técnico
da Habitação S.C. Ltda.
Na 694.210 - ãnd. de Bebidas Milani S. A.
N9 694.658 - Incovel S. A. Engenharia de Vedações.
N9 '94.753 - Bar e Lanches Palitinho Gelado Ltda.
N9 695.399 - Mabasil Máquinas
Básicas Para Ind. Ltda.
N° 695.467 - Figuerôa Modas Esportivas S. A.
N9 695.467 - Figuerôa Motas Esportivas S. A.
•
N9 695.471 - - Beliotto Ltda. Empreendimentos de Obras.
N9 695.473 - José Gonzalez Villacracas'
Na 695.476 - Sekiden Itagaku Kogio Co. Ltd.
Na 695.486 - Ind. e Com. de Calçados Trento Ltda.'
N9 695.489 - Sanrosa S. A. Ind.
e Com.
N9 695.490 - Ind. de Produtos Alimentícios 1Vrayon's Ltda.
N9 695.491 --- Amtron Aparelhos e
Máquinas Eletrônicas Inds. Ltda.
Na 695.494 - Amtron Aparelhos e
Máquinas Eletrônicas Inds. Ltda.
Na 695.509 -- Calçados Ramos Limitada.
h
Na 695.52 4 - F ornecedora Iatarola
de Ferragens Ltda.
Na 695.549 - Boutique Bibelô Limitada.
N9 695.562 -"Pedreira São Jerônimo Ltda.
N9 695.564 -- Plásticos Ciponil Limitada.
Na 695.565 - Plásticos Ciponil Limitada.
N° 695.576 '- Alied Chemical Corporation.
N9 695.587 - Tecidos Corrtex Limitada.
N9 6695 594 - Serralheria, Artística
Guarani Ltda.
N9 695.587
Tecidos-Carrtex Limitada.
Na 695.618 - Metalúrgica Natália
Ltda,,
N9 695.639 - Ind. de Feltros Lua
Nova S. A.
N9 695.640 - Ind. de Feltros Lua
Nova S. A.
179 695.642 - Ind. de Feltros Lua
Nova. S. A.
Na 695.643 - Ind. de Feltros Lua
Nova S. A.'
Na 695.647 - Walcol da Silva,
N9 695.692 - Rialto Ind. de Cordões Ltda.
N9 695.796 - Pla yground Modas
Infanto-juvenis Ltda.
N9 695.792 - Caenco-Cahu Engenharia e Construções Ltda.
N 9 696.125 - Cofama Máquinas Limitada.
N9 696.427 7-- Organização Reis Limitada.
N9 696.961 - Sodemi Soc. de Desenvolvimento de Materiais Ltda.
N9 697.127 - iS p ray-Land Cosméticos e Produtos de Beleza Ltda.
Na 697.454 - Bristol-Myers Company.
Na 697.490 - Volkswagen do Brasil
Ind. e Com. de Automóveis S. A.
Na 697.984 - Sema Mu i .e Com.
e Rep resentações Ltda.
Na 698,073 - Fábrica de Móveis
Estofados Terezina Ltda.
Ne 698.263 - IVIeteadinho Gond°
Ltda.

•
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N9 205.202 - Columbian Carbon! N9 183.768 - Cirei S/A. - (ArquiN" 191.451 - Agostinho Parziani.
. 691.991 - • Autoremi Auto ReuCompa.ny.
- (Prove a mudança dai vado por não ter cumprido a exigên*
axa
relativa
ao
depérgito
'
Pague
a
nidaNi! hita.ni S. A.
cia técnica).
razão
social).
do
pedido
11.58a
Super
Mercado
FaN
NY 186.118 - Martins Fernande5„
205.593
Radio
Corporation
of
N9
191.784
Pisuiux
Ind.
de
ReN9
zeaclinh Ltda. •
- (Arquivado por não ter cumpricro
N" 691 593 -- Costa R:. Cunha Li- v estimento Lda. - Pague a taxa re- America. - (Prove a mudança da a exigência técnica).
razão social).
lativa a.o depósito do pedido.
ninada.
N." 205.849 - Radio Corporation of(; N, 186.253 - 4evl1le Clyde McCalN" 691.799 - A Princesa Bijoute•
N9 195.378 - Cia. Dyrce IndustrIal• Am.erica. - (Prove a mudança da lum.
- (Arquivado por não ter cumriae Ltd 1.
Perfumaria Estamparia e Cartona- razão social).
arido a exigência técnica).
N" 691.850 - Kalex - Artigos' gem. -- Paa ar a taxa relativa ao deN" 205.862 - Radio Corporation 01! N9 186.302 -- General Electric Compósito do pedido.
Para Pr sentes Ltda'.
America. - (Prove a mudança da pany. - (Arquivado por não ter
N° 195.463 - Euperonio Adolfo razão social).
N" 691 .977 - Farmácia e Laboracumprido a exigência técnica)
tórios L ibornar Ltda. - Arquivem- ae Lima. - Pague a, taxa relativa ao
N, 207.1167 - Radio Corporation of 1 N" 186.439 - Paulo Pedro dos Reis.
depósito dó pedido.'
os proa( SSOS
America. - (Prove a mudança da -- (Arquivado tair não ter apresen1n19 195.476 - Benedito Avelino Ri- razão social).
beiro. - Pague a taxa relativa ao. N" 205.868 - Radio Corporation uf,; tado novos relatórios e desenhos)
N" 187.776 - Prominco Promoções
• America. - (Prove a mudança da
depósito do pedido.
S'ECR , ETAMA DE PATENTES
Ind. e Com. Ltda. - (Arquivado em
\ N" 195.97N Seagers a: Stock do razão social).
face alo parecer técnico).
Brasil S; A Importadora e IndusN" 207.062 - Radio Corporation 01! R- 188.042 - Uniroyal Inc. - (ArExp cliente de 24 de março
Pague
a taxa America. - (Prove a mudança da
trial
de
Bebidas.
de 1971
quivado por não ter cumprido a exirelativa ao depósito do pedido.
aencia técnica).
N" 196.121 -- The Immune Milk ! razão social).
Exigencius
N . 188.095 - Benedito Castilho. Company of American Inc.' - Proae •
A rottivaniento'de Processos
i (Arquivado por não ter cumprido a
a mu.danca da razão social.
spr !sente relatórios e pontúa • N9 196.756 - Feres Empreendimenexi g ência técnica).
N- 153.600 - Nicola Mizavic e
cc u titulo de acordo com a no ! tos Sociais Ltda. - Pague a taxl reN 188.286 - Dr. Sócrates Boinfini
George Henry Bergan. - (Arquivado
'esa do pedido:
lativa ao depósito do pedido.
por não ter cumprido a exigência e Dia Alvaro .Lircio e Dr. Hugo Wal' ter Gebeuer. - (Arquivado por Mio
• 151.577 - ind. de Brinquedos
W 196.993 - The BristIsh Dru- écnica .
'São Pai lo Ltda.
••=es Itd. - Prove a muda oca
139.96) Caterpillar e Tractor ter auna i:a:ido a exigência formal)
N
N" 16).288 - Matheus Marcondes, razão social.
N' 188.660 Standard Electrica
Co. - (Arquivado por não ter curndo Amaral
Sociedade Anónima. • -- Arquivado
N° 1(1 7.31 , • Radio Corpon x i on ot pr, do a exigência técnica).
N" 111 715 - Eduardo Luiz Pa- America. -- Prove a mudança da raror não ter apresentddo o documento
62.215
•• Serafim Blasi &
1
checo.
'de cesaao)
zão social
(Arojvado
em
face
do
parecer
N" 14,858 - Ind. Térmica BraNg 198.767 . Vapiron Comercial e técnico).
N' 190.792 - Batista S.A. Indusslleira 1 . A.
Industrial Ltda. - • Apresente novos
N' 162.900 - Adolfo Bindo Emillo
1\19 151.092 -- Ind. e Com. Sobral; .ielatórios em -nome de Vapiron Co- Croceln e Arthur Crocchi. - (Arqui- aia, Comércio e Representações. (Arquivado por não ler pago a taxa
Ltda.
mercial e Industrial Ltda. pagando
por mio ter cumprido a exigên- reli, (i', a ao deposito do pedido).
N" 15, .904 •--- Ind. e Com. de Cal- a resnectiva taxa, de acordo com o vado
cia técnica).
, N' 191.241 •• Jayne Ribeiro Serva.
çados k.assi Ltda.
Código
• (Arquivado por não ter pago a taxa
Oswaldo
Colombo.
-163
060
N,
Kamyr.
get
N"
198
854
-Aktiebola
N . 15; .385 - Selei Kenmoku e MiL eia( 1,..a ao depõaito do pedido).
faca
do
parecer
téc(Arquivado
em
Prove
a
mudanca,
da
razão
sokio Kik ichi.
ara.ave-se de acordo com o aral"• 15 i 419 - Técnico Mecânica cia).
Joi ge. 9.,rita Luzia ,
N" 164 287
tigo 145. uma vezafflia a,,
Briatan S. A.
199.613
The
British
DrughouN,
t - ;Arq uivado em face dt) pacur cio apretentada não aten.
N9 161 106 -- Armeplast ind. de ses Ltd. - (Prove a mudança da ra- Sanes.
recer técnico!, i .
k'e2 do
disposr o no' art.aara,
Ai 1a-r! atc da Plásticos Ltda.
zão
sc
(ArguiNv 170.707 - Fong Yu.
C P I.
Candiclo Gabriel SaM" 16( .038
Rádio Corporation 011 vario em face do parecer técnico).
N" 'L-04.868
'r.
N 187.343 • RobertshaNiCo6trok
'TO 154.582 --- Arineula .-)t . ind. de America. - (Prove a mudança da
N 171.367 --- Pedro Geraldo Si) Caan.ana',.
social).
sde•
Plásticos
Ltda.
A . ',faia
(Arquivado por não ter re
Societiv Anonynrie
N'' 137 .',A4
199 204.871 -- Radio Corporation ,11 .
N' 151 .298 - Pebolos Bra.411 S. A
Ameilca. -- (Prove a mudança da querido coai o Privilégio de Inven - • D
.
'IN" 151 .757 - 'Bernardo Schachtar. razão social).
I ção).
1 N' 1148.186 - Union Carbicie ComN" 18( .497 - Soc. de Chá Ypiran; pora(iOn.
• o R aresentaaões Ltda.
N' 188.275 - Ford Motor Company.
Soc. de Chá Vp i ranNi' 181 . • 96
Caterpillar Tractor
` N9 188 558
gi n.> R , niaasenta aões Ltda.
'Co.
N'• 181.213 - Séraio Canado de Ma; N 188.617 • W. R. Grace & Co.
N' 188.658
Caterpillar Tractor
1 4.212 -.José Joaquim de
P
:Co.
1:1( fl'()
N' 188.681
Wesringliouse Alr
N" 1 3 702 --- Américo Dias de
Bralie Company.
•
188.693 -- Caterpillar Tractor
(0,) IV .761 - Metalúr gica Alio L1- 1
Co.
N' ia 861
Caterpillar Tractor
Vilcam Estamparia
• tr 171.791
co.
Tecnico Mecânica
N' 194.669
"N" 1.71 750 Chas Plizet te. Co.
S' A.
B! "
17 .959 -- Industrial e Comer-N' 136.804 - Chas. Pfizer
Co.
>caiadora T N. C. Ltda.
'
N" 190.918 - Cbas. Pfizer e.: Co.
N" 17: .964 - Yosuke Yamaka.
ir e
Ind. o Com..N 17 682 N' • 198.210
Citas. Pfiaer & Co.
SUPREMO TRIBUNAL FEIWR41.,
inc
8T ) 17 693 - SIIS111111.1 Nishikawa
N" 198.309 - Chas. Pfizer
CO.
- - `r ale- Tm^to
N" 1 7'
Inc.
1NT^ 17 '.045 - José: Antonio Rape!
N' • 198.375 -- Cnas. Pfizer & Co.
Inc.
ar- 17: .659 -- Suehiro Onizuka.
PágS . 1-292) !ancila) th. • 1971
55
(
.
Vol
N" 198.377
Caterpillai Tractor
Eduardo Willan
N" )71.654
Co
Mota .
PREÇO: Cr$ 10,00
1.7•
19- .198.378 - \Vestem Electric
649 - Antonio Rarchea.
.aompany Ineorporated.
' 'INT5 1'7 1.462 - Mauro pinheiro de
a: 198.379 -- The Innallational
).446 - Frits Reinhart
N'
a(ckel. Company of Canada 1.,td
• tir 369 • • Meraa.niea Norma S.A.
N' 198.380 - Union Carbide CorIn() e `jorn.
1:-ora Holt .
Vcnaa:
A
• 17' .144 - Eltroiiik Ind. e Com
N" 198.284
Societe Anonyme Ande Arti; os Eletrónicos • Ltda.
dré Citroen.
Na
Guanabara
N" 17' • .(150 - Ubaldo Inzalla.
N' 193.397 - 'Poyokuatsu Inciustriet,
Incorpora ted
NY 16a.1)(12 - Roltex Ind. e Com.
Sec:"i e de Vr !Idas: Av . RodrweP Mves 1
de Fita: Ltda.
N" 198.407 -- Untou Carolde CorAaacia 1: Minitério da 1-,T •
18i.076 - Ritter Pfaudler Cor! poratmn.
poratior. - Prove a mudança da raN 198.436 .-- P. Hoffmann - La
Atendemos a pedidos pelo Servie,o de Rechlbólo Post.!
Itão soe al.
Rocha
Cie. S'A.
N9 18..638 - Ritter Pfaudler CorN , 198.437 Roffmann - Lti
poratior. - Prove a mudanv a raEm Brasília
I Rocht
Cie. S.'A.
tão soe al.
NY 198.473 -- Unita States Steel
Na sede do D .1 . N.
• N9 181.985 - Aktilbalia tet Kr. In- •
é•'
'orporation.
Proc a muditnea (1411
N- 193.474 a- Stelling Drug Inc.
N"- 181.159 - Socié té A),on ame tko
lal• 198.477 --- Warren Fastener Cortire nt. oco. - Prove a mudança ch
poro 1.10 n.
1
{razão s cial,
1N"

REVISTA TRIMESTRAL

JURISPRUDÊNCIA

Segunda4e:ra 2.)
Rernington
149 198.496 - Union 'Carbide Coa.; N' 201.182
N*
20e
"."137
;ara
1.•,??7éj7
o
iela Da", 1- o "
dr? 17t7'enr:n() Dei
1
o Company Inc.
poration,
E.
:
CreU501.
- Caterpillar
N" 198.497 - Union Carbide Cor-' N 204.1
N' 205.9 5 5 -cizan, Fiea' a
na' 1 . :1.481 - Processo para ta'atar
•
Co. .
poration.
7110..ániCil :-t sur.eincie de estrakaN" 204.125
L: Givauclan & cae
N 9 198.500 - Sterling Drug Inc.
14' 207 '135 - Aiumlnium Colunara 2e.t, lebroase . modeladas, estaca ials.n.
01
America.
irtente de potiesteres e para drep .a198.507 - Petroleum Rase:arab • Ne 204.186
Sma Viscosa Saneia
N , 207.565 - United States atra rar uma dispersar" aquosa de nonand Development Corporation.
Nazionale ind. Appticazioni
Corpora.tion.
o-atro
aplicável, no mesmo N 9 198.527 - General Motora Cor:
N , -204.202 - Artur Fiscner.
Chernical Industries Lima-ata
N' 20'i.506 - Tetra Molectric ntu.
poration.
204.325, - Ide Goodyeal -atra
•
N" 207.567 - WeaOlal "cae
198.535 - Continental Oil Com
E:afiei-tetos
& Ruaoer Cor npany.
Industrie KG Hueck :a Co.
pany.
N 204.326 - ine Goodyear rua
l‘r 208.045 - Textron Inc.
N i 198.651 - Eli Lilly and Com
Daimler Benz Aktiengesellscnatt e
& Ituooer
mpany.
14" 208.046 - PPG Industries Inc
pany. ,
Kloraa S.A.
N" 204.234
Sankyo ComÉrarty
Basculantes (opoentes
N 2 198.753
Chas. Pfizer & Cc.
N r- 208.137 - Atlantie Rictotoelci da patente PI termo. 127.340e
Inc.
Conipany.
•-A-340
an•,
0.
Forneça
elementos
de • fácil compro-- Swift & C.omaina .
N 9 200.541 - The Lubrizol Corpova:ao no .que - se refere a data da
• al" . 204.357 -- Paoan-Werk Luchrig _ X- 208.138 - Tbe Bendix
ration.
ration.
desenho mencionado, bem camo a
Ng 201.788 - F. 'Hoffmann - La Saaler
N . ' 203.370 - United States eaetti o N" 208.139
Pearaosouin data do folheto apresentado.
Rache & Cie. S/A.
Corrioans .
201.789 - The Bendix Corpora Corpoaation.
na UI,. 311 - Burroughs Cm tal
. Opostonea
14" . 208.144 - Pirelli 'cienerai Ca.tion.
.
ration.
.ble Works Li-d.
N i 201.850 - The Lubrizol CorpoSi" 201.845 - flooker Chamiça(
Vét-soflex S.A . Produtos PJ a„stuos
14 9 .208.151
- Hooker Chem,cal
.rati.on.
Coar_oratãon.
toar:ara:e da Patente PI termo ....
Cort:oration.
N'' 201.851 -L The Goodyear Tire &
Chas.. Pfizer sit
N' 204.929
178.00l.
•15V - 08.164 -- The -National Casto
Rubber Compa ny.
•
Inc.
' T-Tican: •
N 9 201.876 - Maria", - ~Jetta
For Motor Com- - r"' " '
N" 205.227
Diversos
N" .208.548 - A.H. Rohins Com
Corporation.
pany!
•
.
oral
ed.
201.902 -- Internationa . Flavors
N , 205.234 - laoss Me rton as,n131.1
Acumuladora, Vuleania S.A. .tf
& Fra,grances I nc.
e Tini Themy. ,' •
Ne' 208.549 - The Goodyear gare tuim da patente PI termo 130 4369)
INT'' 201.903 - United States Steel
Turiri sem efeito o despach., ne
roomparlS•
Pfizer w Ce.
• 20.272 Corporation.
N5 ' ,208.550 - Union Carbide Coa arquivamento publicado em 28.2.70,
.
INT 9 201.904
Ford Motor Compara Inc.
fls.
21.
.
N" 205.433- Pirelli Genera, Ca. pcnat,ion.
INT" 201..905 - Sterling Drag Inc.
1)te Wores Ltd
1.4" 208 551. " - Laiiorte Chernieqts
Macchio Dias de Moraes imolar
149 205.444 - Paladino. Gomes (S'' Ltd',
N'' 202.041 - Th e Goodyear Tire &
de' patente MU n i 5.473) -- ArqueRubber Compa ny. • .
Gooph.
N 9 208 573 - L. Givauncian &- ve-se a petição 1.426-67 por esiar
N- 205.456 - - Ford Motor Colli- Cie..
N? 202.042 - Ford Motor Company.
A•
iora do prazo.
N" 202.044 - Ford Motor Campam,. pany.
ndix
r„:ern•
.
NV
208.574
The
Be
Nacional de Petróleo S.A. otitu14 .' 205,457 -.T.te NatiOnal Casn
N2 202.072 Na.tional Distillers
ratitin.
lar da patente PI n o 84.222o Registar Company.
and Chemical Corporation,
-1\1" 208.575 - Caterpillar Traena quive-se a`petição n- 4.740-71 ror
Gantron- Ltd. Cari
o.461
N 2 202.075 - H. K. Porter Com:
Co. .
falta rle amparo.
rou Leu.
pany Inc
Se.
N" 208.608 - W R. Grace
N i 202.076 - Atlantic
mandados arquivar os oroN" 205.462 - Chata 'afizer &
N i- 208.609 - The Goodyear Tiro •clese oroorn
CompaffY.
os abaixo de acordo cor o a ;litiInc.
•& Rubaer Company.
f, Rb
go 145 urna vez que a procuração
14 , 205.464 - Union Carbidc Cor
202.077 -- Union Caroide CorN , 208.688 -- F. Hoffroann-La 1:..)- apresentada rillo atende ao dispo-a:o
noration.
porarion.
•
ar art. 162 do CPI.
N 205.640 - R.J. Reynolcis rna che a- Cie. S.A.
202.079 - Merco Tyre & ftubber
N" 208 690 - Kelsey-HaYes (.mmhl:cco Compa ny.
Corl'Dty Ltd.
192.38t; - V .H. Miner. me
N 205641 - Raihm And Haas pans.
14" 202.081 - Martin •-•-• Marietta
N
.
192
781 - Veb Elektroenemoa•
Company.
Corporation. _
N o 208.726 - Pennwalt Corom o tt- ches Korabinitt.
Bitterielcl.
N 20à.642 - Union Carincie Coa tion.
N, 202.201 - Rohm and Haas Com;aventampany,
N" 209.375 - Chas. Ptizn & Co
N" 192.797 - Jaco° Simon KtanN- 202.202 - Rohm and Haas Comborian.
I:" 205 643 - United States Steeo Inc.
pany.
N" 209 967 - Chies. Pfizer
N la3.708 - A. H. Robnis CotnNo 202.203 - International tola-. Corporation.
N- 205.644 --- Union Carbide Cor- In c.
pany
vors a Fragrances Inc.
a tiori
por.
Cr.,
Ptizer
211.817
N' 193.980 - Pulsar Corp.
149 202.211 - Martin Sary.
N i 205.659 - Beecham Gróup ata. Inc.
202.240 - Teruhiko IVIlyazato.
N" 194.331 - Dyino inenist a s.
N o 205.683 - Engelha.rd alinaaaa
Chies.
Pfizer
&
cc.
14' 211.947 N" 203.363 - Alfret1 Grotjaiin.
Inc
& Chemicals Corporation.
Inc.
N"' 203.367 - Schlumberger techValentia Craaaa.
NT , 194.361
N" 205.689 - Robertshaw Cot,
nology Corporation.
14"- • 212.024 -•- Chaa. Plizer &
trols Cornpan y.
Surnitomn Chanacat
19l.646
INT 203 . .382 - The Benclix CulpoN" 205.692 - Societé Industrie ele
O
ration.
Cc Co., Limited.
Chas. 'Pfizer
N' 212.255 Etudes S.I.B.E.
cie Bacaets
N' , 203.383 - Luzier Incorporattaa
inc
Buckinato LaboratoN o 194.918
N" 205.826 - Artur Fischer.
213.058 •- Chies. Pfizer •a, Co. ries Inc.
N, 205.385 - Enterprise Railway
N o 203.384 -- Ote Corporatiou.
Inc.
•
142 203.42 - .Surrougns Cm km a- Equipment C ompany.
"N o 194.920 - F. Ho,'Iniat.on-La
tion.
213.310 - Chas. PfiZer & Co. Enche 8.: Cie,. Socicte Anonytne
• 205.836 - Chemische Werae
ar )203.481
.me
General Foocia Car- Witten GME H.
Arquivena-se os processos.
Pfizer & Co.
, porationk.
N" 213.311 . 14 9 205.837 - E.R. Squibb & Sana
N' 203;505
Petroteum Reseaien Inc.
D.O. DE 22.23.3.71.
DeVelopment Corporation.
N' 207.384 - TrioP Bendix Corou149 213.638 - Chies. Ptizer &
EM 24.3.971:
•
Inc.
203.723 - Chas. Pfizer & CO. ration.
N 9 207.386 - Sterling Drug Inc.
7,0
Chas.
N' 213.691,
207.491
-Chas.
Pfizer
&
Co
N9
Diversos .
Inc.
203.772
L. Givaudan &
I
Pfizer & Co.
Cha.a.
N"
214.566
-207.561
Gra-y
InduStries
Inc.
N
9
203.81 - W. R. Grace & Co.
•N" 665.130 - Sociedade or_laacreto
Inc.
/nP 205.838 - B S R Ltd.
Centrifugado do Bet.1„Uf A
203.864 -- Usm Corporation.
Chas. Pftzer & Co. Armado
/N1`:,
215.182
205.839
W.R.
Grane
&,
Co.
N
i
'
.
203.867 -- David Pelton Moura
- S.C.A.C. - Restaure-se e exInc.
'
205.840
B
S
R
Ltd..
N
i
peça-se o certificado.
203.889 - Artur Fischer.
Chas. Pfizer
N'çt 215.238
The Goodyear Tire
N i 205.841
203.895
Swft & Company.
& Rubber Company.
Pfizer
&
Co
No/ti icação
INT" 215.241 - Chas.
N 9 203.899 - . Beiiclix Westinghouse
N i 205.842 - The. Bendix Corpo- Inc.
Automotiva Air Brake Company.
(Arquivem-se
as
proceSsosl.
Depois de decorrido o prazo de 60
N" - 203.900 - The Bendix Corpo. ration.
dias, a partir da presente data para
149 205.843 - Clark, Son And Morration. .
PRESIDENTE - recurso ou impugnação e se nenhum
N' 203.901 - Crias. Pfizer & Co. land Ltd. e I.W.S. Nominee Com- REPUBLICACAO
SECRETARIAS E SERVIÇOS
interessado do mesmo se valer ficam
pany Ltd.
Inc.
notifica:los os requerentes abaixo
N i 205.884 - Scovil Manufacturing
203.902 - Union Carbide CorD.O. DE 23.3.71:
mencionados para comparecer a ate
Cornpany.
pwation. .
José Debenedetto.
nepartame2Y), a fim de efetuav o
N 2 206.001
N 203.903 - L. Givauclan St, (ate.
taxa final, dentro do
EM 24.3.71:
pagamento
N 9 206.688 - International Regia
prazo de 60 dias, contados da data
N" 204.009 - The National Cash ter Company. . National Lead Comem que tiver expirado aquêle praNotificação
N o 206 689
l;411-13,any
lato25.
zo de recurso:
pany.
N . 204.021 - Daido Keoil /S.a:o vosN i 205_690 - PIP G industries intt.
'Ficam no ti ficam/a os requarentes
hiki Kais.lia e Gijutsu Kenlarr,
'1
Marcas Deferidas
N o 206.692 -- SOM
P132. j,X0 mencionados para compareKam'ai Arnaike Kenkytisho.
N" 206.712 - Liat o a y •0' oae as. T," •r1 cer e este De.nartamento a fira de
N' 20-1.151 --Grao
C onw,any
mon-imanto da taxa "raia]
462.055 - Sevilha - Cia. Pau.
206.936
N o 201.168 - General froods
In-uiciacle dentro.) do
lista de Papéis e Artes Oráflem
r" •
e de. .:t" ) ,, P h"
rtoche :a Cie. S.A.
poration.
paro de 60 dias.
Classe 49.

h
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Santa Constância - Termo número mentos quanto ao nome da firma e
N" 56: ,534 - Top Sei - Lancho- Indefiro o pedido de registro reque- 657.415).
desdobre o pedido em petições, em
rido.
nete To y Set Ltda. - Classe 32.
separado, exceto na classe 3 eis que'
o registro anterior foi negado nesta
EXigênCia8
N9 611.004 - Dora -- Olpasa Em razão da proteção reivindiclasse.
Óleos do Pará S.A. - Classe 41,
cado, não ter relação com a atiLaboratórios
Lepetit
S/A.
(titular
vidade
do
requerente.
Indefiro
Rohm & Raias Mit Beschrankter
N 61' .723 - MP - Mercur Puo pedido de registro requerido do registro n 9 263.497). - Apresente Haftung (titular do registro internai
blicidade S.A. - Classe 25.
nos processos abaixo meneio- nôvo comprovante de taxa com o nú- cional n9 88.268). - Apresente pro• 62 .665 - Rififi - Toddy do
mero certo do registro que é 263.497. curação de acôrdo com o disposto no
natas
N9 654 193 - Halb & alalb - Beco
Korff & Honsberg G.m.b.H. (ti- art. 162, do Código.
- Dana S. A. - Ind. e Com. de
N9 555.217 - Aircron - S/A. Coto- tular do registro internacional núFichtel & Sachs A.G. (titular do
nificio Gávea - Classe 36.
Bebidas - cl. 42.
mero 39.895). - Diga se pediu a registro internacional n9 87.768). N9 557.484 - Transpavi - Trans- prorrogação do registro internacio- Apresente procuração de acôrdo com
Marcas Indeferidas
pavi S/A. Terraplana g em e Serviços nal n9 39.895, 11119 :CCa "Figura de Três o disposto no art. 162 do Código.
Bandeiras".
de Pavimentação - Classe 16.
N9 668.874 - Ind. de Imans PerN9 58).815 - Filex S.A.
Rud. àtascke G.m.b.H. (titular do manentes Niquéfer Ltda. - Apre575.240
Griffith
LaboraUnião Sul Americana de Produfos
N9
Elásticos - Classe 37 - A proteçao tórios Griffith do Brasil S/A. - registro internacional n 9 86.473). - sente novos exemplares reivindicando
Apresente prova de que a marca con- sômente - tierritas.
reivindi:ada não tem relação com a Classe 35.
tinua em vigor no pais de origem eis
Indefiro
atividat e do requerente
580.811
Filex
Filex
S/A.
N9 670.642 - S/A. Inds. Reunidas
N9
que do documento apresentado o prao pedit o de registro requerido.
União Sul Americana de Produtos zo vigorou até 11-1-59.
F. Matarazzo. - Apresente exemplares com a denominação da firma
N9 5:2.594 - Mar-Cron Fabri- Elásticos - Classe 24.
Jenaer Glaswerk Schott & Gen. exatamente igual à constante dos esca de Tecidos Maracanã S.A. -580.812
Filex
Filex
S/A.
N"
(titular do registro internacional nú- tatutos. - Apresente os estatutos da
Classe 14 - A proteção reivindicada
não ten relação com a atividade do União Sul Americana de Produtos mero 86.282). - Promova a altera- firma com data mais atualizada e
Elásticos - Classe 31.
ção da sede eis que do registro nú- autentique os documentos apresenrequere ite - Indefiro o pedido - de
N9 590.623 - Fanavid - Fanavid mero 86.282 (Berna) consta que a fir- tados.
registro requerido.
Fábrica Nacional de Vidros de Segu- ma está estabelecida em Jena e disN9 477.664 - Simonia Company. N9 6. 4.453 - Crefisul - Banco rança Ltda. - Classe 16.
crimine os artigos.
Crefisu de Investimento S.A. -N 9 633.717 - Inds. Paramount So- Cumpra-se o art. 81 do CPI. e pre599.165
Emblemática
EquiClasse 11 - A proteção reivindcAda
N9
ciedade Anônima - Autentique os encha-se a lacuna correspondente ao
não tem relação com a atividade pamentos Vanguarda Ltda. - Clas- documentos apresentados uma vez nome do outorgado na procuração de
do requerente - Indefiro o pedido se 36.
que atendem à exigência do Art. 73 fls. 21.
de registro requerido.
Dome Chenneals, me,
N9 618.815
INT" 600.325 - Indianápolis - Meta- quanto à atividade comercial.
lúrgica Indirápolis Ltda. - ClasCumpra-se
o
art. 81, junte-se pro654.121
Malharia
Irmãos
DaN
9
N9 614 454 Crefisul - Banco
her Daud S/A. - Autentique foto- curação de aeôrdo com o art. 162 do
C efisu cie Investimento S.A. - se 5.
CPI. e junte-se a prova do licenciaClasse 12 - A proteção reivindyeada
N 9 605.418 - Gávea - d'avea S/A. cópia de fls. 13.
N9 654.527 - Primavera - Filene mento e da transf. do licenciamento
nãc teia relação com a atividade no Veículos e Máquinas - .Classe 36.
Ind. Textil S/A. - Apresente a ata do produto no SNIPMF.
requere ate - Indefiro o pedido de
N9 611.504 - Jequitay - Organi- de transformação da sociedade.
Simmonds & Stakes Niphani taregistre:- requerido,zação Jequitay de Artigos Domésticos
481.432,
Johann Maria Farina Gegenuber mited - (titular do termo. .
N9 €44.473 - Crefisul - daneo de Materiais Elétricos Ltda. 491,'Demgetoart.
81
?ci
Cumpra-se
Dem
Julichs-Platz
(titular
do
regisCrefist 1 de Investimento S.A - se 24.
tro internacional n° 85.476). - Apre- lei n9 1.005.
Classe 31 - A proteção reivindicada
N 9 611.516 - JequIcay - Organi- sente procuração de acôrdo com o
não temi relação com a atividade tia
American Cigarret e Conipany
requere nte - Indefiro o pedido de zação Jequitay de Artigos Domésticos disposto no art. 162 do Código e apre- (Overseas) Liinited (titular doermo
e
Materiais
Elétricos
Ltda.
Classente,
em
separado,
uma
petição
reregistre requerido.
n9 542.824). -- Junte-se ase 35.
querendo o desdobramento na classe ção de acterdo com o art. 162 do DeN9 6. 4.474 - Crefisul - Banco
48,
de
acôrdo
com
o
disposto
no
arN" 612.679 - Quaker State - Quacreto-lei n9 1.005 e cumpra-se o arCrefisu de Investimento S/A. tigo 81 dêste Decreto-lei.
Classe 34. - A proteção reivindicada ker State do Brasil Com. e Ind. Li- tigo 2 9 - Portaria n9 1-68.
não te:n relação com a a' vidade do mi tada - Classe 11.
Taeschner & Co. (titular do regisN9 579.196 -- Screen Gema, Inc. -requerente - Indefiro o pedido de
/N° 612.815 - Riachuelo - Cia. tro internacional n9 87.872). - Apre- Cumpra-se o art. 81 e junte-se proregistre requerido.
Distribuidora de Tecidos Riachuelo sente procuração de acôrdo com o ar- curação outorgando os podereis exitigo 162 do Código, preste esclareci- gidos pelo art. 162, durante a vigênN9 64.475 - Crefisul - Banco - Classe 36.
cia do registro.
Crefisu de Investimento S/A. (116.654
Futurista
Marcos
N9
Classe 35. - A protecão reivindicada Rubim & Irin - Classe 36.
N9 619.719 - Ceteco Imp. e Com.
não te n relação com a atividade do
Sociedade Anónima. - Prove-se que
Jolimode
A° 631.764 - Matinal
requere nte. - Indefiro o pedido de
os signatários do documento de cesRoupas S/A. - Classe 12.
registre requerido.
são, às fls. 13, tem poderes para al i ela° 639.775 - Delias - Tecidos
nar a marca, promova-se a autentiN 9 az 4.882 - Emblemática - Pucci
cação do documento de fla
S/A. Lrtefatos de Borracha - Clas- Deltas Ltda. - Classe 36.
m
ve-se o ramo de atividade e esoleioe:
se 24. - A proteção reivindicada não
641.593
K
Kartro
Ceteco
W
dade cedente.
tem relação com a atividade do re- Imp. e Distribuidora S/A. - ClasVOLUME VII
queren e. - Indefiro o ped i do de reN9 623.215 - Automatic Danteen
se 38.
gistro requerido.
Company of America. - Retifique o
ATOS
DO PODER
644.447
-:
Crefisul
Banco
N
9
número da classe no documento de
LEGISLAtIVÕ
N9 618.200 Planbras - Planbrás
cessão, às fls. 16, e na faaduçia, :- foCia. Brasileira de Planejamentos, Crefisul de Investimento S/A. Classe
5.
ATOS LEGISLATIVOS DO
lhas 17v., a requerente Rowe InterEngenharia, Com. e Ind. - Classe 8.
national, Inc.
PODER' EXECUTIVO
N9 644.476 - Crefisul - Banco
- A iroteção reivindicada não tem
relaçãe com a atividade do reque- Crefisul de Investimento S/A. INT, 651.675 - Mer1a Tool Corp. Leis
de
outubro
a
dezembro
•
rente. - Indefiro o pedido e:a regis- Classe 36.
Cumpra-se o art. 81. lunte-se pro1.97
tro ree uérido.
Divulgação
curação de acairelo com o art. 162 do
N9 644.590 --a 12. - Pucci - Pucci
CPI. e pague-se a laxa de anotação
N9 417.754 - Garbo - Lojas Gar- S/A. Artefatos de Borracha - ClasPREÇO C4 5,00
devida.
bo Ro mas S/A. - Classe 48. - A se 36.
VOLUME
VIII
proteçi o reivindicada não tem relaN9 652.838 - Mission Mantifectu644.920
Emblemática
-Pucci
N9
ção ce rn a, atividade do requerente. S/A. Artefatos de Borracha - Clasring Co. - Cumpra-se o art. 81 e
ATOS '00 PODER
- Inc efiro o pedido de r egistro re- se
junte-se procuração de acórdo com o
EXECUTIVO
37.
querid.).
art. 162 do CPI.
e dezembro
Decretos
de
outubro
658.452
Colorex
Cia.
ViN9
N9 136.931 - Lubarsa Lubarsa draria Santa Marina.- Classe 34.
N9 660.666 - Coral S A. Fábrica
1.156
Divulgação
no
Lubrif cantes Bardahl S/A. - Clasde Tintas, Esmaltes, Lacas e Vernise 11. - A proteção reivindicada não
N9 663.321 - Saint-Honoré - CaPREÇO
Cr$
30,00
zes. - Comprove-st a atualizacao do
tem rolação com a atividade do re- breuva Empreendimentos Imobiliáalvará para o exercício de 1971 e proquerente. - Indefiro o pedido de re- rios S/A. - Classe 1.
A VENDA:
mova-se a autenticação da fotocópia
gistro requerido.
de fls. 19.
Na Guanabara
aTi. 655.707 - Thermelea - MorN° :36.955 - Lubarsa - Lubarsa ganti-Mantovani & Cia. Ltda. Seção de Vendas:
N9 666.834 - Manning, Maxwell ai
Lubrif cantes Bardahl S/A. - Cias- Classe 37.
Moore, Inc. -- Cumpra-se o art. Si e
Avenida Rodrigues Alves lie 1
35.
A
proteção
reivindicada
não
junte-se procuração de acôrdo com o
se
Agência 1:
Transferencias e alterações de
art. 162 do CPI.
tem r ilação com a atividade do renome do titular de processos
N.Tlaistérh da Fazenda
querer te. - Indefiro o pedido de reN9 669.223 -- The Huntington Creek
Foram mandadas anotar nos proAtende-se a pedidos pelo
cessos abaixo menc ,nados as
gistro requerido.
Corp.
- Cumpra-se o art. 81 e junServiço de Re.em i :&i.o. Postal
seguintes transferências e altete-se procuração de acôrdo com o
N9 :46.387 - Cipan - Cia. Cipan
rações de nome do titular de
Em Brasília
art. 162 do CPI.
Int,. a Com. - Classe 12. - A proprocessos:
Na sede do D. I. N.
teça° reiyin.clicada não tem relaçao
N9 669.971 - Lahordó rios \,Ï.,oura
.1
S/A
a
-eia
Tec:e.
S:reea Con
Brasil Orlanào Rangel SjA. - Coma
410m 1, atividade do - requerente. -I v.,st. de nome do titular na marca
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•
,
provem-se: 1) - o licenciamento e •
No 649.331
El!eirotecaica, Vv alk- I h'circalnio, uai giupo, eventaa'men- craacterizade pelo fato de li , .
transf. do licenciamento do produt o doriiroi
i.e suiasti,aii(a„ c"c1(..-1 quila, um c:amputo diazóico da cadeia honb SNIPMal .; 2) - O núni...aq'ro,:ole,:ms N' 651.998 - I.M.C.O. Internatio- ara:quaa ou ariia, e R2 -hidrogénio, mo-ou heterociciica com um comcrição no CGC. de Q 1.4012 1V1,04.(r à nal Máquinas de Contabilidade Ltda. Li111 grupo, eventualmente substituido, posto que liga composição o para o
Brasil S/A.; 3) - o rani() 'de vativ,i 7
N9 656.229 - aanecerna Inds. Gracicicalquila ou aralquila, e grupo anima primário ou para una
dade de Laboratórios Moura Brasi 1 ficas Ltda.
Ri "e R2 junto com o nitrogênio anil- grupo amina secundário, da 'fórmula
Orlando Rangel S/A; .e Química Mou
N'y 660.678
Clu De.
u » a • heterocielico, II
•• • - -Arpoador
•
ra Brasil S/A.
N
9
662.691
Wiilya
S/A.
Produtos
Carbrasmar S/A. Incl.' é Comércio
Petróleo.
•
(tanto ao têrmo n9 863-431). -- Pro- deN9
663.274 - Eloy Schwartz.
mova preliminarmente a modificação
149 663.853 - Jamaica Ma e Coda firma.
Ltda.
N9 563.939 - Grandes Moinhos do mércio
2.5
N9 665.093 - Euly Peixoto.
Brasil S/A. - Apresente o número de
inscrição no CGC. do Ministério da
N9 665.155 - Arthur da Fonseca
Fazenda,.
Vianna.
N9 666.028 - Termoflux Fundição e
N9 498.306 - Fábrica de Grampos e
de X1 e X2 um X significa hidrogê N9 137.890 - Pontodeira Portátil
Máquinas Onça Ltda. - Cumpra o Fluxos Químicos Ltda.
nio ou um substituente permutável para solda elétrica - Prodelec S. A.
art. 73 e 69 bem como Sais; inscrição
149 534.745
Anderson, Clayton & pelo grupo diazo e outro X o grupo 1 Transformadores Retificadores no CGC.
Co. S/A. Ind. e Com.
omina primário ou secundário, e
(Deopsitada em 20-4-62 - Pontos puN9 666.072 - Geraldo Gomes da
149 559.515 --- Jotai S/A. , Empreen- A tem o signifiCativo mencionado blicados em 18-3-71).
Silva, Tecidos S/A. - Cumpra o ar- dimentos e Participações.
na fórmula I.
NO 138.385 - Processo para a vulN9 559.876 - Gráfica Eyrú Ltda. escolhendo-se os componentes tal
tigo 73 e 69 bem como sua inscrição
canização de polímero substancialno CGC.
escolhendo-se
o
componentes
de
tal
149 560.859 - Promoções Financei- forma que o corante não contenha mente saturado e composição de maN9 640.505 - J. M, Trindade. téria contendo o mesmo - Stami-Petrolíferas S/A. (FINAp).
nenhum grupo que dissocia ácido em carbon
Cumpra o art. 73 bem como sua ins- -ras
N9 561.467 - Cidar Representação, água
V. - (Prioridade de 12
e torna solúvel em água. (Pon- de maioN.
crição no CGC. bem como sua insde 1961 - Pontos publ. em •
Adm. e Comércio Ltda,
crição no IBC (Resolução .1-1 9 465).
tos
pub.
em
18-3-71).
N9 643.442 - Friobras Acessórios ,NO 158663 - Piocesso aperfeiçoa- 18-3-71).
N9 452.749 - Inds. de Caldeiras Para Refrigeração Ltda.
NO 141.023 - Aperfeiçoamentos em
do para a propgração de polímeros
Eureka Santino e Filhos S/A. N9 64.696 - . Ind. de Móveis Esto- de poliésteres lineares pela esterifi- processo para a prodação de películas
Cumpra o art. 73 bem como sua ins- fados
tubulares
de resinas polunéficas tercação inicial de ácido tereftálico ou
Bergami Ltda.
crição no CGC., apresente novos
trans-esterific,ação de um trefalato de moplásticas e em aparelho para êste
N9
644.087
Norbrasite
Com.
e
exemplares excluindo "forjas" (.olas- Imp. S/A.
alquila com um glicol - Fiber Indus- - E. I. Du Pont de Nemouis And
se 8), "molas de válvulas" (ni.p.),
tries, Incorporated - (Depositada em Company - (Prioridade de 17-6-61 --:
N9
644.693 - Farmácia Metrópole 24-4-24 - - Pontos publ. em 18 de
"mineração" (classe 33), "pontos giPontos publ. em 18-3-71) .
i gantes", discriminando a generalidade Santista Ltda.
de 1971) .
N9
645.633
. -- Ind. de Peças Para março
"máquinas operatrizes".
NO 143.221 - Composição poliméNO
175.120
Composição
de
acaTratores Robot Ltda.
bamento para fios termoplásticos sin- rica estabilizada, processo pára esN9 560.574 - Procienx S/A. InstiN9 645.671 - Rio Branco Utilidades téticos - Monsanto Company - tabilizar um vulcanizado de borra- •
tuto Farmacêutico de Produtos Cien(Depositada em 23-11-65 - Pontos cha e processo para preparar fesfitos
tíficos Xavier. - Apresente novos Domésticas S/A.
149 645.811 - Ferramental Plásticos publ. em 18-3-71).
exemplares sem referência a marca
NO 170,804 - Dispositivo alimenta- orgânicos nêles aplicáveis - The B.
genérica retirando esmaltes, lacas, Triunfo Ltda.
N9 646.224 - Wapsa Auto Peças dor paia máquinas lavadoras de gar- F. Goodrich Company - (Prioridade
tintas -3âktg.ti<ègs, p reparações e cores
rafas - Holstein & Kappert, Maschi- de 21-9-61 - Num total de 15 pontos
derivados de alcatrão para colorir Sociedade Anônima.
nenfabrik Phonix GMBH - (data
- Pontos publicados em
(tinta0.p f Cclasse 28) - corantes quiN9 646.463 - Ramon Cifuentes To- da prioridade de 27-6-64 - Pontos apresentados
18-3-71).
micosWelêsse .1) e substâncias e pre- riello, Rafael Ciguentes Toriello e
publ. em 16-3-71).
p araçoe§oRuimicas usadas nas indús- Manuel Cifuentes Toriello,
No 144.492 - Soluções aquosas esNO 178.576 - Processo para encher táveis
trias, na fotografia e nas análises N9 647.522 - Móveis e Esquadrias
de azo-corantes - Faibwe'ke
latas
de
pulverização
e
estrutura
de
químicas e científicas não incluídas S. Antônio Ltda,
valvtila adaptada para tal processo - HoechSt Aktiengesellschaft Vorm.
noiltra classe.
Edward Howard Green - (Dçposi- 1Vleister Lucius & Bruning - (PrioNO
- Automecânica Vao- tada
. em 11-4-64 - PontoS publ. em ridade de 11-11-61 - Pontos publicamotoi•
Ltda.
Riversos
•
dos em 18-3-71) .
5
N9 647.985 - Auto Partes Brasi- 18-3-71) .
NO
102.295 - Aperfeiçoamentos em
Aktiebolaget Kritbruk s b olag e t 1 leira . Ltda. - (Ar q uivem-se os pro- reatores nucleares - Commissariat .No 148.208 - Processo e aparelho
Malmo (no pedido de p rorrogação da cessos).
A L'Energie Atomique - (Prioridade para a produção, de vidro piano, em
marca Cavallo Marinho registro nude 10-5-57 , - 15-11-57 e 18-11-57 - forma de fita continua - Pilkington
Retificação
ãe
Pontos'
mero 254.266). - Arquive-se O-pedido
Pontos publ. em 18-3-71).
Brothers Ltd. - Depositada em 3 de
de p rorrogação n 9 58.732-70, referente
NO 125:342 - Um processo para
abril de 1963 - Num total de 10 ponNo 133.790 - A p erfeiçoamentos em tratamento
ao registro n 9 254.266, de Aktiebolaget
de
lâmina
de
barbear
de
K ritbruksbolaget I Malmo, por .não ou relativos a processo e aparelho aço para Melhorar suas Jcaracteris- tos apresentados - Pontos publ. em
para moldar artigos expandidos ou ticas de barbear e lâminas de bar- 18-3-71).
haver ap resentado •procuração.,
espumados - The Dow Chemical bear de segurança tendo aperfeiçoláN9 148.458 - Processo para a preCompany - (Depositada em 30 de
Arq uivamento de Processos
características de barbear - The paiação de Ceto-éteres Shell Inoutubro de 1961 - Pontos publica- das
Gillette Company - (Depositada em ternational Research Maatschuppij
Foram ma'ndados arquivar os pro- dos em 18.3.71).
29 :12-60 - Pontos publ. em 16 de N. V. - (Fica retificada a fórmula),
Um proQesso para a prer ara-á de
• cessos abaixo. em face do Artigo N9 151.661 - Novo dispositivo apli- março de 19'71).
cetoaésteres com a fórmula geral:
• 99 § 29-do CPI.:
cável a cinescópio de televisão N O 130.165 - Aperfeioçamentos em
1\19 513.183 - Cia. Telefônica Bra- Proclame Publicidade Ltda. - (De- peças e órgãos metálicos destinados
positada em 14-5-63 - fica retifica- a serem postos- em contato com vidro
R
sileira.
do o final do 19 ponto - traçadas fundico - Compagnie de Saint-GoN9 521.995 'de Óleos e Deri- com a mesma espessura, intervalo e bairi - (Prioridade de 24-6-60 - Ponvados S/A. Inoldesa a •
número daquelas horizontais projeta- tos publ. em 18-3-71).
Na. 523.656
523.652 -Société de das no cinescópio e a estas perpenPP
Produits Chimiques D'Auby.
diculares - Pontos publ. em 18 de
N9 534.921 -.Vsesojuznoe Exportno março
de 1971).
AVISO AS REPARTIÇOES
C - CH - C - Importnoe Ob j edinenije Medexport.
PÚBLICAS
149 138.900 - Processo .para
N9 549.007 - Schering Corp.
a fabricação
de
corantes
mOnoazo
1\19 625.683 - A. Friedr. Fiender
de diO Departamento de Imprenfícil solução em água -- J. R, Gei& Co.
a
R'
sa Nacional avisa às Repartl,
gy
S.
A.
(Depositada
em
8-5-62
N9 684.945 - Schering Corp.
ções Públicas em geral que
com uma alquenona alfa, beta não
- fica retificado o lo ponto, Paocesdeverão providenciar a reforN9 649.025 - Prislite Com. de Apa- so
para ar fabricação de corantes mosaturada contendo até 10 átomos do
ma das assinaturas dos órrelhos Luminosos nletro-Mecânicos noa.zo, isentos
carbono, e tendo a fórmula:
de metais, de difícil
gãos oficiais até o dia 30 de
Limitada
solução em água, da fórmula I
abril, a fim de evitar o cante.
lamento da remessa a partir
daquela data
C = CH - C - R'
O registro de assinatura noR'
va, ou de renovação, será feito
contra a apresentação do em(Pontos publ. em 9-3-71).
pePho
da despesa respectiva.
A
149 149.257 - Ap erfeiçoamentos em
A renovação do contrato de
ou relativos a processo e a equipaporte aéreo deverá ser solimentos destinados à fusão de vidro,
citada, com antecedência do
na
po rexemplo, vidro de quartzo"e a viA um grupo ariloxi, eventualmente
trinta tais do vencimento, it
de
-2 me y significa um grupo substituido no anel,' ou um grupo
dro fabricado por êsses processos Delegacia Regional da Emprê^
de grupos que dissoN. V. Philips'Gloeilampertfabrieken
sa Brasileira de Correios e Tec1.•s em
e tornam solú•
RI
- (Prioridade de 21-5-62 - Num tolégrafos, em Brasília.
vela:a
g no anima pri-, na qual R1 significa
tal de 7 pontos apresentados
mário u secundário, e
tos publ. qin 18-3-71),
112
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PONTOS CARACTERISTICQS DOS PEDIDOS
PRNILEGIO
[
1n••••n••n•••••n••••••••••.

sete denotam temeria;

IMO E O 149.175 de 16 de maio de 1V5
Requerente: WESTERE ELECTRIC COMPANY INCOEPORATPD - R.U.A.
Privilegio de Invenção "PROCES W PARA FAZER CRESCER OFICIAI:: DA rosráTo

R 4 um radical orgânico tetrovaiente Nrobitieolo
E1 6 ariano; oom um composto R 2 -X17, em que
v2 é eatiolhido do grupo que consiste de alqUlle

COO

DE CIMO E ARREDEI° DE OILIO"

arilo e

AXIVINDICAÇOES
.

1

Dm processo para fator um cristal &leo de GaP y

iaAs

ou sy I

os misturas Abre um aubstreCto por contacto do substracto cor mistp
ia em vapor e reaçio da Mistura Pere.49P:Ss itiio cristal sObre o substraS
to, caracterizado pela misturas conpreender,9 com post o 0502 e um nenen-

4 calcoginio, para formar uma aomiorloo poli=erica contendo uma poliamida-okter +ando ar /
anidadoe re petida* de fdrmulát

to do Grupo V escolhido no grupo. que consiste de resforo, Arsenio e suae
Mistura*, estando cada componente . presente nur -proporção, pelo menos, g
quivalente . e sue proseio de satoraçio a 700 00,e p or o subáfacto ter ume
temperatura inferior 4 menor teMperature de saturacio dos com ponente* do
I

El , t tn"; a s

1

vaport

A•reivindice .. se a prioridade do corroepondente podido depositodo na Repartioio de Patentes do s Estados Unido a da 4márica, em 9 do

RI
O

o

)Io de 1962, sob gO 208.365.
Ponto o G 1 do total de 12 pontoa apresentados.
denotam ieomeria;

setas
,R

é um radical orgânico tetravalente ArOmdtá
co;

112é arileaol
R2

é

eacolhido do grupo que consiete de elqUI

la e arilo; er
?RAMO No 164.108 de 10 denovembrode 1964 •\
Requerente: ,REFIRARIA E EXPLORAÇIO DE MOIRO "MIO S/A.- ORAWARAMa
Rrieil‘iio de Invençio "PROCESSO CATAI4,?ICO PARA DRSALQUILAÇU DE A:ADMITICOO E PARA A OBTENÇXO DE CATALISADOR APROPRIADO PARA
jormourcONQ

ESTE PIPM

1 - Processo catalítico para desalquilaçio de.aromítieea carecteml
,*do pelo tato do que hidrocarbonetoa a/quil-ar4M4ticos, mono , én polinttell
ares, sio eubstituidos hidrogendlisae transformados nos respectivo hidrocarbonetos nucleors, em presençe.de bauRita at,T;ade por Ica1i e aqUeol
•oprega00-4e hidroginio sob pronta.* como atente hidrosenolftico.
r

Ponto no 1 do totat de 9 pontos apresenr.;.EI
164.535 de 19 de novembro de 1964 .. •
TEMO
E. UU.
Requerenteil. 1. MU PONT DE fintam AND 0014PAWY
comPosnon
rumaPREPARAR
o
PROCESSO
NP
,
Privildgie de'inveneda
k
itIoes

ftwINDIOUns

preiteie(' pare Preparar eompoeiçdoe plimericare
molddveia , caracterizado por compreender A tratamento de uMe <rompoeiçio polimdries contendo politeino-laotOne4 coneletindo
- Um

rente de unidedoe repetida. de t6rmu1N.

X

I#

4 calcoginio.

Reivindica-se prioridade do correspondente pedidc,dA
positado na Repartiçao de Patentes dos Estados Unideo da America do
'Norte, em 21 de novembro de 1963, sob MI 325.497.
Ponto nt 1 de 8 pontos apresentados.
TERMO W e 155.309 de 10 de dezembro de 1963
Requerento: G. BAUXRECET,O.X.B.O. -ALEMLIRÁ
Priviligio de Invengio "ELQUINA PARA Lroáo ImoN COM CESTO DE LOUÇA ROIA
?IVO R VIDEIRAS DE LAVAGEM FIXAS"
ERIVINDICACORE

1 - Migeine para lavar louça,

CORI

cesto do louça, com colete de •

louça rotatiVo e com tubeiras de lavagem mio girat grio* caracterizada ors
pelo tato de a* prever no coeto de louça e giratdria em conjunto com $6+
te 41tiaó, pele menos uma tabeira de lavagem que, atwivis de um tubo da
odUçloe dó suporte d* configuração Oca do ceeto de liça, esti em ligaçXO
com uma fonte do Ifquida de preferOncia com o circuito do ffquido de la
vagem, e cuja abertura do descarga dirigida con e-o a werede de Miknine
Pim*

uivar louça'que onvolVe o cesto da louça.

Ylnalmente a depositante reivindice.e prioridade do cerrei
pondente pedido depoaitedo ma Re partiçie de Patontez da Alemanha SE 3
eetembre de 1963, geb a ne E 73.367 le/34 c.
?veto ao 1 do total de 11 pontos apresentados.

'7
c

e•
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It9 1l7.119 de 11 de feiregirtt de 1965./

4iBquerentes GUSTAVO OCTAvIO SILVA NETTO DANENBERO.eííb PEUL03
ke:01,1410 de Invenção. ARMADILHA PARA MOSCAS.?
Reivindicacõea./
1 - UMA armadilha, denominada 'PAPA MOSCO caracterizada/
tílt ano Tormato, armado para funcionar. Um prato giratOrit1 "A", unta
do de melaço, movido por um motor elitrico

ou

máquina e Corda, con,f0i

ne desenho n0 1./

ddlieta4 ~grite, de ama caixa mtsegolor pob1d1rtdO Ols rdtkadbAlbt

-todo por tampa uma4nitsinha também dotado de pés retrÂctels, sendo que;
os pés dl caixa sOk ' callbso limitado par guias Apoiadas nti 444 de citee
de caixa, em cujo Interior acharna gez d&veniedteMente dieposteas ne t
depósito para cardo, une grelha, um suporte de eapltoa, dois •mpíto0
simples e um dWo i uma grade de aptio para os ~atos / o dois bra900
da *pio para o &prát.° dos «sitos; podendo os citados braços e grieds‘V
garam , usadoe nm 3 alturas divettes t oonforme a necessidade./

Ponto tv? 1 do total de.4 ponto* soresentades..,

.3900

RO %

do EOtal 40 3 pontoe aDreezdated44./
'M

, f8SMO NP 177.212 de 16 de fevereiro de 1966,
equerente: N.Y. PHILIPS' GLOBILAMPENPABRIEREN - ALEMANHA
Ri rfv1-14glo de Invencão: "APERFEIçoAmeNToâ Em OU RELATIVOS A PROCESSOS
PARA ENVOLVER eeMPONENTES'ELETRICOSe
REIVINDICAM
1 - Aperfeiçoamento em ou relativom processos de envol
ver componentes e'letricos, em particular um dispositivo semicOndutor,ca
Locando-o em cont4to comuna substincia fusivel, solavel ou endurearel
por exemplo, mer g ulhando-se uma solução liquida ou um pá da aubatimel*
enquanto se aquece o componente, em particular para a priduçío

ele

massa

oaracterizados pelo fato de - que o componente é aquecido por meio de

paia

Legam decorrente a uma temperatura aciea do ponto de ruão ou a teMpe.

namo Na T77,230 do 16 de fevereiro do 1965

prkv.iteer, de Invenção: PUMA CHAVE DRAW DE rientsuicto

rotura precipitação 4e um pO ou a temperatura de secagem ou endureci .
mento de um liquido consistindo pelo mánoe parcialmente da subst;acilet
.; pOsto em contato com o liquido em pó por me ourto período de tempo t
o que a corrente ; interrompida.

Ledo na Repartição de Patentes na Alemadba v: 19 de fevereiro de 1965
3ob o nP P .36.106 71-6/75c
F

asIvINAICactit4

1 . bas °have de ação de ~ralho, compreendendo uma parole* ,‘",,
do base, uma 1Reina elástica ajustada como um cantilever em uma extromidede
a dita base, meio esticando uma porção intermediária de dita limita de

Reivindica-'se prioridade do correspondente pedido depoek

Ponto n 0

.

Requerente: POR' CONTROLS INC

ph

ao total de 15 ponto* apresentados.
_

the e oscilar a ).atine em uma condição estleada eficaz para Pr avbmar aciona*
mento por ~ralho da extremidade livre da dita lamina sob condições se que
Seta porção Intermedtárla seia'azioeadu, caracter-1~a pelo fato de que ao
proiástos. meios pesa transmitir Pargo de acionamento a dite porção de Ilete

" ta 11~modképe

co
M

movimento g,0 toreio provocando acionamenoo de forâ.A.

Lhe.

Ponto ca 0,

ulem

do

Note1Ão Ç

aa203

apresentador. .
SO 411~.

r,rd rrr rrrWrirrr717r, rr7 Yrrr#,
r

9

TERMO N9 177.225 de 16 de fevereiro . de 1966.P
Requerente: AGA0 INLOSTRIAL MOHR LTDA./ ESTAIO DO RIO GRANDE L6
Privilégio de Invenção: NOVA WOHRASQUEIdA PORTiTIL./
Reivindicações./
11 Conjunto de onorresooeire poetátil, caracterizado po'

1 210 Segunda-leira 29
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?ERMO N v ,65.931 de 30 de dezembro de 1964
3equerente : FARBENFABbIKEN BAYER AKTIENGESELLSCRAFT ..AIEMAERÁ
.-rivilegio de Invenç'f o "PROCESSO DE PRODUZIR BETAINAS DO ÁCIDO TRIARIL.
:t:24::0-pROPIONICO"
REIVINDICACOES

1 - Processo de produzir betainas do ácido triaril-fosfino-propiu'aco, ,aracterizado pelo fato de misturar entre si ácido acrnico ou seusJ.fa-alquil.derivad o s e triaril-fosf inas, eventualmente no calor ou/e em
r y sença de solventes, aquecer eventualmente a misttra reacional e isolar., produto .eacional.
Finalmente, a depositan t e reivindiaa, a prioridade do correspondep
''e peáido depositado na Repar. i ão de P atentes da Alemanha, ea5 de marçoe 1964, F 42 214 IVb/120.
tnico ponto apresentado.
:ERMO N v .155.827 de 2 de janeiro de 1964
lequerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY . E.U.A.
Irivilási o ao invenceo: "APERFEIÇOAMFYTO,C4 REATOR ELÉTRICO?,
REIVINJTJACDES
'

TERMO a o 167.066 de 10 de feta:Toiro d. 1965
Requerente: .MONSINTO COMPANY -'tn..U.A,
!
Privilegio de Invenção n APSEREIÇOAMTO MI PROCESSO DE PREPARAÇIO 53 POLNI
ROS REFORÇADOS, COMPOSIÇCUSFOLIMERICAS RE7ORÇADAS E comPosiVisà DEPOLILAC.
TAMAS REFORÇADAS"
PRIVINDICAMS

1 Aperfe'çoAmento em . pi:ocesso de preparação

aLdo a lado com seus eixos paralelos, membros de culatra de aço magnétice /
81Paradas pelo menos da mesma largura do que o diámetro externo das ditas /

• binas e pelo menos do Mesmo comprimento do que o espaçamento axial adicip
t*do de.um diametro dás ditas bobinas se estendendo simetricamente inteira01>nte através as faces extremas adáacentes,das ditas bobinas em extremida-/

g ,e opostihr, da mesma, ditas bobinas sendo reversamen , e orientadas azialmenlpn e , ligadas eletricamente em paralelo coa um terminal, um terminal de li.!
W A ligado a um membro de culatra para operação ao potencie da linha e o /
entro terminal, um terminal de terra ligado ao outro membro de culatra para
g:geração ao potencial de terra', e colunas estruturais-separadas, de mate;../
Wel isolante elétrico peramagnético de forte comproseíbilidade nas abertnWis das ditas bobinas.para suportar a f8rça magnética atrativa entre ditos/
WMabros de culatri . e evitando que ela seja aplicada às ditas bobinas, ditos
Wambroa de culatra protegendo magnIticamente ditas bobinas no sentido de cintar flue de direção axial transversal nas ditas bl,binaa perto de suas e,/
OSsmidadee.que produziriam altas forças de compressão eletromagnéticas
Miais Mas ditas bobinas criando . vibraaMes de amplitude destrutiva, ditos /
Sesbros de *Catre também protegendo elstrostáticamente ditas bobinas no /
Mettido que suas capacitancias influenciem favorixelmente na distribuição /
mo vausem mal ditas bobinas sob condiOes de impu/so.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido d/
porreeao Doe %%Mn Unidos' da le‘riea ~V de fevereiro de 1963 sob ne
16 -289.

Ponto ne 1 do total do 8 pontos apresentados. -

de polfmeros, coroe.

terizadó por compreender a adiço ao sistema de polinerização de um orto.
silicato tetra-alcollico como agente.desprendedcr do molde ou mente dis-.
persante.
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America,
do Norte , em 10 de fevereiro de 1964, sob n v 343.596.
Ponto n o 1 do total de 18 pontos apresentados.
TERMO lie 156.561 de 31 de janeiro de 1964
Requerente: OILRERT GILIZT - ~ABAM
Privilágio de Invenção 'APSRYZIÇOAMENTOS EM TERMO-CONTAW
IAIVINDICACSMA

1 • Um aperfeiçoamento em reatot elétrico, caracter•-/

Sado por compreender, em combinação,- bobinas duplicJa...t, condutoras cilln-/
dricas de seção transversal circular, cada una campreendendo uma pluralida41, de seçOes planas coaxiais ligadas em s4rie, ditas bgbinas sendo montadas

Março de.1971

1 - ÁPRRFEIÇOIMENTOS Ex TERMO-CONTATO, caracterizado pelo fato

de compreender um membro cilindrico ' m imanar° formado com ronca ex
terna, tendo a sua extremidade aberta em forma de 'pequena aba voltada.
para dentro e um nebro suporte, &Are o qual está montado o dispositivo.
termo-alarme, propriamente dito, estando ambos conjugadoa, sendo o pri
meiro encaizado . sObre ó segundo, sob presslo; e, recebendo, o segundo,na
seu tOpo, , Ign elemento bi-neiálico com platinado, ume lamina de mola que.
faz massa com o corpo do ditoinvolucro e uma lamina p' ortadora de conta\
leOpen
to eletrico, ficando o conjunto inserto nã membro InvOlucro • convenien
temente, ajustado, per meio de rebitem sendo, ainda; previstas na extre..
.midade livre do dito membro suporto as porcas de licaçie e os e1emeo4..
do material isolante.
Ponto n e 1 do total de 2 pontos aprese:ti:Jos.

'MIMO

Xe . 167.118 de 12 de fevereiro de

1965

Requerente, MONSONTO COMPANY

de Invenção "COMPOSIOES DE AMIDO MODIFICADO E PROCESSO DE PARE;
CAÇIO DE ARTIGOS INDUSTRIAIS COM AS MESMAS"
Privilegio

BEITINDICACOEt

1. - UM composiçãO de amido mos difAcadO, caracterigadkpor empresa
Ser atido e entre cerca de 1% e cerca de50%, baseado are o , pase do_amide
Maléico, sendo o dito sal eleolhido do grupo que canelete doe de adiai* e
do metais alcalinos.
,A requerente reivindica a prioridade do , correepondente,Pedido dem
:atado na &parti 'çío.de Patentes dos Estados Unidos da America. em 17 do fevereiro de 1564, eob n e 345.117.
Ponto n e 1 do total de 10 pontos aprebentadoz.
TERMO N e 157.006 de 21 - de fevereire de 1964.1
Requerente:'UNITED STATES STMEI CORPORATION./E.U.A.1
PriVilégio de Inve'nçãot APERFEIÇOAMENTO CE'COLD3, PARTICULARMENTE PA
RA ruNpIOW coNT/Nuk./
Reivindicae.Oes./

1 . - Aperfeiçoamento em um molde, particularmente para Pus!lição contínua, com una cámare de fundaçíío de atilamento descendente/
com arda sego traneveÁa poligonal formata por painéis laternie que /
podem sor ajustados para mudar . o ângulo de a-filamento, caracterizada/
espaça
Ve1.0 fato de as bordas adjacentes doe painéle vizinhoe
s
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a ~ma Oploomolio com poreopooOrgoiM100 gMlfg2NtOrgfid, ,
~G e0 ângulo aoleolonado dO adllaaentoaoa paia *
o po20 Oratok,
O
9O M' foohadalmai am :obabioidaaprboa Odatadvol oaltotorír
go. una 0412LOgon
eton:MO
Mb 13010.4013 gadd 1001534548 ROO VOS,
e
areako -40,1044 afflaoloatOot . ,
joividaioa-aeasidoiddada ad ttorov t OBWE'SpOROgAte EIDO-c.'A
tanta!! iftillepart4ãO do W101.tOM doa Eatados-nidokda Ambial CM E0
titellaW de 19631 sob ne 26.2.1109/
vaata'ap.i da tatavde nuntoa
V.DOL fr

-

El

TM° Nt 168.355 Ai 30 do março de 1965'

1 'Mut

Requerentes URU PRODOC/S UNITED e: m imanam,
Priviligio de Inv•ngZas s CORPOSIÇXO APERFEIÇOADA PARA REVESTIMENTO DE SUPER.'
rloli; PROCESSO PARA MANUFATURL-LA, E PROCESSO PARA .

REVESTIR UM SUBSTRATO . COM A HESMAn
o

•
148032 ao 30 de março de 1965
• . .JaCS
ah:inerente: UNITED STATEs STERL CORPORATION
.39=0 N d '

ort,:
Wroxi gg io4Invonaão

"APERFEIÇOAMENTO

EM PROCESSO DE LAMINAÇXO DE FOLHA

113 AÇO4
-do:
REIViivoIcACORS

/ . IperfeIqoamonto em processo de laminação . de . telba de .',NO, na .
RáiJodorko de %vil lubrificante, e de decoraçãó da felpa, op.1,espossara.de
de.flandós, com um revestimento de laca ou tinta litográfica, daracta
;Rimado pelo,fato de aplicar uma pelfeulade Oleo de soja.epozidado ónqugna frid a.felha de aço gtà a espessUra de i'Slha 'de flandres, e a' gloag o revegtimCntO da leda ou tinta. litOgráfiCa PelfoUla de'Oleo de
i4

4oxilado.

R eivindica-se a prioridade dó correspondente pedáo depositado nav itopattiqão de Patentes dos Estados Undes da America, em 7 de abril de
3.96 4. goh n v 358.085-

Fonto'n d l d 'o total de 2 pontOS apresentados,.
CURO X= 157.133 de 26 do fevereiro do 1964
Requerente: COMPAGNIE DE SAINT -COBAIN FRANÇA
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO P/FABRICAÇZO DE FI.
SRAS,:NOTADAMENTE FIBRAS DE VIDRO,A PARTIR DOO MATERIAS TERMO -PLISTICA$
IDI01,00ITIvo PARÁ SUÁ axecuçXon

REIVINDICACDES

1 . Composição aperfeiçoada para revestimento de superticO, caracterizada por c o' mpreendorç como aglutinante, um pollmero de vini.
la 'formador do película contendo grupos funcionais capazes de formar'llgaceig
cruzadas, com ou sem ajuda de um agente cruzador de ligaçães, e 7ou formador
de pelicula semente em temperaturas elevadas, a um Material Carga,, do qual /
ao menos uma parte tem uma granulação tal íue .fidue retido Pufflo 'Melte ao /:
60 Meeis,
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de.:
nositado na Inglaterra em 31 de março de 1964. sob n t/ 13.267.
Ponto n a 1 do total de 19 pontos adresentadds.
TEmE No . 159.168 ao 29 do janeiro ao 1964
Requerentes SÉELLKAR EMBALAGEM MODERNA S/A. - SIO PAULO
Privilelgis de Invenção "APARELHO SUPORTE PARA ROLO DE ETIQUETAS ADESIVAS
COM O DESTACAMENTO DESTAS, AUTOMATIZADO"

pzivinackdOad,
11, ,a8rmo suPdaie PARA ' BOLO DE ETIQUETAS ADESIVAS, COM OIDEST4e

CANO DESTAS ATOMATIZADO", caradterisado_por *. eebro uma be ge oomum(7),,
existir montado um dispositiVo motor con . respextivo redutor de velocida.
do (3),.lateralmento a'una armação (O g ebre a qual se acha fixamente .
montado um suPerte (1) par 's, destacamento das etiquetas adesivas contidai
na fita enrolada;
Ponto n R 1 do total de n . pontos apresentaaoat

0

MEIvINDIcAChEj
.

aperfeiçoamento e m .processo . par e.a..abriOeçie de fibras a - -

partir de tootirri3O 'termo-plásticas, notadamente, fibras de vidro, segun.
tia O qUal a bateria, em estado fundido, e projetada sob forMa do filetel
por orificios dispostos em fileiras sabre a.banda periferia dé um corpo
ag O, g irante, sendo estes filetes submetidos à ação de correntes gasosas
qaeys transformilm em fibras, cai'acterisado pelo _ato de se mante a
boa
da periferias' a tuab tem p eratura sensivelmente constante ao longo de teda
E Buo altura de se ter ao . diemetro dOs orifícios um valor doCreseenti: desde a parte wape l-tAr da banda at a sua parto inferior, para obter tibras de diásotro sensivelmente igual apesar da diminuição da temperatura
ig da, velocidade- das correntes gasosas do eetiragem.
A requerente reivindica a prioridade do-corrÀpondento pedi")
dépoeitado na Repartição de Patentes da França, em 27 de fevereiro de .
196, /se, Js1 926:268.
Ponto n* 1 do total de 16 pontos api.esent'ados.

12
7
ARMO Nd 168.455 de 31 de •março de 196S
f, equerontes SOLVAS' & CIE = BÉLGICA
Privilegio de Invensio, "COMPOSITOES . RESINOSAS DE

riG. .1

CARATER ANTI-BSTATTOG4

BEIVINDICACUES

1 ComposiçOer resinosas de caráter anti-eatetied, ett.
::-acterisadas por compreenderem: Um elemento resiinos 'o constituído, pelo ft;n011
do 10% em . Ágio, do um cepolimore dd , cloreto do vintla o da uai maniato de
quiiai • 0,5;-5 partes em Peeo, do - um.álcool graxo cu de uma laistura.
"coou eretos. cara 100 portei' do elemento resinoso.
Reivindica -se : a .pxioriàade do correspondente ~dias.,
positado na D6igica em 3 de abril do 1964 sob-ne.518.703.
Ponto n a 1 do.total de 7.pontoe'sprosintado0s

4

Nn111

•1

*ate*
' que consiete denta", ro.oensão, nutt mele aell0 ! do materlia2 inoeler *
os de partículas micro-finas, com propodedadet r•stentOt Atidas, ce p as de
Ottacterime,
provocar a formação de cor eu materiais orcn0ge.41CO3
da ror oonter um material Incolor Oleo-soluveI de reaçãO hida e Um Mater/4

janho de 1964
/31110 Yl le 159.814 do 8 dó
EDMUNDO
REPUS
SIO
PAULO
Mi neronta,
VO PARA CORTAR MATERIAIS M,ACIDOS, Eli
de
Invonção
"DISPOSITI
Pr Vilãgio
10101A L DE ESPUMAS

de 1

`"?.cãe BI)

29

•

al incolor 61ao-insolú ve1 -61eo. adsorvente, estando os dert tiO04
riais nua proporção e' , peso, de 41 1 ate lt10.

Dl MATERIAIB PLÁSTICOS"

pt1vieDieac0z0
- *DISPOSITIV O PARA CORTAR MATERIAIS FLÁCID

ionims DE mallepas eMsalcos",

OS, EM ESPECIAL DE -

de 101440.

Reivindica - se a prioridade do correspondente pedido depositadO.nt4
Repartição de P atentes dos Estados Unidos da Amj rica em 21 de dezembro de.

caracterizad o por una bancada (1) poa

conjunto (2) provido de dois ei
an_r em ama da suas •xtrenidadels nu

19O , , 00 no 420.193.
Ponto TI Q 1 do total de 15 pontos apresentados.

e s ou diíerentss micta

Of quais poderão ter igne
' of (3) e (4) eoaxiall¡
de rotação por unidade de tempo, bem como iguais ou diferentes gest

161.955 de 21 de &gesto de 1964

rOs

TEMO

tilos de rotação, • ainda un mesmo ou diferantes motoras para as ras-

Requmrentet ESTAMPARIA JOU PIRES FILHOS LEDA.- SX0 PAULO

pe:tilas novimentaçkwa.

106020U048
Privilegio de Inven, J .Á "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS 1

pontos apresentados.
Ponto n 0 1 do total de 5

RARA MaUf

FIC.,

tUivIrant23.1
- "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A mutuem PARÁ MALA$1,040,
/*sete:Irados pelo fato de que o mecanismo de travanonto se aprosontar
cour,d;diáo por calha ou gla em forma de gavota fie* • de poça movel *0
*atremidade 11Vre que
interior da asses, poça essa vue apresen'n uma
exterioriza ao conjunto enquanto que internamente, apresente
ou unha em posiqio correspondente a ma reeepticulo lolidlrio Com plada.
corpo da mala, enquanto que a guia se articula ao cor p o do

solidária ao

!es art1oulada 1 *Ma Oda
espelho receptor de chave, espelh o esse por gna
ca fixa ; tampa da mala, operando por sob a placa mola

1.

Uso para fora da sela.

de maio de 1965
T!RMO N 0 169.370 de 4
516 PAM
8.a.,enta, C 1ÁT0 WALTER E l•LIY ROCE

Pente it5 1 do total te 3 pontos apresentados.
14Z

O PARA /kiRODUÇIO DE IMMO-LIGA EM/
P l v114r0 de Inven:ío: "UM NOJO PROCESS
BANHOS DE FERRO FUNDIDO*
1 - Ui novo process o para introduçã
uhcs de ferro funo.,do, caracterizado pelo fato de

qao >polo o 140;

.deb or
dt`tU

o

o de ferro - liga-em/

qUe O ferro-liga ;

adi-

s, conglomerado* ou
de ferro fundido em forma de asfer6id e
ideqUedaf para a $oa saes
pelotas de ferro:liga, cal • argila, se proporO

e unau mo banh o

tisfatória consistincia.
Ponto n 0 1 do total de

4 pontoe apresentados,

!ROO Ne 140.771 Ite 10 de ;talhe de 1964

TERMO Ne 176.888 de 2 de fevereiro de 1966
Requerente: RHONE- p0MENC S/A. . naná

leauarantos lAZUO OrOZ - 510 PAULO
lriviligie, O * Inven ção, • ROVOS APEREITPAVO

NTOS El YERVOS A. VAPOR

Privilegio de Invenção "zPIRPRIÇOIMRN10 RR PROCWO D6 PAMPAR400 DO 45441

REIVIRDICACOES

POLIBILOXANAS"
88Ivilo1C8Çhos

1 - 10-res aperfsicoamen toe me férrea a vapor, earaett

Aperfeiçoament0 em processo de proparação da organ0p0/18110~

3isados pela fato de • chapa de bane de aparilt• ser dotada de una /
aeti.
anelar lateral, oxtendida aprOximadalit en te por tatu a sus

obtidas pot reaçâo entre um comporto organosiliciro comportando uma aa
versas ligação* elldnio.Midr oie.nio e me outro composto •vilanost1uld0 P9e.
, caraoterizado pete'fittO
leuindwums ou dIVersaa 1igag6es bldfori1a-sí1f01 0
ounstitufda op.
efetuada
em
presença
de
uma
hidroallamint)
.
40 . 1 reação saí
UtIlitáda em proporção catalftica.
ftnalments a requerente roi:vindica a . prioridadt 40 correspOndentee
podido 4spo0.tado na Repartição de Patf;ntes na França, zob o* n o z hit28 64

'limara
41 anterior, acompanhando-l ho a configuração es bico, 0 toado a face
is ~de iatairamente provida d. pequeno. orifícitoll distribuidores

laertede na face inferior.* externa da mesma, abam *ata tu qual paz

ia posteriorment e dois condutos horisontaie e inclinadOs, compondo/
la V. • estendidos per quase tada a metade posterior da chapa.
'posto 0.0 1

de

5 pontoo apreawitadoel.

li da feeferair o de 1965 • 45.71 1 e 12 de janeiro de 1966.
POnto no 1 do total da 4 Pontos 4P1040Nt4004.,
TP2X0 XR 164.537 Ao 20 da novembro da lote

,écr.

Requerintat Leia JADE V1AXOA DO CAMARGO

elo Um§

Ocaviidlia a. 12~orkaz e DOve ~Tatu Dl oaRIO
REIVINDIC403ft

1 - NOve protetor A. unha*, earaoteridadd~ to pt 148,
modo por duas plenas aubstancialaan t, tronai...10AS. ~a o ele 41~1
rolo "cl rldetioo ou aiall n r. e tendo es um de seve lado. ea voaste
:em iormando dearadiva, placas welaw *MIK lados opostos a referida dotradIçs, sie . .viradoe para fera f•raundo alojamen-

F I (i. 1
IMMO 140 175, .750 de 16 61. dezembro de 1965
tsz NATIONAL CASR REOISTER COMP,,Yv -

Ouporentes

C4 .
ál .riv11441.0 de invenção "COMPOSIO0 ?OU REVMSTIEII0 DE UMA
ADEQUADA
PARA
RECEPLII,
IREL
r 21A, 11 nça RigorsTRADoRA cOM

AEIVIEDICAOU
-

Voa comyosição para reve,.t;conc do 11 , a

-

tos p.s,ra enoeírc daa ' falange tae ice, duelos.
de 2 pontos apreaantasoe.
Fv,e.i6

DIAWO OPJCIAL (Seco 110

M.tt ço de 1971

12

nas, estirada, com densidar:o do 1,1fimo atigino, dé euficionte *stabil/da.
de a quinto: caracterizada por sor constituído Po r uma exeixoelOw 'we saia /
premido: no polímero que consisto emsencialmento, de polipioalgaetona e Urna
pnodieua 'quantidade, pelo nonos, de um composto orgnico oelacionado Ao grfflo
que inclui o ' pollotileno, ponotilons,poxelolnonto oxidado, 0*p/011,1,14m et•
•tileno st,íCido ,setilínieo-corboxilleo nio saturado, brig o Ao pollotil.o.,
no, hidrocorbonotno parará:leoa, instorom de 4cide fooferico • ámterao de 4ti
do fostorOso, sonde que O dite ecereoate orginieo tico incorporado ee dite Me
límero, do maneii.,
Roivindlea-ao a prioridade do cerrospomdento podido de»
positado ao .Tapo, /oh n a s 45;782, ffilt 2dm pilho do ladd, 49.78, ar 29 do rit
julho de 1966 • 49.7114 em 29 do julho do 1966.
TIMO N* 176:957 do 4 do fov•reirO do 1966
New/rent*. NIrP0N,C0.., LTD
JAPI°
Privilígio de Ifivenglo"PROÇNSMO PARA 'O SPERF_BIÇOSMÉNTO'DAS PROPRINDAMS
SICi D FIOS' DE POLiéNIDAO, PILO Ti láTOWNTO A quaxm

gpivinaucOu
1.... prOcomso para ó ap erfoiqOamento das propriedades fielcae.dO fico
poliamOdai péla tratamento.a quenté, caractorizado pelo fato. de um tio de
•olleaddi ser aquecido ati cerca de 60 , 'a 300 minutos em uma atmosfera inerte,
de

.a uma teilérattli'a de arca-de 150 40 . dte ema temperatura no sUperUr'a 100a
admiao . dSe 'pent e. de ruitio'4* mooMos sob uma .t•neio do'ceirco d0.0 50F atí 2;0
4raaal Por doniog,
Pinsanonto a dOpooitento rtivindica a prioridade do corrospondontoped id a aaPasi,..baá'o na ' Reportição do Patenteia do Japão, em 5 do fevereiro do1.965; sob o 4, 6399M05-

Ponto'n o 1 An total do 12 pontos apresentado,,.
. TARRO No 165.828 do 30 de d e' zembro da 1964
Requeente: J.J. CARTOLANO S/A ALUMINIO EMPRWS = SIO ?AU()
Privilegio de lnvenção: UPERFNIÇ0IN8NT0 EN PLNELIO,

Ponto m* 1 do total 40 27 pautes apresmatadoe.
• TREMO NO 166.088 de 6 da Janeiro de 1065
Re querente: . EATON YALE & TOWNR INC. -E.U.A.
Privilégio de'Invenção "CONJUNTO DB ALETAS"
REIVINDICAM
1 -

'Ons aparelho paru di =tgir a vasão

de um fluido caracteriz.a
. do por compreender dispositivos de altas diretores de vasos para dirigir

a vaso de fluido nuM primeiro plano, dispositivos de ajuste -operacional
mente ligados com pá ditos dispositivos de aletas e operávele para aJUetar a posição das aletas para variar a direção da 'casão no dit .
° primeiro
piau°, e'recurs os ' independentes doa dispositivds de ajuste assegurado odeslocamento das alet,se numa dirnão transversal ao dito primeiro plano,
em consequencia do que a dita vazão de fluido pode ser dirigida para nu.
merosas . direçOes diferentes dependendo da nosiOio dos dispositivos de
ale tas diretores
vasàO,
reqrarente reivindica a Prioridade do correspondente pedido
deositado na ReportigNo de Patentee dos Estudos Unidos da América. co 6
de Janeiro de 1964, sob Mo ' 335.800.
Nonto n 9 1 do total de 14 pontos aoresentadot

3EIVINDICIC'0F$

4,r_i_
f

1 -APERFEIÇOAMENTO EM PANELAS, caracterizado pela apre
:matação no fundo de ume peça de mataria/ isolante, em forma de calota /safe
riea„ sendo o conjunto colocado sabre uma base, também em fornada salota,/
provida de pee cônicos, CoMpOrtand0 o corpo da panela a conveniente tampa.
Ponto n 9 1 do total da

2

ar\
2

L

pontos soprar:atados;

"fip

FIG /

amo N a 132.757 de 20 de seter
de 1961,
, Requerente: RETNOLDS mEvAip COMPANY . U.S.A.
Privilégio de Invençéo: "PROCESSO : ,ARA O TRATAME2/T.0 ANTI-COPROSIVO DE
SUPERPICIES ANODIgADAS".
11E1V' PICAOES
1 - Processo para o tratamento anti-corrosivo de eurerficiea anodt
nades, em,nue uma superfície de alumínio ou de suas ligas 6 recoberta/
por anodização, caracterizado pelo fato de se aplicar sObre dita /moer
líeis uma solução aqacsa diluida de um compóeto orgânico contendo po.
lo menos um átomo de nitrp jánio bás.,do num anel heteropiclioo, um 00M.
posto carbociclico hidroseoliivel contendo um grupo primário ou seonnddí
rio de laminas ou um seu aal hidroseolével.
Reivindica e prioridade do pedido correspondente depositado
\-222R0 N* 191.492 sto. 25 do julho 40 107
Newpredits: imxpaugcm BORROU RABUSHIXI RAIsRA JApRu
?Piviligie 0, ' ,Inv;n041 •!PIRRA DE POLIPIVALOLACTONA Dl alia faaCIDita* 1MO
02250 PARA RUA PARRI0O00"
RRIVIMDICACDIA

1 . ?IRRA 0W .POLiPIVALOLACTONA 0E ALTA TARACIDADE 1Pitã
OURO PARA ROA ZORNAQ10, effi.presud iiodo aMa'tibra deLpolipivalolactema, te.

AO

Repartição de PateT h ,r1 dor -.. =.:ados da Arérios do NC.ke, em 30
de . aatembro de 1960, sob o n' 59 509.
Ponto ne 1 do cotai de 15 pontoe apresentados.

/Iam xe 166.194 de 14 d.

sja p eire de 1965

2.querentet N1EI6P2i,CI0 YR10aa DÁ. - aio PkUle,
í'xiv.i.14gio de Isvoncie: ,:15Ársiço.inix0s IR OC ROWIFOS A SOTUT-CRO "
221VIND/CiÇO24

' 214 Segunda

Março de 1971

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
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1 - Ap•rfleipammiae. Ca eu rslative. a cOraetelliallsoia:
Pdatiriaode polo fato Ia Compreender ~a em maio afalara', eilfadri
4a., ao interior das vaia Me alojando reter farreando per cimo-perta
dor do peca °arvais* e de rosca-sem-fim nua da. axtramidadole, pana%
*al rotor encaixado .implemente anaada aioara, sendo qwe
Iper .talaiapropriadose, recicle a novinentação de polia acionada /'
àser rédutOr de vibleeidadoe ligado a notar Gélido eine junto ao ersaspet
0hador ou rosca-sala-fia &diaposto-teche removível portador do pinta°
acionado por alavanca, 'betão esse novel em afiara vertical que a.
Certa distancia do tapo inferior as- éenunica por canil soa a eimara,..
pormitindo ou não, conformo a peeição do pistão, a ~carga da nassa:
de sorvete, *atando a °amara do pistio inferiorneate dotada dn bocal
intereambiéYel, proviáo de abertura. de difermiCa. /Ornato.:
*unto ne 1 de 2 reata' ara.-atado.,

6

1

MIT111D/OÂCe14

1 - Cobertura para aearga e descarga da navios, para
aar usada coa pelo menor um par de lança, dn carga de Um navio, lançam essas movíVeie para poeiçiec angularas selecionadas em relaçio
coberta dó referido navio e um par da cabos estendidoa a partir das
respeativas lanças e carga, destinando-as 4 referida cobertura a fia
car suspensa sabre uma escotilha do referido navio, caracterizada In
lo fato da referida cobartura compreender uma parto dee tapo e partes
laterais estendida, a partir da referida parte de tapo da Mexida /
cobertura formada com melo menos um par de aberturas pequenas recep4k.
toras de coroas e' spaçadas longitudinalmente, um membro de coroa 04
cada abertura e preenchimento substancialmente a referida abertura/
para limitar a entrada do chuva para o interior da referida cobertura, meios para montarem meramente os referidos membros de coroa ntlI
respectivas aberturas receptoras O, coroa, incluindo os referido. vto
membros de coroa meioe'para indepandentaments suspenderem a referida
cobertura a partir das referidai lanças de carga para laoaliaarem
membros de coroa na parte do tapo da referida °abertura em poa45../
aeleoiohadas espaçadas as relação de respectivas lanças de carga na
quanto as lança. se encontram em sumo posiçame angalario. selsoionmen
incluindo ainda cada um doe referido. membros de coroa um par de p0lime montadas para guiarem um dos referidos caboa para o interior da
referida cobertura • em que as partes terminai. doa referidos cabom
sio adaptada, para serem interligada, e acumeadas a UMA carga de lia
ga.en resposta ao movimento regulado doa referidos cabo, através ylau
meios da polia dos referidos 'nembros de coroa.
Ponto ae 1 de 6 ponto. apreesentadca.
FIGA
aa
C ta
24
e

•

'ERli.0 N e 133.965 de 7 de novemba.o de 1961.
lecuarentet HORACIO VASCONCELLOS MACEDO
SÃO FADIO.
Irivilégio de Invençaoe "NOVO PROCESSO ?ARA A (MENU° DE PLACAS OU IA
MINAS PLÁSTICAS COM EFEITOS DE FANTASIA, IMITAN10 O CHIFRE, A MADEIRA,

O

MÁRMORE OU A

MADREPEROLA".

REIVINDICACOES

1 - .NOVO PROCESSO PARA OBTENÇXO DE PLACAS OU LAMINAS PLÁSTiCAS /
O CHIFRE, A MADEIRA; O MÁRMORE OU A
M,DREPEROLA", caracterizado por uma compoeição de um monamero de metil
mfacrilato, na proporção. de no máximo 80% até o minta° 50%, acsociado
a xma resina de polyester, na properção de, no mínimo 20% ató . no aáxi.
g o 50%, adicionando-se dois catalisadores diferentec, acudo ur alado(
pilas o metiltacrilato, ou o peróxido de benzoila, ou azo-di-iao butim
ai rilo, ou per6xido de lauroila, , em proporção de 70 gramas! para 100 /
to:los, e o.outro, para o polyester, o peróxido de benzoila, de cumen0
tu de lauróila; ou e per6Xido. 4e. metil etil ketone,.na percentagem de/
a% de peco com debutilfataiato com fUnção plastlficaate, na.preporào/
de 7% em relação ao paco dO aetilmetacrilato, acrescentando u'igoleute.%
ir tdti*oe na ' proporção de 10 gramas por quilo de mistura de reeinme /
ou tnilinae, Organicaa OU inorgânica* e airle aceladoree ou teralgeno.,
. 8 ~ao para 100 quilos' da mistura total, sendo pr.ra lroporção de 4
'ser do o acelerador de Cobalto..
. Ponto né 1 do total de 6 pontos apresentados.
2/3.0 N !' 168.206 da 26 de março de 1965
Semerenvez FRAWK JOSEPH 111111h0 - ax.ub.
3E11g4a10 de Imvanci a 0 COBERTURA PARA A CARGA E DESCARGA DL hAVWS"
C(M EFEITOS FANTASIOSOS, IMITANDO

TERMO Ne 138.672 da 2 d. saio de 1962
Roquerentef HOOKER MIRUIM CORIOBATIOW
1:1.1R1
Privilégic . de Invençãot " APERPEIÇOADA comylosnlo DE AGLUTINANTE EE
XESIWA PENCLICA.
REIVINDICACOBa

1 - *patfeiçoada coaposição do aglutinante, caractop.
risada por compreender una resina da fenol-forialdido, 4. um d dm• tdiplo, liquida, •um composto de urdia.
Reivindica-a, prioridade do correopondante pedido,di
peeitado na icepartiçio de patente. doa Estado. Unidos da América do
Nortee i ma 3 de maio de 1961, aob ali 107.317.
Ponto ne 1 do le ponto: apresentado.:
TERMO NO 169.098 de 22 de abril de 1965
Requerente: FRANCISCO ARISA = SIO PAULO
Privilázio de IevençíO; 0 AFERFEIÇO4MENTOS EM CADEADOS PIRA PORTAS DE MROgn
E OUTROS"
RRIVTNDICACOES

1 - AperfeiroAmów,,,,cci eadeadre rara portar de anro../
lar e outros, do tipo formado a partir de um bloco aproximadamente
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CO, aplicado Centralmente à Urda inferior da porta, e provido de alólaMen.
.transversal, de encaixe para una linguga.solta de trave, aprisionada em
suporte cravado .2.0 solo, dito alojam en to transversal sendo cruzado . coa ou-/
tro longitudina/ t,que -aloja o elsmeto tracador prOpriamente dito, comandado por fechadura de segredg, caracte' rizados pelo fato de o. tambor giratório
da fechadura, do. tipo coa duplo segredo, e alojado normalmente no trecho ez
tremo do furo lohjitudinal do bloco do - cadeado, ter um comprimento tal que/
abranja tOda a extensão ,do referido PO°, constituindo assim, simultaneamen_
te, o pino longitudinal de trave. apriSionador da ;tencionada lingueta solta
transversal'.
Ponto ng 1 do total de 4 pontds apresentadogo

(Seção Id)
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TERNO NO 144.318 de 31 de OutubrO dd 196?
Requerente: TUE DOW CREMICAL COMPANY -.E.U.A.
Privil4gio de Invenção "COMPOSIÇOEH DE POUMEROS ALCENIL.AROMXTICOS A pRou,
DE CHAMA OU AUTO.ZEI2NTOR45 b3 CHAU 8 PROCESSO PARA Á RÃ PRODlICIO2
IMVIRDICACCIa
- _ 1 .

composiOes de p ogmeros 'alcenil-aromitic08 a P rova do Ohaeo 49'

OU auto - extintoras de chama, caracterisadae por conterem pelo menos, um
limar° alcenil aromático, compreendendo ais forma quimicamente'coMbinado,p4
10 men4, 50%, por ;Age de UM composto aloenil - aromítico . tengo a armula
geral:
.
Ar . = Oga

em que Ar representa um radical de hidrooarboneto-aromítico OU

hidrocarbate

neto aromático halogenado da serie bensínido cujo polfmerwalcenil.aromítál:

co de per si produz gotejamento pela .combustão e contem, nolo inoorPorodo,
pelo menor um agente orgânico, halogenado isnitugante principal, como acto'
ma definido e, peio menos, Um agente ormínico- h glosewj am- 5ctvacrAnto
oundário ,. como acima definidq.
roquerente r reivindica 'a prioridade do correapondente podido depal
aliado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da aárlo as on e do na
vembro de 1961, sob n es. 149.500, .149.516, 149.517, 149 . 5e9 o 1494530+
Ponto ng 1 do total de 7 Pontos apresentados.
T2RMO

•TERMO , ,N2' 141.106 de . 18 de julho de 1962.

4

RequertiAtes EA= AKTIENGESELLSOWAM ALEMANHA,
Privilégio de 'Invenção: "COMPOSIÇXO DE VERNIZES DE =Sn PARA MATRIZES
INPRESSOPAS,"
MIIVInDI0A90Es

1 Uma compoSiçãO ISara vernizes de emulsão destinados' a reforçar a
imagem em matriz. de impressão planográfica, -caracterizada Pelo fato da fu.
me dispereóra conter água , ácido fosfórico e um engrossador eolável; , e
da .fase disperse ~ter uma resina novolak e em_eolvente volátil, imigrei:
vil com água.
igeitindica_a prioridade do Cerreepondente pedido ', depositado na
Rapartição de Patente' da Alemanha, em 19 de 1n1ho de 1961, sob o námero/
X. 44 27911",57 d
Ponto ne 1 . do,totai de 13 pontos apresentados.
TERmo N g 169.179 de 26 de abril de 1965
Requerente:, pRODUTOS DE ARAME SILA LTDA = SIO Paoiu
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA LEITURA"
REIVINDICAÇOES •
1 . Dispositivo Para leitura, caracterizado TIO/. Ar ,í
formado por Uft armaço obtida com haste metálica ou outro material . adeqUaaillUçãO cita que, apresenta um trecho Superior em U invertido e alongado
no sentido horizontal; cujos ramos laterais se prolongam em trechos-inclina
dos e cOnvergentes, onde é prevista uma haste transverèal, sendo, os ';eferl
ior inclinados, prolongados em trechos paralelos em cujas extromida
dos
dos
irtos. pequenos cabeçotes de apóio.
Ponto ng 1 do total de 3 pontos ePrssentados.

Ne 169.378 de 4 de maio de 1965

Requerente; MB SINGRE; COMPANY 7 EZ.Utr.
Priviligie d. Irivengiot " mis posIeno suPoRTE DA OARRÍTIMA PARA EN4
MOLADOR, DE CARRETILHAS DE /MOINAS DE 00Eo
REIvisDIOACOES

1 - liepoeitivo 'aperte da carretilha para enrolado
de carretilha* de mdquinae de costura, caraOterizado por.00mprfilaáft
um eixo rotativo de suporte da carretilha e um arranje para faser.g1

rar o dito eixo, o dito dispositivo de suporte da carretilha cOmswe.,
endendo . ua mandril, um flange raio formado como uma taça
envolvendO,
uma face do dito mandril de modo a prender t
emporáriamente a perito",
ria externa de um flanas final de uma carretilha, e um arranjo pau/
comunicar o mandril a una ex t remidade do eixo rotativo para
eteitOf
de rotação'cOm o mesmo.
Ponto n2 l de 5 pontoe &pres•nteou*.

Fie.

..M0 Ne 144.707 de 16 de novembro de 1962
n.t3: N.V. NWERLAnSCHE COMBINATIE VOOR CHEMISCHE INDUSTRIE . ROLANio .
DA
Vi)9vo de Invzmçlo: "PROCESSO PARA PREPARAR NOVAS 1. (ALSOIC.TENILAL j,
QUIL) .. 2 - IM/DAZOLINONAS, -2-IMIDAZOLIDINANU,AUTZ
RIMIDINONAS"

2ei r

REIVINDICACUE

•

,t,

para preparar ?novas 1 - (a/cox1.4441.411.

azolincnz, -2-imidazo1idinonas,
o

com- a fOrmudp,

Iwed10•Z

/C\
N .

em que a é UM radical hidrocarboneto alifático, contendo dá 8 i 22 Éle~ 110;
de carbono, a b e c são um inteiros de 1 a 2 quando o correspondente x,

R

RI 1
em que Rrt roprésenta um a tras radieeld MAtottl CO etoN4 OU um grupo mótilg
AIN á um radical alquileno de cadeia reta contend0 de Ia 3 ate.
*Os de Carbono; R i é um átono de hidrogani0 ou um grupo elqtila OU alcoxi
contendo 1 ou 2 átomos de carbono; R2 é um átomo de hidrogeniO, UM grupo
inferiOr ou uma ligação ligada ao grupo Z; a Z representa um dos r01
GeAs

ou vOR-CR=C.

lb que P3 .6 um étomo de hidrogénlo um 'xá. krupf alquila inferior caracteridd
AO porque um derivado apropriado de uréia é alentado, seguido, se desejado,
ÇOr redUçÃO •/on elquilação do produto desejado.
Reivindica-se a prioridade do corrospondente pedido dt

•

positado na Inglaterra em 17 e novembro de 1961 sob n o 41.216,
Ponto n o 1 do total de 4 pontoe apresentados.

22RO Wt 170.493 de 16 de junho de 196,

ou 1 6.0; x, y e a são inteiros de 1 a 4, quando o• corr e s pond ,i.Dte as I) 004
4 O ( g ero) a soma de 1, y e a não excedendo de 10 • a 4 uai anion tal eme
NOS, Cl- , Br - ou cgr e os compo. t - • al ^fl aternérios, iluatrados pela draw/
la geral*

a

(CR2)v

R.N

ft

\(CR2)e(CR2CR20)0

(cR2),(CR2C1i20)0

(c112),(cRp20)7,11.

;cR,),(cR2cR2o)na

•(cua)b(cR2cmzonfl

em que R é um radical de hidrocarboneto enfático, contendo de 8 a 22 item"
de carbono, a, k, 2, a e fl 46 inteiros de 1 a 2 coando o correspondente mi,
n, r, r ou s é O (zero); w é um inteiro de 2 a 4; c ' 1, 1 r t Y • s são inte iros de 1 a 5 quando O correspondente g, k, g, 51 ou 1. é O ( gero), a soma de

s, n, x,

e z

não excedendo de 15 e A é um ou mais entona, escolhidot do/

grupo que consiste de 60 4-- , NO3 , Cl- , Br- , e OW- ; dita suspensão em égua/
tendo uma fase de égua contínua, na qual estão dispersas as part,lculas do
ditO agregado de grão fino e as partículas do dito betume emulsificado,

pequerentas MU MOTOR TRUCK CORP., - el. OU.
rrimildstio as invenção: r PORTA, PARA VNICULO :SUMAM PlOOreso
32 SUA PABRIOACX0

Reivindica-se a prioridade do correspondente podido d*
pósitado nos

dd Unidos da América em 1 de novembro de 1962 sob no

234.858.

REIVINDICAPORS

1 Porta para veículo automóvel, etractoriaada por
" 10110. armação interior feito de metal oxtrudado leve, tendo a armação
Wf
f erffeles lardne ()poete* tina a outra corroepondentoo reepeoNivanw

Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.
TÉRMO N P 170.687 de 24 de junho de 1965
Requerente: rDAISARU ODAWARA r e o JAPU
Privilégio de Invenção; 'MÁQUINA ROTATIVA COM ROTOR Dl URINAS"

14 4. euperticise externa e interna da porta; laindie interno e.
.4erio de forbergleee; • meio para ligar por meio de adesivo os cita
41011
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les

palpite reepectivameat. A, superfície* esmerilo/Ideal*,

AR Melei

~de ermaedo.

REIVINDICACCES

1 - Máquina rotativa com rotor de liminas em que um rg
ter, excentriCo em relação a um envoltório externo fixo, se encontra monta,do no referido envoltério exte'no, em que uma pluralidade Oe laminas está /

de cOSSeepondente pedido,

pontada no referido rotor e cimaras de atuação soem uma variação de volu..

60Poeitede ma Repartição de patentes doe Estados Unidos de Andrica/

me quando o eixo do rotor gira, caracterizada pelo fato de que um rotor heg

MO Morte, •a 11 'de junbo de 1964, sob 4i A O 375.818.
Ponto n e 1 da 10 Pente* epreasetadop..

mético ao ar, concentrico com o referido envoltório externo, se encontra /

Ri iflti'-si prieridadate

montado rotativamente no referido envoltério externo, de serem previstos /
meios antifricção entre o ,referido rotos herrát .:,co ao ar e o referido envol
tório externov e de que as extremidades dianteiras das referidalml:Minat eg
'tão adaptadas para.manterem contacto cerrado odí7 o referido rotor hermético
AO Ar.

Reivindica-te a prioridade dos corresliondentes pedidos

depositados no Japão t

em

24 de junho de 1964, sob n 5 Sho-39-35685; 18 de ja

140"de 1964 sob nc Sho-39-4097 3; 9 de outubro de 1964 sob n o Sho-39.5762111
18 de novembrO de 1964 aob nos Sho-39.65112 e Sho.39.65113, • 8 de dezembro

FM3J
lIARHO K4 194.2% de 31 a. outubro de 1981
11!queréntat ARMOUR AND COMPANY a .

dm 1964 sob nO S4o-39-690$2.
Ponto no ),do total de 16 pontos anresentadoS.

blvilfgla . de Imwepplot m comPosIOts aárummODMO

FiO. I .

111~291L

calepoai~battiMinasít, im tafficia de wrapenaUe
GiCulas do 'sresdOrh , ca p teis de mie trabalhadas, ~eterizada polo tato /
els ceepreoktér uma isisteg4 de ~os/ilude 11eba tino, pelo imos 0% do , dito
igregedo moendo por penaira'de 8 malhas, conlNed
aquosa,betUminoetc lapo, 8leceeleisua, dita mistura contendo de t4r. de 10 e 4 0%, por
'por pied, de um . /
g ol Asam saluldo, dite:emulo& contende Oir73,41'a
elpipoofto Ce Wala quaternirio,.como utt ' emp 1aiopaator'para o betume, eaJo /
pdapoeto queterhério'cluieiiicente É escolhido ¡entre emaposto* do *nónio
pat er nér io 'r eprodentedo g pek maipoatoopolm'quatarniriaa tendo a féraulá!

r" olffitiwcykAa •
341,..uvoyvtoil
ffiga

004(9i0e,k

•

•

1
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_

0110. 10 18.53r, Sé 1 de abril 6. 1964
as ate; MAmbirmict mONgst AmTIZMiUMMUMOROPT mums.libili4sriNg4ss
- It ' ~m4 AIAD0OCEl
grímilmmim mm invende I "'Route° PARA à 0mU1O(0 DM POSAMO
, •
MdI0o0 ImeO ptings-ls loUA 0 .
•
:
•
• UIVIPDICÂCØ
.

.

4,
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rOmmairo de
tÇ6.047
JUourreutmi ZIAMLIsSMNamo magAin!
*kg;
Pri.116mimdm ' inmesOMM I rapazes° PARA PREPARA2:10144 gnji,TARnm)
"
. •
suassistazo z possikze

•

Treco:aso para a . obtoração da contate, somo*Ceueoa ,
em. dauel, da fórmula geral; .
•
•

•

• 1 - Promul g o paga propagar R4 161.1",14.0i14190144111 e. .
.aaa'alaUfituidame, med.* ürommli geríat'.-

a. . . „,
ao.I.•, • ir.
.......„.4!..aa_00_.3„a_w,iir
. , . ' . ..., .
•

1/2

.

":..

' onde .o grupo RmRa-O„S fica em .posição meta ou, para-um releadc.ao ¡rum
yo aadico, Re roprealnita • um dtaao • de hidras:Aio, na radical aloolla, ,
. .
onalcoila, N aléonlia,
., ., ,. aralcoila, oicloalsoila an.uR radical arild, evg . ,
,
Sualmonte
aubatitnido
'por radicai* co
i idnicoee o oe''-adcleota benstualm:
.
.
iiubet1tuidame
por
gruponaklooíla,-nloomila ou !Itor
100 B Ire i',.;:i4 muí..Mor,
. . aome de hoi1o adneo , -, aarNaallriaad ° pelo fato de a° OP;Rlar os comp0001/
•
..,
..
. '
y
liaadCipoa de'aatinglé da fórmula . gerala '
•''

.*

Onda o grupo R-Rn-,.23.M., fios *a_posição meta ou para ea srolação
:ato
grupo aRino, E reprime:da sue 4tomn-denidrovinio, um radical aledila,
ozaliofla,'alcealla,
inz,umr'adioal arila,
vantualaanta rabatituido por radicais L goidninca,
: ndoíso baneãnze
•:. 00:-O -vode iei -eubatituld0 p oi, :grupoe ' álcoíra,-aloortia ou &boina de
-balogineOe'doM 5 -acato acetileeinombeasámidalzoica„. crie podem -edritar
:m aubatituidaa-no ndeXec: benze:doo do redidal:benziaidaaoiona por grum_:
pom . alcolla, a1coli-Ou dto:ao -e-da balogineo:" . '
prioridade sclo cOrreepondenta pedido, depeitado - na: R epartição de patentes áa-d1amnnhai..e::10 de abril de
,
: 1013 o zulnero r 39 512 IVO/221.,-"..,
,
Ponto n* ld.è r' atos apreeentadOe.
. /UNO mA 171.879-6m. 6 de agosto de 1965
•
Requerente: Mia":4k1aiMinsu1c aba AUNOZUBRHÕR ÓVSTAN RAU Ombli - ALEMANHA
Priv/1;00'de Iara:ação " LI MPmbORDS .PARA:-SRI6A, M PRIO-PARISCULARMIENTEPáRA IWCUOS MOTORIZADOS"'
.
-,"
•;
• -..-.

MMIrINDICA~^.

Zimpador de pira -brisai p rãprid ,partiularmente pal!ft vefoulos,r,
mOtorlaadoe e -amoldnOom um pino, mini.tadA . as p arediaterala dó estribo
. diatribuidor , di p reael600káçíotranaversal eá'forna.de:t4 pino essa
' sobre o qual se acua ajustada uma bucha- e asencialacata cilíndrica de mata
rial •laatièa,
Wejustai'çar sobre mais de 180 0 e
u a cuja oircunfere'ncia
„
'•
,
o lado internb„da extremidade, curvada em forRit 'iar,:gancho; do braço do m.
,•
.....
xliapador, caracterizado peio fato de que; em tOrnoda'abarture, sziatenta.
_
'no dorso d o- e atriiurdistribuidOgge prí'mmãS.em l'uMM da e diatlnada
'
• introdução di'eZtraildada'am forca de gen040, 4 dO . braço dolimpador; se aa4a"
'dtsp otteUraddro:feito.di natel.latal 'utetied, cUaaa:Partes laterais ml
-:.cOMprídi'„
s são' atraveaskidas'pelolpino Que lava a bnciia elística, ae pass 'a -f
- que os flancoa'dohrRço dO limpador se ajustam aos lidem Internos comprj
•
• doido Oadrc.:sendo ¡no as diatiinclas lontra circunfar;ncinda bucham.,elística - e pa 4:cds . lados estreitos do cglád il o ee ao/iate .calculadas dm,.. tal
. modo que a:axtremidads'em forma de gancho do Orago do iimpador'nía possa
ser introduaida . senin em um dos ladoe. '
.
'Ponto A R, 1 dó to t al de 2 contos apreeentadner
-

1 -

2.

repriante yull , diono to elero.oa do tróme t 'Ima rupo'slionik bole,
g$.
oudimalquilaaiaej aráJuigno,
4104
toilmias, 1e X2 repreliantakdtorsa de hidrodmia:GU grupos 1101111
iumMr; reagir o bidratO
.
oáriketeri,eado pele rate
bldratini ,
ima os sais di . ilridaainto da idgmalai

•,
t
ludlav
?Nes que g, RI, a_12 tia o, MNOMAi eisaiitaaRor ase iesle, R, 24promm.
11L-UM Stens de Clero ou bgeme,1mi grui* alooxl, remexi em álam11-410
• are rd:prol:anta um anionmonovalentee
Reiviadica mae ' Prioridade do derreepea(aniè pedido. '4,1
»Imitado na Wartigio da patentes da Trança, em Ra'de fevereiro :de
1944, 01011 • m!,969;0),
." Ponto ma 1 de 4 impite• symeasaiadoa.
• .•
•
•
MOO tr. 172.671 do .5* de agOste de. 1963

-

•

•

Requerente; IaDOSTRIA MiDgIRIT 8/á. m . RIO PAULO
:de InVelleíO .i. NOT; CAO4 PRLJORICADA.

, Privilígio
-

•

azivimicAanas

casa pr . -of .:fabricada, destinada aftpoiar-sa simplesmente
- •bre o terreno,' qua:tem dá ser apenas nivelado • aplainado, Sem:quaisquer,.
fundaçdas, caracterizada inicialnante polo fato de na,pisoss paredes sem
cru conatituidos‘ p or paineile aspa do concreto invi-moldadoe,,osqualaj caQ
forme 'sejam destinados a aimplea 'Justaposicao latira], com outros iguais,* - •
ou ao nivel .cie; derivação dl parede vertical interna, ou ainda parede de
v". •
'Canto, tordo o" s laterais longitudinais' coa ¡acção em C, an14 . ou entb
';:Rinal,. a
prevista na própria faé.
•
providos de canaletá em
'diztilnel a' da borda lateral. •
•Ponto n a 1 do total de 6 pontos apreeentadoe.

•

1.

lova

.

•

s FIGT
TERMO Ia 175.1504 de 17 da dez emb re di 1965'
..-, iad
. gariRC W: DOO CORNIRO CORP1RATION
i ..RI.UV,L,,,,^.
-Privilegio' de -Invenção: - "COMPOSITÁO C0RMÉTICA014.
.,

•

gi4 .

,

.31mIIIMPIOACOX9,

-

cp.

•

zázzSizos
•

•

-

"

- "1 - Composição - coam:Uca compreendendo ma proporgSmi ulobeloides
solvento cosmeiticO, um agente dormite u eerovuraiSterlsagarillo :04'0
que pelo manos 196, om'siimm, e uma c81 Me allicono, escolhido dO 4.49.10
que consinta de,.
•
_(A) um dosai:m*4-o de bioco de encano -alifolo, consistindo oss4pc10014i10
,dm
• (1) 5 á 94 solem % da blocos do poil-slioxeno da estrutura
k"cr.)61,a/y 4 (CH )810,
na. oal ¡Coma da xl•
3"
.s
i
1
f
de
s
vs.
.Mio
do
6
a
*.OPi
'ftt
z+
tEn
ist
valor cls . atí 5 gear
,

';;1""
,•

• •

•
•

(

••

1

Seg: a--Lo

a

0a0AL ( Se Çao

111)
...n•nn•n••nnn•nn•nn•••

1

da eoma- de •• • + jt.-. A, e
(2) 6 a 96 Molos,%,do >lo gos da Airmulá'unit;ria m;dia
• (C35)
Erskin
na qual 1 ; Um radical alcolla contens).
de 16 - a 26 4tomod de carbono, • tesa um Valor de'ate-0,25, • tem
'-ana valor do 0,75..a 1,05 e a soma de mim tem.
valor de 0 .95 à 1,05,
' (R) um copollmero de lg Orocarbonet~klicone, Consistindo easencialménne
do um copolimero escolhido do grupo que consiste da
J. (3) um mposto te4do umá fOrmuIa m;dia
»fdlya
WN)2
(Call2a+1) -31°- XCE3
2
)2147"" CaR2a + 1), na qual • tairum valor médiode 10 - is 75: inclusive,tem
• um valor .m;d10-de 0- a 48 Inclusive, havendopolo menos 3 ;tomos, de carbono bastodos
'
:abre o minero total de arma ..
do carbono nos radicais GÉR,2 4,1 por átomo da silícios -por molecas,'
'(4) um compolto:tando =a Aizmula media
(C92 (C83 )2-- (013)2
(C)2
Si( coam.)
: )2
Mallze,Q 21, 04Ç-m3 ) 23 1.2713± -z - 81 04 011.5

(cv )

xes3)2

.0E3)2

liO31.211011
.0 . 81-0. 31na quarR5 e em ra.
E5
\ dioal monoyalente de hldrooartonato escolhido do grup0 que consinto de
aa, Neli" virlIa • Islavar-propi.te., •
•
(9) .i poliaero conaistindo essencialmente da 5 a 95 molea % da tusídados
\de
\ 0E3)2ícis)a !,15 01(3)a

ele-

0

31-0-31-

o0,5 I

'AIITINDICA.423

latrutura da ndcleo tormaaa pela d:rornuÇão de um.'
_
placa plana de material . datormávely caracterizada- peio fato da placa MIL /
questão canpreender uma Sério Continua. de partes can tormatOseral de selim,
Partes.eseas\que\definem extensão* curvas ai= se :dast= do Plano original/
da, placa.
Ponto nu 1 do total de 11 pontos aprasentadO0.

el •

na qual

lt5

° \2:

menta =dardo:Nd para pólo, eme uma gietnra contendo miá=
,no esj4140, anular entre o fluo ,do poço. eáad paredes menElio produtora de =poço e adaptadCPara earimmeévei, cara o -1;‘¡.•!/.
que se adicionam partfialacde =material do enchime4oTilea&fvel homoéigem.
-inerte e normalmente sélie, q qual não toMet ~te no procoeio bifai= do:rd!'
durenimentO cModeatamento da milhara Contendo cimantes.Ca diiperató tingqc
go do.dito :énehimeato em contato fatima =Ca= Material, 4gmemeatiaNgibM.
~Vindica.= a prioridadC.dó cerreipondenin jodide
...positado noz Estados Unida da dairica em-34e maio 01965 sob me 4$2.927.
'Ponto ne 1 do total da' 38 pOnt'oie aprosantado$:
TÉRMO. Did 174.749 de 11 de novembro 'de 1965 ,
Requerente: WAYME MIS ROBB'ic
‘lurençãot -"APERFEIÇOAMENTOS /E EbrEZTURiS DE NdOLE0d

.4\deflildo acima e da 5 a 95 moles % de =idades 2510, , e, AAP gehle
•• •
e àcima detonado.

TE2M0 . Po -177.94B de •.o -de março ' de -1966
Requerentes Anzámái dEILINE PEDIU= IDE a m
Privilégio de IrnençIen NPR0CE380Pliti1ROMEZIR UM CORIEMARTRIQUIEDNIC0*
jtEIVINDI'diCDES "

\ ?lealmente a depositante reivindica.a prioridade do correspondente
.

pedldó, depositado na Itenmatiqiics de Patentsa saa .Matados Unidaa da Am;r1
do Morto, 3a 29 do março 4e - 1965, esob o AP 443.697: •
\ Ponte 42 1 do 22 pontoa apresentados.
- .1111 173•226 de 16 do setembro de 1963
11111111etel ' XiDSYSTRIA,Z 00)igtat;
zits,
?no
ivi4glo de InVengãe 6aPERPEIÇOAMEN208 ER OU 1ELITIV08-i IRTICUI4410
pamio DE !sumer
zunEncacoaq

mAnimomeRTOsitm . cujaLATIvos A 11T1CVLAÇãO ?Adi sugaprEio
•PE /0408", eeePreel?d eede Pine dotado de POSAM esr6rlça'.40idicnp.In'ta
rio daÂCe.dotada ou não"de_terainal.esternamente,ronasedo.•caractarlaa.
,lo, ylojetC, do , que_entre ajempiCionada nabega aft seklo disposta!' anarni 'çãos sont kccionadam:oa.pOliurotámo, tulkollan, dalrin gratitado ou *asilar
•Pento na 1 .1110. total de '6 pontos aPregintad 95 •
-

Um procasso„,para prodUsir= corante'antraquin2aimp

da t6rmulá
X\

na 441 6 UM 1111~,0 inteiro nova= de valor \da 1 a 31
' alua radical cleollico tendo até ditam:lido mila~
- eall.aleoxiCia0-tessil
• 'em- 1.10.//
Jtr 4 1.3_21 radical .4-011-1 . *10étzEn-f
caracterizado por fazer-reagir lama= 1-amiree.tio-ari1mti;aanramalimmiceal
fOrmula

.1,

na qual ir toma e.rialtiedçãO =pra-cit....a, com 1=1 ds \na Compus_
mular X0002 nalOal 1 6Cl, Cl04 na C1C2E5:3 o,
'
aa radical alcatiinteciór.
Rsivindica-se a prioridade do corrispondente
posltado nes E,tdos Unidos da joirici
SE. lo do =réu do 1,65 sob nP ss. nnn•••
,
,
441.335

COMO Na 17 n 843 dó 20 ..de dezembro de 1965
&pautei 734/2/RTON COEparm aS.U.k.
flihra4l0 laretlios ',CIMENTO PIRMEIVEt-PARA POConpmulang
ri
•
.1ba ,FrOolosso de preparação de um Mai41 J.

',PCnto nd 1 do .,tótai..i'do , 6--poiatos. aprosantadés.
T/RE0 Rd: 174.8a. do ., 4 de novembroder 1965
.Reque r. .9nts: PLITrI035
Winsk
Priv11;gio de InVangão: *PROCEDEM DE faBRICADZIO DE MUS-PÁRA rmicitd
. •
..Pruclisso de:tabgemio . :de b6tas, para moca; carRIÃÉ
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WIX440 osêómolalmente MO reto de . compr4m160 " Um processo pr4710 øenmagg.
ftar de
. soai-esferas de material rígido, coladas uia ft outra por moio /
. &tad
4 adesivo ou por rtiO4o,:obtordo -se uma esfera do dito material resistem..
te a praia(' e a qual Se aplica um pino de oUstentação, o qual Se pode obter
durante a pr g Pria : O per açã o de moldagem da citada 'esfera quando incorporado/.

amett.ia 0.ftervind0 . ecmOau p ort e de 'ostentação para .a fase seguinte do • pra.
reseo, que OOnelete adr•aituar a esfera entre os dois pratoa*de uma prensa /,
Regrando cada inn . delen um eemirmolde , pre*isto para -formar entro eles uma •p«
'iera. r1arivel,' . rest4ento a. Impactos, que Vai servir como rae 'etiMOn.t0 na,/

Isomt0& ofitOrrogamemkli aa aaitaWeiggeradoia anstaeste,piira E4410

krojammatsí
leivindioa-ae.¡eiorídadi,de eorreil9mgette/.4464. Cem'

peaitm4om itopmrtioE0 de patorctoo do Imslatoría, • 7 44 44440r4.44
—
1964. 405 mi 49.739/64.
"eia° AS X Se 17 pubm. apromomtadirk..

bre a OefOra -rigida Com &qual formara um línico corpo,
Raivinica-se a Prioridadd do , correspóndente pedido dt
positádo ta ropanhi ele 14 de novembro de 1964 e 9 de.autubro de 1965 sob'no$
,'3 06.048 e 318,370, respectivamente.
Ponto m i 1 do total , 'de 7 pontos apresentados.

t(1

TREMO NR179.976 de 27 de maio 5.1966
Requerente RE PIRESTONE TIRE & WEBER COMPANY
Privilíaip de Invonçãot ° PROCESSO PARA A PRODUÇXO DE rolamos Mai.
TOMERICOS DE DIENOS,CONJUGADOS
SEIVINDICACOES

1 - Procedia° para a prochição de polímero:, elaatomdriegb
de (liemos conjugados, contendo, pelo menos, 85 % doeletráteri 441 cana
tarjando pelo fató de ea polimerisar loopreno, butadieno,oupiperiieno

,

SUMO MO. 175432 de 23 de maio do 1966
Leauarantat Dr, JOAQUIM SILVANO DE AGUIAR /OPER . ROS
rrivilAio de ~40. : "nova CORPOUÇXO PARA EVITAR 0 EMEACUMENTO De EY ...

DROS E LENTES EM GERAL
gINDTCÁCE0

oaraotorisada por Compreender uma soluça° obtida pela miatura de
keo de' rielia5 de li extrao;o, cara de carnaUba, acetato de chumbo, ala° de
c2aco„ glicerina neutra, /abo de rim de carneiro e um corante como o *mui de
metileno, porá colorir, misture osta processada a uma temperatura de 1N 10 para-homogeneizar.
Ponto ni2 1 do total. de 3 pontos apresentados.
TERMO NP 175.526 de, 7 da desembro de 1565
Requerontet rum MARIA ORONTECEEL - ALEOUXIUL
3.

Requerentes PHILCO CORPORATION
Priviligio de Invenção:

..•n••
•

APARELHO E SISTEMA DE CONTROLE DE . vauqx
UDE ROTATIVA DE MOTOR DE VEICULO
REIV1EDIOAÇOES

1 - Um aparelho e sistema de contraia de velocidade ro

tativa de motor de voídulo, sendo dito apari;lho oarecterisado' por co4
a) um motor rotativo tendo um membro de saída e um me,

REIVENDICAÇOES

1 - D ispoeitivo de apOie para stobrojaoom, oom ale as.
mala pittèsw, cujo, pise descangam odbre uai corpo de boa, • anate%
ame um corpo superior, caractsrisado por, ao moa; ua foro da fixacr
doi

garoa de furos de fixacdo ou de iertençao, que'eao precisos para o ní,
pietão, requoridoe peio menoe para a cuatentação do corpo euperlar, para um elemento a sor insorido facultativaaente, sob adapta,

'mero da

tão mutualmente nemadria ao corso aUperior ou partem do assiso,
que completa, conforme ao neomidadeo, a pkidado •taleradora, somo/
seja um apeio especial Ou montante paro absorção de fOrçao cizalhan
leo do notrejacente a/ou da rejeição de rocbste fragmentodae, como

Ponto no 1 de 11 de pontos ap~mtentadoe.
TERMO Md 177,901 de 16 de março do 1966

PS'eender Az oomninaçãot

Rri-oiletio de Invinçãot • DISPOSITIVO D3 APOIO DE sommÁcuums PAN
TRICIALMOS SUBT3221EXOS DE EXPLORAOIO

pão Adicional, ' dieposto co corpo do USO talativaments ao admiro

por meio de um catalisador, consietindo , essencialmente de unt eMapoitgif
de árganolitiO, ,s o' qual reage com ígua para liberar hiàrogiaio e na prIk
eenpe de Um composto de carbomila escolhido do grupo, que consiste' de.
detonas alifdtioas e arom4ticao, aldoído• sl o iaterea, estando O
4t,
eónposto de carbonila presente sm uma proporçãorekuerida parei
de odrea de 0,1 a carca de 0,9 mol de otigenio de carbonila yorma do
catalisador empregado, eendo a dita polimerisaeRo efetuada ma aua'inikie
de outro oxig4nio aldm do presente no dito comporto de carbomila e a;
proporeío ao dito catalizador sendo ' euficionte para prover te 0,00000
a 0,05 grama, de elobsento'de litio ativo por 100 granas do ditó modiew
pelo que 6 produzido um polímero, tendo um ' Pl'io moleoular maia
to do que o polímero produzido na aueencia disse compostte de carbonita

88,J.11,

.
lo de contrOle do energia . de entrada,
bl primeiro meio para receber um sinal oldtrieO e alia
ter 0.to meio de contróle de energia do acOrdo com. '
s. freeudncia de sito sinal
e) una trilha de ssem6ria magnítioa mem fia ligada
dito motor de tal forma que dita trilha seja moy4;
da por um ponto fixo a uma valoaidade proporcionai,
à ve1oci ,e4de de rotação df dito mot'or,
él) meio para registrar um sinal elétr-Ap da uma £26,4
. qtamele dada em dita trilhe. de tal forma que O COM
primento de onda do sinal ragiatrado seja inveroc.
,cional 1 velocidade de dita trilha atirr%
nate p:
rant* o r.igietr,,-e

siada lua ardia para a eogurança adicional do bordo de ruptura 4/ou co
mo a toroRo da unidade exploradores dost ,,,ada Para possibilitar o endi

s. ) meio para reproduzir o sinal registrado em .dita /

Pet itIMÁM49'ile fixe de rotação giailar,aa diapositivo do segurança/

trilha em forma alétrioa e suprir dito sinala Ele.

a
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meio, nane\ a. frequi;cio do sinal re;fo
pro.,:orcona:. à valocidade de dica Iniba do

rant& reproTi.cão.

.

Reivindica-se prioridade do corrennondente pedido. de
Positad. na 8 ,sarti cio de Y tente* dos la t alsaUnificon da América de
Worte, as T de abril

o

(

dá

1 9 8-, sob 112 04629.

Ponw n o 1 da 18 pontoa aprenantadoa,
34
t4 ?3 j-'13
ri

1 - ?roceis° 'par, nos i Zo da um britalor rota+1yo
vido Je uma soma de trisura.:io definida ps let
britador •saci
()oleio a um alainro b ff icador giratdrio en q.a o membro britador gira t6

rio move e mo,orial na zona de tritura,io geralmente normal no Sena-.
do do mnmoro brifador eetacionérto, ca-aoce^isado pelo fato de inoluir ao atas da sirgar a abertura de doaoaraa da zona de trituraçio a
lém do valor ideal para obter 0 produto aelt:.ao de uma dimanai° deseja

da, nplicar rima °remai° positiva de congeatfonsmanto ao ma,erial dom*
tro de cora dé trituracio à madide que s membro giratdrio
mov* am
afastamento em relação ao membro britedor estaciondrio, agitar 0
material acima da cavidade de trituraçie quando o memb's gitatdria n*
move ao avaria° do mambro estecionírlo.
Ponto n 2 1 da 14 pontos 6oreonenta4o,'13

26

FIG.1
atlxmc 7Q 175.886 de 21 de dezembro de 1965
Re querente; BARDEM-GRUME COMPANY = E.U.A.

.

LnA 14,r.

to
14

•

25/

-n

n\

13

Pri v ilágdo de In veliçãi: f aPÈIWEIÇOAMENTOS E. BIRITADORMS*
BEIVINDICACO2,1

1 - Ap erfeiçoamentos em britadores, tendo uma armeçao,/
, Ums cabeça britadora g iratOria montada em dita armação, dm ralo de britador/
côncavo colocado em dita armação p ara formar Ume folga de e smagamento com
'a
cabeça britadora, e meio para colocar dito raio briitador; meio para ajustar/
dito ralo à armação para operaç8ea de esmagamento e soltá-lo para ajusta caracterizados por compreender um anel de ajuste roaqueado montado na armaçãO;
Um flange rosqueado no rOlo de e smagamento encaixando-se no anel de ajusto /

ELQ.J
URRAM

Requerente: ALI121210 PIW2121 • RADILLA 3001= Al20121113 - Mana
Privilégio de Invenção: * DISPOSITIVO DX 00K2WDO PARA ENDRUM
WV1IDICAÇOE4

para colocar o ralo de i,magamento; um membro de vedacão anular moral° de /
esmagamento adjacente a dito flana rosqueado o também encaixando-56 no anel
de ajuste; uma pluralidade de parafusos e stendendo-se através do membro
de /
Vedação e o flange rosqueado; meio montado ao membro de vedação • co-atuando
'com os parafusos para forçar o Plange rosqueado o "ombro de v edação para /
relação de ajuste com o ralo; e meio'de pressão de fluido me dito ralo e dl.retamente operável nos parafusos para superar o meio que força o Plange e /
Membro de vgdaçâo a relwão de ajuste no ralo e por conseguinte soltar o r"..
lo 'britador para ajuste.
•
Ponto nik 1 do totlal de ,6 pontos aprasenados.

177.806 de 11 da março da 1466

1 n

Diapositivo de comando para embreagem, compra...

d•ndo., para comandar o ~anilem° de eaMralegez, um mameel 0412
te agulha. ou rolo* guiado. extra duas placa. de

.de um movimenta radial relativo, e uma dam qual* é adaptada para mel
aoionada em rotação por um elemento rotativo do macaniemo de 'Ore
agem, caracterizado pelo fato da dita placa eer afixada ao raferiff.
do *lamento rotativo, de maneira a dar oontrada a acionada ~It.*
vament,e7

Reivindica-ae prioridade do eorreepondolente pedido 0
dapoeitado na Repartição de ?rança, em 12 da março de 1965.
Ponto ne 1 de 7 polutos onro~todoe. •

a
- TUMO o- 177.921.4. 17 do março de 1966
Raqueroutet NORDBMN" NOUV dC71112 YRG CO(' 'V - 102.11C
Pivilegio de invanção: " PROCESSO , '.24.2a OPER.W10 DE UM 381,r4UOR
UIVO Z BRITA:JON

~Noa

rolamento ~asem/

801§

91Ir
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21RMO NO 178t018 de 21 de Alargo de 1966
TUTU
$tequerentei r,PáGnmeuxIowAs
Wrivil4gio de Inveno6o: 1 comprftwo OAMETATOR, MTSAM DT moImAmté a
QUITADAS COM TAIS COMPENSADOS BEM COMO
12 ELEMENTOS IX
'
PROCESSO PARA TABRIC AOXO
.00WORSTO DE PEGA ACELERADA
TEIVINTIOACOÉs

• 1 - Conpeneado calefator, para o deo p eio direto do
Concreto ¡ara foi,m00 ag„ um elemento cuja pega se. queira apeie m
mar, earaoterizado Pe10.fato de doMpOrtar ua conjunto de faltas /
-ou bandas de tela 0u,de ealoo , natdlico, • feitas dava metal eallUn,
ele , gnandO oondutividade •litride, 4 iidodao entre ei de maneira a
permitir sua alimentao6O boa.baima teneda, estando ao ditai babd3e
lsetálicas colocadao, •le,* un.00mpsneddo do peouena SopessUra l ea
paz de tranemitir ao dito goleaste 41 00norato ma grande/Maar° I'
de oaleria,. e um outro ecdspensado, cem •sp•esura e4ioiente para
prdtioaments impedir a transmitia:Á de um ndaóro pOnderavel. de/
Caloria* at10Y4e do Onand. •
ReiVindioa-se Prioridade ao correspondente 10aidde
Qepoeitado na Ãeparticio do patentes da Trança, em 22 ao oargo 49

TUMO 10178.101 da 21. dí.. maroa: de 2.966
Requerente; ÁMZROPA IADISTRIAS PIISTICAS ItDA. • Ota rema
privilégio de Invenção; * exurriçoáusIrro ra 011022 PARÁ 013:re r11
.DISCÁROAS "

li2IUMDIOACDr4.

1 - Aperfeiçoamento os einso para cograo ta Assoares
elevado,
acionado por balaneim, ou ao tipo /dixe, do eihatitt
do tipo
on eobrep6r, oonetituido por ta 3/400 curvado mu "O* tivertides 4011#
xaaoe'deeiguaie, do natarial oontréaiénte e adelduge f nata taloa yeeD
Ou então aOntado cone. e* ião** una daioa pega, earaotorizado pias th
to do remo maio longo, eue we •ncontra ligado ao tabo .de moída da
Paira de desfearam, p ossuir na altura conveniente uca aoaa'sanioneda,
de conprixento ideal e ' de flexibilidade ta/ quo pernita
refarias tubo mergulhar 0 extremidade maio ourta mo interior gg dn
.#aa da doira, ao ger comprimido o citado tubo ma "U" f de forms a p4;
MIAU'e escoamento da d ava, por oifonages, voltando a tubo à poeiçíd
iniaLma bel,a ação ilaioamente de flexibilidade da sanfona oue possue.
Ponto AR 1 de 2 pontoe apresentado,.

11465, sob ma 10.240.
Tanto na Ide 13 pontoe apresentados.

FIG. 1

lb
OILMO )1 0 178.62 7 de 21 de mexo* de 1966.
Nouerso t irs 0113DI ISTÉRIUTIORAIS RIMMARCITUATSCRATTLJ . IN Va +,11(1IA1!DA
Privilégio ao movozioaot * TELHADO °OPOSTO PÉ Molgs prammu .
ppirIRD/OntIS

=
•

1 • tia telhado Oonpoeto do'soor5es . piffitaidaile ditaOstOO
,Van ao lado daioutra. e fixadas entre si pela I*04, SM parto empe'-noras eend0 interligada...por hastee,"Oaracterizad0 pele lato das
Untes murem fixada, à prolongameatoo oilind2'i100 doe topos b0.04044#
•

Reivindioa -se prioridade de dOrrospondente pt4í4#1 44R

yoeitado na Repartioie'de patent•o da Holanda, em . 23 de' nano 6a40$

F 1G, 1
Itueo as 178.140 de 24 de março de 1966
ReaUwentn i GOSUDAasTvrzsv SAUCHNOISSITPOVATUSICT INSTITUT secaMAM UATERI1LOV U. R. S. S.
p40 de InveneK0' 0 0olam0 DE 30lás maTROMONWCO
ariviwpicáctrs
- moinho de bolas eletromignitido no qual os etocAt

poetoe . en movimento numa eimarado trabalho sob a ao
4OT de VX 01~0 elutroma gniti co, produzido por-varas/mito giratdrio,
tiooado'ddts moinho earacteritiado pelo tato que a de4111114 ~bata
*Ma alargado ma um. dos *fui/ lados é. .ma parte superior da zoar, ' re
Medo do mOvimento ineroial dah,ditoo eorpool erdlarte duo 0 010ta
gagooto matado coneintrieamente com a datara possui atraente' eme
:deekrodo age deronvoltene o olmo elotromagnetioo da parte da aipo",
0)0444 a pooto arada menoioradai
Pontona z'as 6 pontos apresentados.
~e...magro+, sio

nob n* 6503636,
Ponto .nd 1 de e ponto* apreeeutadOes

le.

Égt

stmo re 178.274 de 5 4, Meie 44 1904
Requerente orara á ou, •'ming
Privi14io da lnvongio e z i)16203IUVO. 353 OU Z4117314111304

~Dm=

2. » Diapositivo de guia de vidoloventimadb
- deJeto
.xNartl e' xuararate, rdceve a abeofadso de iirs 4.11

lz
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of .RN0 aubnetides.durante seu . dealocamento amai auateataçh.amn
~MOa suportando una parte Coneiderdvel do . p8eo doe suemos, ah
ZUcterizadb'peik conbinagío de uma via de gaia munida de una
AII .v¡rtica/ Za qual se acopla • pode:cever ama.quila 2olocada/
09,3.1 O:Podou/o paralelazonto ao seu •ixo-longitudinal, a via coam
Vido aihda 'aUparg iolos que servem para confinar aso alnotadae de az
Clottiladac Dupérter o preso do veiculo e a'auid-lo'lateralmenta
Claras superficlea . correspon4anten da quilha** orientadas de forma
el se ' Oporen,a ' auatentaçiio acrodinlmica impedindo. ou* o veiculo .se
Oe0ePe de vie por elevaçko.
Eolvindica -se prioridade do correepondente pedido
(lppotsitadoa ?l epartiçgo de patentes da França, em 5 de maio . de
11965, sOls 0..15.903.
Ponte aft 1 de 7 pontos aprogentadoe.

Fig.:

4

Pérl

iftamo we 180.284 de .10 d. junho. de 1968
Ilaquerentes. MASSEr - YERNSON INC. . a E.U.A.
Privilágio de Invenglos mPLANTADNIEA DE sanara bw'reresaow.
ANIiINDICACOES

2

Ne 179.286 de 6 de Maio do 1966
8equerentat CATNAPIILAR MOTOR CO. - ES.CV.
eriVi16g 10 de'Invençíoi 1 CAREETA-ELsCuLÁ !bino

REIvTED/cACCW

'1'. Cárrita -Macula, dotada de armaçtío'souportada s8bra
paga • que inclui duna vigas espaçadae,*longitUáinalnenti.eatendidaa.
Cozip entre ditas vigas, caracterizado por ¡use metades, toado ca.
Ca uma,t- am parole lateral e ama parede interior, diapositivos de
que suportam cada uma de ditas metade/ oon.roepoito auna de dl..
tao ' netades com respeito e. era de ditas vigae o coxas bordam dao pe.
Cedei 'inferiorce.eue me encontram entre ai viga* para formar Um reei.
Lente, e diepossitivoWnee4niooe . que agem entre o corpo e cada
uma
de ditanneindempara . oscilar ae*metades a peaio8ea que ommitan
Carregar o'sCu.canteddó para tora, porcina da viga.
Peivindica -as prioridade do corram pondonte,pelido, deu
DOsitado . zaRepartiçgo de patentes dos EatadoiCaidos da Amirioa do
Tiorter em 18 de raio da 1965, sob Al 49'6.709.
l'aati; At 1 de 4 pontoe apreaentadock
enl

40.1/
ami

Plantadeira de *ementeis do: prosado, caraetoriadat
polo tato de compreender, em conjunto, una t MarolOode suporte, um redoma
te de sonata (12) montado s8bre a guarni0o, o dispogitiveg de suprimento
X86) aPerÁVOla de podo a receber as mementos" do dite recipiente (12) o a co.
guir derearregii-lamindividualmente no solo, con preandegdo o. dito dispositivo
de suprimento (26): una peça reguladora (60) montada'na guarnigIe O tendo pa
lo menos um diopogitivo , carregadOr da semente (64) que ge move atelleancatelf
ao longo do primeiro percurso circular fixado, passando per In ponte de simp,
of da semente (38) para, 'depois, sucessivamente, a panhar as sementem ao loa.
go do. dito percurso fixado o transpOrtí-laa individualmente para o ponto d•t
escape (38)1 uma peça aceleradora (48) M•ntada rotativamente sabre a suarei.
gão • operável de modo a carregar ai sementes de una posiqía da repouse demi.
tr* do.reciplente (12) para et segundo percurso circular gizado, demetintrie0'
o contigno ao dito primeiro percurso fixado, e logo a seguir Coma ag se..
untai clelicamentC .ao redor do dito segundo peroramo rimado, na iermS dirpa,
gh . que o dispositivo ' carregador de asneai* 64), denodo que **dispositiva,
carregador de 'emanto .(64) fixanuma relaçao de páralelitmo cem a tenente da
rente cada, revoluqíio do dispositivo carrigador de imante (64) Para reeditet
una semente que . to centritag enent*.lançada no dispósitiva oirreEador Ai acne
te (64) pela peça aceleradora de ' rotaçIe (48).
Reivindica -se:a prioridade do.correopondente podido do.
positado nos Eatados Unidos da Mário& em , 15:de jimbo de 1969 sok nE
444.117,
Ponte'no 1 do total de 10 pontos aiiresentados.
1M1

"54

,

CIRNO NA 179.759 de 23 de . maio de 2966
Requerente: RONEYWELL INC -EZ.UV*A.
Wri:vilegio de Invenglot 0NOVA VÁLVMáik 1. ..MITICA COM POÇA° DM ASSENTO D84
P.Zoft
PEIViNDICACOES,

1 - caracterizada esseneialMente por comPreender a introduçU de tan
CUinaro radial, 'no corporque ' contormainterne
annte as amaras do entrada4, -naf4a, 4h. respectivo assento, • onde p
ercerrersi a válvula propriamente
dita, em , torma de' pistio com ponta cOnicai é que meylmentaáa por haste .
li gada O..4104vagna 'acionador, transpde.; uma garota .de vedação.
' Ponto Ot 1 4et4gontos apresentadog

.TERNO N!: , 181.94u, ce C d* agosto de 1960
2avarenta' UNION WEIDE CCEPakATION g,o,A
Priviligio de Invencios "APARLNO DE VEDAGEM A QUISNIlw
PErvirmiceEDBE

1 - Um aiartaho para silo a quanto em filmes termop14
rtico* su perpostos, incluindo uma peça de' adio a quente que disp8e de Meios/
de aquiteinento eco resistincia elttrica, ligados siam& fonte do corrante e.
?Átrio', e:una pega de apOiolaira suportar as Camadas do filme A serem liga
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-da*, a dita peça de e g lo a gl .8 e Pega de apg io sendo arranjadas Para m avinente re" .ive uma em reiaçío Outra,.permitindo ' que tais camadas do fil
a2 sejam comprimidas entre as ditas peias, çaracteritada pelo rato de que a
'dita poça de selo a r'quente compreendesama liesei:a rígida tendo disposta, na /
superfície que ias face à dita peça de apg io um material tecido eletricamea
te cio coudativo tendo uma pluralidade de filamentos condutores af entrete.
.Ralyindica-se a 'prioridade dos correéPondentei pedidos
depógitedos . noi. EStados Unidos da. Amgrica em 9 de agosto de 1965 sob na
1478.34 1 em 8 de abril de 1966 Sob sa m 541.121..
Poeta me 'l do total de 13 pontos apresentado*.

Março de 1971 1223

internamente outro cilindro vendo, de di - aMetro menor clO que O diAIMAtra.
do cilindro bata e sua continuação ou prolongamento, coa alturas pràtica.
mente iguais; pelo fato do cine. gro base e metade de trecho da caletagea
diatament dciJa dc cilindro base e que circunda o e ll.led ro vagado 'Inter.
no ser de material mete..lice ou plÉstico, opaco e celorldo,. enquanto O& 0.
restante da calota, isto ,":1 ' porção ' superior Onde se ineema a outra 841,j;
dado -do cilindro vasado e parte superior da calota, serem de material' e.
transParenee adequado; pelo fato de poder ser colocada e mantida ea posie
ção 'por meios usuaie,enza fotografia ou semelhante contra o . fundo da eaXe,,.
ta transparente, de forma que esta passa a configurar 'Lambem em morta-retratos.
Pontona 1 do total de 2 pontos apresentado.
fia . 1 •
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.TÉRMO Rs 128.1ó2 de 4 de abril de 1961
Requerentes CARLOS ALBERTO ME CLDVEIRA RTCAT
•

SXO PAULO

Privilégio de InvençãO WeIVO PROCESSO PARA PABRICAÇXO DE BODAS DE

PINGUE-PONOTTEw
REIVINDICACCES

1 - Nem processe° para fabrieeçâo de bolam de ping.e,
poingus„ carakterleado par eer uma lâmina (1) de acetato depislulome, polleatdreno,, P. V. U. e.plésticoa c. rlIico, submetida a uma
moldagem, a gencate, aa sedquine viseme,,centra um molde (2) com far
aa de semi-safora,_apées o que q lâmina, reéortada em t geme daa me-

tade* de bola fornadas, deixando ume ?aberta (5), anular, • a segui:
-.cada metade de he_a 4. colacaaa-,,ecak a ~suavidade /era cila% mama
moldura (6), cuja, fure -interno remo malar que o diâmetro da bola.
e e e a /abalas (5) 41 colocada um anel (7) plano do =cama material, com adagiar ma ambas !a, flaaa, amado que abre o anel é colocado a outra metade da bola, que 4 pressionada contra a primeira meta
te, por meio de uma moldura (8). aquecida ou não, cujo furo-interno
6 identico ao da moldura (6)1 a seguir, a rebarba da bola 4 ~uri

tÉRMO Se • 144.57Z de lt de =verba° de 1962
Requerente: SOCIEZAOE TU-RICA IRDUSTRIAL E COMERCYAL XE-OLIVER (BRASIL)
:LTDA. Mi-PAULO
Privilígio de Invengh "v4lauia DE-OSTRO VIAS, TIPO P1STICM.
MBIVIDDICACORS
2."- Válelaa de quatro via*, tipo plitão, ap1ic4vel ao comande de 4 ...
dá:Ingres hiárgulicos em geral, e em particular dos .destinados ao comando
' de registros, adufas, Comportas It eíbrulas de tipo-borbolete, caracteriza
do-por compreender inicialmente um coXpeou eargaça externa, provido intez
naMentt de cinto cavidades paralalms ..transversais, cavidades estes liga
das a quatro tomadas, •á:ternas, sendo ama oe entrada de água ?sob pressão-.
que 4 comunicante cem a cavidade intermeeilária,.eutra de.deseargil que
comumicante com a cavidade maissuperier e nele desemboçando.tembem a mais.
' inferior, e as duas entram demunteantes coe as cavidades restantes- e;liga.
das às extremidades oPosta' à do oilindro.hidráj.ico
Ponto n° 1 ke)total de ,3s pontos apresentados.

lbade at'fi obter-se a .forma esferotdale
von e e ne.1 de 6 pontos earneentados.

TUM0 - .,Ns 140.754 de 19 d) março de 1961
Requerentes ABRARAM iALOMON POLITANS1I - S.PAULC
Privile'gio de Invenção:. "APERFEIÇOAMENTO EM BOTão PÁRA BUSINAS DE AUTO
VEÍCULOS%
RSIVIXÓICAOme

1 - Aperfeiçoamento.em botão de busiee r por euto-veiculos, coestite£
do por botão comutador para businas de auto-verculos caracterizado por
ter feitio ou base cilindrica gca, de altura conveniente e di gmetro ideal
para se encaixar em encaixe de botão de busina, encimado por calota esfe"..
rica de grande di gmetroeende a base do, cilindro se inscreve, isto e, b de
*Metro da calota ' ‘ superior ao dia.metro do cilindro base, de forma a coa
figuxax mirbr• esta um anel circundante borire.'cLai de vilas borda:: =ter
Mn* R4*¡Pcmit; a valo tal'aelo fato, dMcaleta ter inscrita

FrG.
Trum iÍ • 148.738 -d. 26 ele VbrIl . de lif3
. MIS SAINT-C~11`-~.
Regyirresei,8 CUM
ee Favenior •PROC2530 PARÁ RECOBRIFILTO,DD gEÇAIr:DX,I1Nr.
mo TAIS COMO Impam eu Toroirqs.,20yelo'
É-IMPOIAS OU. TUDOiC BE TatankItxassig ot'g,
DOO"'
Ze-ver

1 - Use ewe:e-o paru reeobrimente de. enes de vidro' iais.boar,
~palas em tabu. de• te/aldeie, caracterizado por ceneisitir le ~toe

DJ.".r.0 OFICIAL
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hEimento da *ona da ampola compreendida de um lado 4 de outro da li
tas: 66 eoldagem . da tela e do come, sensivalnasts, erc=4 un plano pari
Vando pelo oontOrno da dita tela e um . plano eituado na parta toa for
eu de 00211 da oitada ampola, fazendo-se verter em tOrno da magna
esponta no interior da um maide, uma liga natílica apresentando uea, boa róeletincia A traço a frio e fluindo a quente no enrimo do
CMM.Xesifilamentot da maneira a poder abeorver una part.,importante Ca sua eentraege: 4 dita Ampola sendo submetida a um arrefecimentoControiado ea escalda ao dito vertimento da referida liga.
41.,.reaUerente reiindioa a prioridadi d correspondente pedido
OlepOsitadc 2A RepartigE0 de Tatentee da Nrança em 27 de abril de
sà62 no ivr 896,o1ot
Tdato litt do total dr 11 pontos sorosentadod.

,

5,n„k
--

ferança de pressão,

•

2 9 t9

uma casão de ar atravás o tovOluerexpara

da dita c;imara, pe10 que qualquer vasa° de ar superior 1, um einino prLdauk
terminado indioa um vasamento no invólucro.
Reivindica-se 4 prioridade dos correspondente* pedidOS
depositados na Inglaterra em 6 de julho de 1962 sob v o 26.111 • 14 de J52t4

, A 4ob n g 1.588.

co da 1 46

Ponto

a a 1 do total do 20 pontos apresentados.

TERMO Na 152.665 de 11 de setembro .d. 196)
KXMLs Man
Requerente: WILTON ANTÔNIO DI Lopozo
Priviliialo de Invenção: "LAVADOR MANUAL PARA CÁRRAFAS, motkozilLta E OUTROS*
RgIVINDICAC07.5

gtRmo 144 /47,768 de 5 de dezembro do 1962
REQUERENTE WIEROBEW& CIA. LTDA. 8.PAULO
Nodlo Industrial "TAMP,10.2MTOR PARA ,,I.AgAPAS Ourilos R20/p/grup,
BEIVIND/CAÇOEá*
a a Nmgo.ojetor para garrafaa e outros reoipientes, caracterizado
Enema plataforma circular, ou anel ImoáetadO do um cilindro de bm. , a.
Cor introduzido no interior dos gargalos das garrafas, ou outros recipi.
i)tes, essa introdugiio se ratando at4 O referido anel ou plataforma cir0¡
8.4rs .4. Cg al l inferiormente, 4 . fórmada comum chanfro eifoular e supord.
010 Plana aniar,,c se adaptarem . perfeltamenteo vedarem o gargalo a, eus A.
flora aplicados,

Pot

4

1971

II,

4.

ff

Março de

('-'''?eão 110

1 . Lavador manual para garrafaiii, menadoira* • outras,/

caracterizado por compreender inicialmente a aseóva lavadora prZOriamente dl
ta, tornada a partir do baste eentwal retilínea, da cocção trem:mortal qui./
drada ou. outra, e provida, ao longo de sua •atando longitudinal, de una 3)24
raliiad• de feixe* d• cordas, orientados preferentemente segunde ddae dire./
c3sa radiais e °postal, haste esta que se eaatinua zuperiormentd . por um iro.
longamento axial retilinéo, de almoça° transversal circular, dela se parado io
' por pequeno degrau anelar, e formando ainda um cabeçote extremo, sinale* out
duplamente ovalado, facetado ou da outra configuração adequada.
Ponto n a 1 do total de 5 pontoe apreaantadeo.

3. dc 'botai do 3 D ont04 aPràeAtadoa
03)

Ci2HO
150.557 de 5 da iene d. 1963
Cloqueenter HOLM MORINS CONPANX LIMITE) • a INGLATEIRA
&In/Isto dc Zuvenglog *DISPOSITIVOS PARA TESTAR OS INVÓLUCROS Da nora
ENVOLTAS TENDO EXTREMIDADES DZSCOBiRTASt
•

itRIVINDICACOES
1 . Int dispositivo para testar os invO/ucros de
bote*
quatas tenda deraidade g descobertas, caracterizado por com p
reender, em/

Conjunto, dispositivos de vedacao tendó partes dispostas para se acoplarem/

.Gatreitamente eu a hasta bare 2) exterior do invOlucro das extremid&
(1011 desembrulhadas da haste, uma eti.mara para' roocaber uma parte da
haste, •
Ithpoditivos ds aucoMo para aplicar sucção a.dita címarâ, a dita
cãmara • /
01 dis positivoa . dOvedação sendo de tal forma dispostos que a ação dos dia.
1,0eitiVos de 'nucas, •stabole :t* una difoirente na pressão do Ar entre o date..
SIO da basta s U2 espaço que circunda o exterior do inv6lucro, e que qual.
Igter VARRO de ar qn* ocorra. GOMO U2 resultado do estabeleoimanu 2W dita dl

1-1G:11

153.891 de 21 de outubro as 1963
Requerente: LOCKHEU AIRCHAFT CORPORATION - LUA.
PriVilegio de Invenção: "148V9 TIPO DE JUNTAS PARA PAIR£1S RfGID031
dag0 No

nENINDICAcns

tipo de juntas para pain41s rtlidos que inclue U12 elemon.
1 ..
rígido com fo/41ato geral da "U" tendo lMin base e lados estendendo-se,
de bordas opostas da dita base, e un olenenco adaptado contra a dita ba
' se do dito "U", caracterizado por uma ranhura formada na base do dito
oU",.um suporte alojado aproxilatdameute entre o dito elemento ta O interj.
or da dita ranhura na dita base, um ralpÃro de clipes formados em geral ee

•J e, e, o

LEA.R10 0.F:CIAL

Segunda-feira 29

III)

'Marco de 1971

1225

racterioado por serem os ganchos metalicoa 17) montados tUre ured Meta •
de "U", cada qual tendo ume primeira . escoe estendida straves de um leda
do "U" e encontrando e dita base, e uma segunda perna comuniçande o dit.,
In"'

RO

dito elemento, e um painel ligado aos lados do mesmo "U".

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de-

metálica (8) que está em ligação por uma it.) suas extremidades a uma Alai
da,pilãto (11) e a um interruptor do funcionaMento da urdUeira, enelade
que, por haver pouco alem e acima da. haste (8), uma outric 'baeta Itatiaia),
(9) para oneOsto dos ganchos- (7), quando do rompimento ovOntual de.algue5

positado na Repartição de patentes 'doe Estadoe Unidos da America, em 25 •

dos fios, sendo esta haste conectada tambem com a lâMpada pil6t0 (I1) a O

de outubro de-1962, sob o 1132.966.
Ponto n2 1 do total de 5 pontos apresentados.

interruptor da urdideira, podem os referidos ganchos met4lico$ X7) deehee
o circuito eaárico Indicando o fato e interrompendo o trabalho reepeath
voo
.4onto n o 1 do total de 2 pontos aPreGentadoN,

111,
1711,1
4"..
1 411.11"8"5"
1111E

ar

li

•

è". Wit
TERMO No - 157.199 de 28 do revereirO de 196D.
aro NULO
Requerentes GILBERTO RAMBELLI

se
novembro ,de 196,

TARRO Na 154.403 do 7 te
Reqmerainte: IRDÉISTRIA MEOINICA MISSAL LTDA . SIO PAULO

Priell4 i0 de IeVenção1 "NOVO YURADOR-VERTWPOS

PM&

Privíaegio de Invençaos "PINO COM CABEÇA PROVIDO DD ROLAMENTO"
.

WPAS Dx Wa00 lç

mimoso

• REIyINDJCACtBS

• Pino- com caneca provido de rolamento, caracterizado por poODUIrm

MIVINDICAÇOIS-

1 - Novo farador-vertedor para lutas dê 6looe outros
saraeterizado por eamprsonder inicia/monte um corpo . externo tubular, com iitremidade interior provida do paqueng aba contornante, e tendo, a maperfreie/
lateral dotada de grande janela retangular, e g•po 4ste que for,,í;ou recebo /
ai ema •xtromidade auperior um eabeçOte alargado, da formato tirania:e• ou outro qualquer, e prendedor de

Mg

boto abaulado. feito do oretomãsola

4111. *RU

-tial

na parte inferior de sue cabeça (2) uma pista concentrica rebaixada aloja-

&ira de esferas para rolamento (3) que, por sua vez, são prâas inferior
Mente por' uma arruela (4) que. forma uma segunda pista para rolamento dee
esferas (3), havendo ainda, para a. fixação Nessa arrtiela (4) um anel elite*
tico retentor (5) encaixado em uma canaleta transversal reenro po ", no coa,.
po do pino (1) logo abaixo da arruela (4).
Ponto ne 1 do total de 6 pontoe apresentados. .

%nto ne 1 do total do 3 ponto' apresentadoi.

g$4

TERMO Me 158.112 de j de abril de. 1964.
Requerente: REGIE NATIONALE'DES USINES'RENADT-FRANÇA
Invenção3 "MLOINA SEMI-AUTOMÁTICA PARA MOLDAGEM EM CORCEL*
DE PEÇAS COAS TAIS COMO PISTOES".
AgIVINDICACCES

Uma máquina semi4ultomíltica para a moldagem em concha de peçaNe
importando uma cavidade que apresenta um r4ràdmente,exigindo o ~reco*,
de um nUcleo constituído de v g.rios elementos de nâleo mciveis prolongand4
-

TERMO No 155.505 de 18 de dezembro de 1.963
Requerente: OTTOFuSO-MIQUINAS TEXTEIS E PARAFUSOS INDA. .S.PAULO
Privil‘gio de Invenoão: "NOVO APERFEIÇOAMENTO INTRODUZIDO EM CONJUNTO
TOMATICO APLICAVEL EM EQUIPAMENTO (CANTARA OU GAI
OU), DESTINADO AO DESENROLAMENTO DOS FIOS DE BQ
BINAS CÔNICAS E OU CILINDRICAS PARA COMANDO DAS Ud
DIDEIRAS"
VEIVINDEAMs

2. -"Novo aperfeiçoamento introduzido cm conjunto ' autometico aplica
vel em equipamententara ou gaiola), destinado ao desenrolamento dos
fim do bobinas cOnicas o ou. cilindricas para comando dos dradelpsoN ca

se cada um por um talZó de manobra e mantidos em ,posiOes afastadas Our.aa
te a moldagem e em posiçães aproximada durante a desmoldagem, uma oharee
aa retrgível alongada suscetível de efetuar movimentos de translaçãO
ternativos entre' uma poaiçSo de engajamento entre os elementos do exteleem
afastados durante a moldagem e una posição de retração fora destes .leme
tos durante a desmo/dagem, estando montada abre um suporte de chaVetil
deslizante por intermedio do qual a parte de um motor de movimento de •
translaçãO alternatiVos pode empurra,' a chávei g da poo4Zo de retração .
para a posição de engajamento, rniquina esta caracterizada pelo fato de
UM

dispositivo de afestamen - o ser provido, ,qual solicita duraste é hile

1, 226 Seguncia-;H,-a 29

' ucleo no sentido de afastamento,
Cionamento da máquina os elementos de n
Leia como pelo fato de que para cada um dos elementos de alicie° uma alavala

co angular de inter-apOio ou de primeiro 3 .e.nero a . articulada de tal mane

ea

Sare a maquina que um do seus braços exe'-q

TERMO N5 160.027 de 16 de junho de 1964
lioqueronte: LEPZ CAMARGO SAMPAIO e BRIV.OG GECIGT.0.1 Tzn + us- axo PAULO

Privilegio de InvençãO:"PROWSSO PARA A COLoCAÇ10 DO OLHOS EM /SONECAS E
BryviNDICACWS

Vío'de manobra do elemen;o de niicleo, no sentido de aproximação quando,em
tim de curso da posiçllo de retração, o suporte de anavLta exerce uma fon
ao

ga sare o outro braço, por intermédio de uma biela de trE40 comum

SIMI

LARES"

?)ressão contra o ta

1 • PROCESSO PARA A COLOCAÇXO DE OLHOS EM BONECAS E sin.

uars, caracterizado pelo fato de consistir na aplicação direta' à matriz foz
• madora da cabeça da bcaeca de receptáculos preferivelmente metálicos, porta-

14Unt0 das alavancas.
requerente reivindica a priCridado do correspondente pedida capocitado na Repartição de Pat2nten na Franca. era 5 de abril de 1963, sob n5
100.654.
bato n5 1 do total de 8 pontos apresentados.

dores, aproximaannonte ováides, portadores em rue interiores, de peças cer.
rospondintos à globos oculares, cal as correepondentes pestanas,estas volta.
; d4s para o interior do receptáculo, jant,wante ecm o contra-peso, sendo que/
no intorior da matriz é passado tubo plástico ou de material similar que por
in.uflato dá origem ia; paredes da cabeça da boneca, envolvendo parcielmen
te os receptáculos, coa exceção da parte ajustada contra a matriz mencionada..
Ponto n s 1 do total de 2 pontos apresentados.

9

lá
24

25

92RX0 No 159.733 de 4 de junho de 1964

hquerente:_MONSANTO COMPANY = E.U.A.

Privilógio de Invençao: °PROCESSO APERFEIÇOADO PÁRA COMUNICLR - ORIENTAÇXO NO.
LECULAR à FILAMENTOS ?campos DE UM POLIESTER POLI.
*taco s -

esivinicnerS
. Processo aperfeiçoado para comunicar orientaçao noleCulara.fi/amentoa formados a partir de um poliester . polimirice, earaeteri.
Md° Pelas fases de izprognar os referidos filamentos cem uma *mula* aquosa
AMpreendendo Un íz•Nor fosfato tenso-ativo e um composto escolhido entre e /
liCupp (Mo consiste de sais de xeinsvde alecil-fosfatoz e misturas dos refará,
NO

gaia de *mina ei , a weguir, estirar e filamento *Beim impregnado
Moivindica- se a prioridade do correspondente pedido de.

1011040 nos Betados Unidos da América em 4 de junho de 1963 sob n e 285.196.
Ponto no 1 do total de 8 pontos apresentados. •
'ERMO NO 160.691 do 7 de julho. de 1964

!requerente: REEALL DRUG AND CHEMICAL CoMPANY = = E.U.A.
InViligio

de InvençãO: 0 RECEPTÁCULOIPARA ARMAZENAR V/VERES DETERIORÁVEIS"

FIG.1
TERMO N 5 161.285 de 30 de julho de* 1964
Requerente: TOY0 RAYON KABUSCRIKI KAISHA = JAPI°
Privilegio de Invenção: "PROCESSO PARA Á FABRICÁÇXO DE FILAMENTOS DE NYLON,
ALTAMENTE FERTES"
REIVINDICACM

1 . Um processo para a fabricação de filamentos de ny..
lon altamente fortes, que compreende a fiação de polianida em fusão e, imo.
diatamente após isso, estiramento dos filamentos endurecidos em uma faze

f

que compreende pelo menos dois estágios, caracterizado porque os ditos fila
mentos tem Um indico de refração dupla não maior que
rem sido deixados repousar por 10 a

0,008,

p odido apOs te-

1 - Receptáculo para armazenar viveres deterioráveis,/

imediatamente apOs o endurgt
cimento a 20 5C e 65% de unidade relativa, e o primairo estágio de estiramen

01racterlsado . pelo fato te compreender um recipiente Oco dotado de paredes/
do fundo m-lateral e um tapo aberto; asas integradas com o lado externo das

to, na dita fase de estiramento, 4 efetuado em um. r eJscão d. •stiran.nte /
na faixa de 1,25 a 2,40 vezes.

pEIVINDICACDES

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dl

rdergaa paredewlaterais; uma tampa encerrando o tapo aberto do recipienti l

iftaulndo a referida tampa uma parede central substancialmente plana e

20 minutos,

positadO no dapão em 2 de agosto de 1963 sob n 0 40317.
Ponto n 5 1 do total de h pontos apresentados.

orlardo vedagEo periférica em forma de "U", sendo a orla colocável ÉS-/
b: 'o a borda- vawior das paredes laterais de recipiente com o lado aberto /
$1, eUe virado para baixo para engatar apertadamente • Misticamente as ref.

U ia

FIg 1

rdas paredes laterais fechando assim o tapo aberto do recipiente.
Ponto n 5 1 do total do 3 pontos apresentados.
20 x10-31

4
a.

o

01,/
a

ce

tA-

%

ES Cd
,

70x10-31
3
6.0 X10 - ,7
5.0 X 10-3

o
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9fs10 gê 162.444 de g de dota:abro de 1964 •

W# lit/4#9. 4# P Pit a4e*0

RrivildaAo de Wang°, o APERPRIÇOANBSTOS 2B CONEXOS BABÁ mog

lonlaérentet OOK 00A . PARARA ,

TAtWOO r CONDENEM

10.144411#s lunng ge "AÉRBPZIÇOINSNTOS Wa4P 11900 24000002 112 alà
PIWIRDICADOBe
•
& 6904611-901~~ em diepostt/y00Andlpdorep de IMMO* para
autevedouloa Maioral, 4otipo tírmLoo que godeoer tokootma de -como par

volta,'que c0mpreend! moa caneca (ogra) pgt(404 no tatertor da
qual de previatpa um ionjunto regulador 61k14$404P rie 664~066, centra
eautuagOen da voltagem to vdegle, e um conjuro Indtoetor oom pontekro,og.
eaoterteadoe polo Jato de a wetertda denega ter paredes 3otora4o mettletcao
a p0444 0# P0n4# à natglia 101#310,. g ata 14ie premie% 4# Uma niOde
ta orPtio0a ead bik Iladoo Dar dote relitee. todoaeoe ~Os dos 443.
vê

de tokat

I*

BrIvnalcAccms

IODO& PAN 010~1124 OBRAI"

ir con4antos.- Neert 'c eA

$IO PAULO,

Requerente: JOIO CARLOS °AMURO !

WIL

i • Aperf•içoamentoe

eonex g oe para tubos me-141i

co. e sopa:merco, caracterizados per •er conatitnida, a conexão prb

priamente dita, por bloco priendtiec retangular, provido de Cão
Orifícios paesantee, ortogonaie entre ai 4diepoptos exoãntricamemm
te, cada um delee dotado de oriffeio oe ee prolonga para um doa i&
doe 4o dito bloCo e recebe um parafuso de aperte. •

tonto *O 1 ar

":"Pltoe

'•orA°A"ad°1'

k 6A606 apréleat44#0•

-;

P4Oit /

ReqU•rtotut

o

ao a

Re.64O , de1961,
DeldhOP BOM GOMO Zet~

sniátoo r go..9#*

Neivil;eio de

TERNO N A 162.882 de 24 de setembro de 104

Imodái mema ppafoáNal0 ZW-PRZIOO DO DOO" 0~0 00

DO$900291¥0 DZ OUNIAGZIO4

Privilegio de Invenção "AMPEIÇOAMERTOS BR ou RELATIVOS Á BOTÕES bt PUS_

$10'

81~32138

de di gnei ~doa do dikeleiftedffe de
ajustagem, que 000proondo um *soe rotativo, um morto Olo retp4deó,
alojamento tipo compasSo montado no engode e movivel axSaikner4 relatara
ales°, s,Araktabiaaito, peao fote de inoluir Mi diepoektIve estolbt.
mente
lizador na 'forma' de Um trapo, t4reamento eeprO por uma extremidade só qd.
porte e ligado na sua outra extroiieldado e Um ~NO ~lado ao akejamato
e provido com"dispositiVO tUtom‘edeo de *Macem Para roaalar omMaetar
1 , Apert•igoaaoht0

• poslçâo axial do referido membro com

relmão ao 6105016404,

•

do oorreepondento oodtdo
Potentes da In glaterra, em 21 da *atrevo do 1963,,

A requerente reivindica a prioridade
sn ,-, n o 33.016,

Ponto n o do total

mummucpB6

f2'ea.00

80

p itado na Repartição de

Requerente: NETATARGICA ORAMO EBERLE.d/A. , RIO GRANDE DO BerI:-

.

Aperfeiçoamentos em ou relativo a botes de preso, caracteris

sedo pelo fato de qv e parte meco do botão compreende Um grampo fixado •

por sua base entra uma capa ou cabeça de botão e uma arruela de sujeição •
e um elemento macho, preferentem e nte circular, dotado de uma parede :ixa ã Ou que está previsto um sulco mediano circular, sendo o referido ele.
co
mento macho fixado na referida parte Macho de botão de pressão por meio
das perhae do referido grampo com a intercalação ' do corpo de um. material.
de aplicação adequado . ; compreendendo a parte amea do referido botão de.
pressão um segundo grampo, identico ao grampo

9.

parte macho, similarmente

fixado entre uma capa ou cabeça de botão e uma arruela de sujeição, sendo.
'o elemento fãmea constituido por :Ana bainha, preferentemente circular, dem

de 6 pontoe apresentadoe,

tada de uma parede em que eutá previsto um sulco mediano circular, sendo a
referida bainha fixada na referida parte feMea do botão

de pressão

per naa

o das pernas do referido segundo grampo, com o intercalamento do esmoo de
material de aplicação e prov),da de meios e14sticos de retençãO Darc e ate
fido elemento macho.
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados.

28

41

• -.3a.

2a-

t
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derstembro

VOquei.entet NtiALIIRGICA hELENT S/A. INDoiSirtia E COMáSCIO - 8E0 PibLO
,Pririlegio de .invanção "APERFEICW-MENTOS EM TAo4PAS INVi• JLIVEIS PÀRA FRAS COSS: OUTROS RECIPIENTEW'
fflIVINDICánlE3

Aperfoiçoera mtos em tampas invialávels para frascos e set s -

ir preparados do ti po seroso], caracterizado por apresentar aspecto em
ge2ai cilíndrico circular com usJe plana e extreaidade superior substancialm,nt, hemisfárica s..periormente cahmfrada de onde se origina porção
coaxial cilindrica do menor diámotro formada integral e roscada exterior
monle para •ticeber uma tampa.'

recipientes, cera...eterizados pelo fato que o corpo de tampa cilindrico.de
pouca altura e fechado de :tisi lado, recebendo af, pela face interna. UR/ rft

Ponto n e 1 do total de 14 pontos apresentados..

lha substancialmente troncOnlca, sendo a superfiCia ia tampa cartada ver
,incises distribuidas em espiral em redor da parte central onda mo sitaa
en rolha.
trila° podto apresentado .

FIG.1.

C/MO. 0 164.974 de 2 de dasambro da 1.964
aaduerantel MARIO VAZDASTRI, SR., - EE.UU.
Rrivilligio Ao Inamxníet I MOLDE FORMADOR DE BL0003 *
REIVINDIOACOR2

asado para fazer blodes earaótarioado por ama
latina de aolde tendo parados lateral* • ndoleo• intorno, definindo/
naa cavidade s de soldo, una chapa 'O pto" movivelwante awntaaa dentm
da cavidade de soldo para •jetar• ua bloco moldado a dmido da moem^,
barra, de refine engatando um la/o da chapa ajeitara prdximo
iniao'ounatae. arostao varalalae, 4iaspOeiti4á formando uma *onerais

TERNO N e 167.441 de 24 de fevereiro de'1965
Requerente: LUIS CARLOS DO CANTO PEREIRA DR, • SIO PAULO
Privilágio de Invenção "DIS POSI T IVO PARA LAVAGEM DE FUNNS DE RADIODRAPIA8
PERIAPICA1S E OCLUSAIS"
TwavimucÁCNb

.'ss

/danais de guia entre a ohapa ejetora e aa retgridas barrae • penai
iwcipreentçie da chapa ejetora ala relação à oaixa de molda a
ao barras, diaporitivoe do ema, na ealsa de -molde engatando a chapa
Otora durante a •eipio Sua blocoo de molde • *aunando rootpeoeacie
da ohapa ejetora prdrino ao fim da operado do eiegio, Alaponitivel
Is ata do. importe Para a . chapa ejetora•as barram
rtEidanent*
gado kharraa prdàlna de ousa extremidades °poetai, a000perante*?
iii• P ageltIve* de alça ia lado. apontoe da mira de solde para facilá,
içar a lavara:Á, de molde o *ovar a calma di anila* em
rolaçio à shapa
tin*ore • A1,3+08111~ de aba.
8eivindicep,se prioridade do oorreepondarate Peelvovra
!limitado na E:paroleie do pateato* doa Matadoa Unido. da
Sairiam de
/orta, em 23 de abril de 1964, sob ai 362-048.

I - Dispotitive para lavagem de filmes de radiografias perlapicais
e oclusais, caracterizado por compreender uma caixa 'grite/mítica retangular.
do pequena altura, dotada de tampa, e feita em material plástico ou outromaterial adequado qualquer, Caixa esta provida interna e superiorainte de
uma haste circular, presa entre as paredes laterais da referida cal" *
ainda tendo em uma de suas paredes laterais um oridclo superior paira a .log
trato da água, dito orlfteld onde

ei aplicada ume bala, semelhante a de uma
caixa d'água, e sendo previsto na parede lateral oposta, um ondeio infm

rior dotado de tubulação externa para o escoamento da água; a finalmente
sua face anterier, a referida caixa 6 provida de um visar, e na sua fia-

Os

ee posterior 4 oFeviste una alga para sua sustentação.
Ponto n e 1 do total de 2 pontns apresentados.

2

?Qat° o 1 zi* 7 ~toe aprasentasee.

FIG 1

ll9 167462 de 24 de fevAreir o a
Requer.nte: ARTUR i. ISCHER - ALEMANHA

1965

Pri,zilegio de Invenção "'GO DE ESCANCHAP
211tMC N4 266.964 do 5 de fevereiro do 1965,
•Reque , entor THE NORwICR PRA/114ACAL comwr -

Mócali Industrial, "NOVO NOT,idLO DE RECIPIENTE-DISTRTSUIDn"
WIJNOICAÇUE
.

Novo mod;10 de recipiente distribuidor, pare conter e distribw

piElinEDICACCWS

1 - Tarugo de escanchar .2om partes fumadas por .'sond.o4
is que 39 9 SCRUCh3M na introdução de um parafuso, caracterizUdo

pelo fatode que as partes de e scanchamentp (3) com,cn
' natal ai Nateriais
lares , à prole de pressão são mant , das entre si ..e
„,;sticameate por zelo a$ •
liginao (2) de ma'tex'ial siatatico.'

DIÃRIO
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.Pinalmene a relDeiOnt4 reivindica a' priOridade do,Correspondantsa,
pedido depositado na Renard:00. de' Patented da,A111anhai em Z. da marçO de*
1964 edb p n cr, .42.1.78 V/37B.
Ponto n12 1 do total de 9 pentes apresentadOa'.
Fig,1

dente eondizido pelo orggio de suporte, e um mecanie co d o d è $10041000 8 C'
regulagem radial do . orgao de soldagem que impo áo lesmo uma varlago C101,0
co do seu ralo de ação sObre uma volita oOp1eta do oro 84 stwarte.elopc.31
uma rápidarvarAação do dito raio de aga0 a DMA Sf0(40,0111(011t0.0440411
precedente.
A requerente reivindica e j51, 10rWade- 8.0 002roois oneet, IMM O ad
de' =ia 1.90, CO o al
sit.d. na Repartição de Patentes de Fran¡a
956.e89.
Ponto nu 1 do 'total de 6 pontOD SplaSetad05.
szfir
=7"--

407.07/fp Aq."

kW/0F

FIG1
TbaKO ' Ne ll7.63i di 8 44i
. alargo de .109
Reouarantas 70CD Corda 0&471DY a.
Privilesie-At inVouçãqi vOARBUIUDCR DE rectO
A
TERMO N 9 167.563 de 26 de fevereiro. de 1965
Requerente: FMC CORPORATION .

• E.U.A.

Privilegie de Invonçao: "APARELE0 DE TRANSFERtNCIA DK nalpos4

REIVINDICACOD9
- . elfeaS:lhos de transferencia de fluidos empreendendo
ama lança interna dotada de extremidades opostas, uma lança externa artieula
da a uma das •xtremidides da interna visando a movimento ráativo a seta em/:
tOrno de ne eixo interno, intermediário as extremidades da lança interna c I
X7
dispositivos de montagem dastinados a permitir a momtado do referido contra.
piso na extremidade oposta da lança interna e ligando o dito contrapiso a
lança externa, de modo . çus o contrapeso impe lua duplo conjugado de terçã!, OU
momento de gire>, que'esuilibra o momento de giro da ll'enea extrema A da 14)114
interna em terno. do dito eixo interno e o momento de giro da lança **terna 1
em terno do dito eixo externo, independentemente das pol4.98,11 . da Ioga este
na e da interna.
Raivindica-se a prioridade do ecreapondente ;44%4 deu
positado nos Bstadol unidos da America em a de :taro de 1964 gob G740506s
Ponto n o 1 do total de 11 poWaappa44,,ISadds;

cONST4WT8*

paMazdoIcact3s
. Carburador para meter 64 dombustão Interna, earaett1!

risada péle fato de compreender uma pasaagem de indução, uma válvula da aajj:.
trangulamente para controlar o filme de mistura combustIval atravii da. dita
Pa geag.a de indução., dispositivo de válvula de ar Nn dita passagem 4.
ção anterior a dita válvula de estrangulamento, sendo dito dispositivo de .1P,
m6Vol em resposta a variaçãos de prossão em dita passag em de indução para AP
manter ama proiaRe subatancialmento constante entre dita válvula de ar 4 dif(
velvala , de estrangulamento, uma fonte de combustível, um circuito de discar.e.
ga de Combustível para descarregar combustível de dita fonte , de combustivoldt
para' dentro da perçãO de dita passagem de indução entre dita válvula de ar gy
dita válvula de . loatraugulaaolt o , uma vályala de medição de conbustivol para/
bstív41 &traves de dito circuito de:deg.,;,
contraí:ar ma ¡aia d• do comau
de
articulação
ajustível
que intereoneeta dita wilvula
carga, diapositivo
cembustíved
para
movimento simultáneoi • diepai,
4t" e dite vil-fula xedidora 4e
sitiVo'dê obrigneein gete ' que coopera cot dito diapoetiro de articn1&çõij
•
justável'para gustg "suralálle 44 dita *.álf0.47 .1e4t4ora,de cenbuittV41 a diff
tM vílvala 44 af -, ecx],reeszdelado dlto dialusittra de enriquesiMonto um **abro'
membro nevai sã.,
Mm elentate firiamicanente'responsivo conectado ía dito
. ,
entre
dita
válVnla del
'
•'ajanitar
a
relação
pvel
x4 posielonaP dite nexbro"W
• dita váleM1 klamlidera:44A0MbnatiVel em resposta a variação' de tenperatual
rã do motor, DM dispositivo responsava a vicio 'consetade e dito menbre
Para ajg etme a ielagis •nt;* dita VálYa/i medidora de combustível e-dita 'ti
'vala de ar 41 xvipoita a variaed.o da praggão, e um conduto dei arasse. que
.ae ilitand4 . 414,dita diapositivo reapoesiva a vácuo para dita oaaoagook da bulis
eliT amotazâor a ollitailirmia de •otrangulamento para *parar dito diipegifilfb
resP40.1/4 . 4TiWo jaz apua* is NO,Vnee Oe TíCUO ta tubalatlis de agguiglaw;
da motora
,uXeirindiea-se a prioridada de esrroopendanta pedido dia,
içad 'iadó mós dotado Onidei da America ima gT de março de 1964 sob M9 MIN
'sinto nO 1 do tOtel de Z4 poutos.aprosootadogo

NEM& NP 167.627 de 5 . de . novembro de 196,5
ReçueiAnte: C0i44ISSABIAT A METZROU Af olaÇUE' - f*PANÇA
Prlyilágio de InVençãO "ÁPitaélfit DE SOIDACIM
REIVUbI4OES
I'-e Aparelho de soldagem r aracterizado por ooMprtehde nm okg g es de
suporte, centradóred do dito arção de suporte tegundP o eixo dó.umg zona e.
circular,a solda,'elenentos . de-rOtaçgO. desce orgao em torno do dito eixdo.
orgh de soldagelaba g 011Ogte etét9f0. de Uàlelp'tZandWf4Vao,preop

FIG,i
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TRAM9 No 160.132 do 25 de março de 1965

itsquerentet .DEBRZ & COMPANY = = B.V./.

Requerentet. ZELINA MORUIRA CASTELLO'BRANC0 - 010 PAULO

rrivilágio de Invonçãor "MÁQUINA PARA MOVININTAR TERRAS'

Privilégio do Invancão ' "NOVA AGENDA-CALUNOARIW

REIVINDICACCES

REIVINDICACOSS

1 . Maquina para movimentar terras' tendo uma estrutura/
(64, suporto para um equipamento do tipo descrito, caracterizada por: s uma base

le Uma caika prismática retangular ou de outro formato cpialquer, tendo pe.. •

Wte'sustentação principal que soo estende transversalmente, tendo vigas trinas.

quens altura, e com face superior aberta, caixa osta em, cujo fundo é prevjg

.

Nova agenda-calendário, caracterizada por ser composta a partir

Venais, •ssncialmente paralelas, superior • inferior, rigidamente interli.

ia uma serie central de rasgos transversais, de posicionamento graduível

gadas nas suas extremidades por estruturas terminais verticais; uma estrutu.
ra fixa ct k 42meço se projq'Indo para a frente da estrutura e com pivás

para duas.placas .. confinadoras, uma anterior e outra posterior, ambas for.
mando úma.lingueta central em sou contOrno inferior, para encaixe num da»

Verticais anterior e • posterior; dispositivos deusa armação-suporte do braço

queles rasgos de graduação, e apenas a placa anterior sendo provida de . a -

lIável, amparados no pivá anterior, mediante o qui a ariação pode oscilar la.

bertura ou janela central; ditas placas recebendo e alojando intermediária,

Pberalmente; uma alavanca, colocada lateralmente, tendo extremidades anterior
0 posterior e npoiada no eixo posterior sio dispõe no meio de suas extremida.

ma'bOlsi para os dias do m 'es, doze fienas-guias para os meses, um grupo de

"les; a extremidade anterior da alavanca sendo disposta para frente do eixo /

Anterior • a extremidade posterior disposta entre as vigas superior e int../
pior; um conjunto hidráulico, incluindo um cilindro (suma biela, intermuta-/
:Veia dentro do cilindro, disposto no espaço entre as vigas superior e infe-/

mente a agenda própriamente dita, a qual compreende um grupo de trinta e A
placag . divisórias para arquivamento em , or4em alfabética, numírica ou outrs.
e um último grupo de Placas' similares'para assuntos diversos.
Ponta na 1 dà tntal de 7 pontos apresentados.
%I g
A2

pior; uma conexão articulada •:rtre a extremidade livre da biela e a base de/
Onstentação, adjacente a uma estrutura terminal; uma conexão articulada on-/.
tre o.cilindro servo de intermediária entre as suas extremidades e a •xtre./
'bidade posterior da alavanca, para provocar movimento lateral da alav
anca,
ino resposta a ajustagem do conjunto hidraulicO; e um elo, ligando a

/

extremi.
!lado anterior da alavanca e os dispositivos de armação do braço, mediante o/
ÇAo l o movimento lateral do primeiro produzira movimento lateral deste últi.
Ponta n92, do total de 20 pontos.apresentadoe.

FIG.I

riG,1

•

TÉRO NO 168.545 da 30 . 4e março da 196,
Roquorentet , COSMOWS INUISTÉIAS 1 comtrcro LTD e m 5/4 PIULO
PrIvii4gla de lneeagag, CáPERPSI Ç
' OAMENTOS.EM OU RSIJJIVOS . x vrierisermat
MICIPIENTSSo

fek840 N O 158.698 de 29 de janeiro do 1965
Doquerente: JOSÉ LORENZSTSI m m SIO PAULO
eriellitio,dn Invençaor m NOVO DISPOSITIVO DZSVIADORDfl .4*

nnIVINDICACOSS

2.. LPERFBIÇOAMENTOS SM oa Rrtirrvos

jaNIVINDICACDT4

Nevo dispositivo dooviador do ar, caracterizado por
COV tornado por uma placa plana retangular, obtida *e material plíztico troam
iOrente ou nio, porem de alta rezizt:ncia, plaea_esta provida de elementos
de . tixagao na moldura ra prOzino ao lateral anterior intern.o. da janela poztA
rio, do veiculo, para quebrar a ventilagXo interna, elemento ;ate, preferem.
Umente, compondo uma dobradiça para eer fixada com os prOprioi Parara s.' da
dobradiça exi g entes nas referidas janelas traseiras do (letorminado tipo de/
Metal°.
Nate ai 1 do total de 2 pontos apranautadOg.
1.

•

Á vERTEDOURCO:P014

confeccionados em p lIsticei'apreeóntando pag
tubular que atravessa rolha Usual, peça tubular essa dotada de !lande 1.iediede
no que limita a posiglio da nessa em relaçlo raha, caracterizado* pelo taf
to que ao apresentar a pega tubular dotada, em mia ogremidade externa, de,*
tampa beaculanto soileitada por contrapesos laterais, enquanto que laoraawl
acate za anoontra diopecto tubete pelo lado da articulago da taci*,
Ponto 0:11 ido total d." 3 pontos anreaeniadoe.
Árm?xt,Trs, preferlvelneute

f"'
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!ERMO No 168.930 de 13 de.abril de 1965
Requerente. CRAMpION'SPARK PLUG COMPANY • E.U.A.
PrIvil4sio de Invenção "VELA DR IONIÇXO E PROCESSO PARA FABRICAR A MESMO

Março de 1971_ 1231

Seção III)

TÈIIMO

10403 de 2.9 ao ten. effl 1:963

Requerente: WÁLTER FRIED =

go imo

PrivilÁgio de Invengaos PROVAS Duron0110291~124117,00

REIVINDICACCES
. Tela de ignigáo, caracterizada pelo fato de compreender: um 4.2,
vOiucro tubular de metal dotado de uma cá.mara interna estendida entre as
sua extremidades interna; externa 201 um ressalto de face geralaiente
da no sentido de uma dag referlds , extremidades, Sendo o referido assalto.
dotado de uma superf ície meÜlica de'vedação de pressão e do transferâcla
de calor, um corpo dd isolador de cerânica colocado contra a referida c.;m8,
ra interna com um ressalto colocado centra a referida-eupert£01e de veda,.
ção de pressão e dá' transferencia de calor, sendo C i. referido corpo /solado
de cer;mica dotado de Uma parte flangeada intermediária aóreferido assalto
do dito invOlucro e á referida extremidade do dito invOlucro que engata aa.
treitamente as paredes laterais da referida camara interna, sendo o refer.t.
de IsoladOr provido teibám de uma seco de diãmetro reduzido que forma uni
escaninho anular entre o dito flange e a extre gdade mencionada do dito 121
velucro, e sendo mov£W01 longitudinalmente dentro da referida crimara Parti.
fora da sUPerf(044 de vedação e . de transferenoia de calor do referido rema
to de invelucro, meios fechando o referido escaninho adjacente referida..
extremidade e meios elástico g-de,vedação de gác.conf inados nó referido ca.,
caninhos e comprimidos a 1/2 grág que permite ao corpo expandir -se'longitu.
dinálmente dp referido escaninks um valor suficiente para manter uma fOr4a
de enNsto entre os referidos ressaltes em condições de operações.
Finalmente a requerente reivindica a prioridade do oorrespondente.
Podido depositado na Repartição dd Patentes doe Estados Unidos da Amárica.
do. Norte. em 13 de abril de 1964 sOb na 359.203.
Ponto no 1 do total de 8 nOntos apresentados.

MMVIVDINIOCY9

R

oszon ra gomam teffirceb cerco]
tildo de ia rooipionto de Ingver :adeg a/ Cevado' metido Cigana 0/02111
externam:Ito. coa toopor ou outro rutter1§2. Opaco, eter Sor= tater= (4,
tormaklas mais vaiadas; caracterizado :ia cee fanado go eco Ceei;
NOVO Dze p

hastes deslocáveis, inclusive a tampa, é CUM divdetem vido= MIO C3
sentido transversal, horizontal ou inalada) o Der apredeetere et CrflithWe
xente'oce parede dupla, a interna mentaadementeMettetkâceø tete:met /,
fornindo Uma bolsa para gelo em volta da pote tapedee do 'dto tateei* 9.40
vedagáo á feita atrayát selar:leia disPoita ua tona; o 302 tt, ~da tao.
firiormente, entre o fundo do vão e abas do reapidnte, WIL cavidade eccii,
tampa ou provida de gavetai . para alojementO de acanto torneados do. tetkp3.
ratura quente, sendo que a separação ecevolao 6 teitmor parede de pua/
espessura; e por serem as partes divluirias do dito recipiente tobroposbffid
entre SI e atreves de encaixes que se Ogatpm nertelta e Wamentej romuld
tendo uma vedação herr:alce.
Ponto . nO 2. do total de 4 pontoo aproonsactoi•

1)9. 1

23
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14
22
26'
/2
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.TERR0R

168:9142 de 13( de

abril de 1965

Requerente: ORNERÁL ELECTRIC compor
Privilegio

• = Lx.a.

de Invençao: ', APERFEIÇOA(ENTO EM comratmm DE COBERTOR DE CANA E.
LiTRICO2
REIVINDICWOES

1 . Um aperfeiçoamento em contr gle do cobertor de cama
Cítrico empreende:Ide iam meio de interraptor atuado t nrnieamente controla
do o elemento do aquecimento do cobertor de cama,cáracteriaado per compreen
der que um elenento •litried caltindo calor em resposta as nivel de opera./
çae do elemento d. aqxecimento do cobertor 4. cama, 5 pesic,nuada-operativa
monte pr6Xime do meio de interruptor atuado t;rmicamente.
Reivindica-is a prioridade do correspondente pedido Rig,
poeitedo nos Estados Unidos da keerica em 15 de abril de 1964 sob 112 36004Z.
Ponto n2 1 do total da 13 pOntos &ar/sentados.
41
4&47 "" A/

FIG.

/2

21

Ja
49A. g.e
•Po

41#

1 . NOvo abridor de latas, caracterizado p6r compreender inicialmente

um mehaásis",.em formato de placa substancialmente retangular, tendo ambos.:
os extremos transversais recurvados, um dos quais sUavemente, e o outro mae
is pronunciado, formando uma dobra À*trema, revirada ortogonalmente para In
traz, dita placa sendo ainda dotada, em Tosiçao mediana de um,d4B. lados me
fores 1ongitudina 4d recortada, revirada igualmen,
te. para traz.
Ponto no 1 do-total de 5'pontes apresentados.
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Thm0 R2 180.051 4 .' 31 de maio de 1966.
Requerente: MANOEL 308£ DE CARVAtRo
S.PAULO
Privilegio de Invensão: NE8V0 ABRIDOR DE LATAS"

1232 begund:,-feira. 29

MARIO OFICIAI. (Seção III)

CSRMO N e. 169.508 de T de . io .c:. e 1..65
Requeren te: waLLACE nENRY COULUX. -

Março de 1971

TERHO N* 171.248 de 13 de jate de 1965

Requerente: N. V. PHILIP'S 01,021LaMrSMtlisEN - ROL"

ftivilegio de Inven98o "APAREM(' PU:A CuflTAR E DIM3iC - '1i i'ARTfi.ajLAsy

Privilegio de Invenção "APR8FEIOA mEri0S

Oa RELATIVOS A ZUPADAS edlet,,

TR ICAS TUCANDUCENTES"
3. _ um dispositivo pard c,

• d , r,elobar prdculas de pequeno

ellmetro, como celulas de sangue, r ç

agiirINDICAOE

mincrilz, ou itilares, pe.

con-und abertur*. caraperticulas são sus p er,a
O qual
passar as partfeulas suspensas atr . , u éa de ,, ,me Lur circuito detetor ele.
trIco;con dois eletredios disposto, . - adoe acanto:, da abertura, caraete21
e8

'Idid0 por una fonte da luz.(74) par:: l'emi.ar

a ararti„ri (6(i) e

ur, quadro r.

Ce Ob-ss.ervação a fim de tornar O faixt de Luz (78, 50, 86, 90) visLvel apás
to to passado .atravú da abertura (64)•
O requerente reivindica a prioridade do corrEs}ondente pedido dope

. 1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a tampadas •létrieaa anca/ir(

descontes nas quais

O

filamento de tuna-tertio rica situado no interiora

bulbo trans p arente 3 luz, contendo o bulhe, alám do ges ' inerte de 4
enchimento, tambám /12 gás de trans p
orte reativo, caracterizado pelo fatie,
de 4121

de, durante o funcionam,nto, encontrar-se oresente na lempads u/a mistura
de brometo de hidrogenio, bromo e nidrogánlo, sondo a estruturgeR0 da 1.g,í!
pada de tal natureza que uma variação p or perda do nidroáçnlo na relaçãoci
Eidrogenio-tiromo da mistura g asosa, que p rejudica • vida Util da llimpadaf

illIted0 na Re p artige de 17atentes norte-americana en 14 de falho de 1964 i 4.

possa ser impedida durante'este funcionamento,

gel G tiQ 382.560.
hatOiiii2
an total de 9 p onto. aprosentadoel

a Pr iorida d e do correA PP/Ae nte 1441,10
sitado na Repartisçâo de Patentes na Reunas, em 16 de Julho ê 1964, roW4
requerente reivindica

.64080é4.
Ponto n o -1 do total de 12 pontos apreeent.Ane.

o

T gRif0 NA 180.948 da 4. de julho de 190
Requerente: CEIWOLO MARTINS PERES S n PAULO

Privilegio de Invençiio: ItAPARgli10 PARA. 1t7DA1(ÇA E MARCEILDE vsrcurke Xdf
elfd(0
Jia 17%02? de 22 de novembro de 3.965
rte
querentez 1TaLta WA. INST7STRZA AO 14013ItIARIO. . O PAUL°
• Émiçoittfurns nt CADZ1RAV.:
211Válegio do lavengZot etg
}RgivINDIGAcilps:

2 4., Aperfeig.ohentos. em .cadeirats, caracterimidos peloatO'ke O ij;
taxado& centralmente, - aob o assento, atravessar oritÉcies centreis.pret
, fitos em um par do blocos ollradrico's metálicos, de pequena altura, ses;i
É
flouta ales gizado a extremidade! superior de um corpo , tubular' externo & e o
tr fixado InteXnemente ao . mesmo corpo:Lubular, ei uma relativa disttri em
,o,
. dà.primeiro, eixo cisto .cuja extremidade interior recebe =Calmem que
et
is. em grande mola helicoida7. Cu'áa extremidade' interár se ¡roia em,,abaw
=ft interibr do reterido'corPo. tubUlar externo
remo .9$1 Z do 'totsi clainlitoa apresentados')
,,,.

et

Ike
AEIVINDIOACOES

2.. Aparelho para mudança de marche de verculos em geral, o areoterte
sedo por se forMar de uma davanca (1) ligada a embreagem, a qual aciona,' A
traves de . um disco (2) fixado no estiemo livre 'do eixo-oardan .(10), um,oz
tro disco (3) com dentes (4) na periferia, e que engrenam com semelhanten
dentes 5) de um terceiro disco ( 6), /este diretamente ligado ao et:ca.:loto.
(7) do C aul1*3 do VeSeulci, assim transmitindo a ira do motor ao.refirldGee
eixo-cardo.
?ontp .na 2. do teta/ de 3.pontoa apresentados

.e

PREÇO DO NÚMERO DE HOJE: Cr$ 0,30
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