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N9 664.746 A Gaivota Ame&
INSTITUTO NACIONAL
EVISTA DA 1°) OPRIEDADE Una Ginotti - el. 14.
DA
PROPRIEDADE
INDUSTRIAL
N9
664.758
A Gaiv0
Auge%
Una

SECRETARIA DE MARCAS
Em 27 de abril de 1971
Notificação
Decorrido o prazo de sessenta (60)
dias, a partir da data desta publicação, e desde que não haja interposição de recurso, ficam notificados os interessados abaixo relacionados para efetuar, dentro de sessenta (60) dias, o recolhimento, no
Banco do Brasil S. A., da retribuição final devida e da relativa ao
primeiro decénio, cujo comprovante
deverá ser apresentado ao I.N.P.I.,
dentro do mesmo prazo, a fim de
permitir a expedição do competente
certificado:
Marcas deferidas
NO 628.563 - Emblemática
Bl och Editóres S. A. -- classe 32
(para jornais e revistas).
No 628.612 - Emblemática •Blocti Editores S. A. - classe 32
(para jornais e revistas).
No 637.725 - Macan Indústria e
Comércio Ltda. - classe 20 (com
exclusão de guindastes e instalações
indu..,:riais para estaleiros e portos.
NO 637.785 - Bordoga - Mosele
& Cia. Ltda. - classe 42 (com exclusão de , liampraiha) .
No 647.759 - Catari - Sociedade
Imaruiense de Produtos Alimentícias
Ltda. - classe 41.
1‘19 349.209 - Emblemática Ind. de Bebidas Birfort Douglas
classe 42.
Ltda.
NO 650.051 -- Ytacua -• .Establecimiento Las Marias Sociedad Anoniina, Comercial, Industrial, Finandera Y Agropecuaria - el. 41.
No 660.407 - Stratosferas - Casa
Cruz Papéis e Vidros Ltda. - classe
38 (sômente para papel de carta e
sem direito ao aso exclusivo da figura de Globo constante das etiquetas).
No 662.092 - Dolce Vita - E.
Mosele S. A. Estabelecimentos
Vinicolas Indústrias e Comércio falasse 42.
No 662.095 - Done Vida - E.
IVIosele S .A. Estabelecimentos Vinicolas Indústrias e Comércio classe 42.
No 663.025 - Thomas de La Rue
- Thomas de La Rue S. A. Indústrios Gráficas - classe 25..
N9 664.228 - Comilão - Manufatura r'o: :N.nquedos Estréia SocIP
ima - classe 49.
-daAnô
NO 667.170 - Airan - Sociedade
XIniiio de Lacticinias Ltda. - classe

Ginotti
el. 19.
INDUSTRIAL
NO 664.760 - A Gaivota """ Amr5d
Ginotti
el. 20.
No 445:966 - Nova Lisboa - Bar Una
41 . (sómente para creme de leite,
No 684.776 - A Gaivota "E Atx5552.3
coalhadas, leite, leite condensado, e Pizzaria Nova Lisboa Ltda . , - Una Ginotti
el. 44.
leite em pó, manteiga, queijos e classe 41. - Indeferido em face do
N9 664.766
A Gaivota .=3 Anel
requeijão.
art. 76 n9 5 da CPI.
fina Ginotti.
el. 43.
N O 475.410 - Bananacrem - AlNo 664.229 - Molenguinho NO 664.811 -- AI - Amos Incluí-2m
Manufatura de Brinquedos Estrela berto Pieralisi el. Inde- trial S. A.
el. 19.
ferido em face do R. 409.162 S. A. -- classe 49.
NO 664.816 - AI --e• AMOS /ladire
Banacrem.
No 680.439 - Zoosol - Produtos
NO 558.545 - Super X - Socie- trial S. A. - el. 43.
Rothe Químicos e Farmacêuticos
No 664.818 --- AI
Argos
Anônima Mercantil Angro
S. A. •-• classe 41 (para "rações ba- dade
trial S. A. --. el. 36.
Brasileira
-cl.
38.
Indeferido
lancearias para animais")
N9 664.842 - AI - Argos Indt/f3
em face do art. 76 ns. 2 e 5 do
N O 683.805 -- Sereia -- Freitas CPI.
trial S. A. -- el. 41.
Leitão Com. e Ind. Ltda. - el. 41.
NO 624.090 - Caravelle - PizzaNo 664.844 - AI - Arges 7.ndu8.
No 685.211 - Narn Cheang - mar Lanches Ltda. - classe 41. - trial S. A. - cl. 14.
Pastelaria Nem Chung Limitada - Indeferido em face dos Registros
No 651.823 - Lindoya Lindolane
ris. 183.100, 205.692, 222.078, 314.919, Hotel Fontes Radioativas Ltda.
classe 41.
N9 690.240 - 'P. Polenghi -- Po- 327.106 e 327.777.
42.
No 627.620 - F. M. - Cerealista classe
lenghl S. A. Ind. Brasileira de
6';' 665.608 - ~odoro - Monte
ferido em face do art. 76 n° 2 do Lima
Predutos Alimentícios - cl. 41.
Com. e Ind. de Materiais AgríF .M. Ltda. -- classe 38. - Ide- colas S. A. - classe 41.
N9 693.086 - Caffarate
Luiz CPI.
Alberto Caffarate
cl. 41
NO 666.104 - Como Representada
No 630.325 - Fioraceta - Cesaro
NO 537.691 -- Haemaccel - Beh- S. A. Ind. e Com. classe 22. - Internamente - Otto Baumgart
ringwerke Aktiengesellschaft - clas- Indeferido em face do R. 308.250.
dústria e Comércio S. A. - classe ad
se 3 (com proteção sôniente, para
16 e 28.
NO
633.202
Ouro
em
pó
J.
produto indicado no tratamento dos
NO 666.799
nereides S. A. Crédito
estados de choque, conforme consta Barnabé & Cia. Ltda. - cl. 41. - Financiamento e Investimentos
do licenciamento fornecido pelo Indeferido em face do R. 392.515 classe 38.
- Pó de ouro, para fubá.
SNFLIF.
N9 666.943 - Ardeu, - Artefatos de
No 676.712 -- Ha Hemostatico AlNo 635.374 - IV Centenario veOlar - Laboratório Regius Limi- Irmãos Almeida Santos Limitada - Alumínio e Embalagens Ardea S. A.
tada - classe 3.
classe 38. - Indeferido em face dos - classe 14
No 679.569 - A - S. 'Paulo Alpard
N 9 678.912 - Ablutions - Lancô- registros ns. 368.030 e 402.053.
N9 637.787 - Coplan - Copiai), gatas S. A.
classe 44.
me -- el. 48.
N9 691.822 - Catete Emprêza
N° 678.920 - Souplesse - Lancô- Adm. de • Emprêsas Ltda. - classe
38, - Indeferido em face do regis- Nacional de Produtos Agrícolas e
me S. A. - cl, 48.
tro no 347.170, Coplan, cl. 38.
Adubos Ltda. - classe 41.
N9 678.923 - Juvena1e - LancôNo 671.981 - Carpigiani - Carme S. A. - cl. 48.
Marcas InacPridas
Lancô- pigiani Bruto S.p.A. - classe 6. No 678.924 - Bien Aise
Indeferido em face do R. 269.288,
me S. A. - cl. 48.
No
661.256
Alva - Benjamlinl:
Labora- em vigor até 22 de agôsto de 1972. Zaga, Irmão &- Filho
• NO 690.736 - Alyvyan
41 .=2
marca "Carpigiani", na classe 6, de Indeferido em face do R.- classe
tório Labolessel a. A.
el. 3.
345.676.
terceiros, para os mesmos artigos.
N9 664.955 - Paraty Superior ==e
Marcas indeferidas
A proteção reivindicaria não tem Ferreira Braga & Cia. Ltda. - classe
relação com a atividade do reque- Indeferido em face do R. 304.755,
NO 320.434 - Cordon D'Or - Mo- rente, indefiro o pedido de registro 42
marca "3", de terceiros na classe 42.
sele & dia. Ltda. - classe 42. - nos prwessos abaixo:
ro 665.113 -- Guaraná da 3'esta
Indeferido em face do R. 245.852
NO 607.662 - Isotex Produtos
- Gordon's, cl. 42.
Perstorp Ind. de Plásticos S. A. - Sylvio D'Abronzo & Cia. - classe 45;
- Indeferido em face do art. 76, mi.;
NO 382.914 - Rofer Desconto Ex- classe 8.
No 578.438 - Infoplan - Mc mero 14 do CPI.
tra - Luiz Herman° Linsk RodriNO 681.757 - Pita - Prancise6
gues Ferreira - classe 8 - Inde- Cann Erickson Publicidade LimitaManeiros D'Azevedo - classe 41
ferido em face do art. 95 n o 2 do da - classe 38.
No 577.065 - V - Vilares Socie- rndeferklo em face do art. 76, 1.19
CPI.
NO 416.045 - Café Diamante - dade Anônima Participações Indus- do CPI.
N 9 683.544 - Queboda
XiboU
cl. 2.
neck. Macedo & Cia. Ltda. - clas- triais
NO 532.993 - Suenco - Cia. Imp. S. A. (Inda. Alimentícias) - classe 41'
se 41. - Indeferido em face do
Indeferido em face do art. '76, núSueca Ltda. - cl. 8.
R. 294.703.
mero 5 do CPI.
N9 538.942 - Cil - Cia. Química
NO 438.767 - Fluminense - Frigorifico Industrial Fluminense So- Industrial Cli - el. 8.
E.v1gênct23
No 605.449 - Enko - Ind. de
ciedade Anónima - ci. 41, - Indeferido em face do art. 76 n o 5 do M quinas Enko Limitada - cl. 8.
Cumpra c art. 73, bent -607a0 il
CPI.
inscrição no CGC.
9 658.980 - Bob's - Bob's CoN9 441.966 - S. José - Francis- mestiveis S. A. - cl. 38
No 3651170 - Elanto 1VIagazineal
NO 663.355 - Brastemp - Bras- S. A.
co Assis Chagas de Soma - classe
41. - Indeferido em face do R. nú- motor S. A, Empreendimentos e
N9 648.078 - Jorge Ricardo noni`1
8. José para café. Participações --r ci. 40.
mero 290.477
hirsola MelsoN
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9'cegrOjos em Bras-Ria reserva-se

Etfliticsoftn

ços, no caso de elevação de tarifas
'comerciais aéreas, ruedurrbe aviviee-.
.
VréViO aos assinantes.

PARTICULARES
Cr$

30.00 Semestre

Cr$ 60.00 Ano

Exterior

•• •
.0
Exterio?

Cd*,

Brasileira de Correios e

1 o direito de realustar os seus pre-

ASSINATURAS

4) /is assinaturas serão tomadas no D. I N O transpo:1e por Sem eszre
via aCi .ea será contratado separaduinew'r e couz a Delegacia da Em- Ano
prri sa Brasileira de Correios- e Tele:f.: . e .fos em Brasília Esta poderá

6) No caso de porte aéreo para
localidade ?ui° servida por ên,,e
meio de transporte, a Delegacia
Regional 'da Emprêsa Brasilkira
.Correios e régi:grafes em Brasília
!se obriga e completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.
, Er ,:,,J7,g Set

do "Td,...e•f"..to o do COo-,iroto

Impettat

etu fae0?

7) .4 Delegacia lif.gional

t 4 ao woOddlefild do POP noewodOo,,10
fO•d p riecladd tredotzto i2d ,_

iaçaoCm .polo“o*ua o

2.7,..)

i,.(4C

do Tesoureiro do Departamento de
imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Empréstç
'Brasileira de Correios e Telépralos
em Brasília.

ir E

Cr$
cro

3) Os prazos no assiwcadkra pe.
derão ser semestral ou'anue7 e Skr
inieiardo sempre no primeiro
útil do mês subseqüente. O pedia"
C2.56 de porte aéreo poderá ser men
semestral ou anual. O praso d
,
4 '-"1 assinaturas para o Exterior é só'
'mente anual e não haverá iram

porte por ?tia aérea..

•
Cr$ 65,09!Ano
si eicer;-egar também de encamiAne
. • .... q
9) renovação devia* Ser slar.
nhar O pedido de assinatura ao
o assinante ,dilicitada com antecedewicia cie 36
Dl Neste caso,
PORTE 4è REO
dias do vencimento da ossinestUrs4
. rigird ao D I N o pedido de assiOre 204.00 • e de porte aéreo. Vende/06, $eil
natura e o pagamento do valor Mensal ..
17.90'1 Semestral Cr$ toao 1 4nuad
earespendente, a forma do item
suspensas independentemeMe
NOMERO AVULSO
• aviso-prévfo
seguinte.
- O preço do número avulsa figura na tiittrrLa origino de cudo
10 Para receberem eis suple5) A remessa de vaioms nctra
exemplar
Mentos às edições dos érg do,s ottassinatura, que será acompanhada
ciais, os assinantes deverdlo 80330.de Cr V0 Z
- O preço do &rompia, atrasado acra acrescido
de esclarecimentos quanto á sua
a. do mesmo and, a da Cr$ 0,01 por ano. a, de anos anteriores. l td-kis no ato da assinatura.
aplicação, será feita sómente por
ui • • •-,e

11 • •

acil•••nn••n••••••••••...........*n
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N9 476.532 -- Maria Regina Moreira e das etiquetas, cumpr ao art. 73 bew
terápico Nacional S. A. Lson - Cum- como sua inscrição no CGC.
pra o art. 73, bem como sua inscrição
N9 616.955 - Atma Paulista S.A
669.188 - Alexandre Petrocokina.
no CCTC. e discrimine os artigos em Ind. e Com. - Discrimine os artigos
N" 690.304 - Rocluester Cosirse.tieos
novos exemplares.
era novos exemplares sem citar "DeIncalstria Comércio Ltda.
N9 479.915 - James A. Jobling & creto-lei", cumpra o art. 73 bem Co692.829 - Perfumes Malibu LiMompany Limited - Cumpra os ar- mo sua inscrição no CGC.
Initac5a.
tigos Si, e 162 do CPI. N9 920.724 Amendola & Caetano
Hosne Ilachuy.
N9 319.926
N9 492208 - Publitur Publicidade Ltda. - Cumpra o art. 75 bem coN' 365.633 - Edgar Terhorst.
S.
A
e
Turismo
Ltda. - Cumpra o art. 73, mo sua inscrição no CGC e sua insPorcelana
Real
. NI? 384.516 bem
como
sua inscrição no CGC. e crição no IBC. (Resolução 465).
424.959
Navegação
Aérea
BraN?
Esigéneias Diversas
apresente
exemplares
com exclusão
N9 626.194 Olympic. Turismo t_
sileira S. A.
de "publicações impressas e órgãos Transportes Ltda. - Discrimine os
N9 463.517 - Azevedo,. Bento S. A.
Editora Abril Ltda. - de publicidade".
N9
647.437
Companhia e Indústria.
artigos na cl. 38, cumpra o art. 73
Autentique documento de fls. 11 e
N? 502.014 - Novolax Ltda..
N9 502.448 - Irmãos Khoury & bem coaria sua inscrição no CGC.
apresente
exemplares
reivindicando
Nç' 532.592 - 'William Glanullo,
Hedayioglu Ltda. - Apresente exemN9 637.254 - Cohiora S.A. HAGhuntcr Hannes, Ruben dos Santos, "livros, jornais es e revistas".
plares na classe 38 e- cumpra o arti- draulica
Terraplenagern - RegulaJurandir M. Salles. Emilio M. Marini
N 9 641329 - Produtos Rialva Ltda. go 73 bem como sua inscrição no rim
o pedido quanto ao nome do re- (exemplares sem citar "Decreto- CGc.
e Geoi g es C. ZissimoPulos.
N9 536.623 - Esporte Universal Li.2- lei".
N9 508.920 - Representaç.ões San- querente.
N9 647.438 Editara Abril Ltda. - ta Tereza Ltda. - Cum pra o artigo N 9 640.265 - Belmar Turismo
imitada.
N9 538.269 - Cia. Inds, de ztleos Autentique documento de fls. 11 e 73 bem como sua inscrição no CGC. mitada - (exemplares na el. 38 com
de letras de câmbio, apóliapresente exemplares reivindicando e apresente exemplares na classe 38. , exclusão
Vegetais.
ces, ações, debêntures, bilhetes de
N9 539.071 - Ibesa Ind. Brasileira "livros, jornais e revistas".
e fo mpra
149 509.091 -Setic S.A. Serviços loteria
lhinhas
cu o art
de Embalag ens S. A.
N9 631.859 - Ciba Societe Anonyrne Técnicas. Ind., Com. e Adm.
- Cum- beeC.
CG
1.79. 576.341 - CIa. CestoI Irmãs. de
Discrimine os artigos em votos pra o art. 7 3 bem como sua inscricãe m como sua insrição
Óleos Vegetais.
642.613
Bar
e
Restaurante
exemplares.
N9
Impressos
no CGC. e discrimine os
N9 586.990 - Permeia:lora Estrêla.
Queluz Ltda. : - Cumpra o art. 73
N9 417.735 - Joaquim Duarte - na classe 38.
Ía Tranoui lidade Ltda.
bem como sua inscrição no cGC e
Cumpra
o
art.
73,
bem
como
sua
ins595.099
Auto
Pésto
Santo
An512.012
Angelo
Dalle
Molle
Nçi
N9
'inscrição no IBC. (Resolução 465).
crição no CGC., e sua. inscrição no
Cumpra os artigos 81 e 162.
tônio Ltda.
N9 643.690 - Produtos AlimentíAdm. S. A.
1BC. (lResolução 465).
N I" 601.084 - Aderga
Ï 525.31'7 - Lanches S. Carlos Ltda. cios Vaikerê Ltda. - Discrimine os
de
2.11' 488.274 - C5.Pluatinense
N9 443.741 - Paraguassú Sociedade - Cumpra e art. '78, bem come sua 'artigos em novos exemplares, cum'Artefatos de Papel Intigistria e Co- Comercial
Ltda. - Cumpra o art. 73,
no CGC. e mia inscrição no pra o art. 93 bem como sua inscriisadrcio.818.322 - Padaria e CoWitaria bem como suta inscrição no CGC., e Inscrição
CGC.
ção
ler
sua inscrição no IBC. (Resolução 465). IBC. (Resolução 465 .
646.767 - S.C.E. Sociedado
'Cardoso Ltda. PublIeldade 'Eclética
Casa Editõra VeCebi
598.349
N
7
NQ 458.730 - Bar e Lanches a tu- Ltda. - Apresente exemplaras , com 'Carioca, de Beiral:lamentos Ltda. Yr, MAC A. Radiodifusão; ~rema, Ceia- zitana Ltda. - Cumpra o art. 73, ebm exclusões de publicaçÕes e Gut-lura o (exemplares na el. 50 sem citar De13.anhia,
como sua inscrição no CGC, e sua art. 73 bem conao sus, inscrição ,no creta-lei. o ' reivindicando como ,ti.
e Indústria.
N9 624.603 - rade Lady Divers6es ir.serição no IBC, enes2lução 465). CGC',
1: • I vidade "serviços de reparos em equi•'
uda.
N9 463.037 - S. A. Indústria e Co- N9 567,411 - Sheimar Erobals.- gern , pamentqs raccãrlicos e létricos, cum4121408 - Yzõlentia de Penas -de inúrcio
Concórdia - Autentique
:. .• ,a_ pra o art.. 7g bm como sua inscrição
aves Miabel Ltda.
documento de És. 19/22, e apresenta Moderna S.A. - Apresente 'eailx.rtal
920;28
Paulo
Nitsch
Soares.
alasse ' 7143 CGC,
res
reivindicando
o
pedido
na,'
IBC.
(ResóluN9
prova da insorfeão p,
649.'160- - lime Inds. Reuni38 e cumpris o art. 73, bens ,Conio
riç 033.06/ - !piai Bregleira COE- çãa 485_
-. e Materiais para. Els:critérios Li,,
r :•sua. .N9das
Ltda. •
no CGC. ,
Irmãos Ind.
e*nha
IV
464.395•I.^.naerzo
vas
conser
1er - Doces .et
9 1.9
215 -'-- Catherine. Maschietto mitada - Discrimine os artigos na
n- T.
IC
M-7
''
e Com. Lida ovos
exetntdares com exclusão da ci. 38, etimora hw en. '73 bem como
r-a
ontobet Ltda.
't,
• " ""como
`:5
e- • ::CSSfi.' 0 "doceira" dc reivindicação sua inscrição no CGC.
, DTP 841.320 Jose 'Metal da Sll,va e inscrição no 11"-:'. (- •
N9 658.447 - Cia. Vidraria Santal

190 1 1

0 iia~ .•( ---

N9 644.872 - Bel-Boliche e Pizzaria
Ltda.
N9 649.825 - Mariscai Indústria de
Alimentos Conservados Ltda.
N9 651.766 - Artefatos de Metal
Peca B. A.
I:Z9 695.915 - Indústria de Tintas e
Vernizes Everest Ltda.
N? 665.345 - Socibrás Empreendimentos em Diversões Ltda.

Sexta-feira ju
N° 650.578 - Sociedade Contábil
Osvaldo Cruz S.C. - Discrimine oe
artigos na cl. 38, cumpra o art. 75
bem como sua inscrição no CGC.
N9 651.339 - Inds. Todeschini S.
A. - Autentique os documentos ds
fls. 1345.
1‘79 651.345 - Revista Editóriai
Bruguera Ltda. - Autentique documentos de fls. 13-14, apresente
exemplares reivindicando livros e
promova alteração de nome no pedi.:
do.
e. 9 651.346 - Revista Editoria:
Bruguera Ltda. - Autentique documentos de fls. 13-14, apresente
exemplares reivindicando livros e
promova alt, de nome no pedido.
N9 £61.511 - Cia. de 'Cigarros
Souza Cruz - Autentique documentos cie fls. 24.
N9 651a67 - Artefatos de Meta.
Dem. S.A. - Discrimine os artigos
em novos exemplares, autentique or
documentos de Tis. 11-12 e aromove
alt. de nome no presente pedido.
N9 657.676 - Imobiliária Carrilhc
Corretora e Adm. Ltda. - Tende
em vista o reivindicado às fls. 2-e
na ci. 50 reivindicando como ativada(imooikária) aprecente exemplares
de "serviços imobiliários sem inclua
na marca e na reivindicação a expressão "imobiliária" - Cumpra c
art. '13 bem como sua inscrição nc
CGC.
ao' 660.728 - Comercindástria Corby Ltda. - Autentique documento:
de fls. 7-9.
N9 660.947 - Fábrica de Cigarro,
Caruso S.A. - Apresente procuramio ae acordo com o parágrafo único do art. 59 da Ata da Assernblói.
da firma e autentique os documentos de fls. 9-10.
N9 662.254 - Casa Editôra Vecch
Ltua. - Autentique documentos dc
lis. 7-11 e apresente exemplares reivindicando revistas.
N9 662.255 - Casa Editôra Vecch
Ltda. - Autentique documentos de
fls. 7-11 e apresente exemplarer
reivindicando revista.
N9 662.263 - J. Sarcone & Cia.
Ltda. - Autentique doc. de fls. 14.
N9 666.506 - Berta Confecçõe:
Ltda. - Autentique o documento dc
fls. 7-10 e cumpra o art. 73 do CP:
nas classes reivindicadas.
N9 666.507 - Berta Confecçiem
Ltda. - Autentique o documento de
fls. 7-11 e cumpra o art. 73 nac.
classes reivindicadas.
N9 666.878 - Editorial Bruguere
Ltda. - Autentique documentos cie
fls. '7 e apresente novos exemplarm
com exclusão de "revistas e puelicações em geral".
N9 666.879 - Editorial Bruguen
Ltda. - Autentique documentos ti:
fls. 8 e apresente exemplares com
exclusão de "revistas e publicaçõm
em geral".
Ni 667.554 - Matadouro . Frigorífico Lagoense S. A. - Autentique
doc. de fls. 19 e promova alt.
nome no presente pedido.
No 667.559 - Matadouro Frigor. ;
S.A. -e' Autentique:
fico Lagoense
doc. de fls. 15 e promova alt.
nome no presente pedido.
N9 667.705 - Engequímlea Engenharia Química, S.A. de Autentiqur,
doc. de fls. 8-11 e apresente exem
piares na cl. 50.
N9 667.834 - Editóra jurídica' 'r;
Universitária Ltda. - Autentictic;
doc. fls. 13-15 e apresente eàmplay es reivindicando "revista".
N° 667.937 - Elmiro Ribas a-, Ate I
'm I
t e ntique doe. de fls. 8-10.
N9 663.249 - Gráfica Tréá,-Po"aél
is Ltda. - Autentique doe. ile'
16-22 e aermente exemelares discriminando os impreseos na cl. 38.
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N9 668.342 - Bditaera Brasileira
de Livros e Revistas' Edibrás Ltda.
Autentique doc, de fls. 8-12 e
apresente exemplares, reivindicando
jornais, revistas e livros.
N9 669.978 - Aema.ções de Aço
Probel S.A. - Autentique doc. de
Lis. 10.
aiR oi0.412 - Fábrica 5 de OutuOro Ltda. - Cumpra o art. 73 bem
como sua inscrição no CGC e sua
inscrição no 1BC' (Resolução 465).
N9 677.114 - Casa Editcira Vecchi Ltda. - Autentique documente
de fls. 7-11 e apresente novos exemplares reivindicando revista.
N9 683.650 - J. Alves Verissime
S.A. Com. e Imp. Promova a
alt. de nome no presente pedido.
N9 689.582 -- • Sintaryc do Bram.
S.A. Ind. e Com. - Tendo em vista o reivindicado às lis. 2-4 (distri
buição de produtos) apresente exerci
piares na el. 50, reivindicando come
atividade "distribuidora de produtor
medicinais e perfumaria em geral".
- Cumpra o art. 73 bem como sue
inscrição no CGC.
N9 692.084 - Casas do Charme.
S.A. , - Autentique documentos dc
Lis. 18-22, apresente exemplares discriminando os . artigos e exchundc
das etiquetas e da reivindicação e
expressão "produtos".
N9 692.578 - Publicidade Arapuar
Ieda. - Autentique doc, de fls.
e preste esclarecimentos quanto ac
art. 93 do CPI.
N9 692.613 - Aerolineas Peruana:
S.A. - Autentique documentos dc
fls. 15-16 e prcmova alt, de nome
no presente pedido.
N° 692.614 - Aeroline.as Peruana'
S.A. - Autentique documentos dr
fls. 11-12 e promova alt. de nome
no presente pedido.
N9 692.689 - Inds. Alimenticiac
Beira Alta S.A. - Autentique documentos de fls. 15-19.
N9 693.334 - Inda. de Chocolate
Lacta S.A. - Autentique fls. 14-1r
e 18.
N9 693.599 - Orly Panificadorr
Ltda. - Autentique doc. de fls. 10.
N9 693.671 - Octavio Gerrnanc
eilvig - Autentique doc, de fie
17-19.
N9 693.674 - Editôra de _Músicr
Lyra Ltda. - Autentique doe. dc
fls. 10 e 12 e apresente exemplarereivindicando "músicas impressas".
N9 693.675 - Editôra le Músicandus Ltda. a. Autentique' dor. dr
fls. 10-12 e apresente exemplares
eivindicando apenas "músicas imMesses".
N9 693.760 - Domes Confiança S
À. Ind. e Com. - Autentique dee
de fls. 22.
N9 505.347 - Len S.A. Produto
Químicos e Farmacêuticos -- Apres ente exemplares em nome de Lafi
S.A. Produtos Químicos e Farm?.
Mauticos.
49 567.418 - Laboratório Metem
Ltda. - 1) Documento apresentad-eletivo ao real ido de renovação r'
nroduto nel a Etecia. - 2) apresen t
-edocumnt prveayli
-" seã o do ,rrocluto.
Melo & Irmão Ltda
N9 646.781
Cumpra o art. '73 bem come sus
aescrição, no CGC. e apresente novir
mcemplares d i scriminando os produtos de ecôrdo eorn a atividade d.:et:inerente.
N9 ' 649.539 -- Química Valmee
S.A. - 1) Junte , m ef Alvará" defini tivbi els' • que , o d(a fis. 13 foi yencedidd' a título' precário. - 2) Roc e-ente novos exemplares com adiar•acarclo com a atividade da re
"p erante. relativa a cl., 48 (Perto .
•
~da), e,
a.32 q 4Miitad Peren e', Si realrourfes Ceu e - 3)
405cliet'
enresente reves ,exemPl ee eis amed-ei
'lendo os r artigtia - 2) cumpra o
t0.b
•

art. 96 § 59 e cumpra o art. 73,
bem como sua inscriçãee no CGC.
No 666.251 - McNell Laboratórios
Inc. - Promova a transf. do
sito para johnson & Johnson do
Brasil Produtos Cirúrgicos Ltda., em
nome de quem está licenciado o produto, conforme comprova o documento fornecido pelo -SNIPMF.
N9 674.317 - Incomex S.A. Produtos Químicos - 1) apresente novos exemplares sem referência a
marca geral e discriminando os artigos, cumpra o art. 73 bem como
sua inscrição no COO.
No 689.926 - IVIen's Classic Inc.
(novos exemplares reivicacande
sómente os artigos protegidos no pies
de origem, conforme constam dos certificados.
al9 690.928 - Specialube Lubrificantes Especiais S.A. Ind. e Com.
- 1) apresente exemplares com etiquetas coladas de acôrdo em o Mien
publicado (Specialfle,x) na cl. 28 -) Cumpra o art. 73 bem como sun
inscrição no CGC.
N9 428.051 - José Peixoto de Siqueira - Cumpra o art. 73 bem
COMO sua inscrição no CGC e cumpra o art. 96 § 59.
N9 571.863 - Laboratórios Branova
S.A. Ind. Química e Farmeceut c
- Cumpra o art. 73 bem como sua
inscrição' no CGC. e cumpra o ar.; go 96 § 59.
N9 639.134 - The Norwich Phar:macei Company - Cumpra o depositante o que determinam os arcam:
§ 59 e 162.
.1,
N 9 659.207 - Intermédia Comercial e Industrial Ltda. - Cumpra o
art. 73 bem coma sua inscrição ne
aGC. e cumpra o art. 96 § 59.
N9 672.268 - Rexall Drug And
aihendcal Company - Cumpra o depositante o que determinam os artigo:
-1, 96 § 59 e 162.
N9 672.772 - Rexal Drug and Chc-
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ção de acôrdo çorn o art. 162 de
CPI.
N9 528. .839 - Joalheria Leal S.A..
- 'Cumpra o art. '73 bem como silo
inscrição no COO. e regularize o pe.
tildo quanto ao assinante de fortim
14/17 eis que o documento citade
à fls. 7 está em nome de Emmen,
Mercarie de Marcas e Patentes Ltda.
Foram mandados arquivar os proe
..eesos abaixo mencionados tendo em
vista o que dispõe o art. 99, § 29 da
NO 641.341 - Metalgiática Bolinar
Limitada,.
N O 1341.371 - Crises Paulista Calcados Ltda.
N 9 641.425 - Dancar S. A. Inde
cio Auto Peças.
N9 641.428 - Lupa Luminosos Pau.
lista Ltda.
No 641.634 - Labormed Serviço de
Assistancia Médica a Ind. e Com,
NO 641.713 - José Dias da Silva.
N9 641.774 - Decasa Utilicleclea
'Sociedade anônima Com. e Ind.
No 1341.781 - Decasa Utilidade
3ocieclade Anônima Com. e Ind.
NO 64.751 - nas. Apollo Retinalae
Antônio Narveez S. A.
N9 642.100 - Automóveis Iguaçú
annitada
No 642.102 - Automóveis Iguaçtli
Limitada.
NO 642.372 - Comercial Rádio Liam' Ltda..
No 642.467 - S. P. I. L. Sociedade
Pau'ista de Iniminacão Ltda.
NO E42.745 - Valmaque S. A. Vale
vidas e Acessórios para Indústria.
N9 642.906 - Ind. de Alarinea
Vauz Bel Ltda.
No 642,958 - Viterbo T. Philot.
NO (l-'.01/1. - O. B. Pezziol S.p.A.
N9 643.149 - Fome Fornecedora de
acue, Aço e Materiais para Constru• ão S. A.
No 643.194 - Carbone & L'ellette

No 643.639
Cezare Trentini.
No Mi3.154 - Car a Império de Cal^,ados Pinos.
1, 96 § 59 e 162.
NO 644.064 - Confecções Runik
• N9 672.990 - Farmácia Naciona;
de Homeopatia Ltda. - Cumpra e ainiaada.
f'di .13 e - Linhas Varicor S.A.
art. 96 § 59, cumpra o art. 73 bem
N9 644.140 - Linhas Varicor S. A.
cemo sua inscrição no CGC.
IV 644.645 - Borjuntec S. A. Ind.
N9 698.226 - Rexall Drug Ano e COM.
Jhemical Company - Cumpra o deNo 644.654 - Corelux Ind. e Copositante o que determi nam os areierein de Tintas Ltda.
egos 81, 96 § 59 e 162.
No 614.734 - Jehovab Soares Miara
NO 484.848 - Importur Imp. c
Exp. de Aparelhos Ltda. - ApreNO 644.785 - Bossolani & Pinheiro
:ente novos exem plares discriminando precisamente 'equipas dentários" Limitada.
No 644.796 - Ind. Mecânica Ara- .
cumpra o art. 73 bem como sua
gen S. A.
i nscrição no CGC.
NO 644.855 - Madeireira Pirituba
No 69-7.406 - Colmeia S.A. Ind. Ltda.
Paulista de Radiadores - Cumpra e N9 644.946 - Luz Esteves Justo.
art. 73 bem corno sua inscrição no
N O 644.954 - José Ismael Correia
CGC. (novos exemplares reivindi- da Silva.
cando os artigos de acôrdo com c
NO €15.101 - Pery Gonçalves dos
prioridade obtida, excluindo "mine- Santos.
ração", discriminando- "máquina:
NO 645.172 - Prima Eleito Domes-meretrizes".
Ucos S. A.
NO 634.173 - Prima Eletro Domése
NO 608.777 - Fábrica de Aço Paulista S.A. - Prova o art. 73 do !avos S. A.
NO 645.175 - Prima E i etro Domésa'1°I. hábil (novos exemplares ex
cluindo "anéis obreradores" (cl. 31) i e rs S. A.
N9 645.418 - Fábrica de Frizoe
molas de válvulas (m.p.),
-ara Autos Pauliceia Ltda.
nando as generalidades "máqua
No 645.529 - Hotel Joinar Limi:ndustriais", peças Mera auMmóvem
"máquinas opera trizes" e substituindo "suas partes" por "suas parte
No 645.553 - José Maria Ferreira
integrantes" depois de "motores".
le Souza e Deraldino Ribeiro de
N9 562.752 - Eteamparia S. Thoe Nascimento.
tuas S.A. Com. e 'Ind.- •novos No 645.555 - 'Sant'Andrea Novara
-xemplares, discriminandp, apenas, os reflicine Meccaniche e Fonderie
erocluMs ou mercadorias correspon- Sm A.
No 645 636 - Turismar Tecidos Lilentes ao ramo de atividade da fir-niteda.
am, conforme o disposto rie
CinematografiNo 645.666
'o CPI.
ea Estadias e -Itebera.tarlos Ltda.
N9 542.032 - Laedahl Manufaetul
Nli 645.717 - Agnelo Correia Bene-1
ang Corp. - Cumpra o art. 81 e
'unte . precurecão ,ires tênues do
N? 645.730 ' =J;EXee. Com'. e Expe
162 do CPI.
. • ; a' ec'edade Anônfnifi;
•
N9
- V
No 645.823 - Armando Achillea dO
aumpra o art. 81 e junte proctlaa. Faria Mello.
,
_ideal Company - Cumpra o depositante o que determinam os antigo:
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N" 645.909 - Sindicato, do CoMérCio Atacadista de Tecidos, Vestuarlos
e Armarinhos de 8. Paulo.
N9 645.944 - Metalúrgica B. R.
trid e Com. Ltda.
N" 645.978 - Brasillider de Seguros Ltda.
N" 646.200 - Sulcar Comercial e
(rup. Ltda.
INT° 646.215 - Cife Cia. Fluntinettse
d., Empreendimentos.
1N' 646.444 - Inds. cie Madeira
& I a Ltda.
N , 646.507 - Elo Publicidade
N • 646.568 - Símbolo Rolamentos

• ,•

N•645.582 -- Joa , heria Resái • o Li-

N" 646.866 - A Dioptria óptica
ete-e. e Imp. Ltda.
636.873 - 1pan Ince de Pecas
Aut emohillsticas Nacional litt'e.
N9 647.188 - Jorge W. Steneink.
NÇ 617.307
Dimatel Ltda. Die irIbuidora Mineira de Meteria] Ele_
el" 647.361 -Inds. Universo. Lida.
N' 647.379 - Fersil Felramene.a1
r I edade Imp. Ltda.
Ne. 647.446 - Emel Eletro Motor
;:i .ança Ltda.
N i 647.456 - José Goinee de i‘lanS.
N Q 647.496 - Agro Indwtrial e Cotv ercial Aguapei Ltda.
N" 647.579 - Bralan. Engunharia
a Comércio Ltda.
▪ 647.700 - Cadinho Aços Finos
sociedade Anônima.
N' . 647.750 - Tremetel TleoleNlo
ia- Metais Ltda.
N o 647,841 - Ma a esmt" r Fen ag,• ns Oceano Ltda.
647.979 - Charles Eleuecilleit..

t•-"" ii48.046 e- J01'9.'e Incaico Red-J,irseh
N. 648.101.•Cale.aclee
N . ' 61,6.124 - Multia .sinica C.el. e
Reeeesentações de Produtos Q.enveeindestrials Ltda.
• 648.141 - Silvaram E. w,,-4.11;ae ões Ltda.
N' 148.1643 - Piratú CUIA.
Ort 'unt g eões Ltda.
No 648.299 - P. 1. P. Poree'ana
it . cl ustrial Paraná Ltda.
• 648.300 -- P. I. P. Parc ?ale.
.át "itteIa'l Paraná Ltda.
Nr 648 3:.(9 - Séreio Lime Netn,
.ate
N' 648.402 -- Morbo Ler.
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No 649.022 -..Pisovitreo Comércio,
Raspagens e Aplicações Ltda.
NO 649.028
Butectic Welding Alloys Corp.
No 649.067 - Douglas Confecções
Limitada. No 649.164 - Ind. de Calçados
Blu-Moot Ltda.
No 649.203 - Serviços Técnicos em
Caldeiras Asteca Ltda.
NO 649.204 - A. Caruso st Cia. Limitada.
NO 649.224 -- Klimax Ind. e Com,
de Artefatos de Borracha Ltda,
N . 649.252
Windmuller S. A.
Imp. e Comi
NO 649.333 - Eno-Mac Com. de
Máquinas Ltda.
No 649.334 - Ind. de Calçados
lelris Ltda.
No 649.376 - Confecções Nagazani Ltda.
N9 649.479 - Carina Sport Modas
Limitada.
N9 659.520 - Sampana Com. e RPpiesentações Ltda.
NO 649.661
Demetre
No 649.786 - A. D. Schinesk.
NO 649.856 - Alas Ind. de Compressores Ltda.
No 659.857 - UsinaçO Ltda.
No 649.975 - Argóvia S. A. Fabrica de Malhas Finas.
No 653.166 - Diversões Polichinelo
Limitada.
NO 550.210 - Construtora Pio-Lisboa Ltda.
NO 650.283 - Com, e Ind. Hollo
Limitada.
N9 650.294 - Italplast ind. de Artefatos Plásticos Ltda.
No 650.364 'e-- Materiais de Construção Constmlar Fernandopolis Limita•a.
No 650.408 - Flan-Mai Cora, e
reseutações Ltda.
No 650.423 - Machado & Gonça.l
ss Mita,
-r

ii

VOLUME t

r-r,•;;,:•

• T" " . .'
tti"
'
ele.e1.6

Leis de janeiro a março

.--

N" ei".974
/Nine ,da

Divulgação u," 1.159
PREÇO: Cr '. 3,00

1.

ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de janeiro a março

N" 655.472 - Vioronal Ltda.
N o 655.547 - NI elelea Nlater,sis
'létalcos e -de C
IC:ã • L.da.
N . ' 055.567 - Cromeceo
Zir.es,'m Nicrozine Ltda.
N9 653.629 . - SnIoil,ja
env e
.,,. Ltda.
ie. 655.634 - Cia.
Ie.:
Catlandi.
e'.'" 653.689 - No-Do Cai,'. e lild.
'e Novidades Domésticas 1.1,:a.
653.695 - Moisés Alar -;'o
Cia.
,4,,^;tia. •
655.730 - Arnado. a,ei t

Divulgação n..1) 1.160
PREÇO Cr$ 20,00
À VENDA
Na Guanabara

Vendas: Av. R çd d que s Alves , 1F
Agé, ,pcia
Ministero da faztuda
Atende-Se pedidos
ai
peio Serv. ico de Reembélmo Postal
5

.

855.330 - Montadore o
(ora Comercial
Comercial São Judas Thadett

VOLUME I1

510 de

Rra 11 t•

f rio

N" 654.987- Hetet° Pes.ea
1.M.
N' 555.003 - B. Cardo,,)
N9 655.267 - Lailehee
Ltda.
N" 655.282- Zeta. E.1.•ennar;a
-ionstruções Ltda.
N" 655.287 - Atei Aseietenett Téc'.ca e 'Encanamentos Ltda.
N' 655.301 - Farmácia Croita Ouro

ATOS LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO

N o 648.496 - AlitÓ1110 DC,3U1:i
• e. ,1 3 .5e2 - Same-ta:ato t . a.
quetes e Terminais Ind. e Com.
648.572 - Por ,Nee•
wede Lide.
N.• 548.854 - - Dr. Chris:Leo Geriu- no HaberIe....-id r AU:* ge'r!•
NN C 1 8.656 - De. Cheletian Gertraeo Irebe rland e Aolo Ce' i n 13cr- •
g,'141. 657 - Dr. Chriet-en
(iene Heeceleed e Arrie Ceioi o Por1»".
N- 66.658 - Dr. Neer-Nem 1-1-oberland e eeio Geee ) B'les:
(-3 ee .e.39 - Pleeen
•
I td:i.
Ct.itee▪ e...-8..ea3
"R( O 'Wil liams do Bre-et
e'n

N" 654 613
Sua M: 1-0e: S.A.
NT" 654.663 - Guy A. d
N" e54.678 - Pucci S.A. ."‘
e Borracha.
N9 654.803 - Juvenil
IV 854.804 -- Juvenal 7.:Idglia.
N" 654.825 - Comércio
AU:. Universal Ltda.
• 654.987 - Helelo Pase»ou 1Mi•

ATOS DO PODER LEGISLATIVO

N" 648.493 - Com. de o'ea

Ni.-,
t,. '..)/.`./-‘tico;- Ltda.
N 9 6-1e.82e - Ind. ('•-•
S. Caetane
••
A'

No 650.455 - Cia. Riograndense de I N9 653.676 - .01in 5'etineae.1. CheNegócios 5. A
mical Corp.
N9 650.548 - Auto P•54o 2 Galos
N9 653.749 - Cai-as
CalçaLtda.
dos e Artigos do Couro.
N9 650.566 - Cominpa Com. e Ind.
N? 653.800 - Albuquertea e' Cia.
de Parafusos e Porcas Ltda.
Ltda.
No 6,50.573 - Ind. de Biscoitos
N? 653 801 AlbuclaLec.a.e, & CL.
Gopouva Ltda.
Ltda.
No 650.591 - Kali-Kali Confecçõe-z
N. ' 653.835 - Estanis_ao iate ,et- Lede Roupas Ltda.
-cano.
N? 653.852 - Eletrônica We-tiwon
No 650.684
Gesini S. A. Ind
Lide.
Com. de Calçados.
N" 653.853 - N'icromil Unrr, e Ind.
Ne 650.903 - Emprêsa Gráfica c.
de Material Elétrico Ltda.
Cruzeiro S. A.
653.865 - Irmos
Técnova Ind. e Com. ez,NN
No 650.960
Cia. Ltda.
Ltda.•
N 63.867 - Tluee Spsrl; 1d. e
NO 650 978 -- Casa de Carnes Floi Jorn.
de ignições Ltda.
de Vila Mazzei Ltda.
N" 653.870 - Ind. de
No 655.987 - Cadore Ind. de ArJiliVe2S0 Ltda.
macões de Oeulos Ltda.
519 653 886 - Vestan Ind. c1; Te-'
No 651.019
Cia. de Calcade(i ridos ENtsl icos e Confecedee
Clark.
N? 653.992 - Nobrele e LI.L'actes
No 651.071 - Confecções Social Li
-rrástieas Ltda.
-mitad.
N" 654.103 - GN Co enchi, une,
N" 651.11)5 - Livraria Editôra liaExp. Ltda.
eenia Ltda.
NI' 654.108 - Boutiqee Iii-ecreeso
No 651.179 .- A. Tonolli S.A. - "ida.
Ind. e Com. de Metais.
654.156 - Serial Sei -i;0I
N o 651 374 - Doxa Ind. de
lt-riciric F Ltda.
Ltda.
- Meto Re I, AtiOI,
No 651.365 - Distribuidora de PeIte1a.
;?.id9:, Santa Cruz Ltda.
I I54.212 - Mei Ii.. e Cedi.
NO 651.394 - Aluízio de Mover etde.
Feireia.
N .' 054.217
Rolae-Av U Casa
pr•• (151 396
Aluizio de ivioura
Imp.
:errei! U.
N.'. 654-.265 - Pinte. leet,e- Ni •
No 651 422 - Cieed Autd. Compele' --e.exrações
Leeet9da.
Ni• 654 399 - Rexsol Li sa,
Creações de Calcadoe I '
No 65 -, .465
Relógios.
-bert Ltda.
" 654.462 - Israel Ia-e" Lei .1.
e51.624
Heublein, Inc.
l'o " 654.416 - Cons.reeõee uri. e
el. Reunidos Ltda.
N- 651.632 - Bandeirantes $.A
N e54.498 - Peter e".":'
Ta l-84es. Espulas e Conicais.
7. 1 654.505 - Peter ICelIenien.
N' 653.657
6/lecar a ind
N" 654.506 - Peter Ke.ileinen.
nica Ltda.
N9 654 512 - Peter Kelie.nen.
N" 653.663 -. H. Bardizbanian.
N: 654.609 - Alumínio Thor Ltda.
N : 654.010 - Aerornig L'ee. Ind..
"o:. e Imp. - Aeroeree es
Minas

COLEÇÃO DAS LEIS
1971

Y'9 (. 48.162 - Ind. de

• oues Lida.
Ne. e4'.46.3 - Uliesee R :rn)õs de Veículos de Pubilcidade

71

r8;

_b

pCP.VP,"1
• .5.-e
,

N" 655.766e- - Duqueza
Modas e Pélas.
Textil
Ltda.
•r.NP 656.050 - Rábrice
;i I .5 ,PPL'n;t7le.18..A.
G56.1as - Benart ' 5es e Publicida,de Ltd:.
- Distribuidora de WsI
Dotis Ltda..,
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N 9 656.279 - João Evangelista de
Amorim.
N 9 656.374 - Vitória, Publicelecie
e Investimentos Ltda.
N9 656.443 - Fuji Seitetsu Kabuse
hiki Kaisha.
N9 656.',el. - Ind. de Beleldas . Sul
Mineira Ltda.
N 9 656.755 - Ykko Udlidades Eletro Domésticas Ltda.
N 9 656.813 - Imp. Termotecreica,
Ltda.
N 9 656.822 - Walf Confecçõer s Li
Mitada.
N 9 656.854 - Zullo Allevato
N 9 656.879 - Fiambberia,
Ltda.
N9 656.911 - Lejba Berex relerbatia/ & Cia. Ltda.
N 9 656.912 - Viação Auri-.tceat
Ltda.
• N9 656.931 - Ind. Mecânica Tee•
nava Ltda.
N 9 656.981 - Irmãos Nastronsagario Ltda.
657.139 - R. Rolim a; Cia.
N9
Ltda.
N9 657.169 - José Carlos Soare,:
N 9 657.170 - Eurico Heindl.
N9 657.186 - Cia. Fluminense d.!
Automóveis.
N9 657.245 - Ind. e Com. cie Artefatos de Cimento São Pedro Ltda.
N 9 657.261 - Repelaqua S.A Materiais de Construção.
N 9 657.387 - - Cerâmica São José
Guaçú S.A.
N9 657.389 - Cerâmica São José
Guaçú S.A.
N 9 657.394 - Cerâmica São Jos4
Guaçú S.A.
N 9 657.400 - CerSinica dão José
Guaçú S.A.
N9 657.413 -- Discalbrás Distribuidora Brasileira de Calçados Ulla.
N9 657.417 - Discalbrás Distribuidora Brasileira de Calçados
N 9 657.444 - Representações ()limar Ltda.
N 9 657.448 - Cia. de Saneamento
do Paraná banepar.
N 9 657.503 - Visai Com. e Ind.
Ltda.
N 9 657.660 - Belarmino Pevagila.
N 9 657.674 - Corefrio C,omercial
de Refrigeração Rio Ltda.
N 9 657.819 - Cavalcant} & Ramo.
N 9 657.824 - Plastimex S.A. Inds.
Plásticas.
N 9 657.824 - Plastimex S.A. Inds.
Plásticas.
Epecialgrease Lubri1
N9 657.84
ficantes Especiais S.A. Ind. e CoN 9 657.907 - Produções Musicais
Lena Ltda.
N9 658.037 - Metalúrgica Claiçada
Ltda.
N 9 658.262 - Distal Distribui-lota.
Técnica de Acumuladores Ltda,
N 9 658.264 - Neonbras Ind. Brasileira de Luminosos Ltda.
N 9 658.279 - Bambi Representações Ltda.
N° 658.434 - Creações Felipe de
Sapatos Ltda.
N9 378.382 - Bali Otávio Gaivão
de Moura Lacerda.
N9 547.477 - S.A. Superbs, Grande Fábrica de Artefatos de Borracha.
N9 548.175 - Fanapi Fábrica Nacional de Pistões Ltda.
N9 548.324 - Comercial e Cons.
trutora Guaracy S.A.
N9 548.997 - Sas-ta Crui Companhia de Seguros Gerais.
NO 550.397 - Terral S.A. Máquinas Agrícolas.
Alberto Lopes.
N 9 550.822
NO 550.363 - Ind. Francobrás. de
Tecidos S.A,.
N9 551.601 - Medro' ca Nagasama
Ltda..
N 9 551.74 - Estaeap aria "Triduetria:
Matei! Ltda.
N9 554.83t - Edinsa Imóveis
Vestimentoa S.A,.
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Sencol Sociedade En- NO 58.8.100 - Mecanolock EngenliaN9 555.269
No 605.07 - Plantaz . S. A. Comérria Ltda.
genharia Construções Ltda.
cio e Indústria cas Materiais e ProNO 588.207 - Viação Taubaté Li- dutos . Plásticos.
N o 5E.392 - noussel Uclaf.
NO 606.043 - Cia. tnterestadual de
NO 557.11.96 - Alcides Mauricio da mitada.
No 588.406 - Lojas Shnis S. A.
Construções S. A.
Silva & Fila° Ltda.
NO 588.519 - Indústria de Vidras
N 9 605.437 - Ecoará S. A. Empreen,
No 558.42( , Comercial de Imóveis Ipê Ltda.
climentes Comerciais e Industriais.
Murara Ltaba.
N O 588.692 - Com. e Indústria NoN° 507.414 - Bar e Lanches Nora
No 558.723 Têxtil Capitólio Ltda. na S. A.
Ltda .
N O 558.724 - Têxtil Capitólio Ltda
No 588.054 - Cia. Quinica IndusNo 607.519 - CUT 8, A. Inclástela
NO 558.749 - Têxtil Capitólio Ltda. trial Cil.
Brasileira de Calçados.
N9 559.414 - Paranamentol S.A.
N 9 607.606 - G. 33. Pezziol SPA
N o 589.156 - Eversil S. A. Produfad. e Com.
N O 608.010 - COITO Azul Agro PoNo 559.477 - Aços Finos P'ratini tos Farmacêuticos Ind. e Comércio.
criaria.
S. A.
NO
590.138
Efecê
Editôra
S.
A.
Sociedade Anônima.
N
9
590.671
Instituto
Biociamice
No 609.434 - Clirtidora Mocambo
NO 559.589 - Incondiesel Ind. a
. A. Paulo Proença. .
Ltda.
Com. de Peças para Diesel Ltda.
NO
591.031
Saco
S.
A.
CotonifiNO
609.652 - Companhia Sidenere
NO 5E0.987 - Cia. Agro Pecuária
cio São Nicolau Ind. e Com.
eica lia
Alta Paulista.
N o 609.657 - Ectixa S. A. IndusN 9 561.494 - Emprêsa PortoaleN O 592.373 - Giel Edições e Co- trial
e Comercial.
grense Pulverizadora Agrícola Indus- mércio de Revistas Ltda.
N 9 609.744 - Ind. MetalCugica
trial e Doméstica Contra Insetos
No 592.402 - Tecnoco Técnica de Friso
Ltda,
Mascas Ltda.
S?.evisão e Embalagem Ltda.
N9 610.044 - C;orning • Glass Woriss,
N O 592.469 - Indústria Textil 'liaN o 611.723 - Kibon S A. (Inclue-NO 562.185 - The Gillette Com- r:010mi S. A.
aany.
irias Alimentícias).
NO
592.995
Pantheon
DistribuiNO 562.877 - Bernardino de Souza
N9 612.347 - Dentário Faden Ltda.
dora Cultural de Livros de Arte Ltda.
N O 612.990 - José Itichno.
Bastos.
N o 613.072 - Joaquim Pereira NelaNo 593.899 -7- Cia. Inclustral Capp.
N9 565.324 - Cia. de Calçadas PreN O 594.023 - Jorgi Mares/.
to Júnior.
sidente.
N o 613.382 - Itaberto Salini Atalia
N o 566.265 - Companhia Centra. N O 594.539 - Parque Davis & Come
pany.
N o 614.291 - Representações Luade • Compras,
N o 5e.627 - Guarany Comercial e saldo de Calçados Ltda.
N9 566.686 Société D'Etudes de Importadora de Ferragens Ltda.
NO 614.507 - Companhia PetropelRecherques et D'Applications ScientiN o 595.120 - Lanches Estoril Li- bana.
fiques et Madicales (ERASME).
mitada.
N O 614.6e0 - Ind. e (lecoraçãe da
N O 566.795 - Ind. e Com. de MaN O 595.259 - Comercial. e Importa- 313uterias
Signo-arte Sada
riais Cine mato graficos • Helicon Ltda. !ora Eletrogeral Ltda.
N 9 614. 735 - Produtos Alimanti•
NO 567.247 - Leonel Lusitano d •
NO 595.293 - Sylvio Godoy.
cios
Estoril
Ltda.
Franea Andrade .
No 595.360 - Orçanzaçfm JornaN o 614.912 - Attillo Caetano GrosN9 568.0-76 - Banco Nôvo Mamei:
raca, Planalto Ltda.
SG.
Sociedade Anônima,
o 596.195 - Braseixos Rockwer
Ne 61'.914
Eftcê- Elditôni S. A.
NO 569.121 - Carel Calmamente- S.NA.
N 9 615.06 - Dov Orni.
:1e Redes Elétricas Ltda.
Stud Automóveis Li•
N o 296.529
N o 615.225 - Calçados Doraiimia
N g 569.828 - Elektramobil Erige- imitada.
Ltda.
aaaria Eletrônica Ltda.
N 9 5.6.543 - Antônio Custódia
N o 6.:5.38e
Mareira Cia. CoN9 571.737 - Fundição alarmes Costa.
mercial de Tecidos.
S. A.
Perstorp Aktiebolag.
No 595.569
N9 615.475 -- Orlando Boscuto.
No 571.742 - Tecelagem Argus Li
NO 597.164 - Distilaria aSeeleane
N 9 615.640 -- Auto Peças la-pe Limitada.
3. A.•
No 573.135 - Marcos Geneloff.
N o 597.231 - Olaria Santo aritanic mitada.
14•' 615.645 - Albe r t Wexler.
NO 573.254 - Lanificio Amparo Ltda.
N O 615.673 - Confecções de SouS. A.
Economat S. A. hl iiens Regria Ltde.
N- • 597.274
No 573.256 - Lanifício Ampara, dristri a e Comércio.
No 61 r. 9 - Capítnni
S. A.
N O 597.5 •.16 - Panificadora Povg. •
Ltda.
NO 573.257 - Lanficio Amparo Undle Paulista Ltda.
N o 61 :.0,2
IItdroeletron EueeS. A.
N9 597.602 - Centro Audio Visual ahar:a, Innústiai o (a mareio látea
No 573.658 - Empreendimentos Cal Evangélico Cace. .
NO 616.125 - Lamb:etsx Lida.
No 597.931 - Sinai Revestimentos e
Administração Agricultura e ComérN o 616.9432 - Hebe - crie Díver. tas
cio Ltda,
Cantara Ltda.
Ltda.
1(17.(a6 - E. .S101 ia ui S. A CeNo 573.791 - Kelrnaq S. A. Má
N o 5.8.111 - Confex Bel Tecidos e marcial
Indust ial P.g 'cola e 4'. quinas Comerciais e Gráficos.
Confecções Ltd a.
N O 573.380 - Calçados Andarsa LiN o 593.428 - Copar S. A. ladús• ril.N o
6.17.53: - GOM santos S. A.
rntada,
iria de Resinas Estruturadas.
aid. e Com.
N9 593.788 - R. A. Castro.
No 574.127 - Luiz Amorin Gomes.
N o 617.(.52 - Cla se : sacha:ai, Ae
NO 598.921 - Representacões e Cce
NO 575.573 - Caldinca Ind. e Comerco de Caldeiras Ltda.
meado Everest Ltda.
NO 529.227 - Dispacce S. A. Dia • N V 611.733 - frierne tad. e Lc mrNO 575.848 - Dipex Distribuidora
de Peças Nacionais Ltda.
tribuidora de Produtos Químicos e cio de MinériOg Ltda.
N9 578.007 - Editôra Musical Ilha Farmacêuticos.
N o 617.9e9 dr Adiei:Bela Ltda.
tos Plásticos Plasterimea
N9 599.925 - Organaramão • Félia Li
NO 578.691 - Pucci S. A. Artefa- mitada S. C.
N° 618.055 - Gepel Ind e Come . tos de Borracha.
Comercial Romaeri. co de Papé•s Ltda.
600.404
N
9
N 9 578.692 - Pucci S. A. Artefa- Ltda.
C arda.
tos de Borracha.
N o 618.574 - Incepel Inche Iria e
601.051
Osfisco
Auto
Motca
N
9
N9 578.82
Eletrozinco Cor:suciai Ltda.
Comércio de Parafusos Galvanizaras
Ltda.
NO 601.125 - Ind. e Com. e Re- Galvanização e Instalae.ões Eletaces
N o 579.054 - Auto Partes WB Li- presentações
Ltda.
Vigar Ltda.
mitada.
N o 619.e27 - Emprkia de Ônibus
N 9 602.253 - Cervejaria União e Santa
Mela Ltda.
N 9' 579,401 - Parque Aquático Ultramarina Ltda.
N o N 619.239 - José Eleodora Caetro
NO 602.368 - Giovann Abruzz,ese
Royal.
Volpe.
NO' 579.533 - IHS Instituto de HaN 9 602.984 - Georges Bensaid.
NN 9 619.391 - Malharia Dinaelor
bitação Social.
603.033 - Ladies Boutiques Li- Indústria e Comércio Ltda.
N
o
N9 579.929 - Cerâmica Suzano Limitada.
mitada.
No 619.627 - Laboratoires Le Brun
NO 603.866 - Marte:anho Indústria
N 9 582.931 - Huntei • Douglas In e Comércio
S. A.
de
Peças
Ltda.
ternational Corporation.
N o 619.703 - Ind. Trussardi S. A.
N o 603.874 - Viação São Roque-LiNO 581.082 - Supermercado Jair- mitada.
No 619 739 - Inportadora Terrolielim América Ltda.
No 604.266 - Funclis•So e Metalúrgi- mar Ltrra.
NO 619.727 - Distribuidora de Mae
No 584.744 - superbras Participa- ca Ondorinha Ltda.
terais para Construções e Artigos Saçóes• Admnistração e Comércio Ltda.
N9 604.314 - Valoil Comércio e Re- aitários DiMitC0 Ltda.
N O 584.99a - Comérco e Indústria presentações
Lt da.
NO 619.940 - 'Idiomas NicolaS
de Máquinas Butantã Ltda.
N O 605.024 - Seno Serviços de En- Chryssocheris.
N9 585.653 - Samantha Industrial ;cilharia.
No 622.044 - General Plastic. Ltda.
e Obr os Ltda.
e Comercial Ltda.
•NO 62G. AS - fielariew S. A. InMek Indústria Meca- chisevia,
505.311
e
N
e Comércio.
58à.199 - Shell Internatonat nica Ltda.
NO €20e546 Wiraatee Ind. e CoPetrcleum Company Limited.
No 0 t.50-1 - Blayr El Martini
mércio
de Equipamentas Industriais
NO 587,472 - Pirefer Ind. e Co, -ia.
Ltda.
Ltda.
mareio de Fera e Mo Ltda.
•-,
5.79 605.578
Stauffer Cheralcu'
NO 557,494
- Companhia Brasileira
Ciamesa Cia. Mer
Company.
de Fetsóleu Pétronasso,
cantil de aaí s.
•
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N 9 621.132 -- Tateei Estamparia de , N9 632.225 - Ebracil Eletrônica
I Slasileira Comércio Indústria Ltda..
e
Ltda.
N 9 632.293 - Bei Lar Artefatos de
5l 9 6e1.135 • r iação São Regue
Tecidos S. A.
tintada.
N9 621.351 - Corrercal Ipiranga N 9 632.412 - Confecções Alteza
S. A.
Ltda.
N9 632.436 - Socine Produções Ci621.441 - Manoel Mário de 011nematográficas Socedade
ve a.
119 632.575 - Mercantil João Destri
N 0 621.634 - Companhia LithográS. A.
p ,a Yphanga.
N o 621.757 - Age Imóveis Limitada. N 9 652.737 - Transcontinental Bus
System Inc.
N 9 691.800 - Alberto Cherem.
- Laboratório Acinem
N°
N o (,a2.273 - l Ernault Somua.
N o ';22.293 - "V: ladimir Fischer.
N 9 632.776 - Rica Jóias Ltda.
JM Propaganda InN o 623.367
N 9 632:809 - Ind. e Cem. de Bloces
tiO.stria e Com. Ltda.
N.9 623.497 - Comercial e Impa- .le Cimento 'capara, Ltda.
N° 632.850 - Com." de Calçados
ra ivlira S. A.
United Ltda.
Aizensten,
N 9 632.993 - Tecidos Irmãos Alada
id o- Diana 'Metalúrgica Li
3. A.
N9 632.997 - Metalúrgica Multi623.294 -. In ca. Ind . Nacional
Ince Ltda.
ri. Conservas Alimentícias Ltda.
626.03 - dei:mano Acliddi
N 9 (33.308 - Paulo Antônio Dias
G ttschall Souto.
.1`;`9 423.421 - Ind. Peunidas PolyN9 633.390 - Fundição P2ve Ltda.
Ltda.
vi
.1 9 63.463 - Ind. e Comércio de
6,i6.589 - Fábrica de Sabão - .ambas DB Ltda.
t. . t. 1-31a.n Ltda.
1 .39 633.563 - Edgardo •Kleinman.
N9 633.570 - Edg,ardo Kleinman.
N 9 626.7 , 17 - Dafa Ltda. .Enge.nha
ri ..
N 9 633.581 - Quimikon Ind. e Co9 623.876 --- Meralilrgica Açoriana mércio para Fomento Agro Pecuáre
.e:lo (127.318 - Bayard Picchetto.
N9 633.582 - Kerman Máquinas
N ç.27.324 - Penedo Imóveis e Li- Elétricas S. A.
S. A.
r
11 9 633.630 - Olgape S. A. ComerN 9 627.375 - Sieg Metalúrgica Má- cio e Ind. de M áquir as:
eas e Ferramentas Ltda.
N 9 623.730 - Nasme áabar.
N 9 627.37a - Seg Metalúrgica MeiN9 633.822 - Confecções Pantax
a/ aas e Ferramentas Ltda.
e:o 627.821 - Entregadora Amaral
119 634.001 - Oriel Empi eendimen L,4 a.
N 9 628 582 - Sedarco Representa ;-ns Imobiliários S. A.
N o 634.073 - Wen'Maria Ltda.
lz,Ões e Comércio Ltda.
N9 634.158 - Siprometa S. A. InN e 628.918 - Filtrolândia, Ltda.
ddetria e Comércio.
N 9 628.994 - 1VIontal Montagens
N9 634.165 - Sterling Founciry
de Máquinas Industriais Ida.
Specialties Ltd.
N Y 629.320 - Wagner Alves de
11 9 634.210 - Refix Publicações Li
Araale.
N 9 629.653 - Fabre Fábrica de Re- mitada.
sidências Brasileiras Ltda.
Ne 629.894 - Edeco Estruturas de
Construção Ltda.
No 630.185 - Serpal Sociedade Co-,
tiarcial Paulista Ltda.
N 9 630.217 ---, Charle Rayes.
No 630.388 - Materiais para Censlições Pinho Lar. Ltda..
N 9 630.395 - Com ie Roupas ti;
tri s tria Pentagono Chip Ltda.
N" 630.424 - Metalúrgica Brisma
rveidos

Abtil de 1971

N 9 634.314 - Lanifício Pirituba
S. A.
11 9 634.564 - Colivnles Limited.
N 9 634.781 - Fabrica de Pentes
Têxteis Pent,ax Ltda.
N9 634.922 - Prudência Serviços
Auxiliares Ltda.
N 9 634.130 - Tez - Cal Manufalura de Roupas Sociedade Anônima.
N9 633.020 -- Praeintos Alimenticios Sarara Ltda .
11 9 635.057 - Mundo dos Cereais
Ltda.
N9 635.092 - Miguel Raeheb Obeid.
Casulan Ind. Ténitil
11 9 635.112
739 633.103 - Comercial e importa •
:lora de Ferragens VIiçj Ltoa.
•
N9 635.225 - Comabra S. A. Cia.
1v2etalúrg1ca Brasileha
119 635.219 -- Cobrada s. t a eilde
3rasileira de Peças de Automóveis.
N 9 635.525 - Worelvision
N 9 625.573 - Kel Ind. e Comércio
'e Caldeiras Ltda.
11 9 635.770 - Linneu Filipe Toledo.
N9 633.731 - Fiquinho Modas in:antis Ltda.
No 635.787 - Te y tà P.drlita Ltda.
119 635.319 - Corforia Correntes e
Porarlos Brasil S. A.
119 625.919 - SaVena San_carninato
Engenharia e Viação Meia.
N 9 635.953 - Edmundo Cavanallas
'es, Silva.
11 9 136.042 -• Tiniústia e Comérci o de Bõlsas Selma Ltda,
11 9 6E6.151 - E T M Sociedade Eloao Técnica Mercantil Ltda.
11 9 633.172 - Paschoal. Fortunato.
N9 635.224 - Auto Seaviços de Cal..
aados Calce e Leve S. A.
N o 636.322 -- Jacarandá Decorações
Ind. e Com. Lida
N 9 633.350 - Fertec Comercial 'e
Industrial de Fôrro Ltda.
N 9 03 , 13.354 - Tevegel Aparelhos
Domésticos S. A.
N 9 635.647 - Confecções Junior's
Ind. e Com. Ltda.

.........~.409e.ve•Orx.,441~9~,. ~ama
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N 9 630.509 - Indústria Paulista de
ii t e es Ltda.
633.671 - Ferrocil Ferro Cornér•Li 2mpartação Ltda.
3\ 9 630.973 - Fundição Jaguaré
ad,ada.
N9 631.011 - BA11 Belisa de Metais
12tria.
N 9 631.067 - Bastos Meira , & Bardo Ltda.
N 9 631.193 - Kabor S. A. Achotiat,ração de Bens e Negócios.
N9 631.219 - Metalúrgica Itaqueri
(21 tia .
N o 631.37d - Braneltex Indústria
d Comércio de Malhas Ltda.
119 631.478 - Indústrias Têxteis
Barbem S. A.
1\9 681.479 - Indústrias Tâateis
8aeber0 S. A.
N o 631.552 - Engenobra Empresa
te Engenharia e Obras Ltda,
N Y 631.560 - José Garcia Ortega.
di o 631.669 - Pilão Aços Refinadotes Ltda.
Gokio Publicidade
N o 631.673
Eletionea Ltda
N 9 631.875
ótica e Relojoaria
(1-raenfall Ltrla •
N o 631.907 - The Upjohn Cornpa.
N9 632 048 - Aernex Indústria e
Comercio de Tintas. p Plásticos Ltda..
6:1 2.106 - Serralheria. Nossa Se7
lila -a de Fátima Ltda.
N" 532.117 --:.: nigoiltiCa Pa trão
roi tinia.
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119 636.677 - comercial de Máquinas 3B Ltda.
N o 636.789 - Perfeeta Incorporadora Empreendedora e Administradora
Ltda.
Adã.o Vemos.
N9 636.818
N 9 C37.144 - Eletro ',Yietalárgica
Presidente Ltda.
N 9 637.262- Confecções Marvi 1.11. •
miada.
119 637.272 - Armindo Fonseca.
11 9 637.275 - Rib. Refrigeração Industrial Brasileira Ltda.
N9 637.350 - Adol Sociedade Anônima Industrial Comercial.
N9 637.443 - Abel da Câmara Martins.
N 9 637.447 - Abel da Câmara Martins.
N9 637.448 - Abel da Câmara Martins.
N 9 657.556 - Ivan Thibes.
N9 637.562 - Refrigeração Jundiai
No 637.601 - Livio Lima Tecidos
3. A.
N 9 637.603 -- 537.604 - 637.603 -337.607 - 637.609 - Livio Lima Ted
cidos S. A.
N 9 637614 - Artefatos de Borracha
.2aroflex Ltda.,
Motopeças Nacional
11 9 637.717
í'itol a .
N9 637.790 - Auto Atiropett Niterói
Ltda.
N .? 637.794 - Jaj Com. Represar-2-,
tações, Exportação e Importação Limitada.
Interlar Turismo
N 9 637.815
3. A.
N 9 637.918 - 'João Castaidi Dei
Geraldo Pereira de
11 9 637.956
Almeida.
N9 638.131 - Motor Peças Azenha
Ltda.
11 9 638.132 - Distribuidora União
Tez Ltda.
N 9 638.144 - Indústria de Linhas,
Peter Pan Ltda.
N9 638.189 - Compact Ind. de Cota
chões Ltda.
N 9 638.206 - Auto Geraldi S. A.
Veículos e Acessórios.
119 638.347 - Ertnaco S. A. Empreas Reunidas de Materiais de Construção.
N 9 638.394 - Lojas Everest S. A.
N o 638.395 - Lojas Everest S. A.
N 9 638.420 - Normello Eg,1d10
'icieecher.
N9 638.466 - Lago= Comércio
Importação e Exportação Ltda.
11 9 638.473 - Sncomet S. A. Soledade Comercitd Metalúrgica.
N" .? 638.504 - 5telia Meta Pillers
mited
119 638.629 - Ind. e Comércio de
kparelhos Eletrôôneos Etri Ltda.
N9 638.652 - Oficina Mecânica Dk- . oda Ltda.
N9 638.693 - Materiais de ConstrUaão Litoral Norte Ltda.
119 638.726 - Torque 8. A.
Máquinas Elétricas.
119 413' 598 - Indústria de BebideS
add
tda.
Na fedi.. 01
Ind. de Meias Marina Ltda.
N 9 638.914 - Prosid Comércio e
- ndústria de Produtos Siderúrgicos
Ltda.
N o 639.057 - Higrotec Indústria e
Comércio- S. A.
N9 639.083 - Raphael Rosolia.
.s. N9 4;39.090
Ebauches S. A.
-N9 639.157 - Panificadora Fiói
.'ila Minam Ltda.
.11 9 1129.272- E. L. Barsali Ca re
, c Com. Ltda.
Sinuelo Publicidade
-le Produções Ltda.
11
• 9 63 q .442 - Aurora Réstia Cor-.).eratien.

Satedias Editéra, Ltda.
119 639,58k.a-- Regia Nationale Dee
:fs:nes B,enenift.
119 639.7E9
Bardan Metais Ltda.
N?,
Kevsor Manufacturing Corlipany:

Sexta-'leira
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.4.9a,;:a; - eia. Riograndense de
N9 497.112 - Soai ato'...nein.dzis
N 5.91- Scor Socieclada
' • N" 617.724
Publicidade
Negócios S. A.
Comércio de .Ardgas
-S. A.
Re-ar?s:ntaçõeS
S. A.
No 639.892 - Comercial Dentelles
149 497.53 - Comércio e Indústria
558 162 - Viação Primavera
Ltda.
1n1° . 620.441
Oleagazas S. A.
Telespring S. A.
Lida
N9 640.682 - Iid. Eletrú Mecânica
N9.448.105 - Comércio c Indústria
Ind. Eletrônica
N
V
5.98.674
Transportadora
TanLaibras S. A.
Oleagazas S. A.
N° 620.562 -Santa
•N9 440.896 - Fermipas atáveis
149 500.071 - Orgaaac Orgariza4o nada Lida
!
Helena.
Instalações Ltda..
Nacional de Compras. Ltda.
1r\,:c3^21548.959
Tabapna imóveis
Nu 625.789
imaerbra Coro. e
N9 640.925 - Padaria Anrora Lida. n N9 501.400 - Holiday Transporte
. (1 , M.--mu inas Ltda.
N9 641.071 - Fapromel Fábrica de' e Turismo Ltda.
N° 530.416 - Retiticadora TOCallNu626.310
Produtos de Metais Ltda .
NN9 505.918 - Nacional 'Cia. Dia- ir, : de 'Mofares Ltda.
Brdsufiva hderd-Miio
Comercial
Lida •
20 441.302 - Datam 'BrEtadleira de tridora de Pfeduteis de Petraleo..
N" 551.287
Fikle Bem Adw. e
N" 620.439
M.tte -k Re.4.•.1trailt
;Eletrônica e Intercomunicação Ltda.
/49 507.365 - ra3nsportes Mirim Sag timos S . A .
'iT OÇnvjrios S. A
N9 651.650 -- Salvyat Editores S. A. Ltda.
attiicic Bradfcnd
NN9 651.651 -- Salvat Editôte.s
N' 551.34° - Armazene Gerais. kl
N9 .:-110.923 N^ 620.670
Walp:1X
S.
.5. A.
aobras Ltda.
Ltda.
Salvat EetiN9 518.810 - Santo aLtaire Auto PeN9.651:652 - a51.652
-N" 334.350
Hotel Luxemburgo
N° 1532.102
1.. A acaro
.cas Ltda..
tote.s S. A.
Ltcla
N9 651.741 - Agênc i a Correta de
N9 522.600 - Cia. Penal de ArN' 555_470 - - Niels Hoté_is Reuni,
ánazéns Gerais.
Seguras Ltda.
N" 635.187 - - EXO. CO',1
Trun g •dos Ltda
portes Aircargo Ltda.
.A :a:caiada:1e GuanaN9 651.:4a; - Sutaex latatribuidora
N9 522.743
N9 555.531 • Comercial. e Adm. •
bara de Imóveis -Ltda.
Ltda.
N° 6335.187 - Ean. Coai e
N9 523.6-23 - Lbra S. A. Adminis- Oigirpa • Ltda
N9 651.757 - Cosmobray indústiia
Transoortcs Aircargo Ltda.
tração Indústria e Comercio.
e Comércio Ltd a.
N° 556.750 - Comercial e Adm.
N9 637.5861
_Arsyte. -eri...,eakm...10
r
N 9 523.E64 - COME"Cial de Impor- Adm. Er
N9 651.799 - Com:ai-Mal Catarinen_
' gdorosa Ltda.
e Transportes Ltda.
se..
tado Geral Ltda.
N° 557.870 - Transportadora Ar,
N" 638.621 - Supras , ' de Ti-mis-N9 6.71.819 - Marfan Artefatos Elé- , /49 523.771 - Beta S. A. Administipe Ltda.
porte; Pirâmide Ltda.
tração de Bens.
trces Ltda.
N" 558.203 - Bragilia S. A. Coa,
N 9 65' 498 - Fot'as Paraná ForNe 523.772 - Alfa S. A. Aclinins- soltares de Empr
N° 641.111
Imobiliiirid Amapá
PaS:11.
e;rodimentos. . .
traça,o
de
Bens..
N9 651.662 - Mecânica Corôa Ltda.; ; N9 524.514 -- Expresso Cavalo BranN i 562.388 - EDEC Escritório In- Ltda.
N o 642.200 - - Alfa
Cinern.4ridico de Defesa do Crédito.
149 61 999 - Metalúrgica Yparan- 00 Ltda.
to Tráfica S. A.
ga Ltoa.
N9 524.614 - Agro Pecuária e Mer3n19 562.916
Imobiliária e CoN° 643.506 - E'mprisa tia T*-a.”:)9 ç52.0i0 - Comercial Registren-: cantil Grepal S. A
No 524.617 - Emprèsa Transarru- marcial Router° Ltda.
3e de Velculos Corycl Ltda.
portes Asa Branca S. A. .
N° 563. 110 - Empreendimentos
N9 ti 2.063 - Reprasantações Ma.- mariwa Ltda.
N 9 645.302 - Cia. Mineira de
rajá Ltda.
N9 525.497 - Maluca Tinturaria In- Lido S. A. Comercial e Itnobilia;r1a. Aguas e EçoStos
C015.4.AC.
IÇ,r9 ;652.077 - Rodolfo Pataaf, .Limaa- dustrial Ltda.
N 9 563.850 - Hotas Alvear S. A.
res.
N° 645.583 - Transportadora San..
N9 526.246 - Imp. e Exp. e ReNo
563.935
14interland
S.
A.
N" •652. 1 70 - - Alberto Gingo Gran- presentações Elamar Ltda.
tamarense Ltda.
linobillaria e Construtora.
tini.
Ni 526.720 - Comprovem PromoNo 564.426 - Cia. Imobiliária As-, No 648.553 -- ondoacri, TransporN9 652.242 - Soci edade Civil de
tes Gerais Ltda.
tora de Vendas Ltda.
tória S. A.
Convênio.
NO 649.552 - Sigilo Serviço de
No 526.929 - Transric Transportes
N9 f:52.276 - Parir Fastein AktfeN 9 564.635 - Elétrica Ribas Ltda.' InvestipaçÕes Gerais. Informaçõe.s. i."tZodoviárlos Ltda.
boiag.
No 564.694 - Eparninondas Investi- calizacão e Orientação Ltda.
N9 652. 4'88 - atia3fa Ccariércio,
N° 529.197 - A Serviçal S. A. mentos imobiliários Ltda.
dústria e Representações Ltda.
No 649.567 - taminacão 13rasileirt9
N9 652.554 - Ercio José Della Nuia. Técnica e Comercial.'
N° 565.295 - Pacitiãndia
de Perro S. .71. BRASFERRO.
' N° 530.188 - Miudezas Santa Rosa tração de Participações S. A.
N9 . 652.605 - Edo Penshorn.
N9 -652.665 - Irmaor; Piazza Ltda. udu.
No 650.864 - NG Máquinas e
N 9 568.185 - Kijbell Magazine ti- Eattipamentos de Escritório S .A.
N9 652.756 - Laboratório OdontoN" 531.047 - Ersa Agro Pecuária
med Indústria e Comércio Ltda
Mitada
A.
N. 651.483 - Simper Com.. Tinp.
N9 652.765 - Gráfica Tataca Ltda. S.N°
N° 568.231 -- Transportes Fogli Li- e Exp . Ltda.
531.159 --- Clube de Campo de
mitada.
N9 672.798 -- Tater Continental Osasco.
N9 651.726 - Centro de Estudos e
Produtos Farniac iaitians do Brasil LiNo 569.840 - Comercial Imibiliária Adm. Racionalização Industrial S/C.
N° 531.160 -- Countia Sailing Club.
mitada.
Ni 533.086 -- Casa Imp. Kern e Adm. Elef Li da.
nor Quotas de Respons.abilidade Ltda
N9 1:52.833 - Gnanabala S. A, CuN° 570.254 -- Fane! S. A. %cor-.
Ltda.
tnéreto e Indústria.
No 651.912 -7- Libra Adia. de 13ena
poradora
e
Adm.
de
Imóveis.
N° 535.245 .- '.Armazens Gerais S.
N9 632.834 .- nuaaabara S. A. Co• Corretagens tt da.
mercio:r.nclustria.
'Sebastião S. A.
1\19 570.391 - Aparco Adm. e ParN° 652.392 - TrivelIato 5. A.
Ova,.as Illinois Class
N9 6. e,08
N° 536.03:1 - Transportes de Má- tieipaçgo Comercial S. A.
Eli crenliaria
e Com.
Company.
N 9 570.416 - Sociedade Civil de
quinas Torpedo Ltda.
No 652.645 - Trivellato S. A.
•
.N9 15:.934 -- Alfredo .Grosso.
Intercâmbio
Literário
e
Artístico
Socila
No 536.261 -Transparaguay TransN9 653 024 - Habitat ti:Jitôra Ltda.
.naenbaria Ind. e Com.
Ltda.
N° 652.757
Ext3l'e gg0 EletT811406
N9 03.058 - Cbristialic Germano portes Rodoviários Ltda.
No 571.631 - A Confisca Assuntos 11,fda
• N° 536.868 - Brasimet Cota, e Ind.
Haberland e Avio Gelie Borges.
Contábeis e Fiscais S.C.
Wilson CÊ. S. A.
N9 653.241 - Pereira
N° 652.855 •
Trivellato S. A.
No 573.458 - Funilaria e Pintura En g enharia Ind. e Com. TArquivem-se
Ltda.
N 9 538.095 - Heinz Gunter
de Veículos Felipe Raguza Ltda,
N9 653.269 - Wandorar- ; Werke ipidt.
gs nrocessasY.
Aktiengesellschaft Koln.
•
N°
538.568
David
Oliveira
AuNo
574.110
SOL
Serviços
de
.
N9 653.309 - Lidastrlas Reunidas
SECRETARIA DE INPORMACeSES
tomóveis Ltda.
Orientação Legal, Ltda.
Polyvideo Ltda.
TRANSPERMCYA -DE TECN9 653.415 - Comercial paulista . de No 540.378 - Pavimex Assistência
N9. 575.344 - Sociedade Comissária
NOLOGIA
Vidros Planos S. A.
Técnica de Prestação de Serviços em Iranda Ltda.
N9 653.440 - Sirtica;''clo ! Brasil &- Geral.
N° 578.380 - - Ind. Metal/Ir-Oca
RWil. 27 de abril de 1071
nadada Anônima Industrial de Mo.
N° 541.417 - Ublr Ltda.
Carola Ltda.
tares Caminhões e Automóveis.
No
542.049
Cabil
Consõrcio
No
582..471
--'Hospedaria Cacique
Exigê.ncias
N9 653.581 - Rianstar Confecções
Adm. de Bens Imóveis Ltda.
Ltda.
Indústria e Coméycio
GIasslite Ind. de Plásticos Ltda.
No 582.747 - Comércio Transpor
N° 542.050 - Auto Viação CaireiN9 653.582 -- Indústria de Calça(Junto ft pat. PI ny 64.1(11) Date e
tes Representações Miper Ltda.
ias Ltda.
dos Onix Ltda..
•
assine a petiçffo de fls. 30-81, o proN9 653.587 - Distribuidora Fa1/4rina- , N 9 542.246 - CIa. Adm. de !Bens
No 583.043 - Cadal Cia. Indusfrial curador da reauerente. .
cautica Serv. Farma Ltçla.
Caravanas S. A.
& Gibbs. Limited (junto it
de gabão c Adubos.
N9 653.609 - Cartonagem Argatia
N° 543.396 - Corona B. A. MeNo 585.177 - TOR6P Construções nat. PI n9 81.090) Apresente nova
ca Amparo Ltda.
orocuracRn
de acôrde enin a artigo
e Engnbaria Ltda.
N9 653.639 - Malharia . :Not .Mo- talúrgica.
162 do C.P.I..
•
N
9
543.968
Vila
Rica
S. A. Parris Ltda.
N° 585.682 -- Vanches ChurrasAeroauip Corp. (Junto ã. pat. PE
Iiistalado,
ticipações Industriais e Agrícolas.
N9 653.648 - Universal
gueto tida.
n9 83.469) - Apresente nova procura,a rtai.
ra Ltda.
No 545.349 - Entregadora Saraiva
ek/ de acôrdo com o art. 162 do CPI,.
No
605.781
Min
.
Publicidade
Li653.650
Metalúrgiett
Ján
Ltda.
N9
Ltda.
Conterma, Construtora IndustraI 6
mitada.
Na 653.656 - Bar e Lanches grisTennotdcnica 5. A. (junto tt, pat. Pit
dunga Ltda. -. Arouivénias.C• ida 'pro- No 546.420 - Ttalma á. A. IndúsN9 605.972
Emprêss
Limpadora
tria de Mobiliário.
)•• •
119 83.799) Regularize o original dai
cesses.
Modelar Ltda
'•••
N° 546.698 - Pront 'Feed 3, A.
»rocuraeão de fia. 13 que nào acità
Foram mandados s argu¡vay.. , os Mecanizações C,ontávels,
• N° 606.743 - Crefisa S. A. Cré- datada.
Processos abaixo mencionadOSt,.•
dito
Financininento
e
Investimento.
Misslon 1VIanufacturing COMPant
N° 5446.700 - Front Freed á. A.
No .610.778 - Asecal Engenharia ' e (junto à pat. PI tênno 163.338) Ame-,
N9 478.432 - João D'Aurea.
.
Mecanizaçxes Contábeis.
sente a tradução das fôlhas 249 e 250,
•-n,truci'ws Civis Adm. Ltda.
N9 485.275 - Erraartn '_EMptaéridiN 9 546.724 - Representaçães Tratnentos Promocionais S. C.
.
N° 612.640 - Fernando Maria FerGçrhard. 8ohnelder e iliçrnardo
N9 493.208 - Walter Peres 40C
Imre Ltda.
reira,
g ehlehvaraer (juntó à pat. PI têm+
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í4?75.979) . Paguem a retribuição Coraespondente à retificação do nome do
gi-depositante Geral Schrader para
alarhard Schneider.
Akzo N. V. (junto à pat. PI rêtUos 198.181 - 192.789). Pague mais
iwa retribução relativa à alt, de
liornes de Algemene Kunstzilde Unie
tO. V. para Akao N. V,
Diversos
J. Construção Comi e Ind. Liaitado (junto à pat. PI têrmo número 209.5011 . arquive-se o pedido
de anotação de •ransf. por falta de
.'limprimento de exigência pubPeada
tio D O. de 26-1-71.
Veb Werzeuçkainbinat Schalkalden
(junte à pat. PI tarmo 164.100,. Arauive-se o pedalo de anotação de
traiivf. de acôrdo com o § Único do
soa. 161 do CPI.
Varta Aktengesellschaft (junto ao
• saistro 66.417). Nada há que deferir
quanto ao pedido formulado com a
Petição 63.693-63, tendo em vista que
o presente registro nao foi prorrogado de acordo com a informação da
S. P. Ré.; não ha nada que deferir,
portanto, quanto ao pedido de anotaao de sede.
Produtos Químicos Ciba S. A.
(junto ao registro 344.439). Arquivese o pedido de anotação de contrato
de exploracão por falta de cumpriManto das exigéncia formuladas no
D. O. de 3-2-71.
Wallim Cruz de Vasconeellos (junto
aos registros 318.113 - 318.128 318.129 -- 318.130 - 318.131 e ..
324.159). Arquivo-se o pedido de
anotação de trans!., por falta de
cumprimento de esfigência publicada
no D. O. de 3-10-69, eis que não se
encontra junto ao R. 296.276 a prova
do arquivamento na Junta Comercial,
da Ata da Assembléia Geral Extraordinária de 29 de maio de 1964 (fls.
A7-18 do R. 318.126).

DIÁRIO OFICIAL (beça° !lu
Produtos QuimicOS Ciba S. A. (junto ao registro 257.873). Arquive-se o
pedido de anotação de contrato de
exploração por falta de cumprimento
das exigências publicadas no. D. O.
de 3-2-71.
Produtos Químicos Ciba S. A.
(junto ao registro 285,190). Arquivese o pedido de anotação de contrato
de exploração nor falta de cumpri-mento das exigências publicadas no
D. O. de 3-2-71.
Produtos Químicos Cibo S. A.
(junto ao registro 273.571). Arquivese o pedido de anotação de contrato
de exploração por falta de cumprimento das exi gências publicadas no
D. O. de 12-2-41.
•
Retificação de Pontos
Ne 163.368 - Aperfeçoamentoa na
fabricação de tubos em espiral Shellmar Embalagens Moderna, S. A.
- (São Paulo - Pontos publicados
arn 22-4-al.).
Ne 163.413 -- Estrutura de carroceria de caminhão e meios para sua
montagem - International Haraester Company - (Prioridade depostaaa nos Estados Unidos da América,
em 14-10-63 sob o n9 315.791 - Pontos
publicados em a2-4-71) .
Ne 167.024 - Aperfeiçoamentos Introduzdos em processo cie obter cópias
em livros comerciais -- Oscar Singer
e Dobrovel Knize - (Pontos publicados em 22-4-71) .
Ne 168.675 - Arfra. njo reversível de
máquina para nooklar artigos de radpa.
- Keyes Fabro Compa.ny -- ',Pontos
publicados em 22-4-71)
N9 174.454 - Um proces.so para oroduzir artigos termoplásticos moldados - Vaessen-Choemaker Hotdang
N. V. - (Depositada em 29-10-65 -Pontos publicados em 22-4-71).
N9 182.522 - A.perfaiçoamentos em
ou sôbre corpos aquecedoras para uso
cm eatoclos aquecidos indiretamonte,

revestidos com urna camada do consistindo preferentemente de alUndna
pura e com uma camada escura consistindo de uma mistura de partículas
de óxidos metálicos e partfeulaa de
côr mais escura - N. V. Philips'
Gloeilampenfabrieken - (prioridade
depositada na Holanda em 4-9-65 sob
n9 6511572 - Pontos publicados em
22-4-71).
• N9 163.443 - Ap erfeiçoamentos em
ou relativos a vistas ou quadros fixos
- Sound Slides (Proprietary) Ltd.
(Depositada em 15-10-64 --- Pontoa
publicados em 22-4-71).
Ne 168.257 - Prensa a alavanca
para conexões ae cabos elétricos -Burndy Corporati011 (Prioridade
depositada na Alemanaa cm 12-12-63
- sob na L 45_597 VIIId/21c,
L 47.465 VIIId-21c de 2-4-64, número
L 48.025 VIIId-21c de 12-6-64 e número L 43.160 VLIfd-21c, de 1-7-O4 todo de Mendonça - (Pontos publicados em 22-4-71) .
N 9 167.961 - Colete de resistancia
para pescaria - Carias Antônio Portado de Mendançu - (Pontos ptblicados em 22-4-711.
N9 175.859 - Embreagens de discos
múltiplos ou de chapa de pressão Borg 'VVarner Corporation - (Total
de 6 pontos apre ,entadas - Pontos
publicados em 22-4-a l) .
N9 177.136 - Comutador Rotativo
e conjunto de alavanca de contacto
para uso no mesmo - Globe-Union
Inc.' - (Prioridade depositada nos
Estados Unidos da América em 12 de
fevereiro de 1965. sob n ç. 432.146 Pontos publicados em 22-4-71).
N9 177.241 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a elementos de escrita Mircea Profeta - (Poatos publicados
em 22-4-71)
N9 178.074 - altivo processo para
escrever música para violão -- Uriel
Fernando de Aze vedo - (Pontos publicados em 22-4-71).

Abril de 19/1
/V 177.752 - Sistema de ignição
por centelha - Josepn Lucas (InamCies) Ltd. - (Pontos puLlicados em
22-e,,,71) .
IV 180.287 - .Conjunk, de peças
adicionais para vestimentas de boneca especial - Manufatura de :arraquedos Estrêla S. A. - (Localizada
em São Paulo - Pontos publicados
em 22-4-71).
1V 180.894 - aonversor de anologia
para digital - rriternatonal BusineS
- Machines Corpora ;;Ion - 'Pontos
publicad,os em 22-1-71) .
N9 180.1(01 - Ligação de pavio entre as bocas de conexão cie uni tacômetro e o encaixe terminal do tubo
Protetor da eixo motriz ficai\ el do
tacômetro - V D O Tachometcr
Werke Adolf Scbindling GMBH (Prioridade depositada na Alemanha
sm 3-7-65 sob n9 V 38.793 1Kb-r.20 -Pontos publicados riu 22-4-711 .
1V 180.928 - Processo e aparelho
de refrigeração - Chemetron Corporation - (Prioridade depositada nos
Estados Unidos ria América em 1-7-65
aob n9 468874 - Pontos publicados em
22-4-71).
No 181.102 - Tecidos para a-lanar
solenidade de memoria de haste. construção e processo de fabricação The Y.7,tonal Cash Register Company - (Prioridade deposiiada 1 1. .M Estados Unidos da América em 6-8-65
sob 119 477.794 - Pontos pohleados
em 6-8-65 sob no 177.794 - Pontos
aublioados em 22-4-71).
N9 181.565 - Moo ao acabamento
em tambores - The Carborundurn
Company - (Prioridade deoositada.
nos Estados Unidos da America em.
`.- 6-7-65 sob no 414820 -- Pontos aos
blic,,ados em 22-4-71) .
1V 181.635 - Processo de medição
de intervalos de tempo e dispositivo
para a sua aplicação - Commssariat
L'Energie Atomique - (Pontos publicados em 22-4-71).

-
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LEI E EGULAMENTO

DIVULCAÇA0 N.* 1.U31
Preço. ;

ear$ 2.00.

, ,vaNra
Na Guanabara •

Seção de validez: Av. Rodriguez A!ves.
Agência Is Iginistrio da Fazia
Atendepag

a pedidos peio Serviço de Reexabialso Poetzta
Em Brosilia
\t4 sede do

DhaRf0

Sexta-feira 30 •

'7i 1797
-trznp

_

PO T•S CA ACTERISTICOS DOS PEOIDOS
DE PRIVILéG0
MMO D2 181.296 dé 14 dó Julho de 196$
'Requerente:. N. V. PHILIFS GLOEILAMPENFABRIEKEN - HOLANDA
Privilázio de Invengâ0 "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A 5UP0PT85

ção complexa ficando lidada com

C)

motor comportando bernes de ~Nb.

tacão elétrica a um circuito do resfriamento.
Ponto n 2 1 do tot01,de 6 pontos apresentados,

84IbIENTES PARA PEÇAS ROTATIVAS DE MAQUINAS'

,

2/

REIVINDICOU:1
1 - ÁpefeiçOaniefltOS em ou relativOs a supOrtes resilientas
Ca peças rotativas de máquinas, destinados a sustentar os mancais de
apoie dessas peças, tal seja, por exemplo,' o tambor de u'a Máquina para. tratamento de roupas de uso por lavagem e secagem centrífuga e
outros que tais, com respeito a una peça estrutural fixa, suporte ázi
te Compreendendo um sistema elástico composto de certa quantidade do
elementos resilientes e dotado de um centre elástico, caracterizados
pelo fato desse centro,elístico coincidir, pelo menos aproximadamenti

TERMO Ne 181.996 de 10 de agasto de 1966

Com o centro da massa ou centro de gravidade da peça estrutural real

Requerente: PETER PILZ - SANTA CATARINA

1ientemente apoiada.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dj

Privil4gio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS Em ISOLADORU ELETRICOe

positado na Rapartiçãé de P atentes da Holanda, em 17.d.: julho de 1965
sob o na 6509288.

REIVINDICAÇOES
1 - Aperfeiçonmente's em isoladores elátricos, do genaro em que (11;
corpo de isolador é fixado em uma haste metálica de suporte e monta1

Ponto n 5 1 do total de 23 pontos apresentados. .
13 ,14
12
18
11
18

atraves uma bucha intermedieria, caracterizados pelo fato

de que

a,

bucha de fixação á orá-moldada em um material complacente "e isolantee
tal como plástico, borracha ou similar, com uma configuração substana
cialmente semelhante ao contárno da cavidade ou parte Oca prevista tdD
referido corpo do isolador.
Ponto n 2 1 do total de 3 pontos apresentados.
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V!' "53 do 8 f' -y•O' s • de 1.66

Rev,rente: MICRO-MEGA R/A. -

A

Privilégio de IntençãO "DISPOSITI ?ERHITINDO A ÁtilfitiTMErtfaCA
a O REsFRIA11INTO DE UM M0TC1 PARA :., AR2LHO DE EXOlf

WERMO X9 182,619 de 14 da Setembro de 1966.
Requerente! GUBA-UHRENRORWEIME, GUSTAV BAUER K,G. - Alemaahz
1,rivi16die4e Invongáo g "PULSEIRA DE RELóGI0 , APARELHO E PROCESSO
TAPA SUA YABRIOAQ2(W0

BRI1/1rDICN:Us:
1 . Dispositivo permitindo a alimentaa0 oldtrioae 0.reaf3iamento
do um motor' para aparaho dc mão caracterizado por compOrta2. 0-esender

Umente Uma canniliaçãO complexa constitdda por uma capa estanques o
flexlvei, no interior de qual são colocaloa OS fieis de alimentagão
letrica do motor, uma das extreml eiadOS d &
l oana1iza00 complexa ficande
ligada com uma tomada de correntweetangne especial comportando= 4:#
Condutor pondo em comunicaÇão o espaço interno da capa comuna rente.;
de fluido de resfriamont0 de motogl 'a omtrà extremidade da eanalixa

PaivindioaaWeel

11

...1121a pulseira de relegio em duas pegas j caraoter.icao
fato
de
cada pega compreender uma camada superiu de mcCe.,
do pele
rial,em lençol plástico de tenacidade xolastivamente 'baixa 9 uma câ,
mada Mediana, tecida de fios de resiatencia a trago relativamente
elevada, uma camada inferior de material em longo/ pldstioe de tea.
nacidade relativame.:te baixa, a uma alga apropriada .por8 agnagn
de um oino.de mola forMada numa astremidad0 da vega

1 799

SeXta-teira ZR)
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MARIO OFICIAL (8",t4b 191,)

'Ponto n§ 1 no .ktetal de 24 pontoe opresentodos.
•-'.2:',Ef0~ermr.-2rGr.

g

•
~girando a woltA C dito eixos uh ~Mele Cuoackoo do elmo
tia dita periterãe 9 is chaves tlo enderego e do fungo sendo enepoate G
u vem fie cacear em lama condlgEo quando ma
mrsupaeas do ta% gosma co
tiaulor de chaves se encontra adjacente as mesmas, e em,ontrosonesitoe

If

F I G. I

Q97/til

he 24

2ERND Nu ite.b62 - 14 de setembro èee 1966
D7scuerente: TRUE-TRACE CORPORATION - E.U.A.
a'rivilégio de invenção "CONTROLE DE CICLOS PARA UMA MÁçyiIVA FRRRAMISNTA
WIV1NDTCAçGES

1 - .ontrole de ciclos para ama máquina ferramenta ua tipo taea.
do uma mesa, uma primeira corrediça montada na dita tesa, un primeirocorrediço montado na dita primeira corrediça, una segunda corrediça amontada no primeiro elemento corrediço, um segundo elemento corrediçopontado na segunda corrediça, as corrediças tendo eixos respectivos,
tem não sendo paralelos, e os c3ementos corrediços movendo-se ao longo
dos eixos resoectívos das corrediças, uma ferramenta cortadora, um suporte para uma nega a sor trabalhada, um gabarito, e uma válvula de traçedor incluindo um estilete adaptado para traça:, o contorno do gaba
rito, e vàlvula de traçador e o gabarito comoreendondo um nrImeiro par
e a ferramenta cortadora e a raça em trabalho ' constitUindo Um segundopar, um membro de cada par sendo montado no segundo elemento corrediço
a c outro menbro de cada mar serdo monaado na mesa, um órgão motriz do
primeiro elemento corrediço, e um órgão moariz do primeiro elemento corrediço, e um órgão motriz do segundo elenento corrediço, o órgão mo
"triz do primeiro elemento corrediço sendo adaptado para soves o orimel
a7o elemento corrediço com relação a mesa ao longo do Primeiro eixo, e
• órgão motrfa do regando elemento corrediço sendo adagtado para mover
• segundo elemento corrediço com relaào ao Primeiro elemento corrediço ao longo do segundo eixo, pelo manos um doa Oitos órgãos motrizes esteadó sob o controle da válvula de traçados, de onde variaeOes no Contorno (.o gabarito serem seguidas -elo estilete e ducliceds entro a
:ferramenta de corte e a peça em trabalho, óraão de força motriz anlicí
'Ireis seletivamente diretardnte aos ditos órgãos motrizes ou através da
'Válvula de traçados aos mesmos óreEos motrizes, a seaeção dos quais se
cualcuer déssee órgãos motrizes se ...cher sob o controle da válvula detraçador, e - mesma seleção, se aualc:cer do mesteos órgãos se achar acic
21ado. diretamente pelo dito órgão motriz, exemplificando funOes selotj
leas, o dito controle0e ciclos careeto'aarand oese por. compreender: -uma
alimentação de força incluindo primeiro o segundo terminais; um inimero
de chaves de limite disportas no pescurso dos ditos elementos corrediços com cada uma tendo una condieão condutiva e outra não-condutiva,cn
a jas condiç5ez são seletionávois Via de contáto com um respectivo ele Dento corrediço, de onde o movimento de um elemento cor7odiço p ara uma
dada localização atuar uma resnectIva chave de limite trocando a sua 'condição condutiva, cada uma das mesmas ceaves incluindo primeiro e so
I
gelado terminais, os quais resultam ligados condutivamente em uma condl
gão e deslázóos na outra; um dimero de chaves de endereço; um nómerode chaVes de. função; cada uma de ambas as chaves tendo uma condição Condutied e ()Atra hão.f,condutiirs, as quais são selecionaveis e cada uma
das mesmas chaves tendo um terminal da força e outro de sal.da,os priveiros tsrminals do tiidas as Chaves de )1mate eendó ligados ao primeiro
terminal da alimentação de fOrça, de um respectiva chave de endereço,Ce terminais de força de 'Vidas as chaves do função sendo ligados ao
primeiro terminal da alimentáção de kOrço; um controlador de chaves,
0001aXeeíAensk uni tambom COM um eixo de rotegão o tambor tepdo, uma perl

quando isso no se ver4ficap de onde a disposigh doa atuam:iodes o
chaves na dita periferia com reli* as chaves de . enderego do Aingttolo
prover uma seingo de enderegos,e de funOes respectivas som rolugh
oosiOes angulares do tambor; mma.dispositivo gradadorpcn; gaser
o tambor incrementalmente, e sutil inclui primeiro o segundo toratoi
nais, os terminais de saida de Vidas as chaves de enderego sondo limo;
dos ao primeiro terminal no dito elemento de bradagão D cujo outro toffie
sinal 4 ligado ao segundo terminal de ,alimentegao de Rorgas um iXtmerso\
de controladores de eunOes, Cada qual sendo efetivo no sentblo.d0 ODA
trolar uma funtâo e.cada qual ten do primeiro e segundo texPannag O
primeiro terminal de cada controlador de função' sendo ligado no Uildp
Ver

nal de saída de uma respectiva chave do função, e o segundo terminam
de função sendc ligados ao segundo terminal cio aliMentaç go do fon% ao
onde, como o tambor assim disposto e arranjado de forma a atmar.uma.4
da chave de en p dereço e de funçãO, a função continua até' n WeepeetiViloy
chave do 'limita: ser atuada, consequentemente fazendo avango v .n taMbaw
para uma nova seleção.
Ponto e 5 1 no total de 19 pontos apresentador.
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TER'a0 N 5 183.260 de . 28 de setembro de 1965
Reoaerente: GERADO aNIONIO Z1ARD1
GUANABARA.
Privalógio de invenção "APERFEIÇOAMEN20 EM OU REFCR3NTE MARILEASO
BEIV1EDICACGES

1 - "APENFCICW,MCNTO EM OU REFERENTE A wil242" . earactorizod0
Falo fato de caLpreender um estrangulamento efetaado pouco abaixo da
b(Sca 'superior dA manilha '(ficando 'dita boca, com o CiÊmetl.'o normal
para receber um,' manilha comun) e o aumento do diamet .ro da secção
-rizontal iater:
o qual irá diminuindo para baixo aotingír bO.0
ca do saida,.
ando esta o diS'metro igual ao do daeo estaangalamente
Ponto n .do total de 5 pontos apresentador.
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:BRMO N 2 182919 de 16 de setembro de 1966
alegue:rente: AUTO UNION G.M.B.R. ALEMANHA,

1 . Premesse para cortar metaia medianta maçarico a ah, eacaot4
visado .porpomp.roon,dor .os sst4gios , de .pr e aquecer.:p,prtigp zgetf410.0

Wivilegio de InvenÇão "SISTEMA DE DIREÇãO CO} OREHALHEIRA"

ear Cortado, medianteapiicação do uma chama preaquecadora, e soprar a
um jato de.oxi4iio cortante sObre, o,artigo . ; _cortar,. cujo jato do 00
xigenio ,cortante 4 encapado ou envolto concentricameris por um jato ta

21LEIVINDUFACOEQ
1 « Sistema de -diíeção com cremalheira, própria ;Sartionarmente
'Wire vefoulos motoripados e em que a cremalheira com noção transver.
Sal circular, porem achatada em um lugar, 4 mantida em colatioração

Com o pinhão por meio de uma bucha de deslizamento que engrene no man
' Oionado achatamento o se acha sob a ação de molas, carabteázado pelo
tato de que a cremalheira obliquamente dentada engrena com um pinhão
Cuja circunferencia externa decresce na direção das duas extremida
dos dos dentes, apresentando,;assim, o pinh -ao, em corte lOngitudi

kular de oxigOriio de blindagem, _o qual o , Move com uma velocidada SIOQ
Por do ame a do dito jato de oxig;aio cortgnta..
nnalmenta Adepositaate reivindica a_ prioriddC aorrospondea
te pedido, depopitado na Repartição de Patentes do Japão, em 26 do MI
tubro 4_1965, Aob.n2,65.303/1,96.,
Ponto 112 1 do total d.e . 9 pontos aprsdont-ndoS4

imaginério, um aspecto abaulado na sua circuakerencia externa.
Elnalmente a depositante reivindica g prioridade do oorrespon
dente pedido depositado na Repartição de Patentes da A1eman4, em,18
de setembro de 1965, sob o n2 A 50,292 II/63c.
Ponta no 1 do total do

4 pontes'apíeseotades.

ng.
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173
125
13
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Requerente: JOHANNES JOSEPHUS HEITgRR- HOLANDA.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO E . APARELHAGEK PARA REVESTIR O
LADO INTERNO DE. UM OBJETO oco (TUBO) COM UMA CAMADA DE RESINA =,

12b

288M0 No 183.454 'de 6 de outubro de 1966
Zequerentes

INTERNATIONAL

Privilágio,de

-

TERMO' N 2 183.360 de 11 de . Outubro de 19-66o

BUSINESS MACRINES CORPORÃTION4.U.4

Invenção "APERFEI:AAMENTOS EM CABEÇOIR . DE IMPRESS10
PEIVINDICA004

SINTETICA"
Reivindicacães.%

1.4. Aparelhagem para execução do processo

r8-,/

/ . Aperfeiçoamentos et cabeçote de impresiao,:ceractNrizadoi"'n4

a'supekfície interna de' umproduto Bco(tubo): ,'tal 'coma -1/

10 fato de compreender, em combinaçãoT um invólucro esféricos trunca
do; caracteres formados na parta esférica de citado invólucro? uma..
peça de manIpulaçãOLuma , tampa montada numa extremidade do referido.
invólucro, sendo a citada tampa adptada , Oara fixar e retendo a refe.
da peça de manipulaçãó em movimento limitado; um elemento provido.
Ae jbraços finos adaptados a abrir o fechar; o meios móveis com pelo:
Menos uma supbrficie"exee'ntrica, sendo os-citados melos.mOveis ligados ao citaddmaniptilador para se. moverem com o mesmo e estando ligadoa, através a referida superffcie excOntrica, ao referido.élemento.
provido dg braços, para comandaras citadas posições aberta.a fecha,
de do elemento provido de.braços.
Finalmente, a depositante reivindica, a piloridade do correspon.

descrito ng e.Specificaaão da patente britânica 1.020.253, com umg/
camada de. resina sintética mediante Intermitente aspiração ou a3-/

aente pedido depositada na Repartição de Patentos dos Estados PaidoP
da América do Norte, em 6 de outubro de 1965i sob o'n2
Ponte n2 .1 do total do 10 juntos aPresentadca,,
'ORNO 11 2 183.125 de 22 do setembro de 1966.
R4queronte: KAbuSHIKI KAISHA TANAKA SEISAKUSHO - JAPZU
Privi1ég 1 0 do Invenção: "PROCESSO PARA CORTAR METAIS MEDIANDE,MAÇARICO
Jt. GÁS COM ZMPAGO DE UM GÁd pE nLINDAGEM, E UM DISPOSITIVO/R/PA snw
TAR O'PROCESSO4

,

piv iup yakaga

;

N-'

pro de um mistura de ar e reg ina,sintética pulverizada através
do tubo p reaquecido (por exemplo super.:poliejmidas, páliésteres

4

-/y

Oloradoe e.nylon) estando .uiparelhagaM provida de um reoipies/
te para a mistura do.0 de r esind'eintética Ohm o ar e para man-//

ter a referida mistura em 'uma ' condição.de •lotaCão, com um dispol4
eiti vo Para geraCão de uma sub-pressão L com órgãos sôbre os quais/
o produto . Preaquecido, a ser reyeatido"internamente; deve ser
xado, com tubos e , órgãos de contr8leantre o tcciÇ lente de mistu«,/
ra de ar e resina Sintética pulveridzada, e o dispoeitio de aub4
pressão, e cornos árgaos'de fixação para a produto.em tratamento/

em que 'o produto "preaquecido r:or meio de 'elementos prendeddres
afixado a uma placa que, atkavés de m furo, eatá evoonexão.00a-,
p recipiente adutor ' dá mistura de ar e pb da resina sintética
porst
interconexão.delama válvula detentore9 do paseC ' que no fliAnge•in-/
ferior do produto Oco deté:aegura um g. peça de sUcção

;.oue,Por moi@
de um tubo flexível provido de uma,válvula detentora 0
.dstá oonepv..
tada à um , - lciPiente de vácuo, c^-racterizada IA., fato dei
,
.•• .
,•
!
"! •
válvula ot:turad -ora 'n a' - ad4ão da mistura de ar c yé consiete,
siumS 0,
«4 1vula dS contrtle o distancia "provida de um
á sede(4) CM md poz&J
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beiZo uum dioco podo mober-ae para citei% e para 'baixo cone0aad0 a a
Vala bento ac embola (31) a terminando em aan colar duplo (35) ag.an'
@oatr( ao guai assenta c lado superior de uma .forte Mola de Canta
cujo lado inferior aaasenta uma mola preeoo;a Metia faria./
e36) e aw
oa (37), atm o qua o aabolo saato .(31) é 'naval para cima e para-//
baixo gut um cilindro (33), estando o espaço do cilindro por oima-f
2P ambalo (21) conectado a. um tubo adutor (55) do ar comprimido
(am que cata montada uma válvula de contraae diatancia(39), cosia'
cama ta tubo de evacuação do ar no qual está montada ta laula dO
eontraac á dictancia (41), e em que no espaço' de cilindro, por bai
dl() do ambolo çalto (si) eetá provida uma abettara (34) para avar aéa ar.
Ponto n a 1 no total de 5 Pontoe aPaaaérlaaaa.

WERNIO N 2 183.175 de 26 de aeteabro de 1966.
Requerentes RADIO CORPORATION OP
Xa.ivilégio de Invençãot "DISPOSITIVO SEMICONDUTOR WE óxipo DS
METAL COICOARACTERISTTCAS DE:na/10'1711MA APERFEIÇOADAS".
ReivindicacSee
1-Dispositivo sealcondutor de baldo ae.mexal cara
Oaracteristicas da capacitancia aperfeiçoadas tendo efeito do dna
ao, tendo uma aniaa damada de material semicondutor cristalino, ta
Sendo que a cr a aa inclue uma regiao deafonte e UM regiãO dg (in
no espaçadas , Irn da outra e um canal entre ditas regiãea, dite .
°anal ligando uma região á °atra para prover um caminho para condl
toros de carga entre elas, uma película de alta resistividade abaa
bre dita_camada entre ditas regiãos, e um eletrodo do entrada aaa
bre dita película e sabre dito canal para cadtroaar e flua@ d'e
Pronta através dito canal, sendo dito dispositivo de campo Unica,
terlzado porque ditas reaiOes de fonte e dreno se estedam Aubstap
Oialments por tada a espessura da. dita camada,
Reivindica-se a prioridade da aoraeapondenaa ao
pedido depositaao"nos E.U.A. em 27 de Setembro de 1965, aob O nea
516.523.
Ponto n a 1 no total do 15 pontoo apreaoatadfflao
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WUM0 Rd 183,474 dó 7. de Outubro de 1966.
Noperffitet MEAR SIEGLER t Inc.- E.U.A.
eni0Pit&Goz DE aSSENTOae
Whilitrgio de Xhvonço
aMeivinaiedcães
1.-Uma montagem Co nosentO, caracterizado por ~pena.
ar6ação do ~testo ligado c 11119Ê-2

4irs uffi aradigíz de 'mento; uma

Ormadão de tumente poro eovimonao eructai:lá ÇOIX relogila Â Mnage
adm de colocação ligando dita armação do onetát0 0 dite nrmaga'a
de nemente para articular data armação do enatai* antro Una XPOW
014 perpendicular e váriaa poeiçOes reclinadas} um conjunto de ROO
aças° de.daboça ajustbrol .lig ado a dita, arMagão . de enata% para ....
VeEw3e re1a9ão a dita arma4o de ostoBato;'moio da wotor opor,
.trol,pako'produzir movimento rotativo ,Inclainda primeiro e 002pad
do tiU00 deedoraigem ajustados a ditd meto to motor com onda »5 o
edito meios do'ombraisgsm-acictréyal-pars' rtanmaitir sursrimente
'ret'atio'da'' d ito datar; pktootO kbia-~unemiasor do moviáonte Stb,
do 8O00aaaal
aoioeOi óib
trdatmltír~ltabaeoretativo
e.ditó
voi-liara
lid.:Wei'brba'ajUetá
pa
pgo
40
bote,
.di-44)
¡pá% ,des'Aolit-6:sio , d‘ roe15. oeh os~er-do
mover dito conjunto com relação a dita armaglib di ~Apto§ e nen
do EDU troimicsor do CoYi%ottto ltwode pkwthedmd gd CCM 58W
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ao.colv0agRo pata..enit22
'&2P1eco8 o dUa
a di to moio do oólooag g o a paxtiv d3 Alto 3Ø&J e9ttwrzog-9,
bSonav 06 eunagRo go ono8gtoo
231rra8Von-co c prioridaC0.áõ acenegenao gAlo S-eZd
22 CO Putubra @,o
RO r0 rp,o,e4z
g3ãàâW,(4 3k;:S 2,91/eas
ZWA0 23 1 W.tat1 ga

nnalmont0, a Cm:isnot° wolvinalea a pwlowidudo de emospoaflont0
dido depositando na Repartiqão do Patentes dos Estadqs unidos da 4m49.
08 do Norte, em 9 de novembro de 1965, sob o m g 507,010.
3'000 MA 1 do total do 10 pontos apresentados.
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2EBEDM 184.204 de 31 de outubro do 1966
Requerentes SOCIEd. "PER AZIONI FERRARIA.. ITÁLIA
de. Invenção "PRO 'oESSO PARA PREPARARMATRURS PRZ . SENSUgm,
IIZADAS PARA 'MUSIC, EM OFPEST 2E00 PBOPBIEDADES.APERFEIÇOADAS
PRODUTO OBTIDO pom Ás manasu
REIVINDIOACONA

' 2111Y4 AI le4.1.5.4 do 27 Ao outubro de 1.966
bquerenteS INTERNATIONAL EARVESTEii COWANi 11.Ú.a0
?Migai° do Invónçà
ADROUUIGO.D3 vaalAUM a anc122,a
99m:v
1DX 0/1

do frgiadorl h docolorci9t5o em
vo4t110
43 tipt) .C1 squapedo ètglá. radt0.21 do Pg0p)13.0g I20.10a1 da tánlã
iipst();10. Pettoildia• i6V74^44i 'io1420.oli do trtingeL913g0.eop1922,g o. o mo em
ter 159d á.08 'do .pkOpuloEpg . ffill fornaci.4140 de. combustfire1 iam/nine
Jzoloc
do :idgutodn:dh combustivol para controlar sOlotivamont'S oloorà
''
grnnto 40.anábaWbi. .60 motor9 u?isistorA a..;; frelageM para aplichr 0
krUps cow .kolos do...propulno • doà. o fim dó diminuir A Marohà do•ve.£011-r
o'Pareda cómpleta, isioa:do comando de transmidsão aa'do =dm:.
gakpara colocir os mai0 da transmisslO seletivamento em ima Unica énp
ro várias ralndoà.do transmissão pare: frente-ou re incluindo:uma:0
:posição ,neutra ou de ponto-mortqi dito dispositivo automátioó operando
IdonoomitaRtemente com . 1ss meiOe do • Oà9n40 de transmissão quando fór
feita uma mudança parao'pento morto ou atras do mesmo, caracterizado por 'tIma vá1t;u1a,de contróle 'ciRrolaqao de tiánemissão desiocável
Ditintóando .umn linha inci.pal de'fluido sob pressa° a uma vílvula de
aontróle dellAnzó quando a Mesma estivo; na posiqdo corresPondenté ao
ponto .morto,. a' Válvula de contróle da fluxo permitindo a passagem de
flUido sob pressão para um melo Ao comando da Válvula acoplado mecani.
camentwa uma válvula de Oontrgle de.transMissão deslocável que possui
o

íiftogooltVao ott.tob4i9.co

uma posição neUtra ou de pontomorto e uáa posição de °Pernão, sendo .
que o fluido sob- pressãw age sábre O maio de comando de válvula para
deslocar a Válvula ' de contrOle de tranamissãO para a posição neutra
ga qual o s fluidp sob proso na linha, principal 4 dirigida atives a
válvulà. de contróló de tranemissão'para . um,cilindro de comando'de fre.
10 e para um cilindro.de .comando de forneeimento de oombustivel,-ditoe
Oiiindros sendo ambos. operáveis hidráulicamentó no senWo de reapeo/A
~ente aplicar os freios_e.10Ver o comando da fornecimeato da combustfiel numa diinão em que a quantidade de,combustl.val,fornecida
,4304n4da.

..• •_,

,0 Processo para preparar matrizes pra - sensibilizadas para 111113Q
81a0 positiva em offset tendo propriedades aperfe4oadas e produto o%
.tido com ao mesmas, usando o processo dias°, Oaracterizadó poreas
material OU materlaie fotosensiveis estão eia presença do una ra pina CR
Mistura de resinas não solUveis nas soluOes alcalinas usualmente of2o
pregadas nos processo tipo diazo nos tratamentos de reve1a§ão 2 gOrgES
permeáveis a ditás,soluçãos.
A requerente reivindica, a prioridade do correspondente;pedidoen
rpOsitado na Repartição de Patentes na Itália em 2 de novembro do 1969
•
sob o nP 25/93, o em 18 de outubro de 1966 sob o na 42424/66s

Ponto mA I do total de 12 pontos aprmsentadoso
020.10 Na 185.152 de 7 de Dezembro de 1966.
Requerente - REITOR EPFENDERGBE-Sa o '2aulo
Fivilógió de Invençãos "NOVA DISPOSI00. 2M 000 1IJ22011 1))3 01A
PARA MOTOR DIESEL".

Reivindicáju

.Nova disposição em canc.injetor de óleo para motOgP
(30%
dineloaracteri zada ossencialmente pólo 'foto do cano injetem'
por dois elementos ou canalisaçOes distintas 0 independenteas, 101%
eterna ligada diretamente . á bomba injetora do óleo, e outra lopi
terna ligada diretamento ao cabeçote do motor, prevendo - 20 Va ga e»
a Jungã o de ambas meios de conexão e mofo de veduçãO.
ponto ac 1 nó total de • pont'es,apresentadoa..

(WWWWW::W
uuz Sexto-feire SO
92NO" II R 184.516

Abril do 1979
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14 doRovemtiro:do 19-M

taidendo-se ambntanoialmente retilinearmente doudo a dito

aequerenteR R. WAWHIMA OU.142..ao IsaU10

de entrada no estator Pará a dita abertura dmaída do oetatow

..?rivilégio de InvenOlos 0AURELHAGÉM TABA TOBITEUMIRIWO COM,

Tdmon 23402AD YALTIDO0

r@lação proximamente °apagada e divergente, oxterlorMeutO um torne
; . do dito eixo 'longitudinal
2onto* mah 1 to total de 22 i?ontog tuprooeutatqf
20

8-

ãpellparelhagem-pará fornecimento de cembustiyel gde
.9rOpand.5101do. consioto do um oopjunto.de dispositlyom para for
2Rocimenio . de quantidade conveniente weetéve& de combustível no I
£RotOgs cartoterigado por me constituir do'ume cabine.seoundéria.b.
o abaixamentd,de : pressU ligada ao "siao.nbeíto dentro do tubo da
,vaporizadqr 0 .atrav6o da paseagem de'pressaq; g . pelo fato de'a
PQ0Cgem p ooundírta.c o'bico . parn baixa vr,óc3dad6 betarem abertos
pôr ter.inetalado.
tloPrOzíPdi dadas. de vilvala'de apertO,
eirado oemi q, bico es passagem auXiliar que dontém um parfuso
Deguiagem que'at;re O oa atravès de díafragma.'e que'cotre
'eorga da . presslid do tubo do forneUment 's de ar do vaporizador
I fi9ormleio .da pOnsaggm de preásag; . e pelo fato de O Ciagragma fe.
l aar a:.y&ivula pog intermédio de umapolasendo via'a vélVnla.

WÊRK0 IN 164.90,1 dg 28 de liovembro de 1966,
Requredtel HOOM MITSD-Inglater280

Dedunéariaabre 8 fecha, atravée de umn . alavanoa e de.notrdo
pom. a variagâo do . diagragma.que J . por olgt irei; varia de actrdo.
00m'a.prossão que•vem do tubo; de fornecimento de ar.atrafen

l'rivilégin de Znvong50! Ug iONAMENTO 702'MOTOR 21,ÊTRICO DE um
2alw.R M11.6qUINA .DE ZAVAllu.

5.nonegom ao. p.reseao:0 que Urve tombm

de tap ehafferme
lorm Oã quo O motor estiver parado.
Unto n!i 120:,tota1 2 ptAtod olWooDtDdADI
II

ReivindioWiee
1:-Acionamento por motor al4triod de uma parto GO
04quina de -lavar em uma ou outra de duae velocidadoe amplamento.

.0

ã partos, caracterizado por Incluir um. motor trocado depoloó tffi
do .umu polia ou outra roda de saída montada rotativamente em ame
Oixo9 uma tranemiesZo de baixavelaOlo comunicando e eixo G gudB

do Doida o incluindo uma embreagem centrífuga (referida como m
°abrangem do Maixa velocidade) do tipo de friogWo montada no oio
Ixtp
Um Ciepositivo cintrífugo para acoplar cs embreagem CaraltG
Volcdidade desacoplar.a embreagem do baixa Vraocidado auandoct
VelOoidede 41) motor exceder um dado valor o vice-versu.
lIeivindioa-oe aprioridade do correePondento pedâm
g9 GeP0D2WO re XpeZateatias em le de lomero do 19650 VoD O aMv

Tonto a h 1 DA total do 19 pOntoo. Bcreeontadop,

22E01 d 18.O0 88 9 de De@embr4 de i9dGe
Nquerantes UfAli COUSTRUCTION milun
Privilégio g @ Invengilos ndungWOR OMNTRINIO0 16.325N

nnn•
44i'd

,4%.1.0*

—

P •nn•nn•nnnnn~
/...,AMMIIR tINIMAPIP

01.-1.1i
7~

A

1-cooProosco saierítutS as aw. earmotorionde
Domprobtéer em eixo matado píga eálto de wotego . estdne MC)/
mo/
Nu eixo longÚudinal. um rotor:felto de um mategiel em0Ihe
Iffedq/
par
do
sumo
e
tondoArn
alo no dito eixo'parn irew COA:e
Odittle 4/
oopagadas na direglio do mesmo eixo longitukinolp d%a
gorados °apagadas na giregão Co mesma oixO lorgi.kdatakrzakee-/
atee P4*edoe tendo trembertura,de entrada ao em em geral @entra%
atraVée Cá mama ado atb O dito totorl oote tendo tma aberta
geriferiee de aaide do.or outro ee ditee parddeop01 cotatog, Sn.

•

•

AW

01.4018121% \

rerol,ma

n

uma'abertura de.eaída 7 do'ar do dito" estator adá no ente . 6 Perífa.

Wmibm.e álocg. usagnIvN2lems

e9 .4121m mt&ig

0

Al

CP

2

len

4m.2hihapnvo1ven8o , (o dite yotor o tendo par;
co parede oePagadadan dirootd do dito a' zo longitudinal. uma can
eum d6 entíada ao ar outro 1116 Cita g perdia de aotator em ginhao.
9anto radial o proximamente .upagada da dita abertura ao unida do.
Gb do um material

i 777 29

11.nnnn•n

'

FM,

'1111

g onta-fei r

~NO, OffelM. (.-1400

30

Abril d 1971 'PM

Offil6 q0.

moyagalri4Mtdoo i Oaftotogludíte . poto tad ie elealdWOUNIV

mhquipe de £abricar pneumáticos, caractexUada DDr
oprouentar um tambor radialmente expaásáVel 1no1uindo, polplaenoMf.

reoeptor do gargalo do rsoipiontkoomAtguldo k dgfflaaNVIsetiod,
inftriormeate interumpido pOr o bt urador'o4ibo.dotsdo ddlmtáojr.
externo de. aoloaanerto, obturador Gee provido delpoodom.ppootin
ro3, de se corresponder total ou .200M:tent@ oba3 oanalAo . dera
'carta do bocal ! estando Ratei Weriormente circundo* 041,parM
superior do bica (indutora do liqutdows . 0 oebegotR 4tegns04

1.01; p 20ã do d'de . Desomliro de ¡MG,
20(00rOfttd6 ,. TUE GoODYUR TIfl /t • RUBOR COMPANY-14..ffdie
Niell4gio do Xnvenoãot • WITANA DR IPADRIOAD RNigurátIOADN'
ReivindicacZes,

grupo de elomentowilgidOs, porei o .oupordoelteentes
Isneumdtioe . quo oatOo6olocadoe sabre e-em tOrno do tambor,00 ditos
lb

toído,f
Vont° O 1 do totfii de 2 pootom oprooatitadoa

01emontoe estfindo 4itoUlarmente disposto o oOneentrio0a em rela./
§ZO'ao eixo goomátrico : do tambor, dispOeitivo'de.montagem dó ditos
klemOatos pa.ra-0.0 Ante° executem movimento . A , favor A contra o tal.
boré entre uma posiçaZ,Iimite interna e . odtra . exteraa, diapositivo'
Ao acionamento atuado por pressão de fiuld6 para deá1ocar'oe.dit00
Clementoo para fora, em relação ao dito eixo toe:métrico, e-um
paitíVo de , travamento separado do dite dispositivo.ae'aoionamento
O'qde reeepa.de.5 preasao de fluido para atuar ao dito diapositivo:df) aOionamento e manter, de maneira rígida, os ditos elementos naA.
dita posição limite externa.
MeiVindica-se a prioridade' do correspondente pedido de.
DOSitado nos E.U.A. em 23 cie Dezembro de 1965, sob o n9.516.045.
Ponto n9.1 no total de 14 pontos apresentado.
-N;mcw,N1.~

FIG.
TERMO . N9 163.864 de 30 de outubro de 1964
Requerente: CARTOGRAPICA F. DEL HERO S/A.
PrivilágiO

20 23
23

NktiLa

de Invenção "NOVO BRINQUEDO"
EEIVINDICACOM

64

524

FIG. g
14

lo

ViNEMO Na 13.959 da,a de março de 1962./
Mequarente g )3A.D:SCHS ANILIN- SODA - IndáiK AKIIENG 12-g s2T38DEIAre.diadEtta-

1 - Novo brinquedo, caracterizado por c ompreender leio/Umente
.ee caixa prismática retangular, feita eu p alielio ou outro material
a
dequado, e.de p equena altura, calxa esta p rovida internamente, e pia?.
ximo a um da seus laterais menores, de um curto pino fixo, onde
se.

mi

ticula uma das extremidades de um conjunto de braços pantográficom
to conjunto sendo 'dotado de um novo pino, saliente or gogonalmonte
á*
seu primeiro cruzamento, e tendb ainda a extremidade livre e oposta .0
prclula de uma pequena capsulo cllíndr,ra, tombem ortegonal e sa/lenÚ
e que aloja um bloco de imã, assentado sobre mola helicoidal.°
Almente orojetado . para fora dela
Ponto na 1 do total de 4 pontos apresentadod
ft

iriflio la invenção: APERFEIÇG2010 I PROCESSO PARA A PÁBRIc/100

/7

PEODUTOS OE coutz,sisçrso Dii. '.COliA,LIF.NO-SULFONICOS E NuE/Dos,
1 - Apál:eiçoumento
. . au processo P arp I rab21DU ae'Pro -

datúa de coadanJaçUC do ácido:i-naftalend-adlisOnicos e .1deidos ou suhatSacias fe.enucaderas do -eldei'qou,-ent meio' ácido, coracteriZOdO . pelo
tato de.se oxecutar 22 candansuçto e.temparoturas ontre'105 e 170 9C aee
pgasÃo hidrestáti'dA- elea,dad
,
A reouoi.eate
deivindioa
.. • . as Prioridades dos correspondan
tem pudidee dapo sid dDD.tÀ- R.ePartt içrí O de PAtan'Us da Alemanha, m
do mano de 1961, „sob n9p,,B 61.,609
a 11:61...610 IVb112 c;./. Ponto ./ãa,.1 clotóül: da:5
'
poato
s
'
opralanntedoe.,/
• ;
22Rmo 10 5 157.436 de).o do março
•

- 228mo U0 1.38.080 d. 13. de.Obril de 1962.J0
Requerantes THE FIEESTONE TIRE d AMURE ODEPAOY,/gjj5a0/
.
a m 1yea0 0 * PROCESSO PAEA knoucçto D15 Ili.8INAd 1//013-130Re
PUIGULS-SINTflT/OAS PARTIcvusmgiNTA pol4suTADIE60 n.sru4 corguráoa

Uoquernate IMAPETWINEUSTETS'AE MÁQUINAS E Pi;À3 ?,12,â ".'RA-c)1/
.tUDA'./SX0
•
Wrivilagie da Inzrsaçad: NOVAS DISP03IftES cOnnUTIvAn. SW 7Arau"--

INTERroLi:uuls com MONOMERDS coPoullraaAvEIS. s'PARWIR DRIWA eauROV
1 'TE DD ulDEOCAELONETOS ê.01I1lE0IALJ
I•
;to4n-in.niraçãno.-/

DW;A=AS PAIii LIQUIDOU./
Re'.
- Nuz,as di13spos1,;;J2u

. - vxbeesuo-pra

4

prodo0 ,) de rvu11a3.0/0a Upeptiblida

polibutaw.:.ind
,..1Q/114-1U9P2:Zdye,i4

saio copolf.moroo C &MN

a:partir

ao 410 CUROde

DIÁRIO OFVrAl. (Seção 1!1)

'1804 Sexta-feira. 30

giiároceroontos comecial, caracterizado pelo feto de Só pár OS cOn

beis,

um corrente hidrocarbonetada, contendo olefinad Mistas com as

Abril . de 1971

oontondõ celulose,ecidOe tio-áu1t4nicos de oorantea

nados, hidro-solávels, om tua

iiniCo

estágio de Op eração e sem edigab e

outalleaUor ue polimerização estereoespecífico, pare polimerizar¡ pc-

de agentea redutores, caracterizado pelo fato de se impregnem On'o

Zlo Ire:nos, una olefina na dita corrente e remover o resultante p olíMe-

Materiais tenteis com soluções corantes que alem dos ácido:: tiO-Stao,

8o elrensolt.c linear da correnta hidrocarbonetada./

fanicos dos corantes sulfurados, hidro-solávels, ou seus sais, 'conte.-

e ,:epositente reivindica a prioridade dos correspondentes

nham, substancias bi ou polifuocionais capazes de formar coo os coras,

9eoluos ucoositados na depurtição de patentes dos E stados Unidos da

tos sulfurado; produtos de reação estáveis, contendo eventualmente og

auer:',ea uo jiorte, e 14 de abril de 1961 e 29 de setembro de 1961,sob

talisadores oidos ou alcalinos e de submeterem os materiais taxt91G"

11Wj.

e 1id-864, re-Pectivamente./

assim tratados, eventualmente apcitl a secagem, a um tratamento de. OS

.'onto n 5 1 do total de 26 pontoo aproentados./
o

lor úmido ou saco.
Finalmente a depositante reivindica a prioridade do corrospondont4
pedido depositado na Repartição do Patentes da Ai:manha', em 27 de novembro de 1963, sob o'n2 C 31 521 IVO/EN
Ponto n 2

1

do total de 2 pontos apresentados.

TERMO N 2 142.751 de d'de setembro de 1962
Requerente: CIBA SOCIRTÉ ANORYME - sulçA

•

Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA PRODUZIR UM CORASTE DE ANTUQUI

NONA, DE CUBA,.00NTENDO PELO MENOS UM GRUPO DE ÁCIDO SULFÔNICO E NO
MINIMO UM ANEL DE TRIAZINA, MAS ISENTO DE GRUPOS CARBAMIDA"
i'IO

REIVINDICAOES.
1 - Processo pare fabricação de um corante de cuba, contendo, pelo menos, um grupo de ácido sulfanico e, pelo menos, uMa cadeia do triaaina, mas livre de grupos carbamida, caracterizado pelo fato de -

Qtrim0 N2142.219 de 17 de Aglisto'de 1962.

a) se tratar um corante de cuba, contendo, polo menos, uma cadeia depoquerentv RADIO CORPOP.LiON OF AMERICA-E.U.A.
triazina e, como outros substituintes, grupos hidroxila, alcoxi, alcg
rivilágio de Invenção: "DISPOSITIVOS ELETRICOS DE ESTAMO SÓLIDO
maalcolla, nitSila, tiocianato, sulfooianato, sulfona, sulfamila, cl-

?. '3 PROCESSO PARA SUA FABRICA00"
cloalcona, alcoila, aralcoíls, mono-a tri-hal6geno-aico1la e arilo ,a

J19.1J0.545951L9.

1-Um dispositi v o elétrico de estado sólfdo.com-.

Q:Seendendo uma camada de um matesial:eemicondutos pelo menos ./
'Cois eletrodos esuçados.arean jgdoe adjacentes a dita camada,. ca
kacterizado por uma palibuld . de um material de alta reeletiVidade arranjada ém contacto Com pelo' mónoa uma Parte de dita camada

mino ó alobilamino ligados heterociclicomente, grupos omino protegi
dos na posição-alfa, como definido no relatório e átomos de halogOni0
ligadoa aromáticamente, com um agente sulfonante até sor introduzidopelo menos, um grupo de ácido sulfenioo, ou b)se submeter à hidraise
Dm corante de cuba livre de grupos Carbamida e contendo, pelo menos
um grupo hidrolisável em um grupo de ácido carboxIlico ou um grupo do

ael material :semicondutor; adita película de alta reaiatiVidade
eituando-se Cpid relação a mo faixa de emergia maios do que a..
menos 'tim membro eletrica-/
;9a dita , camada.semicon ant ora l' e pelo
dito
película ó eatendendo-se
ente condutor em contacto Cot: a :
emeiibre pelo menoó.Utza parte:do.espaço entrei' ots :dois eletrodoe

ácido sulfanico, e, pelo menos, uma cadeia de triazina e quo pode oon
ter os subatituintea

acima

mencionados, ou c) se condensar uma aininco

trequinona livre de grupos carbonado e que pode conter grupos de UI
do ou no corante de cuba de antraquinona, que contam, polo menos, um
grupo:omino, tendo um 4torno de hidroganio reativo, com uma balógeno--

~doe.
Reivindica-se a prioridade do corréopondenMe -7

2.u.A.,,o m . 17 ao Asbáto de 1961, nob 0

gedido depoaitado nos'

No.

1:3:5-triazina que pode conter grupos de ácido aulanico, sendo 00 RS
teriais de partida o condição:: reacionais escolhidos de maneira tal a
se o'ter um produto de condensação, que conta grupos de ácido su1fO-

,-32.095,
Yont0

u2 1 me tota2: do ig pontos apre latedOss

111co, mas nenhum átomo de'halog gnio em uma posiçãO vacinai em 'relação
átomo de nitrogehio de ume cadeia, ou d) se condensar um corante
de cuba, que contem.um grupo de ácido sultático ou um grupo carbomila

ao

.22

.14

°-21
'

pelo menos, uma cadeia do triasina halogenada e, como outros sUbsti-.
Ág

1.0

tointes, os mencionados acima, com uma omina alifátiCa ou amtála até-,
serem permutados todos os átomos de halogánio.

Finalmente, a depositante

reivindica

a

prioridade do correeponden

te pedido depositado na opartição do Patentes da 8cha, em 8 de se tembro de 1961, 29 de setembro de 1961, 1 de fevereiro de 1962, • 03

Ia;
gtaamo N4

144;824 do 26 do movembro-do.1go4

estasstrá 1A3BWE1NEMIN1CI1R ar KTIPI Ogausáln -imugg
Da PRO8550 Má inalmento.:..
alvilig lo do lovonOto N.aviiirgoogrrro

PiqUOreniel

~Md TákTe/ScomalmoCa Lupbsa COM lema tIo.surdwIcóli Dt.',
WAng-0100400 Bunossodinas:.
¥inglicAcong

rr

proCesso para tingimento de ma .Uslois tsxe MOdeitootan to de '

de ejeto do 1962, sob n o s. '10.467/6/, 11.332161, 1.30/62 • 9.299/62
respectivamentep
Ponto no 1 do tOtal de 6 pontosapresentades.
1964
TERMO N 9 165.080.de 7 de Desombrd . le
MACHIEIS
CORPORATI01-3.15X.
Reluerentes INTERNATIONAL BUSINESS
Pri.vilUio de T nvencãot "CARTOEZ DE REGI= DE

nacq44 jk.PRO0122t4

VL21110a-:,0:3'.
ps.1..yindicaciSes

1- Ois cart ã o. do miatre em polloola :paro udó

Sf.xia-feira 30
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Abril de 1971

1805

09
1 9011"2,4,508,de lg de nvomboo Ao 196).
OlatèMee

de•ugietro

AM

eartUe, oftreetell imads

28

offird itano

Maquerentes =MING MOIALISTS (oAwAmA) Mam1221LJSmodA
:P2!iv1,50.13 de Invenção: "2110pE S3OWIRA:11MOUR MA TEU C10414,

ama abertura, sendo ressaltadas as porções de borda do oartie Ruecircundam a abertura; uma ineerção de película posicionada daràfoe,
de dita abertura, sendo dita inserção oubatancialmente da mesma

ME

-/

2IBRAN• MIT TODA 'A ZARORA, mo DWIDRAMOR ME WAJMOUNA

ALd0DX0".,DiSPOSXTIVO_SEPARAZOR ammOAMO: 2;.11A01114
DR omino ALGODX0 INCLUINDO . 0 DITO DISPOWIYO'
conmamwmr

forma que a forma da abertura e sendo menor em tamanho ' que tamanho
de abertura; e uma curva fechada moldada de material de polímero-.

'Reivindioaceo.

a ditas porções com ressaltes e Se porçõee inc borda de dita-

1_ prooqop o . para remoVor uma tale

inserção de película para aglutinar dita inserção a dito cartão.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedi-

oareada dok

broa, em-VOU a largura, do deafibrador de u'a máquine'dé oilrOmj
gem do algodão, caracterizado pelo *fatio da tela ser
zonyloa em
Ude a largura por meio de uà trem de "rólom eo p eradoree
doerquaiek
o p rimeiro é revestido de cartão e o último nú, •

do depositado noa E.U.A. em 10 de Dezembro de 1963 : sob o n 2 329.413.
•
Ponto n a 1 no total de ; 14 p ontos aPrAsen",edon.

sor ombm9$3451:

á tração entre o primeiro e o á l timo'roloe do trem.
5

Ponto n 2 1 no total de 25 p ontoe asreientedoi.

o

Fia
TLRMO No 1/42.995 de 14 de setembro de 1962./
Requerentes 3OLVAYisc'relE,,,/13ÉLGICA„/,,

.22 24

Privilegio de Invenção; APERFEIÇOAMENTO EM P10ES80 PARA A PURIFICA .
..Ç20 DE HIDROCAREONETOS CLORALOS./
Reivindicações./
TERMe No 165.492 do 18 de dezembio de 1964
Requerente: ASCHAFFENBURGER ZELLSTOFFWERKE A K TIENGESELLSCHAFT- ALEMA

1 Aperfeiçoamento em processo para a p urificação de hidrocarbonetos clorados, taie como o tricidro-etilano e o percloroeti..

NHA

lano, separando-os de seus produtos de oxidação, caracterizado por- /

Privilegio de Invenção "APERPEIÇOAMENTe EM PROCESSWPARA O DESINTE"...

consistir a% estorificor os ditos produtos de oxidaçBo pela colocação
em contato Intimo dos hidrocarUonetos clorados com uma solução aquos-N

ORAR DE BAGAÇO E OUTRAS PLANTAS SIMILARES LIGEIRAMENTE LENHOSAS,

do wn eoliol, a urna temperatura compreendida entre 20 e 100 0 O, ma reg

AÇUDO COM 0 : PROCESSO DE SULFITO COM MAGNâSIO COMO BASE. COM

frier a mistura assim obtida a uma temperatura tal que o

.DE pH DE PELO MENOS r,

teor eni

égua

AEIVINDIOACCES

diseolvida nos hldrocaabonetos clorados soja sensivelmente reduzido,/

1 - APeRPEIÇOAMENTO DO PROCESSO pern a fabricação Cb celulose,
e pasta de madeira p rÉ-tratada com bagaço, p alha, táboa e outras

em separar a fase aquosa de fase °nanica mu recolher o hid:recarbonen
clorado purificado, substancitilmente arco./

mon

nocotiledOnees de acordo 'um processo de sulfite mediante o emprego
de magnésio como base, caracterizado polo rate que os produtos

A requerente reivindica a priorldsde do correspondente pe
didó depositado na Repartição de Patentes ' da Holanda, em 15 de getem-t

quiml

coa do desintegração, no inicio do processo de desintegeaeão, estão.
presentes como sulfito de s magn4sio dissolVido em suspenseo e como
6.
;x1do de megnósio sólido res p ectivamente hidróxido como puspeneão

bro de 1961, sob mc 20.306./
Ponta'n 0

to

VALORES

1 do total da 5 pontOs apresentados./

TERMO N P 165.415 de 17 de Dezembro dm 1964.

quantidedes tele que os ácidos vegetais liberados no cozimentos sao

Requerente: MONSANTO COMPANY-E.U.A.
.Privilégio de Invenção: . "PROCESSd DE PABRICAÇO

neutralizados e que o valor do 111, após terminpda a desintegração, 86
encontra em 7,e acima de 7.

DE POSPM'OS

IN01GANI003".

Calco ponto apresentado.,

ReivindicaçOes

T0
2-Um . processode fabrianço de um tr,_wetefosfato

80 165.605 , de 23 de Dezembro de 1964.

'Requerente: LIBBEY:-OWENS,PORD MAM COMPANY-E:LAR

de adulo cristalino aubStancialmente n'águn; carncteri

Privilégio

Medo poo compreender íj manutenção da temperatura de uma mi.stu:

de Invenção; " ' PROCESSO-RAPASTE° PÁRA oNouOvAR
CHAPAS
DE VIDRO".
.

ra de doido fosfórico cem pelo menos um halogeneto de scidic
*tre 27 0 C e 625 2 O, p br. um período de tempo suficiente Paru -

Reivindicá0.4;

/

permitir que pelo menos metade do ácicd asfOrico reaja com o halogeneto de E:Ui°, em consequônein do

citie

1...Pr e ce eno . w4pert1ho

o trimetafosfato de

dro, -compreendendo . o

pódio produzido cristliza no meio de reação resultei ia, a relu
"ção Ne/P na mie'.ur$, sendo de 0,95 a
ROivin.:1100 . e a

ao correspondente 1,2

tido depesItneo nos E.U.A. er'r. á) de Dezembro de 1963, eob o na
3.32.239:
,r12

1

2,o oa1 de

p

poucos (1,u'dsenta6os,

p ari,enCurvor ohepat de vào'

o qual duas chaper, planam 4,

alongadas de vidro, e u p or p pete8,.8150 suportada 001 8U80
pOrONO clS
'

pricrif:ade :

pr oceseo . mediolite

bordas marginais, extremas de modo

oubs tagoiolmente .

acima da euperj

ficie de comformação de um molle.de e p e l,ramente o
pairada atraVd
uma cãmere de aquecimento, com seut ei:x0:!1 1Ongi tli d
ina.0 Ú0reiGle me
trejete de movimento, e no qual, ao chapa e e g o aquecidas á
:;ura suficiente pare l eveí-i g o

tempera.1
á encurvar 101' irconhas Y ara COMMÁS

Abril -de 1971

181116 Se : .ra-f8irz. ?.0

---------,

515600M A auperficie de doUlormâçUo,carac ,berize do ,pr esfriar
Iffirkes extremas cemente dás cha pas de- vIdro, ganas., confeipe, ?nadam

,
fase

e

etraVée da Camara de, aveutmentas- logo antes. 36 peara na

Ohnpula comeOme encurvar.

uma r*,, J.ca l'At , doda do sinal original.,
awasWat,. Om mnTv', da

f---7jd

Ponto na 1 no, total de 9 poir..ns apresentedna.
..
, , ,.7. • -

7 ‘r!,. ,.... . 5

1

,
'1-":
tu il

••- ---•

-

•

- -

ilyNji-ITA

4

IERMO N o 167.8i9 dá 17 de ma.r , o de 1965
Requerente: EC1220:2 GOLO- UNE STEd-SCEEIDES.STAL2' O veRMAL. ROESSURt-

kr-4-L.--.L1-,-.ÉY:-1-

II
i,

ArZMANA
Privilégio de invenção "APEIVSIÇOA:=0 EM ?ROMS() DE PRODUZIR CORPO>

ORNO . Ng 1155.622 de 45 de der.embro da 196/1
almUerente l UNIVERSAL OU. PRODUCTs COMPANY- P.0...
SELETIVA.'
141,1A:á gio dó Invençãn "PROCESSO DE 'HIDROGENAÇÃO

CORANTES. PARA CEEI:MICA"
REITI'd!=ew.S

1 - Aperfeiçoamento em prosaste de produzir cactos corantes para-

PEIVINDICACOES

de um composto aron;
1:- Um processo para a hidrogenação seletiva
caracterizado
por
compreender
a. meação
im.00 substituído com alcantis,
ao dito composto hidrogOnio, em una temperatura na faixa de 100 a 100 5 C, em uma pressão na faixa do 2 a 100 atmosferas a na presença de
LIS catalisador compreendendo. um metal.escoIhido do grupo que consiste
if •níquel e do grupo da platina, s/1re um suporte.sólido,. o dito satã

de
aisador tendo sido sulfatado antes do uso, a assim produzindo um composto aromático substituíffu com alquila correspondente'.
à requerente reivindica, a prioridade do correspondente pedido dg
pOaltado na Repartição de P atentes. dos EStados- Unidos 'da.lmérica, em
t$ de Aerambro de 1963, sob o n a

333..646.-

Pona n as 1 do tota/ da 12 pontos apresentadd32ERmo NO 166.154 de 12 de Janeiro de 1965
MeoUerent e. 7UNDIOI0 DE ULTAI'S EXTRALIT LTDA. - no PAULO
rriell.Igio de Invenção " DISPCJITI70 =COR DE amins DE

3U°-

corantes com empreo de..misttras au.e consistem, substancialmente, decomposto de zirc g nio, sillnio e var2dio, capares de fornecarem ZrO?em
partes um peso do 25 ate 80, 8102 em partes de peso da 55 ate 10 e

V20 5 em partes de peso da' 2 ate 17, a as qualr, além disso; contam um
composto alenlino atuante como mineralizado:, caracterizado pelo fato
de adicionar da transição, especialmente cromo, ferros cobalto,. nique
a cobre, e selo fato de que a mistura antão formada é calcinado.
Finalmente, a depositante rsivindica a prtorld pde do corresponda
ta pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha, em 26 da
março de 1964, sob o n u D 44.003 ,J1/80b.
Ponto n u 1 do total de 5 pontos apresentados,
922:MO N o 165.256 de 29 de 15.nrço de 1965Requerente: WDUSTRIAS BRAEILEIRAS ELETROMETALORGIC AS S/A"-:i.youin
' CONSTRUTIVAS APLICADAS'
Privilégio de Invenção : "NOVAS DiSfO Ss I^ nr',
EA Li;TERati?TORC S ELD,TRIOO S 2 SIMIL.AM9.

Reiviudicao503

IET7I07^2,n0ES
1.

tO

- "3..:S9OSITI VO fIXADOR D LÂMII:AS DE SERRA", caracterizado paio
constituir go:: um corpo paralelepipédic o ou de outro fortmt
la
sendo que no sen'sido lope.itudineJ.
adequado
•enidnse

fix:aç20
UMP dss .as sxtrer:idades, se p sresenta por um terminal de
com
queade
dita,
formado
por
eixo
ros
GUlevel nu serra prepriamant p
proa tipo bersolets.

CONS:ZU2IV:. f2LIN:DAn.
:1,2Tid1C30 2 SI =.12,3", e:,rpePartzides

de se dotar à cuixa isol'ant;Jj'd

r," SUUS •

lu

.S1 forma
tarais, nas quais podem ser si-,:pled p enme ine-,inndu cor.J.-.
ramos
dstado,
d03
dos por chaPss metálicas dobradas em "O", um
extromide.de, da oralhr. oue aprosimadane. :ts lhe 4 per4Y1ndicu1ar

sua

7ío de con'nito.

Pns n = 1 do total de. 4 ponsos apresentados.

e 'Voltada para o exterior sendo que pare a rat'..P?s
, com ori-/
no local de encaixa, o rumo oposto 1 orell:m s apresent'
'Uoio, suficientemen t e amplo para a '.is55-1.;3m livre de porof,.20 que
Go ronquemo á passagem file toda disposta .= corre3p5c ,n22ía no

400

MO OpouQ.

Tonto ai 1 o0 total da 2 poe.tos

à201".CP I( -

1.

CO SiS-

nalm0 N q 167.06 2 de 10 de fevereiro de 1054
Elmquerentel STANDARD EDECTRICA R/A./ESTADO DA GUANABARA./
DB 214- $0,/
erivildgio de Invenção; RETARDAMENTO DB INCLIU410

ReivindicaçOes./.
- RetWetUMOnt0 de inolinact?o ds,ftee, caracterizado#
Maabe por um , circuito para retsraar um sinal incidonto compreon

Une: meies para oorters, espectro de frequãncia do dito sinal /
Motalanralídado. d ai: Jrno; Maios acoplados soe ditos meios corta:
Coroo- para uru:contar um dasJ-e.caraento de tape a cada faixo pro s v.Oepl ados eos/
rWei ;leat t frau:enoja de cancro do mesmo; a meie
em
GAMos staiOS aoroscedt ados pura combinar as raixas doiLPsndas

'

3

_
19'cla
maio> de 1965,
o
169.761
de
EMO g
' Requorente: GENERAL'REPRAOWORIE S COMPAnVg.e,A,/
CO.:X:8
Privilógio.do'Invon'oão: ALQRPÉIÇOADO
ENDENUO CM CONSUNTO - SU,SPENSOR ARTICULA30',.AnI AD0 40,AW-GRO./.
Raivindtcon./
comprsa...desdo um t
1 - Apefeiçoado zidclo
na0 p2

:OnjUn:o

cem2Sdad5r O conjunto aunpansw:-d..

sr.,znrodu

ao

g

-~40 cronewneittli

eikiliztiTtint-mr1^.
lijoIef . O um easp ensor'articuladedente conetad0 AWA
.0

grampo,edSa
dado para girar duma poeição ratraida ao longe duma . face 8o-t1je.
Lo até uma posi¡Zó estendida para mantagem do tijo10 numa abdbadd+
OU parede da fornalha"

J. requerente reivindica a prioridade do eorraapondente
eadido.depositado na Repartiçãe de Patentes dee Estados . Unidod de

Am4ries, R% ds de maio de 1964, sob n5.369.809/

Abril de 1971 1130`,-

the eutOmitico do eontrólog somo por ardep10 $ CM Writer, demite
Mas da g ana do aparelho gerador de impu/sose
Analmente, a depositante reivindica, aprioridade do Corrsepimiel
Unte pedido depositado na Pepartigao de Patentes da AlcdsChas em IR
de setembro de 1964, sob o n a X . 55 . 988 InAgke
Ponto mP 1 do total de 7 pontos aPrésentadple

Ponto nal do total de 11 pontoe apresentadOee,
FIGJ.

14 IT(g)

Na 170.863 de 29 de junhe de 196$
Nequerentes WICKMAN WIMETIIMITED INGLATERRA.
WIT1140; do InVengão "SEGURADOR PARA FERRAM:MAC
IREIvINDicAOCES

aegurador. para ferramentas, prendendo'na 'posição Une/leal
se destacével de corte tendo um furo estendendo-se atravb do rosno
caracterizado pelo fato que éle, compreende uma haste definindo un gg' •
janto para o encaixe, um furo estendendo-se para dentro da haste a pdr
dir de dito assento, uma barra de prender tendo uma extremidade estam
dando -se a partir do furo para engate na perfuragão nó encaixe, e :Dg
mando articulável para causar que o encaixe .fique pr;so contra uma egi
*mis superfScies fixas em relação a haste, e meios para artioular
barra, de prender.
A requerente reivindica aprioridade do correspondente pedido dem
fitado na Rep artição de Patentes brit i: nicas, em 30 de junho'de,1964,"

e 26 de novembro de 1964, sob os n as. 26907 e 48.182.

Privil6gio de Invenção "DESCASCADOR DE BATAWAS,
pivINDICACO4Q

1.- DESCASCADOR DE BATATAS", caracterizado pelo fato de offisproscs11
der recipiente circular com fundo curvado o comparados internamente.
revestidas por ealiénciaa puntiformos, derivada/1 de .camada de abras!"
TO ou similar, e dotada em seu fundo e em posigdo centra/ de piro
poio de eixo vertical dotado no extremo oposto de reentr:noia paras
Coplamento a moto: ou similar, sondo que a tal eixo te encontra a coa

Ponto me 1 go tot.e.1.de 9 pontos apresentados.
iG

*EREO Na 171.061 de 7 de julho co 1965
Requerente: ALFREDO DEPASQUALI . ARGENTIN/.

12

14

lwdlettncia do fundo do recipiente fixado dise0 provIdo de anil/Mie
radiais ou em outra posição qualquer desejadae
Ponto nd 1 do total de 2 pontos apresentados,

6 ---

TERMO N e 173.063 de ao s

setembro

de 1965

leaqueentat EIEGFILIED ilICRARD WALTER XAUIM (Q tia&

ingilardffie

SER }CAULE. ALUARA.

Privilégio 'de Invenado "PROCESSO PARA SUPRIlvIR IMPULSOS PAMPO NA
an,ICAOLO DO NÉTODO DE 14nis2Aç2.0 DE'INPULSOS DvuLTRA.-sormtallnia
MINAR, LIVRE DE INTERFERÊNCIAS, MATERIAIS DE CO4STRNOX0 N D1GPOUTds
PROPRIO PARA, EXECUTAR 0 . PROCESSO"
jaIvINDICACUES

% - Processo de utilização de impulsos de ultraasom,prEprioPeNt
examinar materiais de construção de maheiraIlvre de interferoineiaews
caracterizado pelo tato de que, para.suprimir impulsos parasitas pra.
de Imo
'venientes de campos aletricoa, magnéticos ou electromagn6tic0e
\

pulsos de interferencia exiatentes nas vizinhanças do aparelho gare.
dor de impulsos, os'impulioa parasitas são primeiramente recebidos ea

, por meio de uma anteea,.transformados em sinais de entrada e em segui,

‘IP
.*M60 172471 de 19 de adoto de 19654
•
Requerentes comumwimanin comarrimagf
Rrivildgio da InvengZos nolaseo PRODIgad ODI=1, ia a IN
eia/GENTE num° cozam ss mamo 1001021110 TOMO Má
dORRISD nektosanod
reivinaionothe4 •

da ' amplificados, sendo em. seguida o sinal amplificado de interferen4
--a conduzido, em forma da sinal de Woquearfiento, pela durag g o do !rota

3. Precoce° par a' produção 00AUSUR eraravintel
pervicaledo colorido, caracterizado por NmpreJendlr tafiemtegiall

so P ar.a.'"Ita , Para a aP arelbe scnador deoluoulsozt . ou p ara .disposj.

to continue de wa Uuldo detsreorte 1110914P ardida de inallardPAS

nuns

.g,

g

131vC'i á

:USC2 0:3;~

_

oRM

C5D;C:20=t° C)

0363

n.lke

Abril do 1971

erwav3ntiae omolhanto mo ocuPog oemproendonde ao gWio ao go (ria
9

ospargimeAte mimultano6 úom ilido detorsonto molorido na:W:2G
,k23fo aima ydç ao U2 OUt240 eâetop on dado reElno 2Z0 Dent/d0 do O2,10

solhar abro uma primeira superfície de uma Valha fibrosa o poroeo
cla uma camada de composiç g o de revestimento permeável, :Condo Immo

3 pxodate ospargid0 nOtb8.0 Conte:212a um0. aCtle0OroOntaSe3 ÊoIntdb.

°apossara fanida de 0,5,a 2,5 miilmotros¡ com uma viscosidado ge

ç,k,:r =Jiculado

c,olorld0 dlatribuld0./

~Tonante

900 a 10.000 centipoiees t compreendendo uma dispersão aquosa dee:

VAxio0 0 am 24 ge

922 material polimérico formador ao película forte h rija, com SO0

requerente E'01422die3 a pri0Widade do
aoáide depositado

na ReparticU

(20 ROtente9 de

tiou1ao tinas de um liquido organico volÂtil,a pubstancialmente
vot,nbrg de 1964, sob 20 79.037./

21110 misaivel com ti . éigua, sendo mantidad em puopeneão uniformemerko

Ponto n 2 1 do total do 12 pontoe apresa:04000f

ta . atravás(da fase aquosa da dita diapsrsão, tendo dito iiquidO
Orgânico um ponto de ebulição maior do que edan água o tendo no°,2
Máximo uma se g o de solvância ou entumescimen4 limitada no gto
materiel,polimérico, caracterizágo . pelo fato do 30% a 6. 0% das di,:;
tas gotículae tem dimeilsZes dentro da faixa de 0,001 a NOM:Mn
Metros e as cemaneacentes permanecem dentro da faixa de 0,003 a ,m
cerca de 0,01 milímetros, tendo a ditatispersZo usa conteúdo de

CD

sélidoe de polímero de 25% a 50, baseados no piso de dito mate
rial po/imérioo t da fase aquosa, e sendd.que'o dito líquido org5
pico se apresenta numa quantidade de 25% a 300% por peso,basea~
ao peso do dito material polimerico, sendo que o . revestimento ê
ta seguida aquecido para evaporar a água a a g lutinar.0 matorial
polimérico no estado de retençU de forma com o líquido orgânico»
preso no mesmo; sendo-finalmente aplicado o vácuo á superfici0.da,
tOlha oposta á primeira superfície para removera água resi gdal 01
4 líquido orgânico,de modo a formar a película em camada continuao

em que os espaços ocupados pelo líquido orgânico propoition ga po4
roo e descontimuidades ao material polimérioo aglutinado°
nNNO N Q

172.537 de Z6 de

agasto de 1965

Reivindica-se a ¡2rioridade do correepondente pedido

Nquerente; NELSON MOREIRA . $IÇO PAULO
'enlvIl4gio de lava:não l ' Avo BRIILZUEDO"

*opositado . nos

Ponto n 2 1 pó total de B • pontoe apresentado°.
414M0 N O 176.091 de 29 de dezembro de 1965

REIVINDICAÇOZ4

rgvo

E.U.A. sob o n 2 419.576, de . 18,124964

brinquedo, caracterizad o por compreonder um taboleir0

Requerente: ABEX CoRP0RAT/0N-=-x E.U.A.

'Isto que poder 4 mor a un
4920ãuzind o um campo cie futebol , taboleiro,
N,de Uma caixa, sendo distribuidas em toda a utensão do "caMpeiga

Brivilágio de Invenção: "NOVO CORPO FUNDIDO E PU"-"" hR FUNDIÇXO

Ç50 cito pontos (marcad), sendo dois grupos de onze pontoe XMareaS),

ascendentement e , do respectivo gol

'A grande

área do gol aà

VOrsário; doir outros pobtos para marca& do °laterais" a quatro

tba

d

RMIvINDIcic0E1

e

à do outrO .
.00Ddo a disposição de disposição de um grupo contratia

amorados,

RAM

OBTER O MESMO'?

pon

1 - Novo corpo fundido, caracterizado por compreender uma.mutriej
de metal fundida como uma fase continua através e em tárno de uma disparo
são de particuias não dissolvidas na referida matriz cano uma fluo dosogN

dispostos aos cantos para Marcação do escanteios+

tilam, as partículas sendo distribuídas em uma concentraçRo substaneland

eento no

mente uniforme através de pólo menos uma porçâo da espessura útil da rof,1

1 do total te ptultos apresentados°

rida itndiçâo, sendo tadas as partículas individualmente envolvidas yoU)
metal que proporciona a citada matriz.
Ponto A g 1 do total de E0 pontos apresentados.

W4:4
o

ectavA g.
,v5

x•310
4

3'495

Ce . 2:4428
7 1.435

r O31,10Y2 175.620 de %3 de Mez Qmbro de 1965.
Neverontet MEM CORPORATION-E,m,
Wrivi/Igio de InvenOUVREOCESSO DE OBTENOIO DE UM mATERIAL

adDOZBEVESTILId, WELRANTE 40 COURO, 3,A COMPOSIO0 DE REVESWI.
RESTO VEADA PARA USE PEW".

Z. /remoo de otengn de um material laminado

;re 444::
9
a3

eo7

.

ta 3 015 ..1

Oncere
e
ir,re ftiug°'
ta2030445002400,55

"RIU

niAreRM•
DERce10-AGEM, E velUmP
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Sexta-feira 30

1.n .-wknZ

Abri! de 1971 18U9

-

40*,1,1•..,.

que para cada Mol dO poliaril-ieoolanato Oda§ mi

REMO lu 3.75.650 do 14 de dezembro de 1565./

prosontoc do 0,5 u cerca do 1,5.molen do ftoriVaa0O-)

ZoqueroAtOt STANDARD ELECTRICk A(A./ERTADO DA SUANAEARAI

de doido oarboxilico aromdticoe odioionado

YR1v114014 ao InVOnçãO$ DISCAGEM POR CHAVE POR IRDZUNCIA DD W4**

a 0,79 molea do polil,
Reivindica - oe a prioritUo d. corroopondenta ..Podide-

Roivindicaçãosi
Diacagem por chave por frcquenoia do voz'par4
VranOmiooão da informação de diooagom de uma estação dO,aeoinentê
siara um °outro, caracterizado neste por com pre end er; Um e unleado,

depoeitadO noe E.U.A. em 23' de Dezembro do 1964_ oob 00 nan.420500.
420774e
'Ponto ng 1 no total de 19

tlimentadora, um aparelho de assinante, uma linha cem extromidg

0.0.104a,2 *00

00

doo de transmissão o do recepção; meio** 11gadores do dito **pari:* .e
ah° de aosinante com a extribmidade do tronamiscão da dito linha.f,

0.2

Pino** ligadorea da dita unidade alimentadore com a oztremidade do
0.4

Xecepção de dita linha; o dito aparelho de coe:Imante fornecen60

O

Oinaio do chave h linha; um aparelho ligador uooplado t extremi

2000 20001OX 1WO 000

Pontoo aprosentad04*

1100 100 1000 0.0 nou

00.2

oco (to roo

GSC

indeinnifie
.11111111
1111101111WEINITIMENNIMEN
eunemmenn iffiumingegeogn

11111111111•111111111/"Ifolemeu

IME
N11:1511 IMINROLIEFeen En

OM
LO

o

dado receptora da linho; meios que libam c dito aparelho ligador/
o uM rogistrador; meios que ligam um prir,:iro receptor ao xogis

e 4°9,25

F

O

0

10

IÍ

12.

2

4

n

TERN N g 178.08 de 1 do Abril do 1966.

*odor para rocobor os ditos sinala chave o ovalid-loe de RoOrd0/

Requerentes SNIA VISCOSA SOOISA ' NAZIO gAIE INDUSTRIA tP2LICÁZXOIZ

.com "ao amplitudes equilibradoras impostas noa ninai** de chave DO-

visgoss -g .p.A.- Itália.

áa linha, e que ocorrem nas curtas interrupção° da ala ou pelará

Privilégio de Invenção* "P q0CES30 PARA A PRODUÇXO DE ce2P0sx023

tinção da corronte de alça; o dito primeiro receptor o p tando ao0 -

LIACDIOAS TIMM, PSTKULIZADAS 0011TRA A AÇU DA LUZ E DO OnOR
XimoLoaRs ou DE COLORAUX0 SUBSTAWCIADUENTE BLANCA,ESTAVEL°.

01ado t linho cdmente para corrente alternada./
Reivindica a prioridade de igual pedido depositado na

ReivindicaçOom

Reportioi. do Potentes da Alemanha, sói) o ne St-23083, em 15 de

1-Proceono para a produção de composição° poliamidioad

4 --- ,,,bro de 1964./
Ponto no 1 do total de 4 , pe1tos aproaentadoz./

flavele, estabilizada° contra as açOes do luz o do color O ineolOr6co

ou de 'coloração oubetenoialMento branca, ontávol, caracterizada Velee
emprego, para e estabiliáração da componição polimídica, do ama apa9O5
ao de, pelo menos, um cal do cobro, um composto foeforaao g voz hal%
gonoto alcalino, associaçFm o p to em que 'o co]. do cobra oetd p,p,ento.d
cd.quantidads molecular ou rolaclio á do compacto fooforado, ao Medo
sotiofozer a relação*
Rifi

Rog

EAhP

Aop E

r

--]

X0a
na

qua£

.t

o número do moldculae do compooto fonfornao 0.L2

Xou oingnifics o w6mero de molécula/3 do oomposto do cobro, indioendee
yrt o valor'de valência ative do f6oforo no retorido composto tonforam
8.
do ó na quol ' Y
Reivindica - se e prioridade do correopondoute pedido4
àopssItadc asatália, em 2 do Abril de 1965, sob o n o 7449/6$.
Ponto n o 1 no total de 14 pontos apresentados.

22RMO No 175.926 de 22 do Dezembro da 1965;
BOUtarente; 6TANDARD OID COMPANT-E.WA.

WERMO NO 17$436 cie 14 do Abril de 1966.

2rivil4gic de Invonçaat ”OOMPOSIÇOE6 PODIMEEIOAS E PROODOO PAU
M0DUO0 DE RESINAS DE POLIURETANO TERMICAMENTE 11SW1VZIS A zwo
90.SE. DE PO/METANO E RESPECTIVOS rmeggonns.

Roluerentot THE 'urrem; ELECTRIC COMPART- E.U.A.
ãtívil#giO de Invenção: " APERFEIÇOAMENTO ' EM courosnito DM PDVX0
CROMO PARA SOLDA POR ARCO VOLTAICO",

vindie
ReivindicacOes

1- OOmpOSiçãOs poliméricas, tdrmkaikaute
Cotáveis, caracterizado cor compreender o combinação der
(I) um.polia.rii- isociantato, oontendo pelo MatiOki Mie Ó'
andio aromático/3 littoroonectadon, tendo poleado/ d
noo Un grupo ieociánto por anel cromtr .(/I) . um dorivado:arOmãtico oarbOxilica, cà que UM
olá* benzenico elitá au:botità1do por ' membrOO DOVso 42

- cio/iodos do grupo :ttum ádnaidte do carbOxi10 1 3io1 42
genot6 do,soile:e•anidri:do.- nyma' ouentidadd da 3M/
'm A
aerivado de oido preá.%
ocianatój C 4.7
:cro; OarboUlléO Po'r Moi dS
:Peso
.
MOI:ecUlar
inferior
a 20(3
, PolIclendd 4 1

.i Yulnde 1W gi,i)eià'À411 iekiphiatt:till99e porca/

Aperteicoamento em 00Dpecição do fluxo aranulftlf
para soica Por arco voltáico do tipo ' n BO depositado em uma-No
@G de ttabalho de aço e ter um elitrodo do aço consumivOlk
0G ?om reVentimenbo, avançado otraVáb dd gume, com um arod 026
trio entre O clétrodo e a poço do trabalho para fundir ;tante en

m pega de trabalho, como a CompoeipV0 do nua4 cstand 'o a dad....
fluxo cob korma ao uma pluralidade ao . Rr:htulet) do f1utnciV 9 Rio
• ,
vre, consistindo,eneencialents, dó gmn pluralidade do ingredid
entoe ginamente triturador), mantido o OM tm 'catado uniforafliftelltee
distribuido através de todo l 00 granulp g ,ppr um , liganto comigo
-nado os ditos ingrediontec uma pluralidade de ingredientoS ;104
6-5 é,'

três ingrodieniee eediençiois; oonal0

101 .0
1-

Sexta-fdre

DIAIRIO °MAL

,Ge os ditos ingèedient p s a gni12orok

timOkets de * glote, 44e)
wurteu ! um °g uete agentes acabadores de metais, escolhidos•.

,eantre a amue que Coneiste de enfolo, Manganas-báro, titan10-1
9 alumínio, 4-6 parrewl e um ligante, escolhido de olaisse

9011(1-,ta de silicato d . sádio'e silL000 de l,:otáseio, 10....5 par-1'
;aperfeiçoamento hese caracterizado-,por cosiPreender os ditos
consietindo de diáxide de eiliob, xido.
60 mgnésio, cálcio,aluminio e titânio, estando osp ditos ingredi.
ontes essenciaa presentes em quantidades tair a incidir l_ntro -/

.angredientes essenciais,

aV; uma área em um:gráfico triangular de 000rdenadae, definida pe.
àsa weguintos 000denadass
COORDENADA

• SiO 2

Mn°

OXIDOS DE EMISSO.
nEs

a

60
60'
46

5
23
23
19

35
17
31
35

O

Ponto n 2 1 no total do 1 1 pontos apreaentados.

(alie% 1411

Abril de 1971

Mos um doo dois'reCerLdos pelais e aoionados t durante. o'abaixamente
doe referidos_paidis, por efeito de reaOlo de .apOio de encontro a ot
Obre uma superdele do encontro fixa, como a borda =cercadura da o
Oscotilha, de pelo menos um 6rgao de codando vinculado, de'preregrnel
8, positivamente, aos referidos melosa
requerente reivindica a prioridade' de corres pondente pedido de.
yes/tad° na Repartição de .Patentes da França, em 5 do nolo de 19660
sob o nUmero 60.429.
Ponto no 1 de total de 5 pontos apresentadose
_Jfély.4

,TÊRMO NO 181.596 .do 27 de julho de 1966.
Requerentes ANSTED INDUSTRIES INCORPORATED
Privilegio de,Invençãos "CONSTRUO° DE

CAIXA

bE PURGA, ri

RVINICA

FIG.

9. -Construção de caixa de purga permanente e rause:vag i caractedc
wedo . por.compreender •um 91ementp.unit erio,teP4O . U4INPongc?.. Supericr eN9
dimeng6os relativamente amplas 'forolndo um espaço .de . reservaterio o usES
porção alongada inferior , relativamentemenor formando uma passagem redn
comunicada,com e dirigida inferiormente a partir do dite roservatg
com um fOrro:de.areiap
.e.
rio, oujo_elemento provido

17

i3

Rei74-ndkoc .-,g0 R prioridade do correspondente pedido, .depositado
nos Estados Unidos, ag 30 de julho do 1965i sob no 475.9520.
Ponto n o 1 do total de 4-pontós apresentadOoo

re,Wp N a 17.:,.859 de 19 de abril de 1956

"5Requerente g GABRIEL V. DE LIZASOAIN.e RICHARD F. MARili7 -e RERNAN
OTANO - E.U.A.
,.• ivilágio de Invenção "A'ERFEi0A:2NTOS F/OU RELATIVOS A CUDUTO.
ES ELÊTRICOS"
REIVINDICAOES

1 - APERFEIÇOAMENTOs E/OU RELATIVOS A CONDUTORES ELáTRIÇOS. ca
WDOterizado nelo fato de comnreender uma estrutura filamentar homa

genea, de densidade uniforme, constituido de fibras trançadas de
bateria1. eletro-condutor, com a dita estrutura filamentar embutida
Mum corpo de suporte de plástico dielátrico, plástico este preen
@bondo por completos todos os espaços entre as fibras e cobrindo .
as fibras sem aderir As mesmas.
Finalmente, reivindica-se a prioridade do correspondente pedi.

de depositado na Repartição de P atentes dos Estados Unidesd o Nor.
Se, em 20 de abril de 1965, sob o na 449.626.

Tnnmo me 1_82.395 de 26 as AgUto de 19660

Ponto n 2 1 do total de 26 nontos apresentados.
ERMO N2 181.425 de 20 de julho de 1966
Wouorente: MAC GREGOR-COmARAIN - FRANÇA
Privilegio de Invenção "DisPosITIVO DE TRAVAMENTO AUTOMÁTICO DAS =DL,.
WAS TRANSVERSAIS ENTRE PAIREIS MÓVEIS DE FECHAMENTO DE ESCOTILHAS OU

Requerentes UNIVERSAL 'OITI PRODUCTS COMPANY- 2.b.
'privilégio de Invençãos- "PROCESSO PARA ?REPARAR BETA-FSNII'PRO.
YIONATOS ME ADILA E APERFEIÇOAMENTO EM COMPOSICOES DE PERFUME,.
BASEADAS NOS MESMOS"
1eivindicaó'cle9

aEMELHANTES E SUAS DIVERSAS APLICAÇOES"
IMEN-121,W.5.9—
Z . Dispositivo de travamento autom‘tico, em posição de abertura..

grd substancialmente: horizontal, da junta de contacto transversal sg
parável entre dois paineis adjacentes de escotilha ou semelhante rn
lentos ou deslisantes, do tipo mOvel em sentido substancialmente ver.
Ucal na referida posiçãO de cobertura, entre duas posiçães respecti.
sicamente abaixada de fechamento estanque e susp ,!nMda de ro1amant0'0U-.
asslisamento, dispositivo e' sse caracterizado 'pelo fito ie compreender

de 1)1o ,•uelo, da citada Junta transversal, suportacWo'Or pelo .

1. Di.1 processo para preparar heta-fenilpropic,
nato de nula, caracterizado por compreender a rena.° de um ea-/
"tei • alquilicci de 'um ácido beta-fenil-propiânico com álcool alill
co, na presença de um catalisador de trana-esterificação, a np6c
leso; separar o produto desejado.
Reivindica-ee a prioridade do correspondente•pa
dido depositado nos E.U.A. em 27 de AgOsto de 1965, sob o n ü 48?
.310e
sgonto n .3. no tOtal de 14pontoa ,aPreeentado3

MAR O OPROPA‘ tenão M)

Sexta-feira tot)

OTN6 lá.= ft I@ IN Meet p MINA,
eaquoientc3 logno 3014112M1-82io Yaule
vi1tkksgtigarlia 4difl2ifetie
41FRALe4

122r.119£2.11:4
. N.25,donaNado,eggwencEmyma 23gPlaQh eab
sevo grdebghtia . wq.o. l'ato' go 1SO apreoentar áper engrenagem 03
GaroUlar miiionaaa Ê10 .yeaueno. motor to corrente coa
03£riutti ener4tiagars está •aue . oba...co Uspo• ta eia uma amara cilia

)111w11 ih

1971 79 811

VAA3seljtelro pfflátojekter fatli2s 9 o
ateadainto
cetémiar h SiMadieo pá dois devosotld labS agsKichtes &Dg atoo 01§93
kti lanha central l. gmiotas ao
. tas Alaridas era seis santo livro: Antenzi
95 modo una 6e1ativten0 aglea88 9katiegiaciic aivroo mlba
mania 6ente6o4/ disioats trapOs.alif eisks.0 8 . eiRegráMo

Uni

t% Untura sag ditas* roletas°
acilta 10 2 do Xotai de g 591045 giCONIMMIO

Orioa anvolvenle • c§antilkarda we1a . iiiirOta0 dia' tampa- da • 'bomba, ao
el . prfpeawora,'to engrenagem d popauto
g are' tz.istà. cuja 11.ersurá .:45
etuperiormento mm par-to apertaram Oopas¡heam aue ie exteriorízefe
boed.o• oilindriepop amaid gi C ç?1,c5 ottrtaCs.dlo • aiwaldg ,I)X9Yewe,
cOpmte: tur vsla Innea outreverya.t6rdeo,
:Toda

.

À1 1~45,..5~;37

r

-total'aa 5 ,p0atimi tipreedntadOOD
/

el

P

1

I

i I

3

rn

• xs.nibm .1?

e

num° In 2.82,486 50 50 do Watt, R0 29dda
‘,1
alogy.mrentes2RICARBOIODÜ2 COM2M.2.04Aa
4o -Intmnplio2 0,APERFEIÇOAMENIOÉ'IM1=2/10S NOS VW511.
, Nal

3)D rAI4D '.P. .ra W Qt1fl1Jij 1111/104 WAIMZ"a`

PIRO 1O 3.82-.751 de . 9 de cetembro de 1966
áequerentet CIBA SOCIÉTÉ AROME SU1ÇA
'PrivIlágio de Invenção "PROCESSO PARA A 'PABRICAÇIO ra , CORANTES DE Aff.

VIAQUINONA HIDRO-IMe0t0Z.7

j2eiviudiaa4es,

NDICACO29

1. . Processo para a weparaçáo de Corantes de antroquinona.hidrow
2,12:10W£O3 9 0Onát09

unwouuzzgeo zoo .11mpudores de/
. prOvidaC Co um . feltro Sovl
Ondor undi 6 recebida II n1110, U0Xneter4ndum To:d compreenderrem:/
Um ouperdluie qii10 encopta Dant= 9 .
feltÁ0 :Celta de um matar101 - /
Una° AO .00Xemieed
ReivindiOn-'SO pW1OXIande ao cOi'respOndente pedido

ffileD

paul dquinds aB .,Tabrimp . WRI302.3

dedositnao n02

r,w,

em 1 2 de SoteMbrO de 1965, sob O :1: 0 484.371.

l'onto n 2 1 no total, de 7 Imitou apresentados,
_

insovia, caracterizado pelo Tato de se tratar uma lamino=5-benzd.4
IlaminotintraquIrona.00m um a ge nte d e bremeene.
Finalmente, a•depositante -reivindica, a prioridade dm corrosponderi
te pedido depositado na Repartição de Patentes da'Suiça, em 10 de ne-',
:.tembro de 1965, sob o n e 12.625/65.

Ponto ne 1 do total de 9 pontos -apresentados:
T&MO Na 183.121 de 22 de setembro de 1966.
Requerente: MUER FRkRES SOCIÉTá ANONYME - SUIÇA
Privilegio de Inv enção:"APERFEIÇOAM:..NTOS EM TEAR S.LJUIF.PC COM BOBIVA
RESERVA DE FIO 5)2; TRAMA"
R.IIVINDJOACnf.g

1 ... Ap erree!_çoamantor em toar e:1111paCIO coa booinN l
fio

Ft G.1

IERMO Ne 182,,y13 de 25 de: adito de 1966

floquereate:"CLLIBRAS" tUIPLIWTOS PAY.%A RAÇOSS

' e roserva de

trama que, durante a inrareão do fio Ca trame, immetneoe fora d%
abertura , entre os fios de urdicura., e coa um acamulr-dor intermediário.°
de fio de trama, po,,posto primetra, sendo lue o . dumuluclor
intermedigl
rio con'..em ur corpo esrencialmerite cilíndrico,
centra gira
- SA0 PApLO

bem Co= um olbtl autor de fio de tráma„ qao írrc • em
t5rno aste.4
enroltr carto.nlimrwo de voltar de fio sObre ,o corpo aula
driPI, do qua1 . o TE je trams4, desenrolado, de c1/4.beça, ao .ner
.do 'entre tis rins r.s urdidura,. de actirdo roa o pedn ce patonte,COrPe0.0
go.,

r,ervt, para

Priviagic Ge Invenclão-APrBrziÇomvisres EM ACINR),2"
WV.T.ND.T2áP:3E5
1 - Aporreiçomm intcg, em m ,Aribos, co 1,1flo çue comereendo Uat FiLt

ga, um rotor, um ventilador e um ciclone, tez.,piados entre si,

de

por Ia

caracterizados pelo fato de a,resentar um -ventilador formado por um , disco com orifício centrai eontOrnado por 1lMa bucha Ti;,:eda
em uma ,Cas faceado 'dito Caco, bucha este Tmre afilioaào rida leuma Orna extremidades de um 'eixo acirmader, ' nód , atswna das faces -

poode,nte.ao

tfirmo número 179-252, ..tu.racerittdos pelo rE4,0 de que' ,0
corpo ciIíncirico, ma região d.L.
axtromiCae co onC6 o fio do tram4
, ã desenrolado de cabeça,
circundn.do por um elemanto . cmulbr de trems!,.
Caro se fio de tr;:m t ., cue
pare :r renar o f.,o a t:mma ret1rado,
lemet.;vos G7lelvípis, por . exe..play eerCar., x'olteded errencaelmente

;:b,da-i-Etiía

1 81.2

DIAP'1.1 1.31'!CIA1.

. c.

A

4

-9,Zaie...TAsmaNwoame...71,...x1T•e~r1

~tido radial para lehER6g 1.4t8

G,

photinao .

Roivindi;m-se a

Iça, em 6 de outubro

no dir'sgo de O8WO

corre adoto lo cd10

telali
"áne
,921,0(12' 5T3

axtba, 4.10 ponto desqládt gn adwbgN co Do~te uno
plano de Simetria da partes

,de 19e, sob ai 1.72/619

.1 de 1971

a pArbt.9

0.0 .72-

analmente a dopositantõ reivindica a prioridade do cov1eopOnden9

pontO0 eprOgentadou.
. •

Ponto 101 do tota% de 4

to pedido, depositado na InG1ateroa, sob ao 41.206/65 em 28 de sotembW

kr,sr.-Ir •

de 1965
Ponto NG 1 do total do 7 pontoa apresentadego

E-1

1/2 92 .9

â

/9 22

IIIffildUNOUNIUMIIMUUM
I riem mune unam IMO je li g g

I

=

NP"

09
Sioao

2

l8e.843 do:14 de

3

Setembro de 1966.

t;hquerentet U)SE MANTAS .FILHo-Sao Paula
?Rivii6610 Re Invenção; "NOVA TRAVA ME SEGURANÇA COM SEGREDO
&Viz. 10.49A VEICULOS EM GERAX,°..

NOVÁ trava de segurança com smr84e “ho,tei
Qaiffe voiculos oo geral, formada de uma alça (1) que envolire o eí.

ao (2) do direçU,

comuns, porém aquela caracterizada. por ,Der, ei

fRraã doe oktremõe, uma foonadurn de

dupla segurança por eer dotada*/

ÉG Um total= (3) de " g egr8de" . e onave (4), p or meio do

Gon,dn'A.

dáno Na 163.23d dó 28 de setembro de .1966.
o.

Requerente; OSTRIIRSICSISCR.AMERICNISCRE MAGNESIT AZTISN4E3ZLLSCRA37

ÁUSTRIA.
Rrivileaio de invenção: 0 PROCESS0 PARA PRODUZIR TIJOLOS REFRATÁRIOS ClUã

DIADQe DE CROMO-RAGUSITA E DE MAGRWITA-CROMO"

qUAl$

REIVINDICACOES

lingueta (5) QUe trava o referido eixo.

:unto lu/ a, no total de 3 pontos

I o. Processo pia produet(.0 de tijolos retrai-anos queimados de opa
apreeentddói;

mo-maggoelta.e de magneeita-grOM0 $ com empre'go de um oaterial sintorlza
do. (siuterixação simult;4100 4 obtido pelmozimentg conjunto ,ou simulta
neo sem fue6o, aí temperaturas do AQ .1141M0 1.700 004 dg preferencia acima de 1.70pc 0. 49 substg:nciae,contendo Oxido de cromo, al.partioular
Oário de cromo,. com magnesitg, possIvelmentemagneeita gatorizada, ou
outros ,00taponOs dome.ánael.o, neturaieou . sintetic • n que, pela. queima,.
foraeoen Oxido de magnepio, e , s quais_oe.peridotgo3.0 na pactíctlaaw
do min.:,rio ,de cromo 3stZe ligados p.4, 0.mente b caracterizado pelo Cat9
de que o mater£4 ainterisado granulado, e moldado na form5 de:tião
los, sondo íicses tijolou Aueimados,qm te mperatUr Os 40 05'

'91 ao,,10 9v)

G

160000, e em seguida inpregnadou T possIvelmente, no vácuo, com alcatA

Pixer betume, 09: misturas gmliares de bidrocarbonatos com Olevad0 p'&45
.molecular.

-(:
câyo Na 183,20-do 27 de metemblude 1966,,
,O cItteree.tot VaZa $14IDTit 4k
00, Ata
dci 34Y0110,08 UPERPÉIÇO2RTO$ RELAILVOS A FORNW at4TX5ffigh
RBIUNDICAOUS

ANdelgag ag08X0lativo5 a fornes ' rOtotivO, de gen02/3 dos

Vinalmente, a depositante...reivindica aprioridade de•Wageft
ta pedido / depositado na Repartigo do Patente da illatrÂg j

/ de At-

tubro do 1965, sob na.A-94368/65o
/'onto no 1 do total . do . 11 pontoo apresantattoe.¡
TERMO i0 183;157 de 6 de Outubro de 1966.
Requerentel PAREWERKE HOEOHSW AKTIENGESBUSOUPW.AleManta

exle 511047,0n combinagaá d01.,n,forn.rotativo com um niimero . da ',dna .

Privil6glo do XnvencZot 0PRoOESSO PARA.

WairdrUou de Weefriamento montados', denodo planetário em terno da
WtremSdad0/20..saidad0 ioxio en6.o oada tubo ligado .a forno por meio
C,21.1:Pr. 3aW6.àcomuilinnsa"0 caracterizados polo fato de que, na combino..

GERAWINICAS DE COUROS E PELES ANIMAISo.

Ok e.

niede de couros e peles animais, por Meio de acão da'di6xido dR

-g,

ate da...OLtremÉadeIle onteuda de cadaltubo de reafriamento,que

eUS. @DO3tAabodRapahsg

parte da pa red0 ,011dadrdca do tubo .

' eme, parte'Voacasido prOximi do forno apresenta a forma dem

O

A.

LaaMiNAÇXO DE 20RUQUO

ReivindicacUe
1- Precesee .para a eliminach dou ormagZes 0Ord'oWe

cloro, caracterizado por ue submeter on °oure.; e palas, dnioialmew
te,,6 ação de diOxido de cloro, não levando

CI

tratamento'com di6x10

zee" de oilindoO,CWO 0410 geom gtrico g de tal modo inclinado ao -

do do cloro até uma eliminaeao das fOrmacZes caratinices, porêm, co

tubofffitumérdenaupá 2er4ote pela que2o . material, no tubo de

mente até Sua - gelatinaçãc'e amolecimento e realizando, easeguidoo

' rneftlagni0,5, 'Me delem descandentemente.0,afastar-se da.salda.da
C.:31t4 flua 7_§)
:W404 Ee2aN.

NIG

deYeafriamente sel eneontra,, -acima do eixo geo/ne--

Es EIWO ellindttg a, Inclinada recebendo a saída da

um tratamento ,,:om bases inorganicaa ou organicae, a . valoroe pit no5;
ma de 7,5 da 13referância, a g imo de 80 Até a eliminaga0 du tesaipi
aes
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UdiYir14180n 110 a prioricade'do correm:MAU: Veuid04
101011tddo'ria Alomanha l .ám. 23 do Yevereiro, de 1968, ee b o'r12.7 48
•
121 1W/28a#
Ponto AG 1mó Ota2 da!f3 pontos spreeentadce,
MIMO 1T2 183.489 de 7 de . Outubro de 1966.'1,
Requerente: â0SUDARSTVERNY soJumn. INSTITU 20 n0nnIn0vA1t7u12.
RALIURGIICRESKIKH ZAVODOV..U.R.S.S,
Privilegio de Invençãot . °DINGOIEIRA WRRIPXCADA, PARA IRsTAT,400
Dr SANG-RId OONTiNUA DE M2TAIS4,
Reivindichces

1- Iingoteira lubrificada, I paro instalação de 8an8ria continua de metais, caradteriada pelc, fato de comportar•um Coletar anelar, ao qual O lubrificante é bÁiM enta d o Sá baixa. pre..,
OU e com pequena vazão , e pelo fato de que uma serie de condu-/
tos desembocam, por um lado, no dito coleto, e, por outro lhdo,.
acima Osee coletor, em uma zona anelar, noI interior 4Q aingOtej..

Abril de 1'971 11111 -3

;12aNÕ *e 183410 de IRO outubro do 396dt
Requerente: 00817DARSTUM eohruir ZO8XITOTPC PAUXIMGC
olokasuol 7,430DOY %M.a.
-•
Privilágio de Invengoi UPERPRIIQUMBOfOS EM :123TA4Mid DM Exa4DIOU
CUTXXUA DE MNI4I6 POSSUINDO UM , MONOLO M UM RECIPINNWRIBROMPTOR.g
BYINDcAc
:• Ap orteiosmontos em instelaç ges do tun4450

oottfgua do mut(
oompreeodendo um modelo e um recipiente recoptw, eagAdteriaadOS
tato go etue o.mod;lo possui uma extremidade em f.9rma de sW
o: $Algh.0
4iP ie4te Yeeeptor p oesut,o2ificios , atrax;s . dOs Otels poda Papeerm
tos da dd,ta. ent remidade_em,fassa de garrOo

!Inalmonte,ft 4posítante reivindica a prioridade do eorreapoodeuta
pedido, deposita doM.WR.S.0..e 114 França em 12 de oupubro;de 445
o 21
de fevereiro de 1966, sob nom 1,03a454/2a-z • 51.067p reepeotiveamobla
Port. limbo . apresentado..

nei;indica-es prioridade'do correspondente pe.)!
dido depositado na V.R.S.S. em 7 de Outubro; de 1965, sob o n 2 1.0
31.428/22-2, e França em 25 de fevereiro de 1966. s o b o Q2 51Ó65d
respectivamente.
Ponto n 5 1 no total de 4 pottoà _apresentador/.
//
• .9
Pr

VARN.0 10 183.587 de 11 de outubro de o1966. I
Requerentet AMSTED INDUSTRIES INDORPORATED -I E.U.A.
Privilegio de Invenção: "PROWSSO DE FUNDIÇEO'

.

Eioa.

REIVINDICACOES

1 - Processo de fundição pára produzirartigos ha metal, caracterl

TERMOIS 183.688 de 14 de outubro de 1966

zado por compreender os passos da produção dum calor de metal derretido,
capture do calor dentro dum colhor go de peso conhecido, pesagem do'co--

Requerontet 11020-PINISECOOMPANt

lhergo para determinar o volume de metal derretido no mesmo, ajustagem
do volume de pelo menos um de uma pluralidade . de moldes a fim de que o
volume total dos .referidos moldesseja pelo Menos 80 do primeiro meneia
nado volume, decantação por prese go do referido metal derretido para der,
tro de um doa referidos moldes ate que o 'molde fique cheio e . dePolÁ coa
tinuação do snchimento dos moldes atá que todos fiquem cheios..
Reivindica-se a prioridade do correspOndente pedido depositado

~TO DE PEÇAS X OOXPO3IO0 101 ANU m
OUNTO manso/lu MO IMMO le
1 - 1perfeigoamento em prooeeeo vare MeabaMMIO de )01.
çae, o qual compreendi a sujoiçio das ditas peças e de mma oespOolo
çâO de acabamento, a um movimento :causador ae um xiovisont0
*Atro as referida. peças • o r•forido material de acabamento 14.:ellp
equentenente, a esmoreci° dme referidas pegam da referida OompOsim
opio de acabamento, aperfeiçoamento eite,earaoterieedo pelo ASO de
que.a dita composicao de aoabanento compreende uma mluralidadO de

nos Estados Unidos da America do Norte, em 14 de outubro de 1965 1. sob no
495.777.
Ponto na 1 do total de tf pontos apresentados.
dO)
2
.

24
"

tt

EX.UU.
Priviligio de inveno got " APERPEIÇOAMINTO EM UM PROCESSO PARA AOko

Pelotas e:um material abra g ivok.es ditas pelotse ~ide. Comstituiddie
pela fane edlida,de um ide, eldwdo que o referido premuno° Comprem
ende ainda o estagio de submeter as ditas peças AO ZffiliM0
t nrlywo
rotura de oublimaào do referidó giís sólido.
• Reivindica-Se prididade do co rrespondente medido, fo
positada na Repartiç ge de .patents dos !atados Unidos dá Wrioa ao
Norte, em 20 de outubro de 1965, sob n5 498.972.
Ponto n5' 1 de 19 pente:: apreeeAtáoes,

1814 Senta.felfa 30

t,f4e;rão 11 4

de completamarato aeparada.e seedo ligada com a armagão de velcUlo a.

T ERMO l'f ° 1 8 3.737 da 17 de outubro de 196f

través de tanto guia e meio da mola, caraceaixado polo tato de quo .01

12.aa1arente: TECRNISSRVICE CORPORATION - E.U.A.
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM PROCESSO R ~OLHO

to meio de gula. compreende Pareloloaramos de acoplamento relativamaa.
PARA
te

81M32. PC4 alrielSgEnTO CORDOSS T2XTE18Y

- Aperfeiçoamentos em processos para encrespar, por . atolhamento

ta:reais, em que o cordão é alimentado continuamente para a en

trada , GO !mas ragião lateralmente confinante, a fim de acumular tempo_
3

tornar-ais encrespado na região, quando a sua passagem pg

¡walasma obotralda, a , em que o acemulo de cordão é forçado atravésa

longos proporcionando graaGea am-litudes do elaaticidade,e

zados em lados opostos de dito compartimento, consistindo caa.2 vm

HEIVINDICACURS

£1-Jra4-ez

91.

região a no sentido da salda da mesma,

por meio de cordão adicional

jantado para a entrada e contra o acemulo de. cordão encrespado, ali
£2ctcaLaalos pelo fato de compreenderem a alimentação do cordão por
C,-0.~ nr pare dentro da cariara sob um regime essencialmente constante a o recolhimento do cordão encrespado, proveniente dessa região,

ditos paralelogramos de um acoplamanto supezlor dispoato ca tarapasi.,
ção substancialmente horizontal e ,dstardonda-se entro uma nsree9 43
dito compaatimanto o um ponto =2 armação do os/culo, e cm acoplana40
inferior estendendo-se aproximadamente paralo10 ao chão da qàiD cum
partimento entre um ponto em dito ahão adjaconto a uma borda do moam.,
e um ponto na armação do veiculo.
Os aequarento reivindica

a pr'-otlAatie

do correspondente podido dm

positado na %partição do ,) atenter dm Sn4ele em 22 de outubro Ge 1965sob o ma 13.704/65
Ponto n 2 1 do

total

de 3 pontos apresentadvaa

aob um regime essencialmente constante.
Finalmente, a depositante reivindica, a prioridade do

co rresPoo

-

(lente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Uni4oe-

1966, sob .o n a 567.2h5.

dá ám4rica do Norte, em 22 da julho do

Fig.'

Ponto n a 1 do total de 17 p ontos apresentados.
/2

TU1 , 0

/I

,„M

Na L8h.044 d e

/50.17

26 de outubro

de

1

1966

Requerentes CARLOS FARIA FERREIRA MAGALRIES - SÃO PAULO

1.h. ivil ég i o da Invenção "NOVO TIPO 02 FECHADURA DE SEGURANÇA PARA

1

TAMENTOS E OUTROS'
•

RIVI=OAnOtp

1 - NOVO TIPO DS FROFáDOBA

ra

si1G2'.ANÇA PARA APARTAMENTOS U OUTROS

COrMada ia uma fechadura. (1) de embutir comum, porem agora oaraoter144

tab4m, por aa por tar o furo de chave (2) a p enas ma face externa e,
ser cotada de um fecho de seaurança (3) ha eya parta auperioa„ operado
of.; g alo lado do dentre de deponanaiaa
a aara n'2 1 do total de 2. portos apresentados.

TERMO a

8

.081- de 26 de outubro da 1966

Requerente; SASTMAN. KODAK CO1PANY - E.U.A.
Privilegio de Invenção "aPERFBIÇOADOs SIBMWTOs 20TOOBI9'ICOS'
BEIVINDICfflOSQ

1 - Aperfeiçoado elemento fOtO3r5fico compremndomdo um otara, rto de

. onto r. laro ao
Pa pel , caracterizado pelo fato de ter "ata revas- ,, Isa
co em um lado e, no outro lado uma camada poliolefínien fartomanta

.(-7\
gmentada com diexido de ti-Gni°, e rbra referida camada, uma amul40.
fotográfica do contraste de aelatIna-halogonata dapaata.
A reqUerente reivindica a

p rioridade

do correspondonta podido d0a

positado co Repartição de Patantea doa Estados Unidos da /1n4rica'am
de abril de 1966 sob o ' n a 541.204.
Ponto n a 1 do total de 12 pontoo aprosantalos,

eadataila fOlefACR
PWO-OROadar

1102.

.-Tuoisci,fflikrt

TE,W0 R a 185.925 de 21 de outubro do 1966
Beruorentot SINS TORSTEN UNRIKSSON a AGNAR.LUDVIGSUOTK4-ÃCIA
Privi/,:ialo de Invenção"UM DISPOSITIVO PARA SUPORTE ELISTICO DO gbi COA
.
PARTUENTO DE NOTDRISTA SM UM'VRI/CULO"

amo ,N(4 153.994-de g5 de outubro 40 1966 .
,Requerente* COMEISSARIACA-Lwpai g umg oss, gRANgi
Privilegio :do Invenção I WERFSIÇOAMMITO$ NOS PRCOUS0 .9

motorista em um veicule para pormitir 'a.avimentol aláStica com Oram dós amplitudes verticais, e piirticularmento em tais vOrculcia, cuja ag
*I.disl o aArgaS de

torçãoe

levada não elásticameátó.pélarü

44SA OOAStitViadd dtto-copartNento . de .limtórftstávor p t.

TRAII?&VAIU

co

DAR, FORMA AOS METAIS SOB PREMIO BMOROSTUICA,SWAW

REIVINDICAOOES

1 - Jm diapositivo Para Suporte elástico de am coMpartieionto de -

MA 2ãO

?o.ç.n rsrve,

$42rÀ

uáldá

.BEII/IMMAÇOn

, -1

twerre4oam entO ,nsa do nos processoo . patk4 Jar i'oens:tataZep

sob' pressão hidroitática eÁevao notadatentb áquUeo ootaip 451~4£41

di4 , S5A•9ta, deformadc4; • rigiy .Q.osiOoka'OrtgM408. 90MAQMCLO 2eg effleFÁ

Abril de 1971 14141
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.tirm principalmente, . ao mesmo tempo em que transmito ao metala m
o ger estirado a pressão de estiragem Por intermédio de um primeiro 1/.
'guido newtoniano eatável à temperatura de trabalho . em alojar o al
to metal, ao sair de:.uma primeira trefila, dentro de um recipiente do'
Xecepção.contendo um segundo liquido newroniano igualmente estável •à
temperatura de trabalho e eventualmente ides ntico ao primeiro, estando

~adi

wrfoitpaidialltlige

.11nalmente, -a depooltante reivindioktyl Wflega 68eungsa:
. .
te pedido depositado na Repartição do i'atenteaída OnIORIIIJ ft*
•Utubro 881965, sob.* ãci 73 84 29V11/6,0.
Ponto n o, 1 do te4 0 . 5 pontos aprokehtadofte
ie7,50

prevista dentro do recipiente de recepção a presença de um segundo Ma•
tal, tornado plástico pela aplicação'daspressão.obtida, pe la entrada m,

lo•

T2

IS
á 18

,do primeiro metal dentro do recipiente, de 'cinde no pode sair senio'.o
através,de um (*Ideio de pequeno diAlmetro calibrado, e'eventualmente.
regulável, o qual pode ser notadamente ,uma segunda trefila..
A requerente reivindica a - prioridade do norrespondente pedido da.
.pOsitado na Repartição de Patentes da : França em Z5 de outurbo de 1965
aob ' n2 36.138:
Ponto na 1

An totAl ie 9

pontos apresentados.
ORNO

e 184.111

de. 27 de ontobre ).9610

ANDARD ELÉCTRICA a/A. - GUANABARA
Requerente
Pi'lVilOgio de Invenção "MAUIHA DE TORCER'CAB.00
.RRIVINDICACtIC4

1- Uma MÀqUini de terter para torcer párOa Innen% aketaillk
quadras, Compreendendo uma placa de camada que suporta e . gula os dlt4i
condutores, uma matriz. de torcer,,e uma bobina:recoltedOra; ama das
tas chapas. de camada e ,bobina recolbedorn proporcionando uma rota2Z••n
dos ditos condutores;meios para girar alternadáisente a .matris do til

cor para'a esquerda .e para a direita em relaçÃO rotação dos conduta
res, reduzindo portanto oa:desequilibrion de Oapacitiiacla'a
f.nc1a dos condutores
:Finalmente, a depositante reiVindlea kprigridadg 80 (johiaapaaflagl
'to:Pedido dePoíli+dc na .zePitiçXo dc P ate àes da 82:U94411 wbuideg
ro 140.255, em Ig.de outübro d# 1965,
'onto n4 1 ,dó total de 3 pontoo AP 're eette4e4 2.
FIG.1
TERMO 'Ne 184.107 de .27 de outubro, de 1966
' Requerentes 'ROBERT BOSCH G.M.B.H. ALEMMTA„
Privilegio de Invanção N INSTALAÇU AUXILIAR PARAMCANISMS DE Mugis

ÇA VELOCIDADCS DR VE/CULOS MOTORIZADO
aVINDICACE

Instalação auxiliar para oiSerar , gradativamente o mecanismo de.
diUdança de velocidades d.e Um veículo motorizado, equipada com wa sia.
*ema regulador electrUi4o, influmnciadp pelas velocidades da marcha.o
a fpub contén,parà,eada posição do dito mecanismo, um interruptor ala
ternadaMente acionado, e,. ainda, coa um motor aletria.); acionado atra
.Rís de . interígptOrea dependentes da tensão e que manobra e mecanieme.o
de mudança ¡travei de uma,manivela"cue, em cada movimento de mudangso.
'executa Meia ..revolução, e, kinalmente, 'Com -uM. Interruptor eacunderi
,ativamente ligado com o m. otor elétrico i cujo braço . de manobra midvel.
este ligad8 com os ' inteXrúptbros .de p endentem daftando o (item posl
Mas de manobra correspondes . às poblOes do ~anima* de mudança de...
'Velocidades, caractérizadwpdlO s tato de qiie aligação .. ativg do motor..
' 41étlicovetim p .interruPtet: Segundári0 tíformada por um . dispositivO do.
arrasto existenWintre a)MatIVala!qual .OPera . o asedidemo de mudança.'
o braço de manobra do .interrttteaçOunderio, •ispoeitivo Saco atra
aeS : 13OXual:wmanivela . arrasta o braçO de Manobra de tal..mauein.ques
Witr)3!e's 1)Osiçãe's delaanObrit. do'interr4tor secunderio o'aa'posigBee.
th'*0.#4,140:. 4.Cliblnk(WWMItidolii ,4w eltalReWhym 'ame&

~O W s 129425 de.? de ognno de '1964:
8everoate 8 MAU) DEVELOWEM CO1POR4TION mt.We
.Yrivii4gio de Invençgot "PROCESSO TARA RUDE O ollOULO Iffl
=rara MR . 201414E3 AMUO IJA ~PUIR ATRAVESSADAS ?ORM 3U9
MEU=
ReivkallOsOes
il-Yiprookaeo para ZaterO 0,11oulo de permaatdlidakb
84 keiNapee owaixo da oupertioie atravessadas por um toro do mude
caracterizado porque compreende a introduoZo de um primeiro ilidam,
no furo de aonde em -um determinado ponto do meomo,,eimultoneamente,
jutroduzidO um segundo tUido inc dito furo de aonde para um ponte ep
abaixo dg dito ponto . determinadole manelra . a estabelecer voa pltel
face entre ao ditas primeiro .e aegundO . tiluidos, SimultNneameat9.
' .trodugudo ua terceiro fluido no furo de monda 'para .um ponto agimo:.
de dito. ponto determinado de forma a estabelecer uma interface
. t.resoa U t ea Primeir o P AJceiro, !luidoR determinado a profundidsdm
nos furos , de aonde das . aitas. interfaces, veriando as tor.ag. ,de
494..UW,40 d9149.4-4.94w1-49s.,n9.;w9:.55,..D‘1:4!:

/1315
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00Rstante a soma das taxas dos iluidca de gosma a levar as ditas di
:Uls diferenças interfaces a moveram-se ao longo, da parede do dito
COro de sonda para outrae profundidades, novamente determinando as.
Sa-:-.2funiWades dar interfaceo e repetindo essas operoçOes enquanto.
ÇOt=da a: toxao de fluxo da cada um dos fluidos fluirido no firo
-a!)

Stso

Abril de 1971

11.6"..1.4 do

19 do janeiro co1960

11.3craGw_tat C0:25g3/B DE SAINT GOBAIN

1Pris72.1õ31.9

aanda,

Ponto ni 1 co total de 8 pontoe apresantados,

FRANÇA

" APERFEIÇOAMENTO EM .PROCESSO E DISPOSIUVO, PA
HA A FABRICAÇãO D2

FIBRAS A PARTIR D3 MATÉRI.

Aj

NOTADAMENTE DE FIBRAS

"

DO

VIDRO "
RPIVINDICACOEã

1 - Aperfeiçoamento em processo para afabricação de

11-

do mot6plas tormaplAstle . s, notadamento do fibras do v.!,
dro, por moio do projeção de matéria no esmtdo de fusão para fora dos

lwats a Pmtir

Uridcion previstos SObre a porifieria ou borda de um corpo giratOrio, I
e do . ostiramanto dos filaltes de matéria assim projetados sob ação do
corrontaa sazonas quentes, caracterizado pelo fato do projetar, em ta43 -a altur.a.da'borda periférica e 'em tOda a auperficie lateral, um

la

to gasoso quanto hoterog.ineo, cuja velocidade da parte exterior 4 maio
elevada que n da parto interior vizinha da bordas
'Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, depo
p itado na Repartiçãt patentes da França, em 27 de janeiro do 1959
sob n0.785.100.
Ponto n2 1 de 2 pontos apresentados.

10R40 No 115.722 de 18 de ~ombro de 1959
ginuerantaa TOE UPJOEN . COMPANY RriVilgio ge invenção: " tk PROCESSO PARA REVESTIR PARTICULAS
muno DE LIGAIDO - RIDRUILO EM ÓLEO

DE UMA

OEIVISICACOES

7- y.

1 - Um processo para revestir particulaNde una emulsão
de liquido hi g rOfile-em-Oleo, por coacervação, caractorizado por com -

W-11;

yreandert a formação de uma emulsão primária de liquido hidrófilo- em

TitiM0 No 153.018 de 24 de setembro de 1963

waeo contendo um agente de anti-inversão, e a formação de uma emulsão
N'iméria, um agente coacervante e una disperso aquosa da umpolímara/

Requerente! JUNKEES CO.GMBH. = . ALEMANHA

wintetico nacromolecular linear, pelo que se leva o coaéervato a ,se
(dispor em tono das partículas da dita emulsãosecundria.
Reivindica-se . priorLdade do correspondente pedido, dem
Sitado na %partição de patentes doSEstado g Unidos da Am4riea do Norte
OM 22 de dozembro de 1958, sob n o 781.921.
Ponto no 1. de 5 pontos apresentados.
22RM0 N 5 141.873 de 6 de AgOsto de19,62.
Slequerentex FERRO CORPORATION-E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA REVESTIMMOS VITREOS E RàPnDTIVA COIPPOSIÇãO".
Reivindicaçãea
processo lx.rn a producao de UMa paço COM um reVeatinenao vitreo,caracterizado por compreender na fase da : (a) fun-/
dir ao matérias primas para formar uma massa fundida de composição vítrea, matérias Primas essas que incluem , intimamente misturado com -/

01a0, um opacificador de partícula solilvel,que consiste de didaido de'
bittnioY (b) resfriar bruscamente a massa fundida até e estado frita
Reg (o).ajuntar a temperatura da frita, e mant-1a substancialmente .
Onstanto, en uma temperatura superior á temperatura de mueleação do gi6xida de titânio, mas inferior no ponto de fusão da frita, por um tampe egiciente para precipitar pelo menos uma parte do diOxido de EnOit8n, em sua forMa cristalina, dentro da frita, durante o pelo&o em que ela é mantida na mencionada temperatura; (d) resfriar a fri
ta para uma temperatura abaixo da sua temperatura de nuoleação inioi
al;(0) aplicar s referida frita á iAa peça e fundir a mesma sabre
ta,,pars proporcionar um revestimento vítreo para ela.
. Reato no 1 no total de 17 pontos apreseàtadose

Privilégio de Invanção: "DISPOSITIVO PARA ACENDER CCONTROLAR APARÉLROS
AQUECIDOS A OA.S2
REIVINDICAODER.

1 - DisposiMao para acender e controlar aparãlhos aquecidos a gás
em que, sábre uma chapa portadora comum, se acham dispostos um bico do in
flamaçãoj um acendedor e um elemento térmico combinado com um e1ement0
terMalétrico de segurança pata a inflamação, caracterizado pela fatq de
que a ca;laa do biéo de inflamação, caracterizado pelo fato de - que a caixa
do bico de. inflamação e um receptáculo, devidamente orientado pare. com a,
cabeça do bico,de inflamação, para o acendedor, e outro récoptáculo.para/
o elemento térmico, bem como uma chapa com flange que abrange as 1martes 0
numeradas e forma, ao mesmo tempo, uma peça de vedação para uma abertura/
de instalação existente no aparólho aquecido age, consistem em urna peça
Unica.
Bez,vindica -se a prioridade do correspondente pedido depositado ta
Alemanha em 27.de setembro de 1962 sob n o J 10.885/4d Gbm.
Pon ta ad 1 fL total .de 4 . pontoS apresentados.

DIÁRIO

SoLa-teira .0

OHM'. (Seçao

hidrádracked, t

EÉRMO No 155:053 do 07 de eetombro de 1963

c) a mistura da graotio levo intermedilqie com a £rWio leve aè. 51.5

Doquerento: ROON BERGWERKE = 8110 PAULO
Privilégio de Invenção; *NOVO QUEIMADOR

mentação e a postura em nont2oto 4a min*ura resultante com o hidre-

pubmilsTa 1'10'ga-1/W0We-e

sui°, nas oondioples de hidrocracking, effi presença de um catalisa-

TUIVINDICACDES'

1 -

Abril de 1971 1817 1:

dor encerrando ao menos us . metal afou composto metálico do /7rupo VIA

NOVO QUEIMADOR IRRADIANTE InRA-VERMELHO, conctitufd0 per

Enjotor do gáo convenientemente préáo oxtremidado

mono; do tubo

1

tronco cónico que pode se dobrar na extremidade oposta, eonfigurand‘oi 40

e/ou do grupo ' VIII ó ou menu, um aluminosillootO'oetz:1Joo pnrciulmeu
ta desidratado de poros de

giàmetio

ao monos igual A 5 R , de manej.

tubo "venturi" do mistura de ar e combustível o cuja extremidade do maior

ra o recolher ' BO menos 1= fraolio parafloica 0 3 9/ou C 4 e ume fra-i.

diânetro ultrapasse ligeiramente disco ou anteparo metálico proteto de eg

00 de hidroparbonatos J5 Otupor:.:„-rso.
Reivindica-se a prioridade do correspondente radico dormi-.

lor irradiante, caracterizado por no prOlonear por encaixe em tubo motáli
co alongado, fochadO . su p oriorm e nt e dotado de duas golas próximos tts suas/

teclo na Canoa cm 22 do Dozembro de 1962, oob o n c 919.624.
Ponto n o 1 no total de 4 pontoa :-.erecontadoe.

oxtremidade, de material compacto enquanto que a zona compreondidd ontre/.
na reforidas golas se apresentais dotadas'de multiplicidado

do mindsculas/

per gura0on de di;metro adequado e que configura o ' quelmador pr'opriamente
tdto, tendo o trecho multiporfUrado protegido por cilindro CO malha meta.-

TÊM

Q 157A30 do zh do fers2rcirs do 1964
cáàRL

Requerente:- REInHOLD KACHEL2
Privilóg-to de invoncilot

0 11M

7ROCUWO NOIA A FAM0.11O140 D2 l i A g SAS litiPRAT,G

RIA2 NAUS:Lel:AS°

de forma a
multiperfuradO tendo o

lica substancialmente main larga cuia extremidade se estreitam
24, tocar nas golan.som porfaragoa de tubo central

REIVINDICAO0R3

4 - ut!' processo para a fabricaçU de massas rerr trriael t i Ogne Ozw-

tubo interno outro tubo cilindrico de menor di;metro, devidamente centraStle caracterizado pelo rato que ó utilizado óxido do maghório gaustica%
do, configurando por um cilindro de malha extremamente fina cuja aupowfi,

04.0 entorna fica muito pr8xime X face interna do cilindro exterior, ooesk
prando um anteparo impeditivo do retrocesso de chame.

poroso, de alta obsorvidade, obtido pela calcinagSo do carbonato de magni
ato ou do hidróxido de ,magnésio mediante tratamento térmico em baixa0 tolâ
peraturas, compreendidas entre 600 o o 10000 . , conaorvendo-:,o-1he3 a esta

Ponto ne 1 do total de 2 pontoe wrresentados.
tara cristalina Neultants do despreendimonto do corbaniC0 O (Ia 6514
respoctivamente.
Ponto 1162 1 do total do 3 pontos apreeontâcs.

TeRK0 Rg. 161,694 de 11 de AgZoto de 19644
Requerentet HUGON INTEREATIONAL INC

Privi16Gie de InvonoZo; n OOMPOUÇXO DE DERIVAM?. QUIMYcOS DE OIOD.22)
REUNO DOR OXIDA00"
Reivindicac9so
Vomposicão vaMica, 4eriv0a de eiaokersam
v0r. e g namoáv assactouzada por COn3i3t1W do tua'oiotura de cioien
uma, cicIo-hexanena e outs,oe derivados enigme:dem do eiolcomag
oc/dices a neutng , sma base litYre /o eloic-banancentondo 80 Coo
95% pee ptee dt~o-hemenol meie eiclo-hosancnop . dito comporigkso

Wat,ou4o da vka

on'om s 429 Qd
11895"an a a89.
.
,5E-r
j:\
Requor~ XW8 0:ITN MRIWO PWRZMDD DES OARDDRANTA r4 Rffe,r
dOtg-Wangts
Privil ggio de RnvedOot 4PRA038$4 001RINADO DS BIDROORACKWO. W nã
MOARD0112103g

ebiag

íruff:os de aeid/v di Mi a
wequoronto reivia4ica e Dr/cidade ao ceeRigni
deo,bo ft.d,kdo damddiiadÇ .na Repartiqào dm Rateltea doa .n.U,A, els Uca
ao nOote day03 5 aob o go 301.892,
ap to »A 1 Do total de g ,ãto IspreeentecWite,
10210 Nts 104539 de 12 de outubro de 1964

.g/ixtudicageo
51-2roceame

ge% de . eie1a-herano sUnd9 dlte compoele5d suem

ftrOoklas

ne Urg e nerbe etroLsr0-

Garoonotd2 encerrand0 ao Men0. 0 20cA ao hidrocarboaeton paraging,0~

Requorento EWIROTECR CORPORATION -. E.U4A4
Priel gg io de InvoncEo "PILTRO CORREDIÇO DWV4TDIRA0

actilando normalmente entra 9 a 75 2 o e no menos 20% do bidrocar„,

REIVINDICACDEI

%imotos parafinicoa atetilnudo normaUJente entre 75 . e 150e OBOG-/
raoterizado sor

VonteW rotativa da oract g o diferencial, anraciterime.o pelo tato das o

compreeadert

êt) O traCIOuMeato de dite oarS'n'em ises

elimenteoão
entre9 0 732 0 a em uma fraga pesada de•alimontloão da .junl 75 ao me-,/
40s doa constituinte° 4intileuenOrmslmente abaixo de 75 5 Os
1'1'340

1?Ve de

de ue1. 75% ao menos doe COnetitUintes distilnm nonmalMente

135

fi2 POOtnra nM

I &litro oorrodigo, de esteira, partiOUldemente um flUrrk.fted

contaoto tia fraolio . rasada de alimentaco Com o -/

kadro~,0 3prnoerca de Um nâtelieador compreendendo ao menos -

do grupo VIII

bordas de uma textura . corrediça de um moio filtrante moram devidoMODU
ionformadas para se desleearem ou correrem at r. ay dn do dionositivOC tem
catadores situada em ponto :, , fixos em lados opostos

go

uma extonenV, e,

nU suportada da toxtura circulante, os ditos disposiWos do enato
sendo Arranjados para al,icarem, na largura do teut, A, l'organ de '5giS5n

-

911 0

que variem quandda textura circulante oedo tranuversaluento de

e

' esultante das 'ditas forcas o de oomponente da, fona facerAdw
do que a r

00/ menos um elemento de OreO ki n goonoiO.600 de hieoore

a textura Ceder opera no . sentido . do restaurar o porourso prodete~..

Oking de maneira e reoolher do menoe

parafinies 03 eiou

do

04 e u.ma Yrag7lo leve intermediária eneel. .'cnr,o

menos 75% de constl

motel e /Ou componto met61100 . de fçrUÃio:V7

A e

ou

4mán.tee dietilunde n9YPRA3btD12 ' entre 5 t 75 4 O, e me fregZo peDeds

da

textura no gual, a

to rosultante á reCd?,

A requerente reiviudiça,a_prioridade go Correspondente podit20

oo rltedo na RePart.iç'cio d e P atentes doa Estado° Upidoe da A4rice,

DIARIO OFICIAL (Seção 111)

1 In k3 Sexta-iihírá
tree=et=s.

U0 OUtulb20 de'1263: • )$ de átába'de 2.96119 tsoba ggq5RMON Mai&
pescastivamente.
Ponto n a. 1) .do total de 14 pontos apresentadONG

Abril de 1971

lildrialloave polo Ato . 4o ditopara-ittoo comportar @ sit
Sua extremidade de face afastada em re1a0o ao 30olo delire:mios uma v&I,
vala de retengwadaptada para abrir no sentido de uma Gamara QIN recobe,
deslocavelmente essa extremidade do parafuso,.de nanoiraquo a super/letal
extrema do parafuso &utilizada como uma superifele de imbolO'de Ust
jia de atuação hidráuliek par a transmitir a presa° bidrímlioa de ap4rtoj.
GO mordente m&sre14
alinde() de óparagRo

Ponto n g 1 do total de g pontos apresentados,

.1.,••nnn,

TERMO Na 164.570 de 20 de novembro da 196Ai
kle. g.

â'ÊRMO NA .1 63.674 de mu, ao outubro de 1964
Iequeronte: E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMpANY =
"r3.72.16aio do Invonção: o COMPOSIÇãO DE POLUO E PROCESSO PARA PREPARAR:,

0 MESMO',
REIVINDICAÇ'DE9

1 . M.a em-posição ou mistura íntiMa, Paimerizável, do uma.diami

<5a O 52Án diUtor de mó ácido'tetracarboxilico orgânico, caracterizado por/
ãomproard p+, ums diamina.da fórmula 1,12 N-M-NRa e um dléstem da fórmulaa

coo-Nlá

ar1 „.000

Requerente: WURTTEMBERGiSCHE METALLWARENFABR/K.= , = ALEMANU

Privilégio de. Invenção: P PROCESSO PARA FABRICAR FIBRAS DE METAIN
REIVINDICACtES

1 . Processo para fabricar fibras de meta/ por Meio de parto

.Letz ....a1icas, particularmente aparas de metais, caracterizado pelo fato/
de que por meio das partículas metálicas e um aglutinante ou uma mistura/
de aglutinantes são produzidos corpos compactos, sendo. destes corpos retl
radas, com o auxílio de orgãos conhecidos, fibras, das quais em seguida

- ,nha em 22 de novembro de 1963 sob na W 35.682 Ib/49 lo
Ponto ng 1 do total de 6 pontos anresentadoso

Fig.lb

A ////
d//

COON
NO00
) indicam lsomerismo,
Ra . qua Rua alquila Ou aralquiltwas setas
El 6 um radical orgânico divalente e.A é um radical orgânico tetravalente/

, mostrados como ligados a A, /:

eom os dois pares de grupos carbonila
(-C-)

dispOstoa de modo que os grupos carbonila em cada par estejam ligadas a .4

1

tom9S . do carbono adjacentes em A; sendo que poro menos um da A o M contém
Um grupo cato aromático e perfaz uma quantidade de, pelo mencs 30% (mo-/

TERMO NO 165.671 de 28 de dozembro do 1261

aor)dwdiester presente, estando a diamina presente numa quantidadede,/

Requerente: RASTMAN KODAK COMPANY = = E.U.A.

15% (molar) em excesso além do diáster.
2bsivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
pepart1.01odo Patentes : dos. Estados Unidos da AmériCa em l a de nbvembro de
1263 sob na 320819.
Ponto na 1 do total de 'jet;pontos apresentados.

Privilégio de Invenção: ', FILTROS PARA TUMAÇA DE TABACOf l PROCESSO g ANU..
LHO PARA FAZER OS MESMOS

êERMOf Wa 168.147 de 25 de- março de 1965
ROWSrento AETIEBOLAGET'BARCO = = SUÉCIA.
PriVilógio dM InVenção:-.MORSA BIDRAUESCO-PNEUMAZIW
-.REIV/NDICACOES

Morsa"bidráulico-pneumática que compreende um parafuso para a
abistagem gíOsseira do mordente móvel no sentido o proveniente do mordente estaciOnário, meios .pneumáticos para operarem o,mordent p menina dirm
gão. de abortara o maios hidráulicos para aplicarem' uma fórça de aperto ao
gordente mOvOlp caracterizada pelo fato do parafuso ser montado deslocá-/
Vol aulalmento e de ter nuMa de suas extremidades um embolo reciprocável/
mm um cilindro -para conseguir o 'movimento do parafus6 e áSsim do mordente
któvel no .,.mti246 da . poSição aberta mediante a ação dos Méis pneumâticOs,
.,pelo fato do parafuso ser de construção tubular e receber um embolo de /
resgâo do316cáva1 pneumUicamente, ao maneira que éle serve como um cl-/

6

eliminado o teor de aglutinante.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nU.

REIVINDICACCES
1 -

Uma.filtro para fumaça de tabaco, do tipo que compreenda Um

feixe cilíndrico de filamentos contínuos arranjados numa disposição de
modo g eral paralela ao eixo longitudinal do feixe, caracterizado porque
os filamentos são revestidos com um aditivo em uma região do feixe e, ao
outra região

de mesmo,

Crastada longitudinalmente da primeira re.gião, 02

filamentos são substancialmente isentos ' de aditivos
Reivindica-se a prioridade do correspOndente pedido depositado

nos Estados Unidos da América em 28 de janeiro de 1964 sob na 340.601›
Ponto 0 . 1 do total de 8 pontos apreseriados.
/.

i

DIÁRIO OFICIAL (Seção 01)

Sea-feira 30

SUO NO 1171,4£241. 2f3, NI Olhe C4.19$55
Ihnuerentet MIlmee.WtmeneWA INDÚSTR4
Rztrt1440

WâfirlagICE

g

COMÊRC/O

0 IPMFBIÇOAkUTO4PX

LIMÃe. .R1O , D2 UNETRi

ROUTER ESTAMFADOEpARA

CORREDIÇAS

Abril

TE180 NO 174157, di 18 de OUtubro d 1960-4
Requerente* XEROX C013FONATION-2.4.As
Xrivilêgio de Tnyenaos RÉOCESWYM.4 REPROVOU MaNAGRES°

ILIVINDICAÇOgd

1

M Aperfeigoamentos

4 ;as curoOterizados Por ser t/sto,

em rolotee estampados para corretotalmente e preirrenciolMents

taNpadeem chapo ,de forro ou Xetal não ferruginoso.

Ponto O 1 de 7 pontos . apresentados.
12 :C

\ )6, FIG. , 1
->4

WP,RM0 no . 171.855 de . 5 40 agosto de 1965
FRANÇA
lequei-entei OCICIET g BRODIACCA
,1

Priv1 1&g io de Inn nção1 0 PROCESSO APERFEIÇOADO DE FABRICAÇÃO DE CRINAS DR
10111RIA POL/MERA LINEAR ORGÂNICA."'

de 1971 1819

Neivindieeçães
1 .. PrUceaa0 de roprodueUe de iwiisanksmenoterlenao
por compreender; a a prosentaç5o . d0 uma Tuper-ticie admeedteamepto,..pem
gajosa de um elemento suporte da'teuene moetrende a ~medo eo
formação de diminuto e picos o relu contra um eogunde elemento de
suporte contendo uma camada superficial uniforme transferira 6e.110
material marcador coletivamente separavel por &reaS,sujeitas e atro
cão adesiva, e eiaeparação dos ditos elemantoe'm de Outro de.Modoe
que o dito material marcador resulta traucteride poro O dito amen
to suporte da imaem em drena do nommo vensie da dita impigem.
Reivindica-ae a prioridade do oorreopondente.pee
ciclo depositado nos B.U,A n em 5 de Novembro de 1964g sob O A N 4PN
060.

JIETTINDICACDEB*

Piora

, obato n0 1 no total de 6 pontes aPrOSOAIROORs
.

.1 Processo aperfeiçoado do fabnicação dm Crinas de mOt4ria poli
linear orgánioa, caracterizado pelo fato de e' fabricarem per fiação

Crinas de Matéria pallmera linear orgániCe escolhida dentro do grupo cons
titufde pelas. polismidas 0 peles poliésteres, sendo' a dita matéria poliu
tingida de c5r . clara, sendo .as ditas crinas cortadas no comprimento de
mijado e reunidas Sob' forma de um feixe, o qual " é . tingido oo Meio aquoso/
com um corante ora:TU*11c° de OU escure entre 15 0 e 1000 0 Sendo arredondafles ar extremidades das crinas.
Reivindica-se a prioridade do cerespondente pedido depositado na
»eriça os 30 da novembro de 1964 sob n o 996..813.
Ponta n5 1 do total de. 5 poutoe,a'prezentados.
'ARMO Ru 173.217 de 16 de setembro da 1965
ilequereate: ISRAEL TWILLIE e ' MCSU RAFTALI ERMAJE^ . . . SIO PIM
rZivilát,lo de Invenção: "'NOVA SAFDLLIA rENDAYTE.
.Bncyyrencogs
2 .- rrva sandália flutuzate, caracterizada per Compreender inicial
mento e fato de entre a parte superior correspondente a palmilha da se:ndí
correspondente et) solado da mesma, ser prevista a/
'
e a uarte 12-2f(Etrior
ali:lis-ação de uma fona de materisI pláatico, folha esta tendo 5 formato /
dai . um sa:nfoncár ca outro formato adequado qualquer, sendo que a referida/
rolha & prensada por

solda eletrõrica On de entre maneiro adequada qual-/

AI

fe

.40-17.11' .#7," 3.1(
8:11

ria
TERMO Ne 176.835 de 31 de Janeiro de 1966
Requerente: SUNBEAM CORPORATION' - E.D,A:
Privilégio de Invenção "SECADOR DE CABELOS"
01:IvINIP.404A

2 . Uma unidade sopradora de ar, caractariaade . p010 Ato tle
ter uma saída de ar e um ventilador acionado por um motor para eePrar!e:
ar atreve da referida saída, o uma mangueirs'ecendicionada na referi.
da saída, dita mangueira sendo expansível e contrai:V .0/ cio sne'direçãO.
axial dentro do intervalo de c;rca de um metro 'para alguns oontiMetroe
.4 requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido.;
depositado na . Repartição e Patentes dos Estado:: Ualees diânktoft otos:
15 de junho de 1965, sob n, 466.307.
Ponto ne 1 do total de 31 pobos apresentados.'

40er,:a parte ' cuperior, formcndy dessa siaastra divisães ia:ternas formado.•

Tas do células ou casaras do ar, as quais são ligadas 'entre el_atrarás de
Orifícios airoOlaren ou então sendo prevista uma passagem perirdrion.con_.

Q7
4:-

tornante do talo o contàrno da sandália, sendo qUe ainda á superfície externa da palmilha apresenta-se inteiramente provida de faixas tranever- /
sai evemente abaulada.,
Pasto no 1 do tota2 de L4 pontoa apresentados.
doa
2tINO To 177.483 de 2 de Março de 1966.
Requernetet TOYO RAYON KABUSHIKI EAISHA-jupão
Privil4gio de Invençãos "PROCESSO PARA P132PARAR CONTININTORM
JILATENTOS
YOLIAMIDA ESTIRADOS".,
ReivinG)Icalieq,

1-Freasse° pura preparar continuamente Mamonmee
de poliamido estirador), compreendendo a submieeão doe dgemonto0.a
de noliamida •recentemente fiadoe eob uaEo n um . eetlramento de
caracte'ricado porq-- :rre-mtiramento das filamen
no sofri:rodos ,5 f, ire a MC
ae ostiramento - na falia de
25 a ;',9n, ençmrntomyire..rincia dos filamonM naff

.

D

1820 :::-.;:ta-Nia 30

,.

Abril de

1971

cs
Oba gialaa sob fueão.4 aenor que 0,001.

areando, se nua as jincia, um forno de sinterizaçâo, com paredes 1ateg820.

Reivindica-aa a prioridada ao cOarespondaate pau.
e& dapaalando no JaiSão em 2 de Março de 1965, uob o n 2 11:59a.
Ponto n 2 1 no total de 8 po aana apaaaerawa3a.

e de fundo feitas zoei chapas de aço, soldados, e aubdavididOS interna:0@n
te em duas partes, das quais a manar e superior, chamada cé'mara do cerânQ
tão, tem o fundo constituído por uma grelha móvel de ferro fundido Ga 60
material refratário, e a inferior, chamada, cinzeiro, é provida de nora á
porta de chapa ge aao, protegida por amianto, bem como estando ligada,
través de conduto cilindrico, a um axaustor, caracterizados pelO Lato dS.
o referido equipamento incluir pequenas divis5ea mOvois • conformadoreat90
feitas aw ferro fundido. ou chapa de aço, e . de configuraçOes desejadas
quaisquer, divises estas aplicadas no Interior da cáaara de combautãOá a
simplesmente apoiada sôbre a grelha, que ooderé estar protegida por Urna,
camada de calcáreo, e que servem para a obtenção de um produto final paa(a
dronizado.
Ponto :10 1 do total de 4 pontos apreseat4doU.

ALONGAMENTG

FiG,
177.559 de 4 de Março de 1966.
'e0auare nte 4 AKTEBOLAUT KAM-Suéeia.
iaiVIlégió da Invonaãoe ^APARELHO ?ARA 4I2TURAR ALVEJANTES NA POLPA
9B mamou%

aaivindicacSea
laAparâlho pare mie tarar agentes alvejantes em pêltà de aelulooe, especialmente p51pa de ale densidade,por meio de- /
çjmn rade com pás goratóriaa pare a qual a Olpa vai sendo alimentaatravae da antrada para a ifalpa e vai sendo obrigada a passar

o

ãongitixdilnalmarrte por entre as pée e +sendo ao mesmo tempo envolvi(C Valas meawac'pée, caracterizado PaLa fa ao da haver uma Caixa/ en envolve a rede com ao páo, a qual campreande uma parede lacaa,
Opendioanrar 80 eino da roda e situada prOalaa ó mia 00 a aa paa
peno° para c lula da entrada para a papa, uma entrada para.a
W
' Ratnta alvejante dotada' de um orWaio abertoana referida parede
Ost'ande a woda com as pais arranjada para movimentar a pOlpa coma
aVa 5r6priawlooidade ao longo de 'citada Pare de e passar Pele a
d 94trg dà'dé . a g ente alvejante.
Meivindiea-de a prioridade do oorrrepondents
Aa Suécia, em 5 de Marco de 1965, sob O 17 2 20,63

tre?'

Ponto nd 1 no total de 5 pontoe SPrOne'lltdoff

==rFiG.1

MIMO V e 179.451 de 12 de Maio de 1966.
RequerenteiDEERE a COMPANY-.E.l/A
Priviléaio ete InvençãoENXADA TRASEIRA'
ReivindicaçOea
1-Estrutara da enxada traseira, carnatealzada pela
00mbinaarva d ' uma plataforma de sustentaçiío vertical e transversal,
mente alongada; um suporte para a enxada na frente da plataformt; de'
evatentagg o e nela apoiada para receber movimento tranaverael ao

lendo 'da mesma, tendo o suporte da enxada um piai) vertical eolooado
adiante e com extremidades opostas afastadas •txaneverealmente. Meia
da para travar o Suprte na Poaiç eáo tranaversal desejada ao longo Ra
plataforma de sustentaç-áo; 'itu dispositivo de cilindro e pistge
%noivei e retratil, montado traneyersalmente, ligado por uma extra
tidade aojouporte,. próxima a . Uma extremidade do toamo, e seguindo -

da1l'at6.â Outra extremidade do suporte pasmaaao atrà0 dO.pivõi uma
enxada traseira apoiada no pilió para receber movimento girat6aa0

tualy G ' peça de.ligaçUo entre e enxada e o dispositivo do piatgo
cilindro para ajustar a posição lateral da enxada de acBrdo com Offv

movimentok do cilindro e pistão, ao estender-se e retrair-Sc.
2sivindica-se a prioridade, do correspondente dopo.
gtade Ws =Ao em 21 de Março de 1966. sob O n fl 536.0860
ponto nA 1 na total de 6 pontos apresentadoa.
.1-2r

2.06
iN 1241.9 60 4 Qe
Vi32eaaaaall%38 MIRONCANARCO 8 LinzatOno UMA MESQUITA e inuos "DOI
gosu G a SIO PAULO
eg Tnve PO102 0 PR0CESSO. EQUIPANRWO PARA 8/NTERIZAM DEI 'Pr.,*

JEITOS DE omita

ABYARE65

à, WINAGEW DR :11& P

22usw

aluzgpracong
.

Wma g o e oquipamento para sintovisagão da roSeitos de oficl

:',":5::n.teA tatenbAilIhageti

LIC

Met40 1

Willt02,

e referido equipamento com. /

eLt4.5,;c1J

OJE: Ci0,30

