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UnTITUTO NACIORAL
IM5MSIAL
EXPEDIENTE DO SENHOR
PRESIDENTE
Em 30 de abril de 1971
Diversos
Amp. Inc. (titular da pat. MU
n9 4.178). - Declaro extinta a patente 4.1'78 (MU).
Jair Agostinho Ferreira (titular da
pat. MU n9 5.259). - Declaro extinta a patente M. U. 5.259.
Joseph C. Ehrlich )titular da pat.
MU n9 4.826). - Declaro extinta a
patente M. U. 4.826.
Dabi Ind. Brasileira de Aparelhos
Dentários S. A. (titular da pat. MI
n9 4.977). - Declaro extinta a pa-,
tente M. I. 4.977.
Volleswagen do Brasil Ind. e Com.
de Automóveis S. A. (titular da pat.
MI n9 4.686). - Declaro extinta a
'patente M. I. 4.686.
Reconsideração de despacho
Willys-Overland do Brasil S. A.
Ind. e Com. (no pedido de reconsideração de despacho que deferiu a
pat. MI têm) 143.213). - Reconsidero o despacho concessivo de fôlhas 29, e, em conseqüência, Indefiro
e presente pedido de patente.
Diversos
S. A. Bôa Invernada - Soaboi
(titular da marca Soabol têtrno número 672.564). - Torno sem efeito
o despacho de arquivamento.
Prisma Empreendimentos Imobiliários Ltda. (titular da marca Prisma
têrmo 589.298). - Torno sem efeito
o desp acho de arquivamento.
Novidades Eletrônicas S. A. Comercial e Imp. (impugnante da marca Novel têrmo 488.869). - Indefiro
a impugnação.
PRO
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SErETARIA nr.. MARCAS
Expedi/ente de 30 de abril
de 1971
Notificação
Decorrido o prazo de sessenta
(60) dias, a partir da data desta publicação, P desde pus não
haja interposição de recursos,
ficam notificados os interessa.
dos abaixa -elacionados para
efetuarem, dentro de sessenta
(60) dias, o recolhimento, no
'Banco do Brasil El A.. da retribuição final devida e da relativa ao prlir eire el eaênio, nula
camp revante deverá ger apresentado ao 1 N. P. g ., dentro
do mesmo razo, a fim de permitir a expedirão do competente certifieado•
Marcas deferidas
616 077 - Farina
Fábrira
de Máquinas ramas% Ltda. - cl.

CANTAI FEDERAL

QUARTA-REEI& 5 DE MAIO DE 11.fflia

R1E,V11STA DA PROPRIDADF,
EN.DUSTROAL
21. - Registre-se com exclusão de
alavancas de câmbio, carros, Câmbios
e velocípedes.
No 616.934 - Atma -- Atina Paulista S. A. Ind. ,•.1 Com. - cl. 17.
- Registre-se (fls. 17-19).
N9 625.649 - Arioor - Staub S.A.
Eletrônica Com. e Ind. - cl. 8. Registre-se (fls. 8-11).
N9 626.255 - Nadella - Nadella
S. A. - cl. 6. - Registre-se fls.
17-10,
11 9 631 883
NI -- Clorotéenica
S. A. Equipamentos Para Inds.
- cl.
-- Registre-se com
ta•ar de "autue.e. •,s
SIF'
atas 12-14).
N9 637.671 - Durallt - Cristais
Preda S. A. - el. 8. -- RagistreN° 640.594 - Flor da Mata • meatos FR. rda Mata Ltda. &- ci. 40
- Pr t istreâse com exrdusáa de "bandeias domicilia-es
er• 64.1..261 - Asstani - Stand a rd
f.c.t 'r ica S. A. - cl 8. - Regis-ze-se.
N, 642.238 - eião Cosme e Datreao
- eutc Importad)r1 São' Cosmo e
Danliac Ltda.
ti 21. -- Regis-•
•
N9 643.035 - Phoenix - Nadir
Figueiredo Ind. e Com. S. A cl. 8. - Registre-se.
N9 644.084 - Cetecoplan - Kartro
Ceteco Importadora e Distribaidera
S. A. - el. 17. - Reg istre-se substituindo "mimeógrafo" por duplicador"
(fls. 15-17).
N9 648.563 - Mecânica Natal Natale Spaoionzi & Cia. Ltda. - cl.
6. - Registre-se sem direito ao uso
exclusivo de "mecânica".
N9 657.949 - Berger Electro - Fábrica de Relógios Petrópolis Ltda. cl. 8. - Registre-se sem direito ao
uso exclusivo de "Electro".
N9 659.114 - Reprovit - Ernest
Leitz GMBH - el. 8. - Registre-se
fls. 7-9.
No 660.472 - Casa Benevides Eletrônica Ltda. - cl. 8. - Registre-se
com exclusão de "cronômetros".
Marcas indeferidas
N9 667.086 - Auryester - McCann
Erickson Publicidade Ltda. - el. 22.
- A proteção reivindicado, não tem
relação com a atividade do requerente. Indefiro o pedido de registro.
No 618.537 - Emprêsa de Caolim
Ltda. - Emprêsa de Caolim Ltda. ci. 6. - A proteção reivindicada não
'tem relação com a atividade do requerente. Indefiro o pedido de registro.
NO 615.328 - S. I. A. M. - S. T.
A. M. Soe. Americana de ademanes
Torcuatce Di Tella S. A. - cl. 8.

- Indeferido em face do R. 274.299,
em vigor até 12 de outubro de 1972,
marca "Sião” de terceiro, na classe
gos.
N9 633.252 - Maserati O. S. C. A.
- Societá O. S. C. A. - el. 21, Indeferido em face do R. 259.890
em vigor até 25 de outubro de 1971,
marca Maserati de terceiro 'na cl.
21, para os mesmos artigos.
N9 633.253 - O. S. C. A. - Maserati - Societá O. S. C. A. - cl.
21. - Indeferido em face do R.
259.890, em vigor até 25 de outubro
de 1971, marca Maserati, de terceiros,
na el. 21 para os mesmos artigos.
N9 635.660 - Bussotti & Baptista
- Bussotti & Baptista Ltda. - el.
21. - A proteção reivindicada não
tem relação com a atividade da requerente. Indefiro o pedido de registro.
No 635.814 - Nyza - Nyza S. A.
Ind. e Com. de Plásticos - ci. 17.
- A proteção reivindicada não tem
relação com a atividade da requerente. Indefiro o pedido de registro.
No 641.016 - Sadilar - S. A. Ind.
e Com. Concórdia - cl. 6. - A proteção reivindicada não tem relaçáo
com a atividade do requerente. Indefiro o pedido de registro.
N9 641.052 - Inigás - Inigás Ind.
Nacional de Isqueiros Ltda .- el. 47.
- A proteçao reivindicada não rem
relação com a atividade do regueretne. Indefiro o pedido de eegistro.
No 653.182 - Cdrbestos - Ind.
Paulista de Cortiças S .A.
cl. 21.
- A proteção reivindicada não tem
relação com a atividade da regueretne. Indefiro o pedido de registro.
NO 658.457 - Colorex - Cia. Vidraria Santa Marina - el. 40. A proteção reivindicada não tem relação com a atividade da requerente
Indefiro o pedido de registro.
N9 658.804 --,TV Maringá - Rádio
Televisão Coroados S. A. - Cl. 8.
- A proteção reivindicada não tem
relação com a atividade da requerente. Indefiro o pedido de registro.
NO 671.633 - Isabel - Isabel Administração Participações e Com.
S. A. - cl. 6. - Indeferido em face
do R. 362.450 - em vigor até 2 de
outubro de 1977, marca Isabel de terceiros na cl. 6 para os mesmos artigos.
N g 97" r 74 A . S5n Paulo Alp argatas S. A. - el. 8. - A proteeão reivindicada não tem relação
com a atividade da requerente. Indefiro o pedido de registro.
Tv") PPR ^ P n
- Pôsto
de Service) Apinagés Ltda. - el. 47.
- Indeferido em face do R. 305.468

em vigor até 30 de setembro de 197d,
marca Apinagés de terceiros na Ois
47 para os mesmos artigos.
No 688.476 - A - São Paulo PJ
pargatas S. A. - ci. 6. - A proteo
ção reivindicada não tem relação cora
a atividade da requerente. Indefiro
o pedido de registro.
N9 697.619 - Micro-Moneywell
- cl. 8. - Indeferido nm face do
art. 76 ns. 2 e 5 do CPI.
Cumpra o art. '73, oem como suta
inscrição no C. G. C.:
N9 549.676 - Eletrônica Saneai
Ltda.
NO 582.452
Dinbrak Soc. Técnica de Instalações Inds Ltda.
No 596.197 - Braseixos Rockwelã
S. A.
N9 650.197 - Importadera de Au»
tomóveis e Máquinas S. A.
NO 654.979 - Drogasil Ltda.
NO 635.018 - Comercial Herman
Mazer Ltda. - Apresente novos
exemplares sem referência a marca
g enérica discriminando todos os artigos a proteger.
N9 639.096 - Aços Finos Piratini
S. A. - Apresente novos exemplares sem referência a marca genérica
discriminando todos os artigos a proteger.
NO 525.831 - Ferro de Belo Horizonte S. A. - Apresetne novos
exemplares reivindicando artigos de
uma só classe.
N9 609.232 - Sulcar Distribuidora
de Veículos e Peças Ltda. - Apresente novos exemplares excluindo
"aridor i nh n, " (m.Irrn) de terr-,os,
"carburadores", freios para estrada
de ferro, ferro de pára-lama, velocípedes.
NO 656.553 - J. S. A. Estofos
Ltda. - Apresente novos exemplares
discriminando p reliminarmente os artigos.
No 600.241 - Eletro Plás ticos Atcfflarna Ltda. - Apresente ueocura
ção para o assinante de fls. 2.
NO 600.242 - Eletro Plásticos Jomarna Ltda. - Apresente procura-.
não para o assinante de fls. 2, novos
exemnlares com etiquetas que reproduzam visivelmente a marca reivindicado - Lunita.
\
Cumpra os arts. 73 e 69, bem.
como sua inscrição no C.G.Cog
N9 631.857 - Com. Importação •
Exp ortação Jimalves Itda.
NO 638.368 - Cia. Cestol Inês. de
Óleos Vegetais.
No 644.260 - Construtora Tietê Limitada.
NO 544.616 - Mário Cavallari olitee
No 546.050 - Ind. de C alçadcS Meio
lo R. Puglia Filho S. A.
No 556.902 - Samburá Artigos 8
Ve stuário e Novidades Ltda,
No 564.252 - Solda Suprema
ILW
Mitada,
NO 565.255 - Walter & Cia. Ltd%

1870
_ glua.r2a-qeira

DOAM° CMCIAL Seção ID)

O expediene das repartipee
destineWo á ublicaçago
Bera recebido na Seção de Comuetic.Lcoes até ás 17 horas O atencl e nto do público pela Seção do
t'o .,..?1.(?. de 82 às 18 horas.
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CEPARTMENVO DEZ 011PREMOn MA= CWN/2„
von-en Ras

Y.')Cs .e.ginais para publicaçao,
ALEMRTO DE BROTTO PEREIRA
Cleva.,:aezente autenticados, deverão
8-ZI deti!oeratedos diretamente, • em
espeço dois, eaz papel acetinado
c2,:mviv.© a• p UG1.(ZQG\ Si G
CHUPO OGN orlçAo oucardaaçao
apergaminhado, neede; ndo 21733
FLORIANO GUIMARÃES
eentimetros, sem emendas ou ra- J. E3 D'É-i ALMEIDA CARNE" RO
3Urd.S que dificultem a sua com-1
9reenseic, CM, especial quando conDO .%R)
eFlICOAL.
Cjverem tabelas.
ÇA0
Serão admitidas eópzas em tinta
Cloono 03 pedadoldaao do oxpodlonto do OopnrCcrdorreto
prata e indelével, a critério do
C,:....oterbo, Co P?oprtodndo Coduotricle Co .".17004c5ro
I iV.
Inddotrlo o do Comároto

reclamações pertzventea
nzateria retribaida, nos casos de
érro ou omissão, serão encaminha<3a, per eecrito, à Seção de RedaDão até o quinto dia útil subse(eüente ti publicação.
ez..)es assinaturas serão tomaJae no D 1. IV O transporte por
eeia aérea será contratado separa:lamente CCM a Delegacia cie Em?re:sa Brasileira de Correios e Te .
2égrafos em Brasília Esta poderá
ee encarregar também de encamieehar O pedic2o de assinatura ao
S:),I.N Neste caso, o assinante dlao D.I.N . o pedido de assinatura e o pagamento do valor
Jorree;eondente, ..P:a forma, do item
ceguinte.
5) A remessa Ce valores para
gssinatura, g7.12 será acompanhada
esclarecimentos quanto à Ma
è„elicação, será feita somente por

ImpreOce sta oficina° de Deparam:ente de imprensa Madona
BR/13'11,1A

cneque ou vate postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favo?
da Delegacia Regional da Emprês63
Brasileira de Correios c Telégrafos
CM Brasília.
6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos ere Brasília
se obriga a completar o encanei,
nhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.
• 7) A Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante aviso prévio aos assinantes.

‘ISSINAKIRAS

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente. O pedido
Semeetro oLo_o_o_q_cco_o o
C70 0,00 Semestre O'D Q 59_0 O O rO_Q (grA3 82,53 de porte aéreo poderá ser mensal,
ou anual. O prazo das
A72,0 o0,000_CJO0000000000 Cg r5 60,00 Ano
• oo 0 00 . C70 45,0 semestral
assinaturas para o Exterior é soaxterioe
mente anual e não havard granc,,
DXteriee
porte por via aérea.
eart,0 0:a22:51:0,2 o O gsm qa_os,
Ve8 05,00111n0 o O ZCZO_OP-0
QC.2_0_9_0 g70 50,00
9) A renovação elevc7 ser coPORTO AEREO
ncitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
C70 ¢7,001 Semestral Cr8 102,00 1 ilBUO3 G ca 9s.,9 20,5,00 e do porte aéreo. Vencidos, serão
suspensos independentemente de
NÚMERO A.VOLSO
aviso-prévio
- 0 eerep 6,29 n27i;:ePO avulso figuea na anima página ge cada
20) Para receberem os sueexemplar
mentos às edições dos órgãos ofi- O prep doezenapM2 atrasado eerd ao-esc/do de er,9 0413,
ciais, os assinantes deverão solte
Co ao MeOnrgé uno, o
tá- toe no ato da assinatura.
3 0,01 pms7 ano, co e10 anos anteriores.
REPARTIÇÕEg 8 attraCITInaze
o...0Q
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N9 555.256 - Walter Si Cia. Ltda.
N9 567.480 - Eltex S. A. Tecidos
a Pitas ZlÉsticos.
N9 537.481 - Eltex S. A. Tecidos
3 Pitas Elásticos.
N9 595.1e0 - Solda Suprema Ltda.
N9 602.909 - Aços Villares S. A.
693.923 - Lanifício Santa Amawo S. A.
N9 615.227 - Ronami Ind. de Artefatos de Plásticos e Couro Ltda,
N9 625.167 - Aage Vest.
N9 670.638 - Ind. e Com. de Te:eidos e Artefato? de Malhas Fullsreet S. A.
N9 592.438 - Jimo - Ind. e Com.
Ltda. - Distintivos (cl. 25) e calibradores (cl. 8) deverão, também,
ser excluídos dos exemplares de fls.
9-8.
No 598.952 - Equipamentos Vanguarda Ltda. - Apresente novos
exemplares na cl. 10, procuração.
N9 664.308 - 'Emlni Materiais (=de
Construeão Ltda.
N9 33.5862 - IVIac-Fer Ltda. Máquinas e Farramentes. Arresente
novos exemplaras sem referência a
marca genérica discriminando todos
os artigos a proteger.
N9 638.562 - Mac-Per Ltda. Máquinas e Ferramentas. - Apresente
procnrae,ão.
3'zigências

No4S8.086 - E. W. Elisa Company. - Cumpra o art. 81 e junte
procuração nos tênnos do art. 162
do CPI.
169 541.287 - Sardahl Manufactuaing Corporation. - Cumpra o art. 81
do CPI e junte procuração nos têrmos do art. 162 do mesmo código.
N9 541.259 - Bardahl Manufactuaing, Corporation. - Cumpra o É s rt. 81
do CPI e junte procuração nos têráreas do art. 182 do mesmo código.

9InTexobfikexoo

NO 541.293 - Bardahl Manufacturing Corporation - Cumpra o art. 81
do CPI e junte procuração no stêrmos do art. 162 do mesma código.
NO 541.297 - Bardahl Manufacturing Corporation. - Cumpra o art. 81
e junte procuração nos têrmos do
t . 162 cin Crl.
N 9 541.299 - Bardahl Manufacturing Corporation. - Cumpra o art. 81
e junte procuracão nas têrmos do
art. 16 2do CPI.
N9 541.301 - Bardahl Manufacturing Corporation. - Cumpra o art. 81
e junte procuraeão de acordo com o
dispo% no art. 162 do CPI.
N 9 541.654 - Bardahl Manufacturing Corporation. - Cumpra o disposto no art. 81 e junte procuracão
de Word° com o disposto no art. 162
do CPI.
169 541.654 - Bardahl Manufacturing Corporation. - Cumpra o disp osto n oart. 81 do CPI e junte procuração rno têrmos do .Rrt. 162 do
mesmo código.
No 285.913 - Indathren-Warenzelchenverband e V. - Notifinee- e ao
interessado para o pagamento da retribuicão corresnondente à expedição
de um novo certificado.
INT9 878.509 - Badische Anilin &
Soda Pabrik A. G. - Notifique-se
ao interessado para o pag amento da
retribuição relativa à ex pedição de um
novo certificado.
169 203.071 - Vila Zahnfabrik Ff.
Rauter o.H.G. - Prorrogue-se o registro 45.062 com vigência até 21 de
agôsto de 1974 - notificando-se ao
requerente à expedição de novo certificado.
No 414.951 Taeschner et Co. Prorrogue-se R. 44.519, internacional. com Vi çrê l ic i a. a f fi. 10 de ¡ i ni bo ria
1969, notificando ao interessado para
o pagamento da retribuicáo relativa
à expedição do Certificado.

..rczaz.¢.**Zre.g0C7C--

N9 414.643 - Badische Anilin &
Soda Fabrik A. G. - Prorrogue-se o
R. nacional n 9 30.133, com vigência
até 10 de abril de 1979, notificandose ao requerente para o pagamento
da retribuicao re l ativa à expedição
de um novo certificado.
N9 414.651 - Badische Anilin &
Soda Fabrik A. A. - Prorrague-se o
R. 29.283, na cl. 1 com • prazo de
vigência até 20 de novembro de 1978
e notifique-se ao interessado para
o pagamento da retribuição relativa
à expedição de um nôvo certificado.
N9 414.652 - Badische Anilin &
Soda Fabrik A. G.
Prorrogue-se
o R. n9 28.281, com vigência até 17
de abril de 1978, notificando-se ao
interesado para o pagamento da retribuição relativa à expedição de um
-Mo certificado.
169 474. 1757 - Badische Anilin &
Soda Fabrik A. A. - Prorrogue-se
o R. 29.283, na el. 46, com o prazo
de vigência até 20 de novembro de
1978 e notifique-se ao interessado
para O pagamento da retribuição relativa à expedição de um nôvo certificado.
169 678.762 - Badische Anilin &
Soda Fabrik A. G. - Prorrogue-se o
R. considerando-se os adicionais coranteS para roupas do tipo de anil
e com vigência até 19 de março de
1979, notificando-se ao requerente
para o pagamento da retribuição relativa a, expedição de um nevo certificado.
N9 407.423 - J'A Henckels Zwillingswerk A. G. - Prove que os signatários do instrumento de fls. 21
têm podêres para outorgar procuração.
N9 465.044 - Ludwig 8cnerk Apresente procuração ama pndêres
para receber citações judiciais e promova nôvo pedido de transferência

tendo em vista o arquivamento da
pet. 38.733-64.
N9 596.019 - E. 1. Du Pont Do
Nemours and Company. - Apresen.o
te as provas dos arts. 81 e 162 do
C. P. I.
N9 631.280 - Iienkel & Cie. GMBH.
- Apresente as provas dos artigos
81 e 162 do CPI e novos exemplares
discriminando precisamente os artigos a proteger.
NO 658.842 - Vouguinha Roupas
Ltda. - Apresente novos exemplares discriminando apenas os produtos ou mercadorias correspondentes
ao ramo de atividade da firma, conforme o disposto ono a rt. 69 do CPI
e autentique os documentos de fôlhas 17-18.
No 666,046 - Sadel Soc. Artigos
Domésticos Elétricos Ltda. - Tendo
em vista o disposto nos arts. 73 e 69
do Decreto-lei 1.005, de 21 de outubro de 1969, prove o requerente de
Lis. 2-6, com documento hábil, +'r..
1"*P
se de firma, emprêsa ou sociedade
legalmente constituída, indicando
ramo de atividade e n° de inscrição
no C. G. C.
No 665.338 - Warenzeichenverband
Vem e V. - Cumpra o art. 81 e
junte procuração de acordo com o
disposto no art. 162 do CPI, prestes
esclarecimentos em face da divergêne
cia entre a procuração e exemplares
quanto ao domicilio da requerente.
N o 665.339 - Warenzeichenverbanol
Vem e V. - Cumpra o art. 81 e
junte procuração de aco rdo com O
disposto no art. 162 do CPI. Prestes
esclarecimento sem face da diveraência ntre a procuração e exemplares quanto ao domicílio da requerente.
NO 541.650 - Bardahl Manufacturing Corporation. - Apresente novas vias excluindo das etiquêtas "dois
tempos motor oil" face aos artigos.

c....,,..arta-íCil-S 5,
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Cumpra o art. 81 e junte procuração
nos têrmos cio art. 162 do CPI.
N9 541.655 - Bardahl Ivlanufacturing Corporation. - Apresente noe
vas via
reivindluação cia marca para o óleo
81
e
junte
:ir".
Cumpra
o
r.rt.
do mo.
procus...cê.o nos tèrrari:: do art. 162
(ip
:70.194 - Importadora Automóveis e Máquinas S. A. - Apresente novas vias com etiquêtas iguais
às que foram colocadas inicialmente.
N9 .655.363 - Empira Ind. Nacional de Rádio e Televisão S. -A. -Apresente novos exemplaies discriminando apenas os produtos ou mercadorias correspondentes ao ramo de
atividade da r.irria cc., , i.w.ine o Cubposto no art. 69 do CPI.
N9 657.801 - Bu1a Watch Company, :toe.
excluindo da reivindicacão dos artigos e partes dos mesmos.
Ronson Corporation.
N9 555.878
Aptesetne certificaoo de registro
no país de origem legalizado e onde
a marca Coiia_ , ,, • ida, e.:ati:mente ao
depósito no Brasil.
N9 598.925 - International Rectifler Corporation. - Le e' aiize o documento de fls. 16-17. Apresente
nob
vos exemplares onde os artigos correspondam ao certificado de registro
no pais de origem e ao depósito no
Brasil.
N9 606.760 -• SBC - Cia. Industrial de Estamparia. -- Apresente
novos exemplares discrimin Indo apenas os artigos correspondentes ao
ramo de atividade ia firma.
N9 637.752 - Agra Gevaert A. G.
-- Prove que o assinante de fls. 25
tem podêres para outorgar procuração. Apresente novos exemplares discriminando precisamente "e suas peças avulsas".
N9 644.113 - Karibê S. A. Ind. e
Com. - Apresente novos exemplares
com etiquetas i ,-..;wais as inicialmente
depositadas e com exclusão de grampo spara ruturas face ao ramo de
atividade da firma. Promova a autenticação das fotocópias de fls. 27,
28, 29 e 33.
N9 645.116 - Kartro 5 .A. Impor!
tadora e Distribuidora. - Promova
a. anotação de transferência no presente termo ,-nt f^ce.
d^-tutn- •
ção apresentada a fls. 12. Junte
exemplares em nome de Kartro-Ceteco Importadora e Distribuidora por
"duplicador".
N9 645.145 - Kartro S. A. importadora e Distribuidora. - Promova a anotação de transferência no
presenl e t êrrn-) e no R. 228.248 em
face da documentaçáo apiesentada a
fls. 12. Junte, também, novos exemplares em nome da "Kaftro-Ceteco
Importadora e Distribuidora" S. A.
e substituindo "mimeógrafo" por
"duplicador".
N9 646.244 - Fabriqi:e de Montres
Zila S. A. - Apresente procuração
de acôrdo com o disposto no art. 162
do CPI.
N9 659.967 - Ray Godinho Raad.
- Promova a retificação de nome
no presente termo. Arresente rro
eUração e exemplares em nome de
R. G. Raad.
'N9 660.907 -- Prmita Franz SchnUur Dhg. - Torno sem efeito a
exigência de fls. 6 por se tratar de
firma domiciliada na Alemanha.
Cumpra o art. 81 do CPI.
Diversos
N9 212.399 - Dr, Giovani Infante.
nresen t e redid •t rio
- Arquive-se
acôrdo com o disposto no § 39 do
1.
art. 99 do CP
N9 405.719 - Zeis Ikon A. G. Arquive-se o presente pedido de
aceirdo com o § 29 do art. 99 do

r)IARIO OFICIAL

N9 405.717 - Zeiss ikon A. G. Arquive-se o presente pedido de
acôrdo com o § 2 9 do art. 99 do
CPI.
N9 300.973 - Badische Anilin &
Soda Fabrik A. G. - Arquive-Se o
Pedido de acôrdo com o § 29 do artigo 99 do CPI.
N9 414.446 - Fábrica Gunther
Wagner Ltda. - Arquive-se o presente pedido de acôrdo com o § 29 do
art. 99 do CPI.
N 9 302.427 - Daimler Benz Aktiengerllschaft - Arquive-se o pedido de e rorrorracão eis nue o registro
n9 69.756, foi prorrogado pela petição 95.207-69.
N9 408.349 - Byk Gulden Lomberg , Chemische Fabrik GMBH Indeferido o pedido de prorrogação
tendo em vista a notificação de Berna n9 1.773 que limitou os artigos
a ,preparações farmacêuticas, apenas.
Arquivem-se em face do art. 99 § 29
do Código
N9 676.204 __. Confecções Samuel
Ltda.
N9 676.210 - Ótica Foto Flor Limitada.
N9 676.242 - Malharia Gibbons
S. A.
N9 676.252 - Malharia Gibbon's
S. A.
N9 676.265 Epitácio Mendes
Silva.
N9 676.270 - Alfred Blum.
N9 676.271 - Alfred Blum,
N9 676.274 - Contecil Comércio
dri Tecidry,1) Lúcia Ltda.
N9 676.291 - Distribuidora Brasil
Agrícola Ltda.
N9 676.333 - Refratário Winkler.
N99 676.407 - Eletro Hidráulica
Eg Ltda.
N9 676.408 - Eletro Hidráulica
Eg Ltda.
N9 676.409 - Eletro . Hidráulica
Eg Ltda.

N9 676,450 - Indústria e Comércio de Artefatos de Cimento Cimblec
Ltda.
N9 676.453 - Mecânica Curei Lininada.
'N9 676.455 - Turflex Fornecedora
de Acessórios Industriais Ltda.
N9 676.457 - Metalúrgica Franzi
Ltda.
N9 676.466 - Novidades Marlebel
Ltda.
, N 9 676.481 - Colorado Depósito
de Materisid para Construções Ltda
N9 676.483 - Afia Serras Afiador
de Ferramentas Ltda,
N9 676.491 - Tr dústria e Comércio de Roupas Nibasontex Ltda.
N9 676.509 - Cia. Mercantil e Indústria Arapua.
•N9 676.527 - Cia. Mercantil e Indústria Arapua.
' N9 676.538 - Cia. Mercantil e InAr^pua.
N9 676.540 - Cia. Mercantil e Indúdria Arapua.
N9 676.558 - Policrom Indústria
e Comércio de Plásticos Ltda.
N9 676.600 - Alfredo Mário Lima.
N , 67R ;i02 -- Alfredo Mário Nina.
N9 676.613 - Casa Costa Ltda.
N9 676,693 - Pereira & Wilson
Cia. Ltda,
' N9 676.697 - Indústria e Comércio de Eebidas Paumarill Ltda.
N9 676.713 - Disvel Distribuidora
de Vecnios Ltda.
N9 5'76.714 - Volksmeyer Auto Peças Ltda.
N9 676.731 - Rogozyk Cia. Ltda.
N9 676.732 - Rogozyk Cia, Ltda.
N9 676.740 - Ca'çados Pellissari
Ltda.
N9 676.745 - Irmãos Parlosotto.
N9 676.760 - Helenice Shkacir
Karaoglan.
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N9 676.761 -- ICEAL - Indústria
N9 678.090 -- Importadora e E&
e Comércio de Esquadrias de Alu- portadora Caldas Correia Ltda.
mínio Ltda.
N Y 678.197 - Metalúrgica Berlin,9
149 676.771 - Nacur Sasse Somes. Ltda.
Malharia
Tucuruvi
N 9 676.774 N9 678.446 - Distribuidora Dai VI
Ltda.
de Peças Ltda.
676.781
Subsum
Materiais
N9
N9 678.447 - Distribuidora Datva
para Construções Ltda.
de Peças Ltda.
N9 676.782 - Coberpav Cobertura
N9 678.472 - Cotec Comércio e)
e Pisos Ltda.
Ltda.
N9 676.783 - Diorama, Confecções Representações
N9 678.494 - J. Cunha & Cia.
Ltda.
N9 676.803 - Sociedade Constru- Ltda.
N9 678.537 - Sociedade Abaste,.
tiva Santo Amaro Ltda.
cedora do Comércio e da Indústria
N9 676.804 -- Servitex Represen- de
Panificação Sacipan S. A.
tações Texteis
149 678.736 - José Carneiro Bessa
N9 676.810 - Therezinha de Jesus
Stecca.
N9 678.738 - Indústria e Comér.
N9 676.813 - Bozler & Cia.
cio Vira Mundo Ltda.
N9 676.814 - Gustavo Scholze.
149 678.807 - Fábrica de Estópe
N9 676.833 - Linhas Varicor S. A. Jumenez Ltda.
N9 676.834 - Linhas Varicor S. A.
N9 678.810 - Eletrônica bl,rone
N9 676.844 - R. Teixeira Comer- Ltda.
cio e Representações Ltda.
N9 678.811 - Cia. Hama Comérd
N9 676.845 - R. Teixeira Comer- cio e Indústria e Importação.
cio e Representações Ltda.
149 678.812 - Cia. Hama Comér.
N9 676.848 - Stiil S. A. Socieda- cio e Indústria e Importação.
de Técnica de Instalações Industriais
N9 678.820 - Indústria e ComérN9 676.851 - Stiil S. A. Socieda- cio Abdalla Farah Ltda.
de Técnica de InsMitiçõe,s Industriais
N9 678.821 - Indústria e ComérN9 676.886 - Lojas Amalia de Te- cio Abdalla Farah Ltda.
cidos Ltda.
N9 678.882 - Atomite Atomização
Berta Confecções de Minérios S. A.
N9 676.889
Ltda. •
N9 678.887 - Ortema S. A. InN9 676.890 - Berta Confecçoes
dústria e Com ércio.
Ltda.
149 678.890 - Ortema S. A. Irl.
N9 676.895 - Cale Bem Comerdústria e Com érclo.
cio de Calçados Ltda.
N9 679.025 - Barero Mattoso
Confecções J0P1s9 Cia. Ltda.
N9 676.923 Ltda.
149 679.037 - Confecções Alton LiN9 676.927 - Boutique e Cabalei- mitada.
reiro Jussara L tda.
N9 679.074 - Cláudia Lomdas LiN9 676.955 - Mauro Friedhofer.
N9 676.971 - Motopeças Nacional mitada.
N9 679.079 - Confecções Jaguari.
Ltda.
Ltda.
149 676.974 - Cobraco Engenharia be N9
679.500 - Regina Célia da Sile Arquitetura L tda.
va Matos.
N9 677.011 - Alfred Blum.
N9 679.507 - Trindade Nelson
N9 677.012 - Alfred Blum.
Confecções Ltda.
149 679.537 - Ariindo W. Rechen149 677.067 - M'DR Estruturas Memacher.
tálicas Ltda.
N9 677.073 - Jodora Veículos e
149 679.712 -- Eletrônica São Pau'.
Peças S. A.
S. A.
N9 677.074 - Servitel S. A. Uti- loN9
679.807 - Confecções de Roulidadas Domésti cas.
pas Finas Avenida Ltda.
N9 679.826 - Valmera Indústria e
N9 677.085 - Jodora S. A. IhComércio E, Confecções Ltda.
portação e Com ércio.
aN9 677.101 - Confecções Sumaré
N9 679.846 - Vulcalândia Plástico
Ltda.
Ltda.
677.117
Impasa
S.
A.
ImN9
N9 679.848 -- Organização Garrido
portação e Comércio.
149 677.119 - Indústrias Apollo Ltda.
149 679.850 - Casanova Móveis e
Reunidas Antônio Narvaez S. A.
Decorações Ltda.
677.129
Mgr'
Modas
Ltda.
N9
N9 679.859
Cláudio José de AlN9 677.181 - Mordche & Laufer. buquerque.
N9 677.208 - M. Carneiro.
N9 679.921 - Robin Walks AutO
N9 677.210 - J. P. Araujo & Cia.
Peças
Ltda.
N9 677.341 - Indústria de Móveis
N9 679.960 - Tecex Fiação e TaAnchieta Ltda.
celagem S. A .
N9 677.344 - Comércio e Repre149 679.9(*P - S. A. Fábrica Cosentações Rubmar Ltda.
lombo.
N9 677.371 - Cortinas Ludovico 149 680.000 - S. A. Fábrica CoLtda.
Cortinas Ludovico lombo.
N9 677.372 149 680.006 - S. A. Fábrica Co.'
Ltda.
N9 677.393 - Manobra Serviços de lombo.
149 680.088 - Aplican Aplicadora
Mão de Obra Ltda.
dt: Capitais de Desenvolvimento do
N9 677.529 - Comafec Comércio Norte e Nordeste Ltda. e Aplicap
Madeira, Ferro e Cimento Ltda.
Aplicadora de Capitais de DesenvolN9 677.530 - Comafec Comércio vimento Ltda. ..
Madeira Ferro e Cimento Ltda.
N9 680.112 - Duplex S. A. In
627 - Indústria Olifer LI- dústria e Comércio.
N9 677.
mitada..
"NT9 680.183 - Pensa Planejamento
N9 677.693 ' Inealstria e Comere Engenharia S. A.
co
r Sire Ltda.
N9 680.220 - Curso Alvorada.
N 9 677.842 -- SAMB - Sociedade
N9 680.241 - Edma S. A. Inclüs-J
de Arte e Música do Brasil Ltda.
Plásticas.
N9 677.845 - Consur Construções trias
N9 680.243 - Edma S. A. Indús‘
e Urbanismo Ltda.
trias Plásticas.
N9 678.012 - Ameuropa Filmes
49 680.255 - Arpa Arquitetura
L da.
N9 678.024 - Lojas Marcaná S. A. Paisagismo Ltda.
des para o Lar.
149 680.274 - Metalúrgicas
N9 678.088 - Importadora e Ex- padas Século XX Indústria e Cc‘a
mércio.
portadora Caldas Correia Ltda.
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680.397 - ,Baverly •Hill Pis- nas 1 N9 681.008 - José Santos S.A.
N9 682.222 - C.C.F.F. - Consór- outargada ao signatário a": mesma:
cio Consarutmes Fabricas Fertilizara- com podares para &lanar-,--ztenta.
(calçados).
Eaton Yale & Towne ic. junto a
Ias Ltda.
Nç 66aa3Ca - 'Indústria de Malhas N9 681.018 - Lojas Rivo S.A.
N9 662.291 - :C.a Manufactura de
N9 631.031- Lojas Rivo S.A.
PI n9 55 . S.5) - mo . a P-_,í•::r11;ra:3.:,;
Feutres de Mouzon (Anciens Etaala- ce.illecim2nto da assinc...,...-a do aaaae
Brasopal S. A. La- N9 681.038 - Lojas Rivo • S.A.
N 9 660.303
Sis Fila). Cansul Interino (fls. 88v).
scmants Reger &mamar
N9 681.039 - Lojas laivo S.A.
,,aria c CC=C:‘::C.
G,52.227 - Manufactura eia
N9 680.307 - Brasa:ri S. A. laa- N9 681.047 - Lojas Rivo S.A.
leentres da Mamara (Anciens EtabasDiversos
N9 681.048 - Lojas Rivo S.A.
stria b Comércio.
sements Roger Seminu 713 Ses Fila).
N9 380.314 - liaarcos Keutenedjian
N9 681.067 - Concretex ABC Usina
Ia
..aa.sta ir, e Comércio Ltda.
652.2all - La Manufactura de Philo, Corp . (org. segundo asec.-t.
de Concreto Lt da.
n.o à
do
asa.
de
fl.:lanara:e)
c1aMauzen (Anciens EtabasP_CDre521-Ita- Fau,rea
Reclasi
N9
681.074
680.357
Marcos
Jeutenedjiall
1 9
:a:Manta Ez;er SJnamer Sés ills) PI r19 70.221) . ça• es Ltda.
adústaia o Comércio Ltda.
Confecções Orleans 749 682.343 - IVIetalaraica Sao Jorge de anotação de transe. faamidaaa
681.086
N9
680.430
Serplex
Engenharia
ler9
nom a petição 52.85.3-132, ':i, de areaInala e Agalcola Ltda.
Ltda.
- Telcotec - Talco N9 62'2.312 - Luis Alberto de Leoa. do com a informação da E3.9.T.A...0
681.104
Na
j:3 9 622.20. - °siris Soc. en Co- Técnicos Ltda.
N9 682.235 - Ind. Mundial de Ar- a patente incidiu em caduclaade.
andita por Acciones.
Talcctec - Talco Téc.- teiaaas de I.:0(;2i3 S.A.
681.105
N9
67 .5B - James Archdale & nieo Ltda.
749 6:2.235 - :rd. Mundial de Ar- Transferências e Alterações da Now o
do Titular de P;ocessGs
ompany Ltd.
N9 681.135 - Galocha Moderna S.A tefatos de Metais S.A.
39 376.193 - Caravelle Mecânica
749 652.331 - alusseim Mahmoua
N9 681.149 - Novus Terraplenagam
Foram mandadas anota a nos praaaeComércio Ltda.
aereraaat.
Ltda.
as scguintaa
N9 681.163 - Cia. Construtora Real. 749 652.407 - Barailetric Ind. da sos abaixo-mencionados
N9 678.347 -- /lento Pôsto atai Ltda.
transferências e al,:erw-Aes da nema
Car_duaeras Elatricos Ltda.
678.353
Norton
Company.
Algodoeira
AndrarliN9
N9 671.194 do titular de processos:
N9 678.358 - Norton Company.
na Ltda.
749 632.415 - Laboratório e Perfu- Erentsply International :no.
Norton.
Company.
Ciagua
Engenharia
G18.26/.
N9
N9 681.201 maria Monarca Ltda.
nizada, sob as leis do Ela. da DarNorton Company.
Hidráulica Ltd a.
749 612.423 - Oscar Martins de Mo- ware) (transf. para ser. nome do
N9 670.4a,
Pinheiro
678.368
-Indústrias
EletroPreductos
Stani
S.A
José
749
681.'133
e
N9
raes Guimaraas
marca Dentsply n9 233.9511.
y Comi.
a.quina S. A.
Hercules Inc. (an. da nono
Rama,.
Juntas
Co:liarNEW
682.464
Lar
Popular
Com.
e
titular na marca Poly-Pala 245.121).
N9 680.a5a 749 681.330 - Ornar Rosan e Evan- N9
a e Indústria cia Juntas Ltda.
Cusenier (alt, de nome do titulam
Ind. Ltda.
Panayote.
749 680.467 - Valter Tomas da elos
N9 6'12.4.83 - IMAD - Imóveis e na marca Freezomint n9 313.701 749 681.335 - Co. Brama S.A. Ind
Adminisare.cao Ltda.
Amaassadaur n 9 252.835 - Un MonIva.
• Com.
749 682.5'52 - CEPP_SA - Carão darin n9 265.288 - Cuseniaa n9 ...
N9 680.525 - Devaki Boutique
N9 681.483 - Conservas Alimenti- mica
Pastilhas e Azulejos Ltda. • 244.697 - Cusenier n 9 24-5.519 - Amaias Baeta Ltd a.
749 G82.567 - Ind. e Com. de Rou- basszdeur n9 245.600) .
N9 680.562 - Empreiteira de Re749 681.541 - Perrotts Ltd.
pas Rosemarie Ltda.
istimentos An konel Ltda.
749 681.542 - Perrots Ltd.
Non-Fluid Oil Corp. (trnisf.
T amua
"
749 6132.6a3 - Colas
td a
N9 680.606 -• Térrea Representaseu nome da marca Motorol n9
N9 681.560 - Modas Janina Ltda.
os Ltda.
682.686
Calçados
Lane
Ltda.
N9
243.025).
749 681.569 - L'Oreal.
N9 680.639 - Nelson Menta.
N9 682.757 - Recondiciona:dora de Eltra Corp. (alt. de nome do ti a aN9 681.5114 - Premold Ind. Reuni- Engrenagens São Francisco Ltda.
N9 680.64.5 - Ipanema Ind. e Com. das
de Materiais de Construção Ltda. 749 682.772 - S.p.A. Calzaturificin lar na marca Prest-O-Lite n9
. Sabão Ltda.
252.245). - Anatem-se.: 1) trans8.
681.585 - Intemetal Ind. TécN9
Di Varese. 8313.393 - 33C. de Pavimenta- nica de Estruturas Metálicas Ltda.
da titular Prest-O-Lite Batterr Como Fernandes ia Rocha Ltda.
749 681.587 - Metalúrgica Italbraz N9 $82.782 - Acessórios Ruber Lux pany, Inc. para The Electric . Audo749 680.717 - Zumbaia Ltda. Auto Ind. e Corra. Ltda.
Lite Company. - 2) transf. de The
Ltda.
749 6-82.784 - Confecções Piquito Electric Auto-Lite Comaany para
adas o Orça:mantos Domésticos.
N9 681.625 - Kercules S.A. Ind.
Mergenthaler Linotype Company.
N9 689.720 -- Marconi Com. de e Com. de Calçados e Artefatos cie Ltda.
749 682.875 - Sub Empre itada,
3) alt, de nome , de Mergenthelza
ica Ltda..
Borracha.
Construções Irmãos Meireles Ltda
Linotype Company para :atra, Corp.
749 680.781 - Fiação e Tecelagem N9 631.633 - Screen Gema, Inc.
749 682.825 - Nominal Roupas Láa. Siqueira, Gurgel S.A. Com. e Ind.
•ssa Sonhara Consolata Ltda.
749 681.641 - Screen G2M.S, Inc.
(alt. de nome do titular na marca
N9 681.643 - Confecções C. M. C.
N9 682.920 - Agar vê Engenharia Li- Jajeú
"..:.r9 223.732 -- Ferrucao Giovannetti. Ltda.
n9 257.525 - Sabão Gurgel
mitada.
N9 680.798 - Xô-Xô-Dô Calçados
357.204 - Sigel na 355.937 - pc.e
682.941
Metalúrgica
Rodante
N9
749 681.657 - Metalúrgica Tanclai
da.
n9 355.983 - Usina Ceará n9 355.82.3
Ltda.
. \3 9 680.aaal - Confecções Anka, Li- Ltda.
- Araripe n9 355.984 - Pa,gé n9
749
682.950
Eva
Modas
Boutique
749 681.705 - Se Modas Ltda.
tuia.
317.935 - Sigel n9 337.333 n9 333.854 - Pagé n9 352.823 - (la:Z 9 683.823 - Conferia) Confecções N9 631.723 - Joiarte Ltda. Ind. e Ltda.
662.962
&ar
Jóias
Ltda.
Ne
Cana de Minas Gerais.
Roupas Ltda.
riri n9 298.350 - titulo Usina Ceara
749 681.724 - Joaizrte Ltda. Ind.
N9 682.966 - Cupinicida Ltda.
n9 262.145 - Pajeia n9 225.823). : 9 6E2.303 - Larnsa Laminação e
as
Gerais.
749 682.962 - SOCITE - Soc. de Sem objeto a petição de alteremae
e Com. de Min
.efatos de Meais S.A.
Isolamentos
Térmicos
e
Impermeabide nome.
• a9 6l30.8a13 - Treliarco Armações N9 681.740 - Auto-Pôsto São Paulo
lizações Ltda.
Branswiale Corp. (transf. para czï,-3
tálicas ale Ceastruções Ltda.
Santos Ltda.
749
682.991
Edson
Pinto
da
Silva.
nome da marca Mac Greacr n9
Gr.,(:).849 - A Garotinha Roupa N9 681.759 - Calçados Cláudio Li749
632.995
Retifica
de
Motores
289.79S).
Crianças Ltda.
matada.
Robert Bosch Mektronile Und Paia600.257 - Construções de Con- N9 681.783 - Marsaro Dolabella Botucatu Ltda.
to Fino Ltda.
749 683.001 - Fábrica Nacional de tokino G.M.B.H. (transf. para aaa
Ind. e Com. de Madeiras Ltda.
nome do registro internacional n9 ..
N9 681.829 - Pedro Pires Ferreira. Ferramentas S.A.
ia 680.061 - Ancora Ind. e Com.
85.733, marca Bailar).
623.033
Sapataria
Santa
Fe
749 681.851 - Açougue IV Cante- Ltda.
la.
Tatuzinho S.A. Com. e Ind. de
083.325 - Unisphere Importa- nazi° Ltda.
Bebidas (alt. de nome do titular na
683.036
Com.
de
Resíduos
1
'9
%
3
N9 681.823 - Jaca_ues R. Milleerg. Têxteis Mercatex Ltda.
marca Tatu têrmo 302.721 - Tatu, e Exportação Ltda.
749 681.308 - Tecidos e Confecções N9 683.039 - Pro-Volks Ltda.
ninho têrmo 302.1362 - Erreblenslatica
a9 680.837 - a'amver Tintas e VerSamad Ltda.
termo 302.959 - Tatuzinho têrmo ri9
es Ltda.
N9 681.950 - Maria Fernanda Ela- N9 683.040 - Ind. Arone Roupas 534.429).
79 '380.829 - Camisaria Adam Ltda.
Armazéns Gerais União Paulista
Sociedade Anônima.
\79 680.876 - Metalpar Administra- lho Esteires,
Leyda Ventura de 749 683.041 - Ind. Warone Roupas Anchieta S.A. (alt. de nome do ti74° 681.839
- de Bens o Participações Ltda.
Sociedade Anônima.
tular na marca Armazéns Ger.ala
V 680.855 - Granicon Ind. de Carvalho.
749 681.9(1'7 - Danimig Roupas Ltda. 749 683.061 - Klenzer Modas Com. União Paulista S.A. térmo 380.773).
mitos Ltda.
3 Fazendas S.A. Ind. e Cora. da
Na 60.891 - Ind. de Plásticos 749 682.002 - Socai Soc. Coml, e en Representações Ltda.
Empreendimentos Ltda.
N9 683.064 - Metalúrgica Gayea Bebidas (alt, de nome do titular no
-seles Ltda .
N9
682.027
Resíduos
de
Algodão
Ltda.
marca Fazenda Velha, têrrao 447.32,)
•s7 9 680.005 - Cia. Brasileira de Guanabara Ltda.
Na 683.065 - Fábrica de Cofres - 3 Engenhos, têaarno 402.05).
bitação Popultaa.
Geraldo
Ltda
N9 682.074 o- Genelicio Costa Tal• Dr. Wolman G.M.B.H. (alt,
e79 620.898 - Tadandaia Com. e Ind. xeia.a.
719 683.092 -- Cooperativa Habita- nome do titular na marca Wolman
Tecidos e Matarkeis para Cdna- 749 682.081 - Confecções de Roupas cional
Auxiliar de São Paulo - Salta, têrmo 413.375).
rções Ltda.
Excalsior Ltda.
COHASPA.
Dr. Wolman G:M.B.H. (alta aa
a79 680.903 - Casa de Lanches RoN9 622.083 - Winthrop Products
nome do titular na marca Wobnan,
; Ltda..
Inc.
439.653).
M.9 680.904 - CLan de Móveis Ja,-Riocolor Engenharia SECRETARIA DE INFORMA tarmo
749 682.1a4
Sharp Kabusenia. Kaisha (alt.
da Ltda.
e Arquitetura Ltda.
do titular na marOa, Sharp, taxa
V9 680.8C3 - Irandaie, Com. e Ind. N9 682 180 - Perrotts Ltd.
. ÇõES E TRANSFERÊNCIA DE nome
mo 477.666).
Tecidos e Matarlais para Constru- 749 682.187 - Mecanoflex S.A. Ind.
TECNOLOGIA
Ind. de Produtos Alimentícios Cokas Ltda.
e nom.
fiança S.A. (alt. de nome do tituraa"
'79 680.932 - Lican Magazine Ltda. 749 622.188 - Mecanoflez S.A. Ind.
na maca Bala Selecta Confiança,
Em ao de abril de 1971
N9 680.937 - Alcindo Dias Soares e Com.
termo 516.422).
nior.
N9 682.207 - Cia. Tarar; Santa
Thomrpson-Siegel G.M.B. H. (at.
Exigências
al'9 680.956 - Sotenge Soe. rdiaaiaa Basilissa,
de nome do titular na marca GSM.
Engenharia Ltda.
749 682.209 - Sertenge Serviços
Fábrica de Penas de Aço Brasil tèrmo n9 516.433).
N9 680.9116 - D. Cavaleanti & Cia. Técnicas de Engenharia Ltda.
Ltda. (junto à pat. MI n 9 5.101). - Roper S.A. Ind. e Com. (alt.
taa 680.984 Dada de Calçados Ruy N9 662.210 - Confecções Gemia Apresente o original do documento nome do titular na marca La 14411,,X
de fls. 24, bem como a procuração guerla, têrmo 527.671).
Ltda.•
Mello S.A.

Uai° clo 1.971 1E373
•

_

-

nrocuraeao de asaeCc com o art. 162 teres lineares de uereftalatos - 3.
Cia. Paulista de Cleeritle (ca. çai Semens eakticrees.ellecliaf
nome do titular na marca re.nil Ceia- nome ne tinane na marca Sit têrmo do CPI.
1. Du Pont De Nemours and ComPely-Sieel Corp (junte ao registro pany.
119 694.495).
xis, termo 554.2e2).
n9
a54.975).
Junte
a
prceuração
Soo:eclode. VIU-Vinícola Eorcio Ltda. Fansiesi Inc. (alt. de nome do tiNO 123.097 - Aparelho para 111:2,(alt. de nome do titular na m_aeci. tular da marca Fanstee l têrmo nú- ci e ecarci n cora o art. 162 do CPI.
turar e preparar substâncias sóliane
Cu-ripa/aia
Industrial
de
Tabacos
mero
633.003).
Bardino, termo E54.632).
e liett)das anieinstrid renseliel
American Machine ai Foundry Com- Sociedade Anônima (junto ao regis- Aktiengesellschaft.
Vinhos Salton S.A. Ind. e Com.
(alt, de nome do titular na marca pany (transa. para seu nome da mar- tees as. 573.578„ 370.570 e 3'ID.663) .
IST9 166.204 - Processo peara o. sisaca Earley-Davidscn registro número e- Junte a procuração de acordo com pensão e trituração de substânciale
Presidente, termo 555.928).
372.223) - e) Anote-se a transf. - o art. 162 do CPI.
sólidos ou de suo g misturas não anmAl212pá rio Sul S.A. Incl. Ca Bor- 2) Arquive-se o pedido de anctagao
Sybron Corp. (junto ao registro nú- beáveis com líquidos - a'arbenfebriracha (on. de ricine do titular na de alteração de nome, de fls. 17
marca Amapá, Nailonten têrmo n9 (pet. 42.393-71), de acordo COM o mero 381.717). Apresente a procura- ken Feace Aktieraesellacheft.
ção, nova procuração, sem referên55.1.in3).
N9 177.421 - Comporlç5es de poliparágrafo único do art. 161 da CPI.
Rex Chainbelt Inc. (alt. de nome Siqueira, Gurgel S. A. Com _ Ind. cia ao Decreto-lei rt ? 1.005-69.
U. S. Industries Inc. (junto ao re- ester e polimrdda tendo prepriederea
do titular na marca Rex, tèrmo n9 (Alt, de nome do titular na marca
gistro n9 402.75a). - Apresente no- aperfeicoadas e processo pua
571.5:0).
Pavão ragirfaa 241.443). - Arnuive-se
libra.s a partir destas enrimo
Cia. Hoteleira Sotel (alt. de nome a petição Da .091-69, por falta de cum- va orce-oração em ordem, tendo aan par=
do titulai' na marca Hotel Interna- primento da exigência puis:aceda no vista que na de fls. 13 não consta sições - Eastman Kodak Coroarann.
o nome do c-inerme°.
169 173.631 - Processo Ir:ara a nroa
do/lel do -Galeno, 'barna° 587.214) .
D. Q. de 19-2-70.
Libbs Laboratório Industrial Bra- tinção de lio retorcido inastico
Apoia Equipament.es Métricos 5 A
Dentsply anternational Inc. (trens- sileiro de Biologia e Sintese Lida.
(ait, de nome do titular na marca
Prcne.atierungs-Und Verneas
Brim o saer, termo 510.1.. _ : .
larência para seu nome da marca Em- (junto ao têrmo 610.303) . 1) pa- times A. G.
gue a retribuição correspondente à
blerriatica n 9 244.071).
N o 170.123 - Processo para formar
Elgin Máronnas S.A. (alt. de nome
Brascola fa. A. (alt. de nome do trenet de Intercenii- uma massa substanclahrente regida
do titular na Lane de propaganda titular ria marca Brasil° termo nú- nental Farmacêutica Ltda .para
"Meio - Mês de Elgin", têrmo nç mero CO5.231). - Torno sem efeito- o Laboratório Neomed lida.; 2) prove em ama cavidade suaterrenea
William Stanley Row.
62?. '27)
clespacho de arquivamento publicado a qualidade dos signatários dos do279 173.257 - Arranjo tara o canal •
Honeywel Inc. (Alt. de nome do ti- no O. de 1-2-71, tendo em vista cumentes de cessão, de fls, 11 e ele
r1n
T.:e Irrit1.7ão -tular na marca Boneyweal tênno nú- nue também foram publicadas as exi- fls. 26, perante as cedentes e que os
Amsted industrIes Inc.
mero Ga4 . E 17) .
gências de fls. 13 cumpridas pela mesmos Um paliares para aliarar
ri srck-Anlagen-Ceeellscb e ft II -, t. interessada, com as petições números a marca; 3) regularize o origina ria
NO 118-920 - Cinta e aparelho paBeachrankter Haftung (alteração de 43.898 e 52.632-71.
procuração de fiz. 35 que ralo está ra fazer a mesma - Internaticral
nome do titular da mana Einietbei
Playtex Corp.
datada; 4) piore .a
taram 1V9 647.857).
Exigências
licenciamento
do
produto
no
SNFM:F.
I‘T9 139.605 -- Processo raro. a rire.
Grundfos A-S (alteração de nome
e o ramo de atividade da cessioná- naraçáo de um composto carbrrmatocio titular da marca Grundfoss têrrao
Imprex
Engenharia
impermeabilirio.
formaldeído e para o tratamento de
número €53.230) .
e Revestimentos Ltda. (junto
Borg Warner Corp. (junto ao Ur- teateis - jchn G. 11're''.-r. BiToray Industries, Inc. (alt. de no- zações
ao
registro
número
40.478)
.
Diga
te
ir”-‘,...",ehard L.. Arcam-luz z Jobn D17.1t1
ras do titular da marca Toray tênmo se foi solicitada a prorrogação do R. ino 650.063). - A,--reser,
çaio de acôrdo com o art. 182 do Reid,
n9 654.a49 - Toray)cn térino núme- 40.978.
CPI.
N9 162.421 - Aparelbo para rero 654.051 - Nylex termo número
Laboratoiaes Du Docteur P. Astier
IMilever Limitar:1 (junto ao tisno co-perna grãos de uma mistura ep
654.057).
Pierre Astier tk Cie. (titular do n9 659.161). - Apresente o original grão e palha - Massey-Fererano
Gaf Corp. (cat, de nome do titu- registro 201.247) Apresente procura- do documento de cessão de folhas Services N. V.
lar da marca Autoset térmo número ção ele aceira° CM o art. 162 d CPI. 12-13.
169 173.17D - Moinho desInteorseor
654.423).
para farmio e outras Illras vente:as
Kayser-Roth Corp. (junto ao reAmerican Brands, Inc (al. de noDiversos
sinallaaes - José Pires Carteira:o IS-ame do titular da marca Half And Half gistro 210.384 e 222.379). - Junte
Iam (com exclusão do ponte 3).
- têrmo e54.C97) - 3srablemática nova procuração de acôrdo com o arG.
Se.nsat,
alijos,
S.
A.
(samto
ao
•
tigo 162 do CPI.
térino n9 654.898).
registro
225.055)
.
Apostile-se;
a
Privilér!io de invenene
Brasil Crthodontic S. A. Ind.,
a Cutified Labcanteries of Texas,
sociedade
cessionário
G.
Sensat
indeferida
Inc. (ai tereran do 3irm e Co tinn aa na Com. e Lmp. de Aparelhos Odontoló- Rijos, S.. A. usa também a denomarca Yen Can Rcly on Certifica - gices (lento ao registro numero minação G. Senset, Iniog , S. A .
225.965 e 225.3a0). - Prove o ramo
termo n9 656.701) .
NO 149.264 - Aperfeleeninentos InElectric Co. Limitara (junto troduzidos
nos processos de pra-nu-aCelnnese Corp. (at, de nome do de atividade bem como o número ale aoAkai
registro
394.729).
Reaeflorte-se
ção de urânio por magnesiotermia ou
titular na marca Celtron - termo má- inscrição no CGC.
mediante
apostila
o
nome
da
titular
nos processos orellogos Comiasa, mero €57.634).
Confecções Cukier Ltda. (junto ao
m'Icenrinf A
Tintas Coral S. A. (alteraçáo de registro número 227.014) . - 1) De- para Akal Electric Co. Limitai.
Linde
Aktiengesellschaft
(junto
ao
N9 159.251 - :acaro de em-ao-liou:h
nome do titular na marca Coralider alare o número *de inscrição no CGC.
e= têrmo n9 660.131 - Coralflex ter- - 2) Apresente a procuração - 3) registro 404.207). - Arquive-se o pe- ou forno si no para o rzrwrilr,lo
do
com
a
io
dido
de
annstida
fanesb
mo n9 gen.E34 - C.nralmax têrmo nú- Pague mais duas retribuições referenurânio por nicanasinieranin - Cruapeticão 036409-70, are for- rio pará- missariat A InFr.er-rie Tiernaere.
mero 650.668).
tes a alt. de Cokier & Grosman Ltda. grafo único, art. 161 do CPI.
Rczentlial Aktiengeselischaft (alte- para Cukier, Grosman az Cia. Ltda.,
Casa Leonas de Tapetes S. A. Transferências e aZterr.:e5es de nome
raçã,o de nome do titulai da marca nos 'dois processos.
(junto ao têrmo 552.988). - Arquido titular de processos
Confecções Cukier Ltda. (junto ao ve-se
Tlannas Plaminfest têrrno número
o pedido de anotação de transf.
registro número 310.905). - Apre- por falta
662.1.90).
de
cumprimento
da
exiForam maildwitas :anotar, ura
Perstorp AB (alteraçáo de nome do sente a procuração e declare o mi- gência publicada no D. O. de 6 de
processos ot2 ivro rre-roinvirfrii,
titular na marca Perstorp - térreo mero de inscrição no CPC, a reque- abril de 1070.
as seguintes taansfaranclas o
n9 662.409 - Emblemát i ca termo nú- rente Confecções Cukier Ltda., de foViatur
Viagens,
Turismo
e
Câmbio
alteracõris de nome do titular
lhas 24, do Reg. 127.014.
mero 662.414).
.
(junto ao têrmo 634.347). de processos:
CPC. International Inc. ( junto ao Ltda.
Jobraz S. A. Engenharia e ComerAnote-se
a
retificação
de
nome
da
aio (transf. para seu nome da mar- registro n9 244.056) . - Junte a pro- depositante para Viatur Viagens, Tucuração de acordo com o art. 162 do rismo e Câmbio Ltda.
Cia. Teperanan de Estafnmantoo
aa Jobraz - termo n9.665.349).
(trend. pára seu nome ao pra_ PI
Canadian Hoechst Linated-Hoechst CPI.
número
registro
no
72.e32). - 1) t---f
ao
lau Canada Lirnitee (eit, de nome do
L'Oreal (junto
Dainihonbungu Xatushild '<afoba
titular da marca Lasix -Vamo número 245.474) . - Apresente nova procura- (junto ao termo'-a83.697 - 663.698i de Rackwell Sanada-na Corp.. crer.590.801 - Gricast termo 665.602 - ção de acôrdo com o art. 162 do CPI. - Anote-se a retificação de nome da nizada sob es leis do 1",ns' t. ter Dclarva.-re, para Norrh ATer-r4car
Gricu têrmo n9 635.604 - Griduct Fábrica de Adesivos Atlas S. A. depositante.
721C. 2) nat, de nome desta 'Dem
têrrao DP 665.805 - Gridur termo mi- (junto ao registro n9 245.647). - DeMero 6. 65.608 - Griloy têrmo número clare o número de inscrição no CGC e REPUBLICAÇAD DO "D.O." DE aTorth American Rockwell Coro. 3)
865.607 - Grilumin termo número comprove o ramo de atividade.
transf. da última para Cia. 7'eper28-4-71
665.608 - Grini termo no 665.600 man de 2stofaraentos..
Mio 30 de abril de-19'71
Grinox termo n9 C65.510).
Riv-80f Officine DI anilar Perosa
Fricd-Kaupp Gesellschaft Mit Bera- Ei.p.A. (junto ao registro número
Exigências
Notificagdo
nsre al- s ^~ lannuag (alteração de no- 246.060). - Preste esclarecimentos,
late do titular na marca Wide:nen em face da divergência entre o no27° 220.433 - Ronson Corp. Ficam notificados os interessados
'..e- i. ri 31 9 679.814).
me da titular - Societá COnstruzionl
abaixo relacionados para efe- 'Teme conhecimento do parecer de
Beebringer Manntein GMBH (al- Druento S.p.A. e o que consta no
tuarem, dentro de sessenta (60). 17 de março de 1971 a fim de poder
-1 ,''e nome do titular na marca documento de fls. 7-8 &seleta, Conedias, o recolhimento, no Banco cumprir as enlganaiss .ibrzauladas.
Euzlocon termo número 679.898).
truC.Pni Druento S.C.D. B.P.A.
alv 189.087 - Arraacões de Aço
do Brasil S. A., da retribuiçrso
Hasbro Industries, I.DC. (alteração
Cooper Industries, Inc. (junto ao
final devida e da relativa Is Probal S. A. - A presente nitro rede nome do titular na merca guino registro n9 246.562). - Apresente noprimeira anuidade cujo com- latório descritivo como privilégio de
iênano 009.604 - Gijoe térmo 639.865) va procuração de aeôrdo DDM D arprovante deverá ser apresenta- Invenção e que retire o ponto careca
Tetra Pak International Aktiebolag tago 162 do CPI.
do ao TIn1PT rio mesmo aeristico na 7.
(alteração de nome do titular na
prazo, a fim de permitir a exLa Cellophane (junto ao registro
N9 186.025 - International Plavore
marca Brik têrmo 690.023).
- Junte nova procuração
pedição da competente carta- aas Flagrantes Inc.
- Tome
Diamond Sliantrock Corp (Alt. de 153.009).
patente:
de
acôrdo
com
o
art
162
do
CPI.
manto
do
to parecoa téeiteo apenso e
some do titular da marca nacional
Balfour
Darwins
Limited
(junto
ao
atenda-o.
úmero 2787 termo número
Privilégio de invençdo
registro 383.987). - Junta nova proN9 174.985 - Ancora Ind. e Com.
00.589).
/efericlo
Ltda. - Tome co nhecimento do paAmerican Standard Inc. (talt. de curação de acôrdo com o art. 162 do
CPI.
recer de 10 de fevereiro de 1971 a fim
ome do titular na marca Monos:rara
N9 101.272 -- Aperfeiçoamentos em
ComPagnie Gervais-Danone (junto
ermo 493.833 - -Quality tênno núpoder cumprir a eidgenela fora
ou
relativos
a
estraturas
de
poli-ésApresente
mulada.
ao ref4/4ro nQ 1.48.i89). are 693.884)..

1874 Quarta-feira ff
No 174.986 - Ancora Ind. e Cola.
Ltda. - Tome conhecime.nta do paneer de 12 de fevereiro de 1971 a
gim de poder cumprir a exigência
formulada, •
N9 189.072 - Elwzo Karnas. 'Apresente na,:os r:o
c
coa de tal forma que não constem
nos mesmos reivindicações especificas de mate ,:ág. 7 e 8,
palavras sublinhadas), pois tal não
deve ser reivindicado de cardo com
n CPI (D ecreto-lei • i.05 de 21 de
1969). Deve, ainda, ser
outubro
retirado .) "co.
pois esta ,Ião é considerado rcivindicatório.
N9 189.235 - Nazareno Francisco
Tagliacossi. - Retire o 2 9 ponto característico, pois êste não é canside:tudo reivindicatório. .
N9 185.695 - Hélio Mota Alves
Peixoto c C1" a
taxa pela alteração do relatório.
1+19 193.308 - Teresópolis Turismo
Ind. e Com. Ltda. - Tome conhecimento do parecer técnico da página
31, a fim de que o mesmo possa tomar conhecimento da exigência formulada para podê-la cumprir.
N 9 180.911 - Eugen Mermelstein.
--• Pague a retribuição pela alt, dos
desenhos.
N9 194.489 - Rosa Maria Batista
Dias. - Pague a retribuição relativa
ao depósito.
No 203.113 - Empaques S. A. Industrial 8. Comercial. -- Apresente
autorização do inventor.
N9 1.247 -- Lilly Industries Limiaed. - Apresente claramente a finalidade das "Eritromicila B Amtaa,"
aqui men eioncdns, de cêrdo com o
art. 13, § 29, letra "a". do CPI.
No 1.248 - Lilly Industries Limiaed. - Apresente claramente a finaa
/si-nina"
Mdscle das: R.-a aaaaaaa,
aqui mencionados de acarda com o
art. 13, § 29, letra "a", do CPI.
N9 195.992 - Société Eives
- Pague a taxa regulamentar
(9 pontos) e apresente a autoriza?ao do inventor, de acardo com o
CPI, em vigor (Cr$ 145.50) e apre-•
sente procuração (art. 162).
Oposições
Raio Muller Borba (opoente da
pat. MI termo 172.189). - Fica sem
efeito a publicação de 25 de março
de 1971, pois os pontos característicos
foi= pub l icado q em 7 de j , -“ , o dr
2969.
Ind. Elétrica Brown Boveri S. A.
•(opoente da pat. PI termo 160.562).
Vasoflex
A. Pr(Vill'ag
e Soares Produtos de Borracha S.A.
(opoentes da pat. PI têrmo 172.510).
Deca S. A. Ind. e Com. (opoente
da pat. PI têrmo 172.926).
Daca S. A. Ind. e Com. (opoente
fia pat. PI têrmo 175.288).

DIÁRIO OFICIAL (Seção hl)
Foram mande.daa arquivar os
processos abaixo mencionados
de acôrdo com o art. 145, uma
vgl que e., procu .'ação a p resentada não atende ao disposto no
art. 162 do CPI:
NO 202.222 - Pirelli Società per
Azioni.
N9 202.739 - Société Anonyme D.
B. A.
N9 203.051 - ing. C. Olivetti &

REPITBLICAÇA0
D. 0. 9' DE
No 864.328 - Fofinha - Manti26, 27 e 28-4-71
fatura de Brinquedos Estrêla S. A.
- el. 49.
Em 30 de abril de 1971
No 664.900 - Verbena - Tabaco
Matas da Bahia Ltda. - cl. 44.
Reconsideração de despacho)
N9 664.901 - Arcona -- Tabaco
Armando Antunes Curado (titular Matas da Bahia Ltda. - el. 44.
do Rótulo Oliveto têrtno 690.604). N9 664.902 - Alameda - Tabaco
Reconsidero o despacho de arquivamento, prosseguindo-se na exame do Matas da Bahia Ltda. - cl. 44.
No 687.095 - Banda - Fábrica de
processo.
Doces Cristal Ltda. - cl. 41.
N9 697.395 - My Teddy
Ind.
Notificação
C., S.p. A .
Moageira de Trigo Amazonas S. A.
cl 41.
NO 207.048 - Schlumberger TecbDecorrido o prazo de sessetna
nology Corp.
(60) dias, a partir da da-c
NO 687.533 - Garçon
Indústrias
ta publicação, e desde que não Novaes Ltda. - cl. 41.
N9 207.066 - United Merchants and
haja
interposição
de
recurso,
N9 694.656 - Maria Isabel - UsiManufatcurera Inc.
ficam notificr.clos os i Merc . • -- na Maria Isabel S. A. Agro IndusN9 207.580 - Meiude S. A.
dos abaixo relacionados para trial Açucareira
ci. 41.
N9 207.596 - Caterpillar Tractor
efetuarem, dentro de sessenta
No 679.785 - Orinatest
BceehCo.
(60) dias, o recolhimento, no ringer Mannheim GMBH - ci. 1.
No 207.793 - Atox Trust Reg.
Banco do Brasil S. A., da reNo 680.513 - Sculpturale N 9 1 tribuição final devida e da reN9 207.956 - Aktiebalaget Elektrolativa ao primamo decênio, cujo Lancame S, A. - cl. 48.
dius.
comprovante Oeverá ser apreN O 207.976 - Stelling Drug Inc.
A proteção reivindicada não tem
sentado ao INPI, dentro do
relação com a atividade do regue-.
N9 207.990 - F. Hoffmann La Romesmo prazo, a fim de permitir
rente, indefiro o pedido de registro,
cha & Cie. Société .Anonyme.
a expedição tio competente
nos processos abaixo mencionados:
certificado:
No 208.256 - SociéVé Des Forges
N9 663.359 - BraStemp BrasmoEt Ateliers Du Creusot.
tor S.A. Empreendimentos e ParticiMarcas deferidas
No 211.483 - F. Hoffmann-La Ropações - classe 44.
che 8z Cie. Société anonyme.
No 664.751 - Gaivota --- Angelina
N9 626.989 - Kephos - Imperial
NO 212.484 - Phillips Petroleurn Chemical Industries Limiayl - cl. 1. Ginotti - classe 45.
INT9 690.386 - Divinal Company.
N9 643.959 - Fieeting Moment - Distribuidora
de Vidros Nacional LiN 9 213.632 - United Aircraft Corp. Parfums Balenciaga - el. 48.
mitada - classe 42.
N9 213.750 - L. Givaucian & Cie.
N9 644.667 - Tegretol - J. R.
N9 697.072 - Colmeia -- Colmeia
Société Anonyme.
Geigy S. A. - el. 3.
S.A. Ind. Paulista de Radiadores NO 213.792 - Enoplastie Dl P. P.
No 681.180 - Zigan - Laboratórios classe 38.
Macchl.
N9 698.446 - Emblemática -- CarLepetit S. A. - el. 2.
fepe S.A. Adm. e Participadora N9 214.104 - Ford Motor ComN9 681.383 - Amblithar
Ciba classe 42.
pany.
Société Anonyme - el. 3.
N9 644.911 - Emblemática - Pucci
NO 214.625 - Paul August.
N 9 518.293 - Peierlengo - Es- S.A. Artefatos de Borracha -- ele. 2.
N9 214.939 - Pla.atex Limited.
tabelecimento Vinico lg .'”mando PeMarcas Indejericias
N9 214.946 - Eli t,tlly and Coh- terlongo S. A: - cl. 43.
pany.
N9 535.496 -- BC-Economia e PoliN9 485.690 - Standard - American
N 215.302 - BDH Pharmaceuticals tica - Emprêsa Jornalística e EU- Radiator & Standard Sanitary Corp.
Vika Boletim Cambial S. A. - clas- - classe 15 - Indeferido em face do
Limite d.
se 32.
art. 76 ri9 5 do CPI.
N9 215.316 - The Lubrizol Corp.
N9 654.686 - Doaradinhha - ExN9 692.115 - Laborgraf Labor- Arqtilvem-se os processos.
ploração Agrícola Ltda. - el. 42.
graf Reproduções Gráficas Ltda. classe 25 - Indeferido em face do
R. 262.836, Labor, classe 25.
611.307
Velasco - Manufatura e
Malharia Velasco Ind. e Com. Ltda,
S"->
- classe 37. - Indeferido face OD
art. 76, n9 15 do CPI. (Decreto-lei
1.005-69). - (R. 29.600), marca
Lazco.
N9 636.125 - Sivel - Sivel SocieDE
dade Imobiliária de Vendas e Empreendimentos Ltda. - classe 16 - Indeferido, face ao art. 76 n9 15, do
CPI., (Dec.-lei 1.005-69) - (R.
7°5.5', marca Civel.
N° 634.099 -- Regina - Regina Ar-marinhos Ltda. - classe 12 IndaDO
ferido face ao art. 76, no 15 do CPI.
(Dec.-lei 1.005-69) - (R. 328_638),
merca Regnis.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
N9 637.243 - Coesa - Coesa Edificadora Com. e Ind. Ltda. - classe
16 - Indeferido, face ao art. 76, número 15, do CPI. (Dec.-lei 1.005-69)
Vol. 55 (Págs. 59" z -882) março de 1971
- (R. 386.192), marca Coemsa.

MOSTA' liNfLES

smahc[s

Reconsideração de despacho
Giovanna. Co3etti-Moglia. no pedido
de reconsideração do despacho que
nada houve que deferir quanto ao
pedido de prorrogação da pat. MI número 5.262). - Patente já, arquivada com pedido de reconsideração indevido. Desconheço o pedido de reeonsideree e rirntenlio o arquivamento em face da informação da
'Procuradoria
Sybron Corp. (titular da pat. PI
têrmo 212.493). - Reconsidero o
despacho de arquivamento para que
têrmo tenha andamento normal.
Diversos
No 151.242 - Reynolds Metais
Company. -- Arquivado por falta de
pagamento da taxa final.
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PREÇO: Cr$ 12,00
VENDA
Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves. 1
Agência h Ministério da Fazenda
Atende-se a pecildos pelo Serviço de ReernbOiso Postal
Ejm Brasília.

Na sede do D.1 N.

645.851 - Pirinaica - Metalúrgica
Pirineica Ltda. - classe 5 - Indeferido, face ao art. 76 n9 15, do CPI.
(Dec.-lei 1.005-69) (R. 353.827), marca Pirineus.
646.449 Engenheiral - Emprêsa
de Engenharia Engenheiral Ltda. p iasse 16 - Indeferido, face ao artigo
76, n9 15, do CPI. (Dec.-lei 1.005-69)
(R. 382.149) marca Engeral.
N 9 657.271 - Tsomax - Isomax
Isolamentos e Representaç8es Ltda.
- aiase 16 - Indeferido, faca ao artiao n9 15. do CPI, (Decreto-lei
1 , nos_ )o) (.2.93.259), marca Isomag.
No 298.523 - Broncocilin - Laboratórios Raulleite S.A. - classe 3 1) processo faltando cumprir os tettgso 73, 96 § 5 e citação do n 9 de inscrição do CGC. - 2) Indeferido em
face do registro 407.051, para marca,
classe e produto igual em nome de
terceiros, em vigor.

Quarta-feira
N9 461.841 - Automation - Ind.
Eletrônica Automation. Ltda. - ciasae 8 - Indeferido, face ao art. 76
ra9 2 e 5 do CPI. (Dec.-lei 1.005-69).
N 9 700.834 - Bazar das Tintas Bazar das Tintas Ltda. - classe 28
- Indeferido face ao axt. 76, n9 2 e 5
do CPI (Dec.-lei 1.005-69).
N9 727.871 - Special Products Paulo Antônio de Andrade Stefanini
- clases 2 - Indeferido, face ao artigo 76, n9 5 do CPI (Dec.-lei número
1.005-69).
N9 727.876 - Special Products Paulo António de Andrade Stefanini
- classe 3 - Indeferido, face ao artigo 76 n ç' 5 do CPI (Decreto-lei número 1.005-69).
Transferências e alterações de nome
do Titular de Processo
Foram mandadas anotar nos processo abaixo mencionados as seguintes transferências e alterações
de nome do Titular de Processos:
J. A. Taveira Ind. e Com. de Colas Ltda. (transf. para seu nome da

marca Jacaré n 9 279.805)0
Exigências

DIÁRIO OFICIAL (seção BI)
N9 670.865 - Ernesto Neugebauer
S.A. Inds. Reunidas - Autentique
documentos de fls. 8 e 10 e apresente
exemplares reivindicando os artigos
de acôrdo com o objeto da firma.
N9 690.027 - Unilever Limited Discrimine os artigos em novos exemplares e cumpra os artigos 81 e 162
do CPI.
N9 699.088 - Papelaria Hupe Limitada. - Autentique documentos
de fls. 9-10 e apresente novos exemplares com exclusão de confetis e
serpentinas.
N9 699.677 - Najorca Com. e Ind.
Ltda. - Autentique dccumentos de
Lis. 16-19.
N9 647.604 - Frigominas Ltda. Indústria e Comércio. - Promova alteração de nome no presente pedido.
N9 526.808 - Barbosa Freitas Modas S. A. - Cumpra o art. 93 do
CPI.
Mem/e Uhrenfabriken G. m. b. H.
(junto ao registro número 285.339).
- Apresente nova procuração, de
acôrdo com o art. 162 do CPI, eis que
a apresentada com a petição 96-55-70
não está em ordem.
Diversos

West Riding Investiments Limited
(junto ao têrmo n 9 F,62.182). - Arquives° o pedido de anotação de transferência em face do parágrafo único do art. 161 do Decreto-lei 1.005.
Aluizio Alves (impugnante da marca, Tribuna do Norte .- têrmo numero 483.415). - 1)) Nada há que
decidir quanto à impugnação apensa - 2) Reporto-me ao despacho
exarado no térnio 597 352, em razão
de serem idênticos os fatas apontados.
Deutsche Gold-Und Silber-Scheideanstalt Vormals Pmessler (impugnante do têrmo 541.346 - marca
Aerocil). - Defiro a impugnação.
Idma S. A. Industrias Plásticas
(no pedido de prorrogação da marca
Linbolene -registra n9 246.935 Linholene registro n9 246.934 - Linholeno registro n9 246.932). - Tornbolede registro n9 246.932). - Torno sem efeito o despacho de arquivamento publicado no 1). O. de 18-3-71
por se tratar de petição formulada pelo interessado sendo dispensada no
caso apresentação de procuração.
Prossiga-se o exame do pedido de
prorrogação.
Eduardo Ribeiro Bastos (junto ao
têrmo n9 603.449). - 1) - Torno sem
efeito a exigência de fls. 13, publicada no D. O de 24-12-70, para o requeiente de fl
s. 8, Eduardo Ribeiro
Bastos, eis que a mesma foi formulada por engano, tendo em vista os
Exigências Diversas
têrmos da petição 52.712-70. 2) ArN9 504.615 - Deutsche Angelgerate quive-se o pedido de- anotação de
Manufaktur (DAC) Hellmuth Kuntze taansf., formulado com a petição núGesellschaft Mit Beschra,nkter Haf- mero 71.289-69, em face do requeritung Se Co. Kommanditgesellechaft - do na petição n9 52.712-70.
Cumpra os artigos 81 e 162 d aCeI.
Bib S. A. Investimentos, Crédito e
N9 643.231 - Schweiz. Serum & Financiamento (junto ao têrmo núImpfinstitut und Institut Zur Erfors- mero 689.732). -- Indefiro o pedido
chung der Infektionskrankheiten - de anotações formulado com a peti(novos exemplares sem referência a ção 87.094-70 que são duas transfemarca genérica di scriminando Os oro- rências, por incorporação, e unia alt
dutos, retire das etiquetas e da rei- de nome, tendo em vista que a revindicação as palavras "Produtas querente - Bib S. A. - InvestimenBerna". - 2) Camora o que determi- tos, Crédito e Financiamento, em
nam os artigos 81, 96 § 5 e 162.
função do seu ramo de atividade, não
N9 645.705 - W. R. Squibb & Sons está habilitada a fazer uso da preInc. - Assine os exemplares de fô- sente marca, registrada na classe 25.
lhas 27-29.
Foram mandados arquivar os proN9 647.436 - Editóra Abril Ltda. cessos abaixo mencionados tendo em
- Autentique o documento de fls. 12 vista o que dispõe oart. 99 1 29 do
e apresenta exemplares relain:llamado CPI.:
os artigos de acôrdo com o gér aro de
N9 683.634 - Empreendimentos e
negócio constante do documento apre- Participações GSF S. A.
sentado.
N9 688. 98'? - Lanchonete e Res149
N9 647.440 - Eclitôrti, Abri/ Ltda. - taurante Sereia do Catete LimitaPreste esclarecimentos quanto aos do- da.
cumentos de fls. 10i12, que nada di7
N9 685.204 - PaniLaadora Joana
respeito no presente processo.
D'Arc Ltda.
N9 010.884 - Ernesto Neugebnuer
N9 685.695 - Sales Management
•
Inda. Reunidas - Autentique Center Promoções S. A.
os documentos do fls. 12/19 e apresente exemplares reivindicando os ar- N9 685.906 - Projetec Projetos e
tigos de actirdO com o objeto da firma. Construções Técnicas Ltda.
Cumpra o art. 73 bem como sua
Inscrição no CGC.:
N9 633.282 - Equipotrat - Equipamentos e Tratores Ltda.
N9 581.047 - Transglobus Com. e
Itepersentações Ltda.
N9 698.675 - Irmãos Gallo.
N9 630.473 - Produtos Químicos e
Farmacêuticos EMS Ltda.
N9 681.979 - Adolforner Inds. Químicas S.A.
N9 622.43 - Samic S.A. Madureira
Ind. e Com.
N9 672.759 - Laboratórios Frunitost
S.A. Inds. Farmacêuticas - Cumpra
o art. 96 § 59.
N9 660.319 - Ed. Reis Aguiar Cole etiquetas nos exemplares, e apresente clichê.
N9 651.383 - Ema Instaladora Hidráulica e Elétrica Ltda. - Apresente procuração.
N9 696.913 - Paraty S.A. de Produtos Alimentícios - Cumpra. sua inscrição no IBC. (Resolução 465).
No 648.554 - Siaram Supertrucks
Motores Comércio S.A. - (novos
exemplares reivindicando a marca de
acôrdo com as etiquetas - S-Sutram).
N9 681.547 - Banco Português de
Brasil S.A. - (novos exemplares reivindicando como atividade "operações
bancárias em geral" e excluindo das
etiquetas o neme comercial.

N9 686.057 - Ricardo Quessada &
Cia. Ltda.
N9 686.114 - Frigorífico Laione
Sociedade Anônima Ind. e Com.
N9 686.156 - União Sulriograndense de Máquinas e Materiais Unsul
Limitada.
N9 686.524 - Vinhos Pindorama
(Luiz Zanchetin).
N 9 686.695 - Ernesto Neugebauer
Sociedade Anônima Inda. Reunidas.
N9 687.237 - Emilia Vidotto & Filhos Ltda. •
N9 687.379 - Boliches Olido Ltda.
N9 687.712 - Panai Ind. Textil
Ltda.
N9 687.915 - Malharia Avidon Limitada.
N9 687.980 - Textil Tabacow S.A.
N 9 688.038 - Cia. Cervejaria Bridama.
Laffitte Chapeus LiN9 688.131
mitada.
N9 688.156 - Chocolate Prink S.A.
N9 688.238 - Uniplan União O2
Planejadores Ltda.
N9 688.757 - Relata Presentes e
Bijouterias Ltda.
N9 689.015 - TV ãlobo Limitada.
N9 589.292 - Inflam S. A. (Inda.
Alimentícias).
N 9 689.418 - Ind. de Refrigerava°
Consul S. A.
N9 689.896 - Mário Mantegazza.
N 9 690.512 - Demolidora Barclone
Limitada.
N9 690.536 - Luiz Luciano & Cia.
Limitada.
N9 690.546 - Erich Jan Glass.
N9 630.508 - Autopartes Exp. Inda.
Associadas S-C:
N9 690.634 - Umasan Ind. e Combrides Ltda.
N9 690.658 - Adm. de Imóveis
Irmãos Unidos Ltda.
N9 690.680 - Serralliesia Metallsan Ltda.
N9 690.717 - Confecções L.O.M.
Limitada.
N9 691.028 - Ipiranga S. A. Investimentos, Crédito e Financiamento.
N9 691.078 -- Sociedade de Adm. de
Imóveis Monte Branco Ltda.
N9 691.256 - Neclaar S. A. Balas
e Caramelos.
N9 691.445 - Oliveira & Souza Limitada.
139 691.749 -- Broadway Imóveis
Limitada.
Ne 691.960 -- Celso de Castro Veasiani.
N9 691.983 - Pedro Jayme Trevisan,
N9 692.017 - Casa do Jacarandá
Limitada.
N9 692.022 - Artefatos de Cimento
A. H. B. Ltda.
N9 692.618 - Aletrop Representações Ltda.
N9 692.780 - Mecanotécnica TTT
Limitada.
N9 692.891 - Abrahan Cohn & Cia.
Limitada.
N9 692.913 - Carugê Vestuário e

Utilidades Ltda.

N9 692.931 - Sbac Sociadade Brasileira de Adm. e Comércio Ltda.
N9 693.052 - Snr. .José Ramos da
Silva Júnior.
N9 693.137 - Lastra Distribuidora
de Valores Ltda.
N9 693.205 - Confecções Madre
Limitada.
N 9 693.304 - Provatec Ferramentas
e Dispositivos Ltda.
N9 693.431 - Cia. Aracruz de Empreendimentos.
N9 693.433 - Cássia S. A. Crédito Investimento e Financiamento.
N9 693.464 - Materiais para Construção Biarbom Ltda.
N9 693.602 - Depósito de Bebidas
Rasanna Ltda.
N9 694.044 - BOutique Fortunella
limitada.
N9 694.246 - Francisco Pignatari.
le9 694.462 - Vendaval S. A. Distribuidora de Valores, Adm. e Participaerfies.
N9 694.43 - Luiz Rey Caiou.
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Sinzal Ind. e Cana.
N9 694.632
Limitada.
N9 694.653 j-rei Sociedade Vinicoln,
=seno Ltda.
• N9 697.720 - Confecções e áeneficiamento de Tecidos Lida.
N9 695.047 - Emeco Empreendimentos Melhoramentos Copacabana
Limitada.
N 9 625.145 - Sopeça Ltda.
N9 695.311 - Alfaiataria ?caatinga
Ltda.
N9 695.418 - Augusto Mangini.
Dorana
N9 695.410 - .Confer.
Limitada.
N9 695.721 - A. Tavan;.s.
N9 696.417 - Bar e Café Espetinhos Portugal Ltda.
N9 696.421 - Manila Materiais Para
Autos Ltda.
António Royo Franca
N . 696.435
e Horacio Rodrigues.
N9 696.469 - Construtora Servilha
Ind. e Com. Ltda.
N9 696.483 - Restaurante Galle
Corrientes Ltda.
N9 696.548 - Paraná Equipamentos
S. A.
Ns 696.549 - 696.559 - Paraná
Equipamentos S. A.
N 9 606.624 - Pane & Ehrhardt Li-

mitada.
N9 696.627 - Edgard Roy Some.

nicht.
N9 696.843 - Abdul Mouin T. Najiar.
N9 695.986 - Emporio Colorado Li-

mitada.

N9 697.052 - Bar e Lanches Sita-

ney Ltda.

N9 697.433 - Algodoeira Arana, Li-.
mitada.
N9 697.513 a- Cafeeira Cambe Limitada.
N9 697.825 - Confecções e Beneficiamento de Tecidos Ltda.
N 9 697.886 - Camfer Ind. e Com.
de Armações Para Colchões e Estofados Ltda.
N9 698.127 - Organização Veicer
Limitada.
N9 698.420 - Casfene S. A. Adm.
e Participadora.
N9 698.707 - Ind. de Parafusos Inca Ltda.
N9 698.711 - Copa Cia. Pecuária
de Agudos.
N9 698.869 - Nimpha Costa Riso.
N9 698.872 - Ind. de Móveis AI' .
!Mai Ltda.
N9 698.901 - Concibrás Construções Civis Brasileira Ltda.
N9 699.018 - Emefix S. A. Ind. O
Com.
N9 699.028 - Cia. Merridional de
Tecidos.
N9 699.219 - Cilcorte Com. e Ind.
de Laminados e Corte Ltda.
149 699.305 - Ita Leia Nulman.
149 699.310 - Veículos Peças e Serviços Amazon Diesel Ltda.
149 699.579 - Vicente Suppa.
1\.79 699.654 - Ao Barulho da Costa
Aguiar - Roupas e Armarinhos Limitada.
N9 699.652 - Sondagens Geológicaa
Ltda.
149 699.779 - Texturil Ind. de Te.
ciclos Ltda.
N9' 699.992 - Perdigão S. A. Com .
e Indústria.
N9 625.255 - Guimar S. A. Adm.
de Bens.
149 626.415 - Eimol Empreendimentos Imobiliários S. A.
149 635.228 - Cobrapa S. A. cie..
Brasileira de Peças e Automóveis.
149 636.961 - Ind. Inca de Artefa-

tos Cerâmicos Ltda.
Interlar Turismo S.;
63'7.1314

A.
Ne 649.754 - Nautilus Arte Ltda.
N9 652.986 - Horacy Legey de Assis
Silva.
149 654.657 - Ind. de Moagem Estréia Dalva Ltda.
N9 656.510 - Rita L. BrederodeS &
Cia.
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N 9 681.371 - Madeireira Realeza'
Whniteda Comércio Representações e
)Exportações.
N 9 681.478 - Interiores Movelital
Móveis e Decorações.
N9 681.512 - Memoraria Pompei
Ltda.
N 9 681.51'7 - Norton Company.
N 9 681.953 - Walder Furtado dos
Santos.
N9 682.022 - Ind. e Com. de Calgados Super-Sonho Ltda.
N9 682.103 - Steyer, Vasilescu &
Cia. Ltda.
149 682.157 - João Inácio Mendonça.
149 682.243 - Auto Empório Macedo
"Ltda.
N° 682.267 - Mantovani . & Cia. Limitada.
N 9 682.520 - Alba Guarache Lima.
149 682.760 - Vidrofer Com. e Repiesentações Ltda. - Arquivem-se os
processos.
Diversos
1N 9 866.292 - Theca Distribuidora
de Títulos e Valores Mobiliários Limitada - Arquivado face ao art. 166,
1 9 do CPI. (Dec-lei n 9 1005-69) .
Retificação de Pontos
Expediente de 30 de abril de 1971
149 183.279 - Processo aperfeiçoado
para o transporte de cargas congeladas a longa distância em carros abertos - José Yoneji Zaki - Publicaião em 23.4.1971.
149 181.100 - Processo de tampar
eecipiente para formar roscas que permitam a remoção a recolocação da referida tampa e porcesso de colocar
ta%pa de fechamento em um recipient'e com bôca roscada - Continental
Can Company Inc - 1 - O processo
de tampar um recipiente para formar rôscas que permitam a remoção
a recolocação da referida tampa, dito processo sendo caracterizado por
2ompreender as fases de revestir unia
eoncha de tampa com um material de
vedação que tenha aderência suficiente para impedir que seja rasgado dusante a colocaç go e remoção da tampa; a aplicação da referida tampa sôiore uma porção roscada da bôca de
ltm recipiente, por meio de um movimento de pressão, ao mesmo tempo
rme a referida tampa é girada, para
moldar o referido material de vedação
de acôrdo com a porção roscada da
referida bôca do recipiente, dito ma_
terial de vedação tendo suficiente rigidez superficial para durante a colocação, evitar o rompimento, e o
curamento do referido material de vedação, já amoldado, para ad q uirir firmeza. de modo que tenha rigidez suiciente para permitir a remoção da
referida tampa, girando-se a Incarna'
em relação ao recipiente, ao mesmo
tempo que se j a suficientemente elástico para efetuar uma vedação hermética. -- Publicação em 23.4.1971.
149 157.681 -. Aperfeiçoamentos em
Esoovas de Dente - Ladislau WhohPublicação em 23.4,1971.
bstadter
149 171.150 - Escova Rotativa Para
Polimento - Rene Werner Steinacher
-- Publicação em 23.4.1971.
N9 180.741 - Formação do Circuito
em Conversores de Torque Hidrodinamicos - Alf Lysholm Publicaeão
em 23.4.1971.
149 177.060 - Aperfeiçoamento s em
e Referentes a Banhos Galvânicos
Acidas Para a DepOSição de Estranho
1.7k/ Philip'Sgloellanpenfabriken - Publicação cai 23.4.1971.
Retificação de Pontos
Expediente de 30 de abril de 1971
149 183.279 - Processo aperfeiçoado
para o transporte de cargas congela-
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das a longa distância em carros abertos - José Yoneji Zarld - Publicaçao em 23-4-1971.
DP 181.100 - Processo de tampar
recipiente para formar roscas que
permitam a recolocação da referida
tampa e processo de colocar tampa de
fechamento em um recipiente, com
bôca roscada - Continental Can
Company Inc.
1 - O processo de tam par um recipiente para formar roscas que permitam a remição e a recolocação da pe.ferida tampa, dito processo sendo caracterizado por compreender as fases
de revestir uma concha de tampa
com um material de vedação que yenha aderência suficiente para impedir que seja rasgado durante a colocação e remoção da tampa; a aplicação da referida tampa sôbre uma porção roscada da bôca de um recipiente,
por meio de um movimento de pressão, ao mesmo tempo que a referida
tampa é girada, para moldar o reg..rido material de vedação de acordo
com a porção roscada da referida
bôca do recipiente, dito material de
vedação tendo suficiente rigidez superficial para durante a colocação,
evitar o rompimento, e o curamento
do referido' material de vedação, Já
amoldado, para adquirir firmeza, de
modo que tenha rigidez suficiente
para permitir a remoção da' referida
tampa, girando-se a mesma em relação ao reci p iente, ao mesmo tempo
que seja suficientemente elástico para
efetuar uma vedação hermética.
Publicação em 23-4-1971. •
149 157.681 - Aperfeiçoamentos em
Escovas de Dente - Ladislatz Wohbstadter - Publicação em 23-4-1971.
149 171.150 - Escova rotativa para
polimento - Rene Werner Steinacher - Publicação em 23-4-1971.
149 180.741 - Formação do circuito
em conversores de torque hidrodinâPublicaçãe
micos - Alf Lysholm
e
m 23-4-1971.
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• 14 9 177.060 - A p erfeiçoamentos em
E referentesa banhoa pala anicos ácido% para deposição de estanho NV
Phil i p 'Sgloellanpenfabriken - Publicação em 23-4-1971.
N 9 141.993 - Processo para a fabricação de novos corantes da série
da Naftofurandiona - Ciba Socité
Anonyme - Total da 8 pontos apresentados - Patente depositada na Repartição de Patentes da Suiça, em 10
de a gôsto de 1961 sob o n 9 9.408-61 Publicação em 19-3-1971.
N9 157.352 - Processo para produzir
fibras de raiom viscose e um aparelho
de fiar para uso no p rocesso - Teinin
Limited - Publicação em 31-3-1971.
A requerente reivindica de acôrdo
com a Convenção Internacional e o
Art. 21 do Decreto-lei n9 7.903. de 27
de agôsto de 1945, a prioridade do corres p ondente pedido, denositado na Renarticacão de Patentes do Japão, em
7 de marco de 1933, sob o n9 10.444.
de 29 de marco de 1963, sob o número
14.119 e 14.12(1 e 6 de abril de 1963
sob o n 9 17.212.
149 166.188 - Um processo para a
p roducão de arti g os manufaturados,
base de pol ímeros termo plásticos que
tem su p erfície de aspecto lavrado rv.
s i milarmente provida de um melas
a. moldes de impreeeeo-semrco
em relêvo - Montec9 ti ni Societe Generale Per T,'Torio ,:f r ia Mineraria f
Ch i mica - p ublicac'Ao em 18-3-1971.
- 1 - Arti g os manufaturados a base
de materiais termo plásticos caracterieedoa p or anreeenterem em sua aueerffete um efeito decorativo admases do (nicado ou nonteadol e Por s e rem obtidos nor extrosão direta ou de
suas misturas). os ousis se distinguem
or ,,anle
tner
d • esza
. uma notável dife-

,n,,

149 136.922 - Processo para a produção de revestimentos de oxalato em
camadas de espessura elevada eôbre
metais e solução aperfeiçoada para
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este fim - Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vorm - Publicado em
16-3-1971.
N 9 L.i. 643 --- No• vo motor a explosão - Carlos Ennser e José Ennser
1-ublicado em 19-4-1971.
N 9 163.546 - Aparelho superaque- •
cedor e gerador de vapor. - ConabusMon Engineering Inc - Publicado em
19-4-1971.
N 9 162.455 - Dispositiva para acionar comutatiaamente orgãos de ine
terceptação para fluidos em geral para
ticularmente para Motores alternatia
vos - Fábrica Italiano Magneti
Marello SPA - Pontos p ublicados em
5-4-1971.
Inicio do 1 9 ponto:
1 - Dispositivo para acionar comutativamence chi cie ..-Iterceptação
para fluidos em geral, particularmente
para motores alternativos, caracterizado por possuir um órgão capaz de
ser impelido, possunido uma haste
articulada elasticamente capaz de agir
sôbre de desvio existente em um halancim, para introduzir, alternadamente, a citada haste em uma e outra
das extremidades de tal balancim,
para fazer oscilar êste último e meios
éle ligados capazes de agir sóbre,
pelo menos, um órgão de interceptação comutável apto a ligar o utiliza.
dor ou com a descarga ou, então com
a fonte do luído sob pressão.
149 150.145 - Fieira ou aperfeiçoada
de construção laminada Monsanto
Company - Pontos publicados em 5
de abril de 1971.
149 163.793 - Procesos para fazer
uma espuma de Poliuretana, - The
Dow Chemical Com p any -- Pontos
publicados em 5-4-1971.
149 165.666 - Ap erfeiçoamento relativo às ligas de aço para mancais de
rolamentos - Aktiebolaget Svenska
Kulla grefabrieken - Pontos publicados em 5-4-1971.
• Patentes depositadas em 9 de jae
neiro de 1964 sob o n9 212.
149 181.969 - Processo o aparelho
para moldar artigos plásticos celula
res The Dow Chemical Cam p ana' •Pontos publicados em 5-4-1971.
N9 165.932 - A p erfeiçoamentos em
opérculo para vedação de recipientes
com o concurso de cápsula metálica
- Sebasti ão Siassi - Pontos publicado em 5-4-1971:
N O 157.319 - Rolos Indeformá'vels
de sílica para a condução de objetos
frágeis ou plásticos particularmente a
altas temp eraturas Comnagnie .de
Saint Gobain - Pontos publicados
em 54-1971.
1 - A titulo de produto industrial
nôvo, um rôlo de sulca caracterizado
por ter sua sunerficie revestiria por
uma ca p a lisa de material refratário.
149 170.188 - Estojo - Avon Prodults Ire - Pontos publicados em. 19
de abril de 1971.
A prioridade do corresp ondente pedido depositado na Re p artição de
Patentes dos Estados Unidos da América, em 4 de junho de 1984 sob o número 372.485.
149 10.461 - Servomotores ele Pressão Hidrostática - The Bendix Corporation.
• Peritos publicados em 19-4-1971,
Em 17 de junho de 1965 sob o nümero 464.735.
Num total de 10 pontos apresentaa
dos.
C ombustível Universad para a PrOciti.
149 181.368 Termoconversos a
cão de Ar Puro - Indústrias de Márminas Felmark Ltda. - Pontos pub l icados em 19-4-1971 - Fm 27 de
otembro de 1965 sob o n 9 32.802. Total de p ontos a p resentados são 9.
• NO 182.110 - lm mecanismo do
freio - The B P Poodrielisi Compsny
- Pontos ap resentados em 19-4-1971e
Patente apresentada em :e de as4ãã.

to de 1! .,s• sob o no 479.8
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS •

L-

' •

DE PRIVILéàO"

TERM0 N i 180.464 de 16 de Junho de 1966.
Requerantee , EN1RONE, INCORPORAM-E.V.A..
Privilégio da Invenoeiot 1'oomPOS/00 PARA -R282002R NíCUUL,CELERI46...
MENTE, 1*-60 RETAL DR DAS2•DIVERSO 10 N10E1.
Reivindionliee
- 1-Compoaiçiie para remover . áiquel, seletivamente'. 4*
tee metal d, bsee diverso doziquel, oarectericado pelo iata de 000....
preender (1) um oomposito.nitro-aromtitico.(2) Um &eido oarbOxilia0

meAent o fletor apliOado pela resulte:ate de farçaa Axterásman% ep1X
oedae ao r6lu durante oun aPeraçao.
Reivindi0a-.60 a priorida'di ' do coraMapondento podido do” eitado . noe
Sm 19 de Julho de 1965, sob . ° ng 475.234.•
Nato ng 1 no total de 15 pontos apresentad000
. 161
l&2
t
30

ascolhido ele oleosa qua . cionsi(;te doe (a) 6Oido oarboxi1icW%rib‘e100.
de eetruturia ROOC-B3, Re 2 .000h, na
qual
R1.
S1 ' i g o eioghtdow*
••00OR
conelota • de -OR2-a 5/1012. • R 2' 4 escolhido na classe.-'
que . 00naiete de.0à
..átif.. a Poule ' malo .'.( 10 UM Ãcido oarhoxílkid,
do-béeico da estrutura R00040/1 2)0 . 000.5 de guá'À
1 • 4 ; . e Meu' pais. (a). doidos alfa,hidroid-mosq'a el=000mall000e
de estruture .• • • .
À1
2)'....4n0á-000X
n
'ata qual Ri 4 esoólhidó na oleosa gue °enoita do -14 a _copa, B2 .
•acolhido na'claseo . Ua oonsieté ÁROA- le A ti Vffl intRi
ri do O a 4 e seve saia, o MietUreeR de Pelo menos doito . da (a)o.
a(o)::.(à) vá oonpoeta de amani6 fícilmente lanizkvel ea.leolu
gio aquosa pare liixortar •lons do amBnia • (4) ui t1o,compoite.,
roa alada.

V)*

Reivindioa-ne a.prioridedi, do correspondente pedido depOwitado nos R..U.A. em itude Julho de 1965,- 10.6 o O 468.806
?auto np 1 no total de 5 pontos apreeente0oe.
•
6,661E0 s e- 18i.046 de à af Julho de 1966:
Raquerentet MOVNT R0P2 MAORINERY LIMITED.Inglaterrm.
prisii4gio ei 114enãot • R01,0 SUPORTADOR DE.POLH4S".
•

r.!emp Yl g 181487 • de 12 de julho :d. .1966
. incutia' e ninie
fiect.uerente . ?nung.BOCIST.1 PU
PrI,vilegio da Invenáro: mAeurarçoágaNTos na .sysPoNaOso N01 auRolatoomgo

raratuncactrê
Apelnreiooamentoe nas ouepene ges dos'autovesodiose oompreandON
tirante de reaogo t 'oaraCterizadoe"peio dato que 0 Uruá* o
d'e,
apresente, ao' sentido longitudirm.34 UMA ialativa . mlasttoidadt e OdAPrereribe
de un ' 6"resio do amortediento contendo ima nassa de borracha ou d'e • Seretele206i •
tendo amam, caracteriaticao na solicitada em corte.
• Reivindica-e* a prioridade do correspondonta 'Ivedido depahistadM teg, •
lt'élia sob n O 6.82.2 em 13/7/1965.•
,
Ponto n o 1 do ' total de 3 pontoe apresentados..
•
•

FIG. I

Reivitediceça

• • • ".
1..RB1e'rupurt'adar de .thihea . g.woompreondie um
ouporte•tubular elougado'do coíté traneeeraal ' eubetancieLlmente et /
a4trioo, Uma luva mo . t3rno de dito suporta, e dia p ositivo s que Su. /' .
porta . dita•luve• noutra flex'éo traneveraal o qtie monta dite
/ •
para ro . taço em t3rno.de dito ouporte em eaia de 'trai' piiiito* de eu
. .
p ortvatialmenteeepaoadom,
dois topejamontos tarai:caia engatados. .
,
ame extremidade. opostas de dito suporte, e barra de traçãO que se
aeteada longitudinalmente no:interior de dito *importe *trade doa
,,,pajameritow terminais, carmoterisado pelo teto de t;xietirpoblo -/
eenoo um topejamento terminal dentro . do ai porte em relaçãciaxiSI-F,..
'mote espaçada coa os topejeeentoe terminais para definirs leOla.r‘
as pluralidade de animo separadas de ditp auporte, o'pelo menoii cia, diepositivos•de berras de -tração que 34 catar/dama partir ce_..
, ito topejamento intermediário através de um de.áiton'toPéjamentom
, erAinsie,.sendo dita.-batra ajustávelmente teneionada individual-/
oute de modo que as .réaçOee.de oomproUesea; individuais 'para tenso
.a cada barra sejam . apiloadaa cada uma*atra'crés dei tem par de dites
.
.
,
opejemen'toe; que . compr.ceandem um topejamento terminal e S.topejar
,•nto 1nterma616río . para comprimir oxesSátricasiente di ttaa ieg3ea 12
tviduaide dito anporte e . abaim sujeitar dito supoíts a'um:momen•
o flator em uar.pláno omial d,: s.u.s.satura longitudinal au0 opte um, .

TERMO IN . 181.127 de E5 de julho de 1966

. PARATERIR
.41,324ANHA
Requerentei KARL ' iTURROF AP
Privilégio de invencROt,°. *AR . BETIVINZO D5 RBMALIáRo 0024 Vaill3D6M0
inzf PARTICULAR
' APAR51.110 MANUAL na atit~
..11.$N110, PARA CORPECÇ10 DL MaRA • COO PRN%
. igRRITOuDIRRITO
REIVINDICAná
. 1 - tear retilíneo de ~anela com leito duplo, ás pRg
ticular aparalhoaanual, ISAre tricotagem de malha. com pmes0 dIrbitO
carecteri gado pele dato 4e que,„ eia urna dag thelas p orta-a/a o'

luas, Casigneda leito das agulhas de platinas, olío diap0Stete, entre
, os
. .
• ,
agulhas de lingueta platinas cujos ganchos sorvem para abaixar a tectk.
do de' malhOxi'ormedo, enquanto S outra,tébua porta-agulhae, ~agnada/
lelto.,dasaguihsflexivels, apresenta. agulhas de 1iugue .te ell(etioaa 0
que se projetam grandemente além da aresta dianteira : eleg e° leite:* Seg.
do . providos, como , areatas.de ap6io para este leitoeleMentoe do apto)
que, vistos em corte transversal, apresenta , R forma de UM "V" inCartt
do e penetram entre . ao arestas dianteiras daa pletinaa e os gueto, /
quando vistos em planta, abre:rota de tel maneiro as agUlhas fiexívoia
de lineuetee, que as pontaà da seul "V" ficam situadas, cada givolian..

Ntajó Og' 1971

'1478 :12(1J4ct..ff i r' a " 5 *..

r)Apectiva agulha "flexel - SD
\wetet de 'eMéao • ?do .. leilto- daS agull• ass

.1:.:Ni¡.;u:ctq.,;ele..,,,,7%3.50°—.9‘

l'aeLt.O

Iriatinas„ do' .i.•.;4;r9

• ;'•V•Ponte•i-Aj:1'de'8..tontos.,apresentaarir...

-X.4r-dietà-Wit'te-á*ulkuttíMd-it.-cei.ifigxiWçtgWde:plifa'ljii4dtariáv
uma segunda pastilha, e irWe1lÃ'&tr'-fCÁI :t44 . ã)iWe Cl'ontEitO 4.41
danadas de ditos

Wtà'f131, 121:àr'diáf4 g ãtivo semicondutcl
reivindie w . a-priorIkadeelo'correspondente pedido.

644teei

A requerente

Jepositado na Repartição de atentes

dos EstXdoS4JOidos

da 1 a

ela

9 de agiisto de 1965, sob o n g t.78.351..
l'ont.c n e 1 dr) total de 10 pontos aPreantados.
P

7t

/1-:7

T,IRMO N9 181.645- do.28 . de julLe de 1966.,
Rec»erente: HATSJTA INDUSTRIAL C0.ITD.-3AP7.0
21.21110 N 2 1d1.618 de 27 ao 3u1ho de Inr.„
teauerente: METALL=CAL PROCESSES

srE:;.Tinti

N:

Privilegio de irivenço

3ICC pE VÁLVULA n

::::NT2OIAD0R4 DR

PÁD3513.0 E:" PUIERIZADORA À 701":„ . A V-,OTRIZ0

OmPoRATIoN (N.S.C.) LIMITED-Nas-en
Wrivil(Sgio de Invencão: " UM PROCITSSO AM2VCIÇ'.(r . 1,1? :R. T.RAR UM AITO
YORN0 DE zinco

Reivindicaçães
1-0m rrocesso sporrolecado d m 'ror vis alto-forno

de dna') no nu:31 material de OxiCc erinco/churbo e crente redutor
Otrton4cco so introduzidos n'b ti:q. ° do forno e ver de zin'co meti.
Uca 4 retirado do tile° do_forno, carictorirado• peie lato de r..10
Camas 5C5S ao material fino ( menor Co que 420 n'ieruE) serem 'cmovi
dos de cnrgá antes da. mesma entrar iv) azzin v./.1.1.ndo a quan

1 - Assent:, de vá3vu1a controladora de pre.ão em pnlverizadoraffim

fOrça motrá_z, caracterizado pelo fato de o asnento de válvnia (6) eh
ser instalado ponto de contato (9) em situação destacada na face
superior do bordo circunterencial (8) da abertura de admissão ou en.m
toada de água (7) e a vá2vu2a cCntroladora de pressão Cl) embutida pa,

lo ponto salientada contate (5) destaaado na parte inferior.
Ponto n2 1 do teta/ de 2 pontos apresentados.
rtOU
ra
f

tidade do p6 transportada párq co crrdanzer ,:r de eT.cuinoc. de Caim.
";o ez

to

e me• ,aorando a aficincia de cord

(10

derositado na Inglaterra , em 2f da Julho de 15C5, .aob o n25

,Rsniica-se a priorie
32:114 e 32.115.
Ponto r 2 1 no total de 15 tem'c'J nrxeántados.

&7 0
Tf:amo Na 162.:2h. do 16 de agosto de 196e
2

Requerente: 01,nW.R.s.1, ELECTRIC C. C.P471

E.E.UU

privilazio de .avenço: AIrY.L2.oA2ENTO EM V;ILVULA
15A
t,

TERMO NO 1814(.7 j6 29 de 51ü1..0 de 16
Requermtes RADIO CdP.OR4TION OP ' ÊAUICA

Trivi ggio de Diveng go 5 Ui42R00535.0
SORt;f; T
•"

RETE::j.10

' UtIVIi:DICÁ;MG
1 Aperfei,aamento em válvula de reterm; g o, prticuiar

,Jate adequada para nermitir e passagem de um conduto ao longo de SOU
eixo atraves de uma abertura e ' para. ,,edar a abertura :vai-Ido da remogh
do conduto, dita válvula, sendo caracterizada pelo fato . de que são prSt
vidos meios para encaixar e vedara borda da 'abertura, uma chapa de 142
teriaielestomeirico cobri:ide abertura dita dentro de. dito moio, pari.,

•
DI51'0à511-0S SWICORM

—Bra processo'de fabricar um dispositit?O ' somicendutor t par..
de nin'apastilei iompreendendé uma plrralidade de aewponefitec de rta.
teria1éMiCoilduto1 : 6iSjlosto efil dita pastilna, 26YJO cliten eenehenteS
so P
. itãdos um do ourid nor material isolante eleit 'rico e tendo fareAs de.
Contato eM Superfleis malotes "opostas de eiras Pastilha Colposta,
rjeteri s' ade ' pelosek ' de que dita processe comèdec 'oczte,m ¡Lté. tvia
tiihào'orotO Â0 ' 1Ongo de dlto material isolante em Uma pluralidade
de
r-errem:er.d.itaq
em una denfit,UtUSUOC2NWO; ri n
•

ferocp. dota chapa tendo uela pluralidade, de fendas interceptando . s8
substancialmente ao centro de dita chapa, ditas fendas definindo Uma
pluralidade de abas ou "flaps' pressionados para uma posiçãode justana
sio Contígua e que são separ j veis no ponto de interseçâo; e uma Se:
q go de tampa formada de material elastomerico presa a =R de ditas abai,
por um lado da mesma, dita tampa tendo um contOrno e tamanho em mela..
.ção a dites abas tal que as cobre inteiramente quando pressionada COA
tra.dita chapa; para que assim ditas abas possam ser daformsdas para
Permitir a passagem de ufíconduto entre as mesmas através de dito lade
e, quar2O cla , reoção do cenduto, ditas abas saltem do volta para a jua
tiposição COntigua, com dita tampa sendo reponsi 'Va' à preso go para fi#
tar em s PosiOd áe vedaç g o pare'com s• dtta'chapa.

•

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, dopa

DIÁRIO OFICIAL ' Seco 1H)

Quarta-feira

aabadroolliepart10o de

peteleho doe a laedo,ugdo;

. te, tra 9 de eetembro de 196 5

sob 0 41154 84*,

de .1máctes •o 'Nor-

Maio d. 1971 13191

do metada y nils rodam de um diepenitiva do serra de fito :Çidando

IWN 2

* t no'oantO arras:tante de ditas lámínee gle,OorrYa o no
contato entre e

.

canto arraetente de ditas 111minae , de . earra Q nO oaato . prineipet Oe dite

Ponto ad /Ao 4. pontoa apresent41pON

nmina do stistentA00.

FIG,"1

'Poeto tin 1 no total do 6 pontoa,apranentanad.

'FiRktO da'02.585 , de 26 de avisto de 1966
110 181.713 de 21 de julho 1.4 1965.

Recímmrentet ONEWAL MAGNETIC INDfiTRIA 3-COMáRCIO MOA. - 40 PANA

Requerente* RADIO CORPORATJON OF AMERICA. EUA

Privi14gio do Invenglo H DISPOSITIVO PRISKXTICO Dl PIX.41.0 10.0142C00

RiO

PRIVILiGIO DE INVER0.01 ' "OZ CIRCUITO DF. ÁtamEm.-mçXo DE BAIXA VOLUGEM
X DEFLEXXO DD PEIXE DE ELETROW

xc
1 . s Um oiroulto

de alimontagao

entTeterro, 4 unidos por pinos transoassentes, do material :21Ko tuge

acoplado em paralelo

com dito enrolamento, Oaractorlaa.•

do;por um retificador dc ' s5.11Cie contrelado acoplado em para1410 cooM
dite capsoltor e responsive a impulsos da'sincrohiiação horizontais 4
pa g a

Iniciar

desoarga do eaorgia . do dito.capt;oltO g durante A pOr2a0

de repassamento

de .

um oiclo

-

peio menos uma
para prodUzir.dali uma.veltaàem
I

0

fletia°, providos e concavíàades internas, ajustíveii, definindo aW
: Jamento para um imk permanente, cilindrico, rotativamente psadete0
sob'eomanda externo¡ditos blocos definindo externamente, superift
'as veriedse para apoio e reten4o . de peças.ferromagn4tiose

, Ponto n o 1. dn total de 6 pontos Jpresentedos.

15

p,N,
serio a dits rotífiCa.

de deflelao de feixe ' e um oirouit-o end.

walele de resletencia-capacreio,acapladc em
dor. para absorver.

reluoretto reírindica a

-

por apresentar dois blocos Justapostos e simétrico, sePnredoe Pee .

de haika voltagem e deflezao

telma da eletron'compreOndendo um enrolamento de def1exg6.her4ontal$
• MO acumulador

JAIMINDICACOBJ

x -..Dt' spooitivo prismáticó de fixagão Magnel tica, tarsoterigade

if
ff

porçii.0 de dita energia de bacano...0i..

a

substancialmente constante*

prioridade

do oorroepondeate peado,

positede na BepartiOn da;Patentes dos'Eatadoa UnIdOs da 441.44 i

em 4

da 'agosto de 2967 ) . aoS n 477.718.

pmI to

ft0

/ ao total, 010.3 . pentas apre3entados.
Ag•

I1•
lá'

Taftmu. Ra 102.32 do. 24 de.agOsto de 196t
Requeregtat.HIGMANN TRAUS AZMANHA •

Privi1egio . deaavengh ; "1,10,INL DS . TORNSAR, 10( conicuLea MINO OCCOK
TiCo . at VitO 1=0 1 co g ug TAMBOR,REVUVER"
rél3a2~aa
% NiqUlna da 'ornear, em paryticular torao automAtioe de £093•

R$11$0 ki t .182.041 de 11, de AsSeto de .19bc,
Requerentej SSIDNOSTIMB FEARVDO-geplio

único, equipada oom dase barras de condug go para a aplicagao indlesw.

/41v11400 do , 74.1.veng4pe PSER44,4,2V44..
. •
.flelvindionglier

depelo emes, tOit drglo de rovdIver, que . coopera com um fuso . de este..

•

mento, montado no oabefots, a que recebe a ferramenta ou pega a te*, •

1-Uma morra de fita onreeteridade pelo feto que ela . torá

~lâmina do . perra de estreita largv:rá com proJegZes de dentes num oas,

te ' s Una lhana de suatentagh . de- ampla 1~n;

az'

dite g lãmjnup guên.

tat equipada oom mm Tolo de comando para comandar o movimento de ave4.,
go do um suporte para a ferramenta ou peça a trabalhar o cantado da i*
moira aatelaents diedle94Yel. •erectorIceda 00,9 fati-do o . drelo . dters. ,•

12C3 Qarta.ira 5

AR0 orret,,,L . seÁ(co

1
'
.c$
c
:
471ver ser constituído essencialmtnte por duns unidodef Lvostrução,

ope se montam na máquina de tornear cada um seva7adautnte, co rentes 2.e
parados um do outro na máqu ,.na de toruenr e que se ligam ritr si In .
pOn
. o ao ncnto sVtiv
teraàaiiái~adloar y
UM
eijmentib
'eeqa
lc Mendin4á çMre.-ásiO'
de 1.3gÀçtk~O'Cal :.praI'o1:a.m4ite .''oO' v2d ÓCionaacnõ E li gsr fez
ramenfe ou Peça a a p licar ao itao do adonamarto ter interUeo de uma'_
curva de demando, nentado no veio de ccando.
rinali,ente, a depositante reivinSiee-se a prioridade de corroa
pendente pedido depositado na Repartie de 'a.tem .uss da Alemd:c,, em C:ou.
25 de agOeto de 1965, sob o ne T :9.
Ponto n a 1 do total de 11 p* , tos aut:canntadof.

• sj
, L__J

32

• •

Maio de

1971

.

•

:TREA0 Ra 12,56.8 de. 71 de agtato de 15;6(5
et4,%111/1. ' ;rall/4 t.
liequere'AiEW
9‘115-0ÉneVáC5
0.7,.-eclakkV .)'-Picas.se • NA*
Privu1tOic
•.• E.;;')
•-• •' • (
• • •:
1hICAIh
PV7-195CN"2:W1
1 - .L.;..c.:Oonamentan cr.}-ntoria e pra:cosas rtra DalorleA2 e,Me404
ma, cc"-c2cIlecnóc ama rlervid:, fle do placas Ca2 UM álár4lita en40641

peio renas U2R de aíti4
corápowto
das ser revostido com mX revostimarto poroso dc
co, soado ditam placas separadas Paco' menos pela eSOOsotx& de ditoMi,

elas, e. ro.(z .t;eadof polo carbinaç g.o de

ElbfkOrddediSt.
revestimento, e acedo ume pax'çào da litO
de dito rovestAmentO
Finalmente, a requorento reivindlCa a prloridade do oerroositlif
.-dente podido deponi,tado na Reynrt4,ao de Pataaef doe Estados
da AmárLca do Rute, Cm 21 de satetbro da 1;63,'Seb o n í2 489.059e

lento n a 1 do totoi do 9 pontoo apreanntndea.
TERMO Na 182.551 de 2 'de EstambrO de.196:5,

f

Requerentes ESTEROL
Privilégio de Invenção: . °PROCESSO PARA A FABRICAM ER ookrus
ABEASIVW, PARA ESMERILIS E LLEPUTIVOS C011Y03,PARA weatur.
Riiodioç
1- Proccato .parn a fabs-'1caoSa de corpos eibmalá
voe tara cio:ar-O:ar. caracterizado Pelo feto de 's 1)st adiciol' lar 1114
uma mistUra não polimerizada ou prárolicarize.da, cOratitUldS
le eendu, por ua t,o1Mator na ert=eo o, polo mc-zow, por is pool

TERMO Na 182.478 de 30 de avisto 4e 1c:U
Requerente: METALLUJULSCHAFT AUIE7Gd3E1LSCFAFI
Privniwc de Invanqão "DISPOS=F0 PE,W=DOE DL NAI'ZhIAL PAPA EA ?

me-irc dorivndo do otileno 1qc, olimeXltávol, pelo menos. UM 4
ioncs, na catai 'lceder; CZ3132 como, eventnalmente.en
um agente ' inibger c/cu um pc/...inociunntio;' 2) a m:.stura fluida Ike

QUINAS DE RECOZIMMO E DE CONCRECIONA=0"

Viscosm obtida ser eventualmente misturada com um zsgUndo deriVedill
do etiionc pclimprizával, tão policar:Izado Ou pré-polimos

. nispOaitivo reconedor de mate:lol yrre dnuincr de recosi.
tonto e de concrecionamonte, cui-,stituído ,nstalA
do entre as rodas de deccida, pa2n int2reeptar o matc,.:ial ardo, Usf em
oc. Vea.Jatas separa.
tremidade de • esvar2a da máqui:ia caSJ tor
das uma da outra, caraateriamdto pelo fato do que um dispes:.tiVO
de
COLDWOR EM FORMA •4: F1J:711., SE ACU, ligado co:. c (L.::c,fins :redes
tud .ca1 da 24T221~2
'ZN'scida de naaei:ra deslcal (- 2 dircçr:0
do que os seus planos in:1:..undos do escenente tc;,:,,i'mais, por taiXo
do eixo das rodas de deaati.a, divetamente fte: ,te da cow& dentada"d. ='espectiva roda
Finalmente, a depositc ,2,:341.c.n a 6,2i-,r5.6adc do corSespofl.
dente pedido depositado. na R:.N2tiçU de Patenten dos Istedes
da Amárica do Norte, em.31 de agf)cte 4:: /965, sok m a 484.035
Ponto n 5 1 do total de

4

pontos arrefentados.

rimado, ;adendo c primeiro e o segundo derivados do etildno aor
iguale ev...diferoutcs_o podendo om doim prá-polimerce estar rré- pi
limerizsdos en gráus diferentes: 3) a mistura fluida a viecosa
' obtida secundo 1) ou 2) ser misturada com abraeives,' eventualmente
cargas o/ou resinac s.do poliêster não °aturados, sdlidas e /eu um
polimero aélido de um derivado do etilcno e/ou um derivado do etis
leuo poli-iesGtursr.o, ando, polimorizávol d/ou fibras do vidro s,
e 4/ a nassa obtida cer moldada nem c:.:prógo Co calor para dar °OS
pos paro esmerilar, os. oleais 5"-.0 endUrSO'it169 por copolttericçãO.
, Reivindica-se a prioridade do corrcsponderrie
pedide:depooitado na E:liça ew 2 Se Sota-abro do 1965, 2ob o no 12.9

77/65.

Ponto n o 1 no total do 27 pontos r_preeenta4

dos.
TERMO Ne 182.936 do 16 de Setembro de 196e,
Requere:

r..2.Coom7i10

Privilégio de Invenção! utIZ APARELHO PARA PROPORCIONAR ESCAPE DD
•SUBSTANCIAS GASJE.:S DO INTHEYOD mo CORPO DE UM FNETICO.,

Reivindiewle;
1-Um apaKilhe para proporcionar escape de substlán.
cise gacoss, de dentro dc corpo do ux pneumático, caracterizado a
por compreender uma armação tendo uma placa-loito diEpootn nori-d
zontalmente, , um diapositivo de contralizaçáo do pneu cooperante..
com dita placa e a abertura cantam 1 de um tneu para centralizar
se um pneu em dita placa-leito, tende dita placa-leito; uma PlUali
lidade de ranurac estendendo-me radialmente eateulando-se da lin
ha central lonffitudinal da cesse, uma pluralidade de unidades de.
perfuração eapaçadam cireunforencialmente coutadas ar dita arela-j
•""

-

cão operante para guiar ditas unidades de perfuração radialments"

:•••í
zJ

dire04 de. .dita Inha °entesa longitudinal e. Afoutando-se . dele,
tendo cada unidade do perkui.43.40 radialmente en WRIM,118/011 pie,.
iendo cada unidade de pertUração um membro do perfurai:74 • la Mele

*A

os ajuste mável separavelmente em veia dtreoão axial paralela g dita linha central longitudinal para perfurar • ajustar reepective.-/
mente a parede lateral de Um.Imeu; meio:, montados om eito *reação
ligadee p dito meio de ajuste operáveis para Mover dito Meie de -/
*junte em ume direção vertical. meio ligado e onde mm de ditow moa
broe da perfuração para Mover ditos membros de pèrfuraçãO
diráção meio, de acionamento rotativo ligado a cada ma de atice membree de perfuragão pnrn girar ditoe membros 4. perfuraçã* a
vélonidede pré-sal go:tonada durante movimento Se dito membro de pai.
-turação

Reivindica-se á prioridade do correepondaate pe../
dido depositado SO$ V.U,A. • Sal 16 de Botembro de 1965, eob e n e -1
487.317

.

Maio.' de

•D1ARI-0-0FICtAL • ( Seção III)

Quarta-feira 5•

lume de dito prilebtle 80455 de trabalho ost g. de exp
eadiddoe moNe fiei
saída de' fluido copejando com dito primeiro espago de trabalhavam& O
(descarregor fluido d/ mesmo quando o volume de dito primeIre
. espip 44,
trabalho P.stí ge Sontra!ndo; segundo Meios de
~da de g iuLdo 000~
rando com dito segundo eépaço de trabalho para admItlI gluido para O m
140smo. .quande o.volume de dito . segundo espago de trabalho osta,
tie 011>N1
dlndo; e ' meios de desvio de fluido operantes para
desviar noido 40 IQ
to segundo eSPige de trabalho para dito primeiro °sem de
twebant
quando o volume de dito segundo espap de trabalhe eat ,X
substeeldffil
te num mínimo.
r eqUerénte reivindica a p rioridade de identieo pedida
. dopoNa
todo na Re p artição 4* atentes no rte-americana em 7
de áulho da %Mem
sob o n0470.105,
Ponto n a 1 dO total, de 13 pontoo apresentados.

POnt0 ne 1 no\.total de 14 pontos apresentado/.
•77 .49

f"

i9

g

.17
• 39Y
14

/--32

Ar

/Og

).11
',02

ji18

"--

-34

Ttesu Ne 133.546 de 24 de outubro do 19614
Requerente; DRITISH INDUSTRIAL PLASTICS LIMITED./INGLATARRIW
Privilégio da inveine7101: APER PEIÇO AMENTO SM OcodoRT olo 1P ""lt

.4
,52/ ,

--32
Flolir

.40

h?
10411'3
)06

19

28, J07,
-3 )110
33
3)
55

1971 lihvg

CEM DE MASSA,

49

ReivindicnoMosj

2P11:40 Ne 104.646 de 25 de Agteto de 1958.
Requerente: PEDRO SOADELLO-Bão•Paulo.
'Crivildgie de Invenção: "APERPEIÇOAMENWS Eg PAPOS"
ReivindiceçOes

1...Aperfeiçoamentoe em pianos, oaracterizados pelo feto de leu abatedor mor oonstituido por un brOço articulado cem-' ti.alosante em uma chapa fixe, meado a extremia.O'o inferior de brios, Vre;rida de Ign face Ohatifrada, na qual ' aneosta a ponta
debreeig de uar gne tPrvieta na extremidade interna da tecla.
Ponto 11 2 1 vq: total de 3 Pontoo apresentados.
o

1 - Ap erfeiçoamentos ou composição:: do moldar:a de e
messe que compreendem uma reetc de polidster f Um modmero e*
m
polialorizával em uma -quantidade entre 5 o 10g 021 Vag e da deek9a,e
sição total, uma quantidade prddominante de carga mineral Ufa
consiste ..1; . carga mineral pulverizada e fibras da vidro # ,gaZa
te. com menores quantidadee de uh pordzido como cataiieurow a U93
ánibidor, coracterizadoe porque a compoeição ttabá g oonth# 43
oito quantidade de 2 à 24 por cento em pe go de compoeigRef me%
tarjai aolimdrice . tormopldstica finnmente dividido que 6 meu
do diísolver dO monainr0 etc aor Inchado por ale, pelo MAN ee
quando ele. eão aquecidos luntoÃí 0 que não 4 nonvartífie aa
material termofixo polo modamor0./.
Pon t 9 o d 1 de total de 4 pontoo apresentedoe.f

?ERMO if e 181:051 de 6 de Ulho de 1966 '
Requerente: BORG WARM CORPORATION Privilágio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM COMPRESSORES"
25IFIN1JICACO3

.1 - Aperfeiçoamento em compressor caracterizado pelo fato que.
ele compreende tre conjunto., de cilindro e pi'stão incluindo meios defi findo um primeiro e segundo espaços,de trabalho separados Pelo dito pli
tile; odos de aciOnemento para acionar dito pistão de mod reciprooante4
.d• mod que durante o movimento de dito oistão o volume de um dito .sepi
go de trabalho à aUméntado.enquanto o volume do outro dito 41paço dm'*
trabalho J diminuído; primeiro, melod.do , 0Otrade de fluido cooperando-

00S dito prieleire eepaço , de . trabaIho para admitir ao mesmo quando o In

TEAmb Ag 134.14E de 14 de novembro de 1961
Requerente: MIM INICRNATIONALE Ag-SEARCH UAATSCHAPPIJ U. V. ROLANO£
PrivilediO de Inyenção "PROCESSO PARÁ PREPARA4%0 DE mamas ANDIOTCA$
BEIVINDICACCES .
-

Vá p roco2$0 Para preparação co reoiuoz al quioitao 4 oarooterip.

--..‘
Aguarta-fetra. 6;

—

ifSeeão

,
i

•

i,

t

• I.

rol° fato de ConsiatIr nd §.nitcdnotio C12.‘U1
çnk LliiOn do '°U .o.Osedds'o o -cifgan36; a retgiií

VaO ' CIO _aias OM

qua

vp. ou aras &idas colboxílicos pollva/cntOs cloU WINAdO0 dOW

um cu maio compostos hidroxi obu cparl

ponvoleztoo;

o) um ou :ais Èido a nonotarboxílicos cliffIcoo catnuGdor.nos
ao grupos carborllicos são licodos a t,tcno° do oanonO {i02:2,U9D ua
nuaterdrios;
Cã si deaejados em edição ou án substituicU:0 a
internedidrios obtidos

mj iante

A)

• ' ''È^WO!i`f/154',7id áé
áó IrcArdâiét'd6S.)94.
- icç.Otrine; nuk ,itvia's
Ir g_vij4aO do •
OLP 1OEO iti
o

:

!.4

oi AUT.I:OPMe

pc.irdicanZe_n

1-Aporfoiçoamenoo

1111A

prototor anti.aueonta

paru tardio do votOuloos cornotorinado polo fato do Oonetor dd
cssco do motoria/ wooigtonto prtuo °oh o oro oonvonolonal 60

O

reacão de o) o b).

conraapo ..^.1ox4 PeUdo doo
positado na Repartição de Patentes na rolando, om 6 do r.t...~..,vo do .
296o, 17 de novembro de 1960, 29 de setembro do 19-61 & stb tn
258 . .060 e 2 69:732, respectivamente.
A requerente reivindica a.prioridade do

ponto n o

'.",Y.!

CAUrr Park DADOIS 1E VCODIOW,

nsoccs;

do produtos

.
;
—Mai6 ciC1,91-ri

,••

4

•

4.

ZWO

4

fera do2 voÊeoloop condo diU aro provido do olotdo v02.UoUtd
Col:aota° co longo CO COU diEmetro lovamanté viran0 1513ra a
&roites ensootada° pela coo parto pwtorloroo vidro oztesmoo
o ccompanhaédo cone dcaonho.
tO
'curfto n o 1 to total do 2 ponto npronontaá25

1 do total de 12 pontos aresentadoro

9£311:0 No 151.847 do 14 de

C:nto clQ 15;2./

Roanorentos TrODORO hLL1:'423E./LI'J 2m5.1

iic

ezçups

do Invonção: WU2U7U2L

ifc2ívi!4L-t/
- setrutura r..vtfrl.pera ce1ce:.c: cacc, CW.A0.
co
"Svrx.ada polo fato do G Ilaua waw.totclatito.do "calto 1t
Cc CC:CUAUJatzifcr:I.Osoc¥
minine" cotar dolineado por v:::a
do que incriormonte, c no pleno do pino, cc spreccutc
tad
projecSo anterior que incorpora e culto â Lola,/

2e2Áto nO 1 do totel do 3 T.e.ntoo cr)roccrtadeod

ri:9‘-1,-c, 4/

MEG D§ 156.887 do 11' de 4Cvekciro go 1964
Requerentos UGO MUER ALVLS o /VOJ, A/WSURNANDX WAVABARS
Privil4io do InvonçãO "IMA CHAMIR,A DOTADA DE VÁLVULA DM EDW
117.WDIO,OMA

m irlkOSTAILIRA DMADA D7> VWFULA 12 OXTO" D
UM corpo eco convencional, caracteriZada poo cor prova

pal
o ç,a''

tor ollfng tIço do substa1:0.a1 ditectrov no qua ' no op..umGtIcrzaW
um suporte oilfndricos dO fUndo abobado? co que gn Pér.12
Cd&

\//,TD

2r.C.
N n 154,o02 Co 24 Mo Outa1z:o
:
cs
EIESZAZU
.
,
2J.- coyéren
I:canc Za.duc'eraal: OVO uáv,zzo DE Ç=ÇA,
ni.uWlic; 5 =ÇO"

Cido`funáo existo Um roosalto c Mora CreUlar quo k5ro2e 17:3 CLI3W
dotado na sua bordas do uma passton, co°1 . 01reulars
CZ":1

Ma câmpra corrospondente A oÉtUrn do bleo da

crâg;*

ohneirm o oãftgOâ

porto Inferior da câmara abobada °aloto um oridcios COnnaDonôoe

posscgom comi-ciroVlp dO disco.
Ponto t o 1 do total do 2 p o r ton cpncontagoo,
.

?~ízio-c.15(o

1.1187to ocrrinho do'orlança, conjuae0 dO 2=t0w,
”10 c bolanço, coractoriacdo por Go for= do. zwa 0=200 om
co curvo c rodou ocoomotevois. C orJa eia twao eGa2 oEo we.
cabido° poro dentro da crmaçj âo, tvar.cforme-se e qcwwtno co taof

e

'rcneo.

'en.'ao no 1 no total Co

Wn3

3

c

p ov:. c .2 P2,-'01xnc.91)0
.

ZO 0019C.056 do 10 Ro oveval,o Co geW
noianwentoo noml8
COAM(Woâ"
WNWeAc ,40 714vonr;68 CONWO mmumno,f
71.4i7uAnaie65.rp,1
- rts-. compoolg. do ia'rect.l.akanto conproondotWo .x!" n:c.

~Oh NSUOG do RanelámoNo de cogg Mené-ânselsani 1g5
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• DIÃRIO OFiCIAL ($eeato

aw,105c0W4MVx.,
411 MieWf m449194% 44

'bit IMPIAMor.

44 Xe Isok44 $ecbcfiltffil SIONIP
letdmetelleatmoota Amaatarada e dm *mate texelé .etide Mê4 *
410 eu m*4$ tomtloe i . deraotsrloado pal•polimoro 4£476044444161
dar um poltmOró A* em, éldee "tontea i lax optar doráildd 44 WS
hidrooarbooeta 9/11/3400, 4 on dê ma pe1asre. 44
gád 0a4
14144
molamaar,
solatlimmapta
poso.
ai* do um Go-poliam
•04~441140 4.130 om pear, do doido inaaturada, ?¥.4,0**
moo, um doo poltmeroo contar, pelo alinow, 0,25$ do oda lixo 0
peio 40 014440 poltmero, d unidade* moaciaeras pnligeltdadan
ioatondé
mio.," urso.) , emas,' qui, ia proporaad r4d9A1;40
los.polimarom . fornaos do 0,25% a 154 , e. ptao do poli:RAPO 1104
dai Pitadas, uuldadfa ureia(' a paomilradaa polimorizadae./
Inhi yAndióa-awai prloridAsile dolplidido cerresPendeots at
•
•44aitado na Repertiga4 da Pataitem doa Datados. Unido, 4* nadrA.
ali, *a 17 44 junhO de 1963, ,4411 4/'' 288.527./
Ponto 01 40 ,total da:4 ponto. upramaatadmi,/
'ra)o 101 196.061 de Ir de dem4abro da 1963
Paquarentom 1241¥181211 4 cOrsacio POLIJARAA ' LTILf. - 510 PAULO
dat ' Inving60 "WOVA DiaP00IÇIO cowszautiva 5¥ D1000$ te MAL,
Varre'
IdIVI4DICACOR0

MU 44 *Ma de II de sadia te Wej
Reeemeaket ZU TOQUI.(310 ~Os/
rrivildlid 4d Z4728091 1444 5441,08LOW 084?40 X04 lia 09444~
194 79Luaziti
pawthatescUskt

t w 8444 dia•tiot* owad*Olva ewk. pageeeteed geffl,
•io,
Iper *a Sole em "1" t loale a* tatertew finge ffl
Altvap veicular deitem" 4* dar •eadadal •~ t0444 latãwg
dotada da betld diratfate i e oaraotatiaola po p 410Feadmea45 ON1
uma pratdaire metálica eem trile rem korideataldt Mad NOM

plane, ica4lo4.xt66 dade os fixem por m eio di 14,414444~44
e
braga i urrados eit- 04m 'ep a.a reluta ~Mar lrátieam440 0444a
airlida.ap Ima tara • oan 4 Telida InprIer auimatal MANN
importas 'two ao *acatam om alado met41404 0441 motipsffle
grelha; »tio tate doe Imite) do oacatro.daa intato% .044
taabdw mitra5 trio proj0g:48 ON ANIANAOLOM •NIAIMMIUMA AMIL AMA e
seuporlor da gralha coinflguraren 1~4'44 apoia pare Ca41144
moi pelo fato'44 ' nrollia ~emir na nein ~trai aa rebata* ‘ia
forma de 4oncha onde ao lawp orava no enotmador oaettmer040 OSP
tabaque parte do diapooltAim *á "f" Intorldr ma abro, j di *ó dm.,
~de
Ai a

tarjar AA atacha, 45 forma da angu:une, toma a. imanai *mato

t . eoyA DISPOWÇIO OONSTRUTIVák MA DISCOS pe POLIMENTO', emaati
'Ilida por dieoo do tamnho ulual, dobaSo da centro de madolra iam *ri.
nolo oontrado para oonjuniigio • ,ixo ' de polltris, caraotarliado palo
anil porltorloo taxtaim da tamanho idaat, sor constituldo por gomou lp
tarealadoa do ,a4stalho• doe tooldot • dé fibra da aliai.
Ponto nq 1 do total da -2 pontos i”ramontadoa
•

Ao oua cabaia arlfleimio da saldo die

?fato a. 1 do total de 2 ~too apromt****./

MAMO Na 159.51/ de 29 de na14 de 196h
Requarentst MO ÍON* RALCROW . ESTADO DO RIO
P r1,41410 4, Invonçao *APIRPRIÇOAKENTO 114 7,44Pà3 PADA PIffidt

MAMO wa 150.14k do '3 do *hal' d6 1964
944,morontai ICASPAX ~ia a co., 1~545 ta.

•JRJ,~
rá„

demeadam.0406400 4

Da, a. 7606464D4ORINOR • OWIÇa
P p lvAligie 44 Inthaglim "P/Ot0La Pà11 A 0415~ pe

id
ade idhotelom

na manam na :Moa nØ coaaaato,'Marixo, moam 1ammitia4
umera0,
13011:15DIOArjáa

11

1 . Plateia para a olloadim 44 amas •lálni gad SI 4¥90alital1a
jOntna do ~roto, metal, ' madolra• 'a 'atolai' 0441441041% WINalw
IgIsida ~tate. 000prOondar um . earp0 ao forma de fatia 0.4191061a
sme 4. eztromláadeo i tonada, ma parte t raó.ira adotada 4w ia gamo,
mdiatemelalmooto, ma V . almanga~ mi4x de olZa da una o ad Werlmdtaatára.
1•
. Pata a2 1 ás %kat 09 A . yaNtON apr.lontadals., _ •

1 . Apertélgoqnatito •n taipa* para pilo', aprissaten40 Ma ea,m0.9

aroforentomente 40 borracha, caracterizado pelo fato 40 41$ dito Nem
po *produto um formato olraular tondo nua aup4w11414 104,4t440 atmÉla
da e atm •upertície interior achatada.
Ponto nt 1 de total d. 5 pontos aarsaontades.

• FIG.1

:MIMO -Nd 159.746 d• 5 d. Jumb. mb 1964 •
annorentei JOLIMODM DOUPÀ5 3/4. - mimem*
' Pr1911441.- 4o,Tavang64 "00v.n, DIOPOSIÇO IN740011m0/ ad roonu• lI4001•
mgf .

•

gans2g.,~

1. - °Xota dispoi/40 Introdurlda ' on tilohos para 001%1WPO.V:, pega
preendendo aftplidaglo do duas por980, do oláitiCo largo, 401/411436 eã
- amaa ai •atroxIdadoe do u poutAann a • oarat:orliado pelo. t404 04 Na'.

1884

Quarta-feira

LARK.) OFICIAL

ÇZo go realizar por dupla c*cturo tOtc.1 no curtia() (4a 1rJ.:9e, Coa
1.4tiC0s, :untameute com o tecido do "actàcn"
Ponto n e 1 dO total de 4 pjntos 0Pro*Got=t10G0

Maio de 1971

(t)

frm-'2010mcatós eu cccScdo eara. totentó, dó formtte Certo
tcr

ar.ractoridot

Pele>

foto da çue é provido co coo pwtc Luperior, corrocpondendo uprol~
docente a 1/4 de suo altivo, do ucc estante dotado do porta:. COVVOCIse

/7(

çac, de N1c:ro ou coo Cobrc.dicaa, c:.-do nua Nirto inferior x'ectente 44
tadc dc ruo pcuta ocupando too o c.:A.1 colnanto, dotado de feeh&eiWe
re, coreontLUo co suo porto iti.O 1.12-An ca.O
co quis co abra ei
or::çse.
ii-cio do 90 0 , serSo suat:ntLcia co pé co fo?:_ato aprondo de V../.
L inortido quo co abreu no st:ntldo do co:s,Alto do eur. c=a, ReNe
aj.».atdo por =to C:21 U-1 ce,n3o Cote*

cravando urrenfjulo do 270 D
r

do co Luc perto interno quo no czeJ2n oO p r_20 prvisto no suporteo
do ditos p6o,,condo ainda a pz.r'..o intornA .de dito conjt;o_do, e, iteZete
preedvr_Lay,to, eun peredO do fitdo de.t.:da de ronco Ca f=ato rotangiZe

42'âmo Ko 15 9 .712 do 4 de J ,1,2,:.0 G..D 1;14

lar oquidiet2.nctowento ocpacc.Ocs o (.;3 ie:UUCtS dirtnI1C52Z, deStinAdd#

Ti° P...3L0

Becinere4te2 SL dIL DC

Privi/&;io do It.voosUt P aom 32it_mrsr=rva

11VEL r- .1 LIVROS ,

rzecr=R:3
RrIv-- ^T0'n.1
ron rem

a conter a roupa de CU-a.
1, onto n a 1 do total da 2 pontos apresentados.
.
•

LIV:t98 ESCOLAnad o .1441

APROWMITA

LAR28, caracterizada polo fato do ao 2e1: , s do livro oc airczontare2 /
•
par ltainas dr4)1no de plctico zoloriao e o:':.-Lo 9 co:-. Ca bardos olotAnj

,

~ente oosturadou entro -si o 000 roa r.nt. 7.c=rnto oun folha tais ou
ci ca to Ectcrial qualqucr,

Canos conanteato, qUO podcré ear do
da caructerlsticao sinilaroc,

Ponto n* 1 do total do 4 pontoo uprintedo0.
-

r
0TUW3 N o 160.312 de le de favoraira do 1,-,j4.
RequoreLtee M1LTZE 112,P.WIRI:L2 PIZZ8 - 120
PL;I:. PARA cary.:JA
PrivilCsio do Iw.ongio

Lr7(7/,
1 - Novo p rwB PARA OLBLLO, cal-::otor!o:do polo fato de conta' CM
_

•9

-

'2fau ja 159417 do 12. de

seu datou, cc diepowitivo para nadilo de dil.::,autioJ lineares, octl
Jul g O do nua bUico finalidodo.

Ponto 20 1 do total do 2 pontos cprtncAtedos.

Xanmewentek CaLaDO CRL:= 2:15/l7
frIviltgie de InvenO.ot olmoTrí'ca 122A
Pn3I-J202 Paa LuEr,23, p1iaudc lr,tacs wa. aso em In:./

fistrlas • loinia de'trabal4o azeral, qabw do t:..1:0 COrreWndente E./
lbetaa, botinas ou símilarosr ce.x2Ateritoo pclo fatU de lir constdó

par . psçainiea, preferl y elntãtc dó f.:.go, 00 g' srmat?regada ta Coaoho )
Com contiéuração correspondente ao bico do ca4adot obeeèa inforierconto • orlada por aba infor /. 9! Plana, voltada luxa o lado /atam da pega,
x qual t intere4ada entre o eocr5 externo * e Ocra intmo to calçado.
Ponto n a 1 do total do 2 porto* apresentadas

Í1 1

11.1

v

v

j

11

21¡'-'
g'd

• TURIM I* 161.874 do. 18 de agasto do 1964
Requerente :ALBERTO NACHADO RANGEL - GUANABARA
Privi14gio , de Invenção "ESTOJO BOLA PARA . SORTEIOS E BRINDES'
IglyINDICACUS

ST6JO - BOLA para se1o4U em sorteios e brindes caracterizado pe(
uma pequena osfera, formada de duas secOes Ocas que se unem por 1,413
de rosca ou encaixe de pressào, tendo no interior pg quena jura pai
alojar papel com dizeres, nUmeros ou pequenos objetos; tudo confOrffla
foi substahcialmento descrito e representado no relatOrio e desonhoza
-olexos.
%leo ponto apreliontado,

Éto.j.

ORNO X a 159,772 a* 5 a* junho do 1964
Weeeirente) MaaoXL ~MIRA Dos SANTOS - ISTADO DO /O D2 JANDIÃO

ylitiliglo Invongto "AiniaFilçoAmENTos XX GOMWO OtallOrtrffir
ffinfittnaàâ

eicht

•
Gc.),a rta-fei . ra 5

MAMO

215NO No 161.88Z do 94 dO agaste do 1964'
Inoqzerontos IIBI PETROW!... SIO PAVIO
Trivilklo do Invonqao ' I VISON ROTATIVO DE MIDãO
ffiX_VEDIOAQ1261

1 . il vlsOR ROTATIVO DE "SLIDEOp DaraOteDISÃO Isun CA/NQ tnp
loulsr, sondo' quo na aua parede vertical hA obo g tugoos 02 OWBO OMR&
na nma . lento para visualização do "olidon", COUP:MON OM NOPOWEAR2
-16'rlo alojado i1ontró da *alua; pa.1.0 fato do ma paTede ontorna do GQ1.
• pcdor di p por-so maid . uma lente para visualisago,
Pcnto no 1 do total do h. contos aPresontadoso
If

Maio de 1 D71 —INES

10_94 • Qoç4.0

2t2UD Ea W3042 CO t'S et oUtsau ao a9C4
2actuacCes OLEG2 2,005TA-Stàmw12.5
2W.Cleo Co' nwengUa . tI VASILM, V.RA:Z2M0:72 0 0UOIVEAs cznm
s.
• 22
NtRIVIRDX0A0Q,

1

ó Vesilla pam azoitonaop cobolinha g o

aollareg G3 °CP
oamo Couatituida do lu dop6sito de salero ou Cat20 oyntuvr"Inste
ca aprmCado o caractorig ada por conter no son •=020P UU Czeol.oi9;
ou

b1080 ctivado quo circula norralmonto para al ga O g= ba-lactoccj
oono aovador doo produtos nola oontidéco 003 d2o ya2 o

17 o a

/4

IIo quO g o ooc8a. atrav.20 doa orivoo.
gonto no 1 ao total do 3 pontoo aproogatad000

225110 Do 162.219 de 28 do agOrÀo do 1964
Ilursorontos mmow AVANIZZI $10; PAULO
1itil60io de Invonçaot v ORIGINAL TRAVA DR42DAIS DE V2I0D/08

Cl:MV
REIVIND/OAOES

1 Original trava GO pedais do veculo 's automomores. caraoterzsa
pelo foto de qa bastes ora que oe apoiam os pedais respectivament0
do cams.ndo do fioion, o do mudança do marchas, seroa tOtal. OU.pareiel.
Mento revoatidOs%por uma trw;a motdlica reoiatonto composta do dupla
Ola pa cor abas loteraio 9 o articulada num doe lados, atxaves do'jun?
vto em etnrneirap ou , outros tipon do dobradiças o; no latoral OpootO
Eitos etapas possuam dobras ou bordou um "I, wp com fu r o, ui ouo 6 pa.e

,

ao

1
TkE110 N O 163.72.1 do 26 . do outubro de 1964
BOquorcuto: Iouseit J. SERRANO SOCIEDADE ARUIMA m m go PAULO
Privildsio do Invençao: P ROVO PaOGREDSO DE TECELAGEM pARLymmucm 5)2 to
TECIDOS OR0AIEW4T1DO3 0.

morte um convoncional cadeado.
Tento /te / do total do

EETVISDICACí5gS

4 Pon to e cPreeentea0S,

1. NOVO PROCESSO DE TEcEiAoLM PARA P4DDICAg1I0 DE TECIDOS 0T4\DOS, earaetorizado polo fato do ao censtituir pC 1J conVoniont0 1.1112090i4
do laminas paralolamento dispoetas no sontido do audamonto da tola beg2£3na qual sor4 aplicado o trançamonto ornamontado, tola osta qualD102.02.002
to p ocaui livromontO sobroposte uma uOrio do fiou auxiliaro g cyt0g01212e
to dis p ostos cos rola97.10 'as ditas raolmas o, com uma das osi2wleaao3 W.D1.
lidárias a uma tira corna.
Ponto n o 1 do total do 5 POnton aprosontadOC..

Pê.

r •
• 4';f•-•-f0-4'4r•.`e"s:
Ma0 Ao 164.926 de 1 do Dezembro de 1864.
nequerentes ?JIM& INaoS 1,TDA,stio Paulo,
Raunlo Industrial, e ROVO ORACIP0"4

•.

›.

•

•

,>17-

Reivindioaciges

i-sovo grampo, para prender papéisidocumentoe
- Dutros, coracterizado por comPreender lima haste arqueada

e

2eite Em rateriel plástico ou similar, sendo provida em sem pra.. .
inferior . do um ' ressal :to centrelp formando garres /61-/
tortos • enquanto que, o prolongamento superior A dotado de Umewcemtrí'n-Ia oorrospondente

•

em tr,

recioalto central previsto nó pra- ./
1~Lzamte inferior, condo ainda, o prolongamento superior ligoi.
ao

,:

.25..„.z.,,..._ ... .....„....;.:, L'._.31-4

..

1

.
..,-.5,.
.,,,,, .,:;
-.,

,.. ,

È. 5,,v,s

4,95.

,

....aí~
'
•?.---'''..
'

iteld curto que o inferior.

:.
,...... .,__.__.......e

p onto ne 1 no total de 2 pontoa'apresantados.

,. ::

•

TANN() No 165.510 de 21 do dozembro de 1964
Requerente: HELIO NICOLAY . = SãO PAULO
Privilégio de Invenção: "GALOCHA PORTÁTIL.'
_

-

RETUNDICACDES

1 . $9,10 modelo de galocha pOrtatil caracterizada

por ui Corp gwAg

DIA*149 Offe,AL (S e çã o MI).

1366 Qoarta-feira 3- .

tid4 tloxivel, Costurado a Uma sota de bos.racha et( timilár, ditd adtpd ),
tendo uma abertura longitudinal fachada por l' aca' •t:Anisas ' • U04104 •
¡lindo ie ; ordiloto ' ffiora a passagem do salto do .apato e conjunto sondes /IA
brívol ',Obro a sola e acondicionado em una paqusni bolsa plástica.

Maio do 1971

dapealkadd dal j .W. l a
3

.

OM 4;44 Aghato de 1914,0ibi • MOPTIOR
2onte na 1 no total de 20 pontes Aproelhatadmo.

r0

Ponte no 1 do ttal de 2 anatos apresentados.

TERNO . N N 166.131 de 11 de janeiro di 1?63

Requerente: MOER MICHELS e m $IO PAULO
Prieilégio . d. 1/avança*: "CHINELO ORTOPtplcov
•
TERMO N ' 166.098 da 8 de janeiro de 196'5
ReçUerente s Jos! *eu BAIRROS LOPES . SIO .mmo
PrIvillgi p de Invenção: *UH PIXADOR MALEVEL PARI

REIVINDICACMS
1 . CHINELO ORTOP2DICO, caracterizado pino tato do se constituir,
1.YRI5 METSLI(/3"

R8I7INDICAORS
FIXADOR
MLLEIVEL
PAES urus METÁLICAS, tAraeterilado pelo
1 - UM
Mo do Consistir em cor po'u intermodiários . dis po s tos entre pino usual-/
Mãe /solidário com letras metílieas pela tece posterior tas mesmas • /*

Por uma sola do material ,rigido como a. madeira ou outro conveniente e 4,
decimado qualquer, dotada na soa-fado infe rior
de uma escada a. Matoriat

anti-darrapants, sendo ai extremidade. . do conjunto oblIqtamihntoo
óbearMa
das para 'melhor apto do solado nas posi0.4 limite..
• *

°onto n p 2 do total de 4 pontos apresentado*.

Maletas previstas em quadrai suportes de letreiros, corpos lissos de /
!Mataria' malehvel, pl8stico, borracha ou similar, apresentando-ah os /
niosmo0 na fores do prismas cúbicos ou paralele piptdicos do altura igual
oloU ligeiramente superior à das ~Ie .-Lanada' canalstas,. estando tais cor,
poo dotados de passagem para encaixe dos referidos pinos.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.

17...J5 de 4 do Aabato da 1965
Xalut.2
Requerente : SHE LUMMU5 COMPAEY-3.0.A.
Wrieildgio de Invenção* 5:2200'2370 . R Pt ~mau Da mtintuvamenserom,
./telyindioaclies

-Ust proossno para reforma Uldreparbonetoa lavas,
haractorrizadd port

a) 2isturoção de étto hidrooarboneto e va por d' -/
de e /
Agua em primmio acima de 28 741/os2 . para dar uma corrointO
3,0
mi3,8.
carbono
da
para
vapor
d.
alimiontscio tendo una relagSo
tothpara..../
dita
mistura
h
mei
da
nte
X) prOaqueoime
ra acima de 427*Oi
alueolienio, em wieo zona do rafaram, da ditt
adetura alimentada proaquaoida, para una tosparaturo solas de e.

lia

711(0 01 ia presença de Va catalisador de reforaai
,$) pimalueoinanto d. ma aloto" Mi vapor da
reatando exi gindo, ',terei
e) má...turbação, ,en amo **jurada sada, do arlaildit.
04'dita acata da reforma e • dita mistura preaquecida go empei'
b •Ie..combend, ovialnis livrai a
f) rotirada, da alatara garoam' 'rio* em aidroginlo
te dita 'imunda nona.
Reivindiss- ea a prioridade de gorrs.pondomto

TERMO N e 168.367 cie 30 - de Dezembro de1964.
Requerente:80B BUI AMERICANA mrELTRIFICAÇXO d.A. - 3.Pau1.
Priviligio a, Invançíot " COEECTOR DE CAVILES DOTADO DE OLEAI..
'lleivindieapBea

.1 - *C98E0TO1 MX OÁVISIA . DOTDA10 DE 0LEAL,.caraatartha..
.tato
de ter.a forna,de um arOo ou aikol alongado ao nentido
Ao polo,
aohatado IA illaa!
, eupero-inforlo!. de parede. pilindrieei asp ..
também e •riffe
anel
ao
apresenta,
com
tido latirei de torna qui O
oho internei em foras 0741 . 4)01 os latáraie . longolg retoa a:em eor/...
toa em arco de oiroulot pelo fato :da numa da xtromidadea curta,
do anel ep projeta:role. ortogonal•linte ' i eus fitos frontal e po'sto-/
olor, duas chapas que as Ouream para alua a Para dentro, dreersvsn
de forma que á* aaaaaa ee ala!
do e. OVA borda um aroa ds
é ourre.:dolialbaada im
una
44/aam s duom ' eonekao tránteirlçai,
.
.
*apago intarm. Oilindrioo ou.tUbUlar, aberto supariárment4; Pele rate-de Óerie.ensiai '-ds .ebbai ter. nhe.PaSsersn:tel:s.)11;óriisr,-

• É :e;

t'

Quart.. fe:ra

DIÁRIO OF1CIAL (Se* MI

TERM0 ne 170.823 do 28 de junho do 1965
P Z2e renle s 11.1 8TRIA E 00MSRCIO P0v4za
s.rozo
- • 4
5 .
.
. 1;
nr- viá4lO âe irís4oZo: /70VA0
icww:TOE3 co:s=0,72- /42 Állt,Z

•
1O'ngt; shno oUrv s ir.forior
'cie;Itirt;d'o-tme.;W
;13t'ã'á1rtiva1e Co iamOd 13uPe;no k, Cate* 614
aeomMla it
re do fechamento superior 01£01.4/"VU nupeXiorLça,
, Ponto .n3 1 no total de 2 vonice oprotontodoe,

'"

p

)

:

'

Maio do 1971 1887

a '
. j

1

..

'
4's

0

p

1

umeroà4áiSollszd

2

.

unamucACUM

4

r .1%0O41 311

1.

2 - Novas dioPooiçoee construt!"0 npliondou a•ecteriliead0;08,002
yroendondo corpo cilindrico ou do outra forma oo dtriea
lqUe doa
jau, provido inferiormente do oezipartimentá ptrtador
ao rociat344t411
2.dtxica,„ cu do outra tonto do ()miar apreprimen, ondo 'Que ompar~011

g m

qua

p

.00 encontra expn articulado, coretorie.sCoo no nova,g alçam448 Ana
lanativne polo fato do oorreopz:dorci ao corpo do coterniaad.isr 8019.•ez
moio.ceotoo Sntorcanbidvolo, teu. dotaaro do &Ione 14terale (amaste.
com cubos nno eztrenio.adee, olçcs e2eao , poccentes por reeorte3
oorrog",
pondontoo rntiendec nno bordou Co mencionado twap.2 e ao
oorpo,
oontareo - 00 oa roforidoc 5cotos ocz toholeiroo porturaU4
sPeate0 64h
8i orentec nitoroe.
Tonto u 1 do total do 4 pinto° npreoentnaeo.

p

di

g

almo. P2 161049 de . 11 de . janoiro de 1545
t4DoUreos 0 átIBRA8 u INUIPM7È08 Pai EgtE0 LiDA e e E20 MO
ee,v,,,,Uclop, inve;n00, ' I NOVO REZO CeNRW$03 nou IAM=

g

AN A111782zz

.

RA:Oese
2~111~1

a.

acc-s:

caso Oomprosse para m.Éci1lia80 CO Per-3se7 nt

U,9 2 MI"

eattuie n Mal yega oninddoa aixela ou rt2o comem.,

),

sz,,rarze3

/

pevide Intemmoute & g %MUCO oWeaceztoo gra ts 0
és?..-UszUnO mel do ontrudo das máqu gnat de poen rpsAlep deu!
'osâtiade polo ato do o ' roforide rtlo Ocepr0004V f,o7-atECNIAMO gg
i4,150 G1 tUa Irapertto£0 ontoena dO peqUern0 WGQ2?ZadC4 oer.d.oksffinout
1
eatt2102ntemate diepoottue
reru np ¡ 60 tedlol co a pontos ap000tadoat

P

dUop o.qua

í

,.

0&?

Talk0 1

0 279,202 de 31 do agr,,to do 1965
Requorçutoe 1AOUIP1/ 12TALUROICA
. &RO PAULO
PodtWad.o de Invent:o "It2D4 laULADAL. PAPA PnODDIO0 nwocos
L2W.,IENTE2M
nnIvIlweLe4P.G

a 0 r4DE nVELADOPA PAR4 nOUJTOS PAGTOSOS, APLICA I= 214 nsoxpEa
ENUffl, caracterizada por uma rido ou ltimlna, oonntituido de °Impa de

p

,

YOdurido cep000ura, on Cuja nuperriciO kn ums: luralidCdo do abox te e

VOO cn Eurou do rolativo tOanh d noc min v03ic4o8 towaton, dit&
41!) OU letna Pansivo/ do nor adaptada o coa pcu.c20 Czotatede
ea alma do'preduto p uctono'contido no recipiente, ao 1:x*3 Dormi-U.1404
qno COoto Loja vadiado por tampa convencional; pelo g C,e de a rede oxtel
.2Amâna 202 wJeloadedo mntorial a p rorriado, oo modo quo o material ca
~OCO O G

EWA
ULMO 1 , Wid.01 do 19 do -OutUbre do 190
&qu=ontoo. UDO Lua. SZO AVIO
8iVina240 êe 2nvongtoo 11 020110 lARA NULIR&9 9 AMICAB BWMITÀ

g

Ponto m!)., do t0141 de 3

po ntoe alareceatL4400

0,22-1,1

e>

_

iam puUoirae, ar6olam o anJ1ogr.:9 C.Z.JJten
•
mucso.9 goo?eo =trocar; do puIceirao ou cw202 duo Q:Z.22
9,-D »lu°, Wob24 0 beCó ou coMelhanto f eenotittldn do ON2ÇC4
alento do oue ouporg,Wo o provido de cal:ceco o a C.;: 5 UUSÇO
Min ori g ioion, CopoutOn ela enuncia ou fiXU:w...i no 0=o Ukj.7-ta
Cudinal o oonotitUdo2 do u;na parte oiroulw QUO yOrilNO 0,SCWR‘WW"
do alta calma a torq. uma outenoKO, voltada : 5;w:a 0 lado oNat) (a3
ONtromidado o tonao larma que permita o acjw nto do QOSC000
Tonto-n(1 1 do total ao 2 pontoo aprccentadone

coc,

\
" G".-•1*-117
.
5".
rl'14':4 4

----C:0000(5"

CO0000000
(00000000000.
0000000000
oaD0000000loo

p

'

4

6$.

w00000coocioo.

•

a

0000000000000)
00000o000000

000000 0o0000o
000000
000C000
0000000000
00
.0000000000
0000000000
00000000
fJ,..0000õ

FiGá

,

Mo ou Amina no co efo cra reoirJocamontej O £ormet OD m

ganntidado Ca furos ou aberturas podorgo variar, do ao8r10 Com a dong'
&Modo do reduto em que ullo aplicadan.

Glsa • t.J.-è

1 8:

RIMO 11* 173:625 cia' 50:do eeteebt4 de 19g5
Alluereptaf XVILI IMITO laIltà • áGOSTINHO PiÇOSTÁ IRRYÁNDR$ PUEM.
MIL
*24,414gio da

Ui)

u.bkiR10 OFICiAL

a5

Ineençao 0 1Uva DISPGSIÇÃO EX MIQUINHO TAIrir

.Maio

1971

*

saloia •~ • Saliência role na19 $45 Meato obtau -aa
as articulapdoo da pulseira.
' Nato Mi 1 do total de 2 Pontoe asareloostaloir

ASIVJNATCACejd

o bançoinho ; por.
00212tItil120 20 un °aldeota de peças,. earactorizado
Will
. a cilíndrica, 'coa ow,00m pontal.
gla trImplims oada Ia feriado de una pe ç
reSter14 apropriado, rolativeneoto *longada • dtrida de om pio:tono .
- 3

3 MDIsroalg10

SM UN4ILIMMO

quos

OWW8 ui ~Lana dé dau Oorpo, podendo ou tio der gnarneçido com protetja
aMsd de borrooha ou wimilar;a pot 20tid ditos Pás proecia, atraseis da pa

8gMaOà ?

ffiffiM4

povoo' pega de omito, netínee de prefor;noid eft forma

Rukavader pevide a* i'aime alternados da um :tiro tOsuado pira aloja.
8!)Et deo .parafueos; 0 por ~ma 02 pde abettokem;ineu/oo a walandOd
fflud oaíremidadoo ouperioreé, em ama Peça da 00~ 9 UM* ou Man
eicl eint(tioo, em goras, *rimo-lar oon ~toé Yivos t arredondadoetrunoadoo l a a qual 4 proll.da do Isnoaiss

e

reale* nes musa

Nd d adoo onda os. ps4 ao ensoissais:
taloa ponto woresontedo.

time

na
atom0 o* âl4.oi4 do 15 de outubro OS i'df

how-oktetooniaaa =MIÁ X COMUM VÁ- DO MIO
da 1.12~00$ 4 3NOVA DISP05102 Bit Va$0.0
B2IVINDIUCOES

1

3

.
MARNO da 174.122 do id de autuai:O de 1965
=nau
3
emacio.
ara
p
aPIL
Ja340/24
Rammaroatot
zrod. sirena
Nrislitegis de Inventai 'NOVO OODEL0 Dr /ACRE PARA (142t1M7dad gra.

leleee% dimpegiaio ai poete, oareetorlimdo por a parlo oa

,XIVINDIC4Cddé,
.:Roto medeuo ge laero paragarratlea a siallaroa, oaraeo4
s.eade pele tato do imo/delir no onboroamonto do gargalo de wwoollba
soe *vaiai:olor de manos do gesso ou aimilar dimpodia om dopo de oartili
Sina Met similar, some oona raeoUrindo a parto mediana de OU °Mjaa
eairestidodoe 1101 oprimente* imeternamento tO nopv*Ilta WIP*415•*149•t*cgo
)Whe•ROC de jahlisidado.
' listo 0 . 1 . 4o total ao 2 pentes Ipr.r.~#§Ny

*ente dar fixada paroialmote ha'Moa* de moa &lane, iffitam04.a,
Watt Malte poquenaa boiou+ 'ou ,..eaooptionloe; a iffilk aupertiolo ta,No
'broa o weatoOlor 4 subdividida a :dobado por mele de ai @mata%
ea1 Mire diapooto na limbo de dobraltaa rombudo ;atro weeoptdoku
4 4 garte poetaria dobra-ao parotalaen:o e 14~4~004
4 pa ..ete anterior 944 aproximadamente Aols ton4a de a:1M~
Paste

44iO4 aproem-mo,

r10,

ouro ere 174,119 eta 10 ag aortobe4 kit-dadd
Moureatot ANCON10 traio TIZIO'*

Ralviligie
9W743/L144

'MU

de isves9Ise . m ima On3CO5X90122 00d4~44 ~NOW O,

Noemi dispardt#1.2 eosetratino alisa
détemetiorimada mio tato ' de ser seietitaidO Wer112.fig gswftWANnOk
sa ratangularoo, ma p itiam OU dotes aonde que Ima ylkes amua* as'
wa cum' oxtromao roamtrdrela ~Mia a%os IMMO& 9393 ¡Ws
Mutuamente per uaa do suas tom, enema% adaa.0101Miaddiid dat
Tosta 4 de5tadu da salitoode creia/. arreadoododo Ma um taeffiaz.
**Adente mo regas demisr programeis-Imole do rfludailedeamieleeade

1,044 cal atrevd, do 'tom aws-trompaosaa ao alddadle ¡R$

4ffiemdaj

gftwo es À75.694 de 19 de novembro de 190
bewiffliis nAMODO =MS MACIEZ dO POMO •
~Mi Wes4d4 gsavp O Morra QUIIINPOR @kr
nornotecrom
a NOWÉ 'OMIO/SAL QuaiáDoR 113 . 91829 gut se ama teima& oitaNt4
áigkelliegaa der eiestituido por um dito° not4lloo (1) Prod0 da
iffiribmembell () eemenefuro () e tendo leuretie agiffilea 03 Mame
431efte soádaraease dietribuldoe e possui ainda who late:mio ( g) PI
a. OdAado dee condo talo 'dos oiternadareate maiores el Ramudo Ok.
ffleat§ molar do colimador possuirei= malanowento (4).
-~arteel de total de Z pontos eo posontsdooF

DIÁRIO OFV42_

Ciaria-feira 5

ITRMO Ne 174.221 d'e 7 de outubro de 1965

Ecç::rs

Maio de 1971 1889

(0)o no ledo contraposto tem idãntico conjunto acima indicada, O qU4

Requerente: CAVI PUBLICIDADE S/C LTDA. - GEO PAULO
PrivildgJA de Invenção: "NOVO E ORIGINAI ABRIGO PAPA PEDUSIE4 002

xi 'r6iicIttillOs LUMINOSOS'E ' OU riiqS:°
,

amen conjunto tom duas das oateiros (1) com maior comprimento (3) Pg.
de peS . e finalmente nas axtremidados laterais destes COR.

We !Jeavirem

•

REIvINDICAÇO2s.

-;

1 - Movo é lni4giatá abrigo pra POdestree com paineis púr..

,i

t 1

justam leis presos nos arames passantes (5) uma pequena travessa (6) .
"zaaw qumis tem fixado ta a/oa rocurvada (7). •

'twieo ponto ai,vesontedo.

blicitdrioa lutinosoe e ou pintedoe, que se caracteriza ~caia.
tento por so adicionar as partes laterais e ao cabeceirae ao stla
pa (1) anuncioe.(2) de firmae come/raleie ou eimilaree, podendo tada
andscios . ner do tipo luminosa ou /simplesmente pintados e poder-me-a
tamlnlm colocar tala anúncios ao to/Á do abriga, corno andacio (.3), o
tamb& poderão ser pintados na parte superior interna da oopa
podendo o abrigo em sCeer feito de forro ou chapas plásticas CU ma,
Zálar.
Ponto ktr I dó total de 2 pontoe apresentados
3

Fie241'
31.2W0 Ne 177.585 do 7 de Março de 1966..
Meoueroate: aixonIER IRCORPORATED-E.U.A.

Privilégio de Invençãot "APERFEIÇOAMENTO EM UM PROCESSO PARA ,A

1?ORma010 DE FILAMENTOS DE RAIOM DE ALTA TENACIDADE".

.

'Esivindleacãen

2- Um Pr000aso para a formação do filamOntOS 00
grW2) N4 175.033 do 22 de.novembro

de 190-

gleç!Nerentet IRMOS VERARD/ LTDA. - SX0 PAULO

' ErAvilOcio de Invenção "DISPOSITIVO PARA FIXAR A ARTIOUL41.0 2115106
• 13 SUPORTE Da VENTILADOR A SER FIXADO PRINCIFADAMENTE MO PARA-BRISA .
DE VE/CULOS"'
,
LEIVINDICAodRA,

u DIsPOSITIBO PARA FIXAR , A ARTICULAÇXO ESFERICA DE SUFoRTE DE
VENTILADOR A SER ÈIXADO PARCIALMENTE NO PARA-BRIDA, encerrando numa .

projeção cilindrico tubular do env6lucro do motor, et cuja extromidad,
se acha alojada a Refere do articulagdo que é. retido p or um colar ano
terno do:bordo da extremidade de dita projeq go caracterizado por uma..
Mola helicoidal com duas cabeças ' ou entebtamentos, UM doe quais COM 3,1
pp, Cavidade central e que se apoia sObre a esfera e o oposto com Uma., •.•,
tenda diametral na qual se apoia o estriho de um grampo cujas pernas,.
Convenientemente virs'sdas para fora sgo r introdunidas em orlados de s.
nerveauras ou salienclas internas do eavOlucro da MOtOrâ manteddo
Sim R Mola premida contra a esfera..
Ponto n' 1 do total do . 2 pontos 1:m.052Mo/doo.

ralam ao alta tenaSidado,de .viac000 formada oon uma oolulose del
450 a 9 800 de GP, modificada polo adiça° do ' retardadorea ao rd.
enervação compreendendo dilletilamina e pollOtileno ellsolp O 0,15
trusedm para dontro ao 114 . bonho do owaniaglio comproondonao

to doia* oulfdrico e 7-18% de sulfato do sódio,. o operfolgoamonm
to caraoteriMado por . compreender

a manutench do-banhe ao 2iaglie
a Uma temperatura do 18 a 30 a C, e a adio ao banho do 21a0b m
do formolddido e do eulfato de zinco =I ProporgZea moetradas uN
drOn combroaan da figura I.
Reivindica-se apriorido60 RO Oorrasp0116000 Dodam
do depositado nos E.0 .A. em 20 de JulhO de 1965, Sob O 0478,
321.
3'cnto n. 3. no total ao 3: pontoe ogrosentoaodt' .

p

FIG. II

es rut si 1 A, A IZXIDALE

coNatoNACA,

rie.t
de fovereiro de 1966

UR" to 177.54' 2 Je
Reque'rentet ARTEFATOS DE BAMBO TAKE LTDA. - 53.0 PAULO
Pxlvi14aio do Invenção "NOVA.DISPOSIÇIO EM FRUTEIRA"
24

. REIVINDICACOES
1 . "NOVA DISPOSIÇXO EM FRUTEIRA", Caracterizada por ser

conatt.
toldo do um conjunto de esteiras (1) dispostas num plano Com conflén-odncava, esteiras estas que as reúnem de menotra convergonte exação
.
tão prãsas por meio de um arame passante (2) na exteemidade externao
na extremidade interna são distanciadas entre si, tendo intercalados.;

pequenao travessas (a) que .ao pre. saa por melo do um a p aga paaeanto

ItiM0 NO ,177.836 de 14 de . março de 1966
RequErontel THE UNGER COMPANy
Wv9 41 a Industrial: 'NOVO M000L0 DE MESA PARA 414V CONUNOIONAP
ar/vrIpicaM0

Novo modOlo de md),..a de uso cenvoncienal t earadterilad0 oito érato do ãffipreender um tampo substancialment0 qundranculr. forzaOdotiAl
po ou taco superior com abas voitodas Mierioraento o' nma ostrutara eleft
.

iscado aPeio formada por quatro pernas do reiçito tubular cosi sega
... •
tancioltente quadrada, as quais são fixadas pelas respectivas oxtreddlit

1890 Qura-fira

3

' Dl itftd0 OFICW1

Se, H!

c4. r

TEIIKO 10 178.90 de 26 de Abril de 2.96&
L.
QSS SUNCSOM Ontra mface: ánferiot do, dito tampo áa Mese. .
Ponto ti s ,1 do total de 3 pontos Apresentados

7t

-

Reluerente: MORTECATINI SOCIEM GENERALE P2R IniNUM§if~

E itielicA"-iálie.

1

Privilégio de Invenção: 0 PROCESSO PARA"PRODUIR LAMINADOS 2L02I0à.
• BAVE . DE PEL/CULAS DE POLIPROPILEN0 o•
'
Reivindicaceee
1- Processo para produzir laminados pldetleoo,
a/
base de pelioules de p oliPropeleno, por as p ooiagao de UER pelteuiR
de jwlipropileno com uma lamina de material oeeolhido do srupo ali
preemiendo alumínio, um poliéster e uma poliamida, lamina608 tiÁlo
após esterilizados-a 125 9 0 tenham uMa rsaitância á doalaMinad4
ag
periOr a 150 g/em,caracterizado pelo fato de que, entre a p itada a
lamina e 4 citada pelía.tla de p olipropileno, que foi prg viementa a
revestido com um adesivo de resinas temoplástioas OU tereofiamm
ef
seoada, se aplica como primeira-não uma camada intermdiiria eons.j

FiG I
WthC0 NA 177.837 do 24 de mt.rço de 1946
Requerente? THE SINGER COMPANT
Zode/0 %ndUotriall *NOVO NO821.0 DE MESA Eidan.CA"

tituleio por um composto obtido por reação . parcial de ,uma omina, de
caráter polímero ou não , com um derivado oxlr6nioo. de e ordter Pg
/flag ro ou Lião.

BEIVINDICWOES •

•

Novo modela de mesa eláStica oeracterisadd pelo fato de cont„r

preender uma base rígida formada 'por Um quadro retangular tendo duas tra-

essás laterais finais e duas longitudinaisprovidas com corrediça?? intat
Mas, em oUjo quadro eao firmemente fixadas pelas 'extremidades ouperiorea?
GD.p oeiçtee angulares igualmente espaçadas quatro pernas es :truturais meti
iicas tubulare de se .7ão substancialmente quadrada, e um tampo bipartido/
0OrrediçO podendo ser aberto centralmente de modo a permitir a introdução

Reivindica-se a prioridade do correspondente t/edi.;
do depoeitedo na Itália, em' 27 de Abril de 1965,eob o n
o 9497/0.
Ponto no 1 no tátal de 6 pontoe apresen-iedoe
TEMO N c 179.063 de 27

de abril de 1966
Requerente: LIN CHANG LU . SIO PAULO

Privilégio de Invenção; 'NOVO E ORIGINAL FECRO REVERSÍVEL NOA pasmo
e'ENINDIcAUss

•

de ufa painel central ou eictensão da mesa elástica.

2.

Ponto no 1 do total de 5 pontos apesentados.

_ NOVO E ORIa INAL FECHO REVERSÍVEL PARA BOLSAS, que se cdrecéris

rima essencialmente por ser a articulação das duas alças feita por melo A
de uma chapa (1) com rebites (2) e a trava do fecho el . feita p or m ei o oo f"
uma alça (3) com formato semelhante ao da letra N, artióulado a uma das 4
oss o que se encaixa em uma esfera (4) fixa à outra alça.
e.,nto n C 1 do total de '2 .pontos apresentados. -

"i G.1
112M0 NO 178.444 da 5 de ab.riI de 1966
IRequerontet /VDOSPRIA DC BRINQUEDOS CGMANCHE LTDA = =SAO PAULO
Tndustrial: MOVO E ORIGINAL 10D2L0 DE CIRCO DE DRINQUEW.
SsIviNpicAnzA

•

Neff0 E ORIGINAL NOOLO DE CIRCO DE BRINQUEDO que se caractorl

se essenoialmento por ser constitlfdo do uma superfície (1) de tecido, /

plástico ou similar onde são diapostos os elementos componentes 'do circo/
tt que aê odmpEe de uma tenda (2) de dimenstos proporcionadas, de plástico
tecido 611 similar, com animaie (3) d§ s' plástico, tendo barracas (4) eimilLS'e g le. r ea to Para irando° d o ~re c u o s o similares tendo ainda animaiwoo_
Wo girafa, camelos 0-O3.efanteo e pessoas (6) de vários sexos e em.várias
wealgão8 w stitudeo; todos os eomponentea do Modal° g ão confecionados em/
OliatiaW ati similar sendo pintados a mão com os efnimos detalhou paro se/
apronisarom o mais poaafvel doa personagens reaj o fs•poderá ter, dentro da
Seeda (a) me pica/1(dr% como , nos Ricos red."? ' trapátiOs'
Voilto no 1 do total de Z. :pontos apresentadoe.

')/

T1Rm0 N o 179.064 de 27 de abril de 196E
Requerente: 3010 DANTAS NETO . :SIO PAULO
PrivilAgio de Invenção; "NOVA E ORIGINAL ALÇA PLÁSTICA PARA DOCES E SEhW
LARES"
RESVINDICAÇoEs.

1 - NOVA E ORIGINAL ALÇA,PLISTICA

PARA DOCES E

SiMILARflá, que-se/

ceracte.: iza seeencialmente por se constituir-de uma alça (1) delgada quof
4 introduzida no doce fixando-se. pel a parte superior ou lateral.
. Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.
• Ficyo.

.•

I

./

I
214050 N+ 1E0.761 S. 21 de juSeno de :.960
sAC dROJI MATTUTAN.r. - SIO PAUTA
h

.

a ge Ineareliabt "YETAnTE PARA LIVROS EMULAVA*
--;
4 - Esca.;

'ai& 11....

uma a',#. mele

$

IldkEZ Ó

•

.•,

„

s
é,: NèçÁ .-.4,Qt

2,

7.

a

'"

t t.t

fit04.

,7o ) c,.

Palea0 Ca...4addira ou de outro mri.t:riiI qualquer apropriado, cora*.
Gerimateèí4á 'raie':=4S
¡alada ápreèaata;? nM . x;Pat*
i
m,
a0MaitUdina chape, dotada do pluralidade,de °riflai.* á:ia:posto*
OW dahtEaU'Veu :delieTrijtn •lapiaC.*Merito.,...ohdOque 'i.oima do. )a.stO*
tal onapa e* apresenta com nervura leal!iante . omoireeort'me eaarr..P.R
ilente. MO alinhamento de cada Um doe orifioloe merioionadOe, sonde.
eUe =ate* polo:Nivel s• torna o encaixe das extremidade* dobrada* .
Om aeraOram Ou batente. formadas por bastem motílioa. eM "U" lavar.
Ot de outro formato qualquer: desejado:a. qual*, pele. ramo..
• tânet4M-0* $10* recorto* mencionado..
3Nante n o 1 do total de 2 pontoe apreeentadol,

ta fartando euperficie inclinada e lateral/ triengularee que enfeei
innlinaçín keWeinimida, ceráciteiizedáS Pelo fato'dV(Ne ' ai UtteiRid)
am tuia parte superibi,'apresin'tam.: se' com‘ íéáo'rieSil, .jpalm'eír:01"falrt1010.,
ecm recesso voltado para a parta posterior e o sema4.o .iriciinado em dia
reçío ao retendo recesso, prestando-se ambes,ao encaixo de' iixoe Veria
nados por botães externos e solicitadoo por corroias 014aticas qul tola
der a • aproxiear os dois eixos o conaoquentemente manter em contate bati
tua dispostas nos referidos eixos, bobinas essas . formadas Por tira eml.
tino& de papel que, desenr2lada do bobina, passa . por abertura prowileke,
na parte anterior • inferior da placa inclinada, poreorrando a face ame
perior desta e enrolando-se na bobina. postorior, previsto ainda, .olemaja
to tensor ou esticador do papel formado por roleto disposto na parte
mala elevada da placa e mantido em posição por mola formada por tio moa
telico que atraveesa o referido roleta e cujos extremidades dobradas Me
iingulo reto encaixan-ea os aberturas previstas nas laterais da earcaÇai
dc coneunto.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.
ia'

".‘

VEM° MO 180.790 de 28 de junho de 1966
•
Ilecloorante:Saum Penei BARRETTO
PAULO
101.410 /ndustria/: .NOVO MODELO DS STEJO PARA LICORSIRJ.
REIVINDICACOSS

2 . Novo modelo de estOjo para licoreiro, caracterizado por campieep
(lar uma caixa substancialmente prismática retangular, provida do tampa 51
perlop articulada, • . assentada sabre quatro pequenos pes deap.lo, caixa/
Meta tendo teclas as faces laterais planas • lisas, cam exceção apenas .da
atterior, que é suavemente ondulada no sentido de sua maior dimensão, dita Parede anterior estando subdividida horizontalmente em duas partes, /
Mandcrnas. inferior e de menor altura, que 6 fixa ao corpo da caixa, • oe.
* Ca' aUporior o complementar daquela, porém articulada á borda livre da
tampa; e ainda, ao duas parodeo menores e laterais da Caixa sendo provi./
ilta, Cada qual, • adjacente 1 parte superior 'o articulada da parede ante.
Tler da Mesma, de uma janela retangular recortada, rebativel articulada-/
al(Mia para fora, dita janela sondo dotada, em rua borda livre vertical, /
de UMA naliáncia central longitudinal,:encaimável em guia corresponnownté/
revfitda na face interna da parede anterior.
iOnt0 r10 1 do total de 5 pontos apresentados.

Tt-RMO N a 181.531 de 25 de Julho de 1966.
Requerente: CELANESE CORPORATIOD-E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO DR PRODUCIO
DOS°.
ReipindicaLdee

DE ARTIGOS CONFIGURA.

1- Proceoso de produc -ão de artigos configurados/
per extrusao em un meio de aesenteneutu, 'líquido consistindo' de,/
OU contendo ura polímero °remia°, e o estiramontó do extrusado -/
solidificado, censietindo de Mamara-toa ou Polícullas de'donsida/
de menor que a normalmente produzida por tal processo de Catre:São'
caracterizado porque o extrunado que eo forma 6 ci. :seguir, tratddo
em condiçãee que garantam que o extrusadO solidificado soja dota
do do uma erietalidade de poli:mero de co monoo 50 e COM um certo,
grau de extensão retrátil, sendo o 'eXtrueado eolidificado em cata
de estirado e aquecido, enquanto mantido contra °acolhi:Jânio, por
%mi tempo suficiente para reduzir ou eliminar sua tendânciae para .
.6e contrair oU liberar da tensão.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pe.
Indo depositado nos, E:U.A. em 26 de Julho de 1965 e 1 do OutubrO
Se 1965, sob o n o e 474.965 e 492.328,respectivanentw.
Ponto no 1 no total de 6 pontoe apresentadoS.
TERUO 111: 181.549 de 25 de Julho de 1966,
Requerente: MORE- POULEPC S.A.-FRANÇA'
Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE PREPARAÇIO

DE POLIURETANAS

ELASTOWERAS E AS COMPOSIOES E SOLUCUS VT‘VRTS ASSTM mor:use.

. .

FIG.1

de julho de 1961
loquorentet OLAVO EHMKE a a gge poLo
n'ivilegto de Invenção; .NOVAS DISPOSIÇOU CONSTRUTIVÁS.ARDICAD48 A POR
TA-RECADOS"
REIVINDICACIDES
1 . NOVAS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS APLICADAS A PORTA-RECADOS, tôt
USNO 170 181.011 de 5

Ude kW corvina preierivelmente metílica l obtida por lotaapalet de 04k

ReivindicaçOes

a....Proceeso de preparnçao de poliure anae, caracte.
rárede pelo fato de se preparar um caerodiisoclaneto por reação
bis(ieccianato-4 micàobesil):metano &raiare um dibldroxipeliester
pe'eo molecular compreendido entre 7CO e 3500 o tendo ga ponto de ./
de um dideido_olif6tico; que pode oin
illa0 inferior a 60 1, C oriundo
de pp entuLleente comportar um ránaro reetrito de grumou motile, ocae
colhidoe no grupo doe écidoe auccinico,,glu t á ri eo, adlpico, pimali.

189 2.

.'9uarta-feira

5

FICIÁL.

Seção Mi)

• ."'

Maio de 1971

•
o 0, ' eub6ripm„ applalop .0 mobiotoo. • d.olum
*441445).24*** sra,f
509 Pooamituidopor ammoodiol -1.2. oro penod6ia-1,11', 444,1ou4amoáiv;
.1,2, .1,3 e 1,4, pentamodiOts, notedemOntO • peiltadOdiO1-1,5. m
EhOssoodinl-lo/. floOtaaodiol -1.7. oetano41:ol-1,13. de panodial -1,10 dl.
.0t11.2,2 propeao4iol.1,3, tmude a praporoit'o As diisooianato
a 2,5 mol, de preter9noia 2 moi, pri moi de dihidroxipo1i6at'er,.
41spo/s oe fos rsakir 'ate mporoditaop ionato amo dia/li8i-1,R propenso
dnpoio oventualmento o pa um pw.m q do aonboaina
tOnda um í49nto do abulig; p mab praeaão normal inferior a 18(9§ 0,3ea4o no.RUat*
°Wdedos do amimes tolo que a proporo3o 4. grupo* amimo ropreointo..
a 1050 do námero doe'zrupos inooladatoa livre p .do maproddieool.
0JO*10: 0 . rapresentodo pe grupop paio...trazidos Pela utilisagie @voo./
Ankol . d. monouaina ap . mdrino 5% do allmero total . don grupos amimam, .
eando em poompatos campragados ao* . forma diluída. .
•
heivindioe.se e prioridade do ocorrampond*nto
tio hipo gibada ao 'Oranga, pob pi og s,26.342, de 24 de Julho de i96,
p 46.48g, te 22 do Junho do 1966,
ponto o, 1 ao total de 6 pontos apresentada*.
Ohm ao /61,4p1. do 13 cie Jona a. 1946
Sesseren4et 103 P3q12 ?AM - 310 PAULO.
erdvildgie do ittepagog 11 14999 I ORIGIOAI pjoo -W". .*

RÁWd.'

urs.rrapicAçOn.

% - iiiiovo • original hitt° pare rrafe, toe po moraetOráma 4.0
Wenolalnento por oa Ponotitnir d. ma aro (1) de pldst.los Om santas,'
OnOrp setorial 'similar provido de .owwidado *Amolada (2) Pare amenize
RÉ. gorgolo da sarrafo o ao perto contrai tom as Pia. (4) ~bile
' pino (4) d 9r4vido d o bata ( 1) • ootriao (7)-'.
gttr haste* (5) otal
2figalumeato a/atribulam' a 4sa dí à 41/4 oemefo . . formato de uma oaNeelat meado bodo e pos4uato feito mo plínÁida ma alma*? *
Wa42 dimonsaes.
Nate
1 i4 4otal. 4 2 ¡esta. apregoa-talai.

:5

•
soai* 41, lioêmi ombro O. por COWOO tairoca:1M4. 40 .
oodnira,
refaz:vil' • por tio' artioulados noe termtásio inÇoilorm. ombros Opt4
• . herr•toe paralelos, ispalmento ligado. "tr. ei:poe ',revoo g• 7u.paji
Is;e per dar areteuladoa aa lutocodidria do motiotC. *ao *ama -v
•
• Ponto, pa ler*los dit cadoira, Coa •ont4=4041 glpe•práadas,,:.•~5414 .
•a., s4fe pia ~oiro. oamotituldso. do boto Capito Mondai**
À/4 torlicado por travaoa de rofirgaia"V ou loa im,a0o Otopooi
. fio; o por artioulorm-oc zum pia Wasoiroo, Ou* Abado 8* pOitia
to a* o srbloulmpolerefOrpos de dna' Motos em permmo asm co aktm43
- passam potro ai e sio =idaa por nm oiro p itnatio SI 4mhommotbakka'G
Mos partos ema dime ultrapaeoaml e per seroam, ivairmatibrow op5ita8
diatco roargos actiouladas nas porton-inferi.*** de. 6 d* 84* 88it "5
roi. da odeio,' • por seroa os pia Alianteiro omattiaido balaio
to doo boto paralciao Usadas Oure ek, iSforiormoste. por' ~e
trovoso do rofircó; pondo duo ao actroldadim,00poriOroo *kC pao
ipao. • artiol.doo oao torminsis anterieroe deo binem.; *. por dempIN
do ama trairmos rol/pa presa tOsnaverpalmonte moo pia diantoiro e
-pomo abato do porto do arti•almoole meu WW4,44# • yor •i.194r do mo
..ma , houte mo 1,44* laito,.1401~ a parte tadoctor doO 04 braseiro* e
.a iutomodtdria doo pio diaatetro, ode o artipnial e pio Myr ttiu •
, cado . numa do travo O =lio doa b
' arroto artteulado aU anoirt00
b
erra
oi
.
..teraimal de nma lonm ou metro,toeide sosvontaute, 41. lArgdo
•
ia adoevada; • • qual 4 ~dato nabo a trovoava roltpa proa& ontr9
• imo pia liantoiroo • filmam, pol. barra torminal *opaba, lo t -timoto da
-oki.É. o superior to ensiete.
Pot* o4 1 de total do 2 posta* aprele****4**.

•

érre 1 •

FIG.1
IMMO 84 182.631 do 14 de 84sOmbro O, 1946,,
1,siatted-/nelatorro
Wooraatue
ao Invengie! *MUDO% DE 7 itTR9 4A n4 MO01~
glwrimitompudr,

191.30$ a. g'd. *gut) do 1966
WilaMO
Soguerentoe X1W J04028 RUPYIN v XOklutO
eid'ilhie do 1ArrecOce "Ferve Dt$P0gT9btel INTROEUSIDás;We CleD013/4
gerdffillIQP,D211aA'
wor.sexo*core
Xpvas dip poolOwo intrduatdse ou padeira **pneu/047444
t44 o atamtitmiaa perwtrioe barrote. de *adiara oo *atro motorista.
ADropriadoo, mrtiouladpg enári oi e Rue permitam Minas poolpleo
51061518 da Po9a , morSetórisado por ror formada , primordialmenteâ gg %errata-, pmreloloe que teimam 0 suporte para : , pme4oto

&e 'Unidade de filtro para liquido, serooterien.
.4a . por.9PmprOonder una oarcaça boa tendo um 01emento.integral
4, foebenente final t mm elemento. dp filtro localizado dentro da e
sarcoça .e rOtide na aecaa por ma plaoa de ¡solicito:1.-U, •otndo.pdv.
• Yo-filloaar o-Oztramidade aborta la_oaroaça, io ;lacero de Obortra.;
"otravia; dai. quais • liqUido ' pode fluir formadas na placa do reei
aba/roto, á um ninar* do outro aberturas toraadairpor oatoopogon
• .
. :ao purgues 49 elesonto finil de.lieehamonto me dir•olo do interior%
.do earoSça, e ae ' ditue pOroiies estompsdaoseado formada. de aedo.* oteroaoriw ooPort9-parS-W • 111Mon te . 4, filtre orOtntro. da-eirom..

qt,413 10 bocIAL- ( s4o.,,1H )

Quarta-feira

Wiee,

*0919iásitoi0ÁM ÀO;sard.40 . 40npdapaibats mak

tik% ~aedo

wa la&latorma,

ma

Wil i' i'4À;(;martr .

a'oa

'adadd ; a91 ao totai-d4 3 oinatowaPralloatoa:.-

Maio de 971 1893

• dopa." Op Imolo do ;go e* oalie! Jsorowia ~ad i ~414~0 *I Coo
'atroai:ai. da Mode lati . aaa lah Mos
Whk'simimró~ .dastfiàs$ a,
toránle-timilm pra ighil pàk. ét. 11644* 1p414ttut1,
C'oPéata,$0
A4apbai0; pilo loto. .
elide oicársào io
t
ite
órL1
pildado doado Á rítth'itapdolOr o4.1Coodat
As .
• fortor . de ~o; koti tatior .de ma taoca . ..atoam da Par ada ,a 4X101,
'
to i loo-jaotaporia 4 , talled 4ao. deatmelvievbalb4 UM Nolo letbo
•btoado=s0 sotei414pa á •tato para a w&i.4110ae Paldt. *I; Par Prooae
4* . .corralOsir, 4 e 04 Me perfil 4014Ohe Aiialltb* itairadolgà. doo
e.poó:
tarrod
boaaolio-dahaPO'di'mmoo amido da ociaoiXo Ui
toé '

Peat. t a 1 44 total ia 3paatoo api0000t.do..

ric,k

de Orli . de 1964
MIRO ONIZURA'ae sid ' ago.

WeNG . 144 1J8.4311. do .

9

Mo441.0 ioduetriolt 0NOVO3 ORIGINAL NODÉLO DA .Riti,MI04
.

RoY0 a

ilfflaaleigPA
.
.
.
ORIGINALSOWILO DE RELOGIO, que se . 00racteriod oseost-I

utotãooksn ier estar 8. rteldgio, do acionamento nlétrio cOl000do na afito./
.e4o0. 4* laaa %Uma (1.) de ',nublou (1) plastice ou similar.com UI" poluel
iitog'4421. (e) provido do abertuad (3) protegidos Por 'liarei: tranaiarantor

• rulao oaa adaeroo (4) dao .os boima minuto% a ias rtio (9) , dix e 41a:4a AR.
parta laiarlor do aodió hÁ UMA t60.4 (. 6) que pioito aoer;eut
(401, roioe ' de &arenito doo 1~18 minutos o o dii .de geteana.

Neae. .4 Ai

.214210 50 1s2,52o . do 10 elf 4.1eteello 4e 1984
' Amoueronto, DUIR ARMANDO 0.TEMBIRA ..- 3X0
PrivilAgio-do Infonogot wROVD CUPORTI COX HOU aRIDDowtmeo

N51112~
• 1 - .Oiro i19020 Cos Mate articadvds coortoollorboodio 5XL1"
ta:o do oo oonatitult gdp plica Rravida'pootorloracit& de eltkottla.ro
,d, muogo para a adaptagNo da placa ea suportioloo Modo om poilideA
sendo amo autorlormonte mpreeent& (lince sólidírk e aam CaL40Da oott,--•
trai.

Puute n0 l'do totol do E pontos ooresoniados.

214 1, O 't*-0,1 8. 3 pontoe oposasutadoo
e

/

tmo de 163.727 de t' , cle outubro de 19.64./

Temo

.Requareatet MITSMSEI ERASIWEA DE XRDUÚRIAIWADÀ LT01.7910
.PAULO./:

..36o.980 de. Lo de jmiho d. 19.64

buluerrientei T00NOPOLI 004I0I0.8

10BU

TRII BRASILZIRA

DO

POLIMEgrO,

*.modexe Industriar:- NOY0100DRIO DS PACA OR NecoPtMA'RARA RA
ov%ANnO,LONQIWODINATJORTEN(

Ift0A. ; alo PAULO

111113UP_Le"
/ - m L94 OVO TIPO DC. PR Poljídvnis EM GRUI" oarerlsado 15.1.* de pea•ae
14k• to , !! «n as troonoroo].. do too. aoramontar-ao . aa r 91..

'

-

IloivindionoSae./

!lly11,4 4tio 4e Invongio ."11GYO TIPO IM. Pi PIRá WIV8 8 IM dant'
•

• 1-,Novo. modelo .4 tampa de CucUtinit!.~ ruaoloo, ogt

ruAdo Iungituainalmente, oar .aoterizado pela Peto de !Per oonstltuds 44 pisoas de temps .. 4e deootiLbw,Aulli
•ir.poodude.ir

f

t
.
1 85;4 GiUarta -Jekra

•••

8

• !

!. •

-• !

. a- •

1,

r

•

.„ .

aA
r R#0..0É-21frtt íUeção

o egoot5lh Ofola um @Mo RUGOD gechondo a referida oconB1hp.

,

•

ai2 ã total do 6 pontos aprosentedoed
2?onto
.

e

•

'

ge10 'Ni
A

J. •

166.126 do
J. A.

nOqUorentei

, '

,

•

-

, -

D 2 Eto'nbLo

de,

• •

,

(SIO àc..aásre go . 19&
•:o'

RAMOS

Mcio

'.1
•

• ';

PrivWgio do Invenção: 0 SUPORTE ARTICULADO PARA C6A1OR aste
IlErmulácsiEs ‘" •
.
.
arPora ARTICULkDo PdDA COADOR -D0 CA7,2, .eompré- indor4,6 @Rh 22
Completo receptor do coador prOlriamottO dita D aro Gsáo provg.h 411 dm
to disposta no nosmO plano vo o oro, caractorirado p3lo gato do est
oxtronidado da haste Be dprocenta dobrada em ncalo reocerdo 210 WgÉt
tIce ap/leadd muno Boototto rotilitoo p or pcnd i on/ av E ,3185;*, Zn
mono plano do aro, sondo que ao oztrotidados livres do roferid0 Men
to podem :go encaixar tOs nojo:entoe formador por orolhne rralea4(13 ele
A,-5150 NP 164.206 de

le

clua

do junho do 1964./

N .:Inerente: !ARIO PaucHi./ão PAULO./
Pxlvildgio de Invenção* NOVO TIPO DE PLACLS LUMINOSAS PARA VrI..
CUIM CARTAZES, RODOVIAS . E INDICAOES Em GRRAL./
Reivindicactien./

fizaívol a utporficios vortienis.
Ponto a 0 1 Co total de 2 pontoo aprosentadOUe
5

Nvo tipo de placao lumincsac para vofeuxos, oarts
ãos, rOdovias o nidicaçSee em geral, ceractcrizada por pOoSUir/
O dita placa em c6ntarno interno doo números, dizeres, ou. 01 el
aao zelas contidos, orifícios, cine denda a paesagOm a lamines&
aadà vinda do dentro, permite em a pericitc o aít, 10., visg o

de

`ãOdOO os característicos nela contidos, tudo como foi sube.tan
o

Oialmento deocrito nos desenhoa tdcnic:s amponeos./
tnico ponto epresentado./

!Unto No 166.128 do 11 do ..Ittoiro do 1965
Dovorontoa NEGO CANPILLOS Moam o VICE= CAMPILLOS u SUO PAHO
WrIlt3lo do• Invongo; 0 E6WW0 PONTA-PILHAS,'
• tr ie,, g

EPIVUDYCAÇOES

ESTOJO . PORTA.PILHAS,.confoccionado eu maforial icolante 21:7Ct
g orivoltento, r.dAtatieo, parm1o1opip6diem, dotado do abas gaccamâ0 NN óf
g

.

paro a Pass aS om d o Pas'a~4
siisilnrOs do fiz:sob, caracterizado polo gato de qUe fio
to portadora das abas co aprOconta com troa rotangu1nr dootdekel de
corpo do conjunto o soliairia ecs o fuço itforior, igra:uotto deotaeEfa
mus torne:ed.) coo R antorior dicdro rfgido, basculantoo por pitu int0Wf
aos ao carpo rostanto da caixa, o p tando as oxtromidadoC do dâCdra élates
:051OS do cantonoirá ou paroCos co force do sotor, ombno atroveuaa4ta Dee
parafusos ou sinilaros, un doZos oporto do mola intdrna o C,2b03 extenk
Oco lodoc, ¡unto coo topos, ema oriffeios

9:ÊRO

Ou olczontoo

NA i64.276 de 12 de novembro do 1964./

j2cquomentes SINGER DO BRASIL 2/A, INDOZIRIAS REUNIDAS E COLE
CIO./SU PAULO./
VodIAlo Industrial: NOVO MODELO DE TA:iln DE MESAS

PARA

MMUINAR,

aNDUS'PRIAIS./
Reivindicaçíiee./
- Na y° mode.io de tampo de mera perc maquinae Anmuo o

trialo, e.g., máquinas de costura, compreendendo . o tempo prO
Wiemento dito feito de meèeiro maclua, pcx eJtemp10 9 OGnper.AMB
oi fhlhas do madeira coladas transvernaleente entre oi para 00
2oito do compensaello antes em receber um rovoctimento final da
Cómica ou semelhante na sua face superior a nas quatro facto/
'Iopo laterais, caracterizado pelo fato Co rue face lat eViQ. Ou)
f>po

monto proitanJo.ce do poloo pera.ilaacCo do condutoros, condo cpwoo ta,

pco do corpo do oztojo co aprw,cntam selo gac g 41tornA aoad °8 (1e) cal24
eia° ca batOttos cimo licitou o buocolssento do diedro, Opte dotado de
eallOteins ou pitos co corrospoti&mia c tclo bntontos.
1 do total do 2 Pentos aproccntadose

frontal, viet0 por um uouário, ' eprt.eoutar um chezfro.£020.

anclinado substancialmente a 200 pooter4reante, em cuja 2aCei
Zuvoctida d..executaáa uma gravegão em sc43ca profundidade rolo°.
Dentando uma escala mátrica ou outrc. diepeeta 1ongitudina1nen9
1.6, horizontalmente, e partir da ooquerda do citado uma m)
aio, e 0 nome de Uma marca ou prodUtO eituado na extremidado Co
, sta

h direita./
"Ponto lie I. do total de . 2 pontos apresentadoo.1

T2RMO HO 166.175 do 13 do 3.:noiro do /965,
Hoqueronto9 MED/SC° ALVES PORIA = = SÃO PAULO
PrivilUto do Invonçaol 4RENSA DESTINADA AO ACONDICIONA/AMUO DE TAudg0
PARA ASSOALHOS"

•

••

xsayINDIcActEs

4 0 MANSA PRSTI4.Da AO .ACORDICIOSAMENTO DE TACOS PARA AsZOW

CIO*, eafatt de arnagte de forro • midaira, a. formato róbangoIay,
ft
tonteado volant• de transmissão, eixo, prensa prOpriamonta dita, guia ,
a:evence de abertura, earaoterisada 'a roivindicada por peimiti, o
OVO sodultiolonammnto de taco*, se arando quantidade, ovitando Tas./

;

forma de uma plaqueta richingular d• ',piorara nniforms e
rial convanisn t' e qualquer, plaqueta esta, cus lateralmoUto, as marrsco%a
por raàgon ymnnanteá cujos bordos do lado . intorno ego fintado.,
Ponte ne 1 do total de 4 pontoo apraellatados,,:
sob *

da !babá.

ôNis UR Witilliagto doi mesmo,.
Unte ad 1 do total de a pontos apres•ntadom.

MOMO 04 1,9.040 de. 3,6e novembro de 1984

IMMO Md. 1684187 de 24 de margo,d. 1965
3sqvmeostei ANTONIO /ANULO DA SILVA JUNIOR - SIO PAULO
?civil:el• do Invento *NOVAS DISPOSIÇOA8111 DOBE~Q*4 Paes fonua
pINILAMO"
VINDICACOR§

• "NOVAS DISPOSIÇOR$ RH DOBRADIÇAS PARA PORTO) I SINIIMANO R , Aj
%abaria& por dual placas eubstancialmonim ratangniares, Una WapedUn

or e outra inferior, plaoas mas que tem uma de duae euteemidadem 404
brodad ela olha, um pino que se projeto para fora a fiO41 dailredamt44 n
nO-olha/ da pla0a 1nferiar eervindo L lbe do eixo do gim., pelmibtemte
Imo de plenaa da mantonham articuladamente em charneira; tende 444 Oba
ditai' plaoaa, apresentam dm seus po ntos as J ur9 X0 dg G0984,t44 104 N40•01
44 que abrango as •xtreMidadoe em olhai Kapoataa om . oeurdippegte404 O
ron$orte d'.te que nas extremidaddi das margens em olhe& e* C.a
natas
ere
em
forma
de um/1,10014'1 em t&rno do Meais% pine que *erre 4w
f
Mino para • conjunto, de modo que ama ver'tices se mantambod amoiadwa• coceorantee em %Orno do eixo e antro si.

Avoieromiel MIMADO ORIBIL44 110 PAULO
orivt1444 de %venças "ORIOI gáL BUPOATE PÁRA Ousgmeo . oei mim mi moToP4111146"
M.Y12212"
1.
8ofoRT8 PARA DMSCANSO 005 Pd4
wewoutffidedr , que.
me •Araotorisa •sitácialmonte por sor conetituido por sua amime MetÁliou ft) petamítica de formato triangular provido de dum abái
cor Aires adequados (3) tendo a eapertioie 'eupeolair provida de ma OAL
go de borracha (4) devidamente fixado ou amainado el furo* (9) 4
aupertimte litoral, inolinada (6) p ossue um rasgo (7') ser ofbewbuaa ^
de pliettoo de ar @Amuada ou similar havendo A4 4A+414(.4* 44 444,40.
(I) Haia lampada (8) de intensidade adequada.,
Pondo a § 1 do total de a Pontoo apremaoaddiné.
ri, •

aniof ponto apromnitadó.

-Teme Te-141.994 do 16 'do Setembro 44 1946.
negninnant4t Ode. SOERZIOIR . Int8.. Alemanha,

Prlvtldglib a. , laVerughoi o ideTRUKIR40 PARA ABORAM 49A 9044e.
Itt.thaiiktaÁlu.

.

.

-d-Iastirmmente para encravar som -4.1.non. rosto**.
ar
a On WPCO4 pemstemeln •bat.., deite jperermatemmat. a• meoerWAskt
statitioe • aireimmatamde, 44 sou interior ma venal adutor de
to, Provamime. de dordolio de tinta • mdelgaeads *a ame mimpeat.,
•

TáK0

SIR

1 .68,511 &e8 de abril de 1965

Requerente: KANEKO NAKAMURA ESAR1 SÃG'PAWk.
Privilégio ielnvençao: ''IPESILH* DE aPsGILLAGSW°.
'REIVYnrr:TnACI.
- Peeellha 40 r nv1a4em, cavaczeri:vado

dado Atdataira; • suja parto antsrisr,.qua derma a pomba pard'ON.,1
areVor, :ed deka munida és inoieIde gim o pus eus dommabadam me on"4,
aTemdmeer'de-tista, caracterizado polo fate te que dotam inedeltddle
da aetradarWas aue profundidade, traneveraalionte por ebbe, ttde • largura ati e. parais lateral da ponta Para:eforoydr, formando-na
abri-7
profumlidada,de.asu catalba 16bulos ou lábio* capares do
perto,
etel.sweeon.,441444,..,
a,
im.,
entre
1. " •10 .0.4~0049.4 dw, t •
48.

kod

-49

le elrapz,eaeatar,...

D1O OFICIAL (Seção III),
t
;

1896 eu,erta-fetra 3
I

•

1,

Maio de 19irt
• 11

80e . Peat a tinte, suPerfleiee capilarer, contínuas para fora at6.1?.° r5fgRY.,On"-21.1s.;2/5'

\

;Ia ir

E,

eido Gepositadc los Alemanha, om 18 daSetmpro dp )RA5,sol„ °Jia
65

Rolà 37 ',461

,•

1 no t!ital dm' 'peatee apreeentadoe.

Pón

-----

Caracterizado O aparelho pelo fato de compreender! um transpOrtaffit
pare a- . tefbriftã 'embaiWein . ; iieÕs l t hdoa Urja fOri lie"Outr. c; D'el'er
"
rido gáa'; Preafib, ap árn déSêa g'Sgdr . O ref
er
Uli 'etdjf
aCen
iO th'er
um ladoÀo ,inti*eridel klíba i ag em; ' miis ciá'des .jinadi, ;ireMrave;
'

arpei.

outre1ado&f s i'afe 'riée OrSalageme . Meies Ciestin j os 'a MOver o rani,
rido tra gsPdrtador de modo que oS ' ladea e resPe;
A.arreieádaNer
embalgem passam pelos referidos meios de Jlescarga . de giie - e Á00
feridos meios de remoção de ar, aub stancinlmento ao memp e tempo, 113

•

lo

À.

que o outro gás varre a referida embalagem, expelindo o ar da .1.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedi
dermtedo nos E.U.A. em 21 de Outubro de 1965,sob . o n 2 499.896.
Ponto n e 1 no total 15 pontos apresentados.

nassa.

Fg.:;.

TEW.10 Ne 1C, 3.::2 de 22 de Setembro de 1966
Pequerente: S. J,R PRÊRES SOCIETÉ ARONYME(em alemão: GEESUDER

SUURR

ARTIENGESELISCRAP2)(em inglão: SULZER BBOTBERS 12D.)-Suice

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA COMPRIMIR O AGPDTE DE mau
IMO EM UMA MÁQUINA MULTICELULAR COM EMBOLO E02ATIVO"

Moivindicacães
1-Processo para comprimir um agente de trabalho em/
uma . máquina multicolular, equipada com êmbolo rotatico e cântara . de-/

trabclho fciciforse, em que, como ).ubrificante para CE elecntos que
funciorum na dita câmara de trabalho, é empregada água ou eventual-/.
monto o teor de umidade do própria agente de trabalho, caracterizado
pelo foto de Que a potência da máquina .6 regulada de tal forma que
a

quantidade do. age73te de trabalho é influenciada continuamente, ',com

o

aurilio de um órgão regulador instalado na tubuladura de sucção da

TLiLO N g 185.718 de 27 de Dezembro de 1966,

Máquina, em dependânoia . da pressão a ser fornecida soe consumidores,

Requerente, MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY-E.U.A.

recultando dai que a máquina será percorrida, dIrante o regime; sem-

Privilégio de Invenção: "DMA NOVA MEMBRANA nom= PINA'
Beivindicaçães
1-Uma nova membrana isolante fina, caracteriaaae,
por ter usa voltagem de interrupção de polo menso 200 volte por/

pre pelo agente de trabalho.
Reivindica-ao a prioridwle do correspondente pedido
de:toai-todo na Suíça em L7 de Novembro de 1565,ast c n0 15650/65.

mil (0,025 mm) de espessura e uma conetanto dielétrica medida no

Onico ponto apresentou°.

plano da membrana de pelo mentis dez e que é pelo menos um quarto
Maior que a cenetante diclétrica medida na direção perpendietaár.
e consistindo dita membrana cosencialmente do composição de for.

1.4

Mação de membrana plásica orgánica conformável ou flori"' com.
tendo 'prateleiras condutives eletricamente pequenos finas eapac
das em superposição distribuidas Uniformemente e orientadas no ar
plano da dita membrana.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pem,
dido depositado nos E.U.A. em 28 de ,Dezembro de 1965,aob o n 2 51í
038.

Ponto n 2 1 no total de 8 pontos apresentados.
Ox AI
.

600 JOI

13
CO a)

' OEHMO 10 183.126 de 22 'de Setembro de

SleqUerente: SOIENWIPIO-ATEANTA, taa.E.U.A
kivílielo de InvengZo: ' , APARELHO E PROOESSO PAPA SURSTITO1R AR RR
IX OSTRO 010 0 Eia OEA EMBALAGEM".

Requerente: G. PASOONI C. S.p.A. - Itálie.

MeiNtindicaoSee,

3.-Apare110 pão. subatitulr

aro ,A2

ERK0 *2 163.330 de 30 de Setembro de 1966.
Privilégío de Invenção* "EQUIPAMENTO DE CONTROLE PARA APARELHOS

ar pia nm outro gao em

Vma embalagem que compreende uma caixa d uma tampa abGezeda,e6bre
Neterlde caiu, que lota um -Limei através o qual *ludSlle Jaerte t.. •

- -

ELEVADORES COMO ASCENSORES, MONTA-CARGAS E SIM/LARES.
Reivir,dicacães
1- Eouluomenic ao contre4e para aparelboó

Quarta-feira 5

.

•

ClAO OFt r.:iAL

(Segke

Meio •

41

1971 1 tf",

dera. soes mumenaorea, Monta-oargap, tuntculersa
•

~re ge 4. ea - i°
109, orampreendendo ,m motor elratrico , que actena O urro 40.oparre-.
lho atrav6a de uaa tranemierao meoantoe * 4 a1lmenta44 twooTtte
partida.e plena velocidade do dito narro, o oonpraendando ataca
uo freie •-eletromagnettoo atuando na fase de.rronagem, •nquanto.
• setor nao anta emendo alimentado, , rdbre a dita. tranemiesíoieea'a,
niom piara fronar'o oarro, e soemo freio, na 14es 2. .-;&& e á
plena . velooldade do carro, emendo alimentado 6;1,mo derreei,* &iret amonto pelo thircuito normal de alimentapáb, c
* aracter/Rad* polo foto do eompreender na •.Árduito elétrico de controle q44, dUrintle
• partida e 16 plena velocidade ,/ou fronagem do °acro, oontrole
mm oirouito maétrioo de regulagem para c partida • plona'velomidt
64 de motor e/ou tok oirouito •l6trioo de regulagem da força d*
ifres-eam do freto •letrOmagnettoo, es funçio de uma voltagem quem.
• a ia di diferença entre uma voltagem dependendo da velocidadedo meter e uma voltagem auprdit por um otrouito elétrico de pro - )
cromo do partida'ou tronagom.
Rolvindioa-se a prioridade do oorreopondaste mo.
cid. depeeiiado na Itália, em 2 de Outubro de 1965, sob .0.969d,
...5 de Agasto de 1966, •oh o ac 21.121 ti em 12 de Setembro do •
eoh o n e 22.305,
Tonto nlw 1 no total 4. 26 pontoe aproeenCedoe.

abLo1rdloa-§44 prioridade to§ soinipoaagMeedfaegfflefignelt

noe iltadOa:Unidoi da Ardam. em 25 de calabre 4* Sn ddifd,ffielli 4 4P.
la da alootó 441944 aob n 572.106
'
o 2A 1 de total de e pata 47r#1autReit.
I

7
T2R20 Xe 1b:549 de 10 de Outubro de 1940.
Requereetat uma= 203EKI XABusRI gl ICAioakel agá 910WY0%
300I0lAl MÁZ/OWALS Mania APPLIOAZIODI VISOOligothiearlatta
Priv1141,0 delaVengãos 0APARELHO. PARA DWENVOTMA MIM TRU
MmMed. OOKPOSTO MIAM O AQUECIMPOTO 320l0M0*.
,tetvintionoZok

WIY4

i.apare1h6 para dcoenvolvori preaoa 02 ma ttlikeON
to oompos40, aidiatite O acIncoinciá0 do Mamado que iffilpaanda iolaa
de alimentaolo Matinado a ailmentar o ragekido filamamtp . a uga ala
na Os aquoimerito,opb regime prAdetirminado a ido da dtatmlbuig400
destillidoh A murraavo World* filamento da referida 80111 dl actOdbc
*Imanto 00 um'dado regime menor que o regio 'l• do alimantaglog Gano'
otericedo ps10 fet0 de quo o referido.apnre120.4 provl40 da moio do
para 'Granate de,art por melo, doa vaio vma'oorrente de alo aob
regias determinadój 4 aablaetida •iitataaolalmento porpondioulaaaNita
ao otxí aeomítileo'reto do trajeto doa filamentos en grenada gga
'unia ental a roferida una de alnit1men't0 O op rotaildom PC441' (/*
dtatribatoRor Paia mentor a tendo do filamonto maigympabusft,1

sali
94HNO N v

1604,5 do ' t4 de outubro d, 1944
11*.ite•rooto; ILUSO 3H124ICOL dORPORwrion
0, Tuvanclo: g PROCasSo PARA ROEOVRik 9' oto~04) Ne Rilea0OicI0 02:
WiNfURAS GASOSA*

taaa

Meivindioa-rie a prioridade do . 00rgoagoadonto gag
Md. l!opoadiotat aó ÇspZo im.11 de:Outubro 4e.140, oob MM (15.9g4
%aficai 1 ao Mal. O 10 pontoo aniamontedom.

112IVINDiCkCniel

para retirar emildWaho h, litdocleio 41, M04 a14O4
)4 glosou 'tonteado sultureto de bidrogZ1140, $ pipÉefegfitaflitl liNg4 1190Maa
P ar o enxofre do dita oulruroto, coroca/mimado pow emopeaamdfa e.s 41225
if
dem (a) contacto da 'Isaura casota cites oonadm anirdassto dr kid1014ila
eeee eu eolvoalbeliquidooaeepreanciondown ttorOdoilototldraolloO/ooMtbliit
04 t11•01 1 papa •folowur a abaot:pdo do onláUroac 4 aSl4446440 M4 Sallredit(
(h) pe g élelee do solvente •entone° à ouaou r' oto às kadroadoto mcsomlft i • g4.
• uma sone da ceparego mantida a uma procedo oubotanoialoonCs moe figa
a 44 rase go ablar9R 0 (a) • ao seguida, 4 aomaeso a* N4410 Ia 1410 #41,4
r{0.4 tonam. oxis:nio, para ototuor.o remogiO do suifateto (e btafoOnto
dito solvente; c'péodeoso eompreondendo proferivaloonto io gas" 04 1141611
d o (e) 'paisagem da ' aistnra gasosa contendo amlie
e'etp
4c.)14,4e084,0¡0
eltd
co dita una dcymparaglo para uo aouoCedor • 40 asgu4da, paca ua le4t4
.obalieador, onde o sultureto de lildrocinic 4 eonvertido ai onmapm.; e /
, um prcuma$so

(4) delloaita. de atetura de ar, enxofra.. vocr d'4n, provaniontea de. AA
wo 60, para im:cendeneadoé One* o onsofro 6 oondsacade Gome ***Ofee
1,4.1
otos:-

o

TOMO 10 101.90 de 24 to OutUro dt 1966. .

itlaarmot

!O1UX0K tiO.e . tPD. je33;é1

(ketRIMIO~4--,
//iLvill g ie de loy;lolot'"i'40bia0.8iRA.P0a0Ia
tak ptutátopelp 2NA9.

•

P P-
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;
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f

t
,

,

•
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Aparelho para fundir 0Ontrifueamont0.1
,
.
-..•

pluralicfade. &e peçam, caracterizado por compreender umg

nuportadors de ' mo2d montada p ara'rotação em t2>imo de seu. eixo/
111:. grupo du moldes do fundição oentrifuga•firatoriamente Monta
• Coo na tOrro a intervalos angulares iguais o. 6 mesma distancia.
do oixo . da tOrro; . dicPositivon de acionamento, deeengajáveitpe

X% girar coletivamente cada um:dos moldas? dispositivoe
Nedcs a Li•rer ieri j dicamento g tOrre, oa . uma dire,;àC, atraves
um 'Tirsulo predeterainadó, de modo a mover os moldes Cielica.,.
' quoncia através 'da. uma cério d e. estacàs de tra•PalhO
Vente e:m E
incluinGo uma cotação do fuiidição, provida com Org g on para do-lf.

Xrccor uma carga de metal em fusão e M
' Un 1:Wide rotativo; uma .
Dstac:o do remoção de poça fundida, provida com orgãos.dOatinM.'

•sn

Ma do 197'

•

Tnut ri o 152.169 Ge 22 Ge Et t,cte, er.,11963 .,r

•r.T"

e

Rfayercutep .ArasinfJEW0.1=4E5RWWy:D'PkiIrle,'
Zeátle Inductric18 Dna° Dr CLIXL IDNIZYLE PI= PAGLIWTO9 Lt .; '
MEOU,/
• •
1 - ModClo do caixa curilier pave pcgr•zmtoc cmsc:mota
Conetituida de auto motac.2co anidee . infewiermontd 10300, rolou co e
mune, rendo cedo uma dconcteemplovWce Co eivieUe Dave04C8
O ociaidittontet, amuleto:dr:c:1c.. cceencininonte Der Doelv UW2
pectiva . tappapm forno do
oujn ravte co 11,d1
Interna en trilho provieto coo ae:a deo uctzl= eu antro 01C2
4c uhf.dae, por Mio° oe=,ne diepretce nen xv:;creAc p o C, rXt0
eco 1 -Int.Q . Laizoatal d o
r1czent0 Cito, )roW,C£ n çt
ca central o nabo comum de Iimor:-Ce hc LeforMat mot::".feed
Nente u0 1 to tot ,43. Co 2 pentre

Qcs a dcsegejar o ecl.onamento Para 'o moldM o a removera peça.

Cw.dida do molde; . o polo m 'enca Uma (lotação de condioioneiicuto..;
io m.,1e para properar o molde para receber uma carga do Motel
bla fusau na cutajo dc fundição.
Ite;Lvinaica - oe a prioridade do corrempendoatt
pedido depoe.tcac no Jena° em. 9 do Julho de 1966. cob e tA
U7/66.

Ponto n fi :1 no'tOtal . de
. 6. pottc p a',: reeent s ne.
_,._
er,----5

,

1-. 3
1

I

z.

is.

w
cp .vè
50

I,

2; ',..,-',./,,, „_-_, ,, •

, r-'t A

..

aj

, ,.....,2,-:-,

.if 53
i'i.:\,--_ `,.;-: - - ,-_,_;. •-• . ,,,-- ,,à) L_j,.-i'.--.4) (,•: _I,
a
-‘,
(-7` -,-- - f1 (

, ,.

• .: -."

,

R' s- '43
-3 -

•

••

\

:,'-',2,t0 G('-' con J (T., ,m
r ::
U,11 supor.192 D'JDOSt0e2 C3 c() ....Tp m aCt1.7£25 Ine
mumtidoz u p açadoo . pr ocabonetrao OP Y V-2. nWC2 10,5 1tW9-219-W W
1220/
AIVItZe centreis, g em
o e ernçoci c/Vo::o UJ5
.2 O W121.1.e,Y;;;Ze2E3
Witade para A lnstalago de oriyefzel (1510 2o 31xX::15)n^ WIMO 2.0e 0
aineto r.o coco do nua de g oltoirop o% :'.7.::', a_,,i0s 05 ?ne.r) er, un_nr4
casal.
. Ponto rxe 1 do total ao ã. panisoa . co_CCA:cloà
arco sUre P4 2

if t.•
_Li • '
4? •

Tnt

221Y1-14gio de Dweinaos t/DX4.
' IibVit. CAti-C61.'ailli2
.anZsyMCCACgirn
3. ..• Vira nova .ew.E.-ekedbo •Cr.-,-„m-Acnk.:ÁZO, EV-0

't ei "N
'L 't —
1 T ; ',. n v,,,,i'-'

, y,,

I-i¡mo In 153.4.3 do 7 co tuUiwo !!io 57;6:3
RequEnnie: inresTRTÁ DE rOàx$ "WILIEZ: 0 EJ:23 c, Da n.4--in

l tS.774 de 30 do abril do 1Se
TJE WI01:41. CASR RU:15nd COE1WJ3.
27.3.UVo
r.e._ ,„tlie de isvoz..4:d " FROMSO P::21. 1:01= lill'alsOtin g ~LAS°
11)1334
Efe,.
912_14 AGIUDO co::
1.2LDO Waila122 E2 1751,LA,

WZ.31'12, DL
e:WLL asIU IIROMIDA
o sisuza.ron.7 2.s,u,
(..t2SVS.4

.-.

J
____
__
:;
\ ,--,2
. ...,,__
._
---__„___ _- ;.,v
, - --- =_.-_,._._-1-_-----------=--_-_-7/
1/1'
.,:

,-,----:--=,...
..--.
--

2o•n_ir

o'

eo1cc edprrate, an

pzlo cctebolcz.iilpto do ti:a
agitmde contoadO Outdda,.
Ou; de ur.,, meteria d .o nieloop lne ez,l_sisto em depositar 091= CD
eitC£EIG On t ietaCap •evrodes de rr.r.:- 2..tellal Polero o

toe 4 co Odtil
C.fs -peredre e.uto .7wel./centdvoin, catoct=i:%do pele tictoma Uuita40,
pv.;.moira faca de rt_., ve:cUo UgaIde cen,figC.Z0U10
:Geram a a:f.ca, do ,sictura, una C102£2,
010 eont1et0
enti4edca Ea5vois do um trytori.el'Co n•-_:oloop V.2.a tOrC0iM gA00
clx,c conetitui uma DorçU m%tor, net 9,1J:2.22ioativo,VR OltaikreOtC23
r01=Wy O (1110 COMt0 do nimItoulce eutidodeo Ikuida0 2eve10 C
-_...coltiça. 'a fe7:::::dor..o dm p.rodo do nn
1-4.1:raoreldaLIGGO0Ol
rr.diceis v:',cetantee p elaroa . liáadot a eado2a ao
'cern:oro pere ouo cobiça° fo=aàra do parado molho O WhMf,e2
LCrítO co.tro focem oltadau 0.ttamontO i1c%cpaeM140.02
o. citado. eclucao formadora do parado abro O çn too
0 mce:atie.dcc do miolo° para forcar a parede Droteàora. .
Reivindica-to prioridado de . co.rreependeutO ZIO010404U
pr. iedc no .reert5c17% de'patentet doo r2taco Vnidec 44 As*ina Écn!
's de
mo 19 .62, sob ao i92.00.
OO

Fonte no 1 do 13 pontoe nuoriontQCoo,

-

4:(
1,e
ttl,1:/1;

-.I
4

ri

OCIW 120 2.94,742 Co 23. Co nw5ro Co
21 . cam0w408
13UQLZUS20/0Z9 EL630,/
tl=kao ao
oa l'i.VA53 El;
WE=Ç1,!1Cc"
a 'r.c2.-d.2143 o oca coa Cvo2, co CnC22.,OS Co C;=:;00 o
cOCCO 13c6,0 2cts3o Co 'N13O.0O
OCO 05 ,$)",,::2'.;20 CO3 3 C33
.Q2e.3',202,, t2,c1 z‘lc.co co De.,..o`ào CO c-..^..ft'o LOC33C11eu.:scr,-a.C3 u2:3

aero coocc.00Ccccoo cno-7.:0o0coo cco
eQ,C200 o 2w.-.2.r..3
er,Uifô Co eedf

2cn.:;0 ao a Co t o' e,

Co

oc000coOo 72.3 ::::-JC323
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akiMo 134 194.970 de 31 Mi Otidbra a+
iX0 PAULO J
toqnsrintar 1111 012/6 °MIM
Zrivildmi, de Invengaoi N.PARILRO mtuip nal WAR 207ad1, ~fada a
OUTROO4
aa171:421CACOss
1 -Àparolho shanUal para lavar roup*O. tosidoo a baiwomié ~mai'
enlea4o
mo tornar do uaa oampanulm de *Atari.% *161400. tonta AO.
topo wa4 wavula de *oro* doa furo Lutará' da ~atam:mo de 14***8*M,
oe lavagem, A :Ui oabO para O flaziommaanto *anual 4.‘refiPada~101110aM
ka,

Maio de • 1971

do-pala tato to $0 . ***WOOlaf per moa. am noto INMWtoi neAdlit6"
(02 ¥14 *
44 p.a 49 tap'S te~ta per tWoo do Selma* étria3m. a* mea.
MOIO da4
termarmaio *a fome lwaiaío, do batia :Voltai" ti ~ma áttoe'die osát,
**atm*, do faÓo do lia a am diafragma emb enntrldtio 4 OMINA de hitt
projetada, lando daa*a.atiliaaçto da Oalin ao/talim ~aí CONI *til** tflis
dicats na trameramaador fn • estsbzIo da víi.14,a alam****B biadamao* **
pista 10 1 jo

t,tal 1. Z

~to. aproarátadad

1

Yeato doado aoronenhado.

•

Uai) *].54.486 do 29 do Aolantra da
twanaroatot alai° MOMPAaill./olo BAILO./
arivildsl• do lave:194, Uma DIcomptid 06eataaexu4 Mutat a.
Yuri BM eka0e na DWARak-DMITALI
Dialtaiudioau;isa,"
1 4 aoTao diepeolao oguateubivaa aplicávelø an afiam
ta duarlia-dhafal, earaotarlandaa pala fato do *3 pasta onporioi/
66 Gabe O lateralmente ao mama, aohar-Aa una oaaelota Micta
64. form6 da uma :Lao* a'que tecalua a= ama,amialatia
P1 e •soai** do roudalte dm luva da ual.io da* *•Ata* Ia. aa*****,
lauta el 1 do batel do 4 ?entoa aoraliontodoo./

Ide 10.179 4. 17 do teocrata° 4e . 104 .
temacrentor ).1112ÁIORGICi
Prialliaio de liavarca* uriar4n0mailos lifaopooxpow ia ~MO Ni
munem"
mimo

11/11~daa
.1 - Apartalooramentee introdnaide, su aeendodered demdmitangi,*
po acteatonioe per ama 'anua dobrada a plicada a aa cabe Aa'96016,4
outro, ~orlai
adiVonnional a provida saporiorwonani. mralogito iisp0
prada pop mina' Aitifinaidada 1 p orir.ria do o14a 'batata !bit% féop.841
•iso 1. 12.10adoalerita *, polé, •ut r' a. outroaidad* a ama alarmou MAM. 4:
de olougamon** •ajo dixo taabía 4 fixado a dita 1;mtam, 4araaterla,04)
polo fatie O* **atar, tatamanoult* Md mola.*** una dao dattroatdadoaaai
Lado na dita lamiaa 1.a entra proa a lu ata* fiz* *A paro/Mie/na afife
arit., i tia do talar retornar a alavanca 1 tutela* VaiOlal gamo% gado
ti prosoionadn para tt$114
Ponto O 1 dó *atai de 3 pontoo apiNsaaatAd•a.
'

li

/i a 156.784 d. 32 do ióvare1ro 'B. 196*
•
810 pold
Raluarienta: DR: Lt/10 11D-KUNDD Lffiti
Pr1.114g10 da luvaiivlot- NNODO 8ISU DB 11~1410 MIA AMBIBMBADi
TÉRIIU

jurntAIÇAMid
1 - povo slaidni At linIti412 . riok-biaixertlo-Ala'adalL, ~autoria,

5

MN* te' 17.943. do )0 de Neve dó 1,6i:
'
aolpooroato, MIGUaL ADQUa 71120 - 110 PAULO
Priviligio do Inv.a8dw N tovd13 . D/sPosIÇOide.cowor10nY*3 ai PdOtdranto ei
13&-cuc4i:03"
.
glIng_iciCOSO

!apto parosiçais c000rourrad ta 2X 0 i4T3aaa ?da. C412040".;
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ZCZÇCCCIÇ=os e l&otioo, ocraetoviccpw polo gato Go ecnclotSVU'RÊ
E=tv,, Cc toiic Wetice co g irno parcdoop, trenopeconSna oa . ao, Ciw.z•W
£ormar duna pawc400 ánstol.A0ta0p com apliée.,22o do
cO3•
C.
áL22 N2tCO 352d;i1£/?.00 c outro arçuoado, cio pooLeo ps?atnW
í)m4cmcal Go tubOD Bondo q20 O cOrto usinando •pooicriorconta ten am
ccGo monfrentantoc wouldac por. soldo olotrÉnioa ou costura, ozsrzusito
oiret.7..nnto poro pesos-Icon do aos,.
no GOVU3 W0t0 6 comforwda
dao
Rato uo

1 40 total do 'J pcnlÁs oproocatados.

Maio de II9,11

Mimo ue 158.0/6 do 18 do dezabro dd.1963.s
Requerentes malu Dos UNTOS 13 REGINLJ,W 1iLIZEJSG9 1'AU7"/
Priviléaio do Invenção; COPO TrIMICO./
RcivineicacScal

1 - Copo térmico, caractorizodo'por.ua cop.
........

moburn4 mv

co equivalente de tipo cilindrico,.-1- tendo a partir C1,

altere do quarto euperior uma dilatação do maior dielMotro
garani,c, outro cilindro do menor altura em rolaçao co cilindro in
foriov . oendo tate dltino oapocdo por uma êlhe ooptScaa cu um ci.=
ligar° de cortiça -3- aimplen, ou de porodoo duplao eu entro ne.
torial ioolant& -4- qu e, por cua voz é envolta por uwn.capG
V4ho ?láctico ou do papa, que podo ou fluo tor impreco° ou gravado, docoreção ou publicidado,..5_ condo todo 0 oonácute que am
volvo o cilindro inferior de copo control copoado por couro copo
- 6- do ' pldetico tranoparonto , nau do forca que o conjunto :Info.
ror, tonna OQ total, diâmetro praticamento igual ao diâmetwp
trecho nuporicr do copo contrai do vidro./
Ponte nR 1 do total do 2 pcitto.:: apres,mtodna./

FIG. 5
R.2gn EC 157.95d .do 30 do ncáçz ào 1964
neocrUst09 JAYM2 DE SA;TZS NjW2AD3 t.N7 PEOU
Pp70U do gAvonsUoYNOVOI'BOD" OU ENROLA= PARA CABELOV

12

6

II

.REIMagoAWA

iâNo "bà" OU ccaroc..Gor para admitiu. co:procndondo uu "bolf
Wac, cawactovlatWo polo fa:a do possuir uma ka=da ont o riCi' do tccâ
00LCJaG220 WVOIVeãtO 9 na quase to'salidade de sua oztoncep C o
2.1d. yfflida de Uma multiplicidade de saliencias finas 0 feito pC/es

11)

en contido tonavoral e 2egU1armcatc dicribuidas ou tOda a sua perl

I ilTLI
/*--Vr•-•

N

riP••

I• ]I
I

LU

c 2 ccU;c1 Gc 2 xontoJ nprosentadoso
I

í

V.DIED Ea

158 4,n do 14 do abrilde 1964
toquer. ente g =gim Puoi - e53 Paulo
Privilérgio do Invoação "Du u6V0 DISPOSITIVO PAn !mictn m5list,5 r12EtTA
DOS DS GBANA ou OUTROS RWIPILurin =HANS"
rItruM1C—,drS
- °UM NOVO DILROSITIVO . PAR4 APLICAR BON112.. ta BALP',IO

.9.II.`¡i.1913 DECIPIEN528 Fr.CHADOW eueetcri.4•cdo por gcSia
'15:D
tIcaconto . lera o dc pouc .61t1.2c., cujo c.•;,-.p?1n:-:p.•;:o coucepondo CO'i3
O

rocipionto ou ' quo vai 6•;;;.. npli.eados, p1:6.6a 36{41. O Z?).bV9. .

, 10.5w

60 20 dc abRil do 195k,

Fer,ucs'enWc WAVSO 413II LACABAITF2

SUG Pe.=

wmullego.uf Invoteo', âVÊZ DISPOUÇUES COUTRUTIVAS EM PERUO AQURai
WO-PLU MOLDO DOO CABELOS"
»emzeoichsdnc
'

na 0 20VA3 DICP0SIÇOES ONS3RUTISM EM PE1TEr3 AQUECIDOS PARA O CuI

Rffie DOO OABELQ82 ,

caraetorizadas polo fato do comprocndorom 02 pontos-

etiotsa0as Eeg lioa, eca l - quo (Decorra roolatOncia olOtriem
fi g a reg oendiato g os cimo atravosenm cabo nuporto da hacto ro gerida, ente
rOWAG D alinhados, de pluralidade de diatos sanicos, °atoo proforivol,
cop cavidade Intorno comunicante com o vazio da poça principal.
t k ronton anroscntaa0C,
T4ZU.d11.41

LEDtm

1

tl

O .contada, junta . o uma do suas oztrcuidados uma 'coso do apeio golgIC
ta no corpo do bonba,,formada por ema fiange retengulor,. aonde'DRWON
tonto na referida pinea coL0 aa . flonga,.fUraersoc nos quaie s :do ân?,-,?0G4
dan . parafuconfin rg sca ' soberba pelos quais obtida a Fixagtio do een%b
to oO_-_,tve ' .tatipa ou- pnredo superior do balde.
. . Ponto Liem aprecontoCO

Maio de 1971 19011.

MARIO OFICKL (Seção IV)

V.Jarta-f&ra

52Rn ia 183.411 de 3 ao Outubro dc 1466,
V.z-carontos GENERAL ELEcTnic COZPAHT..E.Q.A.
Trivil4gio de InvonqCos

"APERFEIÇOAMEr:TO ri

BLOCO BE nuortaxano

IXTREWS DE ROTOR, REBITADO, COM SUSPENEXO SUPERIOR",

lioivihdioaçZes
1- . Aperfoiçoamento om b loco , ce:onroiamento ext're..

ea60 ao CCP° do maca0 9 sondo taWn puovntct te,tutts rara liatO11.11
prozinação doa OrjUo ao
- ravicAlen_co a priCrídcdo doe cc2rcepc2dcztes peCtCon es:;:cÊNÉmi
de
doo na U..á,E.G., on 12 ao catnb2o Co 105 9 co'5 ao 100320C32/22-N O
Vaio do 1966, sob o n o 1,01.323, na rnonça c= L3 ao h,700e120 ao 15W,
eob no 51.0J5 o em 11 do accnto Co 15, net) n n 72 j.k.% VOGDOetiveUCCON
Pente nn 1 do totc/ do 10 pontoo aprcecntnCopo
-Fig. 1

9no do rotor, rebitado, com suopenoão ouperior, caracterizado por p
Oompreendor um rotor de máquina dinamoelétrica, dito rotor,00nton.
do onrolnmentoo de campo de bobinas Ooneecutivas, ao bobinas dos .
ditos onrolamentoo da . campo acudo separadao uma das outros nao par

teo extremoe do rptor por blocos espOçados compreendendo 112 tiat0-/
ria]: dielótrico °ando entro o tocando oubotancioluentti as *ma .
do bobinas oonaeoutivas nom oilrelcmontec oxtror.00 do rotor, um fla2
ge se estendendo do oada um doo ditoá blccoe espaçadorom o oubstan....

cialmento perpandicu1a3. de faces dou ditoo bl0000 om oontatO oot dl
toe bobinas.
Reivindica-se a Trioridado do corrobpondonto podido.
depositado nos E.U.A. cu 3 de Dezembro - do 1965, sob o n o 511.50.
Ponto n o 1 no total de 4 P ont oe aPresoutodoof
FIGA
4

7 ?

1

1[ ALL/:

nau N o 183.8 .55 Cu 21 do outubro do 1965
Roquoronto:

UNIVERSAL OIL PRODUCTS CO.W/.17

LX.A,

Priv-11410 do Invonção: uPR0CES30 PAES A sE=1Ç.o DE AROWÇICOE Dn urs
12E2URA D3 SIDRCARBOHETOW

Em:nuAÇOE-1
1

A

Um procooso para a separação do hidrocarbootop aror:Iti000 ed

UM SUPrimento do hidrcearbonoto p tombOra coutondolidroenrbetoton'nãO c2c4,6
áticos, polo passagom do dito suprimonto atravria do lima Sena do'oZtROJ&
alongado vorticalmonto, ou contato do Contraeorronto com un uolvont0

N o 133.607 do 12 do outubro do 1966
Y:crucxentot o12res, 1NC
E.U.A.

Yr...viljzie Cu Invcnção: o ADEEIVO Pa.4 ESTRUTURA PC10S4".
REIVE.DIC/C?!£S

2 - Adesivo para ontrutura pcoca foito . com um.? =itã° do 6gua./
caraetCrizado por cenprocr4r uaa solução do batina não se:nom:10
nint=cen ac. unn sciuçi:o arpoza db nr catoricl de lizbiaa culfenadarobt$
da dc reator] do infueão do sulfito, dito cmuldán compreondendo grea de /
2C5 a circo do 7Ç ca pSno do betu=0 na bano vaca'.
Ponto n o 1 do total do 13 cornos apronontados.
VÊM° N o 183.611 do 12 do catu'Oro do. 1 : 66 .
"-nucrentet GOSUDARSTVWY soriszsy -Insram FO .PROMTIROVANIJU,MEáLLUR./
GITCHESKIKH ZAVODOV -. C.R.S.S.

Privilegio . do Invonção:

"DISPOSITIVO DE 'GUIA NA ZONA DE RESFRIAMENTO SE-!
COND!.RIO DEHU'A MÁQUINA DE FUNDICE0 CONTÍNUA DE
METAIS°
REIVINDICAÇOES

/ Dispoeitivo do guia ria zona do resfriamento secundário da Ufa:
máquina do Nndição continua do metait Ccaportando parca de.árgãoa de /
guia, sondo

qUO ao Monos

yo doa

ársaut: do zuia de cada Par 4 n4Tu1 nue A

runtido perpendicular ao deslocamento do semi-produto fundido, dito temi.
-produto sendo provonionto da lingotoira o pasmando entre os (nãos de;
guia do cada par, aonde provistos

Macacos hidráulicos para manter s a peei.
ção dos 6rgãOs do guia cm oposição 2L : p;essão forrostática e aos eaforçON/

de_doformação do somi-produto, caracterizado polo fato de que c diaPoettl
comporta um 'bastidor fixo constituindodois furos cilindricot, g eado /

ao

que em cada um dos ditos

.

flros pode

doolizar livremente o corpo

de na ata.

caco hidiáulice de eixo horizontal, sondo que um dos Orsãoi de tuia Il.

bro introduzido ou um ponto porto do tOpo da dita zona- do =tração; ror02
çao da raso do refinado rosultanto, oonp i ptindo o pponcialmonto do ASO an
etaticos, do tapo da dita ~do oxtração; 2, 0120pa0 da. Paco do ont2atOEC9
uultanto que consisto ossoncialraento ao p olvonto carlquooldo c1dreCC.G2
coo o uma mOnor'quantidado do bidrocarbáetoo não pirratioo30 da too() C3P
dita zona do extração; pou padora da dita ecoo do orZrate p c t=a =e Co
destilação extrativa, o extirpação ul de /kiárcea,eãcnotee FE0 u:=CMCd3
da dita felp a do extrato, caraetcrin r.erAto o ato.ual:wirozto
Carboneto ecnprcando'polo a coon duns ocryw,tos CO a9.l=ntcgEp2 e
nentoa não aremziticcá do uma pwi=oira :17.3 Cnnu ccwscoo 6 a22.:±mt49,
toado watt naior volntilldcdo, na Cita czna do doctilnção ortrctiVáD .QUO
co componontoe não arcmciticoo da outra cerrw.to do a1inortação9 C & Ci,C4
primoira . corronto do alLnitaçu 4 antref.:Iri ,''x ra dita cora ÇÀ entr&920
em um ponto main baixo que ao outros corrontoo dd alimentação,
Reivindica-ao a prioridade do Porroupendont6 pedida dem:holt:Sb
nos Estados Unidos da larica ou . 21 do outubro Co 19655 sob n O 499.9180
Ponto no 1 do total do 19 pontos aprouontados.
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184440 -d. aT e% outubro . ad 1966
OUlág UNIE - 2:v. te e IfOLANDA
OsqUerentee ALGEROZ

§§100

Maio da 1971

¡ti)

TaRMO Os 18A.880 do aS do movambra do
Requarenté: ARERIOAN CAN . CORPANY
21.17.1e

•

es

3 A:Antal° PARA A DETER2INAOO Os man-.
.RIDapa DM VISCOSE, POR. NEIO DE COAOULIÇIOn

Waleillgda de Imvanca08 . 0 PROCRESQ

3.0

Priviligio de Insana°. mRROIPIENTR HERMÉTICO O& RAM 911 90001
X O PROCE880 PARA SMA'FADR144018

SamotcAdm

REIVINDICACDES

1 . 1m processe párR determinar a matta.idade 4e v.tøeoe. par aelo/
coagulaqio,
earaeterizado por que aio dosada* paia um mixt:radar, 'por/
41,

1 . Recipiente hermátleo caracterizada poP Um 46403 tAtutaSi Od f4 A
um lábia poriferico formado em uma dai: suas extremidades, uma tampa Get(90
na Com uma parede sobreposta ao lábio e substancialmente adaptada ao Rua.

Maldade de tampo, Uma dada quantidade de . viscose e uma dada quantidade de
44e liquido coagulan:te, e p' orque a mistura obtida é aliment ,ea a um dispo@Uivo de medida que produz uma quantidade de vazio de saída qUo indica /

ao a uma sajm ~som formada na periferia da tampa fechando a dita SES./
tremidade do corpo, uma cobertura interior feita doa uma pelieUla ShbotaM
dial:mente impor mm áve 1 a gáse sObreposta à referida Intramidade da emr90
contígua a tampa •xterna . • isolada por adesiva ao corpo abre a lbt* PoRt

polo menos se a viecosidadada•mistura excedeu um valor pré-daterminado
O porque a velocidade de escoamento de pelo menos uma das corrontea liquI
daa qua vai para o misturador é variada com citempo, de ac4rdo dom um pro
drama pr4-determinado, • ;Gee programa 4 levado .feito pelo menos at4 o

fárico, uma tinta ou tira de vedação aplicada no recipiente (miando a /
saia a a: noerffeie adjacenti do corpo, afim do somar perfeitaionte a

Nomento ala que varia Abruptamente a quantidade de saída do dito diepositi
Yo de med1féo, sendo determinada a taxa. de escoamento da cOrrente liquida.

tampa externa contra o corpo do recipiente.
Ponto n4 1 do total de 13 pontos aprésentados.

3ariante no dito momento, • servindo como medida da maturidade.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
/Iolanda sim 27 de outubro de 1965 soo n o 65.13877 n
Ponto n9 1 do total de 9 pontoe apresentados.

TERMO Na 125.845 de 13 de Janeiro de 1961
Requerente: COMPAGNIE DE SAINT-GOBA1N FRANÇA
Privilégio de Invenção "DISPOSITIVO DE INJEÇXO DE FLUfD04
AEIVINDICACOEQ

TIMO N o 18h.75

do 8 de

1 DM disposiIivo destinado ,injeção da UM flnid0 tal ()ama um c.
r1doo secundário, nas corrente de um outro f, luido t ou fluido prinolpala
caracterizado por Compreender, na extremidade de.tuPo da aduo dm f/do

2oveabro da 1966

Requerentes CLAUS FIqUET • ROBERT LEPLAT • Mana
Privilégio de 'evencias 0 DI8TRI3UIDOR DE PRODUTOS Pagem:ai' 00 1/quypn5.

do secundário, Uma tela ou cobertura eolqOada genalea.anta porpandLed c.
larente ao eixo do tubo, e aletas dispostas sntrd a ábertura do tubo (0,

RNIvINDICACOZo

1 - DispositiVo dietribuidor de produtos pastosai a* liquidos.que
compreende um tnedluero rígido com tam pas, podendo uma Ui :aniso rodar,/
a uma bolsa amovivol de , material flexível fixado nas tampam do ievOluere/
o sentando o prodUto a distribuir, o qual extraído por torgIe da dita!
Solia, saraetcrisade.por a bolsa amov/vel flexível extensível oer feita /

g tela, de modo que á corrente de fluido secundSx. Ue envontwd 110,44
seja obrigada a sair laieralmente entre as alotasa

requerente reivindica g prioridade do oorreepondonts pedido depe
sitado na' Repartigáo de Patentes da Franga em 15 da 4min/a do 190, uob
o nO $315732..
Ponto n9 1 do total de a pontos apresentados.

00 mm elainOmoro cuja extemaibilidade 4 determinada Pata OP"f emeer e em - /
oaraalanto devido á torga° e possuir uma forma qagi angu& Meeesmirlamen
te a osom4go da torgo do lado oposto ao °riflam de saneamento do »reduto.
4: a progreaeXo regalar dast& torço at4 a entrudo total de produto.
Aelvindica.a. a prioridade do corrospondentio pa4t4e Op.1114s44 se
Praxes am 9 da no/catre de 1968 .sobja R 37.731,
c
?cinto 10 1 do . tobal de 8 Ponta, aPreasmtadaao

.6

riS5.1
tÈRKO na i49.679 de 9 da junho de 196.,
ReaUereirett*NOEL FERNANDES GUANABARA
O'rivi14Zo .84 2aVene4oi U. Y;. WO DI7?P2IrUG DR -ULS,'RONIOVTITAL, uaOrgd

aksu óozoamt, PÁRAÁ mzunsonso.
BEIVINDIC4039

1
E

Wm . nevn dispoeitivo de tela ramovivel,.transparehte Ooe,"opila, para televilorn,:oaraoterindo por tionaietir numa 201.o,catas.
gula.r, da material plditioo transparente,. na superfioie dá-qual oh
4101idee
proomu .vdp144 co,xes ma .dres,sebatidae, em

F

f

)

•

' q uarta-feita 5' "

" " "

DM" OP1101TAI

0,0ta t eladigaà em 44oex'601”,,eup erior
duas
mente 6 oNuadrada pol

reme

e

Wevips5 einuand, sa?u0a;;N

xertioais, remoldvoisi rate Se anoOp

som nos entalhes, das extremidades das:réíuas superior
Ponto

n2 , 1

e Isá'coSow.

I

1'9.11 1903

Maio
)

5

'

;

;

(544-'1t)
)

,•

,sa“

N5

1

•!

:

oeganto spron0544f/o ...Rep rono ppisymosgé,pRiAa do rpgfA . o
)ÇPPtgl . 9.0 094! ,R,Soulgi0f000:4n#.554-RaWM.AltRO:NtOe.
g'p.ade. tre ?t!rficOodp geohadit.rp.'),
Tonto ne 1 de tOtaN,..de 2 utoo tw000ntROW

do *bota/ do g pontos apresentados

2291401de 135.667 , U,26de qezembre 'do 29630
liequerentes D0MING0à MEM/011 -a7o24=

affl.

'de hm/14'o8 ilinHOWIENT0' 2 OfoARA MIGORMCIA
MIZA WBUDERATPW

92R20 No 146.775 de 30 de abril de.1963
equerento . MRIO VRSIO- SIO PAULO

gv1160.0 de InvenpIot o nVO MORTE PAU MAZAS D 200E0 2 QUEOW
TziviunioActils,
=, Nevo suporta para , balas 9 dóces e optroeg earaotepado por
compreender inloialmente
sada,por longa tira de

.tOo . ou

pt*eliio,

raie coZufas vèrtâce,C4 Mit:15721

tendo ao linhao do contem

Coà

Rntewdo2 e

potorionkipokb6lioaoo'o antprior.sendo

cinda dotadtzt tIntÊTVAOS 0.n

sulareop de pequenoe

de .0e4raue0

reeortea

%Ao ne 1 do

'ormcloreo

total do3 poAtol arreeentadoo.

• Ra,

fl

CM-D

-1510116xemento en o gmara friporlaion do cata e baira.tampowdnest,
oaraotorizado por ter nma ou mais Uld4dor;d0 áçorlaera40 ozp103

Winte . ã. uatapoetae e x t. ernamfitma'cama:2rIcornica 9 o g om cata co
• 2mpidandO por'moio -de tabulagiies com
nns Wese quo prOv00a51
~gago gorada do ar recroda o ducado temperaturas, WOr
l'20 da Xeferida o6mara e de permeio ao zatèxial mela depositade mga:

OrnervaggoD,
59onto ne 1 ao . 1ta1 do 2 pont.es-apreeentodoa,

pmmmax~" U15 4,
,erdw

J1
s/.
4.

O000
ooo

o o o g
o ao
o oi ..„.cwE.,Ç\
,=,
_ „
/.4
r

SIRZO NI/ J,62.640 de 15 ao satulbro do 1964

• rio.s
ng:20 NO 160,577 do a do juin° do 1964a
Roverontoo NteRIOATIMITININOA mY; beTEWOOTD2OWSONAMMA,
60 MULO.,
VN:710.cio Q0 Invongc4 NOVO MI00 PLRA ONUPLTAD VAUADNOW
-15.)141£0,22Pon.,
a c. avo 'doo pare, chu;;Aoo çanundoire p o C'X0gt023
ED ZZ2 CG_V 2ornado C,Dwtir dç uri tr9o10 ratiMr,co Co bc2o0 tO.,,72p
cID

meg% tRanovOroal anelar o conoivolsontO aoliCtadop Q(gee4rs

ema decerormatoo.donaó a num ottrotiCado livro o aos 2d3 c20
•C3
3cone30, m caco Co tico Co ohupbte D c coe do ocn.dvol
infin GC2 3 UG,X12 bom a/arcado, to eow do bico poro ncmcdOPaa
CA*0 ontuczo ovpoto o do ligadtle coa o 6.,loop coto tonee o '.7c20'
F20ç4 do tze,ccul-ovalp inelituda oproximaCwonto Co 45 0. cá 00.o
20dRe h 6152000 10Zsitudino1 da poça, o que ooria obtida poi s, Oi)D

e2,,wit= 2U2,90 Ce Usts9 do dao snfMD lemitdanolA ma

aequeronteUtIVENAL LOPES - $X0
RoáriuSeto do xmloaos n rioWts Disrosners WNSIRTSOWAS rNUME A
6220110
nrIvi=oL
Novas disposnoes construtiva co capacii;or tailsoldvo,. 9 earaeo
%rinha polo fato do apresento corpo isolentu preforivelmonto
p

litdrieo"regiUo

.

obioa gnvoIta.por c Inta

motalica que oó liaw/

a guentem, estando 4 corpo isolantgatravossando oontralmonto por In
ragnàsuo moio co rosquoia .51 profundidade Vari&ol D paraRueo estio wn•
que atravessa° andap arraola do prosei:Á findvol oortra 4huoiec
Tonto na 1 em utal de 2?.3ontos
.
aprecontaitosb

°

ea

1004 Quarta-feira 3

-

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

- Maio de 1971

,-@ffidi

g.!¥?

5,0L9T6 tt4 30 ao

g oadebr4

~Ynmie4;¡!n q ualsr usg . sendo qué prdximo 1 extremidade iafericz,. a 0

19â3

@149,12.4~41 :JOIO APPREDO NOVAIS álms GERAI9
1W,A,i1401) 45 Xnvonggoe 0 APERZ. BIÇOASIZNTOS EM GEEADE/RAS"

preeeása-ee incorporada por braço horizontal em forma de suporte dt

Iieeando lateralmente haste *ninarias vertical,
5

REIVINDICAÇOES

Poetoa 1 do total de 6 parrhJe epreeentacloa,

Âgewft4aamaatas em geladeiras, de formato aubstanciaImenie
40-~f3,9,5
@OBQ 2WW4

.14

aimpoota obro uma base paraielopipédica, caracterizada

0,4 apresentar, em seu Interior, um eixo perpendicular

twavaessmi4 the, a altura do ~elo or;so ao centro, em suas extra-.
Wiafig Es PC rolamento* id;ntious - wa na parte superior e outro ftg
*Os inftriov,
Yonto 24 1 da total as 5 .pantos wpresentados.

FIG1

TERMO 118 162.479 da 9 de setembro de 1964.
Nequerente: LUIZ ARMANDO C.TEI1EIRA -SIO PAUL'
Privilégio de InvenOio: "VARAL EXPIDAMENTE ADAPTÀVEL Ng SURTEN210I14
LISAS'
REIVINDICAÇOES

aftãoU 155,777 de 30 aa dezembro le lga
Naporenteç aumuRuonoz - GUANABARA
~1600 ,ãci Invengct 0APRRFEINAKEETOs

2 - varal rapidamente adaptável em auperfioies lisas, oa
racterizado pelo fato de se constituir por uma plaqueta bleioa as 2SPREGUIÇADEP!,AS°

puIvinicgroEs
-Aperfaiçasplentas em ,eapreguiço d eira, reduve/, caras
tw;',29.8.0a pelo tato de que. ditaeapreguiçadedia É . c Om P oeta de una arma
as Odete, em forma do U invairtido, reoebodo pouco abaixo de 'sua-*,
951'tfl intermedidria, pelo lado de fora, o encalxe de barras formadoras
02 movimentou - a di.ta armaç&o torain1;-sneSo aa'divarsae armaç3ee
gnabto ei escuta pr'c,Vid ae
rin,.roe iiapostos lon;,;itudinal e equitOtaatemente onde ee encaixam grawn )3.3 existeniee nas bordas do -tecido
Wea prender e ctentar o mesmo
Ponéo nd 1 do total de 2 p0af,a4.3.~otados.

material adequado qualquer, sendo que a sua face anterior apreaenti&
se trabalhada por motivos de ordem ornamental e, a poetoriOr¡ 9ro

;vida de um conveniente naMero de valvulae de sucçgo coplanarménte
dispostas.
Ponto no 1 do total de 4 apresentados.

Tità0 ez 162.631 de
de setembro de 1964
eequerenti: 142R10.1 METALMGICA DE LUSTRES LTDA. - $go PAULO
Ommo 54 162,383 de 3 dis eatsxbra la 19,54

anuarentaa flOACYL. RIBR4(0 'DA LUZ 21 .ALSIREDO - SIO ?AUDI
Wivilágig da 7.nven4o: ffisraumma DE FAR.MOS ADAPTVEL Nff VEIOU

Priviligio de lavenção; "NOVAS DISPOSIÇOES CONSTRUT/V48 EM SA0A-R0,..

LHAS pavINDICACOES

dispOsições constrUtivias em saca-xolhas, aproaa0
tando 11te metálica dotada de -garra articulada à mesma, sendo que .
a seguir, a derta . distincia, a baeta se apreeenta conformando duma
espirai* °postal, terminadas em ponta, caracterizada* pelo fato . sa •
que á haete is encontra iptpiantada em corpo preferivelmente oilta-.1-

REvIr,Ivexçns
.2 - ulnd.v j.radq de reretrce v. - xotível effi Y2!11109, 03lf&C.
br?.zadd pelo fato de Re apresentar cilzeituido por convencional.-avurrla1 plaetiov 9U OU1W0,IMUoifixo emi-ativamente trabalha ,lo

Novas

Maio de 1971 190E
_,;*,

Y.1%;

&C.% OZZ11~1 Oár(SICRI areal evallue2 pitegl eal
Wasà2Unte) ~vazai% ps1 entoa° 42e, attEa ecamp4- optínica ao
4go agnytfot couy fn., e ,e91,9 ppo0..
engtzça

a

M* 8e8O8 de 28EIáioco 'ai
"
nepesonteQ =seus BRASIIZIPASi anuoraugtent ofâ

rixt3'

vileglo do avongeo: " NOVA5 . 029 g 9q4;R aqugVg x.g4W04,22,-,A,
AVa011=0 2)11 MERRUT0R210 ,
•

aeW 0 ,

Xoto uP do total . do portop roe

„ ,.; , 1-grX
I Iag6
,

*5-)'

Rtsmo UspoeiçUeo oonotrutiyas ea botVos da tiolonazonto É* e§

hsrwptow00 0 cotem do tipo que 'apreoenta par de laminas elo#itSeaveal
eenfmontontoop dotadas de yao800 longitudinais nos quais 1ivroment.g7.W..;,
Slue se deelooar na extremidades de pino ooligado.a botEo oentralve5v
to soúdo&tedo para o exterior por mola interna, naraatInrizaúao D02041...
ko de que o topo interno do boto se aproecffla coa 2aogo tranavereal b4 corta profandidade, coa sallânciae 1a-tendo 5 condo po ooltua . ti:

meg° so . aloja o pino acima mencionado.
Ponto no 1 do total de 2 pcm43.9 °prol:lotados.

umxo No -162.756 de 18 da

setembro '4,ct 204

Doquorontot ARRAM WAFA DAJANI . $IO PAULO
P21v1141O

de Iavoudo "Urti4V0 CONJURTO RtiniCIO DE magau Inth getu

Man"
REIVINDICACCEA
1 - "UM N8V0 CONJUNTO ELUTIGO DE EXUNSX0 PARA SOUTUffe emP,R2
Ondondo um olástico de relativo comprimento, e'eX _cada mka d.e mao PQM
too caracteriza-se por prender de moddo definitivo, atravds'Oe cootwre
Same presilha, formando um conjunto a ser livremente encaixado e 4Weat

Imixado doe dois elásticos ,dos prolongamentos do soutien°
Ponto n ct 1 do total cio

4 pontos

apresentados*

21$180 Nc 162.875 de 24 de setembro do-1964
Requerente: SOBRASIN-INDUSTRIA E COM2SCIO LTDA. sZO l'Arn0
Priv314d0 de Invençao: VOYAS Dis?fisIOSES COIRUTIVAR

aZT.C.A1/.1.58..

SIOAMNIROS

REIviapic4121.
2 - Novas dieposioliee construtivas aplicaane a sinaloiroet,
Oaracerisades . polo fato de :sue no interior dca. ,wana ao moontrp
dinpoeta az cavalete, .uma bobina em euporto . apropriad0 CM, topo.
Sdrma aproximada de meia-lua, de pooiçao regu1dve2 frente a.outra

paoçam ao bonaac

2LF010 N2 163.365 do 13 de Outubro de ' 1964

pega oem placa em meia-lua, sendo que entre ambas

Mequerente:RODRIGUES & PILHO LTDA. Á SIO PAULO'

de disco, que oonatitue o rotor assim formadO, dÍcCO p osS ocrlizA

Xrivilégio de Davengo: "BONECA PLOOAB.

mente atravessado por eixo que no exterior 'do carcaça re2eridn, CM
caneta a ela adjacente; movimenta,an'teparo tubulcr que oirounda av

HEIVINDICACOES

fato

GO que . eS 20iNt

Iampada fixa, anteparo esse dom aberturas ou janelas aatoral.op coa

tes correspondentes a cabelos e peças de veatudrio inicialmokt ê

tanGO ' a cÊwara Circundada por pega de vidro Ou similar. AO natc114

% - Boneca flooada, caracterizada pèle

aplicada substancia adesiva, contra ,a qual ceado puivoapie glio
veludo ou similar, em colorido doseado.

g96.

tie

Btranararante e
Ponto nfk 1 do total do 2 pontos env,acantedob,

Bento n2 1 do total do 2 Pontoo aureacntadom.
Me/ "WWWZOMMOMMY

r'r!.

se

•

7 ,
b
faccC5.,

I •
4r,PHI

—„„- „—

.10,04 awarts-fsirdi

aio 01. 1971

1400.00, de 30 aw ModtexAve 14 )04

antas ima lattna02 -ELMO
:
~AM to MarenpEof niMBAUGEW TtplicA 1A41 . 1banan5IM 1 OmweekaEod°
. v~Setsja
; ( •
go-a•corrolatoo,
aanwoOwrie
e
para
mamede'zia
Woolagen tdraica
aOtaaoint r000ptdoulo oca ampla *oxidado. ou oimara t vereteapaante,
• ototi
abartura
inaporiom, paeoive/ de ser vedada de modo,perfeto
1.

tampo no plano auperitm da abertura ai reeoptdoulo„nd
oiroular, em que do onoaiza correspondente Iriso oiro :alar. 'Operado ao bordo as tampa; e perfil genrico da tampa i trapeáido-40vortido, •p no interior da mesma, h4 repasso para ~ter a part. az
V por

Una

madoriai tak*aaimba, manteade ma tufa taaliwailtpla ft ffillaiga
•
,
uma daí %merendado** da qual si projetam-para e 10~1 daroPLOO to
uma pluralidade da retansubloa ia linha diagonal o 00 os dobram 4' OW
anon quando e tarja oentrallO ja omondadal ' a parto •uperler k tolhia 4
em Prejegãoo oa diagonal, posou* o torminal arredondada 00 ,do Ignah
forma es dobram poro o interior pormanocend0 auporp8ataa •naallohdad 00,
formando internamento uma O gnara para alojamento doo nais.variadao Na.
.
total
do 2 pontos apresentado.,
Ponto n o 1 do '

tios • Produto*.

Oar.ior da mamadeira, ou ;loja, o bico.

7onto:0 1 do . total do 3 pon',0* * ares enta4o.

pve. g

f

•

gareffialir

o

Ti0.1

T2RMO No 163.605

de

21 de outubio de 1964

Requerentes' ARRAÇOES DE AÇO PROBEL 0/4- SIO num)

Privilééio

de

In'ventgios'''GRADII•I'ROTETOR"
REIVINDICaCiaiS

a - Gradil protetor, caracterizado por sor oonotituide do ema íni
ca pega ( removível o a doPtdvel ma qualquer moa, dando -o* * *ma fixa".
9Zo edmenta com o paio 4o colchão.

Xonto n o 1 do total de 2

ponto.

APresontedoe

ORMO Re 163.407 de Ws do outubro de 1964
:Iloquorento g

IMpLamsnot AORICOLIC ROOOWSKI LDÁ,, - RIO ORANDE Dd SUL

f
prilVileflo
do Invongão °CONJUNTO PULVERIZADOR DE INSETICIDA PARa A044

haLICRA"
igIVIEDICACCEI

%-. "CONJUNTO PULVERIZADOR DE INSETICIDa, PARA éCRICULTURO, O* .

otorizado por um tambor oudep6sito do liquido, montado eíbró rodas
M
• num dda laterais •ntirnot do mesmo hí uma turbina do ar coneOtada A
ima tubulagão quer podo sor atestante AO interior do aludido dophitoin
•indo noutro lateral externo do momo, acudo que Meto outra ponta
iate conootada UM 0(0090t0 5114'701 CM trozontor e sessenta trono, MOdo liquido inseticida pulverizador pelo fato de a oabogoaa 014
Nea amr . ruarneoldo oom.Ux-oabo de g omando de sue movimente:9We
Ponto ne 1 do total do 4, pontos 4pr,sentados,
/43

o

w3elm0 n 0.163.621 de 22 de Outubro de 1964
%lua:reate X.t.Se COUR= 2 INDUSTRIA DE MOTIM Waa
Wiriligio de invénogol *ORIGINAL CONJUNTO mimou mago
TROE COMUM NAS SOMMINCIMEAS 2 CILIOW
REIVINDICÁCCES .

•

we OristaaL 0004unto íara passar pastais . * ~of. aeleattttio amo •
.aaaWaaaalhaa,0 eLite., oaraoterizado . .por. un depdolt0 da gaita, met
£ornatO ~treme alongado, ooatumnprojógio dome tilatté, ateia
og*
viatais aastaaada na priforia, dita ?rojogo dotada do
'oOntralgjtomunioante oan -o dopdzito intorno.
Yonto O 1,0 total do 3 Pontoo

ln

Á

ri0.1
•
TEMO 82263.409 do ' 14 de ente:bre de 1964
lOgnerentet-INOWL-IdiúdTRIA Omico' UNTO 010810 JR/A, '. .04O*00 00

RIO D Jarlend
Priviligio do Invongio "ORIGMAG HODattlpt t/t3iltater
PIVINDICAOCM

1
•

*mania, mutuo Dl 3MBAU~-dont titM14 0 or tokl4Atak de

otesom 183.70718 28 do outubro 4..1964
240orontoe POILD-,WILLY3 MO 3.110121 R/4-31(0 PAULO
Nrivtlg&,- 4, lnyongRot 9WV0.2IST2MA DE ALATANCi MOA YdA4 AMUA.

1Ontiartá-fb.ièfi•5

•;MARIO 'OFICIAL ,(E.ekt04110

L
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xer!eseemsee~i~rmemmemmeomemmememmeeli'

•

2 •

4g.24m. m,9$.-. prig:P.ginpugg.,vq w&flIn g.
Dr. •

•I

• /••

-k

Web

~

Lt
rondo bokaratokate, oge

deti alNyanol,únic,atara aotOngr : nOlg W4,11I2141100
ándepende.dates,..gepegialmente,para,velculog:utiiitári.Oat oceetertNi:
da pelo fato de consistir de uma alavanca artionlada em,tatlafflOals.
Dando a mesma limitad'a em em ogreo.de movimento por Usta Malp.tretia

g'4
A•
!;.
t.
de tria0 da!
racistomu, lu •
g • oadaUarito :JpOwi,00nproondor Fe

is podia' inferiores dá tampa de eacotillits, 4,1b$'11~116,4b19111h.11
tainiAZÓ 4 paroleie lnatalado ; tiegtfinao ala maná* &limavas te ess.

gotàikta e. do. prolongamento da' d%fts treço1*1
»unto na 3. do"total de 4 pontos opreoeulsodood

Ditindo o movimento de comandoe a uma alavanca auxiliar.
2onto nA 1 do -total de 4. pontôo apretiontados.'

110AM~

d1;3r
CO

1

1

-n

(a,.,
TgRa0 RO 163.799 ? de 29 de outubro de 3.964

Requenottee UNTE RONALDO MONA00 SIAM sgo DAM
PraN;d14gdo de Iavonp&ot " NOVAS.DISPOS I ÇOESCONOWITtne ~Me A
112á02 Pá& DOLIONIM
REzvI17,DICAGUià

m 10-ma diopoodoaes conetrutivsonaidadte gim weatelattlap
Caracterizadas pelo fato. .dwoonaiatirem na agleag go do ederwre
Uca para oo corpos formadores doe pinon 9 oonewoionàdos GO. maden4 411.1
cotop#tuwa •ula oonstituida.pOr Una Camada do !Aderno° ou adagia tt,
7:2EMO RA 163.713 do ' 26 dó outubro de 1964./ .
Requorentel LUIGI MEZZOGORI./ESTADO DA.GUANABARA./

oívolvt o **ajunto do-2egaL
Pauto ak.1 do to .Fal de 2 pontos aproo'ontadOn.

Zona.° Induatrial: UM ROVO LIODELO DE CADEIRA./ •
Reivindicaçães./.

1 - Um nOvo nodalo do cadeira, de' gragção tutUlár#W240
torentemento metálica, caracterizada pelo fato de sor aoakkattut.
aa do uma armação em forma de U invertido, ligeiramente dobrada.
pouco acima de oua . metade, formando nm ângulo obtueo'; dotada /
meie abaixo do urna haoto trÁnsveriaI, o na ene parte ouperior ,11
de um ene -esto de tocido apropriado. convenientemente ajn 'etadO a
tia armação, formando.ainda dita armação, coa una parte JAU

rior,

pds trasoiroe de dita cadeira./
2onto na 1 do total.do 5 pontos apregentadosj

FIG.1

9/0-(
2ÉRM0 no 164,906 de 5 do novembro 4.1964.
Requerantel DILSON MODESTO DE ALMEID4 - GUANABLEA
Privilégio de Ta/Vencor. "OWSOINAM DIsP0.91UIVO 40HURIAM0R,REGML4VELw
EEIVINDIOgga,

1

dlopcsitivo achuriador, , roga:Uva', caraotoricad0 pine
faie dk &kr oonotituldo de trile pocae entoe a Noa-tavola duao a duasm
o voo sZóst uma régua com entalhou de oroaiXo (doni.ctl/ada)1 um ootjv4
t o mobnrisdor.regulével • Um eequadro. °encala:1, aohuriador.
No 163:126 do 26 do outubro do 1964./ .
Mequorento; 411TSUBISHI DRASIDEIRA DE inpVeZEIA PERUA LiDá./.8X0
„.
' -liWalo:Inauettal.: novo 1QrELo , DE. ,Ep.4 DE ESOWILEi EARÁ ¡A
MOS, OPERANDO LATERAIMEETE./

Pente mo :1, do . total do 3 pontoe apreecatadoa.
FIGURA 1

1)13 Iákuartã-feira

likt, 10.300 do 14 do daaambro de,1964
amaktoi' i<aurpormai
I
.01ftio da lavonglot . enbvi-GUARI4ZOO ' AR 'VEDA6É.4 PARA l'ORT2'43 . 2 APLIC4'•
leg Num, lermourjun PARA VE/OUIOS1

•

N

compre:ou, a a eabertura , (3),, um oondutor para e ar opapri4
de, .; ' 0 motsir (1)'4 'previa& de IAM raostato (6) para rOgular a vele,° idade e ain4a á l,- ,0908vae (4) poderio ser de '/'.ermas quaisquer adequà
(1) um

das. o . O caho (2) 4 ligadO:através de encaliu removiVel (9).
'Ponto na 1 do total de 2 pontos apreeentadoe.

REIVINDI0402S
-

*ova issrsiç gs do ~não para

Maio de 1971

DIÁRIO OF CIAL (Seção III)

5

portas, • aplicac g o da

M93213,da-

sia ?sisas', Ofiaoterimada pelo fato do -ooneietir ma uma
*arta a444/14a, á4 msocio enhataneialmente em forma a. "U", apresouale no sentido longitudinal mIltiolos dentes, substancialmento trian~O*: WoadO a ditalloanaleta revestida por ua galio de , acabameato de

dalamm

Latia*, borraoha, tooído ou outro material eemelhante.
lbonto

c.E:-------„,,

n1.1 do total do i.POntowapreeentados.

•
'

fr

.

-----------

4

"te

166 , 6 94 de 9 kis oUtUbro-de 1964
• Requaroritil:. MAURO PRINCIPZ E OSIRIS MIGUEL P4NNUNZIO - 810 PAULO •
TUA° Ni

D.!

PrivilégiOde InVenOIOI "NOVO SISTRMÁ INTRODUZIDO RR OU

atLikuvo

cóPos Ninro
' oRm DR 1.nIQUIDOS°

/C,X2r•

REIVLNDICACOES

1 -Novo siatema introduzido em OU relativo a copos medidorea - de liquidos, caracterizado polo fato de apresentar uma alavane.
• ca (chaveta) . um p ouco acima do centro do copo, regularei horizontal
mente por. moio de parafuso._ .

22)

Ponto n e 1 do total de 3 pontoe apresentados.
CORTE A A
•

AIO MO

165422M 15

do ~soabro de 1964./

uerenS i t EULTO TÁGLIERI./ 3I0 Piusod

Lmilimio 4. Invendlio,

RODIZIO PARÀ 4101/2.519.'

ItátirindicaçOao./•

'

caracterizado polo fato de a.
1 . * Ro aftio Poro'advOin,
sassaUir.por um eorpe-trono. oanic a un semi-esférico livro-

•

eixos contraia através de
* 'Vinculad o * antro si, pelos miauo.
'Mis que permite e giro do derpo eaMi-eafiricod
Pente" nk 1 do tOtal 44 d P nnzaa aPresent6d0a./
8

•

•

•

AIRMO Ne 167:809-d. 15 do março do 1965./
-Aoquei, ente: HEWIQUE :Wel° TERRERI./810 PAULO./
Privilégio do Invorwrio: ELEMENTOS MODULARES PARA CASAS , PES-2•A

— ERICADAs E MEDITO DA WA MONTAGEM./
ReivindicacOes:/
\ - 31Omeatoo modulares para casei prá-febricadee
método para a aU -a mantagam,. carecterizadoo . eoaencialm ento

mo os 2668641 41, a

as outUbro as 194
taerentat /AMT ORM SPIdad 3 oagRo. = SIO Pano'
ivaggill de 'avençam it nyo 3 02IGINA1 APARELHO ROTATIVO PAR.A
X COPOS !

nuga

3

COMprilend.ritn Pilaria ou colunam de 3,20 m de altura, do adoeças

sulgoimo

. 7trt:PM4e;;n al 'sd...16 cm pôr 6- em, COm n'ma ora:sota que ee ootenfio
a ' partir . do una altura do . 40 em da extremidecie.inforior do pi
.
•
;,
lar, numa -extÁuiTte de 10 cm , om 6 co de cada lado, do dito pi
lar; vigem d. piso ou assoalho , -sendo uma do tipo do 3,44 scix

MiTTIMIOLOES

•

1 IfoVe e original aporfiai:o rotativo para lavar copos, iOl
o aiallarea, que no. earaoteriza essenoialmente ' pOr ser Constitu
Pdi
) 44 UM Motor eldtrioo (1) (1,UN gira um 0M-b0 flexivel, enc 's.palc; .

gel cobertura (3) menle na eow eztremid,de acoplat)a uma escava
11111Rivel, as *ardas adelitadaa para a- lavagem podendo ainda tal 'esci
(~,0 moto,: .
rmia, sendo
por meio.de ar

a 'ir rGtaqic)

o
pbr

.

comprimento por 26 cm de largaria 11/ . 6 cm do •ape/Baur*, tendo em
t Od. l'aum-orteaão UM rebaixo de C.:.R1 no eentidoe de 4ue Ietwws

• do 3 om na liontIAO de ouwoopemearo, outra do tipo isml,da de

Gl..;arta-.::::ra- 5

Maio de 1971

1!I)

1)RP:Á) (..);7.1.P.I.

1909
4

••••••••nnn=r,

3,44 a do comprimento por 12 em de largura e 6

MA

da eapessura,

sem recortes, outra do tipo de 1,104m de comprimento por 20 em/

baixo dá placa esquerda 0058 o rebaixo de placa ailwita pYrt:.

de largura e 6 cm do eepeqaura, tendo em tecla a sua extensão um

dos cada quel de um outro rebaixo mais profundo, altUadoa a 10/

rebaixo de 8 em no sentido de sua larguras de 3 em no sentido/

em da •xtreade da placa no sentido longitudinal, do 6

de sua espessura, outra do tipo de 1,104 m de comprimento por /

comprimento por 5 em de largura e 3 em de profundidade, sendo/

l2 az de largura • 6 em de espessura, nem : recortes; placas ver-

outra placa de : 1,67 de largura, com recortes diferentemente lOm

/icei. ou paredes, sendo uma de 2,10 m por 1,20 m, com recortes

calizadoe, conforme se trate da placa da esgota: da ou da placa/

CQ

de

/

laterais em seus lados verticais, em teds,a sua s extensão, de 3

da direita, tendo a placa da es q uerda um rebaixo longitudinal

cm no mentido de Sua largura e de 4 cm no sentido de sua aspes-

de 6 cm de largura por 2 em de profundidade, recortado nas pra..

aura, podendo alternativamente esse tipo de parede ser de 2,50/

ximidades . do lado esquerdo da placa, sendo o seu lado oposto

de comprimento, outra de 2,50 m de compriciento por 1,11 de lar.

provido de um rebaixo de 3 em de largura por 2 cm de profanai m

gure, com um recorte unilateral, num dos seus lados verticaie
em tecla a s sua extensão, de 3 em no sentido de sua largura e de

dada, praticado em tOda a sua extenso, tendo aplaca da direi.
ta um rebaixo longitudinal de 6 cm de largura por 2 cm de pra dl

4 ma no sentido de sua espeaeura, outra de 2,50 m por 1,15 do /

fundidade, pratLeado em toda a sua oxteneão; não tendo por#m Os

largura, com recortes em tecla a mia 'extensão, em ambos os seus/

aos últimas placas os rebaixoe.praticodos nas anteriOrmante

lados verticais, de 4 em no sentido de sua largura por , 3 em no/

critas./

mentido de sua espessura, num dos ladoe, e de 4 cm no sentido d4

Ponto nal do tOtal.d q 6 pontoe acresentadoe./

2

tala largara por 4 'ma nó sentido de sua espessura, no outro lado
11 outra de 2,50 m por 1,10,. comprecortes em tecla a sua extensão

em ambos os seus lados verticais .,. de 3 mano sentido de sua las
sura por 6 ma no sentido' de sua espessura; podendo aá ditas pie.
004 verticais ser de comprimento reduzido,: parajanelas; placas

de pisou ou assoalho, sendo uma de 1,36 m por 1,20 m, com recor

tes noa seus quatro cantos de 3 em no sentido de sua largurao
dm 16 cm no sentido de s seu comprimento e Com um rebaixo de 8 ma
Om sua Inação transversal, de 3 em no sentside de sua largura e
te 2 aa no sentido de sua espessura; outra de 1,20 ia por 1,12
Oeta recortes em sua superfície; outra de 1,20 m por 1,20 m, tem
Um sem recortee em sua superfície, mas aàao estas últimas pro
iiidaa de rebaixo, eia suam secos tranaveraais de

3 cm no aen

tido de sua largura por 2 cm no sentido de sua espessura; vigas
dO telhado, com 4,80:vde comprimento e largurasfieerescentea/

urgr

de 30 cá na eus extremidade superior para 10 em em sua eXtremi.
dado inferior, com 6 em de espessura, sendo providas a 20 . em de
lattl extremidade superior (menos larga) de uma espiga de 3 cm de

TERMO Ne 166.814 ae 10 de fevereiro ae 1965

Jatara o 4 por 6 cm de aecgeo transversal,. de emiaixe das pia

Requerenteat0ttg 4INW8TRU XCOM/R010 MTDA, OX0 YAMO

Oas do telhado; placas do telhado , com 1,36 m de comprimento 9

Wrivildgio de Uva:nãos "NOVAS tasrongem 00N8TRUTIV40

com espessuras decrescentes de 10 em para 6 em, sendo uma com

unam

roatmarld,

•REIVINDICACOEW

1,20 de largura, provida de rebaixos, sitaados a 10 cm de sua

7.

extremidade de espessura maior, de 3 cm pOr 5 cm, de encaixe na

e> nvao dispoeiçães construtivas aa porta nigne1 0

anel

• izado,pelo fato de compreender recipiente parab6lioo t ,fMrmado de pã

espiga da viga do telhado, e provida ainda de rebaixas de 2 cgf
por 3 cm, que se estendem em 'Cada a catou+ longitudinal das

;a*única tende em.uma de suas calotae, rasgo .no sentido transversa/

placas em ambas ao extremidades doe.seuslados, de assentamento

tom nervura de refor0 permitindo o dep6dito e retirada do.nique1

nas. ditas vigas, sendo Outra também de 1,20 m de largura, provi

tunda nela depositadó, por impreca() aa sua periferia diametral

Ponto.n4.1 do 'bota]. de 2 pontos apresentadOse

da de rebaixas de 2 cm por 3 ma que se estendem em tOda a extea
elle longitudinal das ditas placas em ambas as extremidades dos
seus lados, de assentamento nas ditas vigas, sendo outra de .

1,67 de largura, com recortes diferentemente localizados, com .
forme se trate da placa da esquerda ou da placa da direita, ten

do a placa da esquerda um rebaixo longitudinal de 6 cm de lar .
gura por 2 cm do profundidade, recortado iam proximidades do la
do esquerdo da placa, sendo o seu lado oposto provido de um rebaixo do 3 em de largura por 2 . cm de profundidtde, praticado em

tecla a sua extensão, ::endo a placa da direita um rebaixo longitudinal de 6 em de largura por 2 cada profundidade, recortado/
nas proximidades do lado direito da placa, sendo o seu lado o M
posto prov40 de tu/rebaixo de 3 cm de largura por 2 em de pro.
fundidade, praticado catada a sua extensão, sendo tanto o re..

1

5

0:ARiC)

Maio de 1.971

(502- o LU] .,
f.•

168.640 de 22 de janeiro de 1965 •
raecvacente: INDUSTRIA DE MÁQUINAS WORMAN LTDA. - SX0 PAULO
:"Ccivilégio de Invenção:"NOVO E ORIGDUL P0.1TA PRáRAJJENTA8 PARA QUATRO
?TERRAMENTAS E QUE AS MANTLM MI VÁRIOS ÂNGULOS'
LEIVIUICAnB
- Novo e original porta ferramentas para quatro ferramentas e

TrNWO

Ne 169;462-. 'de : 6 de iatliè'cl6

R c ';.1.1er ent a L'.6i7R0 ili)YuTpu.
BARA./

1dj1'±C! i .L/1.22.5.12

Privilégio do Invenção: ORIGINAL VALTULA DE BUA./
• ,

que as mantem em vários ângulos, que se caracteriza essencialmente por
g er constituida 'Por uma base .(1) provida de um furo onde se encaixa um

1 - Original válvula da boia, 'conJtituiaa dl um tu -cc./.
romqueado para ser ligada k canalização e de ciciar atum= gr:wc,s4
a internação do braço da bois, caracterizada omMencinirante . pe-

eixo (1) e é fixado através de um parafuso (-) sendo' rcaixador 2cne ei
=a, fixo â. base uma segunda base (3) provida de furos (4) regularmente

la fato de:pcmsuir uma projeção que internte gocrne uma rc.

distribuidos na superficie superior e de um Canal semi-circular (5) em
tecla a perifieria lateral. e, sebre.a segunda base (3) centrado pelo eixo (1) se apoia uma mola (6) e sabre ela, igualmente centrado pelo ei
No (1) se apoia o corpo (7) do perta ferramentas, da formato cúbico,pro
vido de ums,reentrância periférica (8) e de parafusos (O possuindo tal
Corpo também parafusos (10) que correspondem aos furos (14) sendo entre
tanto mais rasos e possui ainda wn canal (11) correspondente ao canal,
Q3) e nos furos (4) e (10) se encaixam, esferas (14) e ocs canais (5) e
(11) se encaixam eeferas.(15), a. extremidade superior do eixo (1)
4

eatriincia cilíndrica central, no interier da qual ec apeie a'
terminal da Címbalo provido se cai oixr du um dias° ccm arte-arz
de material conveniente que me =prima na parede az rofcriCz /,"
projeção pressionada, pela curso:dado ao âmboIrpar eus v5s. az reeterizado por poesuir, paaampdareeca reli ante em cagireI c c
parto fixa, mondaria. cem a tampa retesem varro', coincidente- /
quaie se
a internzção. =retração' do Emlialc./
Ponto. a2 1 do 'botar de 1 pontoc aprevantador

provida de, rosca na qual se rosqueis uni, cabeçote (12) provido delaett
213).
Ponto 112 1 do total de 2' pontos apreaantádos.

7

Tknuo a. 9 169.488 , av 7- da, maio do 11ev
Requerente: BUSCHINELLI & CIA./ SWO'PAULO./.

wtémo fi ri 171.775 de 3 de agosto del9T.Y,
Requerente: SERGIO" DrEir -$n' ROLO . .
PrivilÁi0 da invençãbz: nNOMPIPaDE.BRAÇAMEIRA PLItIZEGUEIRAS"'
,REIVINDICACCE5
.
.
.
1 - Novo tipo de braçadeira r,awmastmaIram,, caraorizada pelc
gato de-onr. oronatiatnifia por umn chapa- retaugular, oua uma dzsuan.extremidadOS eíroiiigr,, tenda SUnteaoutra eatiremida6a. maraego ratamaulo do comprime:112e maior Tuna:matado-da chapz, emula m.referida
chapa dobrada aamcia-5, tàndan wamperfir forma:ter de um- "L",, dotada de un. gUro circulá:4, granizo-á' extremidade circular, ontler'6'ros queado m parafuso; ant °item amtremidade , da Osga, ífixa uma fita Metálica, sendo a outra extremidade padeante atravée,de rasgo eiie
Unte •na chapa, formando: assim um ca2cuio onde. ser encaixada a Manõueira; cama extremidauer í dekratia onmoaQmaoma, o. prolonga-se a
'g a a1tura do paredumunnda ensmizà:d~frz &avia furo nela exi!
'Unte,. Cm um pino fixo' um srtramide,det&parafuro attimilmente 'na
Mitra eatremidadwds- parafuso ', 4' £' ada urna borboleta.
Rute dniiioawenen:Ndo«:

P76; f/

Mod'elo IndUstrial: NOTO'SIODna DE P.ELHA DUPLA DD TIPO CoLOWL.L,,
i vind caçrre-s./
- NOVO modelo de telha dupla dl, tipos colonial, ceu
preonaendo "cape" (1) e "canal" (a)', caractarizado polo fato do
que a parte que constitui a "capa" (I)' 6 de' superfício achatada
plana, ligeiramente arredondadam
e suam bordam &Zialet, mondo
.
vida, numa de suas . extremidades, der 118/^ recorto (g), de encrairof
com a outras telha-, na montagem- da cobertura; cr perto, quo coam'
titui o "canal" (2)' 6', por rua voz, provida do um somerhante rc
corto (7), tambaár pare encaixo cem a. outra telha, numa de muar
extremidades, ceado que-,- na outra extrezidmic., d; provida do
duas nervuras (5 e 10)`, de encaixo com a telha vizinho-, monda
uma dessas- nervuranr, a mais afastada da extroreidadc-, provida deuma abertura ou ihterrupçZo em sua parte média ou mala funda,de

e sc-ocamente da t%ua, de chuva de.respingo./
Ponto ner do total de 4 pontoe apresentador./
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TERMO No 170.955 de 13 de. abril de 1965
Requerentes RUBENS DÉCIO EIGRRMBERGER SIO
Brivilegio de Invenção "NOVO TIPO
TECIDOS E QUAISQUER FOLHA

PAuu0

DE PRENDEDOR DE2STENCIS, PAPEIO,

DE TUA A ESPÉCIE DE MATERIALM

Seção III)

de prendedor de esteUcis, papeis, tecidos a quaige
quer fólhas de Vida a. espócie de material, caracterizado por constita
ri-se de duas.chapas, uma, a mais desenvolvida, provida nas proximida
dos de suas bordas superiores, ou daquelas que se voltam para cima,db
uma reentrância transversal reta e .de Uecção ungular, e a outra menor
que a p rimeira, que poderá ser ou:não articulada por meio de dobradi:

AMOmer....

TERNO Ne 172.882 de G de Maitre .de
Requerente: 4010 modnuto ma egrABARAny
Trivilialo de Ialunglee 01112220~01

REIVINDICACOES
- Novo tipo

Maio de 1971 1911

...„—~mmereeek,

•

Rovviniloshyd

3.
tiazoiro-d•deite, untada de ii elauteirede
pfaito prftriamente.dite e caracterizado per ter• !Mudo do elik
melro nível em gire Abre ai MAMO por efeito de efteClateíelp
apiades ia dele eriricieo em Gni dele rasgam eaperiére",

Wato 01 do total de 2:pcatOo

qpreentiteed

ça 1 outra, e que dotada eniUma de.suas bórdas de dobras trame! In
sais formadoras de uma nervura de'secçãO semelhante à reentrÉncia da*
tapa maior.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados,

11

TERMO Ne 173.911 de 11. de ootubre de 1965.
Requerente: 100X VORWALDER um ESTADO DO RIO DE JOEIRO
Privilágio de InvençãOt *APERFEIÇOAMENTOS at ENXUGADOR DIIROUNWP
2.

TERMO Na 170.998 de 5 de julho de 1965.1
Requerente: RYUKO
PAULO./

E/A. INDOSTRIA, COMERCIO 2 IMPORTACIOdS101

PriVilégio de InVençães

ORIGINAL BRINQUEDO D2 ARmARN

sistin numa aramá* metálica ou de qualquer outro material adeqoa4o, Caae
preendondo duas partes retangulares, constituidas por quatro hastes, par.1
tes essas que se articulam nos seus pontos Centrais, peraltiado . o giro ft"»
Uni° de 1802.
Ponto Q 1 do total de

mes ma, num

Reivindicaçiioa.1

brinquedo de armar, do tipo formado

Apar.

junimpicáctaS
•
. , .
APERFEIÇOAMENTOS EM raumoR DE ROUPÃO, caracterizado per eqa

3 pontos apresentado.

tia' de uma caixa prismática retangular, de pequena altura O que
encerra internamente, numa diatribuição eimétricamente ordenada
Uma pluralidade de blocos com diferentee l formatos e dimensíoe.,
caracterizado pelo fato do que, dos referidos blocos, une tla
Oonfiguraçães geométricae, tais como priUméticoe retangulares',
triangulares ou outros, e deatinadoi ' h composição'de prédios *
portãee, cercais, barracas e outras construçãee normalmente cri!
tentes em Jardine Zoológico% e os outro j , configuraçãos irre
guiares, O le g t'inados a figurarem, por eXenplo, troncos a copas
de Arvore/ , e meamo os animais do Zoológico, tais cozo eleramm
te, ureoe, esqUilos e outros; e ainda todos os blocos, de cone,
figuraclies geomdtricas.ou não, tendo pelo monos umaface dotiore
•I
da, de preferencia em atroe, e reprodutiva por exeMplo da grade
los portes • cercar', do tolde da barraca, das janela, de uma
tonetrugZo, dos ramos das Arvores,-corpo dos animais, e Outro%
uma :Mima aproximação do Zooldgiao real;/
Ponto no/ do total de'2.pentee eprésentedelj

192

AN
2MRMLW:CNRU

TIMO Ne 173.961 de 13 G* ce,:wvel " 1969
Requerontet MATIZA Y1112201.4. o EUGENIO MARTINS NEUSS m RIO POIO
PrivilSgio de InsengRot *ESTICADOR PARA CALÇADOS*

ptuvunincees
3.. ESTICADOR PARA CALÇADOS, caracterizado por canctituir.ea ca

Mb
."

/

(1), cujo formato externo corrosponde ao coatárno , interne ante./
dor-superior do calçado, possuindo, na parte posterim . superior, roaro. pra
14100 (2), comum pino (5), no qual articula- sé uma basto (4) *longada, /

uma p osa

e
r10,1

9

I meei

2

IPT
:f"~i~N

/o

dotada do. uma fileira do orificlos (5), e terminando por um botIo (6) voz

tieul, encaixado na Unte, um cut.m., (7), dotado de uma bucha (8), abaf*O
da haste, na qual articula - se uma alavanca (10) de •xtremidade\arrodohda.
x lia¡ uma trava ( 11), es forma de . ".U"7, ' tujo4S ramos paralelos atravemegat

•

DIARIO OFICIAL

C

pa,tivemente dois furos (9) do cursor, ao nível dos orl2Reios (51, e o
rn da bucha (8), tendo o ramo inferior, que ji mais alongado, na extremida
de, um botão (12), tendo interposta, entre este • o cursar, uma mela (13)
Xelieoidal de pressão, que envolve o referido ramo, aonse p ânica a oxtre-

(Seção tio

Maio de

1971

'pauto 20) 345.960 4,Mi 4,ata**
3,00
Requerente t CARLOS almar0 Miantligja GAM m
'Privilégio de iaraacast **0U-DISPOOVOLO. MKTOONA, cOM

leme Wedrla

retais*

r_acdt, do I'aro aais curto..

3.10112raal

?'Inloo ponto arresentado,

1 -. NOVA DISPOSIÇO SN VASOCCRA, COR ZSCeekS SOMInalme% cone.

citdda, inicialtsonte, dê uma pega que se earaotoriaa por apreasntar.34
parte central de uma do suas supwrfícies um raro onde, $ ~aluado à
42

fine
do um cabo, com cu sem pinturA ./ ranhuras ou rolavam, enquant0 'que na,
superfície oposto possui em sentido transversal Um relmixaMilitte, e
por 1
ter fixado em suas laterais, por meios adequadOs i 010 anomtaeg, weitalp,
-'n n de preferencia.
Ponto n9 1 do total do 2 pontos anreaentados.

1'5I4O 1, 9 . 174.46 de 14 do outubro de 196
IELIDA Se24ALM = . RIO GRANDE DO SUL
de Invenção: 03OELREIRA DOMÉSTICA"
REIVeaDICACEES,

1 - Joelheira doméstica caracterizada por consistir numa almofada
nearo-convexo, de formato ovalado, com a face externa, convoza, : de plãe
ti cn reforçado com malha ou tela de tecido, a face interna, bancava, de /
singulo e enchimento u;e-material adequado, dita almofada sendo /
pr.rida do um elástico dotado de graduador •e colchete de fixação. do lado
da face interna.
Ponto n 9 1 do total de 2 pontos apresentados.
3

Trifiao A9 1(4.eui ao 15 do outubro de 1965
Requere=to: ODeSTRIA DE ESPONJAS JACQUELIN2 LTDA = 5A0 PAUL'.,
Privilégio de Invenção: "NOVA DISPOSIÇO

CONSTRUTIVA EM ESPONJAS

EE EEPOAB0

REivIDDICACLIg§
1 - NOVA DISPOSICE0 CONSTRUTIVA Wel ESPONJAS DE EMPOAR,

ec:natital..

do por um roc.qrto do couro do ovelha, cordeiro ou semelhante, convenienta
menta traeodo com peloo penteados, caracterizado pelo fato de se colar sg
bre a face interna do couro (som poios) outro recorte de fazenda ou Mate.

Th40 149 174.178 do 20 do ortubro de 1965
Pnasroates BRIDEM E PUBLICIDADE ÍMPAR LTDA = = SIO PAULO
Yrivilégio de Pavenção: "NOVA ARGOLA PARA CRAVEIRO*
REIVINDICACOES

Mova argola para chaveiros, formada por uma haste dobrada em/.
II ou e* arco ae círculo quase fechado, caraeterlsaeo por ter secção treine
I•rioal, retangular, baste seta tendo uma de suas extremidades um orifício/
traiiversal o pequeno recorte ffit n invertidO,. periférico e disposto prOxl
lio as nesiao etificio év "prOxiao a iate r*Cort*, um ;SOVO recorte em arco 1.
-

•unta

pairliieo.

Il.mo 1 do:total do 3 pontoe aereSentado,

rial adequado, dootinudo a dar'acabamento àquOle trecho do recorte do pe.
lo, sondo que o recorte de fazenda ou equivalente deve sor de tamanho e,
maior do que o trecho de couro, de tal forma que suas bordas, também par.
ciolmente rígidas, ultrapassem o trecho de couro onde se cola, fazendo /
que os fios ou pelos não subam ou eni-olem na borda do couro onde estio
turalmente.flunCos.

Ponto n9 1 da to tal de 2 pontos apresentados.
42"; 4,,

nov.

brs

mi

,

G:.:artz...-feira 5

DIÁRIO OFICIAL

TERMO NO 1711.177 do 20 de autubre de 196
Etqawrantar ZACARIAS SAVAS SAJUCIS = SIO PAULO
Privilégio de ImvençIe: "¡OVO CORTADOR DE OVOS, TOMATES

(Seção

Hl)

,

Ou formando qualquer angulo de afiar e ''endo incorporada nós lados in./
E

ternos as pastilhas de afiar. (5) e aludk por dispor de uma capa proteta

oopup

ra dealoc4vel (7).

REIVIEDICACDES

a. . Novo cortador de ovos, tomates a outros, caracterizado por p
ecepreender • inicialmente uma armaçãsa em quadro plano retangular, tonta em

único pon), apresentado.

6

4

fio de .aramo ou similar, e que se prolonga; a partir do ponto médio de um
de sena lados menores, farmando cabo ou emaunhadar retilíneo, quadro Foste
em cujo interior 4prevista uma pluralidad: :' de delgada:: dia-/
portas téda g ortogonais ao plano daquilo, casa contórno livre superior ser
rilhado, • afastadas entre si de una distncia constante e igual a espessura desejada para as fatias, ditas liminaa estando interligadas extrems.
mente p or duas placas . planas tranaversale, majaa bordas livres reviram-se
t grno do laterais menores do quadro, fixando..,. firmemente.

• FIG.
TRRHO K R

174.8/1 de 12 de novembro de 1965
Requerente: FRANCISCO CARROS . SIO PAULO
Privilégio de Invenção: "NOVA.
ODES"

DISPOSIÇIO EM DISTRIBUIDOR DE

018 PUA 10.,

REIVINDICACOES

Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.

KGM, earacterl
-ade por una projeção cilíndrica gca, formada sob a base da boca do fogãOI
• por formar sua ocaeidade uma cámra que se intexHiga com um tubo extora
i - NOVA DISPOSIÇIO EM .. DISTRIBUIDOR DE OIS PARA

no passanto através de um furo previete na parte lateral inferior da pra..
jeção,.senda que dito tubo prolonga-as por enpaco'diminuto pela interior/
da eimara.
Único ponto apresentado.
FIG. 1
TERMO N o 174.524 de 12 de outubro de 1965
Requerente: DAV:ID . & DANOOT LTDA.

= SIO PAULO

Privilégio de Invenção: "NOVAS'BISPOSIÇOES CONSTRUTIVas
RBIVINDICACDES

AM

uLuxHAO'

I

1 - Sovaa . diepoeiç g ee construtivas em Colchão, que me caractaa:
za eg eenoialmente por ee compor da justaposição de camadae de . materiale de rigidez e flexibilidade adequadas sendo a camada aaperier (1)formada de borracha ou armação de melas, tendo abaixo uma °folha (2)=de madeira .4 tipo compensado, mais abaixo * go camadas (3) de . cizal,
ou crina e na Ultima camada (4) algodao, sendo todas as camadas,ponte
adae entre elas formando um conjunto uniforme e todo o colchão é
berto por capa de tecido ou capa plént',

40"

Ponto no 1 do total de 2 pnrat .. ,....?eaentedoe.

iZKMV d l,

176.035 de 28 de .dezembro de 1965
Requerente: CaRvAlzo maIRA SIA INDUTRIA E COMERCIO
Modelo Industrinl: "NOVAS DISPOSIO9S

810 PAULO

EM FECHADURA PARA PORTAS"

REIVINDICACDES
1 - NOVAS DISPOSIÇDES EM . FECHADURA PARA PORTAS, que se caracterize.
essencialmente por ser a lingueta (1) provida de plano inclinado (2), 1

colocada dentro de um mancal (3) provido de dois rasgos (4) diametral-/
mente opostos onde se encaixa um pino (5) que por sua vez está encaixa.
do no corpo da lingueta (1) sendo devidamente pressionado por mola (6)/
• o mesmo pino (5) é devidamente travado internamente afim de impedir /
que saia por completo, a referida lingueta (1) possui secção circular.
Ponto n o / do tdtal-de 2 pontos apresentados.

O 11
TERNO No 175.977 de 27 de dezembro de 1964
Requerente: RU.DOLF RICHARD EBERHARb THEUER .RX0 PAULO
Privilégio de Invenção:

"NOVAS DISPOSIÇOES EM AFIADOR PARA FACAS, L1MI.
21Z E SIMILARES"
HEIV/NDICACDES

1.

NOVAS DISPOSIÇOES EM AFIADOR PARA FACAS, LAMINAS E SIMILARES,

constituído de uma base (1) e caracterizado por na superdeie inferior/
tatY-ama camada de qualquer material anti-derrapante (2) e nas extremida
'Oen da'sú ps erficie interna possuir uma, duas ou !mais cavidades (6), o /
1.am também uma ç mais sali g ncia (3) som eamaeta (4) em forma de "V"

e

1

Maio de
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1
RIRMO Es 176.01ã do 28 de dezembro do 1905.,
Requerentes CERIMICL °CARCO IEDA.. 310 PAULO
elo Industrial: MOVO E cannuramtwo ' coatnal ráik PISOS VIEW
DES E similasá*

119110 Ni %CM? do ta Ge atiolt Ge 1965.,
Ilaquerentee VIBRO codPoRánod./E.tr.di
YrivAdsio de Invengor 1)E8v110011 COMBIRÂM COE UE RZOIPZEI

ral
ReivindieftWoll
3. 4. :Desvialor eu coMbinagu com umrecipiente provia

prvINDIacong
. autO E ORIGINAL MOD8L0 DE CERIM/CA PARI PISOS PAREDES E! SIM/:

URSS, que se caracteriza eseencialments por ser o novo modho ramado/
gor corpo que tem per contOrno um círculo com as partes laterais forma.
das P or arcos Co circulo (1) . formando reentraincias gir-ft, tais arcos ge.
Irados por cireunferencias que distam do centro do primeiro círculo de /
idioma° igual ao do lado do quadrado inscrito eupode ainda ser gerado/
!por eircunferUcias ou círculos de raios diferentes tornando.se ateime.
*rico no ¡ME° Caso, e as . superficiee laterais sh geitas com cantos /
Vivos e a mágica 4trata4a por processo especial que a deixa absoluta
~te plana e isenta de imperfeiçUs.
Ponto nc 1 do total de 2 pontos apresentado,

eig meios mieturadores; carabterizado pelo fato de compreender g.
(a) ummembrd de montagem ajustavelmente dieposto fora do jan.
rido recipiente e adeptado.para avançar no interior dosseimo;
(b) umwpIuralidade de'seembros distanciados arredondados subo
tancialmente paralelos e intervinculados por suas extremidade!,
Unidos ao citado membro de montagem por umaoxtremidade e Uno
aos outros palas suas exti'emidadea oposto., e avançando no in •
tenor do recipiente com porídeg, do refeilito de:Aviador,. pre à
'santos mo AnteriOr do reoiplente i revestidas com vidrc#,/
*entoei§ 1 do total de &pontoe apreaentedosj
4

F./ .0.,/

4

14s

176.563 de 21 de janeiro de 1966
lequerente: ROBERTO JACOB MACHEMER - RIO GRANDE MO syt
ERMO N2

írivilégio de Invenção: NOVO TIPO DE

a

MESA DE DESENHO

REIVINDICACCES

1 - Novo tipo de mesa de. desenho, caracterizada pelo feto
'dee Compreender um paralelogramo formado de quatro braços interligl

dee articuladaMente e preso, também articuladamente, em colunas -XIOntadas em pedais; dois doe referidos braços estão presos paralelos na extremidade de um tubo e giram, obrigat6riamente juntos, em
lOrn0 de um eixo, os outros doia braços giram livremente entre as
'alunas e o referido tubo, doe quais estão separados por arruelas AS fricçãO sob pressão de Porca borboleta.
Ponto ne 1 do total de pontos apresentadej,

na 1.
169.591 de 12 de maio de 1965
Requerente: DAVID HAROLD Bom= - GUANABARA
Privil6gio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM FOGAREIRO"
ÉÉRMO N2

REIVINDICACCES

Aperfeiçoameritos aá togareiro,. compreendendo um fogareiro
fins culinários, consumindo como combustível, alcool ou outro adequado
caracterizado por'ser. de construOio singéla e funcionamento econOmico,
e . por compreender uma grelha amovível, um queimador para o aludido com
'1 -

buativel, e uma base austentadora do 'referido conjunto.
•
Ponto n2 1 .(3.6 total de 9 pontoe apresentados.

C.. ai La-P,;...:a 5
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TERMO ND 2.71.194. de, 29 de abril de 1965

TERMO idD 171.595 de 27 de julho de 1965

Requerentes KIYOTERU YONAM:ENE - SX0 PAULO'

Requerdnte: NILO SANTOS PINTO - GUANABARA

Privilégio de 'Invenção ."NOVAS DISPOSIÇOES E RTCIPIENTE PARA ARMAZENA:,

Privilegio de Invenç"ão "UMA CAPA PARA DISCO FONOGRÃFICO"

19'5

DOCES E SIMILAREC
sIREIVIRITICACUE$

1 - Uma-capa para disce forrográlloo, es p ecialmente disco fonogrlb

1. - "NOVAS DISPOSIÇOES EMMECIPIENTEIPARA ARMAZENAR DOCES E. SIMI

fico infantil, caracterizada por Inserir numa ou em ambas as faces,u.

LARES", que Se caracteriza essencinlmente por ser constituido de uma

ma ou mais historietas, piincipcilmente ..historietas infantis, em sque

armação metálica com dois discos s (1) na base inferior e superior inke

• drinhos, correspondendo .as ditas -rIstorAetas Às musicas ou textos dos

ou, mais hastes cilindricas . metálicas (2) regular...
'
ligados.. por . quatro
mente distribuidas sendo a:base superior provida de tampa removível

respectivos discos que Contiver.
"mico p onto apresentado.

(3) circular sendo a superficie 'lateral . de .modelo revestida de plsti,
co • flexível transparente s ou em scOres (L4) podendo ser provida tal su
perneie de dizeres propagandísticos regularmente distribu id.,; de a-

n ardo com as convenitneles.
P .nntn n 5 1 do total de

2 -,poz.Étos :apresentados. •

TERMO Ne 171.689 de 30 de Julho de J.,
Requerente: ALBERTO . VIEIRA 'DA ROCHA-São Paulo.
Mod8lo Industrial: "NOVO MODELO DE ESQUADRO .COM ESCALAS E
TRANSFERIDOR . DE GRAUS";
Reivinnonanse

1.21rSvo mi:IMA: .

.eenustro m'om -encalas e trans-

ferido Re 'grima, ~sedo ai mai niequatro c(1)), conta, 'purg m. meámite.ri./

na doa ImEron, •uma lamela ,diltelétr'ica ' 1), em nitro.
mm • :poettgadee 4.e.,
'corpo ao 'esquadre, 1311-tratto-,

sedo ,por terr„

lede uma Rimam ((')

feridor ate Ignãus f(4)).
TERMO Ne 171.300 do 1,5 . 4e Julho de 1965

1Oxj

oo wato-rairrosentaaos.

Requerente: VICENTE ámas Immo, .81/LUSTRE KISONAS* ALFREDO CORINTI
SIO

PAULO.

Privilegio de Invenção ""ESFREGIO 'PARA: :LAVAGEM ME (CARROS"
urina:se/4E4
— anglag em)PARA ilimAaEm 'ME iCWOÈ,

espon'oso,

ferentemente nylon ou borracha, ou outro Material que se preste, ' rSe
tamanhos e formatos variáveis, caracterizado em esse' ncia por se constituir 'de um corgo 'inferior responDosm enc limado :par uma capa mais ,riej,
da, ;do mesmo ou :outro • materlia, e siOhre mista um tubo vassalo .comun'imen
te com 'uma reberturs rou rasgo mia 'mesma mapa, Tara :passagem r ds .água
ra o norpo ' maponlcreo., agua essa tzereXtda ..por num r man ge lra Introduzida nesse tubo ou a ele .,eanectada,.,. e philendo :ter alnda,, Ultra mapauma alça para introduio da :mão m ilaclaiter :a "presa 'do iescovão.
Ponto n 5 1 do total, de 2 pontos apresentados.

;,

à g`

TEmmu e. 171.758 de 2 de AgOsto de 2965.
Requerente: ERNESTO.ILIROMITIZZAMUltd.SIO,p4M0
Privilégio de Invenção; "SOVAS DISPOSICUES CONSTRUTIVAS IR
ESPANADORES".
Reivindicaa" 1-'No'vas -disposiçiie•s coretrativae em ceopanoaoreoi
cterize.das pelo fato

nonristirem

t."3.,icagiío lu) longo 'Cte IttittO,

de madeira ou outro zaterial -conveniente, do' 'pée de penam'

lagem e -poaterior fixaoTtopor
'

aUctiocr:ov.iitglatr, Decotai
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horda duas ou meie ealiâncias, equidistantes, que configuram ee
to pelas camadas sucessivas de penas, conromanuo-s y ovajuso aprO.
XimaC.nmente cilindrico e alongado.

caixe para fecho rápido sendo a outra parte do fecho soliddrie,
ao corpo do envoltdrio./
Ponto ne.1 do. total de 3 pontoe apresentadoed

:int() n 2 1 no total de 3 pontos apresentados.

•I

,

2 --

4-

TERMO Ne 173.086 de 13 de setembro de 1965./
Requerente: HELIO TAGLIERE./S10 PAULO.,

TERMO N2 . 171.989 de 10 de agasto de 1865./.
Requerente: ALFREDO DE FREITAS JUNIOR./.910 PAULO./

Privilégio de Invenção: SOFÁ TRANSFORMAM EM CAMA DE SOLTEIRO.
ReivindicaçOee./
1 - Sofá transformável em cama de solteiro, caracteri.

Privilégio de Invenção: NOVAS DISPOSIOES CONSTRUTIVAS APLICA.

zado polo fato de se apresentar por estrado encimado por assen-

MAS . A TIRAS ELÁSTICAS./

to estofado de comprimento menor afim de'permitir a disposiçãOi
dos braços, sendo que o encosto d formado por par de almofadas/

Reivindicaãej./
J.
1 - Novas disposiçães construtivas aplicadas a tinta/
elásticas, caracterizadas pelo fato de coMpreenderem duas ti
Xae de tecido elástico sobrepostas, tecidas simultaneamente

soltas apoiando-se posteriormente em suportes articulados; e dg
racterizado ainda pelo fato de a largura doe braços e das elmo.
fadas ser equivalente h do estrado corno também do assento./
Ponto n2 1 do total de 4 pontos apresentados./

ama delas preferivelmente com menor largura e ambas 'reunidas/
a intervalos convenientes por trama ánica por mimei-o de fios/
apropriados, trama simultanea essa que delimita passagens en
tre os dois tecidos mencionados./
Ponto n2 1 do total de 2 pontos apresentados./

4

./

TERMO No 173.087 de 13 de setembro de 1865.)
Requerente: MÁRIO SCOMPARIN./SÃO PAULO./
Privilégio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM CABOS DE GUARDA- /
CHUVAS./

../

Reivindicae22
1 - Aperfeiçoamentos em cabos do guarda-chuvas, carao.
terizados pelo fato de a extremidade superior do cabo apresen..
ter - se por uma rebarba de bordos encimando rebaixo diametral dO
corpo cilíndrico, extremidade esta que é também fendida por um
rasgo diametral de relativa profundidade/
Ponto no 1 do total de 3 pontoe apresentede.

RUMO Na l72.971 de 24 de ejecto de 1965./
Poquerente: =MEU MATTOSO./SiO PAULO./
Wiválégio de Invenção: TAMPA-COPO PARA VASILHAS./
Reivindicaçães./
2.. Tampa-copo para vasilhas, conetituido por-uma tempa de material pldetico ou outro conveniente, de tamanho ideal/
para contar= oeu interior pele menos duas outrem peças de fei
tia semelhante, caracterizado pele fato da tampa se conetituit/
gg P e ça va g ada interiormente bOM o feitio de tronco de &ene, coa
base maior voltada para baixo e a menor configurando o topo fe
eled9 - 05 tampa e

fdndo . do copo, tendo na

face interna, junto h

.0.1AFE0 OFICIAL

Q.,..ara-feira 5-

N 0 176.12Z de . ;O de dezembro de 1965

aequarente: TRIVELLATO $/A. ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO = S.PAULO
rrivilógio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM FECHOS PARA /

PORTAS DE FURGDES"

Mak:, de 1971 1917 \_

(Seção III)

-

ERMO N g 176.407

de'14 ae janeíro de 1966
Requerente: .ADALBERTO SZABO - SÃO PAULO
Privilégio de Invenção: "NOVOS TIPOS DE DISCOS DE DISTRIBUIÇãO 3)0
FLUXO PNEUMÁTICO DE EFEITO MUSICAL PARA MUSINAS DE manos*
REIVINDICAÇOES

REIVINDICACDES

1 APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM FECHOS PARA'PORTAS DE FURGDES
tonado de um conjunto de duas peças, macho' e , femea, a . primeira carne-1
*.risada por ser levemente recurvada e possuidora de uma abertura longi
ttidinal em forma de um "V", tendo, em oposição, uma saliencia de forma te .Prismático, seção quadrada; a segunda, por uma peça de base plana /
donde projeta-se uma secção em "V", para encaixe da peça macho, incorpg
Wada IL uma parede de retenção para a mesma peça; e por ter numa das ex-

1 - Novos tipos de discos de distribuição dO flUXO.pneitmg
tico de efeito musical para. bueinas de veículos, caracterizad0a -por uma conjugação de (3) tres discoe sobrepostos, e dos vaie WS.
; acoplado a uma engrenagem redutora da rotação do motor e'gira 013
2ontsito :6om um segundo disco e por uma arruela de veda2R0 moam
passante,

P,onto n2 1 ae total de

tremidades uma elevação na qual á prevista uma reentrãncia com a mesma/

4 pontos
2 3 4

apresentad00.
5

forMa da saliencia prismática do macho que aifica sediado.
tuia° ponto apresentado.

TERMO N g 176.679 de 25 de janeiro de 196b
Requerente:'REITZ & FILHOS LTDA. - RIO GRANDE DO SUL
Privilégio de Invenção: '"UM NOVO PUXADOR AUTOMATYCO"
REI VINDICAÇOES

1 - UM nevo modelo de puxador automdtico, caracterizado por)
TERMO Na 176.493 de 18 de janeiro de 1966
ReqUerente: JETOFATEX LTDA., INDUSTRIA DE MOVEIS ESTOPAIOS -S.PAU10
3rivil6gio de Invençdo: "NOVA MISPOSIÇXO EM CAMA -SOFÁ( COM ASSENTO-,

consistir num suportes a ser fixado na parte da janela ou portam& al
vel - provido de úma alavanca de engate automático, articulam AUX ffik
P' -- nob pressão de uma mola.
Ponto n g 1 do total de 2 pontos aOresentádOSe

WD ALMOFADAS SUPERPOSTAS"
REIVINDICACCES

1 -Nova disposição em cama-sofd com assento de almozanas-

80120y: p Ostas, cons'Cruida coa armaçães , dispoetaá de maneira convenci
onal, em variados tipos e estilos, com braços dispostos de maneira
desejada, caracterizada eseencialmente . pelo fato de ser dotada com
almofadas' superpostas ap assento e dispostas adjacentemente, de na
neirá a cobrir tecla a extenso do assento.
Ponto único apresentado.

1

FIG.A
TÈRMO Na 176.700 de 27 de dezembro

'de 1965

Requerente: ALMEIDA & SANT I IA00 LIDA = S10 PAULI)
'r ivilegio d a InVen2 g ot "NOVO ¡ORIGINAL APERFSION240:NtRODUIDO
oizo
REIVINDICAMS

APERFEIÇOAMENTO tNTRODUZ/DO 124 OITI que Si Wh
racteriza essencialmente por se recobrir o gis com olha ana conde &IA
1

NOVO 'E ORIGINAL

emulsão de resina vinilica

(1)

sue o giz o que se desgaste
Ponto n e

a

tár

1 . 40 total 04 a pontoe oprecontadclk.
,e

da lauWell0
end oonsdaide,

do coue latUolu (Medu l e

medida que o giz

'98 Qua rta-feira 5

eS4Éin
,

TERMO N2 176.813

ao 31 de saneie* ae

4)0 é, terminal

1966

g000gor Ao , enocuto-d0 Ilat'OC,h tudd substancialmente

Os.t

RO descrito, desenhado e r e ivindicadoi

Requerente: ROBERTO DULA'BADIA SXO PAULO

Privilégio de Invençãoi "UM:NOVO MODELO DE

e‘e;ji

•

PUXADOR PARA *Mis 1:4 GE

.

ponto xinico,apresentado:

. -

RAI'
REIVINDICACCES

/ 2- UM nevo modelo de puxador para MISVOis em gerais caracTe
rizado pelo fato de se apresentar em chapa estampada formando câmara.
paralelipédica com face anteml -mrsberts.: e contra-e, omal é fixads de
tapo um . espelho - retângular configurando flanges périmetraie, espelho

gata que possui abertura retangular rebaixada para encaixe dos dedoe,

II

,

Ponto n2 1 do total de 3 pontos. apresentados.
1g

Ire"- A

3
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TERMO NO 178.621 '.de 12 de abril de
1966
Requerente: MISAO K
OBAYASHI e.TAKESPIL SUzun a ITISUO SRINMOBI São
Paulo
Privilegio de I nvenção "NOVO E ORIGINAL
APONTADOR PARA GRAFITE DE LÁPIS
OU LAPISEIR2."

, • • • ,.

REIVINDICACOES

-

• 1.c.r

1, "NOVO E ORIGINAL APONTADOR PARA GRAFITE DE IIPIS OU LAPISEIRAS'

TERMO N2 177.071 de 11 de fevereiro de 1566
Requerente: METALURGICA FIRS RONCON LTDA. - SIO PAULO

Privilégio

de InvençXo: -,it.J.dà2E1..OADC ABO PARA INSTRUMENTO DE PERCUR

que se caracteriza essencialmente por ser constituido por uma caixa (1)
. p rismática p
rovida de uma plataforma inclinada (2) com uma folha de fel
tro ou similar e, encaixado a dois rasgos

(4) verticais

possui um corpo

(5) de secção lozangular com as faces;(6) de pedras abrasivas ou reves..

RIO"
REIVINDICACOES
1 - Aperfeiçoado aro para instrumento peroursão, que se ca
racteriza essencialments r:Ar 9pr constituido por anel metálico (1)--

tidos em cada face por lixas de várias g
ranulaçees conforme as convenien,,
cias coa dois botaes (7) nas extremidades.
''onto n 2 1 do total de 2 p ontos apresentados.

inteiriço provido superiormente de uma dobra (2) e inferiormente pos
, Oui 'uma aba(3) com furos (4) regularmente distribuidos podendo -*inda ser provido de rasgos laterais para a colocação de fios de aço
sara obtenção de som caracteristico.
$Sn'n,g UR 1 do total dg 2 pontos apresentados.

/

1 g. .1

; I li

! !1

I

TERMO N2 180.844 de 3‘.. de junho de 1966
Requerente: INDUSTRIAS PATERNO DE FOGOES IAM

510 PAULO

Rrivilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM CAMAS PORTÁTEIS'
REIVINDICAMS
1 - APERFEIÇOAMENTOS EM CAMAS PORTÁTEIS, fabricada em conduit de/
ferro, caracterizados pelo fato de ser provido de um encerado, almofadado
TERMO

/4 2

177.880 de 16 do março de 1966

ou não, apoiado em molas espirais, colocadas ao redor do conduit, ou de /

Requerente: REITZ & FILHOS LTDA. - RIO GRANDE DO SUL

'Privilé gio

de Invenção: "NOVO MECANISMO Mó BANCO MO MOTORISTA"

um colchão de algodão, apoiado 'Obre uma esteira metálica.
"onto.n 2 1 do total de 6 pontos apresentados.

REMVIRDICAÇOES
- Nevo Mecanismo do Banco do motorista, caracterizado pelo fato
de

sor constituido de

uma formag g o de trilhos dispostoe longitudinal e

FIG.1

transversalmente. Os tranverrais fixos na armação do acento do banco e
ce

longitudinais

fixos na parte inferior do mecanismo (chapa com pé do

'banco); trilhos lates nos quais' acha-se montado um cohjunto Mecânico--

M.6'g al, formado de: a) roletas

con4untos ao regulas. dos movimentos

as regulagem da posig go do
~ate dos
goras

matado cm suportes; b)
longitudinais • traneversaie .1

104Vele em
•ixo

TERMO N2 178.744 de 15 de Abril de 1566.
Requerente: DRESSER INDUSTRIES, INC,.-E.V.A
Privilégio de Invençao: "PROCESSO DE FUNDIR METAIS"
Reivindicacaes

encosto do banco; e) chapas com posição de

1 - Um processo de fundir metal em molas° rs-

movimente tranVerealo IJngit-Jrais; d) alavancas aciona

ts53.2no5 anms rlars1 , Aade dê operaçaes de :fundição, cada uma proll:

doe conjuntos longitudinal e transversal e
MO ao encosto do balaço; e) aupOrte braçadeira,

de regulas:em da posi-

zindo numa ,5n i ea fundiçao um ou mais produtos fundido cada uni -/

receptor do .pé do ban

idêntico á uma fundição de qualquer outra operuçiio.carn

sriusdo-

9 7 1 i911

DIÁRIO OSCOM:

Quarta-feira 5

"a g ioto de que em eade operagio de dUad600 rem O molde lesme
tal tende uma ta difesibilidade *baios e Moa, de modo a 21614
ter a ova integridade st4 o inícto do' ponto es solidificado, pa+
saa.conformar-ee com o metal qUA aí 4 !fundido.' fundindo o ditem,.
leI no dito molde, e gastando o dito Molde ma dita operagão.de
atund•oão, libertando a corrida de produtOe fundidos da dupendsn../
lia de preoieão sebre a vida de ua molde além da dnica operaoão.i
;ta qUal.O_Adorld0 molde cata sendo veados
nato no 1 no total de 1T powios apmesentam

ofoétatilia eareebeeleede pie entorsander

uma glaciam garal motAltea com k

deeeeho adequado, em via euperrfele da qual 4 a* plicada centralmente, sol.
Gd% por •xemgo, uma outra poça metíliea dobrada centralmente para pro:d
.11CN UNO Canaleta internei, cuja Dorgae de face externa é a que 6 moldada /
k

dita placa metíli 'ea inicial.
Ponto O 1 do total de '3 pontos apresentados.

:toa.

E
ri G.1
XlIMO ia 181.287 de 14 de. julho de 1966
liequermate: GALOCHA, MODERNA S.A. = GUANABARA
MOdilo Industrial: o N0170 MODÉLO DE BOTA.GALOCEA!
,RRIVINBICACDES

TRAMO NW 3.e0.822 de 30 de junho *de 1966
Pequerontes LANOFII DO BRASI.L .S/A. ... SÃO !PAULO.
'Privilegio de Inveno go ".APERFEIÇOAMENTOS lül PLATINADOS PARA MÁQUINAS DA.
.,
TRICOTAR 'MANUAIS OU MOTORIZADAS"
ZSIVINDICACCRa 1
I, .. 0APERPEIQOAMENTOS pi nagru pos, Rga . g4unis. tz TRICOTAR mog

3.wtha novo modi'ao de bota salocha,.de material fléx1=e1, nter
gral, de -preferencia borracha, sendo dito Moddlo compreendido 0, um cano',
peculiar Is ' bctas, e uma parte de cobertura de pé, caracterizado pelo faw
to de que dita parte de cobertura de pé i'constituida por uma altura rilia
dal correspondente a altura média dos sapatos.
Pontona 1 do total de

4

ponto! aPreecutadas4

Ale OU MOTORIZADAerearacterizades.pelo fato de a extremidade oposta ao
talão de cada lÉmina apresentar-se pog wil l termínal,aroleado em curva no
sentido 'inferior, terminal Êste que possui um.rasgo,longitudinal que acAm
panha a curvatura do termin91.0 possui nm . suporte.ou alma interna encai.
I

'.

mando mola cilíndrico helicoidal para a retancão ou retorno anela:as áa ..
platina apOs ser acionada pelo elemento d carro da méculne
Ponto n c 1 do total de 2 pontos aprSsentadOs.
• 1

T tamo

1:72

180.346 de 13 de junho de 1966

Requerente: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY-E.U.A.
Modelo Industrial: "NOVO MODELO DE FECHO OU TAMPA PARA UM RECIPIENTS
APLICAIOR OU DISPENSADOR SOBRETUDO DE MATERIAIS PULVERULENTOS*
REIV:VDICAÇOES

1 - Nevo modelo de fecho ou tampa para recipiente aplicadOr Ova
dispeneador sobretudo do materiais pulverulentos, caracterizado pql*

TÉSNO Ne 1 80.736 da 24 de junho de 1966
Requerente: NcRDIA OBTECO,ORIENTAÇIO TÉCNICA' E EQUIPAMENTOS COMBOIAIS SJA
le e GUANABARA
Privilegio de Invenção: "SUPORTE PARA E SISTEMA APERFEIÇOADO DE DIVISOESi
EM BALCDES COMERCIAIS*
REIVINDICAÇDES'

Suporte para sistema aperfeiçoado de
NI1 to
,

d1.vis5es

para ba1o5es

fato de compreender, em conáuuto, um corpo de feitio geralmente circw
lar, aplicdvel ao.prdprio recipiente, que apresenta aaas abas conoan....
tricas, viradas para baixo, ligadas entre si pela parte superior, ge.•
ralmente de canto arrendondado, em cujo corpo se encontra aplicada=

4 integral com o mesmo, um disco de fechamento do recipiente, diepoa=
te horizontalmente que tem, num ladÇiextremo, uma . pluralidade de Oriji
ficios .que pOd er m. ser obtirados pur meio 6:s uma placa obtuiadora que=
deslisa por ' etbre O 'referido disco e que esta encaixada nua reberdo - •i
' reentrante áa beirada do Corp (. ) Oircular.

,.

*.

.

e 1, 4,-

,:n nci•

MARK) OnCiAL

15.7 O el,.acta--e:tF,

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido, depositado.*

E.U.A., em 13 de dezembro de 1965, sob n9 D-161,.
"o onto nA 1 do total de 5 pontoe apresentados.
6
4

Maio de 1971

111
chadoe periddicamente com o auxílio de impulsos de empuxe a piei
odos de tempo, temporariamente deslocadas entre el para 'aterre.,

ptores vizinhos e coincidindo entre ei em caco de •xietIncia
de mais de doie interruptores enftze os qual* os eituam outros le
terruptores em ndmero impar.
Reivindica-se a prioridade ao cerreepondiate
pedido depositado na Alemanha, em 14 de Dezembro de 1965010'W e M2
$ 100.954 IXo/21 e 1.

--

Ponto til? 1 no total de 16 pontos apresentados

Fig,1

.FIG. 1
TERMO 142 185.263 de 9 de Dezembro de 1966.
IMquerentet GENERAL MOTORS CORPORATIOR-E.U.A.
Wrivilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM UMA COLUNA DE DIRE.
go DE VEICULO, MECANISMO INTRODUZINDO OS MESMOS E PROCESSO DE .
PABRICAÇXO DE UM TUDO REBATIVED PARA ' 0 MESMO".
eivindicacães
1-Aperfeicoamentes em uma coluna de direção de
lidiCU10, Caracterizados por um eixo de direção teleecdpicas co'Unindo operativamente por uma extremidade a uma Caixa de dire
fie e pela outra a um elemento manual de direção, por um arran.
10 de montagem do dito eixo ao veiculo para operação normal demita de direção através de volante manual . de direção, e'poC um
UOMento tubular absorvedor de energia disposto d volta do mee.
o eixo para absorção de energia durante a telescopageM do eixo
MO elemento é feito como uma malha de tiram entrecruzadas4.p
Usa pelo menos naa . partc das qual° eindo diriglOss não'paralola
Bente AO eixo do dito eixo, a malha das dittae tiras sendo feita.
te M040 R ceder estruturalmente face á aplicação de Um dado

TERMO NA 128.704 de 25 de abril de 1961
. Requerentet SOCIETE wznarao-cuilaz z u rro-11,834WINIC ar OS à
ODEIES ILECTRIQUES D' URINE - FRANÇA
Privil4gio de Invençãot 'I COMPOSIÇIO. DE CRIOZ1TÀ 31ETCTOklI1IO0IS
SO ARBRFEiÇOIDO PARA PREPAR1 -Dl"
SEIvisDIcác0st
- Csaposiolo .de criolita •intética, caracterisadepor ter a44
forma dó um aglomerado de oriataie, coa uma espessura de 60,s:430
micrene, oonetituide de várieN fluereto: de alumínio.* de oídio, tem,
que paravam razão de 2 stolíe'de 1113 , &razão de ~miam'
la de 5,5 'a 6,87 'atam& o que poetai. facilidade exoepoi•naii de MINS

0.4

pacto ao mesmo eixo e em seguida a suportar uma defor.tação ii1o2

taçie, lavagem, Isectlgeet I escoamente.

Uca eentrolade para, absorver o mesmo imíttete.

Itioivindita-se aprioridade do oerrespendénis lento mialtirop
Ala Franga ca 11 de siai, de 3.960 4013 MI 8264064
Pente ne 1 do tetal de 2 posa

Reivindica-se a prioridade do correspondente Dj
Ude denoeitado nos E.U.A. em 29 de Abril de 1966,sob o n í1 546,
!Ponto ng 1 no total de 13 pontos apresentadoe.
.e7

ThE0 NA 138 .445 de 25 de abri/ 40 1961.
Reverentes OCOTT RAM COMPAWm.m.ELMAp
priv114tio de salte:12h: ',PROCESSO PAU AUBUSYTOMITATIL0

Bannic*actss
2, • Um proceOSO Para acabamento

de

papel caracterizado per preta

gr o alisamento na superdcie.do papel revestido seanarlar a espessura

de Mesmo mi reduzir substancialmente sua massa compreendendo ea dequtineill
as seguintes partia' a plicação4..! uma co5P00100 Para revestimentos_no
eido fibroso do papel, da qual são principais Empo:lentes usi corante Mine
ral le um adesivo hidrofilico que 84 liga adie e-cularasist:ncia,ao.des.,
IMMO es 165.333 de 13 de Dezembro de 1966.
SeqUerentes SIEMENS ARTIERGESELLSCHAFT-Alemanha
Wix114,510 de Inveaniet "RwISTRO COMARDADO roa IMPULSOS DE EM.
PROPRIO PARTICULARMENTE PARA SISTEMAS MULTIPLE/ DE TEMPO"
ReivindicacCies
1- Registro, comandado por.impaxo, CaraOteri.
eltle fato de que apresenta, em forma de equilibrador, doia#1011 eendutores 3 ligados aos seus banca de entrada e ti-aspes-,
Ma por condensadores traneveredis, entre os quais se realizam,infuleo; comiteneaçãee de energia, c.a-rondadas prr-itMtrrupto',es
Mn doe 'tios condutores e cão f!
tato
M 124 We deheM

baste varia inversamente em proporção cem seu teor em umidade] reatitulde
do por secagem a resist4ncia das libras do referido tecido demodwcue
sita a'eampressão de um determinado cilindro de alta prenoto ceai perde
substancial permanente de massa; controlando o teor de umidade doditort
vestimento a fim de estabelecer uma zona em sUe ' supetficie far3,o iate"
áista onde a ' resistoinela ao eabaste, aa referida com posição, iieno.r 44
que as ftirçall de deebastamento abaixo da super.dcie
poLida de 1cabament0/
se contacto com as áreas levantadas no re rorido, rmatlausitto quando tale 4)
saco suficientemente 'para evitar sua aderencia na referida !aporfieis 'de/
acabamento e quando a proseio entre o revestimento e a super/leia& agite
bamento 41menor do que a forte preesão do cilindro que faZ a referida

rme

dução de massa; fazendo o referido' papel revestido passar contlnuagente4
Arav45 da prensa entre ma cilindre ounorti I Ma

tuba '4U149 RMnyegfig

DAPdO OFiVAL (Seçft

C..artr...-le'ra 5

cie polida de acabamento para o lado do revestimento referido; manter4o /
na referida prensa a pressão operacional do cilindro entre uma alta pressão, menor do que a pressão do rodução de assa, suma baixa pressão /
maior do que ai pressão na qual a fárça de desbastamento aplicada para bal

Maio de 1971 1921'

1 - Aparelho secador de roupas, caracterizadO por um /
' chassi_ que suporta um sistema de ror:iate:leia •látricae, aonde /

xoobre as áreas levantadas do revestimento suplanta a resistOncia ao /

que a superfície interna de chacal está guarnocida por superfi
cie rollotera, eando as facoa late:raie do chassi dotada° de pai

doabasto da reforida composição na aludida ona; em razão disso, devido /

de pentágrafea interligados entre si por varetas nos pontos ar .

ao desbasaamento feito, das arcaz Isvantadas, para baixo, á área total do
ccusato na prensa entre a dita supordeie do acabamento o o revestimento/

tieuldvoie homólogos, o á eetabilidade de abertura doa melemos 4
realizada por vareta, de ganches impedientee de artieulaçiew/
Calco ponto apresentado./

pre::ressivamente aumenta com a passagem do papel pela prensa; e man'ondo/
a paeasão operacional do cilindro sabre° referido revestimento na prensa/
atá maior proporei* de superfície ser azula trazida ao contato com a ref£
ride superfície do acabamento; pela qual adita ação de desbastamento aplaina a referida superfície de revestimento sem determinar densificaeio
interna ou perda destrutiva de massa.
Reivindica-se a pricridade do corre:pendente pedido depositado
.nos Estados Unidos da America em 29 de avi'sto do 1961, wob no 194608.
Ponto n9 1 do total do 12 pontoe apresentados.

'TERMO N° 146.061 do 11 de janeiro de 1963.7
Requerente: CIA TEPIRMAN DE ESTOPAMENT05./à0 PAULO./
Privilégio de Invenção: PROTETOR ARTICUIÚIMHPARA P19 DE NISVEXV
.EM GERAL./
Reiviadicaçãee./

TERMO Ri 138.506 de 26 da abril de 1962,
.Requoronte: NUM INTERNATIONAL, INC. E.U.A.
Privilégio de Invenção: 'APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO QUI:MICO PARA Á
n3212410 DE ÁCIDOS DIBASICOS, A ?ARUÁ pB CICLO-ALUNOS"

1 - Protetor articulável para pés de /Ovula Na Proa,
caracterizado pelo , fato de ee aposentar por um orifício moei;
trica com o eixo central, sendo que a região superior 4o aeono/
apreeente um estrangulamento esférico Perfurado mmm.OsmA Terldomp
cal qu e passa pelo centro da base./

REIVIRDICAC5E3

P
1 - 1porforlipeauento em processo quimiao.para a preparação de Ui
dos dibdeicoo, a partir .de cicia-alcemos, caracterizado por comprei
ander em conjunta , • reaçío de um cielé-alcano com oxigénio molecu-

Ponto n2 1 do total de 5 pontoe apreeentadO0ai

plo‘..//-0

lar gasoso, em presença de um camposto do boro, capaz de, durante a
roação de oxidaçío, reagir com o eiolo-alcanol formado; a recuperaaio de uma fração contendo cible-alcang; e a oxidação do ciclo-aleanol, para formar e correepondente ácido dibásico.
Reivindica-se a prioridade do ourrappl;ndonte podido, depositado
nos E.U.A. em 27 do abril do 1951, sob te 105.904.
• Ponto na 1 do total de 11 pontos apresentados.
tramofli

140.260 de 22 da junho de 1962

Requarente: TER B.r. GOODRICH ~ANY B.B.A.
Privilégio de Invenção: "PROCENRO PAR.4;PDEPARAD RESINAS DE POL/1
'DE CLAMO DE VIMA tEUFICAMENTE ESTÁVEIS E DE FÁCIL PROCESEAMIRTO'
REIVIRDICACtES
1 - Processo pare preparar raoinee de pai-Imer g e de cloreto de vinils termicamente estávoio e tácilwanto proa:asp .:aveia, carecter-ksa
do par oompreender a polimerizeção de mma mistura monomérica de 70%
a 10 em
^,% péeo, de cloreto do vd.uila .ylo 0 . a 30% em peno, de pelo
nonos um •ut r. o menênoro polimerizável em água e com egitaçie, na
presença de um g abes ineolável como datas eauleionante
Reivindica-o* a prioridada do corrOspondente . pudide depositadona* E.U.A. em 22 do junho de 1961, *Oh,' ne 118.770
Ponte as 1 do total de 7 pontoo aprozontaloa.
N O 144.736 de 19 de novembro de 1962./ .
loqueranto: GEOP7REY DANIPI PITUIC1C LeZVSJTSaL./SIO.PAULO.,
•
Privilégio de Invenção: APARELHO SECADOR DE ROUPAS./
rimo

TERMO NO 147.497 de 8 de março de 1963
Requerente: DUNLOP RUBBER COMPANY LIMITED - INGLATERRA,
privilégio de. Invenção: "APERFEIÇOADO PROCESSO DE PABRIC410 DE Vai
TER MOLDADOS, COM CONFORMACK0 RIO-PLANAR*
REI VINDICACOES

1 -Aperfeiçoado processo de fabricação de tapites moldadONg
conformaç6a. nÃo -planar, para cobrir pisoe,. oompreendend0
.moldagem de uma base de material plástioo molablvel, caracterizado niii)
lo fato de' massa órosa ou de li000e mar aplicada a uma auperficis
da base, coberta com um adeeivo eob • ação de um campo eletreatlitke
co antes da moldagem.
COM UMA

Reivindica-se a prioridade do eorreopondento podido. 440411L,
indo na Inglateri im 9 da mn
at de 1962 sob r'
Ponto no 1 do total de 7 pontos apresentador:.
ea!

tr;1

a

m

()a
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TERMO NO 147.518- de 11 de março de 1965
&ignorante: FAUSTO RAFAEL TRAMBUSTI - 510 PAULO
PriVilásio de Invenção "NOVA DISPOSIÇXO EM ASSADEIRA DESARMIVEL E ECO.
310/410.1 PARA Zuns pramEivricue
23WILDZAM

Maio de 1971

t-N cUjas extremidades anteriorea se apoiam sare rodado
(4), enquanto que as extremidades opostas formam duas alças (6) em •
forma de alavanca e por ter disposto na extremidade do encOstw(A)
par de chapas de aço (8), ou outro material, dotadas com várias-iam
.nhuras (E) inferiores que . se adaptam em barra horizontal (9) apoiada.

NOVA diSpOS140 era Awkadeira desarmava' d económica para mas .
NAS aliMenticias, caracterizado peló fato dos suportes do prato da mas,

em barras verticais (10) presas ao. eixo (5) das rodasle por "ter prisi
, na mesma extremidade do encOsto (A) barras metálicas (11) articuladal

Ca formarem, superiormente, uma dobra em ângulooreto cuja base plana .
se destina ao apoio do referMo prato:, suputed tsses poÇando formar .
peça separada dos- p4s do difusor de calor, ou Peça Unica cornos mesmos

que sustentam um bastidor de tecido, prefe rencialmente, e o qual for.
ma um chaptu ou guarda-sol (12); e por possuir o descanso (C), em sW

Zole

• inda, apresentar uma dobra sabre si mesmos, de reftrço, e um pro

lonsamento em degraus para o interior da T O
' rma, coned.tuindo apoio
-, os pratos menores.
Ponto nc 1 do total de 2 pontos apresentados.

•xtremidade inferior, um par de placas (13) . dotada5 com várias ranhouj
ras, que se aditam em eixo horizontal (14) fixado-ao esqueleto (3).1(
por poder ter dispOsto sOba o estrado (2) um aColchoado (15) de plAl
tico ou outro material conveniente.
thico uonto apresentado.

TERMO Na 148.579 de 22 de abri/ de 1963.1
Requerente: MIGUEL MORRA./SÃO PAULO./
Privilégio de Invenção: SOlr COM ENCOSTO REMOV/V11.1
ReivindicaçOes./
-

Sofé com encOeto removível e constituído do usual

•a -crado de 11010 COM assento e quatro pés .verticais, caracteri.
zado pelo fato doe braços laterais com per:711 retangular, sobre

TERMO Ne 148.58 de 7 de maio de 1963

Requerente: SNIA VISCOSA SOCIETÁ NAZIONALE INDUSTRIA APPLICAZIINI una
SA S.p.A.
ITáLIA
Privilágio de Invenção: "PROCESSO DE POLIMERIZAÇXO DE ETILENO E ALFAS./
.OLEFINAS E RESPECTIVO SISTEMA CATAL/TIC00

-elevados ao nível do aseento, serem unidos posteriormente por
um painel vertical de nível superior comum ao doe referidos bra
çm./

Ponto n: 1 do total de 4 pontoe apresantadoad
.

.

REIVINDICAÇOES

1 . Processo de polimerização de etileno e alfas-olefinas e res./
pectivo sistema catalítico, caracterizado pelo fato de que a polimerisa
ção se efetua em presença inicial de um sistema catalítico, compreendefl
do um sal complexo de tricloreto de tittnio-tricloreto de alUMInio, coM
a fOrmula geral TiCI3 . n A1C1 3 , um metal mais eletropositivo que o alu,

mínio, e um agente complessivo orgânico.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado ta
Itália em data de 7 de maio de 1962 sob n s 9.052/62.
Ponto no 1 do total de 28 pontos apresentados.
TERMO NO 149.829 de 12 de junho de 1963
Requerente: LUIZ ORLANDO MURGEL - S10 PAULO

Privi14gio de Invanção

"NOVAS

DISPOSIÇOBS EM ESTOJOS PARÁ BASTI° ASSO

DORANTE OU SIMILARES'
vo7ky.//-45

1

TERMO Ne 148.690 de 25 de abril de

&quarenta: BRINQUEDOS PLAY-GROUND LTDA.- 510 PAULO
hivilígio de Invençío " MOVAS DISPOSIÇOES EM CADEIRA ESPREGUIÇADEIRA
* UM DUPLA ARTICUI410"
REIVINDICÃOCBQ

n,. NROV18 MSPOSIÇOES EM CADEIRA ESPREGUIÇADEIRA COM DUPLA AREI.
MV/Mi" Caracterizadas por ma eetrado - dividido em enceto (A),as-

todos artiouladoe entre cons,tituido de g
Jia estrutura (1) dotada, superiormente, com es t rado de madeira (2); e
tato (13) e

~ano (0),

aell ¡MIM IMO Utlfilighe

feita em .31.0 (D) fixado entre um esque.

REIVINDICAGOES

1 - "NOVAS DISPOSIÇOES EM ESTOJOS PARA BASTI° DESODORANTE OU SI41,
LARES", caracterizado essencialmente de uma base (1) abre a qual a.
\
oha- se inocrporada uma projeção
circular (3) p oriaricamente rosquea...
da e a qual é encimada por uma proemiancia (4) com borda saliente, .

sendo que, do centro denta base projeta-se para cima e verticalmente,
uma haste rosqueada (5); e por ter encaixado na proemintncia (4),atra
vta, uma canaleta (7) apropriada, um tubo cilindrico (6) provido, ui.
feriormente, com uma série da sall;ncias (8) externas, radiais e comcordantes, sendo que, ao longo do corpo do cilindro e internamente, A
xistem duas proemirancias convexas • verticais (5), ou dois rasos sul
cosl e por ter atarrzxado na haste (5), at.2av4s um furo filetado (17)

um receptáculo (15) eircular .provido com duas cavidades laterais, ou

dois P/1108
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qUe Ne enealxap eu nas proeminencias (9) ou nos sAl

ternamente, degrau circular mediam', que assenta

sfime e eórd:o perift:

cos; e por ser o estojo provido de una tampa cilindriea (10) cuja bor

rico do bico; a tampa possui prolongamento superior afilado, de maneira

da interna é filetada para atarraxaaento na projeção (3);
e Por apresentar logo acima do .rosquiamento (12) uma saliencia (13) com bicos -

gue a MIA parede interna tem curvatura coincidente
eco a curvatura do /
prolongamento do bico interno.

radiais que se engrenam com as saliencias.(8) do tubo (6).

oAnto ne

1

do total de 2 Pont.OW aPresentador

%leo p onto apresentado.

•

1

TÉRNo Na 154.024 de 24 de outubro do . 1963
Requerente: PIRAGIBE STEPULSKI . SANTOS, SU ZANO SIBPULSK/ SANTOS E PERCIAIKÇ

TÉRNO No 150.555 de 5 9 de julho do 1963
Requerente: V. R. GRAU & CO. m E.U.A.

RO SETEMBRINOSANTOS m m PARANt
Privilégio de Invenção: "COMPLEMENTO DE UM PROCESSO DE ODTENg0 DE IMMHDfth

NA CINENkfagullA, ZN TERCEIRA DINENSIO*

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM DISPERSDES RIO AQUOSAS DE/

REIVINDICACO24

BORRACRA.POLIMERO DE CLORETO DE VINILA*

E3avINDICACDP4
1 - Aperfeiçoamonto em dispersass ou composiçUs de borraoha e pg
limar° do cloreto de vinila, escolhido do grupo consistindo de.cloreto/

F10,1

1 . COMPLEMENTO DE DM PROCESSO DE OBTEE0(0 DE IMAGENS, NA CINEMA.
T IGRAPIA, EM TERCEIRA DIMENSIO, caracterizado por possuir difusor de lua/
1:ternamente fixo entre as lutadas e a tela cinemato g ráfica iluminada,
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.

de polivinila e um copollmero de cloreto de Vinila, em um meio disper-/
tante volátil, orgAnico, 1í;u1do aio solvente, subatancialaente Oda a
borracha • todo o polímero estando presentes , na forca de partículas dig
cretas dieparens, dita borracha tendo originalmente capacidade de for-/
alar uma dispersão aquosa que produzirá uma película ~ante quando secada sob condiOes de formação do película, 'em um coegulo tenaz', coesivo,
quando coagulada com agentes coagulantes convencionais, caracterizado /
peio fato das particulaa de borracha da referida dispersão conterem nela* absorvidas, uma apreciável quantidade de' pelo menos 25 Partem: de /
um agente intumescedor liquido, orgénico, vcaítil, para a borracha, tal
quantidade sendo expressaem relação ao pr6prio pelo da borracha que 4
.de 100 partes, sendo a proporção do polímero de cloreto de vinila una /
na escala de 10 a 100 partes.

Reivindica-se a prioridade do correspondente podido depositado /
nos Estadon Unidos da América cá 6 de julho do 1962 sob no 208.093.
Ponto nel 1 do total de 7 pontes apresentados,

ThE0 Ne 156.217 de 25 de outubro de 1963
Requerentes IlLOT PU DOBE/SILO/A INDeSTR/A II COMÉRCIO= a $10 pot°
Priviligie de Invengíos aJKAW TIPO =ALÇO DESTIMA 1 TÁNPIS DE CANE./

21S-TINTEIRO, LAPI8A7RAN, ESPEWORIPICAS E COE
TÉRNO NO 156.215 . de 25 de outubro de 1963

ousem*

Requerente: PILCT PER DO BRASIL VA INDUSTRIA E COMÉRCIO a a 010 PAULO

palvinbxmoza

Privilégio de Invencão: "NOVO TIPO DE RECIPIENTE DE TINTA,DE CARIMBO"
REIVINDICACOEQ

.

MOVO 2/P0

DE Aim. ourIguai, TAÉPAO DE CANETAG.TiNTEIRO, LA.

PISEIRAS, ESPEROORIPICAS E CONGÉNERES, caracterizado por a extremidade/

1 . NOVO TIPO DE RECIPIENTE DE TINTA DE CARIMBO, caracterizado pg
10 fato de, na abertura do rocipiente, possuir, encaixada e incorporadas

2:atra em abertura concordante realizada na exNremidade da tampa, proje.

por qualquer processo, uma peça do material Plástico ou de outro mate-/

gíttb essa dotada de: rocavamento que oG apSi g no extremo superior da refg

rial adequado, cuja extremidade externa prolOn ga-se para fora, atiladamente, de podo que a parede da extremidade desse bico 4 mais delgada, /

rida abertura e rossuindo, na parte interna tampa, outra DraPi 2i e coa
traposta ao corpo da alga PrOpriamente dita, na qual encaixe para az

permitindo fazer um furo nessa região do bico; pelo fato de no bordo ag

sentamento de uma mola, : esta em formato de m r0 e dobrada *R Angu/o muss

terno da peça ter incorporado cordão periferia°, que assenta e se incot

contraposta 1 extremidade livre da alça possuir projeglo laminar que pg

de nasua som mediana, de modo que to dois ramos desta encostam.se me

pora ao bordo superior da abertura do recipiente; pelo fato de a parede

parede interna da tamA41 sendo o referido dispositivo isolado .o retto/,

do reci p iente possuir parede flexível; a tampa do recipiente poseul,.ig

do espaço interno da teepa por 41100 ortogoaal ÀS SUMI pared4de

1924 Quarta-feira
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Ponto n a 1 do total de 2 pontos
•1

I

111214Watad08.

FIG.

b

W12t40Má

In . 38â

eo descalce de

.

Uquorontet and1.10 BILV2ISAGOnaliVES m 250 pffilt)
Privilegio do Invengot ni èaÇAS"DISPO~ MdTRUTIVVRIWW2lanah

AP 8 7 f/

714n/Calla
1 . NOVAS DI813 0910E8 CONSTAR:MEI ~moas MUNO" us.-P
feccionadác em material transparente cra Mo, igualmente eolortdo eu ree,
4
37'

9ERMO No 14.855 de 26 de novembro de 19631

fato de g o apresentarem com bases
caso quadrados, retângulos, ofrculos

caracterizadas pelo

segundo Atguas

geosetricas tais

ou

elipoeo, a

"fo

corpo se afunila para O alto, em cone ou pirtimide, apresentando, toes:VII!'

Requerente: DOMENICO CARRIERI./SIO PAULO,/

o tapo formado por tira ou falsa gehatada onde ei aplicada atada etetrfkg

Yrivilógio de Invenção: ESPREMEDOR DE LARANJAS ADAPTAV

LI -

nica ou fechamento similar.

QUIDIPICADORES./

Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.
—si

Reivindicação22

1 - Espremedor

de laranjas adaptava em liquidificado.

r 2Tee. Caracterizado por uma bane adaptável aObre o cabeçote do aqumínio, a qual, na sua parte interna, aloja um pino vertical /
sue superiormente 6 solidarizado ao elemento giratório espreme Sor o, inferiormente termina em cruzeta adaptável em convencia
maia oruzetae de liquidificadoree./
Winto Ao 1 do total de

3 pJztos

VIG.,

apreeentades.f

TERNO N o 159,242 dg 18 de Maie de 1964.
Requerente: PRANUISCO YERRER GREGORI-São Paulo;
Privilógi p de Invenção: "NOVAS DISPOSIOES CONSTRUTIVAS Ed OU RELI

TIS A POLVndIZADORES".
ReivindicaçOes

'92RMO Na 158.196 de

7

l-Noyde eieposiçZes conetrutivac eu ou

de abril de 1964

vae n pulverizadores, estes compreendendo fracao preferivelmente .

:Requoronte: NETALORGICA NARIOTTI S.A. c = $IO PAULO
thlvildsio de IwrençEo: •NOVO TIPO DE

de. caredeo flexíves dotados de tubo interno, de elevação do fluido

MAÇARIW E PERRO DE SOLDAR*

e fixo s e um suporte interno ao gargalo do reoipionte, caracteriza.

REIVINDICACOES

2 . NOVO TIPO DE MAÇARICO E PERRO DE SOLDAS, 'caracterizado por

das pelo fato do que o gargalo propriamente dito do frac:ie .:5 r000.
/

(áêr formado por um cabo, atravessado lon g itudinalmente por um condutor/.

Oe gás,

ate a válvula frontal disposta inclinadameite

'fl40a Válvala f,

pa onde

sim p lesmente

=registre de agulha

e

à elo,

a

perfurado, sondo

que

Sendo quei:

G

euperiorsonte

/tal bico se aplioa sobre-tamPa a e l e reequa-,

adi:: e datada junto ao fundo; nas paredes laterais. de abertura eu DOOffili

rosca extir-

se adaptam os bleoe, sejas para acetileno eu gerador

g @ti seja para

berto por tampa a ele rocqueada e com bico central

orifício

de

dwutrge.

40 Carbilrja

o uso do tavola(' domo ferro de soldar, soa a adaptaçao

rosto na 1 no total
/

i

Aãae pontas em orifício,* respectip o rissdor defronteft abana de bico.
Yonto n a. 1 do total de 2 pontos apresentados

/."
,

"NRV"'NP7°-

FIG.1

de 3 pontoe aproeentadoe.
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egaso #0 157415 de l g

de março- de 1964

TERMO M R 159.180 de 14 de Maio de 1964.

Requerente, SOCIETE RHODIACETA ...FRANÇÀ,

Requerentot JONAS DE SOUZA MORAES-São Paulo

árivilágio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA O ENCRESPAME

Privilégio de Invenção/ "CARIMBO DE BORRACHA 001 BLEMEN208ituranip

VO DE FIOS TERMOPUS1I0054
ReivindicacZee

REIVINDICACDES

1 . Aperfeiçoamenio em processo de ' encrespamento de- filamentos /
1- Carimbo do borracha 00m eleMentee MUUTeie, *Mb

tsrMoplásticos mediante acumulação. e comPressão num espaço restrito no/
qual se introduz um fio em um recinto por meio de uma corrente A0 flde

ando por base a que em fixa placa de borracha us5.,
pelo fato de que tal placa se apresenta com

do sob pressão, aquecido a uma temperatura que permite a fixação d9 £10,
Sendo este Ultimo acumulado no dito recinto sob o efeito do fluídos, de
qual uma parte escapa lateralmente, de

°anatos/22h .

(Mane 01~1.0 U45-4

quais podem'be encaixar, por preesão, elementos iatoroaablívole de .

providos .
peia aplicas

borracha, formados por corpo priemátioo troneo-piraaidsl,
u4

maneira controlada, arava/

dos orificlos praticados na parede do recinto e . a outra parte assegura/

a progressão

Um

no topo de menor área doe eiaboloe a seroa re prodecidos
cão as marim!us.

do fio acumulado até a sua salda do recinto, processo tate

Ponto n e 1 no total de 2

3

caracterizado poro fato de se introduzir no dito recinto onde eles se /
acumulam, Um conjunto de filamentos qUe, bo menos na maior parte, 410

pontos apresentados.

re.r.

termoplásticos e rujo titulo global pode atingir 200.000 deniers.

ITTIICIIIN1111111111111111111111111

emeneneneweee

Reivindica-se a prioridade dos correspondentes pedidos deposita-/

1111~111111111111111111111111111

r
E113121111~11~11111111111

dos , na França sob n 2 s 929.113 e 929.115 aMbos de 25 de marçO de 1963."
Ponto no 1 do total de 4 pontos apresentados,

1111111111111111111121111111111111111

FIG.1

TERMO N 2 159.340 de 21 de Maio de 1964.

TERMO R2 159.211. de . 19 de Maio de 1964,

Requerente, MEDI° TAGLIERE-São Paulo.
Requerente/ /MARTE- /NDUSTRIA E COmERCIO IDA. .-o Paulo .

Privilégio de Invenção; "NOTO SOPA . - CAMA ELLSTICOm.

Privildgio de Invenção/ "TÁBUA DE PASSAR ROUPA CONJHOADA A CADEIRA",
gelvindicacZee
'Reivindieacães
1-Nevo eofá-oama elástioo, caracterizado pelo fa-/

1-Tábua de palmar roupa oenjugada a cadeira, oaratle

ma,
pie está
em perfil do

to de se apresentar constituído por um eneasto fixo solidário a

terizada pelo fato de que o encopto da cadeira se apresenta na forma de tábua alongada que se articula, com p osaibilidade de banoeler

estrado superior também fixo, êste Ultimo apoiando-se ehbre

em pinos que atraveeeam as laterais fixas ,ylo encosto, sendo que co...

de cantoneira ou outro similar.

táliooe ou ou-troa sendo que os anteriores se apreeentem

por sua vez que se apresenta com articulação anterior, a qual permi

Ponto n 2 1 no total do 5 pontoe apresentados.

te o rebatimento do mesmo para o alto, p reatando-se de ancora partia tábua, quando levada a mesma á horizontal, estando previeto pina-

i

ou batente na borda livre do assunto enoontra-se deposito para a -/
guarda de diferentea objetos.
.
Ponto sk 2 1 ao total da 2 p ontos apresentado*.

TERMO N 2 159.413 de 27 de-falo de 19't
:Requerente: HELIO T.AC£ERE-S -tio Nulo.
P rivilégio de Tnvenção: "NOVO CONJUNTO ESTOFADO DE ESTRUTURA 10202I0,
Reivindicaolee

/

., ..têvo conjunto estofado de estura mutáva",. (mel
rsctedo pelo fato de um conjunto estofado usual como poltrana, dl

rã,

ou outro similar qualquer,

ser realizado mediante montagem .

de elsmeatoe ee20,doe i guais em formato earalelepipoidel, revestidos

1-..):AR;0

OFICIAL

(Sieç'6'
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TERMO Ha 160.588 de 25 de junho de 1964

mr,) couro pUctico ou outro tlaterial ndLquado qualquer
Ponto n2 1 no total de 3 pontoe apreaentados.

Requerente:

LEPEOR.:COMÉRCIO DE PLÁSTICOS LTDà = m 5X015ATLO

Privi1ig10 de . Invenção: "ARMÁRIO PORTÁTIL E DESMONTÁVEL"
REIVINDICACCES

-DmInio PORTÁTIL E DESMONTÁVEL, caracterizada pelo fat* de

coa

preondar poça em forma de "C* formada por base ligeiramente dobrada na
Parte modiana, sendo que os ramos laterais são formados por pares de ta
boa providas de ponteiras ou simples redução de diRmetro que permite o
encaixe dos mesmoenas extremidades tubulares' adjacentes, senda que os
tubas' superiores interligados' por travessa, enquanto que as extreraida-,
dos superiores se apresentam alargadas permitindo o encaixe das entrem/
dados dobradas, voltadas, para baixe, de hastes metálicas em "U*, com a*
abas, atraweasadas por oriffeios que permitem a passagem' de parafusos f
que sa prestam ;, fixaçim da sapatas formadas por .hastes metálicas lige/
rasante' arquaadas, senda asse conjunto, devidamente . articulado, ?acabar,
2ERMO N2 159.486 de 27 de Maio de 1964

Requerente: HANS IORENZ.STAXATAR/NA
PrIvilégio de Invençãot "NOVO TIPG . DE. AGITADOR DA ÁCIDA DAS MAQUINAS

t. por tecido pu plástico, pravidade fechos de correr.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.'

DE LAVAR ROUPA".
Reivindicaças
1-Novo tipo de agitador da água das máquinas de le
par roup a, conatituido daum+ tambarnorma dotado de pés °any:moionnie dispostas em vertical, no oontarno do cilindro, oaracterizado-

10

pelo fato de referido tu:bardo agitador ser, no tapo, dobado de vá
puxador composto de um punho vertical :moinado por um oorpo redondo
como uma oabeça ou maçaneta.
Éflico ponto apresentado

TERMO No 160.525 de 30 de junho de 1964
Requerente: GENERAL MILLS INC =
Privilégio de Invenção:

Ttig

DE ÁCIDOS GRAXOS INSATURADOS"

IG

REIVINDICACOES

A.

1 - Aperfeiçoamento em processo de polimerização de.ácidos.graxos

22Fad0 160.095 de 14 de Bevereiro de 1964.
Requerente: JOSÉ BEZERRA DE CARVALHO-São Paulo
Privilégio de Invenção: "INDICADOR DE INTINERÁRIO PARA VEÍCULOS
COLETIVOS".
Reivindictaçãaa
1-Indicador de 'itinerárice para veiculas- coletivos
conetituido basicamente por uma caixa quadrangular, aUatancialmen
te estreita, de tamanha ideal, com oà Brutos arrendadoe, de mate-/
ria1 conveniente qualquer, caracterizada por uma moldura rigida, dotada de doia suportea oweneaixea inferiores tendo as faces fron
tal e posterior conotituida por dois paiuéls tranolúcidoo ou opa-/
d6S onde figurem em letruo °lacas Ou trIalucidas, o nome das vim:que constituem o itinerdrio do coletivo, pelo fato da ser dotado •
iluminaçãO

"APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO DE POLIKERIZAÇÁO I

auperioree insaturadow, caracterizado por compreender o aquecimento dos
ditos ácidos, grazoo, soh pressas elevadas na presença de uma argila ep
tabilizada com um composto de litto outro que não seja o nitrato de Utio em quantidades interferentes, e sob condiçães de concentração . de ar
gila e temperatura S de polimerização-que se situam à direita da curva /
AR da figura 1, acima de 200 dC e mob pressães na escala de 0,28 a 17,5/
kg/cma.
Reivindica-se a prioridade do corr2spondente pedido depositado .1
nos Estados Unidos da kmárica'em 10 de fevereiro de 1964 sob n a 345.894o
Ponto nn 1 do total da 9 pontos apresentados.

/0
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Ponto nk 1
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2211110 Al 161.055 de 22 de Julho'de 1964,
requerentes panD IGDEINA.São Paulo
Privilégio .de Invenção: "NOVAS DISPOSIOCES APLICÁVEIS EM PASTAS".
BeivindicaçOes

Maio de 1971 1927

,to logo acima do treeko ~rem% tê certo '8,800 bbide dê fAilikala-A1
diante*
Ponto A2 1. do,total de 2:23,ont_okaprigettadOie

4.

4.

Em pasiae, oaraeteriZadoe Pelo fato de se apresen-i
*tarem nob a forma de um folha retangular inteiriça e prolongada ho-i
Xizontalmente, possuindo dois .iinoos vertia:sia de modo a formar Une'
perue

de largura igual e uma menor lateraláente localizadas
Ponto AR 1 AO total de 6 ponta apreeentadmt.

.51RMO Ad 162.80‘ de 21 de eeteabrO de 19e4
Eequerentet . =anã PERTUOL 1,TDA -.41763 ORANDZ

ÕKG
/rivilígio de' Invenção: "SUPORTE ROLANTE PARA annummaxami
nom, monas DE LAVAR ROUPA, MOVEIS Da manam

MIM.

PEIV/NDIOILOdES,

1 Suporte rolante para refrigeradora% Weaffism, mákulmimmki
se lavar roupa, mdveis de esoritdrio, aelailaree, earaoterieede*
por uma edmpanula doa, em cuja teme fixe:cr .a. um anele
14 vree de girar em tOrno,dos xe'spectivoe eixOna
~o NO 162.451 de 8 de eetembro de 1964
2equ•rente s UNoATU BESEFICIADORA DE FERRO N,AÇO LTDA.-SIO PAULO •
Priv-11410 de Inv.:moio : " APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A MAQUI=.

JAS LANINADORAS

*net= ee

_Ponto na 1 do total de 5
. p ontoe apreeontadOel

FRIO"
REIVINDICAÇOEs

1 - Ap erfeiçoamento, em ou relativos ia maquina laminadora a
earapterizado pelo jato do cilindro m6Vel eér montado entre as
extremidade, de um par de braço, em forma de 'cotovoloe que d mantido
de forma oecilante e à . guiem de alavanca em UM fulcro- previeto ata eu
a parte euperior 0 intermedidria doe referidoe.braçoe eaáo que, Ame

À

extremidade.: inferiores doe oitadoe bruço': aM forma de alavancae,são
previstas duae pontoe que ee apoiam e empurraM por meio de uma rosca
ou comando hidraulioo, o JOgo de alavancas que suporta o oilindro m!
Ponto único apresentado,

Ttkm0 Dit/ 163.390 de 13 de outubro de 1964
Requerente: DANOPIX DO ' BRASIL. S/A SXO PAULO
Privill6gio de Invenção: 0DISPOSTYTTO ORIENTADOR weibi udammar
,oma*
REIVI1jDI0Aed29.

1 - DiepOattivo orientador para maquina te
eawadip
Pazaso pelo fato de ee' conetitair yor uma série de tinut
'mais isoladas cudo oon¡unto . forma o Comeu/10 doa rm,44c da
nen*

e ear realia ggai sendo ole cada tira oorroavoçu
ê tanatepodladim
tratalbO. •
Pontá Ma 1 de
brerNienTr5e

No 163.167 de 5 de outubro de 1964,
Requerente, OTTO FRITS DE LA ROCA • SAO PAULO

'ÉS=

Privilégio do InvençRo: "NOVA DISPOSICIO EM

GARGALO DE

RECIPIENTES, PERM/TINDOA

GARRAFAS R

APLICAÇA0

ermos/

DE QUALQUER/

TIPO DE TAMPA"
REIVINDICACDER

1 - Nova

disposição

em gargalo de garrafae n outros recipientes pez
mitindo a aplicação de qualquer tipo de tacpa,
CoMoreendendo um trecho do
gargalo provido de rosca caracterizado poJo fato desse trecho ser dotado/
do reentrilneías vertical:5 Or pontos diametralmente opostos, sendo previa-

LU

utiamea putee sweejewffail

9
•11111114.* e.a(

01928 Quarta-feira
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5

provida Internamento de ema grande abertura centrai, acoapanke-'s-lhe aproximadamente a 00afiguração externa,.e igualáente com goarni
Ção flexfvel, dita abertura sendo contornada anterior e lateralmen7
te por uma, arma00 tubular em U, rigidamente fixada sabre a placa,

TP2M0 Ne 162.815 de 22 as setembro de 1964
Rer.,-;;:Ánte: BANCO DE M , SSCE0 d/s-elo GRANDE DO XORTZ
Boa •flo Induatrial: "TAli.0 DE CREQ0ES"

tendo as extremidades pOsteriores com ponteiras flexiveis, e ainda.'
1 - Tele° dz chequee, ca,:-acterizsdo pelo fato de mor provido
de uma capa de i,5'?tolina, co.usistente dobrada am ' cluaa parte., dota
8F

ini;eriorment) doe usuais 1 .itulos para lançamentos, h. guisa de •

caderneta canta-corrente, em cuja parte inferior lateral esquerda.
: finada. por meios apropriadoa, uma série de cheques,

84112

provida de um suporte transversal e articulado, também em formato 4
de " U m invertido ,e com as extremidades inferiores dobradas em S part.

a limitação de sua inclinação.
Ponto ne 1 dd Cota]. de N. ponto:, apreventadob.

cambo-

:o, Oestacavoia,
Ponto .“;

a, total de 2 apresentados.

TERMO Ne 164.2 2 1 de 3 de àunho de 1964./
Requerentes MASCAR RABUDO DE ABREU YILRO E LUIZ ANTONIO PARDO.
SÃO PAULO./
:-Crivildgie da Invenção: NOVA 2 ORIGINAL ESCOVA DE DENTES CONJUG1
DA CO* TUDO.PARA.DENTIFRUI0./

1 - Nova e original (tocava de dentes conjugada coa topo
para dentifrício, que se caracteriza essencialmente por ser comia
ItAMO NO 163.063 de 30 . de setembro de 1964
$IO
= PAULO
Requerente: VA/ANOTO S/A. PRODUTOS quimIcos E PARMACEUTICOS
PriVilíslo

de Invençãot 0 NOV0 TIPO DE TAMPA PARA FRASCOS EM GERAL"
REIVItDICACDRI

1 . NOVO TIPO DE TAMPA PARA FRASCOS EM GERAL, caracterizado Delo fn

tó de se apresentar por parede cilíndrica provida internamente de rosca,/
Ond a qas superiorme nte delimita estrangulamento diametral onde acha-se /
localizado Um par de projeOes laterais em forma de bicoi

tituida per uma eacOva (1) de comprimento reduzido sendo na
tremidade oposta hs cordas rosqueado um tubo (2) para guardar /
dentifrício e que serve também como cabo da escava, e uma temia/
(3) provida de presilha (4) cobre a escava (1) encaixando - se por
qualquer meio no tubo (2), sendo esse tubo feito de material fl n
xível ou provido de um pisteo acionado por uma rosca qualquer./
Ponto na 1 do tot2l_de . 2 pontos apresentados./

/

Ponto n a 1 do total de á Pontos apresentados.
f7:91.1rcP

.zoap I

112M0 Wa 164.282 de 12 de novembro de 1964./
Requerente: FREDERICO RIBEIRO SANTOS ./SÃO PAULO./
Privilégio de Invenção: 'NOVA DISPOSIÇÃO EM TECLAS PARA OnGÃO .

PIANOS E SIMILARES./
Reivindioaes./

1 - Nova . dieposição em teclas pnra érgãos, pianos • ai

5022?I 163:402 de 14 de outUbro de 1964
Oteuarentet
ia

aliares, caracterizada essencialmente por compreender elemento,'

andam MHZ= VITTO E remcIsek LUCIA Man-

MO

pré-moldados 2m plástico, embutidas nas teclas, e atuantes come
guies e fulcros articuladores do movimento destas; pelo fato c-

Tanneht

%mo

annum

PARA CRIANÇA*

inda do elemento em referencia configurar cilindro dotado de
flange de apoio k‘ superfície da tecla e, de furo axial vaeante/

E2IVINDICACDES

..NMvo carrinho zgoa criança, caracterizado por ser
SleatO wrtir de uma placo. klanu, 1'çi foi-Lato substau,ialmente traacidai, tendo os laterais e cantos suavemente arrendo-Idados e áon
Vaa greg o% gmarnigo em mutaráà1 flexivel, 2 1a,ca acta-4N,

COM-

cuja abertura, na altura da flange, é alongada , em ditos furos
sendo paesantes, .com diâmetros justos, os pinos guias e os pi nos inskermeliários das tecias./

Giu a rt a 4ei ra 5

(Seção ;d)

Ponto n* 1 do total du-

ontoa,apreoentados.,

TERMO NA 169.443 de , Le maio de 165

~341

ôíj
,r4b9_

:.:,"o de 1971 1929

Requerente: OSWALDO RIBEIRO GONÇALVES - SIO PAULO

1

Nocalo Industrial "NOVO TIPO DE TRIPÉ DEsmONTLVEL, PORTÁTIL, PARA PARTA
TORA MUSICAL"
ravINDIcao0E4
1 - NOVO TIPO DE !RIA DESMONTÁVEL, PORTÁTIL, PARA PARTITURA, MUSI.
CAL, formado de um tripa comum, porem caracterizado por ter suas perna*

TERMO 1111 165.102 de 7 de dezem . ›ro de 1964./
Requerente: OSVALDO BARBOSA:DA SILVA./ESTADO DA GUANABARA./
Privilégio de Invenção: UM NOVO SUPORTE PARA LIGAÇIO DE Li5.13 Á

constituidas das partes (1 e 2), entre sf articuladas por meio de dobra
dicas (3) .s de jiws ou p arafusos (4 e 5), de forma que elas podem ser

•

dobradas para dentro, i. cduzindo substancialmente a altura do
assim facilitando seu transporte.
Ponto

X4S PLUORESCENTES./

1 do total de 3 pontos apresentado,

ReivimdicaçUs./

I -

novo suporte para ligação ' de llxpedas fluoroa )(mies, Caracterizado por una estrutura metálica, do partes doUm

Iráveia, tendo uma bIleC'vasada por dois fU;oe, por onde passam,
ae adaptam dois conduto', de material plástico flexível, eÁ/
M i por dentro d;etel condutos passa a fiação de
ligação dos /
n inoa das lampadas, 08 Nai. são introduzidoe nos refer
i dOS 001
1

lutead
Paute nD 1 d0 total de 2 pontos apreeentad09./

TERMO NA 171.062 de 7 de julho de 1965
Requerente; ALFREDO DEFASQUALI - ARGENTINA

Privilegio de Invenção "NOVAS. DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS EM RECIPIENTES
PARA LIQUIDIPIOAD0R"

FIO; I

Ware RO 13/4055 da 7 de áulhe 41 1963„
inequerentetpOROONOV162SOUZL/TDiemlitO~
tranktodellutenaltOuCaNETalriningi

jarineinctige
t 90.011)i 3111EADO, empreenderá" art658 tdattertrebrate peite
feCo p ortador de carga de tinta lizentadoi de catara ou outro siam*
Cs carita unal, caracterizado pelo tato de que ta/ estojo n aprese*.
lia pela arbronidade oposta ao ilenento de multi
. fflatua_teimieuiP
traizente atravessado por bafio lántados
Ponto ei& da *otal..dartyntos smanite311

)3NTV1NDICAÇÕES
m'

u NOVAs DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS EM RECIPIENTES RARA

DOR', caracterizadas pelo fato de compreenderem raciplento do vidro 011
similar ligeiramente tron./o-cánico, este dotado lateralmente de
alça •
Internamente, no sentido vertical de sali;aiCias ou nervuras /fatia pronna
ciadas ta parte mediana e decrescentes em relaçio ao fundo .• s proxiat
dadas dai bordas, estas receptoras de tampa por pressi —ativida de abo
tara centeal para tampão..
Verto u2 1 do total de 2 pontos apresentados,

1930 Quarta-feira 5
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17 1 . 157 da 12 dó julho de 1569
.quarenta: ALFREDO.DEPASQUALI . ARGENTINO
("Z11111410 de Invon00 °DISPOSITIVO PARA O PREPARO Dg. istre SIKILARMO
2211/40 IN

Miamo s71.860 d• I 46 agasto de
Me querentes ROMPO cemros Ciumual30./a0 PkRuaNr
Privilégio de Invengíos COBRE-JUNTA./

E SIMILARES", caracterizai

pelo fato de ser constituído por recipiente com bordas reviradas para o

exterior e preferivelmente passíveis de:encaixe em tigela pertencente a

lbatedaira, sendo-o fundo do recipiente crivado,

4. dotado de piurA

de pequenas aberturas, podendo sobre o aeizo ser disposto digno.
se presta de vedação durante a . operação'de batimento da massa por
ilhetas acionadas pela referida batedeira:
Wnto n o 1 do total de 2 pontos apresentados,

:Idade

C.111

te£vindicaaeeN/

1

REIVINDICACOES
. 'DISPOSITIVO PARA O PREPARO DE PURÉ

Maio de 1971

Cobrojunta, caracterizada polo fato dl ser 'Metia
tuida por perfilado plano, eventualmente dotado .pela face inferior/
de nervuras longitudinais, enquanto que pela face anterior se aprem
Senta com canal lo'ngitudinak de aeoç'áo transversal trapezoidal, Nu,
base de maior largura correepondendo ao fundo do mesmo, • qual Ne
apresenta a'eapaços convenientes coa orifioloa para aplieagio de pe
rafas°. ou similares, sendo que a tal canal por um de seus •ztrim04
poderá ser introduzida fita de senão transversal trapezoidal •IMA*
tualaeate com face-superior dotada da nervuras longitudinais./
Ponto n* 1 do. total de 2 pontos apreaentadked

•
IMMO Nd 171.165 do 12 . de julho do 1969
9Wquerente: HUGG VIEIRA CAVALCANTI . GUANABARA
INTiligio

de Invenção "CARTEIRA

PARA MOEDAS"

REIVINDICACCE$

2, • "CARTEIRA PARA MOEDAS",

'caracterizada por ionsistir.em uma 'AI

je igida de material plástica ou outro material adequado, retangular .
reralelopi p édicof com parelts lateraAl e de fundiu e aberta superiorment4
lendo ainda aeptos internos liminares, paralelos as paredes, um longitu
dinal 411 vários transversais, formando fendas de amplitudes diferentes,eOrrea p ondendo ao diámetro de moedas em curso, e por uma cobertura de
COM, matéria/ plástico ou tecido, colada ou formando um envelope em
1101Vente da caixa rígida, dita cobertura sendo aberta na face onde a *
Caixa rígida também 4 aberta, mas nendo provida de uma aba que serve de
taxgal dobrando abre as aberturas da caixa rigida, e prendendo-se em .
Co t COleháte ou ' botio, dispOs-to na face externa oposta.

Ponto DP 1 dt total OS 2 pontos' .presents44Ue

TIENO N0 172.051 do 12 da agosto de 105.1
Requerente: UBALDO

INZGLIA./9X0 PAULO./

Privildgio de Invenção:

CABIDE EITENSIVEL./

Rer.indicaçãaa.1
- Cabide'extensivel, caracterizado pele fato do cone
oistir de duas hastes 'portadoras em suas extremidades de peças em
°U" invertidas, enquanto que as extremidades opostas se transpas.
sem parcialmente sendo enver-tas por mola única espiralada cujas/
4/itremidadds apoiam-se contra os topos das extremidades tranepas n
aadas, enquanto que entre ambas e passante pela parte mediana da
referida mola se encontra disposto gancho usual coa outros:ideal/

inferior provida de cabega situada

sob

as referidas hastes do ca.

bide./

Ponto no 1 do total 44,2 pontoo apresentados./

tPR20 N* . 171.557 de 9 de aga g te de 1965.1
Requerente* LIANA kmEs RA./SIO PAULO./
Privirdgio de invenção: NOVAS DISPOSIOES

CONSTRUTIVAS DI TAmOss

PARA TANQUES DE GASOLINA./

Iteivindiceç;ís./
t.t g

1•

Novas diepooloOes construtivas em tempoOS para tana

4-1.k

.

•

.

•••

C

67: 1C1AL (Se-

5

111)

au,auxra do
quee da gasolina, que ae apresentam com calota centralmente dotada do abertura oorreopondente ao topo de castelo receptor de'ctave que promovo a exposição :mi retração de unhas que atravessam e
%atura de corpo cilindrico centralmente diapoato pelo interior /
da referida calota, caracterizados pelo fato d* se apresentar a

Maio cie

1971 1931

àaavadaa, • caracterizade,por me cobrir /

com uma oaaada da mai,r:01 esponjoso, preferentemente M'Omptalaj
de nylon; juataPoota a lata camada, uma filha de naterial plia
tico flexível'. delgada; ijbi. le o cenjUnt• assim formado, intuam»
ao dois blocos de nadeira previdee, ambos , do fileiras d* furem
oinicos vaze'ce, de cima para baixa, coa e diânetro maior vol.
tais> para cias;/
Ponto n2 1 do total de 4 pontoo apresentados,/

calota com região circundante mue encerra, internamente, anel fixado ao citado corpo, anel asse que se presta de batente para Mola que circunda parcialmente o manoionado corpo e que atua sobre/
um segundo anel ralftal •xternamonta revestido por guarnição de bor
racha ou amuar, catando o segundo anel atravosaado pelam ramos ;
da lâmina dobrada em "U" e com. bane fixada contra g topo interne!
do corpo./
. ?unto me 1 do total de

2

pontos aureseatadoe./
1':c.274 ao 26 de agioto de 1965.J
Requarente: ' VESTE ail- CONFECOES./MIO PAULO./
nue Ne

Privilégio do InVenção: APERFEIÇOAMRst.ffi EMHCABITI4/
ReivindicaçOes./

Aperfeiçoamentos em cabide, caractierizadp pelo fato da compreender trecho , horizontal de fio metélico proferivelmente revestido por capa do borracha ou similar, -sota-dotada de
estrias longitudinais e retida em posição por porca 'ou batia aplicado 1 extremidade do referido'ltreche metálica, o Anel pelo/
.

lado °poeto ao' prolonga por um aegundo ramo de menor azteneão e
que conforma aproximadamente a figura de um "Y" deitado, estando a' extremidade do ramo dotada de dobras conformando ganohej/
2onto no 1 do total de 2 pontoa apresontadoMd

TERMO Ne 172.074 de 12 do mists . te 1965./

lequeronte: LEONARDO ?ERRANDO LOT 1?0./S10 2.1UMO./
Privilégio de Invenção: INOVAS DisPplaxgas ~MUTUO /O1ICA.DA1/
LUMINOSOS./

Isivindicaciaa./
- Novas dieposiçOss maatrutivas aplicada* a 1~in0 .
aos, compreendendo tubodiluminado0 a mis rmon dotados d* .letradoo usuais conectados por condutores ligados a transformadores apropriado., caracterizada., iniciákaanto, pelo fato dl que os riferido, tuboe são aplicados waferioelmento contra faixa* do aaterial isolante que acogpankaa ~torno* doa tubos, podendo /
tais faixas se apresentaren conatétuidas por placas aotdlieas eu
do outro material, glutão revoe:tida* Cela isolante, • conáunte si .
tuado sabre suporte apropriado./
Ponto ,ne 1 do total do e4 pontoe apreeentades./

CASA

TERMO Na 173.264. de 17 de aetnÉ1ra de 1969
%quarenta: ?peei. 3IA. ARTEFATOS E BORRIORA . SIO WILO
Nódãlo,do Induitrial 90310 SALTO DE SORRACHA'PARA ruçAaosw
JIIIVINDICAÇOIQ

NUTO DE MORRACRA'PARA'CaLÇADOS, caracterlzadd , pein fatd
de, tendo configuraçloueuli, a com super/Iole dotada de qualquer rol.
1;20 antl.dorrapantO, mar ainda provido, natogião nornalzenteande
deimotatimai., de tiiis ,mx4outromUero quálquar de botioa salientas, fel
tos Rommlmatorlal . d'a maler7rsalatãncia RO desgaste, tendo formato de.
prefg ranaiacíreala2, com auparricie nbaulada,..a éontdrnados, cada
. Nevo

qual, por estreita canaleta de idintica configuração, Cavada nepapri,
superticia do aalto.
Ponto no / do total de 2 pontos aploalttadOo.

fi C) 1,0
.n

1G. 1

TERMO Ne 172.137 de 10 te adenite dl 1965./
Requerente: LUIZ lERREIRA./EETAIO -pig mrkás GIRAIS./
Privilégio de Invenção: ATAREM PARI MOLDAR, SIMULTANEAMENTE ,
UMA PLURALIDADE DERAÉRAS•DE GIZ id TIPO Imota.,
•

leiviadicatiee,/
7 - Aptralho para moldar,. ginultânotemeate, uma plural
dar;a2 4* ii
a bsai 4.

)",•• '-'5W4ig

j

.

4 4!..~4, IAS
44.01.1,(1 /001:14NP.telfftginelif
ifit409.1 IS:tivett$100
1~,A tpulètkgülfitfi
.ffirwt, .

4

61.1
. 1
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tIRMO Ne 1724.604 de 27 de asoato de 1965

174.10 de 19 de outubro

de 1965

Requerente: PIBCEIN TIGRE g/4, - SIO PAVIO

22210 X *

?rivilágie de Invengeot "NOVO ROLO PARA PINTORA'

Requerente A.C.S. INDUSTRIA E COMERCIO Dle ÁRTFATOR DE MIMAIS LtIld.
GUANABARA

REIVINMICACSE •

'Modelo Industrial: "SOVO MODELO DE BANNETRA IARA MEDESk

1 - Nevo modelo de rói*, para pintura, compreendendo uma harto

REIVINDIOACCES

Cilindrica redobradam de modo a apresentar um ramo *atroa* ortiga

1 - Nevo modelo de banheira para babes, caracterizado

nal ao •postd, sendo que, em uma das extremidadee ae adapta um ca

peio

'bo de material leve e resistente, como e pliatice por ',compl.., em«

fato de compreender a combinação de uma banheira pldatica removivel

quente a extremidade oposta servo de eixo para o rale wáprimnente

de desenho adequado apoiada abre um oavnleta tubular metdlioo arti,
culdvel entro pooiçães montada operativa • desmontada apda removida

dito, caracterizado polo fato de o reis ser Ice e obtido em matar'

al

leva, como o plástico, per exempla, e ter coas mancais dela

tas

a banheira,
onnto na 1 do total de 5 p ontua aPreaeAtdd00

soa, os quais ao fixam h haste por ilhátt a ela molidarizado, sendo
que ditos tampes aio encaixados sob premaáit da mola
•

ne

rel.,

forma de a

//
%

bastando fracionor -ao a hnate para uma rámida deamsa

°batom.

Ponto no 1 do total de 2 posto* *presentation,

T2RMO

ri/1dr.

at

174.193 da 20 de outubro de 1965

Requeorentet GRLOMINAS gtá INDUSTRIA E

com= -

MINAS OBRAM

Privildgio de Invengio is "BALANÇA PARA 00NÉOLEMÉTEIROft
P2RIVO Ná 172.681 de 50 de agesto de,1965,/

RRIVINDIOAWBR

:Requerentet NIASI & MOSCHINI./SIO PAGIO,/'

1 - Balança para contraio leiteiro, conatituida
dela&

lança prepriamentê dita • caraoterizada por possuir um mate:~

:20de10 Industrial NOVO ORIGINAL MODELO DE EMBALAGEM PARA GAB
surd a

.onardatzsi

que ~mita a leitura eimultínea de peso • litro.
BeivindicaçUe./

Ponto má 1 do total de 4 iontos apregantadem

NoV0,0 Original modelo de embalagem para garrafas/
• eimilaree, que se caracteriza essencialmente por ser consti tUld0 por . um recipiente cilíndrico (1) de papelão, plástico ou
•AUro qualquer.material conveniente, aberto avperiormeate e de
elemetrO condizente com o do recipiente que será colocada ali
*entro e de altura pouco maior que a do referido recipiente ou
Fera.% • um cordão (3) de plástico ou outro material qualquer
(O do dr qualquer d fixo,ao , corpo (1), na borda superior o en -

'Laçado ao gargalo do reolpionte servindo como taça pua o Coa -

enteei
YOnt0 21, 1 dO total de 2 pontoe anresentadcoof

447f/

T2RMO Na 174.570 de 4 do novembro de 1965
Requeriontet OIULIO BBL yino

-

520 PAULO

Privilegio de Invençio: "NOVAS DISPOsIÇOES DE

muras

PARA

/mugi"

DE VIDRO GROSSO 111 PAREDES ORNAMENTAIS"
REIVINDICACCES
1 - Nova. dispas/05es de encaixe para fiximge as vidro grosa

1

ma parados ornaMentais, em que as paredes aio formadas de Comento.,,
de °imanto, madeira tu outra zrerial, providos de oonvemeienaia for

•

Clz.:arta-feira

-.

Maio de 19711 193.ti

e.

roo de amarrae go, • serem providos de vdrics oriAcios ou 'vos cum

formação. decorativas para enoaixe doa vidros e caracterizado por
ala datormirada altura de alla ospeasurasercm dotados de um rebaiz , .
, da •memixo.
Tento ne 1 do total de 2 pontor,aprecentados.
4 3
5

boneco, f irmada na parte posterior e antetior do
mesmo, detala •ia ORNeÇ
sara sanfonada de um tubo alongado com para
em sua extremidade, e AO
terior desta pera, uma sub-pera para omissão de som, do sorte qUil
• ca.i
da compressão da pera o rua snb-par . 0 animal ou
boneco do brinqUedo
salta para a frente o omite um som próprio.
Unica ponto apresontado,

TERMO P5 175.607 de 10 ao dezembro de J965./
Requerente: INDUSTRIA E COMERCIO TEMER LTDA./SIO PAULO./
Privilegie de Invenção: ESPONJA MISTA PARÁ MIM* OU BANNO•/

riG.

Eeivindicacões./

1 - Esponja mista para .limpes ou banho, 641 dimenal421
tamanhos variáveie, para uso manual, em eafregiies ou 111100Valb

:IRMO Jr, 174.942 do 18 de **Timbro de 196,
loolerontoe E1CLIDE8 ENDEIRO8 - 810 RAMO
Triviligio do Invenção* "NOVÂ8 MI6208408 CONSTRUTIVAN ZN PROJETORES'
'RSIVINDIOAO528

1 - WVILID dispesic;es oonstrutivaa emprejetoroo, caracterizadas
001e fato de apresentar saqueia receptor da base de limpada diretaaen
/0 fixado 'aparto inforior da carcelas do projetor correspondente a

tal rooipt‘cul• Passagem pari aplicação do terminal de condutor elé
trica, apro pentando-ae a referida carcaça configuração anterior arreximadanento retangular ema aplicação de 2:enta de face inclinada para
.baile e para e projetar, enquanto eu ilàl ermamente a prdpile carcamana apresenta com características do refletor
Sento nal de total de 2 apreaentadca
Á

caracterizado , em eseencia, por ser constituida do duas eu mit
.camadas superpostas no sentido horizontal, ou justapostas no
tido vertical, de materiais divorsoa, tais como, por exemplo,bM
racha esponjosa, pláotico esponjoso, pliletico micro-porcoo,pallu
do aço (para limpesa), amálgama de 00 abrasivos (para limpooa),
bucha natural ou sintética (para banho) e outros mais adequadO9V
para a limpesa ou polimento de utensílios, metais , mermore e 0!

troe, ou para o banhe, formando, essas camadas superpostas OU

I

justapostas, um todo unitário, Com eventual intercalaoão do 0a.

moda ou camadas neutras, rígidas ou main ou menos flexíveis, plo
ra emprestar maior consiste/ia/a à compoeição unitária dessa Cl •
monja mieisad
Ponto ne 1 do total de 2 pontoe apresentadoe,/ •

TERMO N a 177.945 de 18 de março de 1966
Requerente: Trja'R'ON INC . E.U.A.

Privilegio do Invenção: H DISPoSITIVO.DE ENGATE"
REIVINDICÁCDES

1 - Um dispositivo de engate do tipo da colchete de macho e Mula
caracterizado por uma parte macho, p ossuindo uma peça central cilíndriddi

e uma peça de flange colocada. em um extremo daquela, meios dispostos no /
extremo oposto da mencionada p eça.cilSndrica para fixar a parte cm urna geo

na 1

zenda ou outro material com o qual o dis positivo s deve ser usado, uma
par.
te amem em formado soquete com a qual a mencionada parte macho deve en.

--0•A
22RNO NO l75.58U de 9 do dezembro do 196,
Requerente: IRMIOS MASON LTDA
SIO PAUL
Privilégio de Invenção: "BONECOS E ANIMAIS ,DE BRINQUEDO
VIMENTO E EMITINDO SOM"

gatar, Posduindo a mencionada parte remoa uma parede. facial externa e UMA

Parede rebwdada lateral que circunda aquela para formar uma cavidade, ac
presentando aparado fatia externa uma abertura substancialmente em for..
isnaDos

DE MO-

REIVINDICACIJES

ma de "C", de forma a apresentar uma abertura lateral na mencionada cavi.
dada em comunicação cora a mesma, sendo o diâmetro da mencionada abertura/
em forma de "C" ligeiramente maior do que%o diametro externo da peça ci./

1 BONECOS E ANIMAIS DE BRINQUEDO ANIMADOS DE MOVIMENTO E EMITIA

lfildrica da mencionada parte macho com a distancia atraves da.mencionada,

DO UM SOM, caracterizado pelo rato do corpo do boneco ou animal do bria
vedo eme seEcionado em duas partes, Om que uma parte é a posterior e a
outra parte e a anterior do corpo do mesmo, partes essas ligadas por uma tira flexk'ppl de borracha, tecido ou plástico, e em que uma cisara /
de ar em forma de sanfona 11 adaatada no interlOr 40 corpo 40 animal ou

abertura lateral ligeiramente menor do que o diametro externo da poça ci.
lIndrica, sendo a mencionada peça cilfndrica . adaptada para cooperar com /
os cantos .da mencionada abertura lateral e para passar à terça' ao longo /
dos mesmos até que a mencionc.da peça de Manga circular se encontre em Re
sisão dentro da mencionada cavidade, a' baixo da mencionada parede lateral/

1934 Quarta-feira

5

DIAR:0

fIRMO NO 177.047 de 10 de fevereiro de
tabordada, para fixar a parte leme** ma _fazenda ou nutre material com o

Lbquerente:

qual deve ser usada.
Pnfl to no 1 do total 4e 5 pontos apresente4as.
--Fig. 1
1E I
:o
-,•—•...'

Pr1vilegio de Invenção:

1966

BRINDES E PUBLICIDADE IMPAR LTDA = SIO PAULO
"CIGARRO INOFENSIVO OU CIGARRILHA"
REIVINDICAOES

1 - Novo cigarro inofensivo ou cigarrilha caracterizado pelo rata
que possui dois elementos filtrantes em série separados por uma câmara ve

zia e outra câmara vazia é colocada entre o cigarro e o primeiro elemento
filtrante e a parte de fumo é 1/3 menor do que nos cigarros comuns, sande

n

envolvida .por papel alcaçuz.
Vonto ne 1 do total de 5 pontos apresentados.

n

MIO Ne 175.689 de 15 de dezembri de 1965.

Requerente* DROGAM)/ S/A-PRODUTOS FARMACEUTICOS E DE TOUCADOR - RIO
GRANDE DO SUL.
Privilégio de imvançiel 'AURIZROPARAWASSAUK E LIMPEZA DAS
TAS

GLNGI

~MG alscOvAm
REIWYMICAOSS

1 - Aperallse-pecramtssiemk...* e limpeza das gengivas, adaptável à
soava, oaractrrizado -per ser otrustitutdo -por uma haste cilíndricapç: p autai, abaule ele ferme ,de um aro de diâmetro maior que e do cl lindrO, ima corpo ean feres de emieta esférica truncada sólidério b haste cilialletea, pdaesínder.ma estrutura Tm forma de can( concor
lande ema adita calota esférica.

Ponto z!!/1 1 to total de 3 pontos apreeentadoe,

TPRMO ES 178.004 de 21 de março de
Requerente: PLÁSTICOS

.1966

PLAVINI1 5/A = = $IO PAULO

Privilegio de Invenção: "MOVO

'TECIDO PLASTICIZADOk

BEIVINDICAÇOES
1 . NOVO TECIDO PLASTICIZADO,

do tipo que representa a usual base

de tecido comum, em fibra de algodão, seda, "nylon", ou outra fibra, ca-/
racterizado pelo fato de se aplicar uma camada de espuma de plástico à rst
ferida base, obtendo um tecido com .aparancia da veludo ou camurns verda-/
deira
Ponto n P 1 do total de Z pontos apresentados.

damo xa

181.183 de 11 de julho de 1966

Illequeisntet 172ANCISCO MELES-GUANABAlk
Wviligio de Invenng oi "NOM MomN0 DE CARROC'tTAN
REIVINDICA00E9
1 - XOTO

modelo de carroçaria, oaracterizado pelo rato de a

Cante yoseuir uma configuracão mais baixa que a traseira, sendo a
taiabira bastante acentuada, combinado aesim
tlidlinaç ã O dopara-brisa
:Ho:demente c= o desnível do teto e a variação dae linAaa que, em
'artes rIXO ato retas,
Wonto n11 1 do total da 5 pontos apreeentados,.
4
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2=0 Nd 183.383 de 4 de Outubro de 1966.
ReqUerente: MORG VARRER OORPORATION-E3U.A.

de gravallio dietintas mas relacionadas estendendo-se ao longo de.facee

Yrivilé g io de Invenção: "SISTEMA DE CORTEM DA RELAÇXON

diferentes de lima ranhura de gravação, caracterizado pelo fato que

ReivindicaçVea

•
1. Um siatema pafa energiZar uma plUralidade de /

Cargas elétricaa com energia alternando em frequencias diferenteS'
que, são referidas com: uma fruiu:bola de referáncia indicada por .J
energia.' hlternante eupreda n partir de uma unidide meatra, carac-J
terizado pal °. fato que álel compreendei um sistema de contrOle do)
puxar incluindo uma . pluralidade de estágioa de AontrOle respecti./
'umente aoopladea com diversas das ditas cargas, meios para api.1.-/
car sinais de tempo a partir de dita unidade meatra'em cada um doe
ditos eatágioe de contrõle, sendo que então cada um doa ditos está
glos de oontrOle passa einais de aaida para a aua respectiva carga,
O meios de contrêle do puxar OM pelo menos Um do C ditOS estágiOs
para. préaesentar a relaçãO daa Xrequáncias da energia suprida para
duas dam titaa cargas.

1
Reivindica- Se a prioridade do correspondente peno
1 5, aob o ne 495089
do depositado nos E.U.A. , em . 5 de Outubro de 19 6
Ponto 21 5 1 no total de 23 pontos apresentadOst
2e

tem: uma agulha disposta para ser acionada pelas ditas ondulações do
gravação destintas; uma estrutura de montagem levando dita agulha; dg
Ai transformadores mecano-elétricos distintos lateralmente eapaçados 4
levados pela dita estrutura de montagem e tendo cada um uma parto do
transformador mel/ai para gerar sintas correspondendo ao movimento traia
batido; um membro de acoplamento transmitindo movimdnto tendo um ele .
Atento de jungla acionado pela dita agulha; duas extremidadt_eacoplan
tos lateralmente espaçadas contatando ditas duas partes de transforma.
dor aláveis lateralmente espaçadas; e dois braços divergentes de aciona
isento estendendo-se a partir de dito elemento de junção para ditas du.
Ra extremidades remotas acoplaCCras para transmitir os dois: distintos.
componentes de movimento de dita agulha para as suas resp.otivas par . .
tos distintas siáveis de tranformador e gerando correspondentes duas sit
vencias de sinal distintas; cada um dos ditos transformadores tendo .
uma predeterminada frequencia audio-ressonante; e um distinto corpo amortecedor de elestomero mantido num contato amortecedor com uma substancial parte de superfície de cada uma das ditas duas extremidades a.
copiadoras lateralmente espaçadas; dito membro de acoplamento se ndo ia
tegraimente formado com substtutcia Belida selecionada nos polímeros .
plásticos ou eléstomerios; dito corpo amortecedor de elestomero sendo
formado por um polímero de elestomero outro do que o polímero de dito.
Membro acoplante e causando a supressão'material de ruído cruzado entrA
ditos das transformadores e ditas duas seguencias distintas de sinal.
ria Classe de frogue' ncia perto e materialmente acima de dita freguencia
ressonante do tran-iformador.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depg
citado na Repartição de P atentes norte-americana, em 11 de outubro de
1965, S ob -o n o 494.737.
Ponto " 2 1 do total de 9 pontos apresentados.

TERMO No 183.453 de . 6

de aatubro de 1966

Requerente: FARHWERKE HOECHST AETIENGESELLSGRAFT vjorm. Moister Lucius &

11

Bruning== ALEMANHA
Privi14gio de Invenção: "PROCESSO PARA O TRATAMENTO DE UM PIGMENTO A EOI-

(D

/7

TRAMO N2 183.546 de 10 de Oatuíwo de 1966.
Requerente: STANDARD ELECTRICA S,A.-Guanabara.

REIVINDICACDEA

°rivilégiO de Invenção: "SISTEMA AUTOMÁTICO PARA COMUTA00 DE

de baixo pOse mol--”lar, e um tratamento por calor !,. a teriperaturas entre
1
80 e 1300C.
Reivindioe-se a prioridade de correspondente pedid ,, depositado na
'
de 1965 801)&2 Fe 378 lirc/8§1.

Ponte n o 1 G- total de 5 pontos apresentados'.
TERMO 52 183.543 de 10 de outubro de 1966
Requerente: SONOTONE CORPORATION - gE.Ru.
Privilágio de Invenção "PICKUPS

DÊ FUNÓGRAFO

ESTERÊOFÓNICO COM AGULHAJ

. AMORTBCEDOR DO ACOPLA
DO TIPO EM V PàRA O ACOPLADOR DO TRANSFORMADORE
"

DOR"

6t

CO"
1 - Processo para o tratamento de um pigmento azeico, obtido p or /
zelo is copulação de 3,3 1 -diclora. benzidina tetratotisada com acetoacetg
nilida, caracterizado por se submeter o pigmento, em presença de 1.30 /
porcento, em páso, de &minas alifáticas ou seus saia com ácidos graxas /

Alemanhin *a 8de - ,.tubro

11111,1
A".113

k..s.
AEIVINDICAÇOE4'

Si

a. - Pick-up de fonUgrafo astársofánico para tocar duas ondulações

TELECOMUNICAÇOES",
Meivindiclex
1-Sistema ' automático para comutação de teleco.

municaoSee, dotado de meios de comutação tendo uma pluralidade de ert
iradas a uma pluralidade de saldas, tendo pelo Menos uma disposição
de ' controle comum controlando a luterconexão pelos ditos meios de èo
matacão de uma entrada, por exemplo que chama, para uma saídas
.Primeiros meios conectoree para estabelecer a

conexão entre a dita saída e um registrador livre, dentre uma pluralidade de registrador
adaptados para receber informacOes
seleçãoatravés da dita saída que chama; e segundos -/
meios conectores para estabelecer uma conexãoentre o dito registrador livre e uma dieposi-/
ção d. cutrole a intereonexão p elorditOs - /
meios comntadorea da dita caída para U2 ,1 satre

da chamada pelo dita informação de eelaçáoscs.

D' 0

1936 Quarta-feira 5
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REIVINDICACOES

oterizado liaste, pela alta disposição de con
trole (PCC CCI-3) incluir um primeiro circul
to comum de controle (PCC) Pare con trolar a -/
interconexão da dita entrada que chama para u'
ma dita eafda e um segundo circuito comum decontrole (S0C1-3) pare controlar a intercone-/
xão da dita Balda para uma dita entruda chamada, e que os ditos primeiros e segundos circul
tOe de 4_ntroIa podem realizar pelo menos -/
parte de auge operaçãee eimultaneamente,
Reivindica-se a prioridade do correspondente
TIO8d10.0

depoe3.ta40 me Balando, em 8. de Outubro de 1965, sob o n e 651.

!as:,

Pont° ng 1 no 'total da 35 pontos apresentados.

1 - Aperfeiçoamentos em dispositivos da folga de vacuo para operA
j g o de alta temperatura, caracterizados por compreender: um invólucro eve,
cuável, um par de eletrodos

arco primários dispostos dentro de dito in
vOlUcro definindo entre ;les uma folga primária, tendo pelo menos um de /
ditos eletrocos de arco 'urna cavidade central com uma abertura em sua su-/
de

perffcie de formação de arco ligando dita.cavidade com dita folga primá-/
ria, Um conjunto de eletrodo de disparo localizado dentro de dita cavidade e incluinoo um ânodo de disparo, um cátedo de diaparo, e uma folga de/
disparo separando eletricamente o ânodo e o cátodo, sendo dita folga de /
vácuo de disparo limitada por um par de membros de superfície metálica ej.
jacentes eletricamente ligados a dito .cátodo da disparo e dito ânodo de /
disparo respectivamente, sendo ditos membros de superfície metálica com-)
postos de metais ou ligas de metal tendo uma função operante de pelo me.../
nos , 14eV e uma temperatura de ebulição na escala de 1500 0C a 3000 0C e servindo como uma fonte de espácimes metálicos vaporizados pelo estabeleci./
mento de um arco através de dita folga de disparo.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado
fios Estados Unidos da América em 28 de dezembro de 1965 sob n g 516.942.
Ponto 11 1 do total de 10 pontos apresentados.

Ps./.

tzw

à 22

11

Clamo mo, 183.598 de 12 d‘ outubro de 1966

etequerenter EME=
hiv11410

de favonio:

INDUSTRIE-BEDARFS KGM. GRS. 'PUC GOZEI.

Lin~

"FORNO PARA FABRICAR MATERIAL POROSO PORSZIO DE/
AECILL INFLADA"

12.321.~W.
1 . Forno, prOprio para fabricar materlál poroso por meio de argl
Sk inflada em peças, por exemplo, pré-moldadaa em forma esférica, mediante recozimento em ume delgada camada sabre o fundo do forno, caracterizado Pelo fato de que o fundo do forno apresenta na aspecto simétrico por /
renlnção e que os queimadores se acham distribuídos em terno do dito faia

do, sendo que o dispositivo de alimentação para o material ee acha locall
Sado de tal modo que a matéria prima cada stbre-o centro do fundo do forto, de onde a mesma se movimenta na direção da margem do fundo (sendo 'ao/
Mesmo tempo temperada e cozida).
Ponto n g 1 do total de 6 pontos apresentado',

8

9;5

Fig./
WÈRMO N g 183.597 de 12 de outubro de 1966
Requerente; GENERAL ELECTRIC COMPANY = = E.U.A.
Privilégio de Invenção; "APERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVOS DE FOLGA DE VÁ_
CUO PARA OPERAçãO DE AI,TA TEMPERATURA"

4k:

.MZZ4

TERMO R O183.656 de 13 de Outubro de 1966.
Requerentes WALTER EANITZ-Gnanabara.
Privilégio de Invenção! "APERFEIÇOAMENTOS EM
COM TAMPA

BATOQUE

Mwreos
P~os

CONTA-GOUE

Reivindicaoes •
1-Aperfeiçoamentos em batoque conta-gotas com tampe
caracterizado por ser conetituido por uma peça inteiriça de material plástico ou similar, análoga a uma rolha, com dois crificioe
um com um canal longitudinal, de diametrea diferentes, sendo o me
nor para a salda do liquido, e o maior indo da base ao topo para
a entrada do ar, e por 'ter ainda no tBpo uma extensão corrediça .
para a tampa.
Pono n e 1 no totaa de 3 pontoe apresentados.

•

I,

Maio de %Ti 137

San:". o 1,I1)

rArta,L;Fa 5

àequerentar LUWAAO. = SU/Çá

de 18 de outubro do l966
Requerente: ALEM VICTOR S .. STRYKER a = SHO PAULO

Privilégio de invenção:: "DISPOSITIVO-DE LIMPEZÁ, PROPRIO PARA MAQUINAS
TEXTEIS"

Priviléglo de Invenção: "APARELHO E . PROCESSO PARA SOLDAR cog triki..: WNOTn
DINAIS EM LATAr OUTROS RECIPIÚTES madRços*

TÉRMO N o 183.696 de 14 do outubro de .1966

ARMO NO 183.769

REIVINDICACDES

a . Dispositivo da limpeza, prOprio para Máquinas taxtois, parti-

1 - kparilho para soldar costuras longitudinais '01 lataa a outr4

Calarmente máquinas de fiação e de retorção, o equipado com um limpador /

recipientes metálicos, caracterizado-pelo fato de coaprosndeé4 um.tanqua

ambulante, provido com uma' caixa e um filtro e movimentado, em ambas as /
.dareçaes, ao longo de um trilho condutor, limpador asse que, em uma das /

ou tina, preferentemente paralelepipédica • alongada, apropriada para . co
ter solda derretida, no interior da qual está previsto, parcialmente mar:.

auas posiçaes extremas,' colabora, a fim de limpar ' o filtro, com um cabeça

gnlhad0 na solda, va ralo soldadar que gira nua eixo longitidinal montadl

te de sucção estacionário, ligado a uma fonte de baixa pressão, liando que,
intensa posição extrema, o limpador ambulante e o cabaçote de sucção se interpenetramvearacterizado polo fato de cilia o filtro se acha instalado no

nas paredes mais distantes aa referida tina; sendo previsto um par de ria
guas guia, acima do referido ralo soldador, ajustáveis transversalmente /
1:6bre a tina, da modo a formarem, entre suas bordas dstrontantea, uma,
berára longitudinal regulável; e um par de blocos guie reguláveis, mon%

interior do limpador ambulante, cuja caixa está subdividida em uma cásaara
de sucção,so acha prevista uma abertura parlaa introdução de, pela manos,
Uma parte do cabeçote de micção, e finalmente, pelo fato de que o canto /

Xrontal dianteiro do cabeçoto de sucção, vizinho do filtro, possui, trans
vorsalmente ao movimento do limpador ambulante, uma raspadeira que colabg
ra com o filtro:
Amivindica-se a prioridade do correspondente pedido d000sitado a.
'Buíaa em 15 de outubro de 1965 sob no 14.223/65.
Pnnt. na 1 do total de

dos na região mediana das referidas r4guas, em que cada bloco.45 provido
de uma face oblíqua convenientemente cavada para apoiar e entintar a dali
cida da lata a soldar sabre as referidas réguas • contra o rafando ralo)
soldador; e uma escava rotativa, em cada extremidade do eixo do ralo NOlf
dador, destinada a remover o excesso de solda na lata soldada.
Ponto n* 1 do total de 3 pontos apresentados'.

5 pontoe apresentados.

Fig..
20

TÈRMO Na IA33.914 de 21 de outubro de 1966
Requerente: ~SANTO COMPANY = =
Privilégio de I nvençãcit "PENEIRA PARA ESTAMPAGRM POR PENETRAÇãO*
REI VINDICACOES

t2RMO N O 125.717 de 6 de janeiro de 190.

Requerente: ,AIIMAS DO BRASIL S/A, FIBRAS E CARTONAGENS - 510 AULPrivilégi: de Invenção: "ORIGINAL DISPOSMCO RK PORTA-CARTAS E PAPÉIS
PARA ESCRITORIO0
FEIVINDICACUES

1 - Original dispocio g o em porta-cartaa 1 Ig9e is /34tra eseritdrio
coustituido de um recipiente de formato retangular ou quadrado e cea4
racterizado por os laterais (i) serem inclinados para fOra, us ângulo
pronunciadamehte obtuso e ainda como variante construtiva, alguns doe
lateraie dorecipiente pode ser com diaposição vertical o. os outros in
clinados em angtilO ohtuso, de valor igual para,. 4wdoe ou lateral.. O Udo valores varáVais de inclinaçã,n.
ponto ne 1 do total de 4 pontos apresentados.

1 - Peneira para estampagem por penetração, caracteriuda'pOritMa4
camada de suporte, uma pluralidade de células porosas pra g as ; camada de/
suporte em correlação •apaçada, cada uma das referidas células sendo &dag,.
tada para manter um suprimentO de um agente corante, e meio Associado OMR
as células para isolar as referidas células umas das outras, para 'evitar!
NOVlientO do agente comute lateralmente de una célula para outras
. Reivindica-se'a . prioradade do correspondente pedido depositadC
no . Estados Unidos da América em 22 de outubro de 1965 40b DP 5024070'
nO 1 do total de 7 pontos apresentados

FIG.t. 22-
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TÉRMO No 183.806 de 19 de

outubro de

Regi' w.-ente: VALLACE RENRY COULTIE

1966

SOIJ4

Privilégio de Invenção: *MEDIDOR REMATOCUTO
REIVINDICACOES

I . Um medidor da besatOcrito caracterizado por 121 0.40941tING tb

r1e!AL

1938 Quarta-feira 5

eenikhaea • diaoselooasento ao ~loa, na disposAtivo acuem:mor de conta
gim de células ligado com o dispositivó de contagem, um medidor de MCV 11
gado com o dispositivo de contegem e dimensionamento das células, um dispositivo multiplicaGor 0...(ne( o dispositivo acumulador de contagem das c6-

Lulas • o medidor de MCV ligados com o mesmo para aplicar as suas saídas/
to dispositivo multiplicador como entradas de dito dispositivo multiplica

(ser5..0 ui)

raio cl-' 1971

monco . 190ec, sob preeeÃo reduzida, • durante um.tempo suficiente para
dealdratar o,dcido auccfniCo . am anidrido succipico, destilação do a
Mi'dride aucenico,.aeaim . produzido,.conjuntamente com a água de de-

sitrataçãe e a recuperação do anidrido euccinicio . do produto de des-e
+ilação.
Ponto n2 1 do -total de 28 * pontoe apresentado.
2?

(or • dito dispositivo multiplicador providenciando uma salda proporcio-/

lal ema abas as entradas

2d-

Rsivindica-se a-prioridade do correspondente pedido depositadL
tos Matados Unidos da América em 20 de outubro de 1965 sob n o
Ponto n a 1 do total de 17 pontos apresentados.
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TERMO N2

52 58 6H
, 60
56

137.625 de 2 de abril do 1962

Requerentei WALTER JESUS MARCOS - $ÃO PAULO
Privilégio de Invenção : 0 AIBUM PROVIDO DE MEuANISMO
de U de novembro
Réquerente: ANDRÉ GHIONDA . FRANÇA

TERMO N 2

184.305

Privilegio de Invenção: ' , RAMPA

- 1966

DE DIRE00 PARA VEICULOS MOTORIZADOS NOTA-

DAMENTE PARA

A TRANSFEANCIA EM ESTACIONAMENTOS/

AUTOMÁTICOS DE ANDARES*
REIVINDICAVAS
.

RAMPA o5

DIREÇXO PARA VEÍCULOS MOTORIZADOS NOTADAMENTE PARA a

enANSPERUCIA EM ESTACIONAMENTOS AUTOMÁTICOS DE ANDARES,

MUSICALv

REIVINDICACCES

caracterizado p2

to fato de receber as rodas de Um lado do vpiculo, por possuir rampa coroe
térizada por. compreender longarinas e uma pista rolante dispostas sabre um

Album provido de mecanismo musical, caracterilado pelo Tate
de Se apresentar em uma base e tampa retangular e articuladas em do+
bradiças nos seus bordos posteriores, sendo que na superfície da base acham-se vinculadas falhas de fotografias de outras na forma de
um bloco, ao passo que a face interna da tampa é provida de laieraiS
Mo interior dos quais se encaixa o bloco de .fOlhas quando o conjunt0
é fechado, formando aspecto de uma caixa de àltura relativamente bal
Mas

ponto n 12 1 do total de 3 pontoe apresentados.

suporte com meios colocados entre a mencionada pista rolante e o dito suporte pare permitir o deslocamento desta pista rolante, transversalmente/
à dita rampa de direção, o que permite evitar que haja a imobilização.das
rodas e assim • prisão do Veiculo logo apOs seu deslocamento sabre a ram*a de direção
Reivindica-se 4 prioridáde do correspondente pedido decositadd na
banca em 5 de novembro de 1965 sob n 2 7617
Ponte n a 1 do total. de 9 pontos apresentados.
• sSUMO Ne145.036 de 29 de novembro de 1962N,
2nuerente: :PUSKA ROTOR MASRINER AKTIEBOIAL/SUCIA., Privilégio de Invonção: APERFEIÇOAKENTOS . NAS MEDIOU DE'OPE
Itglo DE COMPRESSORES

Aperfeiçoamentos nas condiãos do' operação de com.
pressoree . rotativos, para fluidoe elásticos, de deslocamento p2
sitivo, oba pistão rotativo, tendo uma estrutura de carcaça en:.
Cerrando uma parte cilindrica constituida por cavidades que se

FIG.1

Re 136.950 de 7 ao março de 191
Reonarento. MONSEN COMPW E.U.A.
Privilégio de Inveno g ot "PROOISSO PARA

ORMO

TRATAR UMA AiISTURA DE CIMOS

ORO/NIOOS DIELSICOS.FIRÁ Á GUIAM DE ANIDRIDO SUWINIO0 E ANIDRI-

no otUTIRIc0"
REIVINDICAOOES

E. ? Proce0do para o tratamento de umussietura de doidae or
jínicee os-Mei:loa. para a oltençgo de anidrido da doido euccinico e
anidrido de doido glutdrioo, oaracterizado pelo fato de compreender
as 4"gm!cOMI/10
Xsewy
4p,

noterIyos,/
Roivindicacães./

ditaMistnra„k„gol*apperlea de, pelo

cruzem com Giros geomátrico.coplanares proporcionando uma cama+
ra de trabalho longitudinalmente disposta em relação t dita paz

te cilíndrica, a dita estrutura de carcaça tendo uma abertura/
de baixa preseão se comunicando Coa: uma extremidade cie dita d.
mora do trabalho ¡Atra propácionar *. usta abertura de entrada, a
maior parte da qual está 1oEiiizd de um lado do pleno doa el.
'xoa geomdtricoo das cavidddee é um11:abertura de alta.pressãO
ra . j2roporolonar uma deicarizi da dita chmara,de trabalho cuja mad,

or-parte está localizada no lado oposto do dito plano, aedo.
,
¡•

, • ,.

4a-1.
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tnaa previa:toa rotoreo cada um provido do pelo menos vai, ces
saltos e rebaixo* helicoidais tendo um angule envolvente ou de
contato efetivo de halicoidaia tendo um ângiafe envolvente ou d*
contato nfetive do nano* O 360e rotativamente montado nas di
%ao oavidades • compreendendo um rotor macho tendo ressalte, /
provido. da flanco. essencialmente convexamenta curvos, a maior
parte dos quaio ao aitua no exterior dó circulo primitivo do Co

asarta da callean Sehao liteniató UM anteparo angUlar ou 0141141 in¥W00
da, fixada entre os ditos prolongamdntos da dita barra intermedlefaln-',1
Ma forma de °M m . euapeneo /Abre a dita abertura da caixa coletora, 41
guisa de cobertura, e senão as paredes later,O, da Oatra torturadas -mil
mrcialmente
ronto na 1 do total de 6 portOs aprOOOMMCP.

tor macho e um rotor fêmea tendo resaaltoá providos de flanc00/
essencialmente Ooncavamente curvos e maior parte doe quaie se
situa no interior do círculo primitivo do reter fêmea, os res
salto', rebaixos doa ditos retorce se entrosando rociprocamen-,
to para formarem com as partes contrapoatas de estrutura da cor
capa câmaras de-compresaão em forma d* nana, cada uma constitui
da do uma parte de um rebaixo do rotor macho • ama parte dê um
rebaixo do rotor fêmea se comunicando com os mosmoe, ao ditam' 1
câmaras sendo definidaa.nao suas extriniaadea de base um plano/
longitudinalmente fixo transversal ama eixos geométrico(' das ca
vidadea e localizado no abertura de alta pressão ' o nas suas extremidades de ápice pelos ressaltos entrosáveis dos rotores o
ao ditas extremidades do ápice se deslocando axialmento para o
dito plano fixo quando os rotores giram, em consequência do que
os volumes das câmaras de compressão são diminuta°, o ume' deut
câmara:: de cada vez óntre em comunicação com a abertura de alta
preasão e decresce ao volume zero no Plano fixo. 4 dispositivos
para girar os ditos rotOres, caractorizadoe pela inclusão de /
dispositivos para fornecer liquido a dita câmara do trabalho pa
ra vedar oo perímetro:e daa câmaras o refrigerar o seu contedda/
um regime tal que o valor mínimo dOreleção ou regime de va
são do massao líquido para a va g ão de massa do fluido elétetic0/
4 de 1.5:1 • ee altera em proporção inversa a& alteração& na ve
locidade de extremidade doe rotoree.//
Ponto ala 1 do total de 24 pontos apresentados.
1a
•

legeL\
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TRENO Na 10.269 O 2). da maio de 1963
Requerente. LIPI6 JOHANN PARU a/g, alulpAula
Privildgle de Inveng3m "CLIPE PARA CANEU-TINTEIMO"

urvixouàcom
.1 . Clipe para caneta-tintelio, caractoglzado pelo fato da ser 0111
tido no interior ao capuz tabular da caneta por interlúdio da duas abo!
laterais, nó mesmo previstas, qua anvolvom metade, apenas da periferia
do parafuso de fixação extremo do referido capuz; e pelo fato de que e
elemento sobre qua assentam. as a:Comidas. abas I, us diaco ou anel de ala
tarem elástica e complacente que assenta, por ataLl*N. eche* um 44010
interno convencional existenta dentro do referido capuz tubular; • pelo fato de que- o conjunto e mantido reunido por Meio de uma porca qUo
com a eventual intercalação de uma arruela, se atarracha arextri pmidade interna do referldo.parafUo
Onico ponto apresentado.
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T2RMO Na 142.155 de 16 de agosto da 1962
Requerente:CCM taQIIIITÀ.5 E PUBLICIWIIIITMArCUANABARA.
Privilégio de Invenção: "UMA CAIU COLMOU PARA ZUNIS NrCIMILARES"
muunIctcOica
1 - Uma caixa coletora para papéis e aip41 nv e0r caracterizada PI
lo fato de compreo.ider uma caixa aubetancialmente paralelopepédica as,
cante por uma das faces menores Webra uma Coluna de suporte, sendo aberta a face da caixa opoota à face de apóio, eendo uma das faces maiores deslocdvel articuladamente à guina de tampa, sendo as faces late'e !
raie da caixa reforçadas externamente por uma estruturas aubotancialmen
. klo
te em forma de "C°, sendo a dita eetrutura conetituida por três barras
ue n
metálicas dobradas em que a barra
ou mediana se estenda' . intermediéria
r
verticalmentP acima da face aberta e de ambos
ÁMLcai¡se g as
; U*4 h*rias laterais Pu ag tramaa terminam exatamente na. borda superior

TERMO Na 150.159 . de A5 de lenha de 19!N
Reçuerantie: 161166TRIA It g TRICAB 1 MUSICAI6 ritme. OCION 44.410M .
BABA
dilavionçíe "AtV0 MOULó tái CAPA íwà. márin Duni row,
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dRAFICOS OD OUTROS OBJETOS PUNO& SDRCETIVEIS DE SOFR311 ESTRAGOS RN r
SUA SUPERFICIE"
"NOVO MODELO DP CAPA ?ARA GOAXDAh DI3C08 FONOGRIFIOCU 9U

Np.

"fROS OBJETOS PIAUS SUSCETIVEIS DE aOnEkt ESTRAGOS EM SUA SUPERFÍCIE
formadas por uma combinação da cartolina, papnlão Ou outra material

(estam partes inflete para baixo, formando os doia ramos•retoa ea.
:a prender Ç.;, roupa e, ao faces-internas dos ditos ramos possuem ci
Jridadea semi-ciculareu4 ambas às faces da peça, p ão salientes. ó. .1
exação doa ramos eobrepostos, que eão rebaixadas; pelo fato testai.
zonas rebaixadas serem delimitadas pelos bordos das superfícies_ah
lientea limitadores da abertura e fechamentos máxima doa ramos

Pontoai !) 1 no total de 2 pontoe apresentadoa

1

oimilar, coo um plástico delgado, floxf . ,a1 tranaaaranto como c po.
lietileno, caracterizado pelo fato, de se foz:alar com o 'plitstico,
Era ao ca1:ocar . om moa interior
moiramente, uma manga ou inv6luaro,
insorção de cartolina ali similar, imaaaazsa ou não, cone ao quoira
medindo-se o plástico de tal forma que fique um excesso quaso igual
ao coberto pela cartolina ou so • similar, (acosso quo é dobrada
de maneira que pnvolva a cartolina ou .sou aimilar ;ar ruo outro face.
juntando-se autogenoamenta, em uma só união, ao \quatro nordas livrao.

iuna

do plástico, que resultam da.aperação anterior, com . que oo4abtOm u.
ma capa com tré' a do suas bordas •unidas, . o quarta aberta mutua boca
. cartolina ou sou similar fica totalmente rocoborto do olaa
enquanto 0

L_
VíSf

ambas as fac;ss
Ponto n 2 1 do total da 7 pontos
apresentados
_
aa,
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TESMO Ne 156.909 do 18 do fevereiro do 1964.,
Requerente: CIEnG S/A, COMERCIO E INDUSTRIA DE BRINDES EU GE
RAI,/S10 PAULO./
Privilé g io do Invenção: BALANÇA-ESPÁTULA./
Reivindicaçãoa " .
Balança-eapátulm, confocionada preforivelmen.a Os

Ca —
f/6.2
atnmo ES .232.61b a. 9 ae setembro de 1963

Bequerentet RIVER PAPEIS BENEFICIADOS LIDA

RJ

rdvilégio de Invenção: "UM NOVO MODELO DE BOLSA CD SACOLA DE PAPEL"
REI VINDICAÇOES

pláatico, caracterizada pelo fato de apreaentar uma OrLOA8710 Oh
forma do espátula ei,dgtadade cabo provido de escala linear lon.
gitudinal passível de ser percorrida por cursar auperiarmenta
provido do alça ou botão suspensor ao redor do eixo do qual p0
dora bascular o conjUnto, estando, finalmonte, a extremidade la,

Um nevo modelo de bolsa ou sacola de papel. caracterizadc
(pelo fato de ser dotado em tOrno , de sua beca, interna a externamenta
' 41e um debrum de material resistente.
Ponto n i do total de 2 pontos apresentados

are do cabo dotada do mola ou presilha do prosaão.
Ponto na‘ l do total de 2 pontoe apresentados./

CIO.;

TERMO N 2 159.171 de 30 de Janeiro 'lia 1964
Requerente. JOSE RATCOV E PAULO ROCHETTI-Sho paul,
Privilégio de Invençãos....."CABO PARA CORDA DE PULAR E CHOCAM°
e—G el
Reivindicaceea
1-Cabo para corda de pular de ohocalho, constitu1-1

WERMO N2 158.841 de 30 de Abril de 1964
AOqUerente:"KA-ZA a COMERCIO O INSISTIU& DE PLÁSTICOS (.DA- a °aia.
Privilégio de Invenção:"NOVO MODELO DE PEGADOR DE ROUPA"
Seivindioacãea

10 por Um cabo de madeira ou similar, torneado em forma de bastene
tea caracterizado por ter numa das extremidade uma bucha centrada.
tubular que serve de guia para a extremidade da corda e ao mesmo .
tempo de eixo para duas companulas metalicas de feitio esferoidal.
extremamente achatadas, voltadas uma para outra, ligairamente ara.
tadas tendo no interior um guizao sonoro e, na companula externa .
uma projeçÃo centrada, por onde á passante a corda de pular.
Ponto n5 1 no total de 2 pontoe apresentados

1-N3vo modélo de pegador de roupa, caracterizado pia
gna poça inteiriça, de material plástico flexível e resistente,cuje
,parto euperior é curvada em amplo arco e db auas pontas dobram-se
'para baixo, e continuam retap, formando um vão para dependurar no
,aramea cada ama San partes retas. dobra-se para baixo e para dentro
0,imppendç-we. em ângulo oatuso, o por curta axteas, g o, e cada uma .

r
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