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curadoria-Geral; bem como ein casos ç'áo, revogadas as disposiçÕes em consimples, será admitido a elaboração de trário.
parecer simplificado, mas sempre com
Ato Normativo n PG 001 - Rio de
Thomaz Thediim Lobo, Presidente.
os requisito constantes das letras a, b,
Janeiro, 30 de abril de 1971
c, d. e, f, g, h, i, j e k.
Assunto: Dispõe sôbre o registro e o 3,1 - Quando necessário ao perfeiSECItETARIA DE MARCAS
contr.:5/e dos processw c R elaboração to exame da hipótese, O Advogado deverá promover as diligências cabíveis, Expediente de 4 de maio de 1971
de pareceres.
antes de emitir o seu parecer conclusiO Pre.siclente do Instituto Nacional vo.
Exigência
da Propriedade industrial, no uso de
4 -- Todo os encaininhamentos dos
No 477.713 - Instituto &iro .Horsuas atribuições, a fira de organizar os processos, com parecer ou diligência,
serviços a cargo da Procuradoria-Ge- deverá ser feito com o visto do Pro- moterápico Nacional S. A. - ISON
- Discrimine os artigos em novos
ral e a elaboração de seus pareceres curador-Geral',
exemplares, e cumpra o art. '73 bem
tendo em vista o inten; sse do Instituto,
5 - O advogado deverá emitir o seu como sua inscrição no CGC.
parecer ou promover a . diligência que
Resolve:
Diverso
Laixar a seguinte instrução de ser- julgar necessária no prazo de 8 (oito)
dias, ressalvados os casos de comprovaviço:
da complexidade, que demandem maior
NO 634.144 - Transpaulo Trans1 - A Procuradoria-Geral organiza- estudo, ou dê acúmulo de serviço, ca- portadora de .CombUstiVeis Ltda. rã um contrôle por intermédio de fichas, sos em que deverá ser feita a devida Nada há que deferir, mantenho o
abrindo uma para cada processo que ressalva, ao final do parecer,
despacho de arquivamento de fls. 8.
receber, observada seguinte sistemá6 --- Os processos com a nota dIrArquivamento de processos
tica:
gentez terão preferência sôbre os dea) a ficha deverá conter o número mais, o mesmo ocorrendo com os proArquivem-se, tendo em vista o
do termo, nome do interessado, e do cesos judiciiais ou que com estes teque
dispõe O at t. 99, 1 20 do CPI:
procurador, resumo do assunto e o en- nham relação.
625.873
- Comércio de Móveis
N9
caminhamento que fôr dado ao proces- Por determinação da Presiden- Mozko Ltda.
so;
cid ou do Procurador-Geral, o pareN9 618.490 -- Francisco Silveira
b) concluido o exame e emitido o
parecer, deverão ser anotados na ficha cer poderá ser publicado no órgão ofi- Garcia,
cial
do
Instituto
e.
conforme
o
caso
no
o número do parecer e o setor para
No 658.093 - Nilo Pereira da Silva
Boletim,
onde o processo foi encaminhado.
No 656.269 - Comercial Brigadeiro
8 -. A distribuição de processos, pa2 - Os pareceres que tiverem de
Peças Ltda.
péis
ou
consultas
deverá
ser
feito
ecjaiser proferidos, conterão obrigatóriamen- tativamente entre os Advogados, levanNO 653.887 - Vestan Indústria de
•
te:
do-se sempre em consideração a espe- Tecidos EINticos e Confecções Ltda.
a) indicação do órgio (INRI.) e do
cialização de cada uni.
setor (PG);
Moa Enterprises Inc.
NO
678.506
9 - Os Pareceres com ementa serão
b) número do processo e do parecer;
N9 678.508 - Mca Enterprises inc.
fichados, pela Secretaria, por assunto,
c) nome do interessado;
N9 678.888 - Ortema S. A. Inde modo a serem consultados sempre
chlstria: e Comerdo.
que necessário.
d) ementa da matéria:
N 68.í13
Vintem Poupado
9. 1 - Os!' advogados, ao se pronune) itens inmerados em ordem cresciarem nos processos ou exepedientes S. A. Administração e Orientação de
cente;
submetidos Á seu exame, deverão sem- Bens Móveis.
f) relatório sucinto;
pre levar cal conta a orientação estaN9 685.944 - Independência S. A
minares, e belecido pela, administ,ação e pelo Pro- Administração e Distribuição • de Vaapreciação das
curador-Geral, mesmo que queiram de- lores.
houver;
cum as ra- clarar seu ponto de vista pessoal. ,se
h) apreciação do mérito,685.910
fp& Utilidades D
N9
zões de fato e de direito, com indica- dio,raente.
mésticas Ltda.
ção da doutrina, legislação e jurispru('1 Procurador-Geral 'poderá
IO
N" 686.006
Gustrave/ Brasília
dência acaso existentes e aplicáveis ã avocar o e,n;.-1 t/10 de qualquer processo
Passa
ens
Turismo
e Empreendimeng
espécie;
ou expediente, de acôrdo com a con- tos S. A.
ven i ência administrativa ou a necessidai) conclusão fundam('tacia:
NY 686.065 - Antônio Abud •5.; Cia.
de do servic,).
j) encaminhamento;
Orly LiN 9 686.o10
II - Os Advogados são ,esponsáoris
k) data e assinatura do advogado pelos pareceres que emitirem e nelas mitada.
responsável.
ato, que praticarem.
Ne 686.081 -- Fermot Construtora
Ltda.
3 - Sempre que se tratar de hipó12 - O presente A .:, 7,`,T-..mat-vo
tese já anteriormente estudada pela Pra .' trará eia vigor na data de sua publicaN 9 686.122 - Agtoinciustrial Ltda.
PROCURADORIA GERAL

N9 686.123
Nunes Silva 8t Cia.
Ltda.
Algonorpa Algodoet•
NO 686.126
ra Norte Paranaense. Ltda„
NO 686.127 - Rogo Distribuidora
Rogo de F'errogens Ltda.
NO 686.129 - Confecções Nana
Ltda. .
N9 686.182 - Real Transportadora
e comercial Ltda.
No 686.183 -- Madeireira Serra de
Mar Ltda.
No 686.205 - Copal Comercial da
'Parafusos Ltda.
N . 686.222 - Flavia Engenharit;
e Construções Ltda.
No 686.256 - Mabra Madeirat
Brasileiras Ltda.
No 686.299 --- Toca - Boutiow
Ltda.
NO 686.312 - Jaci Sousa Monteiro
N9 686.322 - Semeão Serra Pinto
No 686.334 - The Gillette Company.
N9 686.384 - Calçados Gize Ltda
Nazarlc
No 686.388 - 13risch
Ltda.
NO 686.403 - teonir GaSPerin.
• Upper Indústria 4
NO 686.408
Comércio Ltda.
N9 686.446 -- Rochedo - Revestimentos e Marmorite Ltda.

.„

Real Farmaceutioic
N9 686.448
Ltda.
NO 686.456 --- 3osé Paulo dos Santos.
No 686,463 -- Massames Brasi! LÁ-

mitada.
No 686.467 -- Auto Peças Prituouat
Ltda.
No 686.468 - Ferragens e Tintai;

Rio Lisboa Ltda.
No 686.475 - importadora D018
Irmãos Ltda.
No 686.477 - Coniex Comércio O
Indústria de Roupas Ltda.
NO 686.505 - Hospitálaitt Gaúcha
Comércio, Importação e Representas
ções Ltda.
NO 686.531 - Mecicol Ltda. In.
dústria e Comércio do Vestuário.
N9 686.532 -B. Vassilaga6,
N9 686.553 - Comercial de Tecidos e Confecções OK Ltda.
N o 686.558
It'konavel
Prorntra
tora Nacional de Vendas Ltda.
N9 686.579 - Ciametal Ltda.
NO 686.587 - Elegante DURMO
Inc. e Comércio Ltda,.

-•
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publicas, de),I nado ã publicação,
será recebido na Seção de Comunicações até as 17 horas O atcndImento do r ,pítblieo pela .Seçclo de
;Redação se.rd. (Jfeet: c:ffl ., 18 ,' holm_
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DEPARTAMENTO DE tMPRENSA 'MACOONAIL

Meque Ot4 vaie vos: tu, e a lavar
; do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto de
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprése1
prasikeira de:Oorreios e Telécrafuet
:011 Brasília'

c.patre-P,•,3a,taw...

ALBERTO DE BR IT TO F-)E.REIR# .
2) Os originais para pubitcaçao,
6) No caso ao porte aereo para
devidamente autenticados; deverão
localidade- não servida por êsse.
CVL
a-er datilografados diretamenteb
P44 warçk..2 tala au'omça43. - meio de transporte, a Delegacia
espaço dois, em papel acetinado ImEIFIE ' CO "ia f*V44:, D'e OtHeáltGAÇOICS fizOionca da Emprêsa Brasileira de
FLORIANO GIUMAPRAE€ Correios 'e Ujégrales , em Brasília
ou apergaminhado, medindo , 2243
B,
DE
ALMEIDA
'
CARNEIRO
J.
centímetros, sem emendais ou rase obrigo , a"g!hripleta,r o encamai.
Muras que dificiatera a sua coribao destinatário por
nhamento
MÁRIO cl,..,FOCIAL
preensão, em especial quando C017.outras vias, independentemente de
Lurem tabelas.
acréscimo rio vreca.
SÇIÃO

SC7a0

ema

admitidas copias em tinta

e, indelével, a critério do

reclamações portinentes
matéria retribuída, nos casos de
êrro ou, omissão, -serão encaminhadas, por escrito, c/ Seção de Redação adé . o quinta, dia útil subse(Jliente à publicação.

7)

1.341k331(3./clan8 au•33s pers44a.nte CI,3 eporlunya
&aio MIMO storlPropeindadtivindumi rwo. de *fliblmt4n0441.•
Cormirsaka
do Ir4dOsetria •

65freAlo

leimfeetio e5sofiresor tka Deparirrnento

de

1
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valores para.
assinatura, que será acompanhada
flá, . esclarecimentos , quanto à sua
Wiaicaeão, será • feita semente por

5,) A remessa ,

de

o direito de reajuStar os .sevs . preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediaa. te,aisprévio aos .ssinrIntep

asstnunora poa
8) Os pra.,os
darão ser semestral ou anual e se
Iniciarão serrtpre no primeiro. • dpiof
„ útil do mês subseqüente. O pedido
C13:5 22 , " de porte aéreo poderá ser inensaJ,
„„ semestral ou anual praea cias.
"'""' assinaturas para o Exterior e sàmente anual e não lieverii

i.P13ZleIt)131M3.108
AIITIÇõE9 a PALITICMAIIES
i:or.aserão
9) 1.1$ assinaturas
...
Cr$.' 300 , 1SOMOOIC ^ • • 9.•
das no D.I.N O transporte por Seviestre
via aérea serd contratado,separaCr$. 0.0 i Ano,.
•1134
&mente com a Delegacia da Enz..- 4120
exterioos,
prèsa Brasileira de Correios e Te,
exterior
légrafos em . Brasília Esta poderd
Crê 50,00
nS ,, .
••••• f • Cr$., (35•99:-Ano .. •
sc encarre g ar também de encami- 44
nhar. a pedido de assinatura ao
2).1.N Neste caso, o assinante diPORTE. 4ER.E0
riokrá ao 1) 1. o pedido de assivalor
do
Or$ 504.00
natura e o pagamento
Mensal .. er$ f7.00 , 4 Semestral Crs .. 102,00 I Anual.
correspondente, na forma da item

Eeglitinie

.4 Delegacia Fileyaonta ao

&apresa Brasileira de Correios e-Telégrafos em Brasília reserva-se

NOMEIO/ r VULSO
- O preço , do ~nem , avuitsp, ligura n g2tivrno . pagino , de, cad.°

exemplart
de Cr$, 0,01,
- O preço., doe exemplar . ckrasaat) ael'à aertecittO.
se do triesrno ano, • 'aio ce1J .. o,o2 0 07 ano se . de anos unte/lures.

porte por via aérea

91 A •/-.:J:•ouiçdo devent A4,~ saiieitada com antecedèlicui; tia .9(4

dias do vencimento da assinatura
o do porte . aéreo Vencidos, serão
suspensos '.nalepea &altar)) cate axfr,
nvi.v» prévio

1 10.i PeIre ret:COCrertr, os
iiI.eittes às edições aos orpao8 'oficiais, ou assinantes deverão çotini,
td- I.os no ato da assinatura

N9 687.438 - - Comércio e incluaN9 066.878 - Frigorifico Azmour
1+19 680.756' • Metalúrgica Searou
rria de. Cate e Cereais Pina•:lro. Li
N9 o86.607 - Marin() Pereir
rio
Brasil
S.
A'.
Ltda.
mitada.
Cia.
N9 686.892 . - Posto de Arnoltéce,.
Creoções Cuznet...
No 687.303686615 - Soc. Sul Brasileira, N9 686.767 - Pregosul S A In - dores • Turiaçú Ltda.
No
dústria e Comércio.
mitacia.
de Atos Ltda.
No 686.898 - Cervantes Criações
579 686.773 - Calçados Lavour Li- Masculinas
N9 637.312 • • Swing Indústria "Ltda,
'N° 86.628 - Comércio e Industria; matada.
, 'Mia,
de Amortecedores Daria Ltda.
N9 686.899 -- Irmãos AZan Ltda. Comércio
N9 086.774 -- Calçados .1 alinha
N9 087.311 - Metaliirg icr, Litoral
Everest
LiLtda.
N9 686.911 - Virmanzo Inchistria Ltda.
1+19 • 626.63 0 - Malhas
C'onfecçdés Dom- e Com(reio de Metais Ltda.
initacia
N9 686.787
N9 687.314 - - meta lilfgica Litord.
- Metalúrgica Cofebart Basco Ltda.
Ta 9 685.934 -- Miadas . Prasko Ltla. Ltda.
No 686.63 2
nW 386.809 - Leal Comercial de • No 687.002 - Primauto S. A. /:'()
:Ltda.
Rtruficacãe. Cristal
Iblç 887 333'
- Lanango S. A. Co- Drogas Ltda.
:liéreit, e Indústria;
Ltda.
N9 686.65 7
y
Agropecuária.
T.liague .-nclustria I.
Serralheria Pica-Per
mercial, Industria l
No 687.346
N9 686.812
N 9 687.015 - Rodina Modas
Ao Peou-ria.
686.658
Lanago
S.
A.
Coro
Ltda.
mitada..
N9
y Agropecuária.
mercial, industri al
No 687.389. - - CS.1 São 3orge CorIndustrial Bras.11t
N9 686.813 - Clovis A. Schneider.
N9 687.080
seçõeN: Ltda.
688.659
Lanago
S.
A.
Cose
Ltda.
Max
N9
N9 686.815
Confecções Rio MAI, N9 687.097
1013.prês-.
N9 687 .5.0
1nercial, induttrial y Agropecuária.
N9 686,816 - Fundição Rio .„Iran- drid Ltda.
Engenharia Ci vil Ltda.
686,660 - Lanifício Inglez S. A.
No
dense Ltda.
Pedreira Atdar •Ltria.
N9 687.121
Berta Conféek,Cies
N9 687.326
No 686.661 - Lanifício Inglez S. A..
N9 686.818 - Frigorífico Indástria
-687.135
Deauville
Modas
LiN9
blo 686.663 - Lanifício Ingiez S. A. e Comércio Ltda.
mitada.
Comercial Líder LÁNo 687.394
Metalúrgica Liondel
N9 686.833 -- Metais São João • LiN9 637.168 - • Ducobre Indústria . e mi ta da.
No 686.680
Comérán de Artefatos • de Metal Iatyitau.a.
687".4i44-• - EvA Lio seguro
- Gennaro Los(hiavd ; N9 686.336 - S.- & 3. Walsh. Pias- •mita da.
686.6133
tias) Ltd:
X+19
Serraria Oronitn.1
N9 687.443
No 68'4.232 - Vimen. Materiais Ále
& Cia. Ltda.
Ltda.
8. J. Walsh. (Pies • Construção Ltda
N9
688.837
686,701 - Planbrás Cia. Era- ies) Ltd.
No
A Pérola . (le Toleue
No 687.269 - Industrial e . Conár- , N9 687.448
oleira de Planelamentos.
S.
&
3.
Walsh
(Pias686.838
N9
(iial
Milu
Ltda.
.
,
flue() Betou Kraicie, 1
•
N9 686.70:3
Pintee - '1" p cm a
: N9 607.46(1
N9 687.271 - Orlando Baldio.
.
L.da.
tr. Cia. Ltda.
c4c Ponturas S:-uit
Belou keraide N9 686.839 - S. RI J. Walsh 1 Pias- ' INF 687.276 - João Jorge.
ics) ' Ltd .
N9 686.704 - Ptieed
1,./.c.1'ia,w
•
:.s" 687.493
61i7.287 - Metalúrgica SinuetIo coitada
' N9 686 , 863 - Mánnorr... - Matat‘ Cia. Ltda.
Heloo
rias
para
Construcão
e
Serv1cos.
de
Fu-d
Rodornao 1.1 (a / 10 1:0,
N9 606.705 .
•
N" 887.507 .
.
Mão de Obra Ltda.
i N° 687.291) - Milena Morozowlek nodnv:ric.t., Ltd:Á.
& Cia. Ltda.
'Industrial
Brickson
NI 186.864 .WilsN9' 607.294 - Sndústria ,e. Cong.. jo
No 606.710 - PrUdU40
Ltda. ublirsdaci.: Ltda.
149 ' 63é.516 -- The
lleeelageni• e Malharia PTIT.M I
k
de Madeiras Guarany. Ltda.
• ! '3105 Cromiruly
.•
•
•
•
- nichard, • 3. •Gorian.. 1 No 686.867 - Mc:Cr rol • Eli ckson
N9 987.301 - Malharia Vitoria UMayard Bernard
'No 686.713
No 687.048 •
f
GO:dali.
I
686•.•7 1 5 - Richard
soerola IndUbtria
_
N9 697. 1-, I1
1 . 't".“) t
1.79
902 - Ditar ErIgentrarill
tRderadoiN
•
Tecelagem
S.
A.
.
Comé
:cio
S,
Z..
o.:
st..
o:
Ltda.
.731
iNo 686
d. A.
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oweecmaar-.
NO 682.018 - Incomel Ind . e Coni. N9 692.921 - Ind. Wane de ArNo 691.430 - Cooperativa HabitaNO 687.568 - Lily Hajj.
de aMterials Elétricoa Ltda.
tefatos de Madeira Ltda.
cional
Cohtineatal
Ltda.
NO 687.574 - Ruy Rociriv nes Pinto • •No 691.432
N° 692.100
Sotv ffloc .Técnica N O 692.922
Ind. Wame de ArCooperativa Habitaizada
em
Telev.
soes
Lftla.
Espec:a
l
tefatos de Madeira Ltda.
NO 687678
Indústria de Mallas eional popular Ltda., -- COHAPO.
NO 692.938 - Terrap1eria0M
Ca-Su-Lã Ltda.
Confecções Gurilitin N o 692.'305
•N O 691.441 - Irmãos Marcelino.
dependência Ltda.
•
.NO 691.442 - Irmãos Marcelino. dia Ltda.
No 6/37.583 - Eutra Indústria e
NO 692.388 - Diazine S. • A. Ind.
No 692.941
Malharia Miarni •LiNo 691.449 - Rollis - Sub EmComércio de Metais Ltda. .
e Com.
tada
preitada do Obras Lida.
NO 687.591 - Marbraile ImportaNo
Paulo
António
Dias
692
42a
NO
692.946 - Meta-lúrgica Dora LiNO 691.454 - Keramos. Cari-Oca Menezes.
91ko, Exportação e Repre,sentaçáo Liuntada.
Ar tezanato Lida.
lnitad a
NO 693.004 - Serralheria "Brasil
NO 692.433 - Paulo Antônio Dias
No 691.566 - Stivali Ind. e Com. Menezes.
Ltda.
No 687 '.631 - Mary Ditice Contecde Calçados Ltda.
Ções Ltda.
NO 692.442 - Paulo António Dias
N9 693.007
Caboaço ind. e Com;
No 691.570 - Cia. Petropolitana. Menezes.
Materiais de ConsNo • 687.652
Taci a
trução Centenário Ltda:
No 691.589. - Sherwin - Williams
No .693.011 - Ind. de Carroceiras
NO 622.484 - Confecções Trauzers
Brasil S. A. Tintas e Vernizes.
Gravacay Ltd a.
Ltda.
Roupas Staroup Li- doNO
No 687.658
691.591 - Sherwin -WiUiasas
ninada.
No 693-.014 - Ind. de Mármores' e
No 692.488 - Casa de Móveis Vila
do Brasil S. A. Tintas e Vernizes.
Granitos Lida
NO 687.659 - Roupas Staroup LiNo 691.595 - SherWin •- Williams Palmeiras Ltda.
No 693.015 - Ind. de Calcados
!tratada.
No 692.531 - Tele-Borda Ltda.
do BraSil S. A. Tintas e Vernizes.
• N9 692.532 - Normandie Drinks Milena Ltda.
NO 687.660 - Roupas Staroup Li,The Sherwin - Wil- Ltda.
NO 691.817
NO 693.025 - 1. N. C. 'acrania/J..
itada.
liarn.s Company..
N O 692.535 - Abdul Masaib Jamil Los de Negócios Ltda.
N-9 687.662 - Cosinobras Industria • NO 691.632
Adõbe Ltda. .
Ilias
El
Abda,llah.
• Comércio Ltda.
No 691.637 - Camisaria Vika LiNO 693.029 - Malharia Ginelort
N9 692.563 - Valde Gliertraan.
Ltda .
• N9 687.671 - Indústrias Erlo S. "A. mitada.!
NO 692.585 - Com. e Fabricação
691.698
Ind.
de
Artigos
de
No
No 693.039 - Alberto Francisco
NO 687.672 - Indústrias Erlo 8 A. Tecidos e de Fibras Ltda. Inartte- de Roupas Dilman's Ltda.
Minoprio.
N9 692.647 - Oficina de BombeiNo 687.673 - Indústrias Erlo S. A. fil .
NO 693.044 - I. N. C. Increnietta
No 691.797 • - Mecânica Euripa ro . Cristo Redentor.
N9 687.675 - Tradebras Comércio;
NO 692.650 - Equipamentos Coms. tu de Negócios Ltda.
•
S. A.
Importação e Exportação Ltda,
No 693.076 - Rolamentos Lima
e Inds. Ltda. (ECIL) . •
NO
691.849
Empreiteira
MadriLida:
681.684
Transportes
MardiN9
No 692.685 - Karl Eschv-ef2er.
lena Ltda.
N o 693.228 - Europa Fábrica de
Mos Santa Angela Ltda.
- .
N 9 692.720 - Engarrafadora e
No 690.158 - Vicente Latorre &
No 691.911 - Comi, e Importado- Distribuidora • daninha Cordeirinho Lustres Ltda.
• Cia. Ltda.
ra Noil Ltda.
No 693.257 - Hans Joachim TapLtda.
NO 691.914 - Comi. e ImportadoNo 692.729 - Com.. e Ind. de Mo- per t.
NY 690.160 -. Tacape Tubos e Co- ra
Ltda. _
N o 693.276 - Mitsui & Co. Ltd.
las Fanjol Ltda.
.
nexões Plásticos Ltda,
691.917 - Com]. e Importadoç
N
NO
N9
692.756
Emílio
andmde
•e
693.279
Mitsui
&
NO 690.318 - Centenário Pinturas ra Noil. Ltda.
No 693.300 - Protec Co.
Ltd.
Antônio Plácido Pereira fúniUr.
DispositivO3
e Decorações Ltda,
N9 691.931 - Auto 311ecânica ; DeN o 692.797 - Santa Marta Impor- e Auto Peças Ltda.
No 690.321 - Barbero, Mattoso & caserna]. Ltda.
tação e Com. Ltda.
No 693.346 - Juratna Ltda Aces.Cia'. Ltda.
NO 691.934 - Ibesa Ind. BrasiN O 692.844 - Seleção de Papel de
sórios e Peça.
leira
de
Embalagens
S.
A.
Parede Ltda .
N9 690.323 - Baroero. Mattoso &
N9 692.439 - Engenharia Com. * e
19 691.375 - Encapei DistribuidoNo 692.867 - Ind. de Calçados Do- Representações
Cia. Ltda.
Ion Ltda..
ra de Papel Ltda.
maine Ltda.
N9 690.324 - Nilton Lima.
NO 693.458 - Stereonette EletrôNo 692.013 - Incomel Ind. e Com.
NO 692.917 - Com. de Materiais nica
Ltda.
No 690.381 - Cia. de Ferro Ma- de aMteriais Elétricos Ltda.
Para Construções Yole Ltda.
leável.
NO 693.480 - Eduardo Leme de
N9 690,387 - Elizabeth Goines
Moraes.
Coelho.
No 693.533 - Eletro Domésticos
Blue Star Ltda.
N9 690.441 - Agência de Autorno1\1 9 693.537 - Comi. e Importado..
ves carvaminho Ltda.
ra, Agromaq Lida.
No 690.469 -- Laticínios Nosso
N9 693.636 - Eletro Rádio CitaQueijo Ltda.
fórnia Ltda.
No 690.496 - Irmãos Mapa. Indústria e Comércio Ltda.
N o 693.657 - Edith Calçados O
Modas Ltda. •
.
N 9 699.506 - 'Mayer Weissblutn.
No 693.662 - Usina -Cal. Peças da
N 9 690.659 - Nice Automóveis LiVOLUME I
Automóveis Ltda.
mitada.
NO 693.757 - Brasa RepresentaN O 690.929 - Specialube LubrifiATOS DO PODER LEGISLATIVO
ções de Automotores S. A.
Cantes Especiais S. A Indústria e
No 693.773 - Metalúraica °dândi%
Comércio
ATOS LE,GISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
S. A.
N O 690.952 - TV Globo Ltda.
c
No 693.890
rayner Representai,Leis de janeiro a março
No 091.090 - Industria de Esquaçóes Ltda.
drias Metálicas Inca Ltda.
No 1391) du9 - Ele\ adores Fenix
No 691,102 - Imnorquimica ,7'roDivulgação n.° 1 .159
dutos Químicos Ltda.
No 693.921 - Hanson Scale Co.
.
- D i ee-ar. Washington
NO 693.960 - Erninco Emprêsa InPREÇO: Cr$ 3,00
cramerietaia de Com. e Re p resentaPereira & Cia. Ltda.
.ões Ltda.
N . 691.151 - Ancora *Indústria. e
VOLUME II
No' 994.069 - Vespeletrie Ind. L1,
•
Comércio Ltda.
'rataria .
N° 691.162 - Mineração Maria.
ATOS DO PODER EXECUTIVO
No 694.070 - Klink Auto Peou
Luiza i"rdústria. •e Comércio Ltda.
C.t.aa
Decretos de janeiro a março
NO 691.195 - Matei Máquinas ItilNO 694.083 - Auto Mecániea Banmitada.
leirantel Ltda.
Divulgação n." 1 .160
N 9 694.086 - Posto de Gasolina
N Y /131.208 - Robert Raymond
Kirscla .
.8ar e Restaurante IV Centenário
PREÇO
Cr$
20,00
r,trla
•. No. CA .231 - Mercanti . Brasileira
N , 894 103
de Couros S. A.
Narvik Auto Peçara
,,tda
A VENDA
1 \1 9 691.267 - João Mussi,
• IV' 694.129 - Ind. e Com. de Au.
No 691 270 - Sideral Comércio e
' , unovet. Braswima Lida.
Na Guanábar.a.
Udu Iria de Roupas Ltda.
• , 694.188 - Loja Moderna MoN 9 691,301 - Cio. .1nternaciónal
das e Confecções Ltda.
Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, I
.
Filmes.
de Dica
• No 694.242 - Milton Kravaski.
N" 691:363 - Titia a, Cabeleireiro
Aq
, ência I: Ministério da Fazenda .
• No 694.244 Francisco Pignatalt
td a .
'No 594.270 - Temnex S. A. Ind..
:Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Técnica - Química cie Paliei.
I .387 - Aziz •Ésogossian
No
, r '1
•
Cia.
NO 694.293
Ind. de Cosméticos
• Em árasilia
Ideal Ltall.'
N
• • . 193 - Ma 'el Ltda.
N i) 694.355N '-11.428 - Salinas ()rissol a. 4.
Na sede do , D N..
Steschenko.
N . "1.49.9 - Cooperatiya Ilitbita.- • .NP,. 594.376 ., rr i,ÇLs jon otica e Cine•
Cional Continental Ltda.
foto Ltda.
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Veb Parbenfabrik
I 1'9 695.978 N9 696.608 -- N. 'V': PopeS Draad- Transferências e Alterações de iinnte
I, N o 694.465 -- Carlos Apartei°.
en Lampenfabri ken.
do titular de processo;
N" 694.629 - Swallow ind. e Com.' Wilfen.
dc Ríklios e Te +evisão Ltda.
Veb Farbentabrik
N 9 (195.982
149 496.650 - Gold Star Produtos /Porem matutadas anotar flua1.,..oN 2694.648 - J0s6 Carlos • Pinto 501:1f
de Borracha Lt da.
cessos abaixo mencionados as stviinN9 696.034 - Sonac - Soc. NacioC11 è0 .
tes transferências e alterações de
N9 696.667 - Cia. Textil S. A.
N9 694.752 - Metalúrgica Botu- nal de Imóveis Ltda.
nome . do titular de processes.
51 9 696.052 - Metalúrgica e FunWitu - Ltda.
•
N" 696.718 -- Sobrita Soc. de 13r1dição Santa Gema Ltda.
The Bendix Corp. (transferência
tagem Ltda.
Ni" 694.790 - Jïjïica de Caçados
seu nome da marca pre...s:()5f9 69-6.053 - Tecsol Com. e ReLic titio Ltda.
N9 690.769 -- Ind. de Plásticos Se. para
nane
n9 241.127) .
presentações de Soldas Ltda.
liba
Ltda.
N9 694.797 - Titan Ind. e Com.
Deimison Manufacturing Coarpany
149. 696.774 - Baterias para auto- (org. sob as leis do Es'ado de Neva.
'Se Móveis Estofados Ltda.
N9 696.055 - Ambar Móveis e DeN" 694.42 - Metalúrgica Tanque- corações Ltda.
móveis Campos Ltda. (Arquivem-se do) transfira para seu nome da 'nat.
IN 9 696.060 - Linniplac Laminados os Processos).
...klatic Ltda.
ca Therimage n9 380.413.
Plásticos Ltda.
N9 694.956 -- Vitrex Ind. de Vi•
Exigências
N9 696.064 - Cia. Nacional de SECRETARIA -DE INFORMAÇOES E I
Ovos Ltda.
TRANSFERÊNCIA DE TECNON9 694.974 -- Tecnostral S. A. Habitação C.N.H.
LOGIA
Uniroyal, Inc. (junto ao rz-igistrO
N9 696.068 - India Sport Confecgl. e Tecnologia.
225.653). Apiesente nova procuração.
ções
Ltda.
N. 694.977 -- Jean Eugene Iv1artiEm
4
de
maio
de
1971
sem
referência ao Decreto-lei 1.005,
N9 696.069 - Walmess Com. de
,.
de 21-10-69.
Artigos Eletro Domésticos Ltda.
No 694.986 -- Auto Medinica Sau.
Exigéncies'
• IT O P Fragrances (junto ao regisN9 696.972 - Artefatos de Cimenerezinka da Penha Ltda.
•
to São Benedito Ind. e Com. Ltda.
tro 229.871, 230.160 e 230.826). AgeN9 695.027 - Lojas Vêvê Ltda.
Toray Industries, Inc. (junto à pat. sente nova procuração de acôrdo com.
I N" 695.030 -- Lojas Vêvé Ltda.
N9 996.115 - Incopax Ind. e Com. PI no 76.538) - Promova a retifica- o art. 162 do CPI.
Ltda.
Amianto
de Produtos de
ção do nome no original da tradução
N9 '195.032 - Lojas Vêvé Ltda."
Fromageriesbel La • Vache Qut Bit
N9 696.119 - Casa , de Calçados de fls. 51-52. onde consta que a soNo 695.033 - Lojas Vêvê Ltda.
Esteves
Ltda.
ciedade titular da 'patente, Toyo (junto ao registro 234.895).- ApreN9 695.147 - A Precisõtica Ind. e
sente nova procuração sem referênN9 696.126 - Modesto Theophilo. Rayon Kabushiki Kaisha, alterou o cia ao Decreto-lei n9 254, de 28-2-67.
Ci m. de óculos Ltda.
nome
para
Toray
Kabushiki
Kaisha,
Cia.
696.133
Ind.
de
Calçados
695.155
--"-José
improta
No
N9
Walch Foods Inc. (junto ao ..•egisalteoru o nome para Toray Kabushiki
•
Melito Ltda.
Ltda.
tro 256.170 e 279.117). Aprcs?nts
om Ind. de Ben- Kaisha.
N9
696.137
Daig
nova procuração sem referênc i a a0
N" 695.162 - Imobiliária Celeste dix -Para Autos Ltda.
Triulzi S.P.A. (junto à pai. P1 Decreto-lei 254, de 28-2-71.
Ltoa.
têrmo
no
Preste esclareN 9 696.138 - Decorações Lelac cimentos 157.276)-The Dunlop Company Lanited
N" 695.200 - Paulo Eciair Gaz.- Ltda.
em face 'da divergência engo a,
tre
o
nome
da
depositante
- A. Tri- (junto ao registro 264.936). Apre696.139 - Constiutora ConfNo
N9 695.214 - Rio Negro Autorná- forma Ltda.
ulzi S.a.S. e os nomes que aparecem sente nova procuração sem re.lf..rên•
eia ao Decreto-lei 254, de 28-2-71.
no documento de fia. 56-59.
ve • s Ltda.
Formatec Com. de
Gajoin & Filho (junto ao registro
N9
Cocelma.
Produtos
-... IV' 695.2i9 - Soinfer Perros e Me- Materiais
RuirrliCOS
S.
A.
696.146
- Construções Ltda.
244.987). Declare o n" de insu'i,ção
Para
(junto à pal. PI, termo n 9 136.422 no CGC.
.-s. tais L.da.
gia, Tecnostral S. A.
N° 696.171 -- Na.ir Migotto de Sou- - P1 têrmo ri9 137.026) - Apresente Fábrica Cyrilla de Bebidas I tda,
.1
in;'.' ,69,5;e3eVoica guia de recolhimento da retribuiI
ao registro 254.783). Declare
ção devida e a-presente procuração. o(junto
N" 695.379 - Irmãos Kokozian.
.
Decorações
Prodis
n" de inscrição no CGC.
N"
696.178
1
The F & M Scheafer Brevdng Co.
N" 395 423 -• Subtrral Bar e Lan- S A.
Procienx S. A. Instituto Pa:, maN9 696.210 --- Guanavolks Anta Ser - (junto á pai. PI termo n" 204.649) cêutico
cir.: . Ltda.
•
de Produtos Cinetificos XaApresente novo instrumento de
'N .. 695 42e -- 'Utilidade Doméstica viços Ltda.
cessão, pois do documento junto ao vier (junto ao registro 305.862). DeRi • vt^nito Ltda.
Querida
Ind.
e
Com.
N" 696.256 T. a9 171.435, não consta que a Wa- c/are o n9 de inscrição no CGC.
Ltda.
N" 695.432 - Lojas Rivo S. A.
shine Chemical Corp. tenha cedido Felea Und Titoni Uhren A. G.
de
Confecções
The
Lincoln
Eletrw.
696.271
-N9
isr 695.453 • - Amtron Aparelhes e
~ente os seis direitos Ware o pe- (junto ao registro n 9 248.549). PresCompany.
• otVnas Eletrônicas Inds. Ltda.
dido de patente a Mallinekrodt Che- te esclarecimentos em face da divergência entre o nome Watch, constanN9 696.292 - • Acougue Oliveirente mical Works,
- Presa Participate do documento de fls. 12-15. e 0
Engenharia Ind. e Com. S. A. Ltaa
Crucible Inc. (junto à pai. PI ter- nome Waltch qu eaparece na pot'.çãO
N9 696.298 -- Aurium Jóias Ltda.
N" 695.503 - Precisa Participamo 119 177.396 - marca Crucible Rex n9 5.229-70:
çà + s Engenharia Ind. e Com. S. A.
N 696.302 - Domingos José dos tétano n9 453996) Apresente a guia
Hunter Dougla.s Limited Omiti a0
-Paulo
Garcia.
.195.514
N'Y
Santos.
de recolhimento de mais uma retriN9 696.304 - Tecidos I iginha Ltda. buiçao correspondente à anotação da registro 300.744, 238.190 e 284.542).
• •iá5.533 -TJiclwig Blatt.
Apresente nova procuração de
1v. 05.568 - Café Luper Ltda.
149 696.336 -- "Lauro Rabinovitsch. alt, de nome de Cru Colt Corp. pa- do com o art. 162 do-CPI.
ra, Crucible Steel Corp. ocorrida em
696.337
-Ind.
e
Com.
de
FerN9
U. S. Industries, Inc. (junco ao
N .. 695.619 - Ed Com. e Repre- ros Santa Edwirges Ltda.
18.10.68, de acárdo com o documenregistro 357.277). Apresente nova
iien(a,;oes de Automóveis Ltda.
to cie fls. 29-31 do Tia, n 9 453.996,
procuração de acõrdo com o art. 18á
N .. 695.644 - José Ricciardi.
N" 696.352 -- Renoir Pamplona CaCelanese Corp. (junto à pai. PI n 9 do CPI.
e Modas Ltda.
• 1195 652 - Super Mercado Itu beleireiros
7
1
.
8
0
PI
n9
73.195PI
n
9
75.623)
Creações Mary-Jean N9 696.365
Estabelecimentos Farmacêuticos
1) Arquive-se o pedido de averbaLtda.
ção de contrato de exploração por Bernardo Caldas (junto ao teima nq
695.â.67 - Odonto "Comi. haInds.
Com
.
Luiz
XV
696.35
Ltda.
falta de cumprimento da exigência 576.820). 1) promova a autenLici,:ão
poi• ,,
S. A.
publicada no D.O. de 4.2,71. - 2) dos documentos de fls. 14-18 2') presN9 695.691 - Karena Filtms Para
Apresente
nova procuração de acàr- te esclarecimentos, em face da diver696.834 • inds . e Com. Luiz do com o art.
A:ittatioveis Ind. - e Com. Ltda.
162 do CPI.
gência entre o nome da marca reXV
S.
A.
61'5.695
Cofe.spel
Coro.
de
•
gistrada e o do produto Iicenc,ado
Celanese
Corp.
(junto
à
pat.
PI
n9
1-J, a 1•2 libai tas Especiais Ltda
149 696.385 - lpaterra S. A. Pavi- 72.617) - 1) Arquive-se o pedido de no SNFMF.
N' 695.7(.3 - Comi. Guarujá Li- mentação e Terraplenatam.
averbação de contrato de exploração
Rei das Tintas 8. A. (junte a°
N'2 696.391 - Sergal Laminação de por
m a oda .
. fLata de cumprimento de exigên- térmo 585.157). Promova a autetttiAço Ltda
cias
publicadas
no
D.
O.
de
15
Disc-Center Artigos
cação das fotocópias de fie. 22-24
N'. 695. 752
696:396 - Sergai Laminação de de fevereiro de 1971. -- 2) Apresente
Elétilcos Ltda.
Aço
Ltda.
nova
procuração
de
acôrclo
com
o
Diversos
N 695.803 - Credo Com. e Re,..,. 162 do CPI.
presentações Ltda.
No 696.399 --- Mainco Ind. e Com
Colauto Ade4.1vos e Massas Lt.oa,.
Vo-wswagen do Brasil Indústria e
N'• 695.809 - Lidolanclia Gorvetes Ltda.
Comércio de Automóveis S. A. • - (junto ao registro n9 300.432). ArLtda.
N" 696.400
Toscana Pinturas e Junto
à pai. PI n 9 83.542. Arquive- quive-se o pedido de anotaçãç de
N'' 695.810 - Pa iticação e Con- Decorações Ltda. +
se o pedido de averbação de contra- transferência, por falta de cumprifejt:alia Libeit y Ltda.
N" 696.401 - Ltzak Jager.
to de exploração pet. 34.115-70 por mento integral da exigência pub'icaNo 695.622 - Paulo Martins Leite.
Toscana Pinturas e falta de cumprimento das exigências da no D. O. de 19-1-71.
N9 696.403
N.. 695.824 - Piisto Luanda Ltda. Decorações Ltda.
publicadas no D. O. de 1-2-71.
.Baumer Equipamento Médico HosN9 696.413 -- Ind. cie Calçados
N'' 695.831 - Teq Carbon .inper.União Industrial de Fabricantes de' pitalar S. A. (Junto ao termo númeWar-Shoe
Ltda.
tação e Exportação Ltda.
Compresssoreá S. A. Unifrio e. Em- ro 860.981). Arquive-se o pedisl-i de
N" 695.858 - -Fábrica de AguarN9 696.432 -- ItaPtica Comi. Mecâ- prêsa Agricola e I ndustrial Fintai- anotação de alteração d enoine p0dente Itapelna Ltda.
nica Ltda.
nense S. A. - Junto à pai. PI n9 tição 36.565-71, por falta de cuu.1)0"-Alpes S. A. Com e 6f .544. Arquivem-se oá pedidos de mento da exigência publicada na D.
No 695.876 - Santo André ConN ••• 696.477
O. de 12+71.
averbação de contrato. petições
tabil S/C.
Ind.
22.798-69
e
49.1.64-70,
por
falta
do: Brasil 6, A.
.
de
inipira
,n
N' 695 861 -z Marcenaria
Nç 696.533 -- Paraná 1.-lquipamentos cumprimento da exigência publicada tOFord-Willys
ao termo 680.563, 680.564). ArS. A.
Ltda.
no D. O. de 8-2-71.
pedido ,de anotação
quive,se
• 695.898 - Remia - 13arkera
.•
1n1q. 696,534.
Paraná Equipa mentos Actief N.
i, ide nome, pet ição 24.124-74
- Junto à pai. 'PI etPr.nac
Prtiçilicti ou s Toe
, 125:7 70, por falta di cumptimenp
• :br 0 . 54 .4, _ „Pa'rana 'EquipamehtoSi n9 -68,903, 'Arquive-'se o ; pedido' -de 14:) das ekigência g• pubbeadaa rio 13,
•.d-11111,as
'
iP 605.913'
averbação , 4:1(1, 'contrato. -exploraF.Vel"1"t
ção, pet. n o 39.004-69, por falta de O. de 10-2-71.
Lida,
E' tiWi 5I2 -- Paraná Eouiparnento: cumprimento das exigências publicaAçi. ' I
Niachai“.erir,
Déployé Indústria
• 695.96ii
S. A.
das no D. O. de 15-2-71.
e Permetal S. A. M,dal.,5 Ferkwado)
sues Hervalenes Ltda.,

In

&
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(Junto ao têrmo 694.998). Arquivemae os pedidos de anotação de transferência formulados com as petições
86.128-67 e 84.827-69 por falta de
cumprimento das exigências publieadas no D. O. de 19-1-71.
Indústrias Wagner S. A. (junto ao
aêrmo 698.644) . Arquive-se o pedido
de anotação de transferência, peta' Oto 30.471-68), por falia de zumpri, mento da exigência publicada no D.
p. de 2-2-71.
, Gravações Chantecler Ltda. tjunte ao têrmo 400.585) . Indefiro o pedido de anotação de transferência,
petição 68.511-70, tendo em vista
que o ramo de atividade da cessionário não tem relação com a proteção
reivindicada nos exemplares.
Republicado no D. O. de 29-30-4-71
0 8 -5. 71.
Em 4 de maio de 1971
Notificação
Decorrido o prazo de sessenta (60)
dias, a partir da data desta publicação, e desde que não haja interposição de recurso, ficam notificados os
Interessados abaixo relacionados para
efetuarem, dentro de sessenta (60)
dias, o recolhimento, no Banco de
Brasil S. A., da retribuição final devida e da relativa ao primeiro decênio, cujo comprovante . deverá ser
apresentado ao I.N.P.I. dentro do
mesmo prazo, a fim de permitir a
expedição do compeente certificado.
Marcas Deferidas
Na. 663.949 - Henné Lene Américo José da Silva, classe 48 . - Sem
direito ao uso exclusivo de aenné,
que é um preparado para tingir e
alisar cabelos (fls. 9-11) .
W 608.062 - Xerox - Xerox Corp.
classe 1'7, - Na classe 8 e com exClusáo de papel de transferência (Vs.
18 e 20.
N9 628.397 - Meta - Lojas Meta
1131c1cle:as Ltda., classe 21 - sórnew
te para bicicletas, motocicletas, motores e triciclos tendo em vista o ramo de atividade da requerente (fls.
11 e 13.
N9 637.725 - Macan - Macau Indústria e Comércio Ltda. classe 20
- Com exclusão de guindastes e instalações industriais para estaleiros e
portos.
N9 662.095 - Doce Vida - E. MoSele S. A. Estabelecimentos Vinicolas Indústria e Comércio, classe 42.
N9 664.228 - Comilão - Manufatira de Brinquedos Estréia S. A.,
classe 49.
Marcas Indeferidas
N9 650.623 - Repair Diesel - Comércio- e Indústria RePair Diesel 8.
A., classe 21. - Indefiro em face
do Art. 76 n9 2, 5 e 14 do CPI.
N9 674.130 - Serdo •Serdo Serviço de Recorte dos Diários Oficiais
Ltda., classe 38. - A proteção reiVindicada não tem relação com a atiVidade do requerente. Indefiro o pedido de registro,
382.914 - Rofer Desconto Extra
Herman° Linck Rodrigues Peneira:
classe 8. - Indeferido em face do
art. 95 n9 2 do CPI.N9 472.410 - Bannanacrem - Alberto Pieralisi, classe 42. - Indefiro
em face do R. 409.162, Banactem.
N9 .458.545 - Super X
S. A.
Mercantil Angro Brasileira, classe 38
- Indefiro em face do art. 78 n9 2
' e 5 do CPI.
149 627.620 - F.M. - Cerealista.
R.M. Ltda. - Classe' 38 -.
rido em face do art. 76. W vao
CPI.
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N9 674.90'7 - Expansão -- Cio. de
Expansão Territorial - Classe 38 -A proteção reivindicada não tem relação com a atividade do requerente.
Indefiro o 'pedido de resastro.
N9 666.104 - Ernelemat ca - - Otto
Wumgart Ind. e Com. '5..A. Classes 1; 16 e 28 - A plote,i1r.) reivindicada não tem relação com a
atividade do requerente. Indefiro o
pedido do registro.
Exige ceias
Cumpra o Art. 73 bem corno sua
inscrição no CGC,
N9 618.322 - Padaria e Coeieltaria Cardoso Ltda.
N" 619.162 - Publicidade Eacieteca
S.A. "Radiodifusão, Imprensa, • Com.
e Ind.
N9 641.320 - José Tadeu da alva
e José Silvestre Baptista.
N9 464.395 a- Lameg'o Inumes Ind.
e Com. Ltda. - Cumpra sua inseri-.
ção nc ,IBC4 (Resolução 465).
Maria Regmo MoN9 476.532
Cumpra sua inseres:10 no
reira
IBC tResolução 465)..
1'? 509.591 - Setic S.A. Serviços
TécnicoS, Ind., Com. e Adm. -Discrimine os impressos na Ciasse 38.
N9 525.317 - Lanches S. Carlos
Ltda. Bem como sua inscrição no
IBC (Resolução 465).
N9 657.676 - Imobiliária C:arrimo
Corretora e Adm. Ltda. -- Tendo
em vista o reivindicado ás fls. 2,e 4
(imobiliária) • apresente • exemplares
na classe 50 reivindicando c0a10 etividade "serviços imobiliartoe" sem
incluir 'na marca e na, ,leivindicação
a expressão "imobiliária".
N9 6/0.412 - Fábrica 5 de Outuro Ltda. Bem como subscrição.
no IBC (Resolução 465)
N9 655.323 - Milton Parens, Simão
Seichte e Helio Gomes Cruz - Novos exemplares discriminando os artigos -e- cumpra o art. 96 1 59
N9 690.928 - Specialume Lubrificantes' Especiais Ind. e Com.
- Apresente exemplares com etiquetas cdladas de 'acôrdo com o clichê
publicado (Specialflex), na classe 28.
N9 650.371 - Distribuidora Paulista de Correias Ltda. - Cumpra
o art.' 69.
N9 420.409, - Noblesse Confecções
Ltda.' - Novos exemplares sem- rasuras,, grafando corretamente st.i palavras e com exclusão de "roupas
feitas, sob medida", classe 33 e cumpra o art. 69.
Exigências
N9 589.132 - Spiraltex Artefatos
de Aço e Plástico Ltda. - 1) Apresente novos exemplares discriminando apenas os produtos ou mercadorias correspondentes ao ramo de atividade dg firma conforme o disposto
no Art. 69 do r,in 2) Preste esclarecimentos tendo em vista a divergência entre os exemplares o doaumento de fls. 17-20 quanto 0,0
nome da requerente "Plásticos" ou
Plásticos".
Miles Laboratories, Inc. - Junte
ao registro 396.608 - 399.615
399.765) - Apresente nova procuração 'de acordo com o art. 162 do
P1 e prove a transferência de lie,ndlamento do produto no SielF1W.
palies Laboratories, Inc.. - Junte
&o regeetro 400.040 - Apresente nova
'codorna.° sem referência ao 'Decreto lei
Lscip
Inça. Farmacêuties atua
ProriTs:,stra 295.991)
44ri•tif.,

ve a transferência de liceneiananto
uc proeutc no SNIdelia, junto a piro, :mação e compnve o ramo de ;aivi-t.de. bem como o número 02 (os:::•¡•;,; o no CGC da cessionana
c.
Cobol-. Corp. - Junto a0s1 2 -- Junte a PI CCUid,..t0
acerar, com o . art. 162 do reei.
Rheinstahl Henschel
eselIschaft - Junte ao tesino 383.145 Pague nova retaibulçao re,htiva
alteração de nome, eis que s ama de
ris. 57 está com o número do temo
(arado e prove que os sig-natario., rio
u. dginal de instrumento de fls. :13,
tinham poderes para outorgar prcetração'.
eastificio Amarante Ltda. --• Junte ao registro 163.433 - Promova a
alteração de nome no presente registro tendo em vista o pedido de
pror rogação ter sido apresentad.)
nome de terceiros.
Joalheria Esmeralda Ltda. -• Ti;,ar do registro 249.478 - RegUla •
rt.e o pedido o requerente da orar: ogação eis que o documen'io aproe
seneano esta em nome cié te e e advogados Marcas e Patentes.
Ludwig Scherk - Titulai' ao
trio 465.055i
465.055i 1) - Preste esc-areeimentos tendo em vista o a.uiva •
mento da alteração de nome; lei -Apresente a prova de que zi merca
está em vigor no pais de origem,
3) - Exciva da reivindicação dos
artigos 'os preparados de anartoe
substancias para lavar que sãoda
classe 46.
Ia? 541.902 - Bardahl Mantilacturing Corp. - Apresente no/as vias
excluindo da etiqueta e da r avineticação da marca "for radiaters . ". --Cinnpra o art. 81 e junte procuração nos térmos do art. 162 do CPI.
N9 554.286 - Canadian Hoechst
Limited - Cumpra o que deeermina
os artigos 81, 98 1 5 e 162.
N9 651.859 - Ciba Societé Anor.yne
Discrimine os artigos (sai .novos exemplares.
N9 479.915 - James A. Jooling
;ompany Limited - Cumpra os artigos 81 e 162 do CPI.
N9 e51.511 - Cia. de Clearros
Souza Cruz - Autentique documentos de fls. 24.
N9 662.254 - Casa Editora Vecchl
Ltda. -a Autentique documentos de
lis. 7.-11 e apresente exêmplares reivindicando "revista".
N9 662.252 - Casa Editora Vec.chi
Ltda. - Autentique documentos de
fis. 7-11 e apresente exemplares rei'indicando "revista%
N9 666,507 - Herta Confecçbes Llnlitada - Autentique o documento
de fis. 7-11 e cumpra o art. 93 nas
classes reivindicadas..
Retificação de :Pontos
Expediente de 4-4-1971
N9 181.419 - Aperfeiçoamentos em
Máquina debulhadora de milho Angelo Ceccon - Total de 6 pontos
apresentados - pontos publicados em
20-4-1971.
N9 167.024 - Aperfeiçoamento in
troduzidos em processo de obter •cópias em livros comerciais; Oscar
Singer e Dobrovel Knize. - Pontos
publicado em 20-4-1971.
•
N9. 168.675 - Arranjo reversível de
máquina- para moldar artigos de pedpa. - Keyes Fibre. Company. Pontos publicado em 20-4-1971.

Ne 168.257 - Prensa a alavanca
para conexões de cabos elétricos Burndy Corporation. - Patente depositada na Alemanha aos 13 de de
¡ombro de 1963 sob p n9 1,46.691

Maio de 1971 2137
VIII/21c, L47.465 VIIId/21c de 2-4-84
n9 L48.025 VIIId/21c de 12-6-64 a
no L48.160 VIIId/21c de 1-7-64. Num total de 38 pontos apresentados.
- Pontos publicado em 22-4-71.
167.981 - Colete de resistência
para pescaria. - Carlos Antônio Furindo dl Mendonça. - Pontos publlrcdo em 22-4-71.
N 9 110.894 - ..tonversor de ane l e,-sico para digital. - International
Business Machines Corporation. Pontos publicado em 22-4-71.
No 180.928 - Processo e aparelho
ee refrigeração Chemetron Corporation. - Pontos publicado em 22-4-71
sob o no 468.874.
No 181 102 --a Tecido para formar
solenoide ni memória de haste, construção . aaJezeeffio de fabricação The
Natiorea ea
aeap '41egister Company. Ponto.. ite...tai em 22-4-71, sob o
n9 477.79t.
N9 181.5e5 - Meio de acabamento
em tambores. - The Carborundum
Company. - Pontos publicados em
22-4-71. - Repartição de patentes
nos Estados Unidos da América, em
26 de julho de 1965, "sob o n9 474.820.
N9 139.159 Aperfeiçoamentos em
ou relativos a tubos de raios catódicos a vácuo bem como processo para
fabricar os mesmos - Owens Illinoia
Glass Company. - Pontos publicado em 20-4-1971. - 1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a tubos de
raios catódicos a ',Acuo, compreendendo um tubo de televisão de explorw
ção visual direta, resistente à fratura e a rápida perda do seu vácuo semefeitos implosivos-explosivos o qual
inclui:" um elevador envelope ôco de
vidro, de forma substancialmente
tronco-piramidal tendo um membro
do corpo e um membro de painel do
face, cujo membro de corpo tem pa.redes laterais divergentes, convexamente abauladas para fora, a se estenderem entre suas extremidades
maior e menor, cujo membro de painel de face possui uma porção ótica..
N9 155.353 - Processo de fabricação de pigmentos de nitro corantes Ciba Sociate Anonyme - Pontos publicados em 7-4-71, 11-12-62 e 14-12-63
sob os ns. 14.495-62 e 13.979-63.
N9 156.188 - Instalação própria
para Impedir a .brmação de rugas
(dobras) em fitas de material por
ocasião da estampagem - Joh Kletnewrefers. Sohne. - Pontos publicados em 31-3-71.
N9 173.545 - Aeromotor -,Ludwig
Bening. - Pontos publicados em 7
de abril de 1971.
N9 166.113 - Processo para preparar latices aquosas de copolimerom
exertados. - Montecatini Società Generale per L'Industria Mineraria de
Chimica. - Pontos publicados em 29
de abril de 1971.
Repartição de Patentes da Rara,
em g de janeiro sob os na. 334 e provisório, em 14 de dezembro de 1964
sob o n9 54.349.
N9 166.820 - Processo de fazer
um latex de borracha reforçado por
negro de fumo - The Goodyer Tire
& Rubber Company. - Pontos publicado em 29-1-71. - Num total da
7 pontos apresentados.
N9 178.201 - Processo de coloração
Imperial Chemical Indust Ies Ulule
ted. - Pontos publicado em 29-4-71,a
Ne .180.904 - loticesso para a faa
bricação de novos corantes de antroquinona hidro insolúveis. - Ciba
ciété Anonymé.
Pontos publica-4
do. em 29-4-71.•
N9 181.058 - Processo para a • obtenção 4e corante monoazoicos coa
tiônicoc. - J. R. • Geigy S.A.
Pontos publicado em 29-4-71.
N9 144.68e
Aperfeiçoamento em
precesso para a preparação de Baterei
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alcoilicos de ácidos L,4-ciclo hexana- um objeto ôc° (tubo) com uma ca " SECRETARIA DE PATEN:, ES
liga em posiçã , o para o grupo anil.
Johanes
diecarboxiIicos de alcanois monovalen- ynada de resina sintetica
na primário ou para um grupo omina
Joseph
Heilker
Pontos.
publicados]
tes. - Chemische Werke Wit•ten
secundário, 'ria fórmula nulo!'
1)1:versos
GMBH. - Pontos publicado em 29 cm 30.4.1971.
de abril de 1971.
1(79 110.517 ---. Processo de separar
Fico Ferragens Ind. e Com. Ltda.
149 146.716 - Invólucro com fecho polimere de uma solução - Ameri- (junto à pat. PI tarino n9 209.817 y .
hermético para envolver pneumáticos can Cyanamid Company - Pontos - Anote-se a retificação de nome da
depositante.
a serem consertados durante a vulca- publicados em 22.4,1971.
natação. - Wilhelm Schelkmann. M. H. Rhodes, Inc. (junta is pat•
a
o„,a
No 121.458 - Processe de prodsizir
pontos publicados em 29-4-1971.
Anote-se a
corantes antraquinonicos - .1 R PI termo 119 189.659i .
149 172.669 - Aperfeiçoamentos em Geigy S. A. - Pontos +ublicados ait. de sede da sociedade depositante
em 22.4.1971. Num total ci--1 7 pon- para Avon, Estado de Connecticut.
,eu relativos a aparelho de benho
multâneo de vapor e de luz -- Jisuke tos apresentados,
Retificação de Pontos
Kishimoto. - Pontos . publicado em
na qual de X1 e X2 'um significa hi199 175.545 - Vara corrente e au#9-4-71.
drogênio ou um substituente permutáto-su,stentável de tubulação flexível
151,661
NOva
dispositivo
N.o
N9 176.761 - Navo acendedor para franzida e comprida, processo para aplicável a Cinescópio de Televisão vel pelo grupo diazo e outro X o grupo amina primário ou secundário, e
fogao - Alcides de Souza Leite. - moldar .unia tubulação franzida para - Proclame Publicidade Ltda.
formar uma vara franzida corrente
A tem o significativo mencionado na
pontes publicado em 29-4-71.
Traçados com fórmula I, escolhendo-se os rompo.
auto-sustentavel e máquina para exe- 9 de agi:isto de 1963.
1e9 118.898 - Esquema de ligação cução do dito processo - Union Car- a mesma espessura, intervalo e núpaia campos de manobra de traria• bide Corporation - Pontos publica- mero horizontais projetadas no does- nentes de tal forma que o corante.
não contenha -nenhum grupo que dia-missão de vários estágios em insta- dos em 22.4.1971.
cópio e a estas perpendiculares.
socia ácido em água e torna sohivel
lações de telecomunicação particular•
N9 175.727 - Dispositivo adaptavel
N.° 170.804 - Dispositivo Ali- em água.
mente em estações telefônicas auxi•
liares. - Siemens Aktiengesellschaft em fresas, tornos, plainas e outras mentacior para Lavadoras de GarraN.° 177.235 - Um nOvo carimba.
máquinas operatrizes para fabricar fas - Holstein 8z, Kappert 1Vlaschi- Pontos publicados em 29-4-71.
dor ou duplicador -E mita) Beltrati
ceroa,s e pinhôes com cientes cônicos
nenfabrik
Phonix
GMBH
27
de
e: N9 180.738 -- Aperfeiçoamentos em espirais - Rail Comércio e Indús- 17 de fevereiro de 1966.
dispositivos de contrôle de element ,s tria de Peças Para Autos Ltda. - junho de 1964.
N.° 177.271 - Método e dispositubulares paralelos, e, principalmente Pontos dublicadcs em 22.4.1971.
N.° 178.576 - Processo para en- tivo de alimentação de papel para emnas destinados a medir o isolamento
N9 181.743 -- Sistema de display cher latas de pulverização e estrutura pacotadeira - G. D. Societa ia
térmico dos tubos de fôrça, de um
reator nuclear. - Comissariat a L'e- luminescente - The National Cash de válvula adaptada para tal proces- Accomandita Semplice di Enio Seragnergie Atomique. - Pontos publica- Register Company - Pontos publi- so - Edward Howard Green.
noli e Ariosto Seragnoli.
cados em 22.4.1971.
dos em 29-4-71.
N.0 138.985 - .Processo para a
N.° 177.454 - Liga para aspersão
N9 182-.668 - Processo para ob- vulcanização de polimero substancialN: 122.794 - Aperfeiçoamentos em tenção
com chama em uma superfície de me.
de
corantes
diaazoicos
e
resr trens de aterragem de aviões. - pectivos compostos coranlexcs metá- mente saturado e composição de ma- tal e processo de revestir uma superJoão Emene.sio Pinto. - Pontos pu- licos - Farbwerke Hoechst Aktien- téria contendo o mesmo - Stamicarfície metálica a dita liga - Eutectic
blicados em 29-4-71.
geselischaft - Pontos publicados em bon N. V. - 12 de maio de 1961. Welding Corporation.
N9 135.614 -- Processo para pre- 4.4:1971.
N.° . 141.023 - Aperfeiçoamento em
N.° 177.758 - Mecanismo de reparação de composições catalisadoras.
, com processo para a produção de películas gulação' da fôrça de toque dos tipos
149
158.801
Freio
de
discos
Socony Mobil OU Compana Inc revestimentos parcial -- Alfred Te- tubulares de resinas poliméricas ter- Pontos publicados em 29-4-71.
ves Gmbh - Pontos publicados em moplásticas e em aparelho para êste de uma máquina de escrever lard S.A.
N9 136.268 - Aperfeiçoamentos em 22.4.1971.
fim - E. 1. du Pont de Nemours
processo para a polimerização de trioN.° 177.850 - Aparelho para cosob
o
n.°
124.438.
and
Companj,
p
osito
para
barras
No 161.433 - De.
xana, isolada ou juntamente com uni - Gebruder
lar gomada de papel e outros - MoBuhler AG - Pontos . N.° 143.221
Comopsição
polioutro monômero. - Celanese Cor- publicados em 22.4.1971.
sus Danemanis.
poration of America. - Pontos pumérica estabilizada, processo para es176.112
Processe
para
pre.blicados em 231-4-71. - Num total de
N.° 177,81S - Novos elementos
N9
paração de pineno di emanas - Holm tabilizar um vulcaritado de borracha para construção de casas e simularei
5 pontos -apresentados. em 8 de
Pontos
publiCompany
;Yereiro de 1961, sob o n 9 89.371.
Haas
e .processo para preparar fosfitos or- - Jorge Vampre.
cado em 26.4.1971. Nino total de gânicos neles aplicáveis - The 13.
N9 156.997 - Nôvo processo de Ca- 7 pontos apresentados.
• N.° 177.788 - Nevo tipo de moir
bricação de garrafas metálicas. F. Goodrich Company - sob o .11(1-- nho ou pulverizador - Nicolino Gut.
118.916
Betoneira
reversivel
Ordene Com. e Participações S.A
N9
- Fartos publicados em 29-4-11. - de queda livre - Paul August - mero 139.587.. - Num total de 15 marães Moreira -- Caracterizado, peta
fato de constituir-se de um rotor denpontos apresentados_
.Num total de 5 pontos apresentados. Pontos publicados em 26 4:1971.
tado, cujos dentes se engrenam ria
149
179.475
Terpoliamida
fora
fa138.900
Processo
para
. q19 148.837 - Aparelho para formar
N.0
material a moer, constituindo como
espaços em corrente de ferro de cor- madora de fibra linear e processo pa- bricação .de corantes moiloato de difí- que uma modo do próprio materia‘
rer. - Textron Inc. -- Pontos pe- ra produção da mesma - Monsanto
Company - Pontos apresentadas era cil solução em água - 3 . R. Geigy à moer, que se rege na contrarnó forblicado em 29-4-71.
meda de maneira semelhante, que as-.
•
2E.4.1971,
8 de maio de 1962.
S.A.
N 9 159.697 - Cabo Flexível - V'.
sim, o dito material, moe-se a si mes' D. 0. a.- Tachometer Werke Schai- N9 179.566 -- Desintegrador de caProcesso para a fabricação de coran- mo, Com umas partícula, contra '
dling GMBH e H. T. Golde GMBH na de açucar Milho cereais e outros
outras.
• & Co. KG, - Pontos publicados em - Nivaldo Zanelli Anor Ceribeli e tes monoazo, isentos de metais, de
Manoel Gomes de Mello - Pontos difícil 'solução em agua, da fórmula
19" .,.388 - Estrutura Portantes
• 29-4-11.
publicados em 26.4.1911.
para cadeiras - Goyana S.A. Ind.
,
•
149 160.935 - Alojamento para rod3
Braalleiras de Matérias Plásticas -especialmente em carroçarias de pon- 149 181.993 - Dispesitivo vazador
1 de abril de 1966 - Formada poli
tão. - Auto Union. GMBH. Pon- para latas de óleo • e outroa - Tca
quatro elementos caracterizados p01*
khito Maekawa e Sateao Suganuma
tos publicado em 29-4-'71.
terem
uma parte central 1.u tical com
- Pontas apre,sentadas em 36.4.71.
uma
extensão superior no plano ho149 181.953 - Dispositivo permitinrizontal e unia elongação na parte
149 182.017 - Procesco para a prodo a alimentação elétrica e o resfriainferior em angulo para o plano hoyimento de um motor para aparelho tinção -de filamentos flua e materiais
zontal, tendo parte .terminal virada,
filamentares em geral e filamentos
de mão - Micro Mega S. A.
Para o plano vertical.
eompositos estirados e tratados assim
Pontos publicados em. 70.4.1971.
ViSeoSa - Societa Naobtidos • 149 178.367 - Uma _unidade de
N9 182.862 - Controle de ciclos a'onale Industrie. Applicazioni Visco- na qual .de Y1 e Y2 significa um gru- Facsmile
- The Meanavtx Company.
po atilam,. isento de grupo que dispara uma maquina ferramenta - casa' SPA. - Pontos pablicados
Nç' 11.8.668 - Pneumáticos com ESlane Trace Corporation --a Pontos 26.4.1971.'
sociam ácidos ' em água e :tornam, sopublicados em 30.4.1911.
lúvel era água, com um radical arilo Untura Assimétrica - Pirelli Societa.
149 182.029. - Estrutura de, 'to,rn9.4., bento
ou heterociclico, ou outro Y
17, .995 - Processo de produção
149 184.081 - Aperfeiçoamentos
Koppers CompanY o grupo- arnina primário ou secundário; deN9
efeitas opacos de linho e semelhan•
• slementos fotográficos - Eastman CSUllara, alta - •
PrMtos . publicados' em 26.4,71.• e 8' um grupo arilold, eventualmente tes com endurecimento . de peças CaKodak Company - Pontos publicatais constituídas de material fibroso
las em 30.4.1911.
N9 182.080 - Processo para a ob- substituído no anel; ou um grupo
que contém celulose - Ilibei-leia &
R1
N ç' 165.671 - Filtros para fumaça tençad de substâncias espumadas :de
Co Ag.
=, tiw qual 12 7 significa
le tabaco processo e aparelho para resinas de epoxidola7..parbwerke N/
N9 179.079 - Mobilia 'Metálica
1R2••
aizer os mesmos -a- Eastman Kodak Hoechst Aktiengesellschaft - Pondrogênio, um grupo. eventualmente Knoll Associates Inc.
Company - Pontos publicados em
tos
ptiblicados
:em
20.4.1971:
Total
10.4.1971. Patente depasltada em 28
§libs.~1,9f,talquila, 0 .54mi/quita, arai149 179.059 - Peças de mobilas aeol•
te ianeiro de 1564.
.de 14 pontos apresentados.
quila o uarila, e' .12 .‘ liirlrogênio, um choadas e semelhantes com movimengrupo, e eventualmente substituído, tos de vibração .- Jirau José Pena°
N9 155.529 Processo combinado
•
N9 183.137 - Aperfeiçoanientos.:ena
Se hidrocracking cie hiclrocarbonetos iirocesso e dispositivos de • registro • alquila, cicloalquila ou aralquila, e Grada.
Ri ;et . R2 junto com o nitrogênio alui- Institut Français Du • Petrole ries
N9 179.085 - AperfelçwnWiitos era
Earburants et Lubrincearts - Pon- rnagnetico -de sinal., de televiso ein nio, também um anel heterocíclico, caCompagnie Fainçaise de Te• racterizado pelo fato de ligar-se um pu relataras a válvulas peai regulacores
tos publicados em 20.4 "ir71.
de ar - El•tore Satowlsion -- Pontos Publ icados em 26 composto, cliazóico da cadeia bom° ,- em de pressão
proc3,-, ra pã;
• ..No 18i3.60
,
ou , heterodclica com um composto • que. Inory.• • a -a.gelll para rese.sfar - -Jade- /nano de Lcie abril de 1971.
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N9 179.426 — Aperfeiçoamentos em
N 9 179.168 Processo para produzir uma .suspenaão aquosa , e moinho isqueiros:de, mesa, — Anta-nio . Dequeoll
tendo dois compartimentos para sua & Irmãos.
realização — F"L areldth '4t Co AO .149 ,179,.448
eirou-itcci Amplificado
acoplamento interetapa para am1‘79 179.326 — Nova Urna para Elei- de
ções — Tribunal Regional Eleitoral plificadores transistorizados — Rádio
de São Paulo do Estado de São Paulo Corporation of ,America.
'9 de maio de 1968.
-N9 179:489 — Processo de iabricaçãd
produtos de concreto celular —
N9 179.380 — Aperfeiçoamentos em de
Gosudartvenny Vsejuzny Nauchno
estruturas de toldos, barracas o abri- Issledevatelsky Institut Stroltelnykli
gos de automóveis e os respectivos Materialov I Knostruktsy .16 de
toldos barracas e abrigos — Aperfei- maio de 1966.
çoamentos em estruturas de toldos,
barracas e abrigos de automóveis e os
N9 177.119 — Armadilha para mosrespectivos toldos barracas e abrigos, cas -- Gustavo Octavio Silva Nettc
caracterizados pelo fato de compreen- Danenberg.
derem uma armação desmontável.
N9 177.212 — Aperfeiçoamentos em
ou relativos a processo para envolver
N9 179.897 — Processo para produ- componentes elétricos N C Phillips
ção de uma regiâr') de características Gloeilannenfabriken — estabelecido.
alétricas alterada ã em uma primeira em F , '- .4hoven, Holanda,
pastilha semicondutora e artigo
N9 , 77.230 — Uma chave de ação de
sim produzido --Rádio Corporation ferrõlho — Penn Controls Inc — 16
de fevereiro de8 1966.
of America.
No 165 1:131 — Processo de produzir
N'9 179.412
Processo de, produção betainas de acides Triaril,Forsino oroae polistirerm inqubrável e produto re- pitônieo Farbenfabrieken Bayer,
.soltante.
xNeopae, .Ernbalagens
,AkWehg eseltsc.haft ..— 80 de • novembro
de 1964,
ii de maio de 1966.

N9 155.827 — Aperfeiçoamentos em
reator elétricos — General Electrie
Com pany — sob 'o n9 261.289.
N° 168:45à — Composições Resino
sa.s de caráter anti-estático
Solvay
,& Cie --'31 de março de 1965 — Num
total de '7 pontos apresentadas.
N9 175.750 — Composição para revestimento de uma folha registradora
e peça registradora com área adequada
para receber registros' — The National Cash Register Company ...- Num
total de 13 pontos ayresentados 176.957
— Processo para o Aperfeiçoamento
das propriedades Físicas de Fios de
Poliamidas pelo Tratamento a Quente — Nippon Rayon co Ltd.
N9 144.318 — Composições de poli
meros alcenil aromáticos a prova da
chama ou auto extintoras de chama é
processo para a sua produção
Dow Chemical Company,
N9 174.818 — Processo de fabricaL
ção de bóias para pesca — Plásticos
cie Galícia -S
_N9 177.921 --:. .Processo• para a operarão de , um ,britador rotativa e britai
dor — 'Urdem Manufactuttag Com.,•
pany.

1n19 179.274 — Dispositivo de guia de
veículos — Bertin & Cie.
N9 1791759 — Nova Valvula Pneti,"
.13:tática .00 nafunçãO de assneto duo
plo — Honeywll uno.
N9 181.940 — Aparêlho de venda
gem a quente — Unior Carbide Cor.,
porabon.
N9 161.285 — Processo para a fa.i
bricação de filamentos de Nailon 8,1-]
temente fortes — Toyp Rayon
Bushiki Kaisha.
N9 161.489 — Aperfeiçoamentos ei.
dispositivos indicadores de gasolina
nata autovelculos em à•tral — John
.
Sisa.
.
1n19 161.930 — Aperfeiçoamento mil
freios de disco providos de dispositivo de ajustagem Dunlop Rubber
Company 7,írnited.
N9 162.999 — Aperfeiçoamentos em.

tainpas invioláveis piara frascos O
IVfetahlrgica Heottros recenientes
Ins e Com. — 29 de setem..leny -S.
bro de 1984.
N9 .168,698 -- Nôvo dispositivo de-.
viador de ar — Jose Lerenzatti.
,N9 '1419-.808 — Aparêlho para contar
Wallace
e dimensionar .partícu1rs
Hrmry Covil ter — 14'd jtalh•a de 1964,

TI TUI
DA
'REPÚBLICA FEDERATIVA IDO) 5 AS
a

EMENDA N.°
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E&
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C4

¡IMF ,41i,(41r
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•
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Seetk.D.Gie.:¥aitd:sue' M. Ráddiggeo

Agettd4 h .
Wiskif.stkr[Ci
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.1E01 Brasítus.
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO

TERNO N o 173.986 de 13 do outubro 'de 1965

ftVid-i4Ú

Requerente:

arantel~ MAREE12241emanha
0.40) Iblenglot Mia

• Privilkio de Intengíoi ¡MOELA INFORMATIVA EARUAL.COEuracAgoss vu„•/

mas mensis*

AUSWP

gy

~ata

~Ia camatas tmetve1, g arauterlmaam pelo Rate de ar
.44apoota ii VOlta da braga superior do nadador ort do aprendiz de ng
Imóor, ummulmumb ouumm telha flertai, Ge gamada dupla (e), alio de Material wintétitu, especialmente doa ETC, ~ti1e/1v, borroe por apresentara OU de atra Material á prova 6.5 era de 6gua,
ia) peam0

de amuou

s/A P.A. NASCIMENTO - ACAR PROPAGANDA = e 810 PAULO

(4) obturAVO1 Pnra •itra da

de ir, a da

Ido

REIVINDICACGIS

1-

Tabela informativa manual

noa 1ndica041

visuali akili, ca - /

racterisada por compreender um elemento ou corpo principal formado per
duas poreies ou abas int/vaie dobríveis relativamente., podendo ser a./
betas e fechadas orna sabre a outra.
Ponto

no 1 do total. O

5 pontos apresentado..

a

Ola (1) mamata, ui um ponto, ma motor Matado no tiflOvoi
($), o vai, durante o u4o, GA de encontro co lado imano ao braço.
&perla Ao nadador.
Reivindia• me e priOridada do correspondente pedido 0*P2
citado na Alemanha, ca 3 de Abril de 1964, sob O O 047.600/651) q"Ponto OP 1 az tatal de 6 penta apresentado.

/IMMO 14 1754476 de 16 do ~cabra do 196>
PAO10
moonirona; AlEC MIEN /UB 6E1 rrivilísio de Intangia "NOVO PROCESSO PAIA P/X410 DM MERAS PIAM048 AM TECIDO PARA WICORAGUM

eva7

•

~O 215181.98a as 9 de aglato da 1986./
SOC122R REODIACi2A./PRANÇA./
Privilegio de Inveneiot NONO PINo21./

Requerente t

Reivindicactes.,

inninnffinnea
1 . MOVO PROCESSO PARA Pinga Da OPIRADAILLOTiOn at riam sdk
ka-DiÇORAOMO, caracterizado manolálments por o colocar em álveo les ou furos praticados em determinada ordem ama chapa metaliza, ta

Mares plantam; de modo e ficarem com uma Muda delata dabrodaiNda
da ~deis dg ohapa metalica e em "Fida cobrir-se a ~era cem
O tecido eme 49 quer decorar, mamando-e •ticado, soba uma lamina •
ste vidre oatende-se ema camada do Mei ou dow em adoeivo adequado e
de zunida vire-se cobre a meou o cohánato formado pele taideeeaga.
ar-chapa attallea, ficando

acido

em contacto

1 -um nato pincel

conatituido,.ao

menos am parte, da

*rimas químittaa,.caracterisado pele :ato de as ditas crinas poetai
r not uma forma

6~4/ve1ment, tronam/0a e vita

transversal /

anel:velment, cruciiorew./
/reverente reivindica aprioridade decorrenta de

en

reeponante pedido dap0ait540 na rranga, em 13 de agioto de 1965,

sob e ne 28.323./
Pont. ne 1 do total de 2 ponte* aproe/em-Ude/a./

com o olvento ea *da-

dive, que por capilaridade ea embebiglo penetra ame fibras do miemo-

Indo atiagir os molhe oallentee da g Gerem, grodamdt.ao na roa do
tecido Moem a esferas coladas • pla-za a secar.

•Fig.4

Ponte md 1 do total de 21 ponta aPasatadoz.

174.b›- ao 14 de outubro' da 1965

TIRMO

Reouarentes Adoro RATIN GOMIS = 510 PAULO
Privilisio de Invençao: "NOVAS DISPOSIÇONS CONSTRUTIVAS APLICADAS A PoR

o0000Õ000000 ø O

000 000 O O O 00 O O O O
-0 000 00 0 0 0 00 0 0 0 0
O 00 O O O 0 O 0 00 O 0 O
00000000000000 0
0 00 0 00 0 0 0 00 0 00 O
00000000 000000 0

IA- Riwatosa

IG1

REIVINDICACUS
-

NOVAS D/SPOSIOES coNSTmoTiviS APLICADAS A FUnk-hETRATOS,

ractioriaadas pele fato de consistir na

aelicapio de foto diratamanta /

C),FiCIAL
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•

(Seção 111)
sularaente deletribuidos onde se encaixam

onta iiL rotãnifeat ou de elpfe fOrbato 4141212 6elei414 0114:61)i
-ea9aO do c ola ou •
Lvo a Pro Pri e40, Plana sest a og Oarbolnenta dente
vice ~ato rihrcso.
PmntO uri 1 do total de I pontoe epreseateeoe,

:371

2111

ganchos (4) metdlicos do:r

tradon .0m formato que .lembra uma letra ir, COM daae . haetee (5) 4a11entee O uma baste (6) vOltada para dentro sendo tais ganchos em nnItero qwalquer jnlgado conveniente.
, l'onto .nct 1 de 2 p ontoo apresentados.

.P1G.1

09.O0 lu 1/5.490 de 6 dó dose:Obre te 1965
3aluerent•t ISDUSTRIAI . B COMERCIAI Vila ARTIGOS D0M2sTIOOR LTDA.-R:P*0"M
2rAvildgIci de * invenOdot 0 NOVAS DISPOSIÇORS CORsTRUTIVAs APLIceDAS

masoaiços PARA CARRI811OS D ",OMPR*$
RISIVINDICAÇOES
1. -

VÁR80 N o 170.678 . de 24 de Junho de 1965
gxo pium
ROverentoi MEDICO RODRIGURS

gos para carrinhos do compras. earecterizadae pelo fato de ne fixar

1.OLVAI4dio do Invenção: "UM NOVO TIPO DR EMBALAGEM ARA LAMINAS

DE 6001194

RRIVINDICA0A§
1
dO 'pol0

cuanos

(TH

fato

Irovn TIPO

DE EMBALAGEM PARA LÁMLNAS . . E BARBRABj caenoteRiEft

de se apresentar constituída por am conveniente mimo da

envelopes verticalmente interligados Por

Novas diapoeiçaes construtivas apileadae * dessem

na

A parto mediana do eixo das rodas traneirna do carrinho de comPraa .
Unte que to projeta para e pW0te eaterier em deolx‘re. descrevendo I,

arco em sua.extrenidede, com terminal fixo a base do carrinho.
Ponto n a 1. do 2 pontoe apresec -eadoe.
-

intdiraddto do tica.

tas de modo a configurarem esp4c1e de fita sanfon4la.
Ponto a %1 1 do total de 3 pontoe apresented4

2#50 X* 170,831 de 20 de dezembro de 1965

Bagaersateç CREDO DEPAROU!
ARGENT1SA
'ATAldixio de lavengor* wovas DI009/0zs consuurIvan arzioanaa'
REOZPIERES PARA' DIQUIDIPICADOKP!
SSIVINDICIACUS

iff do emveabro -dolos
INPG3TRIA
D2 aTIDIDADES '0 INGUTID " Mie e" ein!
Requeronteâ
prIvadado da ievenc go: NOVO X .ORIGINAJ4 ref.& 404 %
Td2A0 22 175.411 do

Iln/Dig0459624.

kftwo e Original porte-dravatael tOe da da*Ciarã
00agneialaente por ser nonatItuido por na.eorpo risoadtieo
f' latftioo de neo.go retangular provido de dois furoe(2) 1 na em ciada
utraoldado temi§ abas gmns (nua tom nadrágr a Watierl 41.

. % ^ Eovwe dieposioEss oon~ativao Olioad st a reolp4
iates para liquidifoodor, apreeentando-e* oonstitnido por reoipiento

prahrivelmente de material inquebrível, dotado de tampa portadora /
da lago oentral dostaodyel, acudo que inferiormente o reoipients
liresenta-se-odm ~pio a. borra0a ou similar para adaptaggo oon

tra. o oorpo dm batedeira, oaraceVerizadom pelo tato. 41a Sle dotar o In
dO do recipiente com projecto elevada tabular= vai negada lon,

atnavoestLde por bucha portadora de pino,

.418ftelawrimentad4

mama

moo, provAstan aFruelan entre e ma a tt Inttbsto ema wejlete4
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DO o WINNAO .m20150 41.000 borW IM '
C Odde om vOzZição , pOr parMfueo sontral

cfolow. woo;

'OW

Wente-OP 1 44 2 Pentçe 6Dreeentodo

MFAlie • C44) 1971

• continente collandloa pr1taltole do oerreopeO000110 ~ÁS deo
0041t~ dw eePetiglig '0“althEe6 Rerte~Wideák. e16'44f $dot~
de 1965 k set,09'42G427i"
POote O I deleta3 de 7 PeOtem &Preantang
. 111160 Ro X76. 552 de 19 dm Jiinrip '0, 196'6'
Requerontiou IMPERIAL CRUNICia INDÚdtRIE8 LINI/ED . MUDOU
Privilégio em Innogge w PROCESSO PARA
WARTIO0 CODMIXIOD OM
POLUMR0 SINTETIOD rORMADOR DE PINAS°

~rum

REIVINDICAM&

US Innen* para modificar na a't1a cenitemko eerelfooro
eg mtético, rormndor do fibra, earaoterloadm , pov'sempreotdor a impx*Amm
gao do artigo
coa uma disperso on 5011415U t& cfrçalftwre, acme o ale

n 0SW:te
coai 6 oticlotado 4K-0,45 o g ou

! foi reivindicado nOs, relatórios doe pedido& (11) 12m:tett e& ltel,Se

22.32383, 19,736/64

am 47.171/64, á

piso, relativamente ao pilo* dO'ditó polfattac,.4& ie attioXiderito fet64
co Pr ot e g ido, JUntaironto doa 0,005 e . 5% copáo, taMbém g mlatiramento •
mo peiso do oopolSoro, de um docompositor ! d& peVOxido selecionado do
grupo que consiste do tlofosfatos, miofosfitos efau ~tatos
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedida 4~,
citado na Repartição de Patentes da Inglaterra, em 19 P - "- , eire 4.
1965, sob n2 2337/65.

lo
01M 0 02 J95.690 de 15 de dezembro de 2,o.45
• aio DZ JANZIRO
Wquerentao M. MAIA

Ponte n o 1 do total de 18 pontos apresentadoa.
01.
W1 pscOU

ie ioveogo, 4 APEERUNILNEET0
UMBIT8III0B DOZEBTIÇO8

Pau/ IIWPEm DP

SISMO N e 177.860 de 15 de março de 1966
Requerente., ALBERTO CHINICZ = = GUANABARA
fivilOgie de Invenção o UMA TRANCA PARA OS PEDAIS DE VEICULOB gaMOVITAW
RwaTINDICactEs

UlvirDICAçam
3 . • Apevfoiqoaccuto em beetnf. rara, limmum de, táone31,-

uNa tranca para pedais de veículos sutom6:zois, carutmiu~
por consistir em duas placas cenjugadas e J usta P 0s2 da,
sendo m e m6ve

UALI

doméstisoa, oomproonden4o uma ! plmaa auperta" Mra . 0b! net! provia aa um cabo sanaivelmente inclinado em re/a0o do plmise da dita
laacus suporto, e carasterieada pelo fato do cada fio povoai:e . formato

o
eotra fixe, ao:Liaria a um Craca que se projeta, com comprimento no00004,•
rio para ltaobilizaX OR pedais na posiorio normal., quando o vdeUle OnfiVOE

IMihmoltico de baee quadrada, formando, es extremidade livrePdc todos

pe--4o.

On fios, uma euperfleie plana e de castos vivos, que c000rtitue ume /

Ponto n2 1 do total dó Z • pontos apresentados.

buoc dm atrito e frioe g o para raspagem dos utensílio.

Ponte n 2 1 de ) pontoe apresentados.

VEM go 176.494 de 15 de ea.neio dm 15'
Rmquorenteo &LLIED CUMICAL CODPOUT/OR ELI&
Ar1vV14gio 40 tom:muge) P PBOCZ5E0 PLLA FrABBÇU DE t51

vbXJ&

MU, rgLIÉSTIV
12==r6512k
'
Prócesso park alorteng¥o" , ft o tt& clatufs feiNudere do fibra de -

'um 1)o:44km linear sintático e do nm& pel?adidu féreadora do fibra 11
nono elOtOilda-omona ! OU, Meutt'4GX dat gxtpCetermfmale -. 410 ! grop oe o
gine pritlarlèn , ctracteri'Oule,peyem 4fi cori ficaddda-& , fOretafia acr
•0O-ondole"de piatâCndê,
0.bw polifintri.e ,a4 ,011041e u'rm CotritO4
cutiuse . p211Sári&o, casiMo'
M
einosid~rwrite
oca=
oo estabilhoedb* ,
- da- gnsigtm~ingr,
010.201120
1)rOpord(0)40 4n5•••5 . 00.2V42.612ter !ps:g e cedo'
(pAls assâft0- ntopplaiddaq ,a' r.enta'rantoa éà atealLOmegto-são)eplicadna
dabtD2W. fdmaide ,Wmedd• cOlettrouw,owl;CiPditosP,polixtrool' em'

SAD0'0016~ .~ 0 104oecÀ-

, TERMO NO 179.053 de 27 dó abrdl Os 1966
Requerente LUIZ ALPNEDO STOCTUR ' == SIO PAVIO
Privilegio de Invenção 0 N0OD ) E . AO1FBIÇOAD0 BERÇO INEAZT110
BEIVINDICAMES

.1 . Von E APERFEIÇOADO BERÇO IlTaNTIL, que se careceu eoderts
cralmo n. te por ser cOmpostO'de catimtura lateral gradeada ' sendo que dois
Cos ledos são articuladás'por dobradiças (12) e a parte frontal &Ao erti.
! oulada apresenta uma portinhola (13) -superiOr e o fundo do berço mávàf
! sendo articuladó japarte . fiXe SnnelT:er ene fhlrcgons adnusdas P'ePPe

ciais (1) o anrcsenta dóis orifrolbs (2)aa pe.t.e oèttrea sondo es quatro
pernas pr ovidesdé-rasgo&VlOneltudlnal$ pelos quais do firedos à coinvW

RO OFICIAI.

f.011 19

(4400

Maio de 1911 21411

N

aktia • dilla saatiloda aók ~riam 41, *me de wen ea
%Odiando dawanideo 48Mino oo eilatielaa do shops, esseetsOkasta ofti
.Www.limiwils

oa oio meio ao aakit ~Mim 410 adi ~Mia • assi~ Cird 4 Oh m•P
Odiada* "Ne Piado* (0) 000 rolado • ardoltaaaaao sonhas ~oro* eeNo
* rubi 444 fiadas aa soa pacho amoorlor por yamaa oN4La4io • mim •
~Me 5 Prowi4' adida do ame*. aetilioaa : (8) tagoLoommaa
aoo aos. lado* mataras dando atada • bgdo. ~1400. g000ada 4* ssimssiasso,
e33ottoo tromaao.
P9Ri9 D 1 do total a• Ir rato. 44iropoota400,

0‘

F1-4

MIO de is enxoto de dam de sostriemenee soros 410das de Ida
Isoié de piam& adlattwomontt alta ema ~teia shops •

balo 4. ~Mb ~Ivo sm onda oircuslando is Ohm dereadat
sai mede epo gases stmeer41ses sohióntee de ossada paps:sp Atoe

offoontsp ortovii05 &Mi ai Mimo aumentado doa ditai gado de ~Ni
~no 4 ima armai *dulia Ininstnito ao. ~Mole* ia etapa*
aitmlidida-mo • 'Raleado a0 oonroapandsid• pdtSo ~ditai
Wartiell. de Pondo, doo lotado. eido* 0* idrila do nata. agé s
4474" $81 le is laiko de 1960.
Pente mt 1 ao totml a* 9 ~too aprodoitadoo.
41

t

t

10 19

ama

tb

4:00

81

1.0.~11111. salti
iam

mene~neeeritialg" iI
FlurialtârProli~frina Fr.
.¡t
14
41 iv

NY
, R)

• • V el • NY

•
OO

Miga

v

l¡t

gino.„9,,y,ozno,

ERMI
llrá
ltROIrailV

loamaomoacoamodowto ilidam. Jon

Ne 178.222 de 28 de março de
$IO
= PAULO
Requerente' : HEINZ SCHWARZ

TERMO

TERMO Ne 178.910 de 22 de abril de 1966

19db

Requerente) GESUIRO PILLOBI • EIRAS GERAIS
Privilégio de invenção) • ESCADA-URSA-CADEIRA •

Privilégio de Invenção: *SACA-ROLHAS"

REIVINDICACOES

REIVINDICAÇOES
1 . *SACA-ROLHAS 0 , caracterizado pelo fato - de se

apreaentaY

tituldo por um cabo ou madpulo de configuração ornamental

no interior/

do *qual existe uma calmara cilindricZ1 com' pistão manualmente 0.01:0114VO1 e /
capaz de exteriorizar-se em deslocamentó axiais do amplitudo limitada.

3 pontos

1 • Escada-moca-cadoira, earaotorimada por sor

uno,

adOgnaja qual.

quer porem ' sob a forma de um corpo verticalmente prolongada,

Ponto n o 1 do total de

.31

2,0

%. 1

Junte. eonjugado em que a adoude um poeição inolinada apoiada aUM/
pino, formo e ,escada, e quando a parto superior dela me debra flaaále;
do em poeloão horizontal, forma • moca do poça
Ponto 49,
de 3 pontos aproeentadoe

:apresentados

P 1G

t

T2RES oft 179.698 de 20 de Maio de 1962
Sequerentiel HTLAND CASE ÉDINT • 8B.UU.
Privilégio da invenção* • ASSENTO DE &CIO Gartekno
REIVINDICACOES

EURO N o

179.503 die 16 d*

1 • Amianto do Ação eimultãnda. oRa .4iKàrutura

Roquarenter LIBBEY-OWENS-FORD COMPADT-;

.

P11.v i 16 Ei0 de 1/)voUção

' RAR CHAPAS OU

''PROCBSSO E áPÁRELHO APERFEIÇOADuS, PARif.TEMPE.

ru.cedin MATERIAL, ESPECIALMENTE OR VIORti°
FIVINDICACOM§

1 - PROCESSO

chapas de vidro ao qual d rb,r' o

inclinação para cima

w

4,

arome ao dolo ai
da amaça° de batia O

para trdel um elomontO de

forme do O com perna. presas ' ene extremidades

dirigida, para trais por cima da inclinação. *atando ea pernaa. 80b173

APARELHO APERPEIÇOADS,
D
PARA TEÁRAAS CHAPAS 00

.PLAC.US DE MATERIAL, ESPECIALMENTE OZ VIDIO, compreendendo um';:coesco
.para

dó ao-

eento a de •ncEeto. oaracteriaado por uma arma* 4e base datada

o aquta'

ma elevada temperatura correspondei:do ; 4 sUbstanclisimenta ó p...4;io.'4".a.

ias para cima: para formar jumzamuâte som a parte trwaavÚaal ' á0 ao
leasto

1m forma de O. a armação do enoóstO, um elemOntO de 'tntertaâ

Uação :romeiro colocado entre as perna. do elemento em forma da

Or

2144 Segunda-feira 10
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pivotal • lateral, compreendendo o mesmo dispoaitivo dein membros /
de angavetaaento suportados para relativo movimento dealiaante latl
tal, diapositivo que afixa um de ditos membroe de angavetamento a

• premo AO miamo adjaoexte à parte dobrada para alia; e tira. do
Masa gaseadas entre o elemento de •nets:não trag o:iro e a armaoão/
ISA% formado o suporte para • almofada dO ausenta; formando o
OlealeatO dó arame de ...ia ø. fora. do I : meio de su p tionta0-i lara0
o para • encante da istrutn1U de aosen;o.

ma de ditos sumbroe importadores, • diapositivo' que conecta pivo
talmente o outro membro euportador ao outro membro de engavotamento.

Rieivindioa-se prioridad. do correspondente p•dido,d2
paliado na P•pai-tição de patente. do. Evitados Unido. da Aiterloa do
Marte, em 16 de agasto de 1.965, sob nt .=80207.
Ponto
1 de 12 pontos apresentado..

Ponto nt 1 de 5 portos apresentado.

FIRMO Wt 181.010 de j de julho te 19o0
Requerente: INDCSTRIA E COMERCIO DE PIOS E TECIDOS LERMA S/A. -S.RAUDO
Privilégio de invenção: • NOVA DISPOSIÇIO ER MECANISMO PARA SOEI.
CAMA .
REIVINDICAÇOIE

1 - Nova disposição ala mecanismo para eofé -cama, ooma.
tituido de um conjunto de haetes, braço • alavanca. articuldveix entre si, montado e articulado em chapas de fixação, caraoteriaad0 por
ter articulado no engulo superior de um montante de fixação a lati •
roa da •etrutura do mdvel, uma haate que. por sua vos, articula-is /

rumo NO 178.943 de 25 de abril iw 1966
kequerente: ROMUALDO MATSKEVICH = = SÃO PAULn
ariviligio de Invenção: "NOVO DBSTOCADOR•
EEIVINDIÇACDES

/ - Novo destocador, caracterizado por ser formado por urna arma.,
00 tna T de aço, de senão transversal substancialmente retangular ou ou.

/

esta cuja extremidade livre de seu ramo centra/ recurva-se
Iara baixo e para frente, em arco, tendo em seu extremo uma faca em
rabe,
11* andorinha.
Ponto n o 1 do total de-3 pontos apresentados.
ta, armação

num pino fixado na intarmedidria de um braço conVonientatonts reon£
liado e O qual é fixado à =a chapa do fixação à lateral do assento /
do mdvel; e por ter'mrticolado, ainda no montante, nas proximidades
do ' ingulo diagonalmente °pasto ao ponto de articulação da haatil uma
segunda-haste levemerÀe ' recurvada e de movimento limitado por na incesto no montante; e por ter a extremidade oposta deita baeteartioulada num pino fixado A extremidade do braço, onde articula-is tambem uma alavanca adequadamente e a qual acha-se fixada ; uma segunda chapa de fixação à lateral do memento do mdvel; e por :ter a ala•
'une& provida do uma parte saliento inferiormente de de sua Jatara* didria cuja oxtremidade oposta sofre um rebaixamento inferior com pi
rede lateral reentrante em forma semi-circular; • por ter preg o na
alavanca iittlermedidria, na. proximidade. do rebaixo, uma pequem Peça articuldval ouja extremidade avança alem da extremidade da alavag
em e provida de um rebaixo com parede lateral inferiormente arrede,
l' iada e que poli:101am -fe mais d frente da parede oOrroopoAdont11 AO gni
baixo dg alavanca - • articulada; a par-ter esta pequena paga ea •
tramidade oposta daplam, . chanfrada e que es apoia num enc8sto na
alavanca intermedidria que . .-tada, ainda, de-uma protuberánoia Onde d apoiada com pressão uma mola prosa à alavanca fixado Uh ameento
do adv./.
Ponto no

PIM MO 181.001 de 5 de julho d. 1966
JOON UIVEI NUM - 12.013.
Privilegio de iavençi. : • CAMA EM:PILE:CM '

114UOrente 1

REIVINDICACCES
1 - Peça do mobfl:,;, caracceristede y.I. fato do coar
preoadar doi. *embrear im p ortadores, paralelamente eatendfOon'

poitivos que ixtorcenfetam ditos mombros para rolativo myaaaallo

1 de 2 pontoe apresentados,

•
DIÁRIO
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oncia_ xti-2Ks4._
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TERMO N o 181.283 do 14 do Julho do 1966:

abaoneutte gotwmpondo.;mo a elementoa do pagão reduadda, ab1*mento.0

Requerente: ElOdENER-HUMBOLDT=DEUTZ AKTIENGESELISCHAPT-Aleconhm

da ;entrono do dito ooleotor ao nivel do dito conduto do ovaporaohao MOC.-0 tompo doixando passagem para O Retal lftquidid
Reivindica-se a prioridade do correspondente podido Q3
~do ma Premio, em 22 do Julho de 1965, mob o n o a9.942.
Ponto no 1 no total do 2 Pontoe apresentado.

Privilégio de Invenção: 2HÁCIUINA DE omusw20 INTERNA COM 12:130L9

COMPRESSOR-DE AR, TRABALHANDO oca dOMBUST/VML'INJETADO".
Reivindicação::
1- Máquina de oombustâ, ytovd0 oomprej/
soer do ar, na qual o combuatível 6 injetado em uma câmara ollíndri/
ou de combustão dentro da qual, no inetante!da injeção , e ar combn/
rente exoouta um movimento circulatdrio em terno .do 'eixo longitudi-/
fel da câmara, sendo de aproximadamente lii, a relação entre O 00124
primento e o diâmetro da °Amara de oolabulatãO, e 1:Onde o oombustilel/
inSetado, sob uma forma grandemente atomiz4a, : em nma . diregão batei/
ra ou aproximadamente normal aos planos de rotação do ar comburente/
e a uma distánoia considerável do eixo longitudinal da oemara.de
oombustão, caracterizada pelo fato de que O eixo longitudinal de n/
:ânera de cOmbuatão, visto em direção normal ao plano que 81e tem
08 c' omum com a perpendicular baixada da ponta do bocal da válvula
injetora de Oombuativel sEbre. 0:: planos de . rotação do ar °c:abusaste/
apresenta para com o eixo longitudinal do áindro uma inolinaçâo
gundo um engulo agudo de modo que o jato de Combustível será *rim./
todo ao longo do segmento parietal de câmara que tiver,* comprimento
Reivindica-te a prioridade ao correepondento podido
depositado' na Alemanha, em 5 de Ageoto de 4.965, eob o n.2 E 38 029 .
Ponto n2 1 no total do 2 contos Sprosentadoo.
Ia/46a2.

FIG.I

TERMO N o 181.833 de 4 de AgOeto de 1966.

Requerentes
2rivilégt0

THEREZA CONCEIÇÃO ATUES DE ALBUQUERQUE-djaule
de Invenção: "NOVO RECIPIWE PARA COAR Limes EM MASA
Reiviadionise

1.4 Novo recipiente para coar líquido:: em geral.: preo
para
ser
feito
inteiramente, 'de preferencia do material pléetioe
vtzto
oaraotertsado por comptander um recipiente Própriamenta vatW„, tendo c,'
Cormato o dimeneães deeejadae, e feito em duas parteo quolbrodguoadam.,So o todo conformo figura 1:
Ponto n 2 1 no total de 4 pontoe aproionitad03:

Wg. 3

r

TERMO N 2 181.327 de 15 de Julho do 1966. 1
Requerente: COMMISSARIAT . A L'ENERC/R ATOMIQUE-Pranpa.
privilégio de Invenção% "MONTAGEM CONBUSTIYEL PARA REA1OR
NUCLEAR A NEUTRONS RÁPIDOS".

.

•

ReivindicacZee
1- Nontagewoombustivel: para reator nuclear a neutrone rápidos,. refrigerados pela circulo4 gto de um metal liquido em uma cuba estanque provida de pelo menos gm condato de admieeão e um-

. conduto lateral de evacuação do metal liquido, caracterizado por com
portar umá caixa tubular inferior contendo um material combustívél,disputa verticalmente na parte inferior'da dita cuba, abaixo do nivel do dito conduto de evecuçaO, e uma parte euperior s em material -/
absorvente dos neutron, comportando ume;masse absorvente tendo a -/
amima seção da 'caixa inferior, formando,'quando as aontagene mão jun
tapostae, uma cortina continua fuce na 'fnge do neutrone para o alto do reator e definindo com adjte caiX ni inferior um coletor de metal liquido ao nivel do dito 'ObnUatb 'doSaduação¡sai ditas Rapeaa

TERMO N g 181.866 de 4 de Ag68to de 1966.
Requerente % ARISTIDES ZIGEIO - São Paulo.

Privilégio de Invenção: "NOVA E ORIGINAL ROÇADEIRAP.
Reivik...kcapãea
1- Nove 4 originai ruço:toara, que ce caracteriza
ssehnotalstesta

RO;

oe oonetttair .. 1da ottasate(1) da

formato Fe,-

Maio de 1971

DIÁRIO OFICIAL (Seçâo 141)

2146 Segunda-feira 10

(a) na extremid,le dianteira

tanealar coa. um gancho para tração

(3) • Aa parte posterior possui um diferencial (4) ao qual se -/

rrevel própriamente dito e a capa envoltória,.oaracteritado e pelo .
fato de o carretel ser formado em peça única, moldada em material--

aeOplam duas rodas dle ferro (5) com aaliênciaa (6) e do dilnr -n -

plástico; e tendo flanges extremas lisa, enquanto que e capa erviol-

fiet cai em eixo com polia .(7).

tdria, feita em idêntico material, a com as bordas engrosadae, uma-:

PAR :t0

O 1 co total de 4 pontos apresentados.
e

pordes revirada pare: fora e outra para- dentro, é dotada 'internamento,
e no extremo oon ' borada engroaada revirada para dentro, de três Imanência° longitudinais, em forma de outros segmentos de filetes,
fundidoe na própria parede, dispostos equidistantemente.
Po-t^ til 1 no total de 2 pontoe apresentados,
7

1----lb

IMMO 11 9 181.884 de 4 de Agèeto de 1966.
Mequarente; GAILAS INDUSTRIA DE FUMOS LTDA.-Salvador.
Mrivilógio 41e Invençãos*NOVAS DISPOSIÇOES N/ E

commO
' o

DE C1-

CARRILHAS".
Reivindicaçãea
1- Novas dist:loa -14GS Ws/ e oonfecção de . cigarrilhas, caracterizado pelo fato de ser oonstituldo por fumo da terra, p róprio-

1

para oigarrilhas, o qual é oapeado inteiramente com papel alcaçúa,ou
outro aporpriadol e por se, poeteriormente, °apeado na p arte final -

TIEMO Ne 181.970 de 9 de agâtitO de 1906./

(1/4 apenas do produto) com fumo capeiro.

Requerente! WALDEMIRO LOZADA DA COSTA./310 PAULO./

Privildgio de InVenção; MOLA AMORTECEDORA APLICADA isM CADEIRAS

nica ponto apresentado.

EM GERAL./.

Reivindicaçães./
amortecedora
aplicada em oadeirem em geral, /
1 - Mola
oarac;erizeda pelo fate de a cadeira aer . conotituida da um 'oonjui
*o de doia tubo, ua de diâmetre maior o externo vinoula4o..6110/
e auperiorMent. ao amianto e, o outra tubo do diknotre laterno do
IMMO

181.885 de 1 de AgOeto

1966.

Maquarante: • RODARPO" INDUSTRIA MECANICA . E METALURGICA LTDA.São Paulo
MrivilAgio de Invenção! *NOVAS inSPosiçOEs EM RODO PARA PUXAR ÁGUA".
Reivindicaçãea

1- Sovam diepoeip .iee 41. rbdo para panar água, **mate 'deado ser ser eon'atituido de uma ohapa de perfil em 'V" lneeklide,e _
*ea tarei/xaile levsemsto yoledop Para fâra; o por ter eolidiiris as marte *apertar, **atraimento, em suporte adquadamento inclinado fama -

primeiro tubo,,cUa porçiko euperior desliza no interior 40 primei

ro tubos • tendo w extremidade iaferior vinculada idlidaztente
• . 300/
pea da•cadeira; outroanim, aivextremi4adem importara* da *abes Os
tom. *atarem fechado* por um. die.oe ocat ua fure olintral.;
Ponte ad 1 de total de 4 ponto. apresentados./

Aatroêmoic de mn gabo; e por ter prosam nas parede: lateraia lnimmte

sada 'sei ajaules. perteitamsnte, amai. 'Saindo re•eviv4110; a par ter limada* catre se liMinaa a se latorai* "da thapa em "V", Amaa tia. é.
berraobe em eimil.ar, salientem por *apaga Aiotaymbrtide.
lniet ponte apreaowtads..

• '• •

íic.

t

181.872 8. 4 de ágbetc , de 1966.
1110Amffeneet 3i3R/091IA8 IOAX 8/A, PRODUTOS CIROR020055110 Faule •
Poi*tAlépke 0. levonoges *90F0 OAERETEL PARA 'IAS ADRSTYAS, SWPARA-191N4 W.

M909,1 OUtA02"

Wel0014ALoapâme
1 -, Novo earretal pare 'fitam adeeivee, , eeperadrápot
• **imos, 40 P ps eompooto *a duse peças separador, vaie oejea-o 02

Els*USJ .

pERMO At 182.132 de 16 do agirete da 1966./
Requerentit INDUSTRX148 kEDRIDA8 EALIDA ,A/À4/50 poio,/
''rivildgio de Invenção' APERWAIÇOAAJET08
Reivindicáçèeo./
- Aperfeiçoamentob em bico. pata p4ver,1.004er4e, OU/

I

, 4%nawtdowi,feira VIO
. .

Rix100. •

NM/parloadoros, caracter/ar/doo por um

0ovy0 bubtaaré 34 0.

~o corpo, fixado por maio de uma aba,

Um corpo

eilitio.cWt.41cmg000timr.,Wiggolan.origwipaial:wxturtígow,eirigararoga

4 't

dispostad . ontre elas, para traasforir le . .ingerlamprimebairo.as *ate
gad Impostas a0 painel de pista, mo qual vim dlopostas,15obaluo da.drag
pa do tOpo,. o normais eis vigas loagitudiodAs • forme do caixa, actepq
ros tramoversais, sitaados,'cado qual, caracterizado pelo fttO de quao
es anteparos transtrarials 46 sio imlidíriod Som. as paredoc laterais .
dod migas longitudimoic, o guardam uma corta dintamélo da chapa do tgd
po, ao passo qup ,. ma face superior da .chapa de topo,.ogo soldadas, no imbito de ação do Pada utoparo trmarrnersal. ~sororal/ de oca chato, 0,01
loOadas de 0çàt04

Ua cIr

~melhora% ao /

Drimoird, otsai O juxtapooisão dom bicos doo doia corpos,

U waquanil

diatlincia a em ângulo roto entra mi, a g rade tinelmerate 0.£098undo
carpe citado, Provido de

meios

pare

O

ee'rir
g.p...3

Moio do

~000

A0do wmprior 4 ievomento cinico o cuja •rtromidaú. istterift.
.1~tador da um tubo, provido ou não, do ama arruela, sonde'

01Áigaff 19%).

fixação direta, 4U'iridtrata

ver meio de um tubo flexivel, de uma "pirra° do ar./
Ponte n o 1 d, to • 1,3 4. 2 pontoo acreeenta4001/

tutela ponto apri&intad0.

HINSO av 182.267 do 22 do ag cl:oto df 1966
,
.POLI
4DA. 810 PAVLO
gOivilági, de Invençáo "AMORTECEDOR PAEA PORTAS 03 3KROLAir
. REIVINDICAM:4
1 - AMORTECEDOR PARA PORTAS DE ENROLAR, formado por poça do apisoa
pláotloo ou aliallar, car.ct.rize.do pelo fato de ser tal peça constitui
da por dolo tubos coneintricos aberto longitudinalmente e cos date
rileas tordo, confrontantes interligadas por . faixa, restando centro tais
tWboo sepaço anelar que permito o revestimato das bordas recurvadas .7
Requerente:

~ND 5ri 18Z,477 ,do 30 dm dq4dtoxid 1264
Roquorents: WIlW/l0177NUNGBRUTTE STEURAUE Jocrailawatu.scaot

Privilágio Ao tmneuio m ROCCOSS DE LONURINA.OEUNIDAS 02018 ffl amo o

PUTIVO 0010 (Man) P03 3 AN:LUA POR EUA COMPOSTA'

de uma das placas oonstitutivaa da porta, operando contra a faco intom
as ou externa do amortecedor

fiada t

0

Segunda borda ' recurvada do placa conta-

primeira,.

?ou% m e 1 do

1-

docçãow

dm 1011sAaturt, watAWA6

a‘clei ooro o torisolvaa por

ema junção da Aupin , sactits, lep forma de larapinem ee

sustentação 441 fita

total de 2 pontos mr000oted00,

ALSNAOhL

am pino coo coacq,

uma eimagfflo dr

transportodnro..dulas flentoo tora/nata apresentem

d,

~4

tlonga coo . largura adaptada

O pio.°
40

dn contraflonpa,

.men

raontráncia

dlánotro At haat. do pino, doudo qao 04

dele pinos da junção da duplo 'encaixa me.Lntrodumem, anatado da giração
dos duas ' arscçãso a ~roa ligada* //atrelo. em tOrno do sou eixo 10nel-tu

dinal, com o sua haste no roentrãocia do rompecUso

cootrarlange, Jatw

sondo, quando da giração das secOes de longarina para a ela poolgdo
•

1

alinhamento,

*o mesto tampo com a Cabeça otriie ira oontrarlando.

Ponto nv i do total de . 7 onn,tr, ~adentados.

/

TERMO Ev . 182.50 'da l a

dm

Motambra-.la'

RequerentetUMZ, CANDIOTTo. ,.gmu ployo
.•

te.00 de 182.327 de 2h do Agástn do 1946'
Upinorontos DEMO AKTIENGESELLSCHANT . ALEMOS/
Prtvilágio do 10~40 o PAINEL . ORTOTROPICO DE PISTA-PÁRA PCREd.30001
,
.
MIAS D g AÇO"
'
-

Pea/nort'oii .ispff,Pdeil
00m

ligai,

ímra•

r0d0~44 de nr).

longitudinais, em forma da radica, dispositow em.scupoo sob

.

a: .

Priv11410 do IoNrA00, °A.P2MBIÇ9AMENTOS EM:TAPIRMI.mjwcu",:ionrres, COO.
UKA OU RAIR PREUPURA038 PARA A'INTRODUÇJO DE cossugoalUPOLOBW
WrInkCacgas
1 - aporreigoamoutoa em tampaa,de recipientasi. com pesou mais porfuragBos para a:Aotroduçã o. ds ~flautes 'tubulares, partisalar000t.

tnipa di borracch;.. ~orlai da .propried4Oweguiva4ontim. o t0040 OS
ma condado Atrai rodas a espeasurk is ame PArxi4G ~tra i , - verttetravka4
doo pelo rato do dttau ydrt.,2.8es Me ordenarem atraCet Ao prol0160*
t4fic140., prolongam-e Un sztonoria donm
qma, partindo do . tuado

*8 Segunda-feira
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T

Oda, donde

is perferaçaes una &dália° :substancialmente

'ade g ara da terna.. reduzida Por
Note n o 1 do total de ¥

.
d it*

p ontos

malar litur •

daYldndo.
opresentadOn.

• •011~ de noa Pega axioma de qualquer formato aberta na rara
ator, no lateriOe de 041 i embUtida Una peça removivel conatittede /
cor una tira MONA1144 dobrad.a . de Modo tal que sou formato coincida cOM/
formatit latirmo da dita ca pa cobrindo o fundo c ume

porcio

4a, pare./

ias lateral* (fleando o roetante deecoborto) • euperiormente, termina
om dna, aba. acentuadamente inclinadas, sendo uma delat maio: muna/
antro e dispostas de maneira a deixar entre elas, um *O paco de emprin/
sento • largura pouco maiores que um cigarro.
Conto o o 1 do total de 3 pontos apromentadoe.

FIG.1

itams g

183.564 de 11 de Outubro de 1966.

Ibluerenfet EP. PRILLPS ,OLOEILAMPENPABRIEERW-Rolanda

iblvilégie de Invendot "APERPEIÇOÃNEWTOS EM OU RELATIVOS A 01kTOS DESTINADOS A PRODUZIR PELO MENOS UMA OORRYJTE PERIODIOA
iliMRABOLICA"
eivindicaçée,

fEREO O* 184.327 de 7 de Novembro de 1966.

1-Aperfeiçoament 'oé em ou relativos a circuitoe

Requerente; PORO 110TON COMPANY -E.U.A.

!ihtinados a produzir: pelo menos 'une corrente periódica e para.

I'rivil6zio de Invenção, *PROCESSO PARA fAmaim tkR 71l'GRE.

Wioa pura convergência dinâmica, corrente esaa qUa te. de na-.

WaGEM

E MOMDE DE-ROI.AMEnTO DE ~AGRO
Reivindicados.

018,r stravéo de pelo menoe Moa bobina do convergência de um tu,
O, de ismer colorida de trio midden, caracterizados pele fato

i- Procedia° para fabricar dentam de onsinnagem,/

ft ser aplicada una oeoilação puleativa co. a frequência desojd
1
p um enrolamento operante, composto 4e preforênciapor doia-

caracterizado pelas operado de o * forcar dentec . de engrenagen se /

‘Drolamentoe parcial., •lispootoe e8ly2e um núcleo de,tranidutor,

dentes Com um perfil básity de cremalheira, tendo peio nonos um -/

ainda o dito nt..

doe lados don . dentee do molde um angulo de preceito orhiro A raia

t Se um enrolamento de %falda por onde circula una corrente colam
*Lua destinada e fazer a pre-nagnetiaaçio do transdutor, eende

do dente; que difere do engulo do pre gao no al g emo lado do dente -/

‘ie a bobina de convergência fica diretamente ligada ao enrola-

eixos paralelos, montar um esboço de engrenager entre ditos 'soldar

la

iiii do curva de magnetizado no -linear,

-tendo

to de saída e a bobina de convergênoia fica inanida em para
lo t4aando a fechar seu circuito
. 'do corrente alternada, tico°
.
peralelo
co. um oapaaitor.
ligado
em
illo broa ramal
Reivindica-me a prioridade do correspondente pc.

im par de moldes °imolaras formadoras de engrenasse, tornar ditoa

or6mito á sua ponta, montar dito, dentee para refoge° eia torno de-

ma uma localização ao proximidade oom ume linha tragada entro o
centro de ditos moldes elimentar ditos nados doutro do dito esboço o rotar ditoo ooldee para drformar o metal . de dito •oboço de ei
groanagea e gerar dantes externos eb dito esboço de engrampem, -/

lido depositado na klemanna em 14 de Outubro de 1965.cob o n'

obtendo cosia perfiz de denteis de engrenagem con .jugades em dite be

9 37.60 vIIIa/21a1.

bOÇO.

oeiv.inoiot-se a prioridade do oerreopondente pedi-

Ponto n m 1 no total de 14 Pontoe apresentado

do de p owitado Doo E.n.i. em 28' de Isnenbro da 1965, sob é O 516..

929.

Ponto a n 1 no total de 17 pontoe apresentado.
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FIG.1
I O .NO

de 196z

ouro:Ais NACO OTAIWICA. O/4 . . OUANÀBARg
ele Ihdinotrliilt-0NOVI DISPUS:0,J INTRODUZIDA

.•

i}
`!-, .re sz.
.. --1. .."

I- - - _ — .._ ''' `.:::

*a cinzeiro', caracteriaado por i

•

i
4•4£ ..,1/47

'."':,;2-1•

EM CINZEIROS"

~ICACOES

1 • Mora diépowisio lutioduaida

.

I

143.989 do 22 de outubrO

EII

f 7. --":

•

1'6_ 1 .

4';

O ,•

• -....

.
.

•

•
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DAR IO OçUvAL (800o W)

2MEHO go 1E4.730 Ao 21 de novembro . de 1966
Maquareutot MURERU HOECHST AKTIENGESELLSUHAFT VOAM:

mem

monge,

REUNIU) ALEMAXHA

laivi14giO do Invengão "PROCESSO PARA A MURÇA° DE 'eis IPLDO5ORIO0

Oh

MISTURAS Dg OAS8$ QUE CONTEM HC1 • HF"

g asapt4Oh10

Maio cie 1991 2149

(R), smade¥0 *, oettatude de 'Met ti8194aKomirped

O prins a uma makttlaoge oupérior externa (4) Wila luva (9). Pravvta
de duaa ' sahhuimi taternan helicoidais (d), 0.410nOlon140'reCOPtíogd
.(8 podéO.ser deslocado, igerticalmente por Maga° de cliente usa dein
Sua* partes (1) e (5), p'ainda por

REIVINDICACOM
E. Processo para a *aparação da gis ' fluorldríco de misturas ama-

g4* oloridrico e, oventualmente,.outros constituintes Inertes,»
prZtices insolUvoii em doido clorldrico por meio de lavagem comjc4

geram

os nanica verticais (2) do

oorpo (1) 41xtrelados por alargamentos • atorais (3).
.3.imitadoroe do o
ursa do reeopt4nols (8).

BOO coa

Lin+ ponto apresnita40,

do olorl.rriao concentrado, caracterizado por se realizar a Lavagem do
Xis em uma dispOsiçâo.em cascata ou uma com fundos oU prateleiras

em

Oentva-corrente.
•

Ponto na 1 do total d. 16 pontos apresentados.

TERMO Na 150.7z4 de 5 de abril de 1963
Reverente ADELINO 9.

FERNANDES - SXO

PAULO

Mod.;lo Industrial "um morát0 D8 VASILHA*
fflIVINDICAÇOS4

1 - "NOVO MODELO , DE %MU", constzenldo por p anela, caçarola, •
TbRMO 11 0

145.304 de 7 de dezembro de 1962'

Noonerentev SEBASTI10 CAMARGOB Dl OLIVEIRA . MIkas ~AIS
Privilivio de Invenc¡oi .. APERFEIÇOAMENI OS EM GRUMA,
PUTIRDICAODEB
1. -

Aperfeiçoamentos em grelha, caracterisadOs pelo fato de coo./

frigideira ou similar, destinada a coação ou'fritura do alimentos as
geral, dotada ou não de cabo ou cabos Ou alças, caracterizados por •
ter o fundo formado por um plaho curvo para fora de tal forma que a
sua face interna se apresenta ligeiramente concava.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados.

oistir em dois corpos ajnativaia, de material ~atente a altas temperaturas, objetiva0do 1.k• 991° tais prático na fritura debitas, ovoiNete.
1 do total de 8 pontos apresentado*.

•

12'

F" I G. 1

TERMO NI 158.909 de 5 de maio de
Requerente: MOT0ROIA, INC./E.U.A./
Priviligio do Invenção: CI!Uri/TO DE BLOQUEIO DE RETRAÇADO VERTI

cAL PARA TELBVISOREp./
leivindicaáoa./
1 - Circuito de bloqueio de ' retraçado voweical para/
tolovisorso dotados de ua tubo de raio. catddic‘e com eletrodo* /
/IRMO Xe 148:705 doo 26 de abril de 1963

de catado e de grade, e tendo diapositivo do proosaaamonto de mi

Søqu?r.nt* SuÁ UMBU PINEM° - SIO PAULO

roais incluindo amplificação de viam, para aplicar um sinal de vi-

Privil4sio de Inv.uçe "NOVAS DISPOSIÇORS INTRODUEIDAB EM Em= PÁRA

de* composto ao circuito do catado do dito tubo de raleie

BATONS OU

pulsos MATERIAIS SIMILARES*
MIDEDICA£01Q

1 - *NOW DISPOBIOES INTRODUZIDAS IN ESTOJO I PARA BATONS OU OU .

TRAS MATERIAIS SIMILARES*, caracterizada por ser o baton ou cromo ole.
"nado secndicOnado Abre um receptle .ule (8) ollindrico provido do ea

oos, caracterizado polo fato de referido circuito de blequede 44
retraçuto vertical neutralizar o tubo de raios catidione durante/
• intervale de retrucado de Um sinal de varredura vertical a Ele/
aplicado, incluindo em combinaçãa, uma Tente dó alumiada var..
rodara vertical pariddicoa no dito rocoptor; . sinala qui apresou -

Ia pinos laterais (9) e de,um orificio central natace inferior, eis •

tem uma porção de troçado e uma porção de retraçado, um prxmeira/

tendo tal receptáculo internamenta a na ebrpO cilindrieo (1) provido-

circuito destinado a obter os prime ires ímpias°e com determinado/

de dois rasgos vortiene gol as (2 )'. oc a . 4m6lo arieram 96 P inos (9) 44'

belaridade sa roapee%a h porção de retraçado doe roforidoo sinais

2130 Segunda-feira. 10
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-

vaprodura o aeopiesmonto do'smotamo ao circuito do utodo do r(4'..
ânrido tubo de rabo catddimos, onerando oe'ditea'primeiron
000 para provar o corto do tubo do raios 'oatddicoli durante um uri',

241 3.52,.9/21 • de 'áo netembrO dá' 196:9

melro intervalo da poro de ratragads doa 'sinalada varredura ai

t2P20'

nbdoo, o um actaund ,, circuito dc;otinado-a-dorivnr ma masandom ia

.rtoquerentes GRR14L4)0 1.Et0:JW PIRTO . a SRO PAULO

iâ •
porção de retragrado doo ditos sinalo de varredura vertical o acwr
plamento dos mesmoo a um olotrodo do grado do dito tu6n da raion/
catódicos, sendo ao ditos sogundoe impuloca .Fotai.'dadon sm tempo /
on relação aos primairoo e'oporaudo 'parn oradualr o aorta do ri forido tubo de raiou catóditoo durante um °aguado intervrala
da
morcão de retraoado doa sinala . de varredura em referencia./
requerente roiviaditua . ..prisridado do sorreepnadanto
pedido depositado na ' Repartioão da Potonteo doo 3otaden Uaidau da
&otários, em 8 do maió do 1963, oobtrá 2913.870./
Ponto A 4 1 de total de 10 p ontoe OPreeara;;adne.1

Pricil4gio da ToTenç101; "NOUS

?lactam, do polaridade oponta h primeira citada em rooponta

xsPostom C~ROV.Ew.id aí PLACAS DS

ISMPICA00 US USO PRMOW,
119:171DICAOURES

/-- mumns oiSPOSIÇOW CONCRDTIUS SEI PLACAS ns 10MTWICAÇIE0 OU/

USO P3SSOAL, caracterizadas pala 'rato do cosi-010M: de moldura preforl-/
'valimento reang0lar, cata npa era maio .travomena iongitudinale, .1/GP2rdE g'
essa orlada por. abas Laterais com começa° de um dom tSpon, pelo Ima,

dá O inerentes da gaveta formada da placa com adtramidados opomtto llora
dam, ~do cima am sterreepoodorcia a cada janela formada Imola moWarti 6,
colocada no ttutarlor da gaveta guia do

málterial

tramoonronts Martadorai

do itodica000 mawkicae e da ppianran aa slglam,
.pow.:(, aça Y. au

total de It pontes aproaaataqoa.

SSANO Ne 15a;215 do- 9 da julho da 1963

aoquórautat LUIZ sORRENTINO - SIO PAULO
P y leilé g ice de Invenção "N010 TOSTÁDORD

1 -"NOVO T05i'4710ft D2 PleP, cod3tituião

4

caraCtetlsacope ). ? uma ci

se metálica de foltle cintilo:ler datada de'iraMda . furo central que sã
JA1512.79 na base maior de u&ttronce áo'cána metálico per:Curado c lo.
'todo de rasgos em forma do'linhaa d.rcalorom o fechado superiormente.
por outra chapa que sobr044a20 ligeiraMente sua basamenor a da onda.
fico do trono -b do cOne varias
de projetam para baixo, pnralelbslontO
hastes dotadas próximos ;x
. basta de barrso trannversain que configuramo suporte para as fatias de pão enquanto que suporiormantu 4 ahap4
pOdd gr um petador isolado 1 internaaenta, proximo a bane menor, uma oupula central inscrita rio tronco do citm e 16'comf,Egdea umcotelto,

•

~4 O calor irradiado da base;
oontos aprosontaducp.
n ortto n o 1 do total

TRPNO41ci 14Z,Tdo de /3 de noteMbro de ,I07,
Dequbrmatmt LU. - ISMROS. nnocreous,a.
pexteTexa a cnusncIn exima
.
privii40,*

tio Immaça.“ numa ( pnáRtm) DS PLASMO Stemo PAUA runws
ÇAD pae OP29.40.128 PR mv Primzto - unks ' nu&
U 5R12 T8 CON0Q012P

kuvwsnientte
vuoia (4.0rom) 40 p1 4aticO'fiS IO
MJ 2m4d..? . 49e cu Por deteta,do reWeattmento co
m mala
art97400'0Ottggetaras4 .raraetortzadia
par gomprooraar numa n4 poça o 4ei. 0O'bom 43040 atuis 1,uteia:1n 4 eia prolom
gamento ~Arta fttteene tãrMlna.ggd'OM Oonã1 oírãu/e2 1,(1 alujaMent0
da mola Offinfaitatomal. ca norl3aeuzáito ml astie*da VU414 mPro3""nd°,
~dm nn perfil am acalma de fundo abato e ladoo ublílmue, esada ao nem.
teo uai podáNngo 'Immnalasundo me fg:“
"Maa-Wi.
do tatmi de 2 pãngmus aproiseutaããã,
. •

•
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á* setembro de lytar
Bovarontot PETER MURANYI INDOSTRIA E COMERCIO S.A. m a no PAULO
Priyiltglo de Invonçiot "OPERFEIÇOÀMENTOS . EM TUBOS Do mgraLkosm ImPEN-/
YIEINO

15z.814

da

17

MOBILIZADOS"
tsivippicnom
1 - A perfeiçoamentos em tubos de embalagem ia p ernoabillsadot, /
constituídos por um corpo tubular ellindrico formado por ?Iria* *amada*

Maio de 1971 2151

co

pot* dum WASerdoe. ou a do volume pêTaioluipoidelq)

fl 00#4ilia4M'
**rumem% livro mo voluno de dephito, • •xternanento, agemalana
eérie de boas. eco caraotorícticaa de acionamento ~hW ateffifeerd
to doe todos de %mime de una hardates i**4 podendo o* afflow
rem do melOnamouto sonoro ou do.
-inato no 1 do total de 4 Pontoe dP,~444080"

de papel ou material simelbanta enroladas e coladas *Abílio*, sendo
tubo, p osteriormoonts, impermeabilizado por uma imarado ;em eira ou param
fina ou processo convencional aerelhante, caractorlamdóa pelo fato de /

que o tubo apresenta, ao longo de 'texto a! sua •xtendo Ou, pelo mano!, /.
na. respectivo extreeldadea, uttlit sobrecapa colada .* iePermeatElleade /
da Papel co material •emellmulte cujas extremidades distilaram das ustroMi
dados do prOpric tubo a * a* rebatidas • coladas no int•rior de 14=0.
Ponto a* 1 de total do 2 pontos apresentados,

fkamo NO 153.465 de 8 de outubro de 190
lequerentat JOSE D'OG08TIE0
PAULO
Oncinha° de Incençaos 'NOVAp pIS P OSIOBS . CONSTRUTIVÁS 04 rAsTa

*Inas EM MALAS PARÁ vim"»
111Iimpicace3g

coma

•

1 - NOVAS DISP001086 COXSTAUíIVÁS EX ~UR OONVMS/VICIS eg MAM(
?dm VIAGENS, eom preendend, compartimento lateral foliado Pa
r "1111~ 4 /'
ue pereorr* trilhas 4lOpmsta y nas World* e parte NOporlors sendo est
segunde *sabá *aperte, que atinas 'pemae as restieets
superAorms dee
memoreis permite emoso se laterics, do olimpertimeato po
' datutorta di PM%
-ímreoseelsaitee ao mono dleporrloke eonstratives . po&O'Sabo de que
e ose
umao m alote* m•melomide rooftri ter ars 041~ liberado do on dew toá,/
'Aos orle deeleasionee do momo 04 • *Sul 4. 'moer, doido que Md /
sw podoe 4 sor ~Ne" ami go, eers trilhe ~mó frâmedeilo bordos

obe 4.
.4prodadeá

MIN o* io.00s de ték a. outubro 44 lody
disimememe. re JON. OUdero e weisON COAM . a &Ur RODO

1~448011 ée lereeçEot "N0V0TIPO. D2 TELHA CON SNOWit ig NW 1411 1455
•

18,1~1M

MOO4 IhI)O et TOM COM ENCAIXE 101 FORMA De w at, som amei NE,
le4140 401004M4as lateralm,ffité, SM Ontem* e 'atra •onremie moira fee MO
emm ~mo sorea gsm em Engulo roto, onde enemtma com ~MO. ma
kkinana eçadffialante, **latente ao cante da ~to •lmeess, do lei tommm0
kmordde . qmsdper neelixemeate das telha/ soa tlUimlfse. JOe emita mods.
emeee
eSon.

tenee l!,* 1 d.

~O as a pentes tormtentadoo.

ama ******0**L le*** **g aob a g ogAIN Ilimitadas* de'imeNtnt,

roolm M4 1 41W. bete& A.

SeOtie gi aprésentsdes,

,:---.....- r:
— n:-------________
------,
--=-'- -----_
------=',----t.,,,, -"'"--.---:---------.."- - --- -"".."....„_.,
- -n_______
- - —'''t'"

L,..,,,_...„
.

•

•

1:410 s a 40.Mek se O, de 4.e.mbre Se 1,F
merrealies EMIL EASSÁGAWbf s s som phanA
Mil ift e de 1*Y omell et "MOVA DISPOSIÇO0 COOSTRUTIVÁ APLICIVEL Im Wein
Me PORTOTEIsw

IMIBMWINL,
1 . *0,4 DROPONOWOOESTRDTIVA..APLIcLVEL sm UNCRÀIRS8 Po;RTAVELS

Soaeterionaa. pelo fite te ao ebnatituir por ama peça é* plástico ou os
^legthatir.-~ afki~is* mas h‘reaw1 g *,, :Ame

eu* a

sue /

rERMO Me 1,4.14 18 . As 7 Se. -rovenb4o Ao 196";
!
R:queres tos eICH0146 STEFAEO srrr e . 8E0 Poão
1. iviltheie de Invençló: 'MIO MOD11.0 Dl OUARJIÇ20. CIROUWIR, MROPROM,/
cotem o ?paro os *MUNAS os ioSoMbflimde
ssivi1eircácer4
,
2 - Rafo aoc410 do suarniçío ' ciroular, protetora, ~te* e ¡este/
de •bisem, da automOvels, caracteri'sado por *ter a sua, área oxterna i
f.
complatamento lisa •polida, o 'quase tO4a - maa lutare, Wee19a, ti9t940 o(
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Maio d3

Seção CI1)

`i971

-^

liV110 CU t8da eircunieróncia contrai, uma poquona área que permito

73011

ajustnuORt0 por sObro o omblcma guo co pretendo protogor.
Ponto n.0 1 do total do 3 pontos apro'sentados.

MSS, earactOrizadas polo fato do consistirem

na ap licação, polo çaco
terna do conicais, tubotos, copulas e similares, do fina camada do ca,/
murça, preforlvolmonto na forma do diminutos filamentos, ou diforentes/
coloridos.
Ponto n 5 1 do total de 2 pontos
apresentados.

TERMO Na 155.377 do 12 do dozembro'_de 1963
Roquerontos

LORA MEB(C..

C SIO

ÇIG. 1

PAULO

f 1,116gio do Invenção "NOVA.n1BPOSIç2IO ESTRUTURAL APLICÁVEL EM AàMA./

ERMO Na 156.487 de 29 do janeiro do 1964

QOES DE BONECOS E BRIMELOS DE CONFIOURAÇãO /

R9querente: T. OERTLI AKTIENOESELLSCHAFT - SUlÇA

SIMIIáR o •

Privilágio do Invenção "AQUECEDOR-CIRCULADOR DE AMBIENTE"

REIVINDICAÇDU

REIVINDICAC6ES

I . NOVA DISPOSIÇA0 ESTRUTURAL APLICÁVEL 0 ARMAÇOES DE BONECOS E

1 - Aquocodor-circulador do ambiento, com vontoinha e tormosecto,

BRINQUEDOS D3 COMIGURAQUO SIH, caracterizada rolo fato do so "cons.

para esquentar salas o salBes, no qual o ;ormostato comando o cque

'UthiR por UM par do aramos malobois, com as extremidades arqueadas om
âtema do ano . , as quais co aprosontam livres o o restanto oncoborto por

codor , e a ventoinha, caractorizado polo fato do, quando atingir

tuboB plelstioon, sondo quo O p to par do poças 6 juntado na sua porção /

cidado de rotação da ventoinha, sem dosligÉ-la complotamonte,

Contra/ apg0E,Imaderionto, do modo a formar o tronco do bonoco por moio /

temperatura do ambiente pré -dotorminoda, o termostato diminui a volp
Ponto n g ido total de 7 pontos apresentados.

de aned.00
Nato 1) 0 1 do total de h pontoo oproaontodos.

M O QL:L1=C7 OC

=
C=3
O=O=
O=
=O
o 0Otn
C=l=CIO=
=
WD111_0
n=r--er"--1=
O OOr
C
C:ri ==C===
=1:n00000C
_—,c= o o czn o =

o,
e

FIG. 1

TERMO N g 156.505 de 29 de janeiro do 1964
'Requerente: ALPHA, INDtSTRIA E COMERCIO DE JOIAS SIA. - SIO PAULO
Privilegio' de Invenção "NOVA Disp osiçxo CONSTRUTIVA EM BRACELETES,
PULSEIRAS E SIMILARES"

• REIVINDIC:cOM
. NOVA DISPOSP:J0 CONSTRUTIVA EM BRACELETES, PULSEIRAS E RIMEL]

2fax0 111§ 155.379 de la de .dezembro de 1963
' Nquareatit ORLANDO milama

sIo

huLo

9ffig v11410 de Invenção: "71;r1.0 DISPOWQM9 MNSTPU"tVAS EM CONICAIS, ES
PULAS E'SIMIL'ABES0
REIVINDIcAcDES

RES, caracterizada pelo fato das lÉminas pyansversais formadoras d,
peça,' ligeiramente sobrepostas em su'Oessao, serem, pelas respectivat
espigas, firmadas em argolas alongadas 141aterals, sendo que cadà al
golas a1on3ada3
sendo quo-t' ada argo:'.ti nela se Inserem .;
i 'tres espigas de livalnaa correspondentes

rmandoeM Conjuhto. Uma tIP

1 e, M grAB'DEOPOSIÇOES CONSTRUTIVAS FE CONICA1$ 6 ESPOLAS E slmILA-

59gunda-feira 10
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Gb
Ana° bilateral flexível, que adquire Maen ga Pelo simples dobramento das pontas salientes das espigas.
.

Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresextados.

(Seção

III)

Maio de 1971 2153

lares¡ soa nervuras parifericas, sondo que as nervuras longitUdindi
feriara* á* apresentam mais pronunciadas e'de noção transversal:Uno
1a-cana5 Oonformando canal de alojamento para 'cordão so/idiriC COM 114
na de borracha ou similar, estando as placas atravandas por painkuie@
sendo que uma delaa
aprea.di, em Poeivão o huAtl , com Oberti~ y112kg
encaixe 4 retneção por solda, de orelhas praticas no to po de /emante .
tubula;, eaciptor de cabo usual.
Ponte /1 2 1 do total do 2 pontos apresentados.

TERMO No 157.621 i de 17 de maxço de 1964
Requerentes ROBERTO DELLA RADIA - SIO PAULO' .
Privilágio de Invenção "EMBALAGEM DE DUPLA ?Unió OTIUTÁRIA"
RumumicAçOEA

1 . IMBALAGEM DE DUPLA PUNÇXO UTILITÁRIA, c aracterizada pelo /ato
do se eonstituir por um recipiente em forme de xicara,
copo, pote ou
'similar, conjugado a uma tampa adaptável sabre o:mesmo,
moldadoe
plástico colorido ou não, sendo que o primeiro 4: p assível a ettr esc
xado ou . unido ' i segunda tanta pela sua base superior Co010
inferior
graçae a um ou dois anais salientes e conc' entricamento dispostos
numa do faces da tampa que assim, poderá funcionsr como tampa pmdprí
*mente dita do recipiente e pires do mesmo.
I

FIG.1

Ponto n* 1 do total de 2 pontos apre5e0tad00.

18RMO 85 162.948 de 28 da setembro de 1964
Requerentes WALFR/DO RINCON NEMER PARANI
Privilegio de Invenção 'ORIGINAL DISPUTOU) SM ATADURAS De 044 g

.figIMIERICACOES
- ORIGINAL DISPOSIÇãO EM ATADURAS . D8 (MU, caracterizada pelo 4
to de ambos os bordo, da tira constitutiva da atadura Co gaa49.614201
guarnecidos por uma ourela contínua, formada por coatura refOrnda
não, que segura flrmemonte a trama e urdidura da geme.
Ponto n 5 1 do total do

72ut-t2 /

L

pontos apresentados.

r1.0.1

do 23 de junho de 1964./
TiO quorenta RUSTIOOS SANTA CRUZ 8
/A./138TADO D8 URU 0Allaffltn.i/
Yhodllo Induatrialt noyá E O RIGINAI Limará PARA:
weemo Ne 160.3os

PERBUDAS./

RalvindincZes./
I - Cova o original. lamina para p orayanaa, 8C8a40~4
C* dUBA Iámlnas superpoetae mantidos p
oralelas • equ484044444 #
earaoteranda mencialmento por formar uma otSptigtly
nâole &CNP
Siais são obanfredoe em linha d i ag onal, mantendC
no San'Inta~,
duma paredes paralelos e equidistantes, fOrmanCO
dna tbsama A$
ROgularea nas extremidades s Um r a bangulo oantnea„ tafta
y4agffl
filon d it udinalmontó./ •
Ponto .101. do total de ã pontoo RpVe00444444t1(

~Me 70 . 140 40T do . 6 da julho,da./C64
ãequerentet ftELYI? , Bopit ,7 aio PAULO,

,

.

Pal"41402 0.!..NY945°r°?9 V" P #P PPI Ç O*0: 09.0044
•

Varnlig eÁG9sa

awlamoo I

„.

A . 40V419 DISPOSIÇORS C O NSTRUTISIO MN ROSO*, carneteríamdat pék
dww, dt eggemognap par de placa
49141,4144iNpres0ANWP OteRN

1015.912 4. 4 4. faaraire do 1965./
~montei 10It MUSA FERREIRA DE RATTO3.asTAX0 DA dUARAMARito
Wall) Xadnotriall NOTO moalmo DE P88 GIRATORIOS PARA CARMIM SM
OERAZI
2100

Raivindiettoãoa./
1 ..Rove anã', de pós giratórica pura padeiros 9A G.
aarnotsrItado: por compreender iniétalmenn uma aluna tUbli
Zar . retilin.n, diapoeta auspenta ..ntiealmext.;., isto 4, afmarb040,
do suo,.. di suja •xtremidado inferior proiseta-ao um curto prê o
Unaanéntó axial, igualmente tubular, pordn de dia:ag ire zedum1640
@atine *ata de ouja auperficie lateral, • pr6ximo ao meu
anpertér, salient.lin-a. queira bates tubularn radiais, igualmenn
• ti retilínea angularmente equidintanta, • fartamente inclinada@
para baixe, aat.. atas ouja trena az-trolha/9 livras, Siepeattlit
mira int.rtor ao da atro/miado da calana central, acurva!

On.
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O* Se Widielee elotaide ora baixe; bradado ~leo emomfamte ipere.
MUS 0.1eNtieeleupertederee de Mínima esteemos; • atehle # de
'ffliffiffitedeãeSeel da mama toldas, perda prixime me meie utr'sa*/
ahle IndlOW1 Milientendenee ' epaimp,tiewees ~tale, .ignalami.
'O ~Lede" eptdtatentee, inalandos suaveseate,,era teto, 4
Allepeited &a jpleaml verticais pesolatee poieefteetei edlaeleree el
Wediereet, •ieee . grideeed tende atada ma extremidade, tizelea id 4wpaidemicede ileemidele Werieree deepamial tudo •mboteeeted..We ei e mo de gole* e ibutrado Ase •sabem mexes,
Vaies peai. epreeentado./

Maio de 1971

%Iole *doo, ¡eido em peais de rede oade emédesimmade 20
aulervfar.

Reivindiók roo prioridads de aarraapsadaate padila, 41
parataio es Rapartia g o do Detento. 1141airáa, ma 9 de âffiratteer de'196b
nolo O 51054.
Paito Alt

•

o 14 poatom apreamatadea.

,/"--"\("

-d

FIG.1

adablio

Ord t aarapiratura *4~ da fusão o* da dimilapsafida 44ao areaaaiaa a

TEREM ES 169.605. do 12 do maio do 1965
Roquoronto: THE KENDALL COMPANY Privilégio do InvencEa ."RICO PARA PROVER ALIMENTA00 Ligo-IDA i CRIAPJ-

REIVIrDICAOES

1 . Bico para prover alimentação liquida a crianças, caractoriaa-,

do por compreender/ uma teta ca formada de uma fina policula tendo

D.

'ma. abertura na extremidade da base da Mesma para a ontrada do IlquidO

TERMO RT 1624179 de 28 de Setembro de 1964.
Roquerentes VICTORIA NEOEARSUIMER E.do Rio
Privilégio de Invenção: "ARERFEIOOAUENTOS E5

CAIXA PROTETORA 32

MATERIA DE TEICUIOST
Heivindicaolies'

na mosma 8 um orificio na sua porção de ponta para a salda do llquido
ctravéo do mesmo o um flange compreendendo um matorial xgido, plane
o inComPressivel eatondondo-se radial o oxteriormento da bana da dita
totn em tarno da periferia da mesma para provisão ' de uma suporfícioassontament'o para fixação a um recipiente; um pingue poroso de mata
cl rosillento onchendo substancialmente a dita teta o atreves do 'qual
'liquido podo fluir da dita abortara té o dito orificioj.o disposiaR
Do do retenção do dito. pingue Ma dita teta.
A toqueronte reivindica a prioridado do corresoondento podido dopositado na ' Ropartição do Patantes dos Estadoo tà1doo da Lmérica cm
14 do maio do 19 64, Dob 1/0 347.353.
Ponto n T 1 do total do 15 pontos aprosontadod.
a$

1-tiod6lo de caixa prototora de batoria de voicu.
doo, caracterizado por per instituido de uma caixa rotangular t con.
tendo duma hastes de apoio um pouco acima do fundo e contendo fixo.
nas quatro laterais pelo lado interno quatro -pequenos oglooa e po
neuinda ainda no fundo, Um pouco afastado do um doe seva ângulos um
Orifício onde ae fixa pelo ltk&s, externo um cera° Paxo Soldo de 1tq4
.0o
Ponto 'ataco apresentado,

9

Ja

cmooft

111111111

á

1-- "

TEIMO O 170.810
ARMO

Wo 165.014 de 3 de dozembro do 1964'

CIE.
REIGICA
Orivillgio de invonorlio, " PROCESSO AR CONTAGEM Dg 20LHAs DE DIATEBI4

Requerente: =VAI' A

PLÁSTICA COB. SUPORTES 3/TER1)0S
RSIVINDICAOES

1 - Um pr000seo para nontogam do uma 1.51ha do matéria
pldetica cObre um °aporto, corootoizado por p or roaltoado por oçao
Pr 920a0

s do oalor, utilizando como adecivo wa taxmopldatico mo

de 28 de Junho de 1965.

Requerente% pEoErNEY OOMPAGRIE DE IRODITITS 0111111Q0I8 Er auMut00METALIURGIQDES-Prança
Priviiésio'de Invançãoi "PROCESSO DE PREPARAÇÃO DR SULFATO NEUTRO
DE AIUM1NIO CRISTALIZADO DE MAM) TEOR ME AGUA"
. RolvindiccoZoo

'

1J.Prooe p eo de piavera;ão dó tatifto àeueo de
piá criateliaadO do'baijo te3r dt égua,'dá drmulà Al, ($0,)

wvirtá

0, onetmvde

Y.0 1 .,é;i 0 de

•

St ouncte i ta 10

1971

215$

eil o vó:v

“m=çmmondido entra 4 . 0 C, es.r‘c-aly

do eultárice efludo; estando, o em:pç:dição o 41,1 v 4V1140,,troolada

um'. morosOo,. St PO144
roce crioulo. 6, i`.in ode de . eorpo mproesntow
uma
~ele
'oentimetred
(14) ou4o raradere~
ro, repr.Oete: :.4Co

da dêbrs *um di 'd€ramo triangular oujoa , eirtidee r4rocootam 80 3 , a1203

vstt 2d74., êbv:;amontd, com o comprimonto de eet8doe./

za-r-de, ente 105 e 140 0 0, uma soluçã q de eultuto ee tátmlcio no áci-

enktr nO 1 Ceveotal de 2 poLtoo donese~:a.ii

e R 2 0 roopootivameLte, figurada por um ponto ettudds ne . Tdtcrior de -

•

quodrilitero, ovOcc vérticed, A R C D, correopownow ásovorapooiçães

deguintoe:
A: 30 3

11 2G 3'. 1,5 95. ; N20
. 52 ,54;
020

1,2%
;
3 .
At o3
4 0 ,44; 1120

49,59; /1 20,_. 21 , %; E 2 0 .

0: s 03
Pt. 803

.

46
5C,4%
29,5%

58 14; 14 2 U. 24,5%; 0 2 0 . 17,44
eelt-indioa-die o prioridade C(

cairop.1503. -kmaido

depositodo no 1oa, doi o 1:12 979.823, om 26 40 JaOnu O) 1964.

.o.fz.o.velvtnnon

Yd:ato n 2 1 no total de ,

020

slmeg; Ri , 1721á. o. 16 de agênto de , 1965.1
Roquerento p ROBERTO'DLA

PAULO./

Pri v:241e de Int:o:não: UM NOVO PI DE NOVEL REGULAVA,/
Re4V-Indiodoãoís./
- Dm nãeo pé do méva':: tegul é;•el, caractorited0 pela
foto de os oprecanter por Corp. parelelipédice de material plda

tico protormntemonto e quo é provido internamente de um elmo roo..
quest.. Timo./
Ponta ne )5e tots1 os 6 pontoe dere:Jantados./

Tmywo Re 172.1b8 de 17 de agódto de 1965./
Requerente: ANNA PONTANA./ESTADO DE SANTA CÁ7AR18.i./
Privilégio do invotção: NOVO ESTOJO PARA Nivlur

X4MA,/

Rolvindisluhd,/.
I - NOve ottOje para níveis: de bêlbs. ormpreonómvdo uma caixa da foro priomático reto, inteiriço, e corectorimada/
per me constituir de duad partes, isto é, o corpo (1,! o uma tom,.

pu (2) confeccionadoo preferentemente em material plastiso OU í
qualquer outro que atenda ês caractorfaticas dedeaáad, ioto d.,

facilidade do roprodução em cério, absoluto rir e procioão na
horidontabilidnds . de

OUGO focou,

ocacidsdo aloyd(Ja 4v conjunto;

e mondo o fundo do dito corpo (1), na face interna, providt, Ju
uma aberturn-(3) circular cujos bordsd vão diz:•o lesto evneãntri-

%Otite 80 172.323 63 14 de junbo de 1965./
Requerente: VICENTE DOMENECH GRANELL./510 PAULO./

Privilégio de Invelltição: DISPOSITIVO PORTA-CANRTIIHA DE' VARA DE

/

PESCAR s OUTROS i'ISOS„/
'Reivindico:Ou,/

camonts em dográus (4) quo terminam em porpnc cii •r.Áioa (5) pro

vida de entali:se somi-cirCulares (6) . ; a

WOLÓ0 h

tampa ( .2) provids

igualmente, e c;( posição correspondente, do aborttro comei:mato/
h ()adscrito (3a) do aorte que, quando. aplienan

1.-nnw (1) amban

do nindo o fundo co cor p o (1) provide de uns, arer-Lu7 , u alemgedu /'
eMe, bordas *dl/entoo (9) e volades pdro dor:,ro ein erveãjo, o la03

outros usar, carantori2ado por uma lêmina alongado, cot. seepçãO /
traneNersel om arco, cuja!: duas ettcemidadoc aprevontam degrAUS 0

tu,

se porçOes cIindricad (5) so conjugam o :i u r'fan, oé 10 J 00 ento a
um nivol é e, balbL recurvado, o qual ficará ré -Je e:,.raceu: e do;

deada por porsdco vertJedie (10)

Didpoeitive porta-carretilha do vara de pescar 0

finaIie:am om proie:ç3sa robeír06.0, tamàm ai cr Co, roa fumo por
pa.e.gem

•

linha, uno afixa o cOny,urte, ao redor da rara.ou do

6;00jado./
:Conto no 1. iii to',al de 3. pontoe Jvrouo'ntadoe.,

aw bvaao ev-t4w,d,,,èce ParL\

permitirem O oioolx6 dó um nível de bailero7.1::1J-Át. (31) cuja vi
mala eerá permitido atrevia da tampa (2) da eat6jS, por moio ,do

oberturo (8a) eemelhante h decanta maye,Ine.carroopende podi Cienalme,nto, e também , do uma dam.facsd (121 , ~po atravea. uma
.mbersura , .(1.3) elengada sem borda. .. .14..ter

! mi5f" kfqç.PN:to,40

O

..í

,J
í

9,.rd

,z:i
.
0
it,

,
,2_,_
...p._,__J

1:—.1,- ".

2156 Segunda-feia 10
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0530 341 ,InT028'0e AC de Acho Ue 4dan
tlamA4N Xifg"102 ~002 T5400E03~1 latlwfUtWasusug,
âdGatetorlR 0)20 ã APSRUIÇOADO MODS150 6A0A90./

4 d151,6 G EMUOâQOad?-j ia:Aló de ~atoo que mo darAm
~Witaniekbykr 0OP ocnetttuAdo por una ecla(11) dataww4.501# 40 4. chapa ànt~90 de bcoracha nu ameRrhco-.
gielik~a a* waêaal*co °Uivou (09 com a haat mador áue
fd *MD, iiellaa tate ou gi., sola ot o en%to um ed elemento /
"u1g4 44 g" 40 'Por WNIAluer mo,1. o eendo tanco a eold
ía
KIA10
d-~oil-42 da gema a 40 encaixar porfoioemento 4e
pieg
Wil e winteia da aapetc # Affito 6 formando na abem (e) aonde a

Maio de 1)7 I

racha, maelee para proteger o toca diecoc, e outro autc.galante/
encadxade um parto lateral .(9), havendo a cada auto falante 1480
abertura (10) corrcepandanto c o conjúnto, (incude fachada, ao
traneforma numa mala ocm uma alça (11), podendo funcionar coa
cetvmnte alternada, dOmditioc, ou com pilha, bajotunde para o
oionamento.com pilham retirar o pluo de corrente alternada a 4
circo:to pacaard autondticamente a funciónar por molo . do pilhar,:
,Pote to 1 do ot-/ do 2 pontoe aprocontodoà./

ma * * adtta.ccatuatedas 94 nat ad ~tombe do espeto que podond
MO ~1400. tomaeo a itinUe MAMA° cenho-. de re gwoo (.69 4
i ;CCM Ov ao lwakaugs allaa aba (d.) na parta voltada pára o oUp4 e 0 datorivr toda do oapaeoé 4,0 ~to oorroo P0h6ohta k ia
podo
442' torrada dbm eapuma Oh 3.61;4-.1 a roveetido oom 000ao da
E"
~a ar ogo o do raotauteHdo gnomo,/
Ilaa4a ao 1 do total 4* g pontoe aproaentadoo.f

541

tUa4.g * 17 2 .398 de 23 44 ag3oto d. 1965,

q9.0.2 alva utaceo de 1966
~atei =ARDO aotro Da sousA-aEo Peon0
4*1* 4, Znyoêadel-W)Td 3 ÁPERPRiçoew , rowdo . ~ mumme
141~2gat
W* 1

.15m

e apberelgoado punho para 4044x441, 4 4* 4 * "IN
ORga smeducAelloonts
sa colocar xo.ta:aaarkow 4* taoidó
moas
leffiturada ume bacbataug (1) iludirei 4 -011444C:h ai-Nada 4* mx4t~
íWds nó caio .4* amaÃo ainglea,au eituada na pare. oeutral W5 5440
anuo gingo*:
Wêdo a* 1 de total de 2 000too aproiont.doe.

ONEIMO n1764447 da sE dê julho dê 196;Or
kftwareatea 0:12RONICVEQUIPMeism g 2LIGERGIC01~/blo atra%
!bali ruil**trias I(OVO .ZOLIGIUE-10= gdí)TOQ Mau rOráit
-Lig"of

itewormatell JOão ~RA 00ME2./310 Pano./
1Privildgi• do XaV0A444 744 CIRCULAR PARÁ 0062ADOR ma Yated,
9401, 1,20304 B OciRRILMOW
EAllimãicaolimq
. 2*** circular para cortador d* goma, 2ram%
ema o ~camuflo, caractorivasa •oduaoialmate pai• tate de na ie
bade cook tio liaa .de certa ea . raoa oircular, orca IntmeiMotil

postleadoo trwehea em terna ao suaolo ~rabada*, guardando da
too toem ~rilhadai. ua coap aoawntu. ideal,/
oouto lia 1 de total oe 2 p ontoo aoroasetaues.,

,

itUlaKe~
aeadve ço ~nal acabe de %eia dilacera Nactutile
CO tia Oddecte3113 cisainclelaeutêper estow teed .diecoa cern.
@R id doam e4 3 nM
toorozhicelest ger aedo de um do.
(à) oftiggePp 3293a293134147, t/A * Maddee de tua /
dbreausbeara 01) cambe/ mula dama interne(6)
3~9 gWIERW ~Md M01 ~4 149441 (7) 4C/1"m"ts P"
"
nOstawnituausedo @mau de bar

.20~ 1 a . 14436 de 31 o âgdato de 196;

PAULO
Requarentat 201.0 EME
de
Iêvehglo
'NOM
DIOPOSMON
atkrilig.

~rum

R

aorner

govu DIOPOSIÇOES EM SOUTIENS, daractaéladdia i?Oba ritel*ó;,

boi .ao kaixao posteriorei . doo boáog dOO 14001411ff» deneti.GOISMatddda

,

1

Segunda-ira 10

DÉMO

Maio de 1971 2157

OFIC1912l. (So9 ão,

.ftedidode4ado de •lastléidado pargra;
sentido.ondltedime4me •
pda cocada faixa g eja .ingeldd fida •li:atices de berrada.
Yonto 210 1.4 total de . 3 pontoe apregoando.

enuad i (a) tendo em volta um ta piro ga d) conde ed00-giiiriNi
to da boUma vargibo fixo (4) metálico ) provido de =furo lbentral(5).•
com num nom lateral (6) Inferior sendo mó furo centra (3) Colocado WI

toboyoe9. (7) metÃlico provido de Zero central (8) tendi naextrea
dada superior embico div pilotioo . (9) e.no extramidadi InforiOr ama
lula de pllatioo (10) sendo o conjunto todo Suado per dols'estatorat

(11) e duas poma (te) finei

(4

baba: cupordoiee desejada, aí

*atra peia extroutdde . superior agindo sob preefio pela eardalataral.:
inferior (6bir
Ponto nd 1 do total de li pontob umentádm

taMO N0173.570 de 22 da setembro de 1965

5

'PRqUerentat INVESTIERUNGSAYNAT IDEAL -

Privilegio de Invenção "FIX440 GRADULVEL DO FLUTUADOR ER UNA VILMA
elliGULADORA'
ARIVINDICAMm
1

Fixação graduíVel do flutUs,-.)r trtli

UMR

válvula. reguladora Para

tia recipiente degua, particularmente uma eal*a de descarga para Vas0g.
g aniterioa, caracterizada pelo fato de que o ; flutuadOr munido COM Ubero

22RX ° No

alavanca se articula com uma isnta/ação do acionamento da velvula rega

Elquerente: BCCO-WARNER DO LMASIL ININISTRIA 1 C0MMC/0 LTD* c O. PAULa

ladora e apresenta órgãos para prender a aloirando

Priv ileg io de InvençãO1 "NOVO TIPO DE PISO ati?I- PERRnPUTIV

effi

qualquer posiçãO..

's

Ponto n 2 1 do total de

3 pontos

dr

outubro dó 1965

nexvIgnIc4com4
- movo tipo de piso so t i-dosrapaate caracterizado

dentro doa limites de regularidade por meio da instalar:10 de acionamem

to,

173.945 do 12

pêlo fato dd
ssy constituído pala justaposição das muletas
Me tÁlleas fixadas à lio'

apresentados.

se do piso • cholas de -material anti.derrapante.
..----7-..........
/
4-..._
1

I

;

--

7/, .\\

•

I

-%

Ponto n a 1 do total de 2 pontos apresentados.

I

I
I

•

TERMO N o 173.381 de 22 de setembro de 1965
TIMO

RaquerentetSW.R. TRANSPORTES SIA. - ouANAEARt
PrivilÁgio de Invenção "PORTA-CABIDES ESCAMOTEAVEL TARA VIATURAS EM GE-1

N

eA,

2 174.004 de 14 de Outubro de 1965.

Requerentes GUILHERME SEILER a CIA. LTDA.-Curitiba-Paraná
Privilégio de Invenção' "NOVA IMPOSTOR) INTRODUZIR...EM BICICLETAS

RAI."

INFANTIS

FIVINDICAOOM

•

1 - " PORTA-CABIDES

ESCAMOTEAVEL PARA ViATURAS EM GERAL", Comprou,

leivindicaçães

denGo um conjunto desmontitvel e caracterizado por se constituir hastes

1- Nova disposição introduzida em bicicletas inferi..

an

tia, 000preendendo uma bicicleta constituída de madeira (selim, 02

ou tubos . austentados por importes fixos nas paredes da cerroceria

•

caixados em espigOes salientes doa tipos suportes, e provido, cada tulInM de ressaltes

que

determinam

Ponto n 2 1 do total de

6

ranhuras verticais;

Oro, guidom, cubo e raios das iodas) e . metal ( garfos das r adas ,

pontos apresentados.

doi pedais, preferentemente de borrachas, se acop1arem diretamente.

•

ao eixo da roda dianteira, formando um conánnto de novinsnton Mins .
Ponto n2 1 na total de A pontoe.apreeentadoe.

TERMO N 2

173.753 de '10 da setembro de 1,13't65

- Nquerentes . YOICRI AWAHURA sX0 PAULO
•Privilegio da Invenção "NOVA E ORIGINAL EORBA MINIATURA PARA AoUA4
REIVINDICACOE4 •
•

1 -

.

"NOVA E ORIGINAL BOMBA MINIATURA PARk ÁGUA", que se caracteri-'

ma e gg enciaimente

por ser constituido de

Irra

sim

mona, suporte do malte, e guia do guidom) e caracterizado pelo fato

bobina (1) com

Gois fios -

Mfa.-01d .1071

.1.3H;;CINSUL

10'

.0corD0 ,40 Oopelito:(2) ;0,aust..poacul...*54astouryla,00000wc35-,0161i
a 001 00 atigo,;uoillimpada (*). , ffiscaocoo1ooado . mmen4pos-um,aa p á1ho (5 )'
• na outra lu* vidun .ec/ortd o .on •ap$1.110 sepeOial,quoidoine.uaucar
luN ou aimilar, o a 1iaçi.o passa ¡elo interior da batia (1) para a,

4‘ 1969irAtiO mo 17,14.a3$ 4* el. ,da M6bre,
gloggioaontel LIAW A ZUM =.00,PAULD
•
19t nAP49-PASJI
40"1116oto.do.11100911WW/16 DOINWOEStOW9TRU9A9
'Lvaos CADERNS Rugi:amo

dovída 1igauào.

Witinicama

2anto no 1-3.i 2,pontom.apreeentada5ie !

. Mft09p 0~409_
1;001W DISPOIÇOES-CONSTRATIVAS 2X 019A0 PNRA
retangular O, Óoiteop ,igeZ Okeo (na tag,
g olig ttbittde Por placa.
iVIL
p OarttOtoagada031611-0.eate$,
éliarl dotada dit bolai% puma da* oxtromtdadeo
/00,,
Wd, que na extramidadeloNata Oa 4nOontre-bola.44.~4.143749~0
Plana PrinalPal

Vento ffie 1 de total/d* A pouto*.*proloutadom*

4111,4
TÉRTO Eole.155 de 4 da novembro 'de 1965
BQUIPAMSNTOS PARA IDERIPICAÇA0 DMA, - Elo POLO
,Requerentoa
"WriviX6.gia de inveociol • POVO E ORIGINÁL'ASPIRAMOR 3MM1 INDUSW2TAL 14.4
RA POSTOS DE SERVIÇOS *

3 'A,

fte.MOW* 1140, ” aa 4 de novembro de 1965
enaOrentat OARLESIM04 CIA.. LTDA. - Sie PAULO
IPrivi14g1-o de invonOot0 ORIGflAX LUVA PARA Downee

REINTINDIOAC9ES
1 -,X6vo .3

gala ",

REIvINDIcACOES

Oawac
% Original 1,ova para laSagena OM
o
barraaha
g
(i)-ao
*anatitttir
da
um
cOrp0
Write ~socialmente por
'OU oimilar, com o'tommato'de.mit'o-bumaaa, maffi 00 1‘100200 Dam 1;4 do.
, 40a. sendo tOdO o corpo (1) r*coborto por espuma . do Xaton on taoitto
,•aponióeo qualquer (2).
Ponto n* 1 de 2 pontos apresontad0H..

original aspiraUr soai

ilaustrial

para poa -

por ser connti'tnida
ttge.de •arviço, que se eareeterie0 eeeenCilateente
mbre
na
extraia-idade
ao,
l'orma da Intui (2)
por um corpo tubciar que .me .
formando aori provida de oanais mndo se anoaixam lecirsadv(3) PerPaa
todo o

diou1armanto Aquela aba havendo uma.abertura (4)
corpo tabular (1) há ema yí1m-ell“(5) 0010 botim de presaÃO (6) a-nm
que

00

de entrada (B) :onde se encaixa a mangueira de

torior

Araveame

-co
dU
a

ma porte pOn

do corpo tabul.a .r (1) se encaixa.um saco de »soldo especial (9)

destinado a receber o material aspirado.

sendo tal eauu provida na art.

midado de a*** barram de pideti0o,(10) onde NeW. tubo Qat
atanado (1z. unindo-me doas berrou.
Ponto n5 1 de 2 pontos.anr.0~,m,

115 ' ;033- a* de nekambro 6*: 1965

áadgereata g Cl2D01-00MERCITjt I gtgETRI4 .

10R ES.01 ,.ggs o)Ramorer40um

,
mMata.tomu-,seta,,./;r1v15gia.de'-'inWeeqão:* wovo,t1Po,pa-mik,ohninge 0_,

't20Me pe:1T4..,554 del.Milio****r04* 1.90
..amoarautak lige914 .311(10140i$11,0•1'1100'
ot1O¡Wàà8(9/ 00W
írrftg4/04* anwoRaa i 4

núr.

11~ta
.

PiOnuálno
(041Co:eorke tura **041~~1~ (Í :b11-~uoledonatituidc pCOuma ba
!ao qua-mvoamadtarld a odoeuctatmaato

t01) Maálka2MOW0gra

OUt4000"-V0a£V019 :115 00...0($ww!

1 - Winfo tipo de oama-behe, uNrac;erim&a4 por amarmaoa'a vertical e cua n1
haa 4N camas (*ataras montadas-nuti , quadro oU .
, alOando-se ,o 001 ..,
do ambas 'roloola idae Yioam em posioRo vertioall
rentsular..caimma
saottixe
'peotiVa:
chão do cado'came dentroda-raa
i,
sad artiouladao an aiea'afixados noe 01.11.aterats tnternoe marm.i;
eaia da armar,ao. de aodo : qMe_a ¡articulação da'natton viparlor estx£
oituada og mona mcdtacao ea o artioulagSo da camu Uffartur em ema

iegw.,4J4.-foira 10

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

inferior, um ponde acida. 64 us cdkparttaewle itLÕ e".
•ma-vío fechado por Udie porta Xorizontal, dots fimsnio de bleque10.da

magia° bale

eventual daelocaogo da acima.inforion- •
Manto ad 1 48 . 6 ponte. apresentados.

Maio de 1971 219.

174491 WIO de %cobre de 190¥
leqUerentet .ICOMAOA, IEDSSIIIA WCOMEDOIO DE MOS EJ1X1t01 Vive?
o
$figrliNOL.18.11aram‘
Eriviiigic a,Inveggles wA0Te M AMESEED,OADO 120IPIENC!IX
YARA AMMAZEKOLZITO DE ago OOMESTIVELM
lieivindioadZet

weve eperreiRogle . reeivi.014.94$11420, "Ta
de
Ltee eemi.eafivol. • eletierel, tua se •1140Wine
11Weedunerapte
; e8Wincia1acite por ser formada perles Chape (1)- -qat .4 ~hW.;
de'smeira a . tocar iterai eilladiies onde lécha8a.m4m.mall
&obra (1) e sa parte espesür e interiores dséaixie uma (1
Asadas tonais por meie te aoarca'(4) . etade .tedae as ilislajuri14.
44. por aeio.tejeterial ia exores Opre.limnaioaacs e• 0W
unto todo O feita de ohapa ttetíltee

Ponte O I sse . total le I parvos epreuedelesx
ihtedU Xe 174.626 de 8 de novembro de 1965
PAULO
.
Pricildgio ' da invençíos • NOVA APRESE:ST.410 EM MINIATURAS DE 440YMt,
CUIM, COM CARROCE:nas imeoV/v81.1 8 SUBSTI
ToIVEIS'"

Requerentes INDOSTRIA DE ?LÁCTICOS MIMO LTDA,:

•

REIVINDICACOES

1 , - Nova apreeentanE0 em miniaturae de antoveículoa #
com Marroceriae removiveie e subetituivele, earaoteri gado pela oontecngo do °bisei do veículo com superfície apresentando un rebaixa+
Mente lcngitudinal dom periferia. laterais levemente inclinada. Da7e dentro.
Ponto n d 1 de 2 pontoe aproeoptadosi

1

MOO e g, 171.173 d. 31 de dozeobro d . 1965:
P40•k*W4n 4 1.R15 CANDIDD DE MAC rIlao.pEnnopacc
Wrivildgie de Invencilot 910 +0 emala Y:M PITZLA Pin PcLollnov.

TEMO N i 176.378 de 14 de !Paneiro de 1966.
-Sio Paulo,
Requerentes InlO5m70830 â Oid
lrivilaaio de Invenníos MOVO PORT.a..pâra
hoivindicaOci
1-Novo Dertd-PeDel digianice, dernetaNIGI49 #9t sono
preendif inicialmente uma cairs . On directos . feita 4: ~hW* =I
fibra de t-4dro Ou material plásticos . tendo da p Olo vertical iii eselle.
C recurvado, ou reten4u1ar ou outra qua1oarsa:o1onaa6a'n1 Millide:
_ . ....."4
borimontal,. • fim do dar eepeclidede A p elo ger100 4014 241W.O.Talffink
....2a..--'
... 1
'tai
As gnieo, carcaça 'meta montada ictoirimantdaelutide ss ~ame
/
de idAntleo eenriguraçga, previste no parede ~tical do 118**1 II etata;
.
ao 4 411~11, • e tendo as bordai lipiraitatt• avançadas! para lha dele
onde reeeaem a!a eoldure cantormate de toebaa juite, feita 44 ale.
liã
aeodiaades coa cacçíe tvenevoreei si IN a ainda foraaatte de piPaffilio4
.......e do a i agio b avançada para e 1aterier Ille secas.
Pi nte n° 1 dd total de 3 ponto. eplapeaMaaaa.

1 1,:o.

.eivindicaçiee

1 -82ao aeó411. to fivela 'Iara puloe1rae, earesteci-

.:'

merie•ntoa livre..
Pante a l 1 no. total de 4, ree;ea aproaeutadoa.
/
2
1
7

*;,• '

.

Wt
•
i'lj

;''

,t,

n

ij J.
;; ..

1. '''
II

'•fs

iV,'A
..':...' ,

, nO , 1

P8Rmo 8i 178.566 c* 11 dm abril . do 1966
denuerentel INDOSTEil DE MIQUIN/8 MIMA S.Á. I g .GUANÁtlik: •
PriAllgio de Invençío: . *DIS POiITTVO DE PARADA euvomifiCA PARA.34A4s1hAN
COSivaR'POR DEMO . 8 POÉ MEARA CALÇADO%
DuviNinéAótne.

—

,

.. , 4

5
.

sondo per... eonetituir de aUelhAreleçOee oktioultadae entre.gis'aehde
a piriashire'd..sada de abas 'silente* debreieme pars •ia* s
eoludio de:oontinuidade ' do . matorialdam por uma ober* inferior
nyit • confeccione'. • euportand., num do. •xtremo.. 2111 cilindra do m

I

'' •

1

1. - Dispositivo de nerada -atttomátita pare mendi ga de *obturar pée
•
POr' ' fóí' e. pa.ra"celçado,..aracterizado pelo fato do empreender.
n.ixod,iitra1iój,. o j iide aèionamento sentael..lonce
em combinaçã

2160 lipegunda-feira 10

kilit2treadade . 4ocraieridoWixinelelos de embreagem, dispostoe na Polia /
Loas emacnamato e no eixo centra/ 1 Para aceplar . e desacoplart eixo em is..
taagIo polia§ meios de amando do embreagem para provoekr,4m.aCoplaMente/.
Oldesacoplamentorelatives , entre G reforido eixo e a referida polia de a.
ic-WalamentoValaolos, disposto DR referida eibramgem, para diterminar a /
e(YeisaAa Matai* dateierldo eixo Central num ponto certo proS -determinaw10.!

Iketo I da total ds 5

Pont.o t

mofir 41M re.C24~3~ cm.pento, o que Unem rtaiittnela
liga
entra as MerminaU pas:Itiv' cia *nina, havendo um dispeoitin
/
aj ustiavel 40 ex,mtato na obacionada r e eietenola ligado a entrada
doe dois ..ritUisadozes eontroledoe./
• "APeqUereate reivindica a trieridade do cerreepOnden
te pedido dapeaitado na Repartição de Patentes aos totadoe.Uni.
oos da Agiria', em 22 de julho de 1965, sob na 474.026./
'Ponto na 1 do total de 4 pontoe apromentadOSJ

apresentados.

• 10

12

)

?teu Ne 180.995 de 5 de julho O . 1946
Requerente; MARCELO xampu MUARES aromo - do PAULO
114W* Industrial, "NOVA E ORIGINAL EMBALAGEM PARA DOCES E axxiLacCa"
REIVIEDICACEIES

1oa.
racterize eaancialmente por se constituir de um recipiente (1) om tom
ma de um barril provido d. frises (2) na perto superior • inferior OU
Nova e original embalagem para doces • *bailares, que se

!MIRO Ni 180.927 de 1.2 de Tuim, de 1966.

desenhes decorativos (3) ma st:porfiei* lateral ice internamento • pra.

OWanerental lADISCRE anta- 4 SODA.712ABRIK AETIENOESELMSORAPr

vida auperiormonto de mas tampa (4) de

nileaanha.

buiu, ~enate eu eutro.qualquor colocado as parte Eca que fios de..
de Ityençãos "PROCESSO DE-OURTINEETO"
ala

Seivindicacães
1- Processo da curtimento, caracterizado por

(as tratar O material a curtir numa solução aquosa, ligeiramente.,,,
ati ligeiramente alcalina, com 1 a 30%, em peao, em rela./
aelZo'ao material, de um composto metilOico de um fenol mono ou
kitnuoletsr, contendo, no márimo, um grapo tídroxilo fen‘lico por.
ceda nilel.ao, isento 4e grupos aniZnicos e anéis condensaufs4 ati

•ncalmi aonde •

produto, does ,

vidagente fechada e vedada.
Ponto ai 1 de total de 2 pontos apresentados.
Fia .1

(Obter Penetração uniforme do tanante.
Reivindica-se à prioridade do correspondente
A
feio dspoeitado na Alemanha, em 2 de Julho de 1965, sob o nP.

(.82,647..

Ponto n2 1 no total de 4 pontoa apresentadOW

ttaBAR2 de 181.476 de 21 de julho do 1966./
(3Reoaereatied THE SINGER COMPAIKT0/É.U.A./
irrivildgie de Invenclor CIRCUITO DE CONTROLE PARA.MOTOE DE COE.
f RENTE CONTINUA. EM DERIVACIG UTILIZANDO RETIFICADORES CONTE=
191-2.11...1.ca~./
1 - Circuite para controlar e_ riogular a velocidade
; de um ....cor a. corrente continua (D.C.) em darivida, t1 ia
1 Annie.* miliacatado por uma fonte. do voltagem decorrente altar.
aada (A.C.) no qual um Primeiro retificadorine ponte, ligado h
? referida fonte de voltagem de corrente alternada e tendo tirai..
de
Peie dl nadá PeleitiNa e negativo, inclutuaprimeire par
4/00,* a dois retificadorew controlado& maloondutorve e forno.
' c* corrente, centreladaparaaindusido4-a,um segundo retifica
(dor emponte ligado lx mencionada fent* (C. corrente altarnadm /
Vd..C.) a tondo, terminaia dm saído positivo.li negativa, que In •
aa beffluidepe da diod• e o primeira par 41 diodo* o for.
lie!~ ~recta:para. diapsredes retificadores, controlados, cara!
Mriaada:pele tate 40 qui 5 terminal de salda negativo 4 e•aual

TaRNO Be 162.202 de 18 de agaste de 1966./
Requerentes ROBERTO FONSECA DE CARVALE0./810 Pano./

Yrielldote do Invenção' APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A PARE PIE ransciaus REEOVIVEISI
ReivindicaçOes./
2, . dperfaiçcamentodem ou relativos a paredes diviso-

rias.rocovitlio, compreendendo pluralidade de paindie, portes,bas
deltatenvidraçadas ou não, bandeiras fixam Ou outros elementos/
aplicáveis he diviaoa, caracterizados oe aperfeiçoamentoei pelo
tato de que entre os paindis ah dispostoe pares de perfilados /
?Optical' com bordas formando diedros em que as aplicam os rafe n
rides paindis, restando abas externas, sendo que 'dada per de per..
filados apresenta-ao com os elementos interligados por parafusos/
que traciona OS referidos perfilados, os vais kpreeentem-411 coa/
ealienoiao contraia que imobilizam.Outomaticams4teporca, parai
'nado atuaolo sobre a calmado parafusa, sendo que entre As abam
48..
vát(Wie acncionadae , eão,aplicadaa ltlatnaet preferiValmente

Mei3M0

Maio de 1971 216117

DIÁRIO OFICIAL (5t4loo Nr)

Sc,7unda-feira 10

•

ofmaraegmhaaa a aaaptalow t. multas 4êt21 ao unhai matue411--J%
Nom Di~vibrefoito ,do mjnetneee
Pento sal 1 do totai de 10 pente. ara...catados./

material ova reveste oe painéis, làmines eaaaa detEdts, 5)0.

10 face interna, de aM113nciaa de borrada ou cimiler pese/raia /
do enenixe por pre g oo antre ao mencionadas GaliânciaG do per g i s
lede,/
?onto n* 1 do total .de 3 pontos tpresent'sides,

URRO NO 178,592 de 12 de abril de 196é
ReqUerentes PEIXOTO E PIORO LTDA = = SãO PAULO

o

PriVilEgio 'de Invençào: "NOVO E ORIGINAL TRANSPChadVOR rã OVOS"
REIVINDICACCES

1 - NOVO E pem/nAL TRANSPORTADOR DE OVOS, Q
' ue se caracterlott.se/
68sendialiente por àer constituído por uma grade Me tl álica rorMada , por íon

armaqh (1) envoltOria com travoesas metálicas (2) Articuladas a. cada lge
CO da armação (1), colocadas paralelamente e colocadas paralelamente e
possuindo tais travessas, perfis (3) de formato oval ,l ado, VatadaS , internai.,
eentc.e regularmente distribliídas ao longo' de eada l travessa formando ama
molm‘ia de perfis.° regularmente distribuídos • em:qUantidades qualaqUer/
(1) se articula uma,
begunda armação (4) em forma de t com a sourfielaisuperior formada por
dravossno semelhantes ao (2) tendo na parte,centraí da extremidade oposta

14,..,w-n

ARMO N o 182.209 . 40 18 do agRoto do 1966./
iequerantez FRANCISCO LOPEs GASTAL R RAM:DA . SILVA VIRIUS.fSOU
00 DO RIO calamE DO SUL./
eXiVilêgio do Invenção: UM SUO METAL100 PARÁ SEL3Ç10 AUTOMÁTICA,
03 3147210238 3 CART5ES POSTAIS POR ISTERMEDIO MB APAIIRLM0 ELEIRXs,
eu OU 1'OTOEMEiR/00./

4614adas convenientes, e a uma extremidade da arma00

artiCulada 00a (7) onde se encaixa uma segunda alçA (8) que (MÁ Utierag
4* a uma alça (9) que Por sua voz se.articula á meada su perior da arma./
00 (1). •
•
Ponto n* 1 do total de 2 pontos apresentados,
i4"1

1

RoivindiceçOen./
,1

a

SOle postal, para seleçâo automática de onvelepea/

sor metdiico, condutor di
ólotrimidado a. por apreaeutur tu:porfiei. Polidl ,com alta indico/
de j orlanão de luz,/
Ponto noR 1 do tosai de 3 pontoe flpreepantadOm./

.6 Cart.:les

postai*, caracterizado por

ta= X* 111.031 . de 10 do junho de 1959
Requerentet CINDINDIçon CRNTRITO4ADA8 S/d. - 00Asánkál
PrivilOsio de Ia .c "U8VO Morna DE TANBOR DE FREIO PARA OTON6YRYJD
OAMINHCES R ONTROS'VErCULOS"

,

2ALUVDICAÇDA4

a . s nel1I0 MULA DR TANDOR DE METI PARA AUTOMÓVEIS, CemItrAIS
‘5t08 mim:Loto; caracterizado
fato do suas paredes reaultarade
da justapesigIo de suma cama'das do matoriol diverso, uma oxteaka ag
tre intorno., Inesparívelt, e sendo a externa acen t uadamente delgado. *
eeneivalmento dOrrugada.
Ponte na 1 do total de 11 P otáos apresentado'

E. 182.114 de 16 de agiisto de 1966./

IMMO

Reuterentst SYIVIO BAPTIsTd DA SILVA CAMPOSJEWPADO DA GOSPADARS.
Privilégio de Invenção: PROCESSO DR }ABRIU& DE APLICA00 DA
Una roamnsa METÁLICAS ADAPTÁVEIS SOB MEDIDA E UMAS POSTIÇAS /
NEWAZICAS PRODUZIDAS PELO NEW)."

•

Reivindica*Ses./
I .. .Proce p oo do fabricacee e do ap14aoio de unhas po:'

bpa met6licas adaptáveis °ob . medida, , carnetst1..csoo pelo Iate
compreender am'Operao-Ooe de lemJneruan . elápa matélice-com.wao-dr.
l a:ido a dita,chapc
da espidieura;'iited-por configureçSee'deNias a m
**Mica V'metritea.apropriaddo, dortarÀi til
unhe* d'iriVeinU''CUalus;'a Socais . miieridd4GdP lidar'ade,zassaccaude-,
maa peYinds4erddidid''âZiPiagiv-W42.14~4gÀdtvestr,t*,r£G~dr~
'
qu• o* ditas'unhaa ao açamam pronta. para uma eloaeçuente oporogeo
f

•

1

fp,2±1.82

• Cegu nda-feira

10

DIMVO OFICIAL (Sniso Ni)

N° Xe 181.Ch do 2L do agásto rdo 1966
M
yoquerento. WALDINAR IRNI810 MIMO/ -que tuba io Li g ia& V. CIRIe

Wax .

~ABARÁ

WIT1/.4gio

Ou

do Invenção "DISPOSITIVO PARA OrLANDO AUTOMATIC° OS TEMPERA

IAM CNOCACIICAS"

Maio de 1971

selim** par' a :Voais> 41914. O proporelener ~dê :Um!" c).
asicsa ood 40e pema
A retinem% reivindica a prioridade do eorr
edboodoote Diddidoi
depositado na. ltepartigh de Patentes nos Estado. Unidos da tamirimo
ia 10 do outubro de 1965, sob no 492.23.

Ponto a 0 I do total do pontos apresentador,'

,

flq./

PZIFINDICACO/S

/. 4 - u ispositivo para cOaando automático de temperatura se choca *
'liras, caracterizado pelo fato de compreender um cavalete, convenientr
Mento.fixado na parto supoi'lor-da chocadeira, sábre a qual se apoia, A
~vás uma liados ou elemento do fulcro fixado em sua maio mediana
IMO barra de baioneta alongado, preferentementr de construção":tubular,
•stí JsJoplado, por uma extremidade, ao *detento de aquecimento da

Momo go 183.174 de 18,de Outubro de 1966.

Chocadeira • que inclui, na sua extremidade oposta, um. contra-peso de

Requerentes RAISTOM PUNIRÁ COMPACY-E,U.A.

iloalçâo regulável, destinado a ajustar o ponto do •quilfbrio da barra-

Privilégio de Invenção. "APARELHO °AMADOR ESPECIALMENTE PACA

do baioneta, sendo a disposição proporcionado de modo tal,qus a atua

LEITCES0

gato de um elemento otrador, vinculado a um termostato provisto no int*

.ReivindicacOes

)eior da chocadeira o disposto junto ao fulvo() da barra do balancim,pra

1-Aparalho cissx:àdor, especialmente para leitCoo, ousec,..

t Ioca, quando a temperatura co interior da Chocadeira so afasta lavo -

terizaao por uma argola de dorso, á qual está liando urna' oallota ob.

'ente do na valor ideal predeterminado, o ddolocamento da referida boo

nica com um furo de ventilação na extremidade e una tala de
lombo =,

CO do balancim o, consoquontomento, a oxvitagSo ou dosoncitação ao re-

dealocável e fixável, carregando um retentor 'de pernao trosoirau

i4orido ol000nto do aquecimento da ohoeadoiro.

4

Ponto no 1 do totol do

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido tiOjs.
positadó no Alemanha em 9 de Março de 1968, sob o n st 2J68.481-

pontos apresentados..

u

FIÓ.9

Ponto n 0 1 no total de 6 pontos apreaentadoa.

479.

f

'.6

/1

R2RMG Wa 138.981 de 11 de maio de 1962

7

oquewntor DUNLOP RUBPER COMPANY UNITED 7. INGLA', —
.a'ritrild gio do invenção: "

UM PROCESSO PARA UNIR UMA

•

TIRE° Na 146.1:88 "de 16 do jatsiro do 1963

composnzo DE BOR

ZRACHA SINTÉTICA E UMA SUPERF/CIE METLIICA

Requerente: IVINULO RO ROMEU DM SOUZA

SIO PAULO

Privilégio de Invenção ' "NOVO TRAILER-RESTAUBANTEs

REIVINDICACCEs
REIVINDICAÇORS

1 - Dm p rocesso para unir uma composição de borracha
Iintática a uma superfície metálica, caracterizada por compreender/
R vulcanização, enquanto/em contato com a superfície de metal, de ur
Ma composiçãO de borracha sintática vuloanisetvel contendo uma menor

/teivindica-se prioridade tio correspondente pedido,do
de

patentes da Inglaterra em 13 do nato

da

961, sob u o 17.502

4

"UM PAINEL D2 AQUECIMENTO"
REIVINDICIONA

-

Doido do estabelecimento ou outra qualquer, '
cana
esta dom paredes naturalmente providas de janelas lc%erais, CO0
ba1c3o.e.'
externos o equipadas com p ortinholas transformávels em toldos, boz
ecoo

Ponto n o 1 do total do 3 pontos apresentados.

1966

Roquerente. MINNEGOTA MINTO AND MANUFACTURING COMPANY . - M.A

l'rlyil6gio de Invenção

roa para indicação do

de p ortae laterais e posteriores.

tonto n o 1 de 6 pontos apresentados.
IRRNO NO 183.328 de 30 do setembro de

por a presentar-se inicialmente com a configuração de uma cama, provida',
de telhado superior, com chaminá, e podendo comportar placas anpario.

, r, oporção da um sal de cobalto

Tpoeitado na Repartio go

1 Novo traller-rostaurante, do tipo robocvol por uma unidade
tratora, ou então incorporado à cabine da dita unidade, carseteWisade

•

Uà paiael ' de.aquecimentd tendó uso ' elemento de aquecimento dm

' Ceeist;nola eletrIca comprimido entro'Cóborturas loolantos, caractorl

!gado pele presença de barras con4.4das*deatro de Painel *.incluIndo
iMorçOes paralelas 'entre 'al', Ose em-contato com ,o.elomento.de!~~
$e desejado, ligando*Oinda .perçada leoladas de dito. elamooto,,ó,
membros de contato de runção dupla rebaixados passando otravás da ditas barras e com os rlanges em contato com ditas barras,sando membros
contato embutidos dentro do dito painel . ° ocesófvels do uma de CO,

3

4

Seg,oghttsi4e-ihe, 10 ,MARIO

OFNCIIAL

02,10 Wo 1%.9045 r de , 10 dê' àUM/Utá 44 iça: .
•
tequexdod;o p
l'EPERMAN D BSTOFAMENTas... , szo,rono
pr peuvo. ,.iw raivo:nua , ta xtscanwo ramait fe,MPRtsnARCWDY ZnyaLlss

Melo de 1971 k1Je0

jj

- ,fliffiejt}hoà130.1atpleonioae0,,êe%tentiMendallfflir

volloyugomóqvAtio400,4doolUttdowngoo-v0~00:WW00
oo 1964 fiob itA wasON -.
•
'

Ponto Mn 1 CO tOtol CO.""Y•PontffiNIMEMéték.

WASSENTOS
REIVINDICA~

,

1 - NEWISMOSTRA2CRIOICON Illg(itrLADOB' 1517; PaANYEA, PLEIV;ANOPIWON:

44'

ss2
44i

r act orizadt. P010 , Sat(rdèder; conatitálid pOr atn;P006"CillAdrletà0t1 , (W
aum1 9 R omwei *mter na m OntO ) O l na'reglão suporiór d01detZROOfflOmaola0J4ue
circundem a peÇap O por moio das quais o m o ca niSMO flUdO 00tratan
dm cansa.. .

'Noto klM a do total de 4 pontos apretentadbc,
s.

I

2WW1Wr 152:156'de 22 . de mdesto . da 19t3
UL/VAN 1 S/A., 00M510/0 E ILIMISTRId

Xequexentet

RZO DE nral4

ft

PrivildgLO do ínvençEOt . 0. 4PERPE/ÇOAMERION LtÇ COM/SAMORM
REMINDICACORS

2 1 - AperniOokurentoc, es utoiáradoras Onkeetn1MA6h
.
quo eU./9 tampa , c..1.1àdrico . rouqulude inter2anente rcadt0.1.!,
Pelç futn
som uiihro - tuupti igUalmente cilíndrica, servindo ambas de 81:tia R
te xextàen1 de ftráb810 longo, vatado no eixo, que rodebe na 011treiUs
uode nuporior um olmo que prev'é'no . sen interior una amarele AtOc
xite.O.io :Ano oo comunica com o exterior por meio 61,m4 ~ta .0~1
ouyAlar.

Corte
TERMWS0 15.,071 de 2de setembro de

103

Ponto no 1 de 3 pontoe apreeentados.

RequerertoY EME OIL CORPORATION - EE.Ub,

Privil4gie de ineánçaos," COMPOSIÇÃO"INIBIEORA , DE -. CORROSIXO PARA USO
EM UMA COMPOSIÇIO ER GRAXA mR001W8On MW

PREPARA-1,A
REIVINDICAGOW

1 - Una monposipac e de• era" earanlerlanda por . 00A1 v,

preender Ignorei:rito, do metal loa1irio, ur sugor1 0, 1-Wurigionnton.uR •
agente-disi.er.eante , eeunqe ,gonto . de ooteneameOto.

aepositodc • no

alódivindica.so.prioridade - do..Oorroovondonte.podid0,,.
RhpartiçEmedwpatentes . doe.Eadoe'Unidon • da Amdrica
do-outubro te 1962, sob na .227.531,

Tonto ,•nai. de 10 oontoo CprOCUtEá0V,-

TERMO - OP

437

dor ,

agÉotu do. 1962

Rouncrental.~ . MOTOWCOUP4NY 'Vrivild:gie de Invenção "SIsTEMA DE SUSPENSI0 DE narrIk0
RETWW.Çzr,hER.

. ,.:endu componentes do nue,
1 . tu. eietoma do ousponsão do veiou:10 o
penam eom e sem molos,Aina cantonnira do e'rmaç&io vertical conectada e
dite componente do mola, um brnço do suope4aão pivotalmente montado, -

7È,lis,d) lio 155,,zil do 9 tio dezembro de 1963
Requorentes CLAVUS INDUSTRIAl2 ÇONÉRCIO, LIDA-= n

mo

PAULO

4
.
Prívíl ggio do InVonça01nSCOVA ASSOCIADA A DEPUITO DE DETEROWTE MAI

venez:tedo e dita cantoneira de armação . 13 urna boxre de torção com pernii.

',à LIMPEZa DE PUROS EMMIDARBâ"

divergentes queacavam dite conexo Pivotal, sendo cana barre do ter -

REIVINDICAOSSEI,3
- RSCOVÃ munais

ç g n opeevelmente interporte entrá dito bri14-,n de etopenao o ditne com
yonilw.ee „rio, mola.

\A S ingpÔsno.0 orracicaR PARA Ã /anuís MO

PRAWOS E SIMILAREN conatituicia , pár . co pata na qual 64 encontram Imp200
tkutne

g olree

de cordas ou,, ontZoi caliiinclar dêNtl g ag 9O AgiVIDU MA

2164

. .-,t-fx 10

341ÁR90

Offetn

Maio de 1971r

sibm gg: &suão kté a ã .
Was..
.Riquacentat ELIO WAXIM = a sA0 PAULO
âf,V1I4310 do UvenTIOS 0/WANIGHO GIRAWORN PARA DORAMOts

álLEá COR a sebrarida dipaR 0 eá?acter1Lada P010 egto d6q0:-.NiblIffiaá
,Ze MaSte, eits apto:solta cora cialticioa (pio p oaterionginto do OffillaReso e>
peConsamemapp tubalar amousta, prolongamenter 3000,'COR t8pc 2001.; cO's

gaing~gs

03g0NA qUal de ada g a ra g iPlen t o d e Parede* 4d/cíveis§
Pontó ng 1 O total do 3 pontoo apresentados.

0 Ne0ligeMOMAT4g0 aRit 'POUROMAN easetorloado 3o2.5
ageogontee goe
'tubo eliindrieo solidarizado a uma buo convemoLao
usal do 61O ateoetki do sua esOronidade inferior, possuindo ânteraaoczo;
um atuo teloacWicanento aeo pIado e qui? tegmiga supeeformonto aa ge
44 dniva eu furo possante p ara a riiagko do assento da poltwence
Poto na. / do total do 7 pontos apresentados.
GO

0

N10,1

.argp 190.379 de N. do. â gafiin
3.964.
.3(euterólstos
xo 2,1eam SIO 2,11t0
(áRiválagia da-Invaaass "417/100. NWAR40 DN Ingal0 CUAWO alleaga
jOcA0w10:MODIRI4 D.E4 20/0YINZU2M

,

RELUNDI0À0bn
- ;ouse dis

Urras da Mire abate aplicarei em armafiec'da

íáigo de ~mento, oaraoterisaeo pelo r oto de .o. allre a d ata @ gal g a G'
Ogjdu 4e 011104 ostalioo estampada *o p erftl Co UM mer gond§
aã
.()Ra do MOAM ne 'perplic central, apta:mentem

recorto irunarosai/ de,%ar@

(ora equhalente barra de 'torto enata que ara reeabor,.* geada, gila
simwa mexor eme:iode:meato da norma, a taco ouperaor do parar' apps§agta
Oax rabasso 4e .1,oramrá taabh aOlvalente 4 da dita berPa,
pipote R A 1 do sola as 2 nonMbe epreeent040O.

cdrisza

ZNAMO N4 157.789 de 23 de 'mareo do 196U
Requorontei ~OPA xandorsras PitsfICAs LTDA,'. SIO PAULO
Pgleildglo do InvOn4o "NOVAS DISPOSIORS O0NSTRUTIVA3 RN ALBUrl PA
faNg03 3IMILAPE3

Agnzmendss
°N0V4S DISPostOss CONSTRUTIVAS BM ALSONS PAIRà DISCOS a ama
WMO to 157.620 de 11 da março de 1964 y
pàquerenteg ROBERTO MULA BAWA . SIO PAULO
iponislo de Invenqào'"EMBALAGEM EM FORMA DE DODEÇa0a0g

23~MI
.a. ., 984a03ME11 F0RMI DN DODSCiEDRO, caracterizada pelo sota da
fiSOOnstituir pog um cueca de material plístico 0010~ 0/MÃO to,à
, Eado. a gUnga 4S t2 doacieWso com toes pontagonais 9 as oda Oad@

41 w4 smegantar vir IcravagUs ou .iluetragOes an robleo ou dão kg
gactes.isanficusMos ornamentaig. instrutitsa ly gfflicãtáries em amuo.

imo
• • Pon4ki Wà 2,'dli MsiZ do •190:úni OnowitOckk

Rgal t canctituidoa

do plástico, cartolina tog sst1ar, comprD.endetild*.•

eas dopas Interligadas por dorso,caracterisadas peln tato . do TiO ao
hordaa doa capas, poios lados opostos ao dorso, se apresentam c61 vã
cortes ON forma do alçou eu providas de 'algas e elas conjogades¡
do qua 3unto'•a &iças, as capas se apresentam com linguetoa de apre.
ens;c dna mesmaerg enquanto quo contra
so Interna do dorso ao ano
goatram presos recipientes 'em arga preferivel dó envelopes transpa.
gentes, evontnalaente gsleticos t com abertura° voltadas para o lado.
' eas algaag aprosontandos talo onvo2opes, junto às boroó lualeaggop.
Diungkaaa én:outras qUaiSquer apropriadas com corresP olicivate &leen°
!manscgo epoeta esa.ndloe disposto pela face inter%a de'uma das -4%0
albume
Ponto IA 1 do total do 2 pontos apresentados,

F1G.1

DIÁRIO
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TN= NQ 157.882 da 25 de garço d. 1964
Risquerentes RAMON REGO*PEREZ - SAD PAULO
Privilígio de Invengio "AMACIADOR DE CARNE ADAPTÁVEL A . PICAuus DE

Maio de 1971 2163

teoido com Os dois trecho. 1:ternie ooror candidoa iate* OU del'•')
troo doa bolso. traseiros e os vinco& frOntaioi, oonkigurando pai
eadoree ouo . librigam no interior um cinto do moomo , teddo da taba
.go, cisto Uso odiento vieivel no trecho froated: • .poateriér
proondido entro os passadores lateraia,,ointo.oud toá incormacto.
do uma fivolaj
Ponto na 1 do. teta]. de2 nontos InWaiontadOlj

os

CARI!
AEIVINDICÁCDES

3. - "ÁMACIADOR pg CARNE ADAPTÁVEL AOS,PICADORES DE CARNE", formado de uma caixa, porOmnaracterizade por ter . dentro dela um par de
•ixo romoviveis, tendo neles dispostas; vírias' facas circulares afiadas e sorriihadas nas bordas, umas penetrando: nos intersticios das
outrae l de forma que oa bife* passando por antro as faca* mio reco lhidos no fundo da caixa com suas nervuras e tonas. oompletamante seccionado% tornando-se tenros mesmo quando:retirados :do carnes du-

E"

ras.
Ponto no 1 do total de 3 pontos apresentados.

\t../
TERMO . NO 159:175 de lh do maio do 1964
Réquorentiee P. LEDER & SOU (ZNCAPSULATIONS) LTD: - INGLATERRA
Privil:gio de Invangeo "APERFEIÇOAMENTOS EM MIQUINAS PARA comcciona

\J

TERMO No. 160.031 du 16 de junho de 196.!:
Raquereutes MÁRTIR MIRAN • CARLOS DE ALMEIDA YILE0 nadou
Privilhio de Invonçlo nrasposImo .paloodrico Pffità ~DIA á 00
FECHAMENTO 03 JAMAS',
iirannlang

cáp oua PLUTIcur

1 - "DIBPOSITIVOIWNORJPICO Pau daiRTURA 4 OU nammo Dl 4.

jlIVINDICACOMQ

3.- Niquins' para *enfeado= (aspadas plásticas, caracterizada pelo fato de eme as parada: de metades ()Postas das cápeulas sio feriam
das de duas falhas condamos de. plíztico,.que as estendem sabre ovem 'bradeis roletas de estampagem opostos e'correspondentes, tendo eis soa* eirounfeAnciaa una pluralidade do fileiras axiais de cavidade', pa
~formar az fO1has do modo a fornirias Paredes das meias-chaulaw,
quais aio opostas sem correepond;nola durante a rotagio dos roleta' •
em que ase °adiadas de cada fileira se comunicam com uma Passagem axila no roleta de estampagem comum 1s cavidades dosa fileira, sondo .cada
passagem fechada numa sztromidad. • contendo tu :abolo muivol'azialnimm.
te dentro da passagem, pira produzir um vícuo parcial.dentré dam eavi.

MUJO, caracterizado pele fato do paralelogramo d. sisi 00natitaide
sor-pelo angulo formado pelas duas rígu...ê da parte OoDOY101‘. pr.'? e'
por um pino em uma chapa fixada em um dieta disposto horizontalmente
.1* parte inferior ia moldura da janela.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentai**.

dados comunicantes.
Ponto n ía 1 do total do 7 pontoe apresentado*.
1
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159.090 do 22 de janeiro d* 1964./
Requerentes 00NPECÇõE3 LE MARTY ITDA./S10 PAULO./
Modelo Industries NOVO MODELO DE CALÇAS./ _
TERMO No

Reivindicagiee./

1 - Novo modelo de calca,; conatituiso por calça de tipo usual, de tr*do, com °ir o tamanhos variáveis, caracterizado
de pelo fato de cde ser duplo, tornado por uma bainha do Miamo /

rÉamo N O 160.485 .dO .29 'de junho do 1964
Requerentes JOOMPO 2033. LoRán n s INGLATERRA
Priviligio do !avassales "APERTEXWDÁ CUPOSIO0 PÁRÁ.PROTIONE sumer/.
caio
pervaxincumg
sperruzgoads eonsoalçao para'protegei super:feios imputai:Niatmosfera, compreende oo uma zoluç no ou emaleio aquosa de ir OdepooTo
alsoivoi ccw álcali, diluivel com Apa, resistente a icido, capaz de 4P,

1166 Segunda-feira

DARIO OFICIAL (Seção

120

.ormar, pór amparada da falia aqn08g * "PS UNS iND4PrtdiStliSSigika
com ela, uma Canada lelida, brilhante, Nef1etiVa9.bidr6fUgal.Nealetente
à acumulação de esterlico astranhal * aderente*, da ata p etara aabloit*,1
caractarizada peio fatada . ealude ou anuisío 1:empreender *t 10% 4.
composto fOrmador de pelieula, que 4 um composté pullaerilleo,.aCatátot
polivinílico ou outro composto poiividileo, *unia wiStura do dois
*ais desses composto*, atá 45% dê dra natural ou eintetiça • ate 4% da
um agente tenso-atiro, umectante línico on.não lente% Sande ele/timo
composto po1loxialqui14nleo o emento umactante línico, uma *mina orai
o restante pari complatar 100% sendo Sonstituida da agas
Ponto n o 1 do total 4.5 peitos apreaantadoO,'

Ailat âáftelas dê tipo de guilhotina, provendo-se nesse cato o* resp.eti.,
goammainoa nas. parados.respéctivas, assim cano os batentes para as Irt
ansikaas • portal, munidas das dobradiças aoavancionais, assim esmo dai

respectivas fechaduras f trincos e outros acabamentos usuais.
!onto.ns .1 do total de 3 pontos awesentadoa.

ti&MO No 164:783 da 25 do novembro de 1964
ROMANA:
Maquerantet UNILEVER E. V.
Privildalo da invenção: " PROCESSO PARA A PREMI/LUZO DE NOVOS CQRAN4
eIC NITRO DIRETOS. É. camOsIc1(0 PARA À
GIDURA DIRETA. DE NIBRAS CBRATINOSAS
REIVINDICACCES

Proceloso para a preparação de novas éorantes nitre
diretos, sendo derivados de-2,6 -dinitrofonol ou um sal do mesmo, ca
riu:irri gado pele est4gio de introduzir, na poeido 4 ao 2.6 -dinitroft
aol, um grupo da fdrmula
2' 1
0
Ia qual Ix 4i grupo alquilam com at4 3 attostom de cailMaa;
Im i ua grupo alogia ou klaroxiala, tendo at4 3 (tamis de

flGi

0

tbaxo No 167.610 dê 8 de março de 1965
Roquerentao COMPANHIA LUPO.AGR/COLA, COMERCIAL E INDUSTRIAL • 510 pay0
PrIvileato da lascadas *NOVA DISPOSIÇãO EM EMBALAGEM DESARMOU'
huIviwnwacbms

nova dieposido em embalagem desamevol, para o acondiciona./
mente de artigos de *enfeado, sendo a referida embalagem ou caixa cone
1-

Oarbano, Ou o grupo
o
Reiviadica -se prioridade do correspondente PoSidoodoP2
'nítido na Repartido de patentes da Inglaterra. ara 26 de novembro de
2863, sob O 46.699.
.Perto na 1 de g pontos apresentados
NO 170.229 de 8 de junho do 1965
a
Reqzerante: JOSE CARIAS NOGUEIRA DE ANDRADE,.310
Privilegio de Invenção: "NOVA CASA PARA CRIANÇAS'

URMO

PAULO

ERIVINDICACDEQ.
? , Mova casa para criança., caracterizado essencialmente . por coa
oro:ander os poiodde formadores. das parcdeS lataral., construídas em 86.
ele, de madeira ou do qualquer outro material semelhante, tal como cem.
prxasos, madeirit ou. outros tipos adequados, em folhas retangulares, /
prendas de travessaade refilrço, sondo a parede frontal proVida. di Pai
te • janela, uma ou ambas .as paredes laterais providas de janelas, sem.
SO as ditas janelas alternativamente, coxo deMjad% de mi:cilham Pula
'Cidraças iden de vonesianas ou do folhas inteiriça% sendo ainda as pa.
p edes laterais prOvidas de rebordos ma/Untes para encaixe nas correio,/
'andantes paredes frontal e do fundo, às cinals são unida n por meio de /
eantenetrat parafusada' nos dites palniis.ou por outros leio. Nomelhan.
tem, slenPreandendo ainda um painel de piso ou estrado de forma igualam
w retangmlare . provide, em sua face inferior, doo travessas de refárço/
Unidas dabastes verticais curtas ou pis dirokitos de apóio s ebre, 0 is
aoy zoado Gee* estrade fixado' noo .eaatoneirao e parafnses às correspon.
1
iatsI parodes acima descrita., eompreendondo ainda um telhado, formado
(per .deli Painéli inclinadamente unidos entre si e formando duas iguas
ideleetes ahre MI:painel de teto, tambem retangular e amido por meio d.
dataCoaeiraelat-eaulheatee às correspondentes Paredes, sondo mantido o/
Itelbade si na posigilo . Xt meto de travessa triangulares dispostas em /
liarrospond:ncia com as ditas paredes da fronte a de fundo e por meio de
sondo ainda os caixilhos/
iej1Daile centra l apoiado n o painel do

titufda por uma folha convenientemente recortada e vincada para eue, na
condicRo armada, forme uma mim completa, caracterizada polo fato d41
que dos lados da parede de fundo ou base se estendem, definidos mediu.
te vincos praticados no material da folha, duas paredes longitudinais /
alongadas e duas parodei transversall relativamente eurtas,.uma aba de
reftrço *atreita e uma aba de.rafOrço alargada, adjacentes às ri/Wide@
paredes transversal% providas em Mi parte inferior de segmentes .de p&
rede e de pestanas de largura levemente inferior à largura ..das referi./
das paredes longitudinais e tranoversais, uma aba longitudinal de cobar,

tora adjacente a uma das referidas, paroles longitudinais e uma parte de
tampa adjacente à outra parede longitudinal, provida de uma pestana de
fechamento insérivel e um rasgo longitudinal de encaixe provisto na Ni.
adio da'vince . formada entre a reflorida aba de cobertura e a sarado loa.
Otudinal adjacente amena.
Ponto nu 1 do total dw 3 pontoo apresentado',

Imo

Ri 170.565

de IN'de aarge Ah 1965

Requerente: WALTHER !RIU PULSCHEM 810
is a PAULO
gAgRoa
Privilegio de Invades PIOU R ~NAL demi' p&BA

CFiC:AL

Maio de 1971 2167:

ce^f"lo !!!)

as suais faces, do na elemento cereÁral denrigfe•der, feito

RÉIVINDICACUES

1 - NOVO .E ORIGINAL REBOQUE PARA CARRO, que se caracteriza testa.
'cialmente. por ter a' Cabina prismática, de pequena altura fechada por /
duas tampas (4) articuladas aos lados da cabina por meiode.dobradiças/
• na part. posterior ' hé uma porta (5) ,aaticalada pela base, igualmente/

ft

madeira en/I

matar/ai •qmivalento qualquer.
Nato 21. 0 1 do total de 3 pontoo apresentadas.
ks

4

com dobradiças, e o interior da cabina 4'provido de duas plataformas lg
temia (6) alinhadae:cam a sua borda aupe:rior e o espaço abaixo de tais
Plataformas podem . ser providos de portas 'do correr (7) havendo entre. as
referidas plataformas espaços (8) tra0.:losnte para dar livre passagem a
as tampas (4) abrem-se totalmente num g ito de omito e.olaasst a graus. ou
*Obre corrsdiçaa horizontais do tipo gaveta, ' ficando no mesmo plano das
plataformas (6) o são mantida, nessa' posição por travessas . (não francas.:
as) (9) que se prendem i tam pa (4) • o chassis (1). a a porta (5).abre-/
..se totalmente Para fora se apoiando na abertura de uma escada (10) fitas ao chassis na parte diantelra hí clui4 vigas (11) de madeira ou meta
licas convergentes formando um íngulo agudo e encontrando-ao na placa /
de engate.(12).
Ponto na. 1 do total de 3 Pontoe a.Prasentados.

20

TERMO Ns 171.027 de 6 de julho de 1965
Reanarente: SOCIETE RRODIACITA - ?RANÇÁ
Privilégio da Invenção *PROCESSO DE PREPARA* DE POL/ÉSTSRES LINEARES
SINTIITICO
BAIYINPIWW
1 - Processe do preparação do poliéntaras lineares sintéticos
vele obtidos por policondeneação do t4a (Dota-hidroxietii)tareftalatemosultanta da ação do glicol sara o Sísolde toreftílica, nu o tareftaleto
de *atila, caraotorizado pelo fato de se afetuar a polloondanaaolo do
Mia (bota-hidromiati/) teraftalato,ama temperatura superior a20041C,
aze prolonga, como catalisador, da amiSaotrtateMolato de -bismuto de fér...

TERMO Ns 173.039 de 10 de. Setembro de 1965.
Requerente:DR. MAURITANO RODRIGUES PERNEIRA. EM .AS GERAIS.
Privilégio de Invençãak *ORIGIN A I. MODELO DE RO/JIA CONTA -Gougle
Reivindicacãee

1-Original modelo de rolha con'ta-gEtae, oompreendenSO
um corpo,sensivelMente oilindrico, preferentemente de plástica, e/
liado, sem solução 'de Continuidade, ei um bico de pente através de
acentuadamente afunilada ou oãnioa e totalmente aberta.
aa extremidade livres.
ama porção

Ponto n s 1 no total da 6 pontos apresentado.

aula,

1 razão de mais de 5 partes em $30 'de bismuto pc? milhão de partca do
matérias prima calculadas em terertélato do metila
Finalmente, a requorente raivindica a'prioridade do correspondente
pedido depositado na 411•par:io ga do/Betentes da i'rença, sob n o 989.213
.
de 24 de setembro de 1964.
único ponto apresentado.
TÈRMO No %71.747 de 2 de ado p to do 1965
Requerente: MOBILIEM S/A INDUSTRIA r, WXIERCIO DE MtVE1S = = EU PAULO
Privilégio de Invenção: 'NOVO MONTA,r7

CONEOSLÇÃO DE MOVEIS

RELVIND1,524CS

1 - Novo montante para compoZição de movais, caracterizado por
compreender essencialmente uma barra ret/linea,'reita ccm laminado de a
lumínio ou outro matai qualquer, • de largura constante,, barra esta .com
ambas as bordas'laterals longitucinais providas, ao longo de tOda a suo
•xtonsão, de uma le1v - e l lS ,An de paquenos recortes em L invertido, dig../
peste .4. .11.s.
bem'comC doada de um alinhamento central lor
Ud

orifícios, tambúsa equidistantes. para a fixacão. em embai/

TERMO Na 176.241 de 5 de janeiro, de 1966
Roquerente: PRODUITS CRIMIQUES PECHINMUSAINT-GOBAIN gs

10

!RANÇÁ

Privilegio do invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO DE PRSCARAÇIO et 1
MASSA DE POLÍMEROS E DE COPOLIMEROS I. BASE na
CLORETO VINUICO, SE DUAS ETAPAS*
REIVINPICACOES
./ - Aperfeiçoamento em processe de preparaçRo em Massa

de policie.'

res e de copolímeros 1 base de cloreto vinilico em duas etapas, por hen
mopolimeriaaçac ou copolimerizmão de conpoilOes monémeras, naqual de
cindem az operaç3alude homopolimerizaqic on de dopolimo ritanath •rotula
do-se em uma primeira. et.apa, numa aParolba gem munida de um diapositivo/
de agitação de velocidade elevada, uma polimorlaaglo limitada até que /I
se obtera uma taxa de conçatião da eu doa moriatároa da ordem da 7 a t,
15%, • de prefeKencia vizinha de 8 a 10%, depois, no qual tte realIaa,
no curso de uma segunda etapa, o complemento da 'praga* de pollaerles.1

• 2 1 68 Sevunda-feira 10

MARIO OFIVAL (Seçáo ul) -

Maio do 1971

çáo sa uma ou várias aparelhagens munidas de dispositivos de agitação /

17h.031 de 14

da outubro de 1965

suseeptivois de a gram acionados a lenta velocidade,.ficando, porám, a /

UNHO No

dita velocidade de acionamento suficiente para assegurar uma boa homo_/

Requerente: LADISLAUS SZOKE = SXO PAULO

geneidade da tamatratura no meio reacional e isto ate o fia da reaçãa /

Privilegio da Invencãot "CESTA. PARA TRANSPORTE E GUARDA DE VASILHAMES g
SIMILARES"

de bomopolimerisação ou de copolimeilasação, caracterizado pelo fato de/

REIVINDICAOES

realizeo a opera0e5 de prepolimerização da composição monOmera num Pree
polimerizador constituído por um autoclave munido de um dispositivo doi'

1 - CESTA PARA TRANSPORTE E GUARDA DE VASILHAMES E SIMILARES,coni

catação aUseepteval de ser acionado a velocidade elevada, notadamente/

tituída preferivelmente de filamentos de arame, caracterizada pelo fato

do tipo vorbina, em seguida, de se efetuar, após transforencia da carga

de qUe coufigura recipiente prismático de fundo hexagonal cam paredes

menémero/polímero, a operação de polimerização final em um autoclave /

circundantes que lhos ' são perpendiculares, sendo que duas alças em "Vol

suas-lealmente vertical, munido de um dispositivo de agitação constituí.

Invertidas apresentam suas extremidades articuladas 2:s laterais da coa.

do, ao menos, por uma fita enrolada em espiras bellcoidal a' de tal mane

ta, a qual, finalmente, apresenta pela face inferior e Junto a uma das;

x

qua o diAmetro

Oh hállCe, COn g titUld0 pela borda exterior da fita, /

amtramidades ca4o em 41U"..
Ponto n a 1 do total de 2 pontos apresentados.

' suja sensivelmsnte Inferior ao do autoclave e, de proferencia, vizinha/
'.da metade do diémetro d autoclavo, Cotando o cito dispositivo de agita
ção de enrolamento do tipo helicoidal fixado por meio de, ao menos, um
suporta sobreua arvore rotativa, penetrando no autoclave . segundo nen/
eixo e sendo acionada a velocidade de rotação lenta ate fim da reação /
da hamopolimerização ou de copuimerlzaçao, detido a sentido do enrola-/
manto das espiras do dispositivo de agitação e seu sentido de rotação /
esaolbidos ela maneira tal que .o maio. reacional seja submetido a um mcvl
mento ascendente na parte central do autoclave, e que recaia ao longo /
.das paredes do autoclave sob o efeito do peso.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
.11rança em 14 da outubro de 1965 sob n a 34962.
Ponto. n c 1 do total de â pontos aureaentados.

'ume) N a

174.518 da 11 de outubro de 1965

Requerente: MARCILIO SIOND/ e ANGELO CASTELLANI = SIO PAULO
Privilégio ettaInvens:eo: e NOVAS . DISPOSIOES CONSTRUOTtes EM aBRÇO UFA
TIL"
REIVINDICACDES
e - NOVAS LIS:e-0810ES CONSTRUTIVAS

gm BERÇO

INFANTIL, que se ca-/

autoriza ossencialmente por ser o estrado do berço constituído por uma
•mação tubular (1) provida nas extremidades de abas cénicas verticais,
:2) sendo o molejo conatituído por tirantes metélicos (3) fixos 'a arma.
:Ao e p or outros tirantes' (4) entreunidos por meio do argolas metálica%
,5) e tida a faixa central de tal disaosicão é unida por ...IA é* mola
(6).
Ionto n a 1 do total de 2 pontos apresantados
TERMO Na 178.124 de 24 de março de 1966
Requerente: FRANCISCO CARROS = = SXu PAUL(
Privilégio de 127encão; 0 NOVA : DISPOSIÇXO EM FIXADOR E SACADOR DE CRIVO pa
RA CHUVEIRO" •
PlIVINDICACDES
. NOVA DISPOSIÇA0 EM FIXADOR E SACADOR DE CRIVO PARA CHUVEIRO,/
2aracterizado par um parafuso de dupla rosca com dois dielmetros diferen-/
fbes separados por uma parte lisa intermediária onde é adaptado o crivo do
obuvairo . atraves de um furo central neste; e por ter um cabeçote atarra-1

Nado na Mosca de menor diâmetro, o qual é fixado pelo eebitamento
õremidade do parafuso saliente além . do cabeçote.
Onie0 ponto apresentado,

a..,

Cund

a.ftt10

1971 2169

TERMO N o 174.809 de 12 de novembro de 1965
que eeeebe um wimero determinedo de lâminas fíxàe reguldVeiti peasU-

Requerente: INDUSTRIA DE SALTOS SCRMIDT S/A RIO GRANDE DO SUJ

indo dispoeieive para *suspender

" NOVO MODELO DE PALMIDRÀ PARA CALÇADOS PEMININOe

aodel

•

corte; é' dotado ainda de dietribl,

idor de cola (16) composto de pequeno depdeito de cola e trás role-

REIVINDICADOW

1 - Nevo modelo de palmilha para celçadoe femininos,

NeZ.:0

compreende n d o una palmilha com a configure4o geral das palmilhne /
comuna e careoteritad o pelo fato de apresentar eeeeeevra edequada/

limetador de camada

e

o primeiro roleta distribuidor, o segundo

o terceiro é o aoliceeer cabra o papel som--

sujado regulagam longitudinal e transversal

para conter. em seu interior, filetes de teia meealioa, em camadae

%ato n e 1 do total de
19

eobreneatee necesedriae para lhe dar reeistencia deoejada.

•

3

pontoe anreeentado,L

-

Ponto n O 1 de 3 pontoe apresentadoe.

.6

.

T20.51) rat

0 It

177.879 de 16 de março. de 1956.

Requerente: REITZ ee , EILROS LTDA. - nio

GRANDE MO SUL

Privilégio de Invenc go: I NOVO TIPO DE MXQUINA DE LEBRE= DE ÔNIBUS
OU SIMILARW

fig

REIVIgDICACCES

1 - Nave tipo de'máquena de letreiro de enteue

TBRMO no 177.660 de 9 de março de 1966

DU

elMiie-

rea, caracterizado peio fato se coneiatir em uma eetrutra na qual

Requerente: VESTIU & CIA.ITDA. - Se:0 PAUMn

oba-se montado um mecanieme composto de doia etee!entoe (direito

Privilégio de Invenção* " 4: PERFEIÇOADWITO'INTRGDUZIDO EM CADEIRA Dn
PREGUICA

eequereo) acionados alternadamente por uma roda ou manivela e por

um sistema de engrenagens de tranemieoà0
Ponto na 1 do total de 2 pontos aprezenzadoe.

R;IVINDICAÇOMS

3

t - Aperfeiçoamento introeuzido em cadeira de preeniça,

_T

h

que se carneeeriza essencialmente por IRO acrescentar à armação do
assento um descanso para os pés formado por uma armação tubular (9)

1;1

retangular fixa ao assento (5) , por meio de, braçadeiras (i0) de cai
loa ou similar podendo a armação (9) se deslocar

nas

braçadeiras -

(10) de molde a recuar ou avançar e uma ' tira de tecido (115 4
à armação (9) e ao eeeent°0
Ponto :IQ 1 d- ' , ta l de 2 pon,oe presentadoe.
ee

.(e)
(se

(di`o

LÁ_
_.fo)

npuo Na 179.296 de 6 de maio de 19.66./
Requerente: HIMAYAK KESRICHIAN 'i ARMEWE WARTANIAN./340 eAuLO:i
Privilégio de Invenção* NOVAS DISPOSIOES

NA

00NPECG10

LIAS./
Roivindicacies.
TERMO NO 177.666 de 9 de março de 1966
Requerente* MAME S/A-INDUSTRIA TECNICA E QUIMIOA DE PAPEM-S.PAULO
Privilégio de Invenção: "NOVA MAQUINA PARA eAZER PAPEL CARBONO DE
UMA E DUAS FACEe'
RRIVIEDICA00n

Nova m4quina pare fazer papei carhono de uma e duna -faces, que se c: ;.recteriza essencialmente por permiuir a Intercala -

ção

em tres vias estando aparelhado pata regulagem traneveroal da

bobina de papel para distoreEo longitudinal e com dispositivos destinado a freagem sendo ambos os papeis de jntercalação puxador pel,
pidpria bobina; o corte .longitudinal du papel éfeito por aparelho-

1 - Novas áímpoeiçOee na ocn:feccre do eanddliaa, cont
tituida de um solado comum, caracterizado pelo feto de racsber me

porteis frontal e trazeira um corto horizontal e , percial que ao dl
vide em doia; e por ser talhada uma pequena fenda, ou duas late .
raie parálólae na parte euperior fronto7, enquanto que na parte
superior posterior cão talhedes dues fomdae lateraia e paralela.,
per serem introduzida. nus fender ae tiras de couro cuja. eztrt

e

midados são dobradas por baixe das partes superior,, que alo. Peai
teriormente, ' coladas he parto* inferior.. correspondentes, junta-

mente com as tiras; e por poder ter intz , oduzida colada firmemen
te entre nu deae prrtts trrrOrea asraradne pelo corte horizontal
uua cunha que 1,1. operciona uma altu.ca maior neste parte de eandá

e

2 70 Sezunda-feira 10
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DIÁR30 OPEGIAL (Sektão

aia; e .por ap tirta pedeld ser ormAxehtada6 eaL744014.iidriG
Conta% .bordadoe, rendidos 44 2144tiont 4U entres tipn 4g aipins
da. ornoneatadedhl
Pente mel de .tótal de : pente* aproszentaloaj

MA 378.277 de 29 de Nano- de 1966
Requerentes ADRIANO DE ALMEIDA EdDRISIO. . ~AURA

UNHO

PtivlifIgio'de Invento* RAPERFEIÇ4MENT0 NAIIBRICAÇXO DE FOGOS DE ARTInt
'CIOS*
BEIVINDlOACOES

e

APIKAZIÇOAMTO NA FABRICAÇXO DE FOGOS DE. ARTIFÍCIO, caracter
zado 15510 fato de cotipreender a:aplicação e superposição "cevava, no ez
tremi' de um palito, respectivamente comum c' amada tosf6rica, uma camada/
de carga (variável para cada efeito pirotécnico e . na quantidada.neceseá-/
ria para a duração do efeito delejado) e de uma camada de revestimento sà
lddiTicantee que eeré envernizada e colorida para racilltar a. identificação de cada efeito pirotécnico.
• Ponto n 0 3. dó . total do 4 POnteS apresentados.

TERMO NI 177.915 de 17 da largo. do 1964
Requerantee ITALPLAST-INDOSTRIADEARTZPATOS ?LÁCTICOS LTDA. •• MULO
Privilégio de Invesçio: "NOVAS DISPOSIÇOP NA FORMA DE FIXAOCO DE 11,-*
ÇAS OSCILANTES

RECIPIENTES PLISTICOS"

Elçfg

REIVINDICACCE3

1 Novas disrleiçies na. forma,de fixagio de algas oaoilan
to do recipiente
teu da reeipiemtes plíatiooa,Aarac t erisado pelo

Na 178.293 de 30 de março de 1966
%quarenta; WALTER GOLDBERG • n:8X0 PAULO

ea poutOlvdiamatralmente apostos de sua rrede externas e
mas adáaoinciaa Tecia parte superior, pequenas projegie* horizontais
cilindricas, dotadas em ekua extremidade de uma travessa verticat,

PrivilégioÃe Invengios "NOTAS DISPOSIÇOES EM ELEKENTOS.PUI FORMOU) DE/

*unindo a forma de um "E" tombado, predegOee estas nas quais sio in traduzido.. aol; certa praceio, raego alongados e dotados de um alarga..
manto circular em seu centro, previetoa,nas extremidades alar gadaa •

1 . NOVAS DISPOSiÇOES MEMENTOS PARA. FORNAÇIO DE ESTANTES, AR.
;URT0s E OUTROS,..constitufdos dó estruturas metílicas.earacte r izadas por
serem formadas, cada uma, pela disposição vertical d• rois arames paralelos, convenientemente distanciados . entre si, e nos quais do fixados . por

da tira que forma aalga de recipiente.
Ponta nt 1 do total'de 2 pontas apresentados.

ARMO

ESTANTES, ARMéRIOS E OUTROS'
pErviSpicácDEQ

ceio de pontoi de solda elétrica ultra resistentes,, ou 'outros meios ade-/
quados, uma serie de arames transversais, sendo que nos extremos superior
4 inferior . sio dispostos aramez de maneira inclinada para reforço, • por
, dos arames Verticais maior extensio, com. extremidades formando um
:iill,
er aum
Pontn ng 1 do total de 2 pontos apresen'ados.

T2REO Ne 170.127 de-24 do março de 1906
sIo num
Requerente: DAV/D
Modilo Industrial; "UMA CANETA ODE VISORES"
AmiviNDIonOES

a •• uma caneta coa visores, do tipo .erarogréfica, earactev
risada polo fato de a sua metade superior apresentar-se por par de
visores cá pequenas janelas retangulares diaaetralmauta oposta* e Oniaatadae no . sentido longitudinal, as quais evidenciam um cilindroimpresso que envolve a cari te da ~na eaferogríftra da cavta,

4onto ne 1 de total de 2pontos 1;pr...catados
2

10

u!)

ÁratO E 0 178.687 dó 13 de Ábrix ao voou. ,„
0,4
lEequerenta l ERVA EMPRESA DE REPLORESTAMERTO E VAIO8IZA0X0 ORAM&
Yfflmo.
ERVOIDCRO misrEaduen PARA MYR' Era f(04
'PrivilÓ gic do Invencãoa
iteivindicaçOen

1- Va envelucro diepeneador para café

8b5.

pé, contatai

,riiado pelo fato de 08 apreeentar eob a fOre do lu eaqUídho O °ou.
Cguração retanguiar'proferen tenente de dimensãos varlávals e confe,
acionou° em material tal que, quando submetido 6 uma 1.00rusão aquosa
.quente, graçara relativaporoeidade das suaa paredes, trono:dere o v,
sabor do café em pó contido no 01nesao para 'a solução, podendo ser!
(puro, misturado ecad açúcar ou mesmo com leite es pd
Onntn nffl 1 no total de 2 pontoe apresentados,

01E0 Na 180.001 de 30 dento de 10doc
M.querentet FIO INDUSTRIE8,1X0..32.17.4

amoroso PAU rinuol0 5:93 Ifflaw
UMA'00M208I00161
BEVEUMENTOR.
WERO E
Yrivildgio de Invengãos

mmivindicacZes

lemeffiffiriNgienIM.~.17

1- Um processo Pard orodoolio da.um tatimgaregang
4114 6 solAvel em solventes °nanicos a qUe'tem medicai% otilasj,
dcamente, ineaturados suficientes, na =Monis do poltaeroeÃid,
permitir cura substancial de nuas pelicUlas por.Presesse
ionsietindo o 'citado proseio em poilmerisarmehldroceMbon
to p111-ineaturado'c, pelo nenoseu fa mono.olsfina tendo 4'e6
' diaoal atilanico terminal, saracterleado pelo tato de, polo
aos, parte do citado hidrooa*oneto poilmineaturadasWID
clo(2-2-1).heuta-2-3
BeivindiCa-ae e prioridade . do itorrelPimaaSetta
40 depositado nos . E.U.A. em 1* de aliam de 196 o* wg sita...` •
.."' •
:
844.
Ponto nt 1 ao total de Is tintos spre gsefflet 1
TimmO'Xit 179.024 de 17 de maio de 1964,
Requerente: ZATOR YAME ê TOMNE
Privilégio de Invenção: APERFEIÇOAMENTO@ 321 1664MilfgaRMSte
TRIcAs./
Reivindieadimá
1. . Aperfoiçeementoa em niquim; iliaaaeg6trioie.e8
preOndondo ua aparálhe eletronagndtice rotativo datado de Ia LIE5

refrigerante capamde produzir mono án?
fc lo um ou mais picos ao freggOncia caracterietica, earactoria4
do. que um onvoltdrio circunda o aparó/ho Citado! define Wit;
Omara cheio. coa diapooitivoo de pagadffin eateadeadana8 a Yartfa

pooitivo circulador de géa

A

Maio cio

ipvi

2111'

A. cagara chalada moda que um r e trigoirente t ddO mia guie lá
W. dentre e pura fora da °Mara cheia, • dites dieplaitteee•dei
-paosagoa tinao pelo meneio duas paredes *aparada& iN espaçadas UM
abertui.aq wtrsogo .0 . smono& e peo, adio 418 tnsío tl Oda

podo 110
Ia paredes . * 4s raspou-uvas abertura. ficando enbatancialmente
transvermai. A direção normal do flux* de, gde e em aberturas (HW
Cede tamanho progreaalvasento malar na direção da ater& Mia,
'para refletir, para trA., ondas 40A0700 de moda a cancelar MA@
parte autatencialfina endaa memora. da tregg2noia aeleilonada,"
A. requerente reivindica a* prioridades dos eerresponc
tente. pedilem dope/p itado. ne'Reparti o
- ão ¡tratantes doe gotadoli
da la g rioa, *a 17 deixai* de 190 e 20 de denenbrs do 3.965
sob nu! , 456.094 0 328.675./
Vento nal de total de 19 pontes sprooantadawke
FIG:1
53
1'
0Aldel

eá/lo i 3.60.499 de tr us junho de 1966 .
dequerontee JUDRO El= AU ano
Prffizazio de . samtgien nono maroogtto DE anDAda DE DOREACEL-oere
agé
4atk11511100 PAIA AO
KIIVINDIOACCEe

f leras dieposiciee em ~ias de borracha, com spoka anatava&
eu pira oo pio, 'papagueando Una sole, de borracha de pequena altura, e
deoraeteriaado pelo tato do aposentar em na suporgot• superior mas st
reeat
. mate íon dorna um 'rebaixo que tona el suiCtetalidads,. aldeoendO
E inana configaragle do .eantIrno 4a sola e sendo contornada pema soei
'itelta orla enluto eeil parado motins as qual itpresenta em na .ponte
Ellatardi lateral% corroendo:de ao troo do pé, una protUberdnola 'ele a
elegeu a de auperfloie abaulada que se projeta para @entro da seu :1,44:
Mmista.aval e cem pente intermediário,
PaUtetnto€ ágiresaatelek

giNdel ffirModIT do go domado do 1966./
itnaddo num
giagjtereates~0
imbu Salaatria6.8 0070 2101214 1010,11~81 Má GAMOW
¡teiviadiásanj

nye nedi/e de berloque para charme% repredie
slide um 'ilutem6ve1,de eatilo bastante antigo, caracterizado p0,
.aa pequeno chameis substangialnente em Tf 'cum IS31QI 904142

Maio de 1971

OF!C:AL
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Iram NA ~eme* 0 formando gamai' gara O GIM* das rodas, a a
'CM frontal tendo mancais para e eixo das rodei anterioren,aen.
di M, distancia entre o ptam, menor que a dos rodas traieiran o o
'alterno frontal prolangando-li enhaetweentral dobrada pára o'
alta em 7, invertida, configurandea cedro do voicaler na parte /
is
' Weliterier i'pevilita a cabine, da pequena altura, coa ansente
:torne • aba contornantó das face* laterais • poaterior, la'quais
MG tiXaa.tiraaten laterais, em leque, austantadores de uma capo.
ihrk:retangalar-ah auladas , capeta g ota provida ainda V. tat pslon

lemterna tranelícido convexo, de contOrno oval; guarnecido por /
wa .aro.oval sobreposto, qne prende o membro de lanterna na rafe.
cid& peça, mame posição superior e avançada relativaaente h par.
te inferior da mesma, Onde a peça'apropenta Na perfil cOnCave
4U5 'ás estende ati .a referida linha de baio; e 'sendo que a rife.
rida lanterna, vinte.de fronte, apresenta na contarne aubateo
oialmenté oval, alongado no sentido'verticoli/
tnico pente apresentado./

;menta peterier =II invertido aencaixado, em altura mediana/
Molde yeatorior'oa abar tudo aabatancialiente O pa* decente •
6.a . W.a.i• nos desenho/Lane:ia./
%leo ponà.apresentad0./

FIG.1

II

7

g

22n50 . N* 180.349 de 13 de junho de 196*
Requarente: TEBYRIÇA & CIA.. IDA. - G8ANADARL
Privilégio de Invenção: 412ISPOSIÇIC APARPEIÇOADA DE INDICAÇDES

PARA pEa

FURAÇOAS DELATAS E ssinunizew
REIVINDICAOES

//

55 /

1 4°
/

190. 1

/
/

1,

k,

,.
N N.

II

/1

n,,•........
/
..... ..... • •

1 - Dispooição aperfeiçoada de indicaçOen para perfuraçaes de 15
tan G semelhantes, caracterizada pelo fato de no tapo ou fundo extrema
e'opoetos do recipiente-serem providos dolo arranjos indicativos dia,.
metralmento. apostei compreendendo cada um, um pequeno ponto circular
de referancia e uma seta indicadora situada adjacentemente 1 melena e
em posição conepicua.
Ponto- nl 1 do total de 3 pontes apresentados,
ca

TIER0 Ne.181.948 de O de adoto de 1966.1
&quarenta: JOSE TANGI EABIS./510 PAVIO.,

Primiligle de.Iavençaci =IMO/ DE CORTE ADAPTADO 1 MEATO/Mo
heivindicaaes./.
1 e. limitador de corte adaptado qaerateme, ~act.,
isado
pie
fite de ainntrumeate.isr constituído, tateia:imante
p
pr uni 15mina de corte nata peeeeçe graduado que se engata na
•asidade do' cabe e 6 segar* firmemente por meie . de si 'aratu., ,
apertado mannemeatm., eia 'rolei, ertegonal. ema e plena do peoumei
Rente ne 1

4.4

tatu 0 j pentes sureaentaderj

P7,9,

22=0 Xe 160.956 de 3 de julho de 1965
Sao Paulo
loquerentes . IAJOS XADAR
AmstrEIÇoAnza705.3KDIsevulTIV0
MACIO+
Prinilisio de invenedo: a
RADO CDI Muna reRBOADA9 NA MONTAM'
DE CALÇADOS
REIVINDICAODE8

el¡go 31180;179 de 3. de junho da 1955./
Requerentes AIIM esonzscvdsio ?mo"
Yr/vilas/o de Divinas. : USTERNA APZICATan EM:NDICUODV
UL.4.W.U.LarchIti
1-. Lanterna aplichél em 'Moais% caraoterizada p5L0 faio de compreender mm carpa alongado com operill definido•/
por ~linha superior horizontal reta e por =alinha inferior/
iu base einem, wue amo duas Unham se encontram nuna das ex.
trealdden da peça para foramuna ponta, afeetando-se-no'nenti.do •paste, eu lado frontal lqpja, eaAe . d grevletgftalleilre de

3:- Aperfeiçoamentos em dispositivo relaoionado com, m4
quinas empregadas na mantagemde calçados,- sapeoialmenta.niquinan que
como a que iam objeto do pedido de privilégio do invençao'n6.167.646,
desempenhem a innçao de Puxar ou esticar o bordo ou margem do corte /
do calçado, dobrar calird.lo.nObr, á palmilha, para rua uniío à paliai
lha, por' aglutinante, aque:conpreendam um ralo rotativo para depois
sonpriair e'aliear o bordo do odrto *abre a palmilha, caracterizados/
pelo fato deste rale 'rotativo compressor p'alisador ser provido em /
pua auperficio de acidentes ou relevai com qualquer diepoeiçao apro +
Ditada; ma forma de denteei, ponta. ou outra, que 'produzam. elaultinel

Maio ti* Tory

me;:max...322

~tê aço a oporoedo de oompriair • albor, a de ~P ar, OUSAI OR
uualquor focam deixar deporei ou acidentadaa supertiole da olhem os.
Ws a qual depois se aplicard a Rola.

•

mer... •

a. ~mas siampreatke é loi et man eitslairillielfallitil
"más
MO ai 1 to toei 44ii 2 gatos ountinatR

tonto ne 1 de 2 pontoe apresentado*.

duo Na 100.751 de 27 do junhO de 1966'
:Reggoronte: MILTON MARTINS - eXo PAULO
rristaísiO de Invonollos °LAVADOR pn LOUÇA**
'REIVIUDICAÇÚIM

1 •EaVOUr do lauças caracterizado por comprooflocr u N purpu lua
'gado ou cmpinhador, õco, do formato cilíndrico ou outro, no qual ao cc.
100a O dotergonte o embata cm pá, p ena °. o zoamo fechado em uma ao Ouao.
eXtrOmidadoa pOr uma tampa o co prolonga recurvadomente na oxtremidado
' oposta ma onbogote alargado o ortogonal, cabogoto auto quo rocobe, por
'aneGixo , uno 00Poci a Porfunda aplicada om disco ouporto igualmente
perfurado, ou uma oocôva do matarial pláotico comi-flexível, cujao cor
dou tido proviotao no. dieco do baoo, igualmente perfurado.
Ponto ne 1 do total do 3 pontos: apreoentadoo.
o

2t220 o 180.755 da 27 de junho de 1966'
•
RowearentOt PILHE VITALIO FRANÇI
•
A.PERFEIÇOAMENTO
L1QUOWPANA FROUNAMAÇIO
1
7,840
do
InvonoSot
Er/v.
ERAOAIRW
RrIVINDICAÇagâ_

1. Aporfoiçocnonto on quadro para pragranaoCo do trabhlhoi,
pocialmOntb porá afixar um prore.ma para n coordonapec o o contrOlo dm
.0800n750 doo trabalhom ofotundoo noo diver000 oorviona de uma coprBoae'
coracterioado polo fato quo d conotituido por um painol provido do poo.'
guonsa régua° horinontaio c do órgão° indicadoroo ou ' oursoroo, prego..
rIvelmento do c3roo diforontoo, podando cor doolooadao o afixada° am
'000 ição oBbro estao poquenoo régua°.
Ponto ne 1.da total de 5 pontoo apr000ntadoo.
17

19

zr

de

17

====
18' !el
1

rio.
TERNO Ne 161.83 .0 de 3 de Mut* de 1966
R•qyarentOt MANUFATURA DE ERINOBUOR . ERTRELA S/A-AO PACE0
PriVildgio de InvenOlO: "CONOINTO DE PEÇAS ADICIONAIS PARA VESTIMENTA
DE BONECA E8PEdiA0

6(6 F. I G.1 15 6. G

im

rIG.2

RRIVINDICAORA
1 e. Conjunto de pape adiciónaie para vootimenta de
boneca sopa.
dial, caraotericado pelo tato de Ser conetituldo de um conjunto de'
tr2a chapdue de feitio e ardo diforontos, aonde um chapda vermelho
com 140 de fita branca ao lado da copo o sObre a oba e um alfineto

com pdrolo) um ohaPdu com feitio de touca, na cOr azul . * tendo ao lado
Ufil
lago de fita dourada e élnalmeUto uma boina em tecido xadroz, Preto
branco com laço yermelho no centro. Todos toem trOe chaphe acham-.
proses a um cartão provido do •gancho de cabido, para o dtto oart3o..
eer Pendurado no guarde,rOupa da:bonoca e tendo ama Capa On cobertura
OG

TERMO Ne 181.961 do 9 de agdato de, 1966./
ROquorentes MAITIRY-PRO540-DIVULG410-NOTIOIA8 LTDA./O10 PAULO.
Privirtégio de Invonção: APERFEIÇOAMENTO Em nu REMINÇO A AOON a
DICIONADOR-MOSTRUARIO ARTICULADO./

RoivindicaçSoi./

1 - Aperfeiçoamentoo em ou relativo* O acondloionadere
moetruário articulado, caracterizado° pelJ fatA 40 couoiatirom or
pluralidade do placar ar'tiandao por dobradioas o eventualmOní*/
providge de fecho para a formação de figura goomdtrica priso":5

,1 • ,n/';'•
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tendo IP* a nada uma das placa,* mencionadas aike 401$0114041
te tYlangUlGres Ou de outro f•rmato conveniente, atz**

tee

O* re.

yhets, »Neer/velment* escoradas, ante rior/0,11U
gOr haotO4 d2
'
Ê: o tY4114ua3.mento , o eonjuntd a& rOdiiisa./.
70nt0 na 1 do total (17 ,t 1)04Ua d/rosentAdOed.

1971

veia e outro*, earactorietado peio Lato do *abo do puxador **P to;
to de uma pega p ortada to comprimento dedejado,.teitaproforivolmonto-do MatOriel plAotioo extrudado, rendo quo, cada um doo torm g âallo do somjnate, 4 formado por um corpo recurvado ,
ospertil/

Igual a0 do Cabo, naa extremidades do qual é fixado, por moio

encaixe do Ume WILliencia do corpo, sondo tio,
4Orminai1; 4* previa** de

meio, do. fixadie

dO

finalmente, dito* /

do puxador à

geladeira

ou ao mdvel./
- Write no 1 do total ao 2 pontoe apreaontadoe./

00.

luxo no 182,177 do 17 do egOate de 1966./
Roquerentel %IMITIU/ MIXHALOT? tOLDOVEAWO.-ATRUMAI./

Privilégio do Insondise 310 XRP3IÇOAMENTO8 2M CINTAS ARMADAS./
ReVirindiedeiies./

1 . Aparfoioommantos em cintaa armadaa ou similar**, /
oaractoridadeo por uma cinta de género eu oimiler dobrada, laias:

que d ocupado por um ~perito plaotio* • Paria Ao
lamina, pd ou liquido • cujo conjunto oto submeto a uma primem{
Vomporatura oapecificao, formando 413111M una unidado./
indo um eopaq*

MMX0 Nt 21.971 do 9 Ao aglot• do 1386./
Reetersamt DIEOPLEX D/A. - =unas e pálatonat./M "mu./

WRANAlégéo do litivençãO1 APERFEIÇOARIVM 1M MICUIM .34 840~ e

lermit

AMURA DA CADEIRAS./
Reivindlea4;v2

Aperfeieemmants em utscaniAts0 de vogal*" da

O requoreate reivindica a prioridado da ildintico podiPatoated uruguaia em 1V O ifitiria/
do 1965, sob o na 19.521, de acilrdo coa • art V do Conotai* mo * ali-Uruguai, em vigia por férça do Doa. Ii od 1 de 1950./
'out. nf 1 do total do 2 pontoe aprobleanta4oa.1
,
(2)
At,
do depositado da Roparticío do

leMPt at 110444rao, oaractoridato polo Iate è* cosi filkeltdada if

rogulagem da altura do monto introduza*, um4 mOlo GO
•*trutura do mseenU, trahalnands pg. Impremillop
~HW, para cima • eujas extramitsdit* 4p4tt~ et ?Ata*

dledeMer t

,C10,11.11%

Mak 14.14

a.

1

sta •agastado* nesit,setIemments na pmrto oupOrdlot O 44*
4a4Nuturia dos pda • quo s iaoja om siva intor44r 4 paim44,4
lonto.**, 1 do total da 3 pontoo oprooan444L/

um go 182.789 do 18 de aortemOro do 1966

Roluorentot ~ARDO PEREIRA RANGEL e JOSE ALIADO BRASIL 'TALO SCATtO1
410 PAUbo

Privtlídio do invotçÃo * APERFEJOAMMITIOS RR DISCOS'
.REIVJODTCÁCIMS

g . gpo p reigoemeated se Cacos, alojam do azatoto ou pronoado,

Ar--

0444404dodoe pelo rato de &areai provido o te abortara central, dio egy.
odiar, por:* oirounocaeveado o pino central do prato de gr aaaa ao «di do
tooa-dia•oa.
%alto n a 1 do tntal . de 3 pontos apresentada".

(11

$0/_

/14 . 30443,3 de

16 de . a,tosto de 1966./

CARLOS YERREIRA RZRE.M'. . J SIO PAGIO4
Illeffealigke 4* Invenção: .APERFElyi:KEYTOS Et PUXAI:ORES VARA GELA -

149W1Plikt4:

~11. MIM X OUTROS./

Reivindicmçíes./

Á - Aperfeiçoamento' em pumedore" pose goladOiX kl i m4-
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182,188 do 18 de agosto de 1961
810.21%0 -.
lioquerente: TINO
TrIviltigie de In+engilos "80V0
al IND;212n
a_a_
,
k 3, • Eivo oopo, tsito em material plantio* en outra custeia& -Sda:'
•
eiïqualquer,
indo
caraeterizado por coapreendor iniolalment• uma bui
ii5.1indrloa ou de outro ioraato Saectid0 qualquer ilS pigmeus 'altura s;
dl$00 de papel ou arillar •;4
bui *ata no interior da . guul 4.aplicado
ditos date podendo tor impresso, em IIMI i imbu SI !ume taoca .propasia
fétà0 .3te

dem/ palesigene, ablemaa e Manarei.
Pente ai 3. do total de ¡pontoe apreeastadow.

de haafei-g ontadai

noidojamentó para girarem em itrao de ta aliar!

9.0MUM 8~501MOOret1 alternadamente

atraves da oltada poea Irm)

da citada pROSageg de gases, oareoterizedp -por oompreander. vma leu
11114,0 dopipa em.Xorma de calhes (32) edaptadai pára gingai:1mi
Ohm ma oltadaa pegas em Valsa' de hastes (32).0 colocadas :de ta ,,,,4
do qUe qModo'giram dtravée da citada poça (12) 'IA° cheias OOM 0.'4
:Agido, quando giram através da citada passagem de gases O lioi,
do d . daiaa Reaoceregado, passando o citado líquido para baixo atril
Nía AOS copaçOa 'entre OS eitadae peças em forda dó hasteai caindo.à
ttaabdià aa_oopertiOleo d!stae. .
•
ateiviadica-ce a prioridade do nOrrespondente Padi:•1
'do depositado oda E.U.A. em 6 de Dézembro de i965, gol) O Off5119014
Ponto ai 1 no total de 2 pontoeePresenfador"

cO

FIG.1

TÉRMO Mi 182.891 de 15 do setembro de 1966

Requoreate; ANICHEM PRODUCTS, INC. - E.U.A.
Privilégio oe Invenoãok ."PROCEREO PARÁ MT i QUALIDADE PRODUTORA

zenzygszxmasTo FOSFATADO"
REIVINDICAOSE

1. Procedia° para manter á qualidade produtora do roveotimomoo
fOOfOtadoo de uma solução de reveitimento.de fosfate de sino, mole.
rada coa clorato, ma ute tanto o olerate,Waut o o teetate de abule o
do adicionados a dita aolugío durante *jus* ma quantidades suiiciea
n
,tia para recompletar Seu gaste, caracterizado porque aelidiolenani
1
trito, calculado como NO 2 a dita solugão, nuga quantidade agia/ante
oonoontraglo de, ao mono' 0,03 gilitre e ati 1a1.41/
Paro manter u ma
:Atra;
i 'llaivindiea-me á prioridade do pedido depositado 40, 1.04, ai
19 de dezembro de 1965 4 sob ne 514.4154

TkIltd0 Ne 182.205 de 18 de ejeto da 1566:7
Requerentes HERER TEIXEIRA MONTEIRO./S10 PAULO./
Privilágio de Invençao; NOVO PROCESSO PARA A RETENÇIO TEMPORARII
DE AVISOS E SINTLARES ' A QUADROS SUPORTES./
RolvindicapOss./
s.- Nevo processo para a retenção temporária de avi
nos e similares a quadros suportes, caraóterizado polo fato do se
revestir quadro suporte de qualquer natureza, com euperfiele felpas formada por finas fibras artificiais ou . naturais , devidamos
te coladas b moina, eendo que contra tal superfície Poderá sor a.
Aleada ouperfície idântica, tombem felpuda, prevista no verso da
finta de papel, plástico, pano, couro e outros materiais lamina
US $ a qual pela face anterior apresenta-se com desenhos gráficos
Emites ou outro material qualquer aplicado por processos .conhe sidos tais offino impreasão, mesmo em relevo./
Ponto ne 1 do total de 3 pontos apreaentedos./
4£

. Ponto ne 1 do total de 4'pontos apteoentedoe.
1• _
TEMO Re 183.194 de'27 da Setembro de
Requerente:

1966.

COMBUSTION ENGINEERIRO

Privilégio de Invenção "UM

27AroRADon Ei CASCATA

OVE INCLUE UM

DBOIPIENTE PÁRA ACOMODAR NA SUA PARTE INFERIOR UMA POQA DE LI.\
QUID°, E TENDO mmt asso= PARA o rztkO zz Gászs pimpe DA á
COMEM ATRAVÉS DELE, INCLUINDO UMA PLURALIDADE DE zzgás EM \
POEMA DE

HASTES MONTADAS NO ALOJAMENTO PARA GIRARES EM TORNO DE

CM E/X0 COMUM E TARA SE MOVEREM. ALTERNAD AmENTD ATRAVÉS

DA CITADA

FOCA E DA CITADA PASSAREM DE GAMEM .
ReivindicacOes

1- Um evapórador em cascata que inclue um
piente paro acomodar na sua parta inferior uma poça de liquido * e/
tendo uma passagem superior para o flura de gases quentes da.00M4
buatío atravée dele, incluindo uma pluralidade de peças em forsmi-i.

URRONa 185.41ó O 5 de outubro Os 196o
Requerantet RADI0.00aPORÁTIoN
Xgrica
Privillgio ode Invonção "UM CIRCUITO Da DErLitz39 DE "sus Pá aguou.
PM oiroulto de defluiu de feltre 4e olo groa para produsis Usa
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deflexão perlem:Uca tímido uma porção do traço de 'duração rolaRiVameate longa e uma porção de ropixasamento do duração relativamente
@urta, Caracterizado por Eclode acumulador incluindo indutánaia e cia
Mitanota ligada em 'Orlo, meio do suprihento de voltagem para suprirma voltagem aubstancialmont0 umidirecionAl t Lito 4aio acumulador,
Wida 4e

poeitado na Repartição do ?atentes na Or8-Betanha eb E7 g é outubro 4e

1965, sob nd 45.413.
Ponto ne 1 do total de 6 Pontes OterOoontodOO

' 81%10 de acoplamento indutivo lacluindo enrolamentos primário e soava dírlo, um enrolamento de deflexão indutivo acoplado a dito enrolamen14) alcundário de dito meio de acoplamento indutivo, moio retificador..
Controlado acoplado em relação em serie com dito enrolamento primário
aom dita eapacitáncia de dito melo acumulador para transferir oner
gda dP dita capacitáncia para ditos enrolamento do defloxão, aa ca paMitor de rapataaaento acoplado atreves de dito enrolamento de &orlo
Wao Pintonisado para ressonincia com sua indutincia do ftama a prednmir aei. ciclo de osoilaçie durante-a porção de repaaeamonte de dita onda de dolfexão, o meio de restauração de energia oondntiva uni elirecionalnente acoplado entro dito enrolamento de deflora° • dito mg
410 de auprimento de voltagem para devolver energia a dito meio de euyorimento substancialmente polo porção do pacaagoa de dita onda da de.
á requerente reivindica a prioridade do correspondente pedide
0sitado na Repartição do Patentes nos Estadoa Unidos da Amdrica,
f
•

4e.

t de outubro de 1965, sob o n e 494.184.
Pente n5 1 do total de 6 ,pentoa aproaontadoe.

TERNO Ne 181.966 do 9 do manto de 1966./
Requerente) DELFIM A CONTE LTDA./810 PAULO./
PrivilAgio,, do.Invoncãot APERPEIÇOAMENTOO ZN CAROO D8 GUARDA -0817.'
*4./
ReivindicacZoon
- Aperfoiçoementoe em caboe de guarda -*bua', coroo a
"aerizado. polo fato de o cabo prdpriamente dito, seja feltIP,IM
ea drdea ou em duo) parte. Reparada:1, a pto íltima 011114 maa.delar
aonde provida extremamente de pino axial reaqueotiop ON
orifício correspondente, previato na outra, eco liatiad peva*/
por simples •pirto a/ou colagem, ter • ortrealdado lodet88 titio
da, olda de ueval Juro raiai, receptar da hoobe e•itral 41 aIm
• ..-aba ya, ao ao rebaixo lateral ) garrado aa Sala praprclm aikaart%
•14, o de avia para • aplieaded da luva ao oprioloaamoto 4h vto

'AAP N o 183.084 de 14 de Outubro de 196d
.i004remte t NINÁ sogros ACONC18-(ew aleaio)011o latioag000llookal,'
OU& TAXITBD)-X.W.i.
kem
Wmiviligia do Imyenoixol '1%008839 PARÁ À ImesemoaizagNo 141 miau.
MOR AC1tD700a1
tolvindieslAGO

1-Prooinfoe poro a d000ldorisas nlia Ao voliaarçai aarf-.
104:48, toraetsriaide pele fato de eooproleaer • trefamonta 04 reiNm
@ONU oartiCeoe eett ~ale aloollia,a, *atada alealiai-terroomat
ablehi44% inferior.s to ootol olearia, ou aledvidea iaterieroa teW044. 1 elesite•-terroaó.
Xelvindice»aa Prieriliedo do earreepenásote MIN
WO 15 ao OutUt ra de 1.463, as.o e W5 4lia.41C
898081ted0 ao.
Pont* O 1 no imtal 8. C pontoo oprolontadoo
¥1000 1114- 183.775 do MI do amtubra do 3.966
Waquorento: NRE IIISONN AND COMPANY h/NITIO . Mon,"

ffiMilvIlkie de Iotoneito áPRIMIÇOAMENTOO SM PC0071,0071 mi,oupop
MINUanoáctu
y 1 . Aparloiqoamantaa se dostllodor e •vaperader, do tipo dasorit4
~momo do *Pardo co. a Invinoie Miolo& conforme definida, earacta
egmmdoo pele fato de qUe a liatua de liapeea 4e alada livrado, Parola
sWa aluo de rotor
roquerento reivindia4 a prioridade do eorreeponda gto Pedid o O.

patoá d• auarda-cauva, dite roboixo aonde ocupe**, peC'UM MON,
ou de 'atraem, portiado 6. botei livre de 04b* tia. 4P
*arta •utauaría, é atual eo , ceatiaue por *Atoar maatO00.840eurioak
>ama • Ima*, • tormaixoado sa adv. tr809 loamtin~ wotatim
parompao oo troto., param etc otiogima• a . merae lilre . to sabe, •
adalla iatóirmadata maio rofaeramtw 4a. a »tortos, a Akk 44 reg o
mar patauá. doge*. makpacador./
1 d. totat do
,00.0

3

poolawooroodaiodood
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TERMO Ne ;73.865 do 8 de Outubro'de. 1965.
ReqUerentel Anna Placnn-Alomanha

hPrivi14gia ae Invengás "TARUGO ÉXTENSI : VEL COM CORPO DE EIMENSãO
Reivindiencães

,1-Tarusti esten.sivel éon 'etando de'várloa.membro$
ntes
em
forma
de oanaletn e de contigUi 'dade ao longo de.
'Oomnon e
bordee longitudinais, . •ue estão . unidos em um casquilho de.
tal modo que um oorpo extensor . destinado.A extensão radia/ do
casquilho e susoeptivel de ser introduzido . no vsequilb0 pelo .
de iateiConnxão ' do4 memb,sa componentes do. •
vencimento . d
Casquilho fica retido no 1time, caacerizado . porque ditos moa
OeU2

broa esv .forma de . maleta estão intercOnectadoe por ProWes
• cavidades mdtunmento ado,irtadas, providas em seus borde Ione
t ucum:tia adjacentes e caposee de efetuar a interoonexá do ditO
'membros por,onganche mUtuo e de eatabeleoer uma conexão por .
cooperação de fOrma ou ,C,T £rieçâo suepeptível de ser separada

Maio de 1971 2177

coa de aua altura, de um ligeiro degraU em arca de dro go de aral
da raio ae curvatura, dis p osto transverealmente e . .ogtendido yor
da a largura da face, o qual se continuo,'.nde foces laterais a45an•
Oentep recurvando-se acentuadamente pano baixo, formando traohoe
4Orticaie'retilimeoa oxtendidos ató o litate dos 5eleffine 9 guando Ga
tao se interliga, jé na faca inferior da oaixa, segundo trooko
Igualmente arqueado, acompanhandO . o cont3rno antorior da 2aoel,
da a 4rea compreendida pelo referido degrau condo ligeiramente reii
atraente oom roNnZo 4 sup fiote -lateral re etlitet (1 ainda, na ta..
co laterul posterior da caixa 9 sendo previsto Ge grande griao.oli
calor roodtranto, dispocto oontralmente; tudo aubatanoialmoato ame
mo desorito e iluatrado'nos desenho': Anexos,
tnioo ponto apreeeNtado.
•

tela extenso radial Woasquilho de tarugo.
Seivindioa-se a prioridade . do correspondente pe.
dido depositado na Alemanha, em 26 de 'Outubro de 1964, sob o n0
2 44 314 V/37b, e em 11 de ' Novembro de 1964 ' sob o lin P 44 417.
V/37b,

Ponto no 1 no total de 5 pontos apresençadoa

2,
TERMO NA 173:604 de 18 de maio da 1966.
Requerente, AMERICAN CURAM:ti) COmPANZ E.U.P.
Privil,Sgio de Invenção "PROCEsSO PARA TRAVAR PIGMENTOS DE DIÔXIDO DE
tITANIO4

mugo IN 181.832 de 3 de AgOat'o de 1966.

Requerente: GETPUO EILVEIRA GONÇALVES-São Paulo
Privilégio de Invenção; "NOVA DISPOSIÇãO PROPORCIONADA A POSTE
ME ILIMINg0"^

BEIVINDICAcCEg

1 .'UM processo de tratar um pigmento deaioa finamente
Contaminado com impurezas formçdoras de cr, caracterizado pelo tra
tomento do mesmo com um agente sequestrador orjnico, para formar tal
compláo estével com as impurezas, e redUperaÇão do pigmento de TiOa a
Purificado.
.A requerente reivindica .a prioridade de correspondente pedido do.
positado na Repartição de Patentes dos Estados *Unidos da Amériéa. oro..
20 de maio de 1363, sob o,nA 457.484.
Ponto nA 1 do total de 5 pontos apresentadoe.
Ttr,m0 NA 180:700 de 24 do Junho de 1966.
Requerente; LUIZ COLAVERRO-$oPauld
Vodêlo Industrial:"NOVO MODELO DE CAIXA DE DESCARGA"- •
ReivindiencOes
1.1T. 3vo modêlo de descarga, do tipo que compreende/
\ama caixa substancialmente prIsmátic ai 'retangular, feita em Doga-/

única, de preferancia' em Material plKe14co,.e tendo a maior di.//
' eta provida de abertura cir/.
xen40 no contido horizontal, caixa p
bem
como
de furos laterais, p ara en,/
ular
e
supenior
com
tampa,
p
traga de dgua e instalação: da nlavanca acionadora, e mais orifi-/
elo inferior, para instaiação da tuh,ulação de descida de águn, -/
, cnracterizado pelo fato' de dita calma ter tOdas as faces late'raie
planas, encontrando-se segundo arecla e cantos suavemente arre-/
dondados, com exceção apenas para a face anterior, que d fortemen
te recurvada em superficie cilindrik avançando mesmo até aproximadamente a metade dos laterais adje.cectes, dita face recurvada -/.
tendo sunerfistO•li e o, sPeneo Provz 4

aproximadamonte a dois toz

.3.-Nova dispoSigão proporolOnada a pOotes da lu,.
minaçao p eracteizada pelo fato e oUmpreender a adaptaido do .
uma 'base de formato e o volume adequadoa para S up ortar na taa.m.
,
na vortioal, que *1rd de vozes do posto, e sondo dita bano pra./
vida da rodas solientadne em,armagá preferontemente rigida da.
amatentag5o, e da' qual sa saliente* v inda Pino s =Aci
mados SuA4
constituirá p‘o para apdlo do conjunto, quando vá om•movicleniar
*a de remoção.
Ponte a2 1 nó total de 3 pontos aprosentade0

IMO Na

_

'fitemo

180.451 de 15 de Junho de 1966

&aguentes FILLIPO
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R0mANELL1 e ADISIMAR

Joag Caie .

hiVililgie de Inveniao "APERPE1ÇOAMWTOS EM VELA@

-

momo

160.528de 20 de

Junho de 1566.

aequerentes MOI UMEZIO-São Paulo

OWivildgio de

PABAIDTPle

Invançãos movo QUADDO-NEGDO*..
pelvindidacOoo

1P1024101

2-invo quadro-negro, oarecteizado

pi4viuicaqpR4

tnioialmente um ouporte fixo dó bag e, ' formad0

do tip.. 'ess
t r' echo por realet4e4 çam.

• Aperfeiçoamentos em velam para motores

lipa compreende

um pino envolvido em, longo

S.DX;110SIO,

rectantel,d0 ~PO 2011
dOmcqueado, earacterizados feto de o dito pino lel provido, ca
&Mu mediano, de um pequeno flange sabre o qual Leplimada tuas CaMes'
t1000 leolante interno, de porcelana, e o trecho

es de Miftiel e 0Ohre

esta, envolvendo o referido pirlot'INARWRfisa,

tangular, disposta verticalmente, e provida de

pelos

por compreende*

por placa plana re.
braçoa laterain,

qóais ee fixa a urda parede ou suporte vertical

perdi devidamente

CoVivaleate.

dela afastado.

p osto N e 1 no total de 3 pontoe.

anweeentados

94/9

lbi8aNA O . M4asa isolante entre as quaio 6:intercelade ~pequena pegas

É ~vb.
Ponte n o 1

do total de

3 pontos

apreoentadoeb

C,..9

4

tE8M0 Ne 131.833 de 3 de Agésto de 1966.
Reguerentoe MUI° SILVEIRA GONCAL .VES--Sooulo-

r kO.
DIBMO /44

ae0.435 do 15

aliffiertutee NETVX

4

griyilógio:do InvenoZot -". NOVO FECHO PADA SACOS EM

de junho de 106

INclIsTAIA 2 COMERCIO

1- Névo fecrlo para escoe em gerei, daWaerherifita0

DZ ~MO COW NIMG 4gOdu

pelo loto de empreender As aseociação de um corpo "dão e UB

IMO ?NILO

PrIfilkle do Imvençao

~Doe

,Deivindieactes

"DISPosiTivO

ATOMIWOR Annbaffiggdinigadi

VINDICACUS

Nepaeltivo atomizador apliedvel eM tabil2411 0140tegnitaa
Weit ffill3t1W1do por UR corpo cie meteria7. 404M, ieffiétandeuego

óórdel perna eatrangulamento da Uca do coo°, ficandO 8StA dg
'brade e embutido por pre g oào, de dito cordel, no interior da .

corpo abico,

•
Ponto .X 0 . 1 no total de 4 Pontos apreeentabot

alljuffigdo tubuler, ouja extremidade ouper102 a9 11010ffipaparRe e
ga
MS interior 43 longo.tacbo.tten c o-c Onie b ~Ude'ogdeujt
'impes>
proVida
eifil112411
interna,
Amua oder feritdrioa,
•
Inetkataa h pordes intercae.do corpo.
%Mn /12 51 dó total de 4 pontos aprepeteCow

SBM0 Ng let.17a de li de julho de 196u

2449:84391140 i POM O CORPORATION - R.U.A.
NTO sm coaDicONADOLDN
~MO de Inyencgo " APBRFEIÇOAIU
REIVINDICACORS
4051410amento em eondiconador de ar, partioulawmente

aAa

E41413 de
MMOVOSESEO iateinha demyreedd ende uma parede e3W3t43l

Segunda-feira 10

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

velsita, urna parede lateral siabstancialmente plana, ligada a usa Roi .
ião do borde: lateral da dita parado externa .oun g roda de ventilação',
s.taradterizedo pelo faio do. dita roda do ventilação topr uma Primeira
porção, montada rotativamente doutro da porçãi, dr: dita carcaça, defia
gida pelas ditas Paredes, e Uma segunda porção projetada axialmente
alea. da porção do borda lateral da. dita parede externa em oposição à
dita priMeira porção de borda lateral e um painel, sobrepoéto ao lado
aberto da parede, externa em forte de Voluta p incluindo uma primeira.
porção .planar, disposta em coopergção com relitção.a parado em fórnia
qe volitta edita primeira parede para formar ium conduto de descarga .
do dito diSpesitivo, tendo substancialMente a" mesma largura da dita À.
parado externa em forma de voluta e uma segunda parte com recesso para alojar a Porção saliente 'da dita roda, cuja porção coM receies() dg
l
'roda e cuja por .
.. fine uma abertura coincidente como centro damesma
ção com recesso tambem inclui uma região 'cle jUps 'rfície,' que ao Gateie
43e em Angulo com :relação ao plano do centro dá dita roda e 'em direção
.a dita priMeiraporçáo planar do dito painel.;
Á requerento.reivindica ã prioridade do correspondente pedido dee
nositado na Repartição de ' Patentes dos Estadàs Mnidge da América, aio
2.8 de setembro de 1965, sob a9 490.99E.
, Ponto jio 1 do total de 3 pontos' apresentados.
A9
et
.
tf
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tipQ quo,se destina ao fecnemento,dea'mesmas, ebutitdi
•6 luar'uM4 1:1;7395. 4'4Éarre 9. 1usig .49V1 de- , Suporte, Ca r.aet90:zedOe pelo
.fato, demi° dita Peça, de áuporte . Consiste , em uma Poça Petalica'a. tOTOC
apas,extremidades.dcbradasem Angulo'reto, , ghre , um racesao em forma o
it- V; próvido adicionalmente de re\J(:pdra , re..)0 fixação.,
Ponto' ma ldo total de 3 pontos apresentados.

TÉRFP NO 182.043 do 11 de agosto de 1966.
Requerentne JOSÉ D'AIUTO' GUANABARA
Privilegio de Invençãos "NOVA TRANCA PADA PORTAS EM GERALI
REVIND
.ICADIES

1 'Nova. tranca para portas em gteal, cerco t' pelo tato cl4
ae.conotituir ao um suporte Vazado .ginplemente, na horizontal.•
, tieali 'furos cotei coincidentes no seio do . suporte, e provido,
.4) em sentido.transversal ao furo longitudinal, de)Ima projoçU
drica de extraio rosqueado.
Ponto. 119 1 do total de 5 pontos apresentados.

f9

TERNO NA 181473 ..6 4 de agosto do 1906
toqierontoiELETRON INDÚSTRIA icomtacio DÊ PIARMOS. 4TOA. -SIO.RAUI0
Privilegio do .Inverivios. NAPEÉPgIÇOAMENTOS Elí PASTAS REGISTRADORAS/
. aluzzoáçágaza
Aporfoiçoamentos
em paatas redistradoras, dotada da Ur2,
ais forragens para ar.quivamentM do 'doCumontoiN.earactOrizados nem fne
to do sor foráadaPor Um sapo obtidO Cemduala laminas de material plaa
tico fixadas ',antro. mi por Costura eletranica , Periferica o sendo previ
ias Otornanan* I 'nma alma carigecbdóra fornada por treis placas ag eme,
intermediária; corres 0
tremas k malores'e'córrespondonioe'au capo
POndonte'a 1:6moad6,,plapas estas sonaradas,ner noeturaa eletranicag,
di004411 aos alvela transversais de ligaçAd das mesmas; aiilda 4 'toa
Obn intormedlario; oorrospondente a lotbadise.provido ' ess sua taco ex-tegha ,.-clokuma bcde a de.matoriaJ plástico transparents, na qual ; . orannada uma.etigueta substituivel,
Ponto no 1 do.tota.}. de 2 pontoe aPresantados.

duo s2 182.341 do 25 de agosto do 1906
Pagamentos JDSÉ LISO SAURÁ - Npus GERAIS
'Privilegio do InvençAos , ONOVAS DISCODIÇOES EM ERTROTLAS DE GNARDA:ogge
vaa à sameawAzu
.a
AralWaTrA(1.21t
0 ,Eavas disposiçãoS os estrutures do guarca-chuva e dombrinhah }
caracterizado por conter em seu etarno principal ou Dl= central virtj;
9E1 1 UM,sietema de inib-divises de poças ae.perfcmanow identlea nem*
ro ao 7, ao (Diais se encaixam entre ai ¡elo sistema "macho IhOmea m 4
formando um tacto interiço erigido, nodo n. dose tala pecas serem .deosn'
tadas suando nicessárias fig. 1 n o 3.
• Ponto nu 1 do' 4:ota1 de 5 pontoe apresentados.

181950 de . B'de agAsto do 19661
PARARA
liquerentel'IRANCIE4R O NOPKA &
Privilegio de invenção °APERPEIÇOAMÊNTOS NÀ CONSTRocIO às PUXADOBB DR
'4111140. MUS S! SINILARRSO : .1.
)plantla,4ja.
•
Olmo ,ffiv

% *.Al2,1191001noat'PO.pa'P.Raatrasão de:puxadores:da_lanelaeiporta

PM.. •Aze
1
••n•••n,,,,w
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tiMMIO MS 18/.127 de 16 de ad'e9 de 1966
tegmer.not Gania ugciaic CORPOS:
Os DWenção "APEROBIÇOAMENT I sa cáLuti comaustfvtiis
em alula:combuedvel, caracterizado kor
1. ,.EfiQoaiflefltÕde-eletrbád,formada
de um subettato poroso 44

)ffimeor.ueuv-.11struturá
direta:iate a
ImPtàximemt..uto-comdutorr um coletor: de corrente unido
um eletrodo catalizador suportado por dito ~etre"bm. pybetwató, e
uma
pordo . de dito ¡gator de corrente.
Mat. sodotindo
Ibna1Mente a requerente.reirlar lic a a priori4-de do correepondent.
.depositado na Repartido de Potentes doa Estados Unidos da Me&
ROO em 12 de outubro de 1965, sob o n o 495.055.
ÀAAIL do.
Wato u9 1-do Notal de . 9 pontoe apresentados.

TaRMO No 182.261 de 22 de agosto de 1966
Requerente: COPE ALLMAN EXPORT S/A SoIÇA
PrivilOgio de Invenção: "EST6J0 COM BATOM PARA LÁBIO
wvimpiceçaiS

1 - . Estojo com batom pura lábios, com uma cápsula conduzida as
uma bucha de maneira longitudinalmente deelocável, • riegulával com o
milio de um mecanismo dê avanço, coa como daatimada • alojar o batom
(baa'4Fn ), caractarizado pulo fato de que a capsula apresenta um diZni
tro externo que permite ume folga radial com o .diámetro lutamo da bUsgeei
bem :tomo Orgios condutores elt:.teticamente deformávoia . lea sentido radialeí salientes na direção da dita bucha, orgias Uolo que se ajnotam sob
proseai° par•de interna da bucha • garantam iam movimento, sem Yoiga,to
caus. .tla dentro da ~me.
Reivindica-se a prioridade do sorrespondento medido. Aem..d
19.222,
taod na França em 24 de agOsto d, 1965, sob
Puxa* no .1 do total de* 4 pontoe *prenotados.

82.258 de 22 de agosto de 1966.
itequehrenti: R. J. agnoLás Touca) comf;ANY - E.U.A.
Prkrilegio de'Invençaot IRAREM:1? PARA EM:MUGEM DE CIGARROS' •
Oamo id

itEIVIRDICWSW

1 - kparelho para embalagem de ci./erros, que o6mpreende uma
pluralidade de ep taç6e's operativas que inclusa uma oetaça-O para sabá-.
anrolar
eli>donar ote cigarros em uma embalagem • uma estação para
nompletar a embalagem, e dispositivo traaaportador para mover,ips
espáculoa atrevi:e das entaçOee Operativas sa uma moqueincia desejada•araeberiaado por uma pluralidade da recepteleulo p removálvoNnoni• él
manter o Obeso de 44414
latíreis, iodo cada rocaAtásule adaptado "para
pune a 44i contido em una embalagem, incluindo dlta pluraltdad* &o mi
motor
ttegtiot oporative s uma estaçáo.que compreande diapositivos para
cotido mo mo
•da veoptlemlo *tom 9 dito enamoro de cigarros a per
goloato eti
tábol.ago; • ellePoidtlyoe acumuladora, dilepostof as *ti" •
pare
aumanzahmeoperatiwwe
ges
dites'.cateed
too iate moo, de uma a..
aeteaptanulos quando Cita luttiçia oporaldva mão data ata wsra mmm, -

th e -a...

4eivindica p e . e. prioridade do rulide corresponde:s ita soo*
litio *é kiporetçio ao Patena** do /todo adidos da ex:riell, em ik

.
dm . 4ato do 101, sob At 4014132.
sok 1 da atol a: pontos apt,asentedor.

Ãkb0 xt 1m.11 de l o . de setembro de 1966.
o MIO
Retquorentet MOO PORE DEL-BIANCO
Prlialegio de Intendo. "SPE1lPOI~09 íb go IIELkItZTOS à IMENIICSDII
PARA lJbPiii k POLIR, DO TIPO iSPONJ080.1
iitIVINDIGiett4

IworrOsoamoto ao ou ralativor • uteMeil1a* rufa 14~ • 10*
lis, O. tipo O.a lear•ohadoe ou e/moços com p tita•do lek. Amtiado
eaálteberisa joe pile . envolviaeato azoo Ateimada. motélémottiot
.4rou4ar-web.t.ta •coestitatda polo voamo* do imakome
#4444 tht
0~44,1 g * eu embude, 4110 rl6 da as material gattto ~Mai" Olie*
4,44 -beiot ma beto ioda eorato ot Obrado Ohm, a'amokolioeePtiak".
O. 1p~ vara e ~iam, • ouvremoitOmoS flot~ as 4400Mégg
Ir cate, 1~
"A' í14.10.0,•~.~...
1,15 o teimamo At eméd
tWoo Rs, wee.eoll
legewiffitse hiPindefed COMOAAINK
lertvál4gto O.lémootodim Nriqvua ax wAlt ~At ~Md oagows
%O O moa Dà NOOMA 1 momo ~à COMOOO WIldWOM Pffi10d4d4ro‘

IISIMIERWAL
-

PG. I.

wiztwina

dó levar roupa, que /exclui uai!~ ~tive Mia
ptor de rompo doetnádo .frotuár asa opook o de ..tentsitemaige,ario
t..104‘ MI. in geridos 4 melete Wailitsob reporamild OblioNAtea
raro efetuo Ame operaçie da lavagem Apt to/avido tOidot doote
uma operado de agitado, caracterloada pelo rato de OmpoodoPtée
regulador de seqÂncia'para operar . a referida enkialne da luar ~CM
te as referidas oporaçiee por açitação e'ontritagaRio, ma mottOr it..
wersivel provido de primeiro • o"mundo orolamontot da campo,* AM né
tor ligado mecânicamente aos referidos meios de ajeitado .* ao vetei
do membro receptor de roupas; um ciyul . ) .d..00m,n46.4. •ou. lia

eim.
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,,,g 4k04p 4, 0Eado eletricamente ao referido Motor rev.arsivel eme inclui ho4e* o
para excitar seletivamente o referido primolre enrolamento, a fim do
ofetuar a rotação do reforido rotor nuáa primeira : direçãO O para eam
pitar o referido segundo elemento, a fim de efetuar a rOtOng0 de'rgo
tendo rotor numa segundo direção; um circuito de'revereãO dt MUI%
li g ado eletricamente ao referido circuito de comendo de energia, 94u
ra. Proporcionar, oiclicamente, um sinal de comando elâtriC0 to Ides
fido circuito de comando de energia, a flp de efo 'Xuat urna reverei* p
cíclica automática doe referidos meios de agitação, pele,orremedo
olicO do referido rotor, durante a. dita operaçãó de agite00011
Os, comandados pelo referido regulador de sequ;noia, pára tendam
excitação do referido primeiro enrolamento 'de carpo, a ttn da •SIMe
ar apenas uma rotação unidirecional do rOferido rotor'atrabie 1 9116111

NOttedfte-ee a Prioridade do arrie30114i
s4i1Oi1l~.
na Itepartio go di Patentes dos Betados Unidos 'da Watts al
4e041
de 190, sob 0482.24u
Pato aM 1 do total de 8 patos dpredentaddIs

FIG..

ride operação de centrifugaçáo;.e melost,ligados !' elittiOREMO &O*
tendo Moter'revarafvel ô oomandadoe polo referido romulador , d* ma
01;rielo para aumentar a velocidade de rOtação do referido mor --

te dita operação de centrifugação.
rinalmont*ft deroaltonte reivindlea.a prioridade 40 ooámaid
Ideot* pedido depositado na Repartição de Patentes dos fitado* Ude.
da Amer108 do Norte, em 13 do setembro de 1965, sob o 114 10449,
Ponto n a 1 do total de 46 pOntos'apresentados.
--NOW
Arar
4:00

-.237./ •

020
MU 182.744 de 9 de Utembrr do igg,
fie4nereneet INUMA REPRESENTAOES ITLA.-Guaáeoara
Pd:vadeio de Ullénçãdk "APERFEIÇOiMETO e!t p REFERnrUg glitgeRned
2111 OdPid POIONÁTIOU".
bigun m1181,00 de 21 de airtembro do 1964

aeoureneae ES14UleE3 átvES 11EREIE4 .11ãO 7£70
YraveLdede de lovexstee H OOVO eiNOEMIRO Da CM29 PMÀ merr
ImiviapitAttne

WAmelkirO Ae Oda para earree,.eerneierádate se wea
Reaeite4~. por ~per ~e ow.eoreriere, tteeaReacsee didgeffide
Wg" 4110* Papeoftenee ó** deeidoele •kena'peedroati werimplabwreo
*a hatdette l pr4tea44-h4; . peese a wedleotAt toraOteee,ftell íR aso
aedo* 9 te ***,.' baia adoe, IUNO* . afuetáet** ela #4**044reiteme
at4aasiM deewlia~e.i. e moode to .- iro 444.
Wart4 shi D. e. sim& de teerówe . aoreaeOfte4a.,
• WS4

aeisrieenceJert
entoe em e referente" a adqouni
110,Aperfe
4011de getegefflaasi oaraoteriaadoa por empreenderem um elatoade
da deohieeftte een"tituído por roa ‘arraiina aGraviama.$0019.999,
a *alma Ga adotai, emportada . p or suportem aaapleaoa IRO dam th.
terno ta emana , tendo do onde ledo da dita barra, bel* lada ia4
soaSe eis*, W*go aoildariesdo • a barra a atraitileto 9GZ
.ibleeb provi-das t ao *Meloso livre ó* Om pino ee bEt1411$ MINE 44
antreneMe ro gançho, a tendo, dite 0.31
84Uttawdea4o
má 3044~ *a lm vamo abar ia. Ao famtro de. eira, .pezei 14199M 911

4

gmae, as ~comente ta enodoe.
..Yonte pQ 1 ' AO **sisa de 6 pso$44.~444041
•
18

'.nZze.,

Wkisafi x49/410- ** te a* ajoaa aemmba
.
iasoanitiam ~meia ~anã , a .o'svisar ~euNag
agioNix
yaimC/maam,
Nek~• wwit*Ik. t nasaaasawa DO
gow

PO

tgi
de outubro 4* 1966
lataWe Rt 18,~ d.
*LOCTAio Comnia Ma.
• ReqUerentet
Prieftdrie de laronção APARranomoo rn Ag ealka DO gamou age
DRIATVRA Dê CoDOBTOR sumam

. I 4 Mitétiãã•C para 0<rtk7 eiaerree, ear....rieade p44 ~In
twia IR feMiw0,,ø won;unto tranapOitador iaoa:. tado ao suporte pisr!s.: -00¥
~Ne mil.etho Plora¡ uma faca rotativa:montada no traarporr a naw os
**amo
Vd0 Ogna joitiret e de &ire /lio; • meios para fazer girar a faca
ba mire *em la IIni paid a da prOrioaa ,,alooinaOe te rotikeim.do imaitmeaa.

ip erfeiçoaáento em sistema de untróle no temperatura ov NO
bértor elétrido; ou similar, compreendendo nn sanear 00 1300120~.
4ue tem rapar de condutores el g trieet acarados por Vaia Guiara ai
teria que 4 eesencialmente um isolador ás teMperaturar AME% da 3

dre~aaele a, aftat to OiXO :Ume

VSrugh o um slonduáo a temperature tateada, t

•

kEIVINDIcACONS

ua Indarluptet 40 _ia

1/4
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W}ia elétrica incluindo primeiro e secundo contatos; caracterizados pe
lo fato de que ditos contatos estão operativamente ..asociados com prl,
FIRIr0 e segundo atnadores, ditos atuadoros sendo en:wgiaadma.para sn
char ditos contatos quattd,, na'n há r.ondu;:o apreciável at'cav4s de dita
camada de material e para abrir ditos contatos quando há condução a
wrodaVel através de C.ta camada, dito contréle ainda incluindo um @ircuito paralelo que inclue dito segundo atuador em paralelo elétriCo Com a camada sensor, ,,, circuito o...ctrico ligado a fonte alimentado& incluindo dito primeiro atuador -ligado em serie com o circuito.:
Uaralelo.
1na1mente, a requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de-Fatentes dos Estados Unidos da
américa do Norte em 30 de dezembrz, de 1965, sob o n a 517.598.
Ponte nQ 3. do

de 8 pontos apresentados.
fz 40,

As
AW,JB4.9

N'o

1,071

ra faca ficando Acoplada com a'temperatura ambiente atrav5s do
Una
primeira rosisiancia térmica, dita segunda face ficando acoplada com.
o e tenparatura ambiente atavés de uma segunda resist t. .ncia térmica, dl,
ta primeira resist;ncia,térmica sendo substancialmente'malor do que
dita primoira resisncia térmica sendo substancialmente maior do que
dita segunda resict;ncia t'rmica, no . qual ditos condutores tra parteS
• igidas com subst:Iftcialmonte o mesmo com primento em um lado de dita ...
bales, substancialmente em =inculo roto com a superfície da mesma, dito
conjunto elorénico compreendendo além disto uma chapa termicamente .
condutora de material eletricamento isolante montado nas extremidades
de ditas partes rígidas substancialmente paralelas com dita base, dita
2hapa ficando num térmico com dita segunda face.
A requerente reivindica a prioridade do correspondonte podido dana
sítado na Repartição de Patentes franorma em 7 de outubro de W500
O n9 34.127.
:tento na 1 do total de 2 pontos apresentados.

r '

izz "
t2.71 t

*ip, 27
NIKO)

24 1 I 1111§
2.11 t

les.1

L-

441,20 NO 183.060 de 21 do setembro ao 1966
Requerente: NAN011 VEIC:1 - SZO FE=
WiVaéal9 da invmmção g n APEE222Jeúml.NTCE ES1 PRENDEDOR PARA. PAPEIS 0
IVINDICAÇOES

3.- Aperfeiçoamentos em prondedor para papéis, caras
Qerisadov Par uma placa vortical, provida do uma tampa abaulada, foz
RUO, 1= calma cosa abertura inferior eendo no interior da caixa,
l'aiBPOSte, Ao maneira solta o em posição horizontal, um pcaueno cil#
Ponto na 1 do 4 Pontos apresentados,

TERMO NO 183.561 de 11 de outubro de 1966
Requerente, TELEFUNKEN PAZENTVERWERTUNGS- G.M.B.R. - ALENAR
Privil4gio de Invenção "MPLIFICADOR ME ALTA FREQU2NCIA COK CIRCUITOS
CONDUTORES"
PMINDICAOSE

Amplificador demita frecniánga com circuito condutoro7 sintl
niúVels 'Por meio de díodos de' capacidade, caracterizndo polo :ato
que em serie com o diodo de capacidade se acha ligada uma indutividai
de em serie, que apresenta, juntamente cwe , a indutividnde prOpria da
diodo de 'capacidade, como indutividade total um valor tal qua a ro o
-0161cla do circuito de ressonAncia em sárie, forwr.cla pelo diodo do ca
Pacidade e pela indutividade, se situe fora da res pectiva frequ.SnCe,..,
do circuito. condutor.
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do corrospond;11
te pedido depositado na Repartido de Patentos da Alemanha eux .13 do 6
outubro de 1965, sob o n o T 29.965 13d/21a4, p/pontos 1, 2 o: 4, 3 OW
, 8 de junho de 1966, sob o n o T 31.320 Ild/21a4, p/pontos 3,9,6 0.71)
respectivamente.
Ponto no 1 do total de'7 pontos.apresentadosJ
15 13

gewo. fia 183.478 de

17

de Outubro de 1966
OeqUerente: JEAN EME o E0CE8 ClIARTIONNIER - FRANÇA
thiVilesio de Invencão "CONJUNTO ELETRÔNICO ThMICAMNTE ESTADILIZADO
7

2EIVINDICACOES

Oh conjunto eletr8nico caracterizado pote fatO que 410 canora
631e2 uma bases polo menus um componente de circuito; .Um suporte de
ateria termo-sensfvel 'Apresenta:ide tia *Ido ambiento da resistenek
adel4trica numa classe de regulagem situada em ambos os lados de uma
Welparatura de referencia critica) dito suporte. tende uma . primeira edMategunda faces, dita'primeira face ficando num contato *Ureia° coa
et% componente do circultol.mia pluralidade de condutorom de corroei:* ditoma mobtadoe maaserIferia do dita base; meios liando dito• eOmponente . de eirotito. e a.prineira e segunda faces de dito suporte tedmOreft ft *errante elíttlea, dita prime,
.111ffiefilegigan

9

12

2a

kl

2840 fio 183.777 de' 19 de outubro de :1966
Pequerente: . CATERPILLAR TRACTOR CO.
Erivilhio de Inceng4o "CIRCUITO DE MIO BIDRADLICO PARAWORPUÊ
cliP4D0.54
'341VINDICACC/48

1 = cirotito de freio para dois veicUlOa app3.a400 laX4 090q80.
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do extromidade, em crus ou multildhadaquainc1m reettruntild Opea.
teo, e intertaIadamoate, /6buloo °poeto% cada um doa quais; RO Ox
tendendo: radialmente a partir do eixo de roço, o dolimitadem por
terminal livre, cada um doe refee“oO 16bulea api-coantanda par de
'foicem laterais, uma dna quaia conatitui a drea de inato de ataque o
a outra' face lateral a (iria do apaio de fuga, ambna cmano &reta de
apoio icaalinadme nas extranidadaa do terminal livre do ldbulo; C
diapositivo para ~altar a poça-tbra, comproondendo corpo da placada adquiria operatris, girável cm . roder de um eixo de rotação; par
de moioe mévoia do 'sujeição em um lado do eixo geométrico do eorpO,
da placa, e um ~indo par de meioe móvito de oujeição no lado 00U.
trdrio do eixo gcamdtrico do corpo da placa, cada par, de M0100 . de
ujoição móvel ao longo do uma cc.._Ide circulo concintrico com 0
sancionado eixo goomdtrico para a aplicação de fOrça de suleiego
ama drea do apóie dó ataque e a uma drea de agito do Mss. de UM 16*.
bulo da extremidade multtlobada, numa direção normal relativ0Men150
Ao eentido da oxteseio do lóbulo; A poios euportadoe pe10 corpo da
placa para doolodar a sxtrcildada multilobada por aplicação do drs

Conjunta a partir de qualquer de duas estaçlies operadoraa, Caracter1.
sadapoio.fato de compreender freios hidráulicos de serviço em cada..
teícUlo, um circuito hidráulico de pressão separado em cada veículo,
Uma válvula em cada circuito pare dIrtgir presão . para os freias pe,
engatá,los, um circuito mostre-servo comum a ambos os *veículos, in aluindo dito circuito mestre-servo um pistao ser1ro para cada ura de
ditas válvulas e um nisto mestre, operável a cai-Circle qualquer eSt4
gâo para ativar os pistões servos para abrir ditas válvulas.
Reivindica-se a prioridade d'ø correspondente p' edido depositado .
l erica, em 23 de ap
na Repartição de Patentes dos Estados, Unidos da A m
tubro do 1965, sob no. 502.916.
Ponto no. 1 do total de 6 pontos apresentados.:,:
50
60
_1.

opas sitia torminsio doe idbuice que oe opilem, e aUportadoe Pe100 me"
100 de aUjeição a fim de centrarem a . extramidades multilobada
tivamente ao atm.° de rotação do oáwpo do Placa
Ponto n o 1 de 15. pontoo apresente

22110 No 183.816 de 20 do putubra de 1966
A
I
ReqUereAtei CORREU AERONAUTZCaL 1.1150B4=, tNC E.U.
Privilegio do "lavençg or "DISPOSITIVO MEDIDOR DE TEMPERATURA DO 8UPORFIOW
REIVINDICACOES

1 • UM diapositivo medidor de temperatura dl superfina, comprei:Ia
dando um diapositivo detectar de temperatura que inclui uma parte 010
onwa em contacto com uma superfície cuja temperatUra vtU mor medida 0 é
alopoeta pura gerar um sinal isensUrável mo resposta a toperatura afite&
toda, oaraoteri zado por compreender um dispositivo de resposta, que 1001119
cola*
%a diepooltiva termoalátrico e um dispositivo aquededor sab00 Ma
00adutora de' troca de calor um com o outro atravis ! de corpo° a6lle08 . eg
contacto direto e do morno modo dom o citado dispOsitlea detectar ao -Omporaturae, disposto para aquecor por condução t4rmica o oitado diepge
Ottivo detector de temperatura de modo a eliminar o flUxO 1Lqiide ee eei
2.0r entro o citado dispositiVo detectar de'temporatura e a 'Atada 6npeTo

18;5.117 de 6 de Doembro do 19,56.
Requerente: BORG-WAPRE p 00rimpArrou_2,u.A,
8randlógio de Invenção. "n0=n0
FRIViD"

ticio quando . a citada parte entra em contacto com citada superfic464
Reivindica-s. a prioridade do correspondonte pedida, dep0Oitag@eo
o de Patentes dos Zatadoo Unidos da America, mr, 23 e8 OUWW0
Repartigg
ot
Ofie 1961, tob m 19.604.
Ponto no 1 do tOtal de 16 pontos apresentadOs

AeivindioncOes

UM maosnismo de 1'r:14:c tendo Um eixo de movi=
oarnoatizado pelo fato que ?ilc compreendei . main atra t Oried eSm
/M540 tende 'inc primeira parte e wac ceaurxda parte actaptu4t/2 Eà
Wa UM MOViMaUtO sitiai para promoVer o'interengateo P elo manTSJ
Md dos ande partes tendo urna Guarnic. ãO de friçao levada ~629
mofadas eldotioae no mesma, ditaa adotni"de flenndo adaptadd0 Wg
ra Serem eubstanolalmene namionadas quando ditas portes £10.1M5
plenamente interengatndae,exersendo aseim uma farsa de range
xlmá aBbre a segunda parte de ditos meios de frição tendendo 2 c>
impeli-loa paro longe; meios manuoUltate a0iOnadoa mOvais ontrc.
Uma poeiggo de contato 'N5 meils de friçgo , e uma posis .rio de a069.
gata doo weice de .fricão; meios elkho00 Impelindo normnlMentO o.
ditos partdo para o ínterengate, dites inalou 01aaticon anotei 2 .

ORRWO gt 16)491 et 19 de outubro de 1966
~wenn, , JAcr N. SIM - ZbDOU
,loxmAstleig0
Egivílí gio de invonoio; • Pa0cEss0 5 DISP0sinv0
C46-03RAS IS PLAUS DEIM406110 OPERMZEP

paro exercer uma terça perpendicular com dito eixo enquuntO ggOagl.
PeateMeate adàgoón :dee de ditas partes; e mudas de transmits% @e0.
aro interligando ditos meios manunis cOM.ditoe meios elgstiCON

REIVINDICACOES

Prooemae e ciepeeitivo Pura a 1E114.140 de Ma,'
mdquinat operstrisea, caractenitadoa peia ORte
de
placas
abrae de
gas
O. emeto tanderw peça-obra a ser Moinado to odsuina ope trá498 .
-

C g098 . de Sr43â0 todat em v p1ta de uma artioUloglie morwu aai,.
o

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

2184 Segunda-feira 10
te doa naipe de trapo:ri:mão

ligando .oe meía d4

friqh.nOm

dita .

WtieulagIO Onde efioiente para reduzir a perda de Movimento gi.

CU% da Orga de replio de
gaRIVIO ' ditO

ditas almofadas em volta da a'rtioula.

MOIO Manual é movido pari aproximar-se retamente-

laRHO Ra 184,068 . de 26 de outubro de 196A
Raquerentet SANES% TURUR & COMPANZ (SALPORD)

uivinicAcoas
Uma unidade para maquina de chamuscar, dita unidade

20iVind100-se a prioridade de correspondente pedido de
dendo
em 8 fin Dezembro de 1965,sob o n o 512.442

'MURAR*

Privtiegio de Invenção "UNIDADR PARA MAQUINA DR CHAMUSCAR?'

da p0.9aO plenamente deseasutada. -

peitado nos E,U.A.

Maio de 1971

12111 quadro

com uma pluralidade de p elos de sustentação

rompia:10y
da pano n

métuamente. espaçados montados transversalmente no quadro, earaoteriRd

Ponto.atl _l. no total de 14 pontos apresentados -

da pelo fato que ditos ele mentos.ficam dispostos em

relagh

entre Oí3

de tal modo que o pano pode passar por cima doa rOlowformando um 11
de bOlaae dom feitio em v invertido, Cada uma tendo Uma extremidade
a be rta e uma extremidade fechada e ambas tendo uma
parede de pano (:~

muni, meios montados transversalmente no dito quadro para dirigir

oa/o

para dentro da extremidade aberta de cada béláa e meios da extraqh 0
de gila situados de modo a recolher os géses de exaustão de 111U:1°109 e
de cada balsa.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente podido

aoa

positado na Repartição de Patentes Japonesa, em 11 de fevereiro do
1966,

sob n o 7757/66.

Ponto n5 1 do total de 3 pontos apresentados:
42

TÉRgO I 185.187 de 7 de Dezembro de 1966.
~evento; DUTTNER-WERKE AKTIENGESELLSCUAFT-Alemanha

Rrivilégio de

InvençUs "DISPOSITIVO PARA SEOAR'E REFRIGERAR

AgrO4R.DRANCO EM CONTRACORRENTE
Reivindicacães

1-Dispositivo prOPrio para secar o refrigerar açá.
par brando em contracorente é constituído por um tambnr de -/
Deaagem, com tambor de refrigeração com o mesmo diâmetro, firaemente conectado ao priMeiro em forma de um único tambor rota
timo contínuo, cara,terizaUo pelo fato de que

O

tambor de seca

aem OO acha separado db tambor de refrigeraoZo por uma parede,
que possui uma abertura central e,.nesta, uma camisa que termi
aa eM forma cOnica ou piramidal e serve para a transferencin.-

do

agUcar, âogado

rr meio de pás meeâricas sôbre a camisa, do

T4RNO N o 160,575 de 2 de julho de 1964

tambor de secagem para o tambor de refrigeraçao, e, ainda, pe.

Re querente: WALDEMAR CLEMENTE . SãO PAULO

10 fato de que, no lugar da transferância, o tambor de secagem

Privilegio

de Invenção: "Odd FERRO ELÉTRICO AUTOMATICO"

BkuMisà£14

GO acha provido com aberturas pare a entrada de ar quente, e .

fa tambor de refrigeraclio com *aberturas para saída' do ar frio,-

.

Novo ferro elétrico automátice, caracterizado iniCialMeato

aberturas essas circundadas por félivie espirais essencialmerite
conheoidaa o por uma caixa entacionária para a aduçáo e remo-/

pelo fa t o de a baSe, de configuração usual e pe q uena altura, ter a

e'do do ar.

dotado de duas reentrencias laterais, substancialmentetrapezeidals.c

parte posterior com aresta suavemente arrendondada,

e

O

o bico antorio2

e alongadas, base esta acima da qual localiza-se a capa do ferros, do

Ponto n 5 _1 no total de 2 pontos apresentados

configuração axmpanhaado a daquela, apenas proptando-se para aleM dO
seu extremo posterior, dita capa tendo altura suavemente decrescente fl
extremidade dianteira para a trazeira.
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.
4

/4
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ORNO N o 185.248 de 9 do Dezembro de 1966.
Aequérente: SCOVILD DANUFACTURING COM,LNY-r.J.A.;
Priellágio de Xnvenâao: "APE2FEIGOAKMITO3 EM OU R22RENTP"

W.MISTURADOR MECÂNICO°.

iate para posicionar a aba (3) e evitar qué a mosion attia dd elo o cei
po (1) sendo na ába (3 fixada a mos m
. a, e o eixo (2) podo &ar alada,
%ela °iro do corpo (1).

ionto n* 1 do total de 3 pontos apresentado..

Reivindicações

1-UM mieturndor mecnico provido de uso espg';.Uia

mehutien pararemover ingredi'entee das paredes do recipiente dolnisturodor e dirigi-los para o . agitador-cortador do misturador
rem interrupçao da operação de mistura, edo tipo:que tenha um redipiente do tapo aberto, _e uma tampa removível; vedando o to ao r€olpiente, caracterizado por uma espátula montada no real
piente sob o ampa, e meios para girar a espátula enquanto o tr.i2
tUrader está em oporacSo e a tampa no lugar.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedi
dO depositado nos E.U.A. em 15 de Março de 1966, s' ob o n o 534.352

p onto n 2

1 no total de 10 pontos Upresentados
45

Tânia N o 160.667 do 6 de julho de 1964
Req uerente: PILOT PEN DO BRASIL S/A IaASTRIA S

MELRCIO SKO PAULO

Privilegio de Invençiro: "NOVA'DISPOSIC :O CONSTRUTIVA 34

RSRERVA.Milan.

9E CARGA DE CANETAS-TINTEIRO"'
REIVINDIpAWES

;

7

;to

_ fj.p)

1-

disposição construtiva em reservatOrio de carga de mi
caracterliado,_ por compor-se de deis t eservatOriod, 0011

Nova

formatos e funções identicas, sendo que a. extremidade *poste parede.
!dam NC 160.219 de 27 de fevereiro de 1964.

kequerenter JOXo TEIXEIRA SOARES - SJO PAULO
Privi/tInOo de Iovençao: "ORIGINAL ENVELOPE COM CARTA0 PARA TRANSMITIR
OUNPRIM&NTOS,
AÀIVINDICAcOES

do fundo de cada reservatdrio e provida de encaixe circular, adndo
no seu interior este loc a lizada membrana de vedação; pelo fato
date a
encaixe circular ser ánca i xável na e xtremidade do tlibulo acmuoi.oantte
com a pena.
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados.

a - Original envelope com cart g o pare transmitir comprimentos, que

Pio.

no Caracteriza essencialmente por ser constituído , de um envelope (1) a-

e? 2

numa das extremidades havendo nume de suas 'faces uma configur a ça'n(2) de um sem4fOro com tra' s furos (3) n as P artes q u e co rresponderiam ;'ts

berto

luzes do , semanro e ; constítuido por um cartão (ia), um pouco mais comprido que. O envelope (1) com s tre' s desenhos estilizados (5)4 ta) • (7) vg
presenteado Cobrulho pare presente, bolo de a niversário ent wieguer ou-

Ág

tro eonvenlente sendo desenno (5) superior de cr verde (63 cestral,de

T gâWO n a 160.766 de 9 de lulhe de 1964.

~nele e o detento (7) inferior de cit. vermelha • dispomos Oe à& acre que cede desenho fique na altura de um dos furos (3).

*te querentet *

a;

!tanto et 1 do total de 2 pontos apresentudOs,

A. FABRICA

DE 00iSAS LTDi. - BX0 NO10
4ode1e Ind uatriel: "YRAVESsA Aft TORNA Do lugh pgmlág

41004

PIV.P.IDUASZatã
1 -kreeeoe. sed Poriak de itera prsivide de
lenço, anYddlialftiffigh

reta de ee Oreeenter eonotituide por uma lániae de1ga0 ihntrdo
awo••a• sei c onttrffid perimetrel de um g emi-a ro apr
fa1didlentel1/2 dimp
AR Asse 91A* ee aohe •neolvide pelo bordo frontal IN
mok atue tufkmagg
Ib. • .0•311-er•:
•
Yonte o* 1 de total de 3 pontos spresen'tedele
1~0 W o l0.278 de 5 de março de 1964
Xequerente; PREDERIC0 CROOE - SIO PAU/
,Yrivilegio

de invenção; "NOVAS DISPOS/Ç0mS EM EpPORTE PARA MESA GI1AT6'

nie
LLUVIIWIC,AWES

Rev a. s disposições em suporte pare mesa orat6ría,
que oe cereci.mrize, por ser o suporte donstituido por um corno (1)
com a configuraião de um cano cllindrico, metálico, que tem encaixado na sua parte su-.
'seri= na ei xo (I) com aba (3) sendo o comprimentn do eixo (2) o enfio},

unda.feira 10

DIAMO WiltYtAL

Scçâo

Maio do

-

Th19 Gr .160.847 do 14 do julho da 1564
_
'Requeronted MARIA DE 1OURDES FEE-HEIRA - GUANABRRâ
P'21V44i0 de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PORT-CHAVES
efflar215L0F15
., Aperfeiçtamentos em port-achaveS, de formate Stitstdd:1106
CO retangular, construido preferentemente de material- p1eatiC0 MaleÊveiv
Caracterizado paio fato de ser dividido em tres secgaes de mesmas dia
eões $ tOsdas substancialmente , retangulares, sendo dita S000.0 (Mitra 6g,
'-tMa em. sua extremidade superior de uma placa, preferdntemente metttlicsi;
provida de/ ganchos.para sustentação de chaves, e • sendo preViste, youéo
baixo de dita placa, um cartão com indicação cie nome, ender4e etc .do
}ossuldor do porta-chaves, convenientemente coberto por um onvoltOrio ' 9.

moa eoWlo Og 2.1 de dezembro de 1964 9 sob si g 417.70
ponto ao g. do total de 24 pontos apresentados.

9

*!

0) .....
il

:-P

1

Fle,/

61

2

•

elástico transpadeute, e sendo previste, entre a dita senão centr al de
Uma seogNo , latera4 uma lanterna.
Ponto no 1 do total de 3 pontos apresentados.

W71

1--P

hl

1 .4

l'

I

1
.

L,g

-

.
Poi

Y
..L
g

,ilr-,

T 2aMO No 1 1.1. .694 de 9 de novembro de 1965'
F.-guerene: I2AHEL NUNES CAMPOS - OUANAHAR&
BOd'elo Industrial, "N6V0 MODUI DE ESQUADRO

.

PARA OORTE EODSMAo

R.EIVINDICAOCES

1 - UM esquadro para corte e costura do tipo em gue o33.a1106
perpendiculares eâo milimetradce, caracterizado pelo fato de SO2 O
terceiro lado (5), em curva cóncava, destinada 'à marcacgo das linhaEQ
laterais das blusas 'e quadris, sendo ainda que, internamente,
dit0

4/3.213 de 16 de setembro de 1565

triÊngulo apresenta dois cortes, cujos contOrnos curvilíneos (2 e 4)0
(6. O 7 ) 1 Servem respectivamente dá guias feitura das cavas da freps
ta e das costas,
Ponto n 5 1 do total de 2 pontos apresentados.

Aeq uerentet APARELHOS EINSFELD LTDA. - R.G.D0 SUS
Vxívilegio de Iperong ã o: "APERFSIÇOAMENTOS EM PANELA DE PRES8K00
REIVINDICAÇUES

Aperfeiçoamentos em panela de pressão de tipo equipado oUla t52
pa hermetiCamente fechada) com válvulas de segurança e , podendo tez! eine
da alça OU pegador e cabos laterais, caracterizados pelo fato as a pamed
Za ser provida de uma cáMara intermediári a', convenienteme n te preenchido
.

com areia ou outro Material incombust{vel.
-cato no 1 do total de 3 pontas apresentados.
2

TÉRMO N i? 175.297 de 25 de. noveZro de í965
"Requerente: DJALMA DE OLIV., . - SãO PAULO
Privilágio de Invenção: "N6V0 TIPO DE CADEIRA DES,IONTÁVEL%
WaVINDICAOES
-

ARED

no 175.601 de 10 de dezembro .z 1965

Requerente:• PBITI1P MORRIS INCoRPORÁTED Privilegio de Invenção: w4I,E1,1" SNWSMIO PARA PRODUTOS DE FUMO"
REIVINDICAcCHS
- da elemento-envoltório para produtos de fumo, caracterizado por
Compreender uma peça virgem de material, constituída por uma pluralidade de camadas, pelo menos 4,r? dar qua 4.v a uma camada hidrófila, e no má,
nino uma das q uais ó uma camada impermeável à água, cuja peçai então
tobrada,.e provida de uma pluralidade de juntas ou costures, no sentido
de passar a . formar um olemento envoltório ou de embalagem, dotado &Vou
interna e externa, elemento esse, nãO tendo camadas hidrefilm
1.4e estejam em cohUlto com a atmosfera confinada pela.cifta superfície
Interna e . com a ' atmosfere que envolve a referlda superfície externa.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedidodepositádo

Novo tipo de cadeira bemontável, caracterizaao por seus p(k)

• trazeiros terem em sua parte superior, os fulcros de apoio a articUla,
ção com o quadro horizontal do assento
Ponto n5 1 do total de 4 pontos apresentados.

FigLi
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IMMO N o 174.062 da 15 . de outubro da 1965

TÊM) No

164.7a0 de 25 de Novembro de 1964.

Roquerente: SURKANN INDÚSTRIA R COMÉRCIO S/A . SEG PAULO

&aderente: SEVERINO PEREIRA GOSTA. ..GUANABARA.

Privilegio de lovençãot "APETRECHO PARA USO DE ESCRITóRIOw

Privilegio dcrInvençaa: 'UMA VÁLVULA DE 0 00anSLE E INDICA:g°
ÉdoMaa
OONJUGADA A FREIOS,DE VEICULOS E OUTROS FIA':
. Reivindicacgal
1-ta valvala da contras e indicação elatelota eoaàugada
R freios de veículo e outros rins,
canstataida, poa moa oâmaa o1441
Orlca o= meios de ligaçóo ou acoplamonto s Oversos dispositiVONqUe

REIPINDIéAGOES
1 . aPETRECHO PARA USO DE ESCRITÓRIO, earacte4aado por diePOr na
Par to auperior de uma regua, uma bainha para introdução de um •ortador/
de paPéia, e ainda por ter disposto na lado corrospOndente.a namora:M/
da regas' • davidabents incorporada uma lingueta sobressaindo&

NO caracteriza por possuir atarrachado a seu crapo,
um membro eeia.
ternamente, eq uipado de um embolo conjugado
lor arimeato . 00m uma enc.
fera Mantida sob pressa° de u l à mola que, quando pr
essionada ~Ga.
0Ontót0 aletrico p roauzindo incandescencia de uma

fa iégua.
iNdeo ponto apresentado.

1;Mpa8a ou adro.,

de airene, em painel disposto am local a prpprladf),
cos a ijediaaaaf do

ponto inutilizado..
'onto a g 1 no total de 2 pontos apresent.dos.

o
o

o
e
,/ 4t rt/ Afia

1:0 74

WIC.4

111

TERMO N o 183.507 de 10 do outubro de 1.966
Requorente: ING. C. OLIVETTI & C., S.p.A. - ITÁLla

.s• -n g'

Privilégio de Invençáo "DISPOSITIVO DE CONTROLE DZPOSI010 COMPREENDI*
'ao UMA UNIDADE DE INTERCALA910"
PIVINalC4CDE6

rumo

/Á!~

176.772. de 28 de janeiro da 1966
Requerente: WALTER gJADROS RIBEIRO - BãO POLO
Na

i

Privilakic de InvençAo:

'1 - *DISPOSITIVO DR CONTRÔLE DE POSiaãO cOmPRI3ENW I D0 UMA UNIDADE
De INTERCAL0010", quo 80 caracteriza eseoncialmente p or Pallio ldhaT 4
parte móvel de uma máquina de utensÁlio, ou ale .tuti aquipamente 1021012*
te, ao longo de'vm ou mala eixos, alimentado por , l uma unidade de pra

IIPO DE PER3IIM.
RBIVII.DIÇA,OEs

1 - Novo tipo de persiana hor j zentel, chracterizada por a euetanti
alo das laminas ser realizada por vários , pares ae rios de meneara

metrtuai oomo náilon ou outros, p n wie , teJ
•e,rdee de uca pai= amara.
or, e cada fio tem, a espaços regrlerer,, erot;ueerlincle l ialoadnd °ligas e

da posiçães ~continuas,
grama, qUe está apta a abastecer -ordene .
eoapreondondo uma unidade de intorozilacAo, que opera aoumulando 1A1,111
mentos do posição, durante sucessivos ciclos de intercalaalo, a 240a.

taa cla dtimetro um pouco maior; cada lánina 4 Jotade, do modo eapagadotds
diminateo rendas em ambos os bordos ot.oetes . eacin uma finalizada em-abortM

rido unidade, ahimentado, para cada um 'doe raferidoa xxixat#1mamwww
aleitada diferente, apto 'e exacutar o aeroriao p+idionamen40, aawaoaa

de suatentaaão, que fica finalmente- seiadc

risada polo soma do incromanto de padição acumuTado furao4o ea&A'atiaa
elo de intercalação, ler variável de M9dD a aontrolar a veloOddadd
a aceleraqã o da parte móvel, ao longo-de-sou pAraurao.
1 requerente reivindica a prioridade do oorep anden4e Pedida do.
poeitado na Repartigão d4 P atentes da Itália, eeia 3 de aottaboa,&'

9

ra situada no lado interno, e, az cada fenda de lómina paina. 0 Ogto gaga
41 VuSSUnto numa abertura da
lâmina, a qual fipa assentada em alma de pelotan Son OitOG .too do omotak
tapo.
Ponto n o 1 do tola"! de

deresdreos.
,

7
ç(.
LO

4a/4.4 0

1965, sob n o 20.440/65.
Ponto n 2 1 do total de 17 pontoa apresentados.

f
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Mald de 541i

alho de

(Difama ownsTEAnou mtage4, Via^ km

MAC atoaffg IIDISPo'à IMO DEOcavánA PAZIA, (Men na

Man"
Apivindicacae
•
41104110Dit1vo de segurança para geonligoa LÈc írefOgtotia
kikenfititild Ide teto de se apresentar por Lee 'tibetat amolde epi ce
OCelie ~nadam abertas * contendo. no si% fateRtin
410%210ade de medrio,
to:tal de. g pontoo apeenOktoRo
rodo

Ws, e ereoaateelsedo eseencielMente pelo feto de oada Minha doo do%
da acompanhanda paralelamente g ene laterais, de dote brailos artieu14
vela Ouja g OXtremidades extremas se conjugam aos l'es, ~tanto QUA
extremidades internas se unem por meio de dobradiças a uma haete veva&
cal, hp atea OD4aa lia volteando a mesinha inferior Ge Unam me gentido.
longitudinal do carrinho; pelo fato ainda dos e xtremos,superiot,00 dá»
asas haste pOssuirem alças pegacoraa; pelo fato ainda das maninhas 0
acharem-se selfdamente afixadas R.Wn(b4 braços pa ralelos, asMuanto
os outros deis braços paralelos são dotados de suporte° angulam Pain
apoio das prciprias meeinhas, e finalmente pelo fato do noa pOntoo de' 0
.artioulação doo braços paralelos superiores' oonjugareM-NO outros dota
braços artieblÈvels obliquos e oonvergentes inferiormen0 ate notrem-é
se a parte inferior das hastes verticais por meio do dobradiças, o dcf
maneira tal que os braços paralelos e obliquos executem um mevímon,t00
parelelogr;,Mico de, abertura e fechamento,
Ponto a s 1 no total de a pontos apresentadoso

Eg 1744.30 dg 31 . de " 3aneiro de 1966â

EuqueronSe% 'OMICA CORP9DATION,-E.U.11,1

ibuDiesp Neligoz LAMINADO DEMIIVO moonet DAz,
ReivJAdioacge:1,
, Z-Zessinado decorativo termofixo e proceSso Para prepa2CAM
àpâao. .eau p paUenas em sua sáperficie cem texturas diterentospganstorâ3
t3W/"O po2 COggreonder a preparação de um conjunta &a 'prza da Pilha teadeo
'ohaptu . nao/Go impregnadas de resina termofixa; uma chapa decorativa iS14
'3VOgnadd oom rodas termofixa a qual é superpeOtd o cO1tte.t0 dI200.00OPI.
chapa decorativa; eirna chapa liberáltel imperfunda Dobre a qual
bgerposto DIAU;s44o perfurado, sendo a seguir o conjunto oonsolidado C2
eaw préssZo era tias estruturo Uni:gris, e a romã° da oima
bela coMO padre° perfurado da estrutura consolidada?
C) BeqUerente reivindica-se a prioridade da porrespendW00
000,1d0 .&OpOsitad0 na Repartiçeo de Patentes doú B.1740.013 O'êt) 12=~0
so do 196500'0 DP 3lkB
iont0 m I, no total de 1- pontos aprosentadoe,

T2RNO DA 177.0,7 de 10 de revereiro'de 1966
ReqUerenteg UÁQUILTee QUAMICAS MOWDO VA, E MUNA SLO mamou) gh
SX0 PAULO
Privilegio de luven9Ro "NOVO 1NJET0R DE (SUO PARA PORNOT

o

REIVINsigAsdag

nevo Injetor de 41eo para fornos, partioularmento fCnos eco
micou0 continua ou intermitentes, caracterizado essenoialmente por comi
'ander dnjetoros milltiplos, uma rede de oontrele elotrenSoo oonju.sado*
.nalisagUec para distribuigh do éleo, ligadas ao encanamento geral do 'N
o* provido de engates repidos, sendo Ésse encanamento geral ligado a um. =
tanque dierio* atraves de uma bomba, sendo ainda esse tanque dUric Uffin
do DO2 eua vez com o depesito reservatexio de elo% por Moio do tublag
' atm qm puem atuves de um filtrd, do Utin. bomba do um pre.acuccodor
61e04
Ponto ne 1 do total de 6. pontos apresentados°

177.077'de 11 de Fevereiro de 19660
gfig0
eacluordotea:JOSÉ MARQUES 0AmARINRA.-s5 .0 Paulo0
pgivi V 3,10 de nyetWot dum cAREnso DE cM6',
Rolvindiefrgen

1-Nevo Carrinho de chá:, que se constitui de dois planos OSi.
601AÉlal sobruostss no mesmo plano e devidamente ésgn aia6 Dor cuitse%
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• TERMO 412 162.696 de 16 de seteMbro de 196A
Requerentes FREDERICO RUDOLF0 WICZIO g: PARANL
Priv11410 de Invenção "NOVO SISTEMA DE FIXAÇXO DE FACAS EM 2 PARA TEM
AO,

AE/VINDIOACN4

oi p iente e,

paia o "Nzteriox de mesmo taxando de'duae nmej0420 atrAg.
raia fixadas na parte interna e inferior da sobretampa ouseguada
parte da tampa, provida untralmente de um erigielo parer oatde dee
• produto em p6
ou-. em forma pastou.
Ponto :I Q 1 no total de e :Antas apresenta,

2. o Novo sistema do fixagXo de facas em e . para tupias, compreendel
Se Um bloco cilindrico especialmente perfurado o. com as bordas chanfradas

o oaracterizado por apresentar rasgos que nascem nes furos descritos . o partem para as bordas do dito bloco, formando encaixes para a IntrodugRoo
das facas; e possuindo, dito bloco, em ambas as faces, superior e infdlo
or, salienclas localizadas numa das bordas dos rasgos; o tendo, dito blo.
co, furos horizontalmente dispostos, localizados no prolongaemto dos dl .
tos rasgos, voltados para o lado opOsto -aos rasgos'e terminando na porgRe
media dos rasgos.
Ponto n 2. 1 do total de 5 pontos apresentados',
• figuj,
TERMO NR 148494 de 9 de maio do. 1965
Requerente: BECTOR OSCAR LARIN SIO PAULO
Privilegio de InvongEo "NOVO APOIA PÊ PARA

vafoutoãP

REITINDIcAccoR

NOVO APOIA PÉ PARA VELCULOs", caracterizado DoF 00%proesdou o
=R peça de formato similar ao de uma plautilha do calçado Oola duas ep'
reme dentadas, sendo numa das pontas providas do uma pequena ealignoLm
Ponto n g 1 do total de 3 pontos aprosentadose
.

_TERMO N 5 162,075 de 25 de agasto de 196h
Requerente: JAYME SPIGUEL. - GUANABARA

Privilegio de Invenção "NOVO . TIPO . DE JORNAL E APLICAM PARTICULAR DO
MO"
pEIVINDICA CES

1 - th novo tipo de jornal para efeito de publicação perfocia, vAR
Larmu.te ou não, caracterizado pelo fato de ser editado numa Unica ediqh
'Para cada visitante ou visitantes e por compreender uma felha em formatOo
comum de jornal dividida na sua face frontal ou,capa, em duaspetades fog
nadas transversalmente, a d' ita primeira superior destinando-se a recebero
n impressão do titulo, cabeçalhos, "Manchattes ll i e outros, e a respectiva
' segunda metade inferior ficando reservada para notici4rio pertinente ao
especificas da citada metadelsuperior

ditas "manchettes"
Ponio n 5 1 do total de. 8 pontos apresentados.

NRONDICAOCES.

E O II Ç ;!1' o

E X; T R
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DIAR 10
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No

SEU

TERMO Na 196.655 de .31 de Janeiro de 1968.
Requerente: CIA. BANSEN INDUSTRIAL . SANTA CATARINA
modelo Industrial: ORIGINAL MODELO DE OMINA

42

VisiTA- O

Rio

5 \C EN 1 TEN A RIO

TERMO N 2 153.343 de 4 de Outubro de 1953.
Requerente: ARTEZ WESTERLEY PRODUTOS DE BELEZA SA. - E.Guanabare

Privilégio de Invenç5o: ., WONTA TAMPA PLÁSTICA.
ReivindicacUs'
1- Nova tampa plUstica, caracterizada pelo favo de com

preender duas partes, sendo a parte inferior roscada e provida de
tubo central oca ponta cOnica', sue projeta—a r e para o'interior Qp rj

1 . Original modelo do crepina, ou terminal do tubulagRo do asp128
gel. e calque de liquides em geral, sede de dispositivo veivular impeditio
vo de volta do liquido contido na tubulação, caracterizado por ter extero.
=ente o feitio de pega alongada com a pante inferior em forma de cilino
dro, baixo, com a base infenor fechada, a borda arredondada e a p arede o
cilindrica configurada por trechos alternadamente fechados o abortos, coM
aberturas longas, verticais configurando o gradwamonto impeditivo da ou o
trada de Corpos estranhos ao liquido aspirado; pelo fato de, imediataneno
te acima do trecho grado n haver um outrv , trecho cilindrico de pouquisc
sima altura o de. maior dijmetro dogue o trecho Inferior, d9 modo a se ao
pregentar.como uma pequena orla saliente em relação ao outro, a, acima de
qual hioutro trecho fambem cilindrico, de maior diemotro, subatancialmel
te mais alto do gila c onterior, mas e - muJ."t menor altura do que o trechê
Cilíndrico gradeado InfOlor5, tendo mais ou menos na altura da linha mon
ana transversal hoilzontal, uma eérin.do.propOoa anfmlare g do modo oueQ.

' R 'a

". 210 Segunda--ieira 10
cat.

.-D!AREO

4.5f

.

• ,

iSe..,:ct

Kftaia

de

/SM'

•
o ultimo trocho . cilindrico apresenta-se som a parte superior de sua parei
'ãe externa facetada; pelo fato de ter inscrito na base superior do,áltimo
1
Cilindro um tronco de cone cuja base inferior tem diametro coincidente coa
co diametro do cilindro gradeado inferior; polo fato'do dito tronco do co- •
Effl qUe tem altura pouco superior ao conjunto de cilindros inferiores, ser
ancimaWpor uma gola. ou zona cilíndrica de pouca altura, acima da qual ãá outra zona de maior altura do que a inferior, devidamente facetada
!DeMelbanga de polígono sextavado.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados..

Reivtridica-sed'prieridade dos , corráspondontes pedidoe dspositc....;
dos nos Estados Unidos da América em 29 de janeiro de 1960 sob n g 5.379 cem 4 de fevereiro de 1960 sob-n o 6.644.•
•'
Ponto no 1 do total de 1/ pontos apresentados'
.3

7

4

I
74,
12

Á
' É38

E [G- 1

tr75

65

.51

TERUO-No 131.937 de 24 de Agente de 19O1.
Requerente: IUDOSTRIAS . MECÂNICAS DIAMANT LTDA.-Xao Pa"10.
Privilégio de Invenção: n NOVA PINÇA P0RTA-ELETR0D03

TÈMÀO 17 9 14 -j.165 de 19 de Setembro de 1962.
Requerente: CARLISLE CHEMICAL.
Privilegio de Invenção: " PR0CESE0 DE PREPLUM UM POLIMERO ESTA..
BILIZADO DE UMA MONO-OLEPIrA .1 . 03 2 a. 4 PiCJOS DE.CARBONOn.

ReivindieacZeo

Reivindicar:Zoa -

1- Nova pinça porta-eletrodos, caracterizada f
por compreender inicialmente duas liumiaas suporte, feitas em o /
aso ou similar, a inferior retilinea e a superior formada por -/
* deis trechos extremos retilíneoe . interligadoo por trecho central
em alça recurvada, ditas lâminas em cujos extremidades anteriores
e diretamente voltadas para o outrasãc fixados os mordentes,supe
riore inferior feitoe latão ou equivalente, e o mordente inferi' or sendo provido, em sua face voltada para o superior, de uma pl.].
validade de ranhuras ou canaletes, dispostas em estrela.
, Ponto no 1 no tota]

iS

1 (4 8

¡A

5 pontos auresentauos.

FIG.

TERMO No 126.112 de 25 de janeiro do 1961
Requerente: CHEMICÁL CONSTRUCTION CORIORATION
. privilegio do Inverego . "ArgamiçaAmENTos EM PROCESSO DE PRODUÇA0 DE UREIA
Bi APARALRO . PARA SEPARAR GÁS AMONIA PURO as UMA.
CORRENTE MISTA DE SÁS EFLUENTE"
wavirmiçAINQ

3. - Aperfeiçoamento em processo de produção de ureia, que consisto
co fator reagir, sob calor e pressão, amónia e dióxido de carbono para /
formar ama corrente de processo que câmpreende ureia, carbamato de.amánia
anGnia o água, decompor o carbamato de amónio em amónia ç diónido de carbono aquecendo o gás efluente caracto-lzada polo esfriar dito gás ofluento por contato cum solução aquosa de amônia ó carbamato de amônia d p moa que dita solução seja aquecida o, condensar uma porção de dito gá, e-/
gluentsiatr,Ásr os dita oolução, esfriar mais refluir dita corrente de
gÁs efluente residual, recupe.Ut nma,*orrente final de gás efluente de o.-

gálio iaenta)de diáxido de carbono', esfriar e recirculat uma parte do
solução para dito contato, e recuperar o restant o de dita solução como
OolUção aquosa de amOnia e carbamato de amánic.

1-Processo do preparar um po.tronero cul.a0111zaLto

de uni mono-olefina tendo 2 a 4 átomos de carbono, caracterizado
pelo fato de mioturar com a ps1.4=.0 um actabilicndor que consis
te em (1) esteres hidrocarbo halcaril silicicos de ácidos tio
dialcano-carboxilicoa Ouhemi-esteres de tais ácidos com alcan6is ou foneie mono-hidroxilicos ou (2) (.3-teres anil ou talonril =
silicicos . de compostos tendo a fOrmula sul COOR2 na qual RI um radical aludem) e R2 hidrogenia hídrocarbono'Jo ou talorlri
la.
Reivindica-se a. prioridade do correspondente
(lido depcsi'Jado nos E.U.A. em 22 de Setembro de 1961, so :o o
3.39.577. .
Ponto.no
1 no total da 8 pontos apraaantsdoe.
Ponto

pa

TERMO No 153.487 de 9 de outubro de 1963
Requerente: FRUEHAUF DO BRASIL arA. - Industrio de Viatures-G.PAW6
Privilágio de Inyen070 'APERFEIÇOAMENTOS 211 CARROCZRIAS PARA TnAl:s3okaTE DE CAIXAS DE' GARRAFAS E OUTROS".
. RSIVINDICACOU
.1. - Aperfeiçoameatos'en carrocerlas para transporto de caíras degarrafas e outros-, wserc6 montados saro chassis de caminhões. e seca

-reboques, do tipo em que a carroceria á formada a Partir de um qua 'doo de armação,-conelgurnda =dela planos simetricamente inclinadosem relação à linha central longitudinal, e composto por duas longarinas contraia, doia corrimãos lengitudtns i extremos, o travessas de
interligação, todos eles 'feitos comperfilados de chapa dobrada ou vj
gas.laminadas, 'cada travessa sondo formada em.dois trÊchos iguais o
alinhados tranaversa rm.n te, tendo altura. constante e dieposos inclinadamente, ou então do altura gradativamente decrescente dos extremo:
- laterais para o centro, e que são soldados, entre si, pelas extremidg
das diretamente confrontantes, bem como às leagarinas, que atravessar
'segundo perfureçaes adequados, e aos corrimb"e s' extremos laterais, caracterizados pelo tato de, sObre o quadro aciiMe. citada, serem aplicados e finados p erfis longitudinais equidistantes, de secção transversal em '.?0".:13 do "Émeca" in,7ertido, entre ()Ergueis são colocados et
tal. os 1ongi'..u3L-lais.compondo o assoalho, perfis ;otos ao longo dos .
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quais são colocados os Postes do fixação ou paredes de encOsto, amar-

TERMO N2 162.799 do 21. de Setembro do 1964.

rodos entre si por intermédio de cabos, correntes ou dispositivo aqui,

Requerente: HELIO TAGLIERE São Paulo

valente.

Privilégio de Iavenção: MOVO SISTEMA DEMOITZ0 PARA ESTOPAR%
MOS EM GEREI";

Ponto o cl 1 do total de 4 pontos apresentados.

4

Reivindiea4.4

5-

egMoianentoe aa t.
abra a ag
maço básica partioplariza -se por um ti eérie de fitas lurariam,:
que possuem as extremidadee duplamente a/queadas na sentido lati
rior em fornada " 3 ", tendo co terminais engaetados na araaga0
Unau
1- NOW sistema de molejo para

z/e2

4nr

• ume •

1,7

&Tr. IM

rol, caracterizado pelo gato de a fixação do conjunto

Ponto

ng

1 no total de 3 pontos apresentadas.

c?)
RIRMO NO 162.438 de 8 do setembro de 1964
Requerente: INVISTRIA DE FERRAMENTAS AG/COLAS SANAR LTDA.-SÃO

PAUL
Privilágio de invenerlo: "NOVA FERRAMENTA PARA CORTE DE ,ARROZ'

REIV1NDIOAOES
1 - Nova ferramenta para corte de arroz, caracterizada pele
rato de se apresentar por uma ltmina metálica delgada, estampada

: eentrante, sendo
no seu plano de-modo a formar fio de corte r

QUO

a extensão longitudinal: da nina se apresenta também sensívelmen..
te abaulada, e o bordo ' oPosto ao fio de corte reVirado.sôbre

.

si

mesmo a fim de proporcionar maior rigidez h 18mi4a.
Ponto ne 1 do total de 3 pontos apresentados.

-›*7.:§2/rad'
TERMO R* 165.122

de

e de D.;semáro de 1964.

Requerente: METALOROICA SOLAR ITDAe nSão Paulo
Privilégio de Invenção: "NOVO TIPO DE SAOAROLNASu
Revit
_j_ldjapaLes„
1-Novo tipo de ecoa-Alhos, Juraoterizado . pelO
TERMO NO 164.897 de 30 de Novembro de 1964.
to

go.

de se constituir em lamina metàlica inferiormente engastado.

Requerentes COMPANHIA SWFT DO BRASIL S.A.-S5o Paulo
' enç5os "APERFEIÇOAMENTOS EM TAMPA DE FRASCO",
Privilégio de In v

em cabo cilindrico provido de furo paseante e, superiormente
arqueando-se em par helicoidal formando saca-rBlhae duplo.
Ponto 14*-1 no total de 4 pcp+ogvapreeentados.

ReivindicacZes

,,,diekUt29
1- Tampa dm fruo°, Varaoterizada pelo fato de
ter oanformagto circular aberta em sua extromidade inferior e.
fechada em sua extremidade superior, em cujo centro h& uma se.
liAnoia tronco-4:1Jan que termina em um pequeno pro1bnamonta.
cilíndrico, ou bico, ter .a superfloie lateral exterior dá tom.
pa estrias ou ressono:: eorrilhados longitudinais e sua supei.
fiai° lateral interior uma rUoa e, em tErno da abertura na

-

.1

parte superior, que si comunica com a parte interior da sOl•an
cia tronoo-oBnioa, ter uma projeção anelar que se projeta paria.
baixo.

.

'.01110 n* 4 MO letal: se O .POntos.atreoentadoe,

1

a.

-42\

TERMO N*

163.515 de 21 de Dezembro dó 19eq.

RequerenteeDR, ANTONIO VIAFORA-S5o.Paulo
, Privilégio•de Ir.is. .Ação: "NOVA FORMA APRESENTATUA DE UM DETERSIVA*
Reivindidagie

1-Nova forma apresentativa de um detersivo, carac.
terizada:polo fato de ser uma conseaubola direta do eetade 6614

Maio de "i 971
0700

tio ao uotar,, , ente que ir-ermita r.nra,3-.L.s em fcm^a sa
r r l'ávcis n r, áTaa, ta.atca

v-:•tr

8; ; ;-2.3

T' .; :0tQ 1 ; !, .604 de 1 de fevereiro de 1965 .
0 r it=2; ACEROR JUERRA CORRSA YILE0 2 . Al20U10 V.,tAJOISOO ISRNAN
.
DES . R7.0 2.411-,;

") l ees da ac6r-

e, Q com 32 newnisidadca •

°rum ELE:FETO O/RA COIISTRUO3.0 E CORRIZPON
PARA arE' 7ANIAIMn TO DE PAREDES E ii1HIOS DE EDIFICIOS"

de Invenv'ão:

Pcmto n g 1 i t.1 e 2 I•nm oa
g2 165.516 ut 21 de D2;

IMI1INDICAC6ES

Requerrn .;;2; DAVID WJLE111-SE2 •Orrle
•

7riv1Iágio de InvoncE..ot 'NOV.2 1=3

mt.ros de edificios, caracterizadOs.7.2n2recaddraM inici3Inente o ale n' rou:o prNprJemente dito, forma
•
A r co.ccrato ou ouro mater'—il, ou de concreto asaocia
ar r,
masresl, pró - fabricaaa, tendo fenaato de preforOncia

Wrivo

do ou livro, caracterizado ,:zAo 2..cot .,a az auzz
p-lo •

un ous) , rioulado formando espaços r/t2.16 , ilares
dia do mos, sendo que a pácina de cada ;olho arIla-s.;

•

la peuuona ospec.sura, cmner's,afem, centena() uma arma-

ó.

ou apenas chumbadoros, com as punia2 de tfcrPo ou para
f cts c.. -tc,.jchtes dos bordeis laterais; a cais alucas, tendo dimor
SJ5:. ' 2 11t3 ,-,jcitss, sendo diEpo.;-r_s Q02 puros, de - 1/2 ou de cutelo ,

pela da ooneocutiva.
Ponto n g 1 no

" ,,tos aprorean2Ioz
1 de 3 1

.

t , t.de nn '222te ee

volt...12n ;are dr=o, ca fialoe onparpos-

513 capaz)

JULHO

9á

corraspond:nte má'cod.

ft . ,Junto de pârcües

.
1-

ilem.nto pc.ra eunleten,4c

5
5

exterac.) da parada, e delimitando intertamen

t.r colchEss de ar, isolantes da te.aperatura externa, os'
ay:ii • p)é.meleo tcmUm 32r cholos com concreto celular, cortiça ou
ou -U Mt.';_22_1 isolante térmico.

,

VulAo 112 1 do tot ,11 'hl 6 peutou apecuentn'ou,
CJ:5->2......
;Z5

C .. 1

rs,

cl; I
ir.;

12 ,-;---1 59
•
•

•

I ;

••''II.'ç..
'"--,-...,....
,....._._,„ /1
, ----,
''..-•'
.. . . .-- .
. . -••

I
ps

_ri.Orre9/
!eram° li g 165.543 de 22 de Dezembro de 1964.

-Requerente; Ima( VA.INDUSTRIA TtCST IOA DE AlITWATOS

á

São Paulo. .
.1'rivi.16,3io de Invenç'áo;"Novo SACO PLÁSTICO".
Reivindiot.t3es

1-Novo saco plástico, caracterizado por coa peça
Inteiriça de plastico dobrada de modo a formar paredes ants-/
p ior, posterior e laterais, dita peça dobrada seno recortada

na parte superior em forma de alças e eendo costurada no
te inferior, e na parte superior das alças.

FIG.1

par_.

p onto n g 1 no total dz. 2 *,tontoo anresentadoe,

TLIIMO RQ 176.055

do 28 de cenembro de 1965

Reoveien2, LtTOrIO FRANLaSCO LMATTI e ELIAS CALIL AURI- a() PAULO
Mccâlo I nd , ...t”ial "MOVA DISPOTIV:C . CONSTRUTIVA EM ESPELHOS
MIVINDICACORS
-

.

Dr;

BOLSO"

.

NOVA DISPOSIÇU CONSTRtTIVA i 6,51 . :,, LNOE DE BOLSO, co'llfstitede

caracterizado por um disco de vidro ou cristal espelhado
ameno
'oda por um anel de plátstico flexiVel ou borracha
dotada de flana

é

-3- voltada oara
lado de dentre e frontal, de modo'a impe.dir a sai.
da do etlelbe por osso lado .1 tendo, nu verso ums lamina do plástico
-h- cue impede a zaida do espelho oar§ traz.
o

Poni:o3 1 lo total ,le ' 2. :)ontos apresentados

Fl G, 1
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do per recipiente provido de tampa c&liea, caracterizem) P010 fate

:MIM 112 167.505 de 26 de Fevereiro de 1965.

que em correspood2nCia ao vertice.do cone da tampa apresenta-se uma

Requerontd: QUIMICA FARCACEUTICA GASPAR VLOA S.A.-Ceará

concavidade conformando calóta'voltada pura o Interior 2:dotada do Dom!.
-ano enifício Central.
Ponto n a 1 do total de 2 writos apresentados.

Privilégio de Invenção: "CÁPSULA PARA ENVASAR,ACONDICONAR E Mig,
'TER OU DEPOSITAR SOLUOES PARENTERAIS DE TODOS falli-UPOS E FINALIDADES".
Reivindicaçães

.5 4

, 1-06psula para envasar, acondiconar e manter /
ou depositar solaçOes parenterais de todos !' os tipos o finalida-/ /
den, constituída da uma cápsula prOpriamen4, dita de material -/ /
plástico ou equivalente, caracterizada por'ser confeccionada pe- /
la justaposição' de duas calotas esféricas iguais e unidas por , -/ /
pronsamento prrimetral ou moldagem mecânica n sOpro (Blow-Molding)
de maneira a formar duae faces abauladas, ' e por conter em todo .
• perímetro uma aba com rebaixamento nos lddos.
Ponto n 2 1 no tótal de 2 póntos apresentados.

CUM() lig 166.682 de 27 de Janeiro de 1.96,
Requerente: M1NáK0 NAKAMURA ESAKI-São

Privilégio da Inveaç5o: "DOTX0 REGÓLADOR DA

OINIIPA

DE CALCIN-

EAS INFANTIS, CUEIROS E'FRALNAS:1,
peivindicacOes.

-4;";./

•

1- Dobo regulador da,clniura de'odoinhas infentia/
cueiros e fraldas, caracterizado por un.bodo dotado dx, dóirofüros
paralelos, situados ao longa de linha median4deal, 1,-róxima a =n/
das bordas, e na borda oposta-de Outro orifício, em formada rasgo
aproximadamente de tamanho igual somados dois orifícios, que mealteia paralelamente á linha. ideal que ligaria os citados furos e.
orientado do forma que o diómetro ideal paoúante entre 94 fuoo
tercente transversalmente o citado rasgo.
Ponto n 2 1 no total de 2 pátos apresentados.

54'

Mamo N. 176.032 de 28 de dezembro de 1965
Requerente.: WILLIAM EID - SIO PAULO
Privilegio de Invenção "CORTADOR DE DOCE EM

MASSO

REIVINDICAÇONS
- DISPOSITIVO CORTADOR DE DOCE EM MASSA,

caracterizado por uma
caixa de madeira ou outro material julgadd cohvenínete, de feitio de-

paralelepipedo com as faces menores casadas, de modo a configurar um,
tubo quadrangular, tendo na altura dó ter ç o Medio uma série de arames
ortogonalmente dispostos de forma a configurar um gradeamento com as
malhas de determinados tamanhos com feitiOs rigorosamente retangulados
pelo faio de os arames serem mantidos esticados mediante estiCalores

configurados por pinos'ócos dotados de rosca externa e cabeça, por

on

são passantes as extremidades dos aramei 'que se fixam por meio conveniente na extremidade da cabeça dos Pinos, pinos esses que se rosqueian
externamente por meio de rosca que se sita na face externa da caixa
10 modo a manter apertados os fios de arame.
Ponto n e 1 do total de 2 pontos apriesentados.

FIGA
TPRM0 ' 11 2 174,285 de' 22 de Outubro de 1565.
Requerente: MARIO Cl5ERUBIN0 0-1,1ina9 Gerais.,
Frivil‘gio de_Invencãoi "L.LLIDOYO.
ReivindicaçUs

TERMO N4 176.403 de 14 de janeiro de1960
Requerente: TOMOTSU MATSUI - SXO PAULO
Privilegio de Invenção "PALITEIRO
REIVINDICACUS

1 . "PALITEIRO", preferivelmente cónfeccionado em plástico, forma

1- Nbulidor caracterizado por ser constituído de
uma resiatencia elétl:'ica metálica isOlada e diopoata no inte-/
rier de um tubo metálioo'à blingem,.tub,9 âoas . enrol6Io emespiral-no trecho médio e , dobrade ortogon eimente de wulo:a -/
";erminam num cabo
apresentar unidos 03 segmentes extremes .
, com uma parte fixd,.Ã rosie,
sendo o Cubo bipartido.- isto

I!
)çi-
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paa a/conolamil_
•
b) um doido.rolicarboxilica,
d) um 6leo de soja spoxidado, UM Sito do guino mOr
epoxidada, au pplibutadieno epexidade.,
e) um'polibutadieno terminada per bidroella, ça,
•u= composto glic61ico ou, polioxietilenico,
Zeivindica.se a pr£oridade do correspondente pedidt
der geltadubce.WW. em 21* de Abril'de 1965, sob o uP 449,875,
Ponto. r12 1 no total de 11 pontos arrebentadog,

eincla dobrada e outra starrechbaa primeira . e sendo a reafe
Ungia peabotada, ao Interiçor do olho,' a ua condutor dUplO
11. 0teaside de tomada de corrente,,

l

Tonto Wa lza t9td1 Ag 2 peão& aprOdehtddele.

,28POS. As' 15.969 de 23 de dezembro de 19.2 .
laquerentet .ANTONIO WBBEit CAMARGO CORDMIBO e PAULO CROWCALLADO SOUZA
.

DPROPPAI8
adio Ind
• uztrial

"Agramao Anuamo
1) VINDICACUra

1 Aperfagoamentos em agUiareiro. caracterizado pelas formas o.
trceigrres de suas pegas, conforme IP do relat6rio d , desenhos anexos,
Pont,. mP 1 do total de 22 pontos apresentadoe
--^iê551

warto IÇA 335.910 de 23 dd dezembsb 80 190
&aparente: NaLSON 'Man MARDI SX0, PApik
Prlyi gg lo dg InTengile Il daTAS gep osigne cOrisiAMMI ad04gaitifh5
TORNEIRAS"

•

ARIVINO/OAOUPO

IL. rumempqmosá çouswRRTIvAs nutuommiiLlamezni"
Empreendendo pescoço =tal nome& g bico, edic.Rmara imtereedikill
em que ee encontra sede para obturador, earacterligas. pelo fato de an
que o obturaddr se'apresenta solidário com uma haste que lhá. 8 reePelle
guiar e.que atravessa . a parede anterior do..bieo.ea PasiON0 elevXda
frestapdo a extremidade da haste sob alavança_artioulada Numadslignej,'
•,P aPtr0/ d a Part a ' suP erlór cloble9 1 .esta com . abertura.qta permiNs biL
"moagem de alga de nadiaado.que bloqueia . a.Movimentago da alayaneatiag
eionada, a qual:, para tanto, se apresenta dn dols_ajadidta eafericre
Web recurvados,
Ponto aa 1 do total: de 3 .p potau aPiessatadm
g

'aze 80, '.176.287 de 2.(7410 dezembro de 1965

IS

PAULO
809Merentei e0=BDADe BLETROMMINICA 018A LIMA, .
Privildgio. de Invengio1 NOVA DIOP05480 NAFIXAÇXO.DE TUDULAOES . E cOk.
MAM°.
DIUMNDICACtiaa

a.. efitva disposigh na figaggo de tübulag8es e correlatos - , cetra
ateria/Ido pelo fato de a extremidade da parte inferior recurvada de c.a
da atei= formadora do fixador da tubulação apreaentar-se
de bodo que ambas as.ltiminas, quando 'justapostas, ee.apresentam com.
'no trapezoidal, compondo ama zona de entrada, de menor 'extensão.
acestOr
Craque Co encaixa uma dunt; de aarto, em forma tamb‘m tnapLzoidal,pord
06,9 reviradas para dentro, e aa alla pontas opostap siíd retas e naval*

1,5

!RU

I1,2 2.7.35-5 de 31 de garço S) 1966,

Ponto nP 1 do total de 2 pontos apresentados,

Requerente: UNIROYAL INC—E.U.A.

Privlégio de: Invenção* "APERFEIÇOAMENTOS meompossOns ME
3I4ASTOMEROS"

L
ReivindiencOes
4.1fing composição que pode ser ourado coa um

pardii.

do OrAtluico a UM eitado elastomérico transparente, cuja composine
ção compreende uma borracha de terpolímero de etileno alfa-olefi.
'na e diolefina não conjugado, çZ .ditivo,.compreeniandot
o) no sal de zinco e um ácido carboxilinc orada/cc.,
-tendo pelt

Menu neis . átomoo de

carbono,

7
cerS'e

•

flo

in,rir

.

'1

•
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TERMO N a 176.569 de 21 de janeiro de' 1966
Requerente: ROBERT BOECH G;M.B.H....ALEmAidu,
Privilegio de Invenção "DISTRIBUIDOR PARÁ'í 4. hUISAS , DE ,COBBUSTIO INTERNA COM REGULADOR DE idiçí6

TERMO Na n6.616 .. de 21 de Janeiro de 1966
.Requerente: A. LUCCHESI 8. .0 CIA. LTDA. - S10 PAULO
Privilegio de Invenção "ORIGINAL MINIATURA REFORMA D8 TELEVISO COMA,
PRESENTAÇãO DE IMAGENS RELIGIOSAS E OUTRAS"

04,

RENINDIc4

de'lSonbustkintórhazám ragála401,,.
de ignião a baixa.presiiãO; rfenúÃus diafragMarab acha.Provide
com um suporte básLco fix do,c3'e Maneiridesfflontarelna salia:dddiE
tribuidor, caraóteri.zOdo Paibâto ' dó que' n'suporte áe ihtrodUX, én' nm:-.
dos lados, Por moio 4e Urna . linget4 emi.6aTanda:da
buidor, e se acha fixado do lado opostoipbr meio de nm.parofus02
caixa, do distribuidor.
Finalmonte, a depositante reivindica a prioridade do correspondan
te pedido depositado na Repartição de Patentes. da Aiemanha l, em,2 ao..
janeiro de 1965, áob o n a B 60. 432/46c ,Gbrao, .
Ponto n5 .1 do total ds. ,2 pontos apresentados..
71
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PIVINDICACOES

1-

P ORIGINAL.MINIATVRA . EM FORMA DE

TáLEVIsA0 Com APRE$SNT412 Da

IMAGENS RELIGIOSAS E OUTRAS",-.caracterizado por, ter a parti; correspOne
dente ao viddo do televisor formada de uma lamina de vidro, plástig0
ou outro material transparente adequado; o por ter_o'sen interior proq
Vido de fundo 'espelhado onde vem reproduzida Vistas da DssIPL Css, una
ou outros motivos;,e,por:ter disposto no.interiOr. 44 peça, por tráf
da lamina transparente, uma imagem religiosaión:outras, ladeada par
pequenos irasos do fiares artificiais ou .outros' -ornamentos; e Por, ter •
ainda a parte inferiár, principalmente
o
abas°, decorada com pintura,
N.issangas, ou outros processos de. drnamentações.
Unico ponto apresentados,
das

TERMO Na 176.968 de, -r de fevereiro de 196á
Requerente: SEGUEZIO 8.c. CIA. LTDA. -; RIO GRANDE 'SC, SUL
Privilegie de Invenção "CINTA DE sindsio CORRUGADk 'PIRA ?NUM ME
layann

BarsamoAmg
-"CINTA ms ALumlno CORRUGADA"PARA PROISÓI0 DE áRVORES°, ea racterizada por ser 'iarna lamina de alumínio cortada em arco e prensada
de maneira a formar uma corrugação paralela e equidistante em serie .
constante de altos e baixos relevos, tendo o lado interno do arco dobrado sabre a lamina para reforça-1a e manter .a ' corrugação em seu to;
.
mato básico.
Ponto n a 1 do total da 2 pontos apresentados.
1.

TERMO. Na. 176:918 de 3 de fevereiro de 106
Requerente: ANDREA ORCEIS - S7O PADI4
Privilegio de Invenção "NOVO TIPO DE CAIXO
REIVINDICAMEg

-'"mplvo TIPO DE CAIXA", e respectiva tampa, destinada 1 embala.

gen de calçados ou outra,espeeie de* lorcadoria, caracteriàado, pela 411,
to da caixa prápriamente dita,ser constituída de Uma sci folha retangu•
lar de material apropriado dotada de depressaes lineares longitudinaia
e. transversais demarcadoras dos pontos de dobragem da.faLha para for
mar a caixa Rue dividem a dita falha em trila planos longitudinais da
dimensaes aproximadas e dez planos traneversOs:dos quais oito são rola
tivamente largos e , aproximadamente . dae mesmas dimonsSes e, os outros
dois, são estreitos o situados nas extremidades do plano central.
Ponto n s 1 do total de 2 pontos apresentados.

2196 Segunda-feira 10
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gema %O 176979 de 7 de fevereiro de 1966
%quarenta* MITSUR6 OAGITA SX0 PAULO
PfrOffillAi glo de Invengio "NOVAS DISPOSIOES CONSTRUTIVAS'EN VIOLOU
WVINDICACUS

,=;â "NOVAS DESPOLaÇMS CONS2SUTIVAS ISM.VIOLOES", constituldos pé2
Offflt do .fOrtãto qualquer desejado, cém botões para ajuste do vdlumetonalidade, previsto sob as cordas microfone ligado a circuito tran0
do compreendendo amplificadoie alimentado preferivelmente
Oastorisa
'
fiaOr piaba, caracterizadas pelo tato de que é alojado no Sffiterior da
paira ual alto.falante ao qual porrespondem aberturas nas paredes. de
9eferida coisa, sendo que, ¡por outro lado, a esse conjunto 1ntorca..
,gado apanho Reeentpir de rádio aeionado por botão e dotado de dial
.w.30ornoe

0~00 % do total. de 2 Eivntes apresentador.

Maio de 1971

2497.83"$ dê 14 40 Sand de 196d
.27ER20
Requerentes THE sINGER COMPANY - E.U.A.
M8Ic industrial "VoY0 MODELO DE CADEIRA usd COgVgnoxowp
XVINDIcACOES

Nevo modelo de cadoir para uso convencional, earacterizade 0
'pelo tato do refarido oblato compreender apenas duas estrutiiras matáll
mas laterais de feição tubular quadrangular sare travessa substancial
mente horizental das quais vem se.fixar um:conjunto. de assento de esAg
Da revestido com.material plástico o armade.sObre base adequada, as dl
tas estruturas compreendendo ainda as pernas dianteiras etraseirad dao
Madeira e uma preleção posterior su p erior Provida para o apoio ou Da-0,
porte de um encosto feito substancialmente do mesmo material de aso
to.
.

Ponto no.. 1 do total de

. 3_ . pontxis

apresentados.

ri G.1

ORNO Ws178.100 de 24. de março de 19ba
ãequerentes POLIU' INDOSTRIAS.PLUTI CAS LTDA. . RD PAULO
Yr1v11.6elo de Inyonsão "APERFEIÇOAMENTO EM CONICAIS PARA FICO
BRIVINDICACCEs

1 o"APERFEIÇOAMENTO EM CONICAIE PARA FIO', constituido por ca
Yileais ou pegas tronco cOnica, ou mesmo cOnicas, de tamanho variávei.
0 confeccionadas em plAmticos conveniente, caracterizado pelo fato da
Sua superfície externa livre de ranhuras ou Sallhein ser medianteb
pis aspe1911S0 de abrasivos mecÉnieos ou químicos, dotada de porosj.dade
Vem superficial, de granulometria minima g ladeai, ; semelhança de
porosidade ou aspereza inherente aos conicais de papelão.
tonto ns 1 do total do 2 pontos cpresentados,'

MIMO He 179.081 de 28 de abri). de 1966./
Requerentes SERENI . LIDO./S10 PAULO./ "
rrivilógio de invençZot MRIUQUEDO VOADOR./
ReivindicaçOes./
Brinquedo
voador', caracterizado pelo fato do ser/
.
kessetituido por fuselagem formada por &ias peças, esta superiér 0
Provida de anilheis longitudinal representativa de mine, M/
leme posterior intercalado entre as duas peçasi, sendo que 'adem,
do a cabine e pela perto anterior encontram-se duas passagens.
guarnecidas por ilhoses, enquanto que a peça. Inferior, no piano 4°
dos citados ilhoses apresenta-se com um orifício maior, guarneol
do por ilhoa atravessandob mesmo o vértice de arame mn be.
àoa ramosoaph 'atravessarem os ilhoses projetam-se aproximadameil
te na horizontal para lados opostos formando hastes as quais SO
ajaatem a canais em meia-cana prtvistoSlongitudinelmente ma a .
soo dotadas de orifício ' de entrada da hasta e de salda, sendo ks
extremidade de cada haste aplicada esfera dorretenção das au ge g
Me cingis junto GO canal central apresenta-se, na parte mediana,/
com'nervurse igualmente on meie-cena, sendo", figalmente, aplicado amstremidade do cordel ao vértice do arame tencionado./
WOntes ufa í dO total de 2 pontoe apresentados./

I.1

F IG.1
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22EMO B2 179.577 do 1G de maio.de„1966./
Ee querento: THOMAS NI COLAS CHRYS SOCEERIS,YSIO PAULOJ
Privilégio de IntiránOor novo MODELO DE .4gAgO DN
°mos PARA Sffi
E GRAU./

Thgo NO 179.554 de 9 de Maio de 1966,
Requerentot FERRAGENS JóLI LTDA.-Guanabara
Xrivildgio de:Xnveng50; mosa FECHADUMA D PRESSM 'PARA WATAS
2 JANELAS o,
Reiv'Indicacoes •

ReivindiençO.02.4

1 - Novo modelo do armacrio de oculos p ara'sol a grau e
conatituido por uma armação plastiea ou (3melhanto, floxivel,
waeterizada por se apresentar com a forma baeica do um "U", ints.
riça, com as hastes s ubstancialmente fineis curvand..se ligeira
te para baixo, enquanto que a parto contà em meia cana divide
Se long itudinalmente em duas metades, sondo a do cima com a parta
superior rota o inferiormente doAda do Prequeno rebordo que terml
na pouco adianto da curva do °U" delimitando s up eriormente duas,
aberturas ameridoadas onde. se situam as "lentes" escuras, aberta
2, as que são separadas por 'ama "Ponte coiriral que tem inforiermem.
to a forma de "cavalete" -2- o de onde partem os
wieroa e que fechem as aberturas das "lentee"./

Maio de 1971 2199

ane

1-Nova fechadura de p ressitol p arnportaa a janelas,/
Caraoterigada por um conjunto de dois corpos, tm provido
Mecanismo e outro de engate, dispostos em alinhamento; em que-/i
o maoanismo compreende um trinco pressiendo por ugolsols,
ào este trinco acionado por um pino, qm por sua. ve g3 se poniuGe
a um embolo, de f6rma p rismáticatrotezttdal;e em que, o corpon
correspondente tom o mesmo formato dó atuo do gemiam% Onde
%ateralmento provido de um engate
Boato.ni/.1 no total de 3 pontoo apresontade

arcos

Ponto nO 3. do total do 2 pontos opresent40S./
2

8

5. FIO.!
. .
oramom 180;092 de 1 de junho de 1966./
pe querente .ii THE SINGER-ROMPAM/E:U.4f
Wodelo I nduatrialt Nriv0 ITOD11,0 DE GABINETE PARA ia

2U 00M VOAI, RETRÁTIL./

:4DM DE GOSTM,

Novnmodblo de gabinete para gdgat.gaseara
90m bedal rtrátjl, c araotórizado belo feito de
co mpreender. . umm.
edixa stb stanoi
altiente'loa e paralelepipjdica.em formato,'no incz
terior da qual vai montada a mdgaina, aMeama tendo um painel frgn
tal que ao abro para a esquerda
de um usUl árlo get ar :
ranjo de dobra
digas vert icalmente artietáadaí e um tampo total
similarmente lar-,
tisnando parae °a guarda mas h or
izontalmnte, o dito tampo, uai..,
t ot almenteeberto angularmente em. 3.800, Vindo

EA apoiar pela,
itudinal frontal sabre o.tho do dito palme/ frou.m.
tal tombdm aberto ao longo de desenvo
lviMento.angaler de 180.2"
Ponto no l'do total de 4 bontos apresentadoa./
•

enta .bárda Un g

a
1:717.1.11.=

agá,

1

ufflogo 1e0,530 de 20 de Junho de 1966.
Requerentes MARPINITE PRODUTOS SINTÉTIGOS LTDA.-go Page
YetvIldglo de InvengEo g "APERPRI904MENTO5 ENAUIVEIS°

Meivindicaela,
1. Aparfeigoamentos °n abais, mole ?partioulaw,
23enta banquetee i, 4adeiras o mame, alijas armaglies sao formadaGo'
por estruturas tubulnree ou . de outro, formato adequado qualquar
earaoterisadon por compreenderem éssenolalmente o fato .d 00
aumentos, enoebtos e tampos ( nã o. iiustrado),rempaotivamente puoi
*It. banquetas, padeiros e mesas,.• c preferentemente feitos em taa

4

pifitigo . rígido ou'eimiler,, serem providos pada qual em&
em sua taco lnterca de canaleta disposta prWma a na borda 2,24
'OTO 3 e ainda a referidd'oanalato 'podendo estar disposta do meme#,
adeÀgada qualquer, na eup erfio£61U0Éit doo absontoe, onoCgq,
tos eFtampos, dita oanaleta tendo o rmato em TI etteutrd twARN.
:êo . adequade qualquer, em corres p onginoia oom as eatruturae W0 CP)
,
gormsta as armagZés das cadeira% banquetas e adua°

' Ponto ng 3, mo tota de 8 EOnt00.0presentaaget

2)198
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ORMO Ne 18Q,158 daa de à:tia° de 19664,
Requerente: PARMET INDUSTRIA METALURGICA.ITDA./SIO PAULO./
Privilé gio de Invençãe:'NOVAS DISPOSIOES EM CINZEIRO AUTOMÁTICO.
Reivindicaç'Ocs.f
1 á Novas disposiçOes em cineiro'automético, formado/
de um recipia,nte coa formatos variados he q:ual se ajusta o se fi,xa perfeitamente uma base de formato identica que é caracterizada
por possuir bordo voltado para baixo em posição de 905, a cuja su
perfície 6 dotada de uma abertura com nervuras de união em sua re
gião , nentral; o por ser tal abertura ladeada por descansos para /
cigarros e por uni boao de acionamento do mecanismo automático./
Ponto na 1 do total de 2 pontos apresentados./

Vaio - de • 1971

-lhaiUhZ1IW.4áraidosPat~ÃOWdito helicO.
tero:em suh'Partia.rattàh dtkriiiàUr:l'aP-íiállid"Provido de . treM dó aterrtsakMa.lreaPóã'ivadar.-~'Wditos aperfei.
ç otmentos .per . serem. pravides os ditos brinqiid&aâ'da
. um comande e
um acionamatta(Cdili ta h64arCiOnaLde.O Pár('We'i - de um- recipiente cilindricoi,contçada:na "Pi2basraiétrio0 e provido de unem:.
pun), ador ogival, compresspè e rotaii;,raetOrno de Sidu .ebto,
-/
compraandends intarnamenta-um ' Micro7motp-4 cujo movimento (8 trens
mitido ar avaa cat„aa haiicéPtara, por Meio de um cabo de aço co-)
harto por uma capa do pIkaticoi. Saba g ass diretamente ligado ás .
,
ditas hélices..
-Ponta:1e 1:na total de' & Pontes aoresentAffce.
TERMO No .180496 ' de 5 de julhade 196
Requerente: NANZIN ORRISTOPOUIOS 7 sno PAULO
Privilegio de Invenção H DECORAg0 EM . BUNDO DE RECIPIENgrCOMn POR RnE4
.P00 COPOS, nucas: E' OUTROS".
wv1NDIcAdtts
1 - Decox.4100

em fundo de recipiente como por axemplo, copos, c57,
licas e outros, c eracteritadapeIo fato de- se dispbr . no fundo do reg;
piente um corpoude forma semi,eliptica 9u setlesferica e . feito de ummaterial.tcanSparents como porexamplo vidro, o . qual se projeta.Para.dentro don recipiest5, da Tm/AO:para 014C, e :Mim, sumt::;s9. pl.ana:aae,f12
gama ou um idmbolo qUal
'craári,..pr
..9dUsl&M.porimaiss:apropriados. g omo Poe
exemplo sabre uma. DÉMina:de uri mateiai ad eqund9,,colocada sób a,base.
Ponro, a 1 do to:teI de . 2' ponros apresentados.
4
TERMO N a 180.581 de 21 de Jutho de 19'oa.
Requerente: MAT 21AST INDUSTRIA E CUSSaJIO DEPIASTIOOS LIDASão Paulo.
Trivilé .s*ie de Invenç go: "APERFEIÇWMTOS EM BRINQUEDOS
Reivindicacães
1- Aperfeiçoamentos em brinquedosi'partícularmeníte avises ou helicOpteros em miniaturai corpreendendo a avião uma fuselagem, um nardo o uma cauda, incluindo o dita nariz a sua respecthre hélice ,e incluindo a dita. cada p leme direcio-/
nal e o leme de profundidade, ásta dealecaaalmente ajustado na
:Cauda praticada loagituditaltante na dita cauda, além do apoio-para a atarrisnagem, nendadispaatan, ta parte frontal &a ditafuarlagas, nazi rodam que constituem R ama traz da aterrisagem
00 na sua parta média, aanantada, através da um2. fenda Long17
daalacdvalments, á sua cana, ce.sendandef -dc outro lado¡ o helio6ptere uma fUselagem, provida em ata parte superi°-- de nua hélice horizontal si em ama-partc- . pastordar ou:cauda.

TIRMO Na 181.412. de 20 da julho de 15664
Requerente: noslimagovsummo,/slapAnpa,/
Privilégio de lavo:ajo& ZORRO peneyffirm RIRA, MIM DMHFRUTAS./
Reivi
ndicacaetzi
- EStraProtatat para °Cirna Gh. 2rutsa, caracterina.
do por ser consumido de. pisa fSlha.de plástico provido de 'iuroti/
na sua euper£1010 e teadatuma das, faces uma camada de palha dó
Madeira ou de ouras-fiBras a qual vem costurada ou calada no /
plástico o qual. 6 que enNblvem truta a a camada de palha encosta
nas paredes da caixa,/
:.. Ponto nal do total de 2 pontoe apresentados,/
, TEnmo Ne 181.535 do.25 de-julho de 1.966./
Requerente: ISAMW mumA./slo =o./
-Privilégio de Wenn:cão: NOVOS dPERBBIÇOAMENTOS EU COPOS E VASOS,.
EM GERAL, QUE PT OBJETO DO PEDIDO DE TliM0 Ne 1450269.,
Reivindicaçães,/
• 1 - Novos aperfeiçoamentos em copos e vasas dm geral
que fazem objete do pedido de termo . ne 145.269, compreendendo c
- aPj.tcação de umalente convexa no . fundo de um c.Spo ou vaso, sobro
posta a uma figura decorativa,Caracterisado pelo fato da lente /
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gatak wayeatialk aspeaaora; OGO ealmeltuldaloa aa'age
dou 1odtal de masa oonvOxidada e analvolaeate saia raia% as
' tala e* afanou imbropiatea • dlapootaa • ima alilera da lano.
Ge da dando do adio./
hirto nd 1 do totél de pontos iliriao0adofet•

'do oatto..00n alta ORtreadade provida de orifioia dirigida para/
dita poma., ao paios que, adj acentemento a dita perfuração, *no
parte'latetmedidria da manoionada zona, eatd formada'uma paesag.ey
de guialsgaun fio e da outra zona ge profeta a terceira das ao§
°lanadas porgUO, configurada em forma do hostil, cuja extremida.
do está dirigida para a zona em primeiro lugar mencionada, formam
do um aio-jamanta an forma de eixo Ao suporte, paralim carretel lk
'cemente gledvei, por& não dealoodvel em relação a tu."
Ponto ne 1 ao total de 2'pogtos apz.esentadoa./

G

Olaia) NO 151.5,40 de 25 de julho do 1966./
Requerentes AZDO .CRIvELLAI/0:/sio imr.Lo3
d14io do Invenertos.,MAQUINA PARA .ÁMÃOYAZ CARNE./
Rmivindicacaeo,/ ' •
Mdquina.para emaciar carne, Caracterizada polo nhe
(*í de se dispor sobi'e dois eixoe paralelos, , pluralidade de fadai(
Oliculeres preferivelmente com . reCorte dotorminantea de dentes e
sondo:que entre taís dentes, sepai.,ando-oe Uniformemente, Gsão
'..*Groaladds arruelas, do tal forma que ae
faca. 'd um dós eixos' e:
per suas bordas, penetram entre ao facas do segundo eixo, sondei
pata do tais eixos d acionado do exterior por Manivela,. cujo mg
Vimento 6 tranomitido por por delangrenageng ao eixo reetante
*Granando sentidos oppátoa de rota2ão para os dolo apojai:1ton : O
facas./
2Onto'ni 1 do total de. 1 /u3ntos aoresentadGad
d?,

•

2/

TERMO NO 181.980 do '9 de agasto de 1968/
Requerente: INDUSTRIAL MOVEIS ESPLENDIDOS LTDA./ESTADO DO RIO
GRANDE DO MD.
.
Privilégio de Invenção; p oe4 ATARRACHANTE DE FERRO PARA JUNg0 /I

N REGAR Dg MADEIRA./
-PoivindicaoSes.

1 . Porca atarrachante de ferro para juneho do pecas,.
.4) macieira caracterizadaspor ter o formato cilindrico, ser doa
ter rasca soberba pelo lado externo e rasca de máquina pelo lados
interno, ambas roscas cobrindo -hada a extenso do corpo cilindri.
co.,

Ponto. me l ' do total-do 2 pontos apresentados./

•

TERMO NO 101.726 3e 1 do agBato de 1966j
Requei,onie: PLINIO PIACENTINI./a0
privilógio do InvenoZok APIIRPEINAMENTO =MAUS E SINILAREOI

pdtep.

1?oivindicao5ss.,

demo 110181.607 do 27 de julho de 1986./,
Sgager e nte: JUAN DAUTISTA BIGLIARDI./ARGE1TIN4(
Yrivildgio do Invondão: NOVO IMPLEMENTO PARA COSTURA./
ReivindicaeZes./

Z
nevo implemento para contara, especial:Mito
apto.para eremitas o ponto frouxo, caracterizado por e gter cone ..
tituldi. de uma pega em que se encontram definidae trh paioSea /
dispostas sem agua() de continuidade, das quais uma tora forma dó
Cabo, soguida do uma pcirírto intormediària'que prova um par de zoq
nas dispostas para um lado o outro de dita perCa.o em forma - de ca.
to, em Ilati de aulas zonas esta provida ume,perfurac go conatitutia.
Va do alojamento para a extremidade de suporto de uma agulha com/
Sou eixo.00nalvelmente inclinado em ralagio ao da gorda° em formii

3.....aporfoiçoamonto em mal ga e amuares, da metal, fl
br.., mro, madeira, pldstico ou outro materStal que sã presto, Oix
auas imitapiies ou mistura de materiais, de qualquer tamanho o fcnig
mato, caracterizado, em easencia, polo fato da mala ou similar oCa
•consituida de. tras portos-distintas, uma parte central fixa dotg
do 3om ob elementos co,,!encionals , da mela, .iat9 4, alça, nehokas
bradieas o júngto do fechamento o vedso5o, o duas partes lateraia
Suovois cOrrespondent0a ao Undo o' h tampa da mala, dando estas
firmadas desiilantemente h primeira por meio de ferragene-guima
"1", ou outrasr qua se movimentem telesc6pioat ou pantográficamen::'
to . Por trilhoa
outra. forma acevada, providas O%
ditas,ferraáns, com elementos adequados do interrupdão do
deslizamentd!noSioílo doljada, -tais como borboletas, parafus08
de aparto, pinos o outros, n, ainda, pólo fato da mala ou simi

23•1:VARIO
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por um .r,movedor de fio, que incluem 10 o P g membro: semeihntos ama -

fixa

main:c ;a dito 1 0 membro semelhante a uma manga encaixando-no dentro do -

d. ceda dom Ludicionndos alenantos convencionais da mala, tto d,

dita 2c:"..rs:-ro semelhante à mânga; o dito 2 0 membro sendo longitudin.il-abÁ

al j a. :rabo, Obro:Alças e junção de fechamento e vedação, das /

to rc :.5-: r20 g,ratoriamente movei em relaçao ao dito 12 membro o diZo.

dar constituída do pele monos duas partes dia-Kix...as

m6,ol, correspondente do fundo ou h campe da nnla,

22

rnu::--mance h primeiro por

dite.

010-.) &W.3

monciurWas ferroons-taja, sm

o le sualquer tipo adequado./
n g ido total de 2 por.Sos ay,r,,a/V-síor./

cando um entalhe prémimo do uma das c;:trd7idades do m,s7n; a -

r-.:13.s

tardo uma borda cortante vie defronta a outra extremidade do

dito 2 rs',bro; uma rasgo se prolonjando ao longo de parte do comprimento da s, a r-,aie autoral, do dito l e membro cn alinhament,o com o dito en.
-barco; a dita fe;do tando largura e prolioaidade suficionees para acomodc,r o fio a ssr Lirpo sem o isolsmento a ser retirado do mcnno; o dito -

r
O

oaslao ..;c) na a.::treslidade do . dito l c membro ama parte dlareada
cc .
' da •

8

ítromidtrie ao dito 2 0 membro para c:rapei: ar com a dita
...c-crar• c IsoLamento

de um comormento do fio

adja.
fon

coluoado no dito

ensar.: ru,ndo a dita extr=idado enjTcouts ao dica l c mrnbro; os ditos
l c s 2 1 cooperando ao loavininto r,LatiVo axial entre os
ditos 2 i-utros r-ra curvar o fio sdbrs a extranidaJo do diV) 10 mombvo
o

;In diia fenda e na dita parte slargoda.

=.- I ncileo-se a prioriciado do corraspov.:ants pbào, 'dopositedo
na 1a,

ra sob n g 33.186 em 3 de o.,:os'oe de L955.
3- alto ng 1 da total de 4 pontos aproson:,:dos.

IA 181.54 Co 25 de ,i plho de 1566./
Requerente: METALGRAFICA ROJE 9/.3./6'10 rimo./
Wivildgio de Invenção: APERITIWAWENIOS EI TA:4PAS DE .4AMENTO/
RÁPIDO /
Reivindicac.OLe.:L/
1 . - Aperfeiçoamentoo em tampas do fechamento repido
onraeJerizadoss pelo fato de um anel motálico,-friando (recartille
do) em tOda e periferia, com as bordes reviradeo para dentro,prer
der com folga, um disco integrante da tampa./
Ponto n g 1 do tasal do 3 pontos aprosontados.
1,7
-

nai :011101TRIlpilfi1

TEiflO N!' 131.855

de 4 de AgOsto de 1966.

RorlaernÁte: GIANcAnio MAZZONI-2o Pauld
Privi1e4o do Invenção: "NOVO 5 ORIGINAL ECONOMIZADOR PARÁ
DATTIFRICIOS E SIUILARES
ReivindicaeOes•
1-Novo e original ee puomiza dor para dentifrícios
'e simWires. que se caracteriza essencialmene ' por se consti-/
tuir da stm-par de aletas (1) dispostas ortogonelmeNte'e que 4
colocado no interior do bido da bisnaga, sendo as aletas oolocedas eSore um eixo cilindrico que fica ligeiramente saliente,
Ponto n2 1 no total, de 2 pontos auresentedod.

TM14,0 No 183.466 de 7 de outubro :de 1960

igal0 NU 181.776 de 2 de agosto de 1966
YmIlWeetet, STANDARD ELECTRICA S/A - GUANABARA
ftPiVilenio do Invengto: °APARELHOS PARA ENROLAR E LIMPAR Frán

REIvINoIcActfEs
tJm

Aparelho pRr g enrolar e 1impar fios earecteriaadwondte

Requerente: GENERAL STEEL INDUSTRIES'ING.
PriviiOglo de Invot;Oot "APWEIÇOAMENTOS FM TRUCUR DE VEM= REMOVI.
XRIO°
uniunicaçoã
Aperfeiçoamentos
an truque de velculo ferrovirio pelo' tato de
compreenden tOs o couánato gmias e eine diatanci adde ao,longo Q4
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exuque; uma umagb do teuque eapactaâa poios eiaara00 o Incluindo MOM

Wros laterais em avança, longitudinal distanciadOS transversalmente e dial
e uma viga translersal entre
conjunto oentra/ e cada conjunto terminal; dm balamim de configura..
Geio em geral retangular alongado no sentido longitudinal do truque e
Compreendendo membros laterais em avanço longitudinal o distanciados .
transveraalmente localizados transversalmente no lado,de dentro dos're.
.2oridon conjuntos de rodas centraste, e membros :terminais em avanço traz
Versal o distanciadoa longitudinalmente dispogtos junto a0citadas vigas transversais e longitudinalmente no lado interno das mesmas; estando a região definida pelo referido lado do balancim e os membros terminais ' substancialmente aberta por inteiro; sendo o citado balancim elan
ticamonte suportado pela referida armação junto às interçOes do referl
da lado do balancia 8 dos membros terminais; 8uperficies de suporte hosizontals voltadas para cima e distanciadas transversal e longitudinal
agente providas no citado balancira acima do todos ca respectivos supor tes a partir da. citada armação; apresentando Cada um dos citados suportes voltados paia cima uma parede arqueada ereta curvada em tmo de um eixo vertical no centro do balanciM ealapt:ada para contato com supeà
ficies arqueadas cooperantes em uma estrutura pendente da armação infe.
Dior do veiculo; estando as eitadaa paredes arqueadas eretas alongadastransversgmente em relação ao truque; suportando os referidos membros
laterais do t:alancira, em alinhamento substancialmente trans:ersal com
meu centro, suportes adicionais eretos compreendendo paredes laterais .
curvadas em terno de um eixo vertical comum no centro do balaneim e a...
daptados para contato com elementos-companheiro de suporte de arMação

Pinalaante, a dep ositante reivindica a priariaaae do
0895AWidadoW
te pedido de p ositado, na Rep artição de
Patentes da Ma% Ota g do abril
19669 sob O n a 5.009/660

abastes no lado de fora das referidas Sodas

inferior do veiculo para Impedir movimento lateral relativo entre o reta
rido balar:cim. d a eitZda armação lnfekor suportada
Ponto no 1 do total de 9 pontos apresentados.
.
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Ponto n 0 1 do total de 10 pontos
earaaentad007

\
,,ERMO14 5 1e1.546 de 25 de julho do 1966./ •
Requerente; ',RUM A/A. INDUSTRIA D. COMUCIO WEATAMO /)A GuANA
BARA./
Privalégio de Invenção: UtUt CAPA DE FaCE DUPLA PARA POLTRONAS) DR(
auTomOvna./
Reivindicaçaea.)

4 - uma Capa de face dupla ;ara Djatronan de automd
veie, caracterizada polo fato do ser constituída por duna bandas/
de naturezas diferentes sobrepostas e reunidao por cocturas em /
forma de linhas quebradas, dispoatas horizontalmente, formando 12
mangas e ainda debruadas h 'Oda 'volta, formando UMfa bolsa em uma(
das extremidadeà e recebendo no meio do compx.. iment0 de cada lada(
uma alça elástica que prenda um gancho./
Unice, ponto apreeentado.,

4

"
•4

FIG.I.

3

CEP= NQ 184.060 do 26 de . outubro de 166

kequercate: EASCHINENFABRIK RIETER A.C. - SUIÇA
Privilégio de Invenção "DISPOSITIVO PARA SciPARAR nacos FIBR,SOS sacos DE UMA CORRENTE DE AR DE TRANsPORTE" !
MIVINDICAÇOSS

a - Dispositivo para separar flocos fibroso soltos de uma correm*
to de ar do tranoporte consiatindo em uma pluralidade de tremonhas
de carregamento ligados a uma condutacomtim de transporte do amo .
que está sob sobrepressão, tondo estas tramoahas, adjacentes as alias
extromidades inferiores, dispostos meios para transformar a massa f/g
cosa em algodão em rama, e estando ainda disposto adjacente ÀS mesmas
lado a lado a cada tremonha. um canal de escape que termina em uma cA
mama estando sob uma pressão- menor e separado da tremonha por uma
divisciria comum que permita a passagem clO ar através dela, caracterizado por a divisória comum possuir fundas estreitas dispostas verti calmante na proximidade do dispositivO de entrega-, sendo a largura dezta:i fendas menor do que o tamanho dos flocos, a serem depositados,
de tal modo que se realiza, em tUa a largura da tremonha de carregamento, uma deposição unifor r meteria). floco que desliza para
da co're.ni:e de ar de transporte é çonduzida a das,te.wutillas.

TÉRNO N P 182.942 de 16 de setembro do 1966

o

Requerenaet MARRICK NANDFACTURING CO. LIKITED, (11a BRE2ÀdIra
Privildgio de invenaão1 " APEDVEIÇOAMENICS Da ou manos 1 20121t,
rat'CRIZES DE EXTRUSX0 "
'REIvINDICAÇOES
1 -

Aperfeiçoamentos em ou relativos a porta.natrizes

de extrusgo, do genero provido de duas partes ae ooro ostro as uNteal
so :rende rizia'r:on0, na p/eie go, um anel provido de lanooa radi ea,
eis

que me estendem para dentro até um melão de aranha,

esstrade

ag4
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O geomdtrico de uma passagem anular, através -a qual flui o material

e. ser extrudado, de uma câmara de mistura para um orifíoio de extrue go qUe tem sua parede interna fo-neada pela superfície externa de um
**leo

NO

estendido a montante, através a passagem e portado pelo me...

de aranha, caracterizados pelo iato de que uma (4, 112) daapar-

tas do Corpo (4, 3, 80; . 112) forma com sua superfície interna tanto
a parede externa de uma passagem cônica (7, 90) como a parede catar(AR do orifício de extrueão ('IL, 93),
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, do
peitado na Repartjeio de patentes da Inglaterra em 17 de setembro /

22AMD nd 183.033 do 2/ de fflateeihre de 19(5
neq ueronte: RIP/Ur-PRUMOS TÉCNICOS DE
M1INA2 T7Y22MATO

3A0 UNO
Tricil.ágio de Invença0t dDSVA E

ORIGINAI,

muto

211414 2/12A nritstrinto

VIMOS CENTRIFUSADOSII
REIVIND/CACUES
Nova e original trava para fabricaçàO de tubos centrifugado/4p
RUO as caracteriza es Ancialmehte por se constituir
de usa anel 2net4114
(1) provido de trã fUrOS (2) regularmento distribuidos p

ossuindo

do 1965, aob m e 39.849,-

14

parte central um furo esca1ohado.(3) e IMO furos (2)
s gO encaixadas aia
ancas (4) providas de rodilhas () -na extremidade e

Ponto na 1 de 7 pontas apresentados.

no gUr0 (3) .4 8'noâil
xadO um disco (6) com furo escalonado central
(7) e na oeriforia poosut

umm!borda inclinada (8) onde se apoiais as rodilhas
Ponto mk 1 do teta1 de 2 phntos apreoentadoc,"

á,.

1

2ERMO NO 161.626 do 28. da julho do 1966./

Requerente: ANTONIO. PEREIRA MA SILVA./ESTADO DA GDADABARA,/
Privilégio de Invenção: POVA CAIXA-MESA =TRICA, PARO-

ru

VARIA,/
Delvindicaçães./
3. - Nova caixa-mesa , elétrica para uso em pescaria, coa
tendo-moa tampa' afixada por intermédio de dobradiças, caracteriza

fÉRMO NO 183448 de 21 de setembro de 1966
Req uerente: J'OSÉ CASTIONI F/L80 - SÁ°
PAU7Jj
Privilégio de Invenção: "PORTA DISCOS
DE PAPEM), ALIMOSTADOR DE MIOU/
DAT PARA FORMAR PRATOS DE PAPELKO"
- 2EIV/ND/CAC0ES

3. Porta discos de papelão, alimentador de máquina para tomar m

da por uma caixa, protegLtta uma bordas por uma saliencia e uma pe

pratos de papeiâo, •caracterizado por duas barras cilindricas.paralelaS+

cs retangular abanlada,wpara colocação de ume lámpade;./

providas nas extremidades anterior de um aro ou anel, cujo o diÊmetro •
intcrno e ligeiramente superior ao di g
metro dos discos de papel go, sag
do esse aro ou anel p rovido, em
ponto ideal, de uma placa com rasgo cela
tral para a sua regulagem, placa essa q ue possue numa das extremidades.

Yonto na 1 do. total de 4 pontos apresentados./

FIG. 1

Um elemento em agulha e alteia possue raagos ou ortficios praticados em
pontos,idesis, para a. passagem de p
arafusos de ponta em agulha, parafa.
tos esses rosqueados nas' extremidades Anterior das barras.cilindricar.
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados,
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! *UNO BR 3.83480 de 26 de setembro 0.1962
Requvrentes . CHATP,MCW sonsa A2TQUIMI:ITAIdi3li122 ia !pai' TASSIII2
41aT21{1111.14.6.
2rivildgio de láenotot wicedie 32'022260 •3:0t 222/413ORES PARA Aen
)(01À20230 22,2231-0O2 E PRODUTO 112301.202121
pilIVINDICA03114

knodo dealybencão de separadores pari mcumomaarroa

-caracterizado polo, tato de winura.lengol de fibras
soe emergido - :jejum ‘'onle
s o contendo ,:no3.u.46 de unirás/na resistente
eu,.
dito
1enool'.1
Passado 'entre rolos' dá presslo extrai
a doidos o
do o excesso .dereeinosa, nend0,p*r fim sical0 • cortado
,emPedages do tamanho deaidado:

-

Pontp . .n 0 1. 6.0 total do: .10 .pontoa apreSentadOi.
TtE0.tilif 184.288 de:3, da itovennra 4..1966.
'Requerentes .CERTitiallir lidUCd12.0 -20SitEDOMATEXCEZ ..12tSg2T12 .0c2014
NO! liBTALlonart--u.R..s .3,
'Privilégio de Jay:Miolo "MISPASiTIVO .PARA RZCOIAGIR.D4 GUIA DOS
1.INGOTESNA 'ZONA: DE RESPRIAZIATO SECUNDÁRIA DE UMA ,INSTAZA00
DE pUNpnio 09F1wIntfA .pg DIZTATS",,

mOtiiii . .ilátricnadi~redito eiró deseroddor l. ,de Peio mãos
.aUtdmátiCO adequado para parar .ou dar .partida !Mor,.
•ltricnanteti de que "et, peía .,ae . tecido suprida -; !máquina 'da Auto:Pagem
rielbá Bu4 11/4 á: Pia *fator:agá* ri/ou uma Pons104ndasesiveier, dooluincto
*demite .asi..o.e de ;anis. e ie . arrastaria:1U; providos 'pari conde ir á pela• diesiositivo

da . ticido 'Paia a *sáquina, do estamplize.M., assim Pomo 'preferlveilmentaig.
1n fato ede, que 6 const ituído da nm eixo: de 'senr,olador para 'o ralo
tg
oido a 'ter 'estampado, .de ein metei; elétriCo. 'adionando ei dito 'fino de
sonrolad4, de . pelo manos,um di•Poeitfivo .putomátiCo adequado uárá
r.r ou dar partida 'ai Motor solltrió ailtas"de . que apega 4. eoi6o'1g1
prida Máquina do watamPagen tique stijeita,a umaietóriagio 9,41ÁllAngn

aeajtvels, inOluindo ademais mins de. gaia • de 'ari;atitamento
ten.a.0
provlios pára conduzir U..petà de teci:tia para. a 'máquina de •Irtitepagem
Asilai' cotio preferivelniente pelo mó/Soai= aispdattivo de segurança,. pa.
ra parar' issuitl•••••nt• a máquina de .eitánpagesi e o. desenrolas/Oto 'do

11

tecido a ier'eistampado.
lento' Aft iáo tOtal, d.8 . pcettos apregezitagor#

•ReivindicaoSeo

1.. Dippoeiti;to para -regulasse: fdae:guipe. de eefrin,
..aontiaua .ds
,para a*.
mento cocundário das

•'tais, do ;tipo que-aosprezzge'weq.lem de eamueentor 6e gula,
'anatem:auto 4 'ompa**0 a. do."por., peio 'menoa, naineacaog, paructerizadb
peio 'fato Se cuoiviiteader yana -pèrea, alzarraseada.lnuraa À.teacit ...tormado
nit ilneeaoaco e Itrogranano: nua . .uma Zuvnr.ctativa„ ~ata.,
,elYbra
ai":qua.1,,a1poroa pode.=
Rita
coaxiiilmente 4.hasta,
,praVinerp .naz2notwee ;para Jet.
dealeio•-r 1-ongituinnalment%
ileálooemsento dia : vortia cda 2'14 anota :na decennemr 4o £untio
'nomento 'do' manaoes -que renut 1) -. meaananantn entra nue oss.05es ama:saia
Reied..nitica-gsa mpfloriCatta do exemirepandente paeddi
dámosita.do ga INança, len 2 aSllo;"mbrd de, 19n5, sob o 411 36;883.
3 :n o total 'de 5 Cauto. ior:mmentados.
j'eáto.n a: .
11.11471111ÃO

TIRMO N a 183.190 da IS *e elat~ ças 3600 •
Requerente* VICZETZ:ffinD -JOAN^
Privilégio de Iavenclo. :' "CIRCUITO 1PIRPS/931D0 REMTUDDR Dl NORMaiel 1
VOLTAGEM 140 . SISTEÚA EIJITt100 ISV 1711çuwa RUTOMOTORZI*
aaa:~11
.t. - Circuito nerreigoRtto -ragu/gator -de upieragoa e ,vointgoo RO 1.
sistema elétrico de vsiouloe automotores 'earacterisad• por iriarrallalar •
em conjunto .um.retificador atuando ;moo t'llsternotor disposto ocos barrai
gem ale. ruges Airagao entre o aetnagador cg. o 'gerador, 'por tai divAkoie MI
voltagem !ornado por uma Rerie de reol'etlinalak,- se ',gago Golã ateu a
'bate do -• transistor das azeita o, campo gerador, 'protegida te Wittel 2.1
t grabOil
do vo4etpni do pico par doi. diodo% por tu iegundotranzishe

•

Miare) ars 184.294. ..-do 4 de xomoae 1966
Beqxierentei ligdgáSI

~tio

.445 Ineengão

n andLIA

"..ALIWINZADOR arnmitted DEIstaIM Pai 1•222116.

de trecido para . 6i:tampamo*, .particular
mate para supri% ~a ionsão *mi defornagão, um tecido a uma Máquina
deirstaqpasem, ~tiCularmente:, adequado para suprir tecidoe capazes de
éértelleticaSente dsformadós, caracterizáO peio fato de. que á consti n
tuldó de:nweixo desenrolador para...o:ia* de tecido a . ser. eatimpadosd•
illimatadon.autiraitico

ter atuando caio ~Abadar . do . agebeeo de sorkenti renabida teia acidado&
de a ,pertir ..do teto de 30 amparas, ;por uma reeinassia da rever" 'coda
:
indo Ao moam do traia:ator excitador,, ,por sua re g "adutor as ougo' dem
gerador, ;por um iarceiri tamis& ste p todjugade aia Luiii, Zoar • •oftea -•
tado .a uma ..rasistincia no percurso para a,priadro linailitest Obstados
tanbem ao ajuota.do daapo 46.,zuger•
Ponta nct a.. do total to j Nati* 41/04ta4lb
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TAPAD Ra 121.541 do 27 de julho de 3.960

051M0,10 I85.021 de .1 de Dezembro , de 1966,
MeqUerente: TpCSTRAK C0RP0RATION-2.U.!
Privilég3e de /invenção:. "BOMBA'ALTERNAIYA1
Reivindicacães
1-Bomba.a1terrf + iva compreendendo: Uma. câmara de/

Requereintet CIDA . SOCIÉT4 ADONYWA - sutçà
PROCESSO PARA TINGITURA
Privilé gio de invenção' " APERFEIÇOAMENTO UM
DE MATERIAIS ORGINICOS MACROMOLECURARES COM
PIGMENTOS CORANTES

bombeio, e um «abolo alternativo dentredama; um atuador pai
ao dito êmbolo, compreendendo uma carcaC 'a, uma haste de empu,/
xa, Montada para movimento de vai-e-vem na' dita carcaça, e um

,1

Xe») !ara articular e dita haste de empuxo com o dito pistão,
'oaracterizeda pelo provimento des.um:motor de diLfragma,.tendo-/
uma 'carcaça contendoinm diafragma, dentro da qual sé proj,eta a-/

REIVINDICACGEa

1 . - Aperfeiçoemento em processo para a tingiduride ma.
Xeriais orgítnicos macromoleculares com pigmentos corantes, caracteriza
do pelo fato de se incorporar, em dispersãouniforme nor ditos meter!"
aia a'tingir, um córante finamente dividido da fórmele

aludida haste de empuxo; Cm meio, ligando a dita haste de empu../

.

Xo ao dito diafragma; uma molá'de . retbrno, para mover o dito di/
afragma em Uma direção, e meir,s que respondem ao.mqvimento da
haste .de empuxo, no hentido de, alternadamente, carregar ou se-/
ja'alimentar e descarregar tua fluido sob pressão na carcaça de-%
diafragma,' ditou meies incuindo uma ' vélvula rotativa de -bre:3 -//
Vias, comunicado comlá ' étmosfera, com ' a earcaça . do diafragma,--!
troom.uma fui-te de .fluido . sob presoj um dis¡Jositivo balancei-%
ro eBbre-centro, para operar a dita.válvula entre suas poeiçães
de carga e de descarga; e Um meio para iisprimir um movimento ini.
oial da dito.diepositiVo balanceiro 411re-centro.

da

Ponto.no 1 delOpontos apresentados.

TERMO No . 94.426 de 20 de maio de 1957
Requerente: DUNS ELECTRONICS CORPORATION - E.U.A.
Privilegio -de Invençãe u INSTALAÇãO DE CÁLCULO"

Reivindica-se a prioridade do correspondente Pedi
do depositado nos g .U.A. em 1 de Dezembro de 1965. sob o n2 510
.Pont6 n 2 1. no. total de 8 pontoe aPresentados,

z

em que 8 significa um grupo alcoila inferior.
'Reivindica-se prioridade'do,cories pondente pedido, denq
•itado na mapartiOlo de patentes da Suíça,. em 27 de julho de 1959,
5.de meie de1560, sob no s. 76.250 e . 5150/60 respeptivamente:

JEIVINDICACOES

1 Instalação de oéleulo elétrica, caracterizeda.P0 10 fete de
feseeAt
que o processo de célcule.acha-se subdividido em . duas ou mais
trabalho, sendo,que, na primeira fase:de.trabaibo, as yalorea de.
rfsmos representados per series.de impulsas são. tratados,. per eXemplop
somados, em um estágio contador,,Afim.de obter-go nm resultade,..ao
passo que, na segunda kase de trabalho, ps . sinais que indicam regul.
tad!) são transmitidos do estágio.contador para um scumUladorpga..
outro dispositivo de : registro ou indicador, podend-c--:, quando necessári0
Ser fornecido juntamente um sinal transmissor do resta.
Ponton2 1 do total de . 19 pontos apresentados.
6 i+

57

!Nom
lemII
In II
-

A

TERMO N 2 185.215 de 8 de Dezembro. de 1966.
Requerente; GLANZSTOPF AG-ADEMANHA

RitomooXo D3 115án.la83
Privile gio 'd& Invençãoe "PROCESSO PARA'A
w.An.A aeinto ARTIFICIAL".
Reivindieacees

36

1-Processo para a produção de les de base para
coUro
artificial,
partindo do fibras oontrniveie. e no contrai
'
puMe
Veie,' as vaie eito dispersadas em água o transformadas
qual
em
seguida
é
submetida
a.
quina de- papel em um velo, L .
pelo.fate de que é empre.
'gado uma mistura de fibras tontituida de 20-594 de uma fibra
de 0,1 -15.
sintética (I) cuja tensão . de retração nus tratamento
50-40% do fi-/
-aeg .com água . de 90-100 2 0 4 . de. 0,15..0,3 . 4/den.;
eentreiveia(n)
e 30.
ou
te>uoo
.
bre° naturais ou eintétioad níe
fibra
(XII)'
que
em
temperaturas
de
9O-10020.
10% fie um tipode '
na Presença de água emolece ou se fundo, dessa toeSo ferme.da e!
bre uma máquina. de patel âti Mistura de fibras acima; eem o' em./
prego de calor, afasta-se a diue até um co4teu00 redidual de(30
.70%, submetendo - a ninda.6.mida . toeão, ' durante .0,1.:15seg.a raios
infra-verinelhoe ou waioe . de alta frequencia,.secando .d .em segui
,ss também hem o emprego de' premiao e/ou de teneão:

Peivindica,ea a priori~3 Co correspondente pe.
:Mo dopositado'nalleman ha em 14 de Dezembro de 1965; sob o n2
?) 924 VII a/8h.
'Ponto n2 1-hp total ee .' 2 . pontoe aprepentadot

2;

Fi.g. f.'

2

W

72

25

26

"~Muji 1

LM Tara

27

Cl Cl 8

ribrirr744

Terwirou
Iman
ment:,.‘

tliáJ1

54

TERMO 142 130.582 de 4 de julho de 1961
Requerente: MAsTER CHEMICAL CORPORATION

- 13.13U.

cOETE,o
Privilégio de invençãot • FLUIDO AQUO80,.ESTIVgI, PARA
REIVINDICACOES •

.1 - .Fluido aquoso,estdvel, para corte, caracterizada
pelo fato de compreender um produto de reação de doido bdiico de om
uà omina aiifdtica, tendo de 1 a 3.radicaie alifdticoe dos quaie ca
da um contém 1 a 4 dtomoe de carbono, e tendo pelo 'menos um grupo /
hidroxi ligado a um átomo de carbono, sendo que o número de radica*
de amima na composição é pelo menos tão grande quanto e não mais do
cento maior do que o número de r g.”.cais de del40.b6r1041

. tua 100 por

'Conto na.1 de 8 pOn 'fçoa alr.-esentadoe.
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*814O •1 5 125.159 de 21 dl dezeMbro 6e.919.60
ilIcquereiitet :OíVAERT PHOTO-PRODUCUNIM0 . !0 3):§tek
prmlágio. de invengtog n P(OGSSO Nal 4. ~ARAM

TtRMO N P 156.550 de 30 do Janeiro de 1964.
Requerente: OOMMISSARIAT . A L'ENERGIE ATOMIQUi-França
Privilégio da Invenção: "PROCESSO DE itis20 'Á MATERIAIS AMA.
TA'JIIOS MEDIANWE'INDCçãO, BEM 0M0 DE SUA COMPACTAgO°

2205

DE . COPC12 (012204,

LATO SULVONATOS) iiNsago m monlAnq s Dr

ATO . PÉSO MOLE019147.

Reivindicar3es

AXIVXMCACOlta

um processo para a preparação de copoli (carb021/Ws
.to/sulfonatos) lineares termop/ísticos de alto ptso polacular, tend1.
uma viscosidade intrínseca de ao menos 0,4-sunlida . delsaa sainto . de t,&
tra-cloro-etana simátr:-Ja a 250C, carmterisado por compreender a.cone
domação de um ou mais halogenetos d11101doe de libidos monohcarboxi-sia,
fônicos aromáticos ou uma mistura do um ou Máte.halogenetos didoldosi
de ácidos dicarbos/licos dissolvidos ou dispersados em um liquido.ord
nico que,seja*um solvente ou agente.dé intumescimento para epolimer0,
W ser formado e que seja imiscivel em g gua, com 'ama solução liquoria de
um eu inaie'difenatos alcalinos, sendo os difenatoc alcalinos % obtid09
a partir de difenatos da fdrmulav
.

ê•
1.Procosso de fusão de materiais refratários
nedianto induçio, cujos materiais apresentamuma temperatura
le fusão pelo menos igual 1900 2 0 e uma resistivedade elétri.
ca no. máximo igual a centenas de ohms-cm 2/cmje de preferen
dia, :compreendida entre 100 e 0,001 ohms-cm 2Yem, prOximo-á
temperatura de fusão, caracterizado por consistir em modelar
o material . sob a prema de uma amostra sensivelmente cilíndri
eu e fazer passar, por uma bobina de induçãocolecada em vol
tu desta amostra, uma corrente de frequencia i tal que a rela.
ção entre o raio e nprofundidade de 'penetraSão da corrente .
na corpo seja polo:menos igual d 1,5 e esteja compreendida,.
de preferencia; entre 1,5 e
PrOxima do ponto. de fusão.
Reivindica-se a prioridade do, correspondente.,
pedido depositado na França em 31 da Janeira de 1963,eob o
n2•923:338.
Ponto. ne;1 ao total de 5 'pontes apresentadas:
7' n ác:

tendo owhalogenetos elácidos de. ácidos diaulanicos. aromítiC00 A Mr.
mula:

*

••n•n

(11Wat,
sendo os halogenetos di 'acidos dos ácidos carboxílicos foegÊnio, tio-foj
genio ou tendo e fdrmulat
t
h

IRMO R

Hal -C -Z.C. Ra/

si 123.980 de 4 do Novembro de 1960

Requerente: SCOTT PAPEM COMPANY-E.C.A.
Privilégio de Invenção! "PROCESSO PARA PREPARAR UMA COMPOSIÇãO

a mnIMENTO

e os halogenwtos diácidoe dos ácidos monocarboxisulanicos erodticoe
a seguinte fórmula:
O
Mel - c - Ar" , -

DE

E com p osIOQ DE REVESTIMENTO RARA PAPEL ASSIM OBTIDA'

rfaivindicaoãe:1

em que Ral representa cloro ou bromo;
Ar, Ar", X, Y, Pi, E, no, p,44. e r tem os mesmos éign&
ficaçães qUe no ponto 1, .e
l
,
n
t
e r , oJem ter as mesmas dignificaçbege
,
c',
p!,
l
,
ye
,
al
Ar , x
respectivamente que Ar i X, Y, Ri , 21 9 m3 p
q acima.

1 - Um processo para preparar. Ip14 composição de revesti -/
men -,,0 09 fornece um revestimento maleável numa tela de papel, ca-//
rnotarizado por compreender; preparar uma sOlução peptizada aquosa/
e partir de uáa protéina que é escolhida do grupo que consiste de - /
proteína de soja e caséina; mediante misturação, a uma temperatura
4la escala de 60 0 . até 100 0 0, da dita proteína com . Um sal solúvel de /
um anionte monovalente e um cationte que é SeColhido do grupo que- /
consiste doe boates de metais alcálinos e olionte de am4io,
quanto se ánnter o 1)2 da. mistura entre o, ponto e leoelétro da di- /
ta-proteína, e 7, tende que o dito . sal eolel, nota :;olução aquosa,
Q 5% , Um pli na escala de 4,5 atí 7,0,eetando a dita proteína na e2
caia de 20 até 35% da dita solução e eetandO o dito sal aoluvol na.
encala de 4 até 10% da meama, formar, depoie disto, uma suspensão .
espesse mediante miaturação da dita solução aquoaa com: uma auspan.
' vão fria de um pigmento. mineral do tipo de ! revestimento de papel,..
sendo que a quantidade da dita suspensão é 'suficiente para diluir a concentração do dito Sal, na resultante. mistura, até abaixo de 4%
onde não mais peptize a dita proteína, e agiram a dita suspensãó'es;
pensão espôssa para me obter uma mistUra hoáogênea de viecoeideos:substancialmente mais baixa.
Reivindica-se a 'prioridade ido correepondenta..pedido.
desositado nos E.U.A., em 9 de Novembro de 1959, sob'Sji2 851.541'
.Yonto n2 1 no total de 4 .pontos apresentados,:

/

Reivindica-se prioridade do correspondente pedidO, depow
positado na Repartição. de patentes -da Rílgica, em 22 de dezembro/ 1959
eob n2 39.450.
Ponto ec 1 de 4 Pontos apreeent§dde.
'

NO 151;519 de 7 de /tateto de 1963.
.Requerente SOMBRIO° LTD.-Sulça
'PriVilágio de 'Invenção: "PROESSO PARA PREPARAR UM SAI DE UMA.
InR."CAPTO-ALCOII, nrEnion-Atanaff.
peivindicacães

1- Processo para preparar UM sal de uma. mercapto.
alcoil inferior-amina ! naracterizado :ria reação dl dita ami.
da, ou um nal , Com um polimero.ainear formador de película .!
de um ácido monomérico, etilenicamente insnturado solável em.
}en um seu sal em fase °líquido,.
.Reivindica-se a prioridarne do correspondente pedi.
de depositado nos 2.11.A. ma 15 de AgOsto de 196, wob o n2 .
,.216,957?
2orkt.9 nn 1 to tUel 4.3 pontoe apresentados.

y

oPic; p i

z

22...C5

same...n

N s 158.147 do 6 de Abril de 1954.
Re1z.erente4 SIGISMUND CUILDEBMT VON DOPSO=Z-São rwIlo
privilégio. de Invenção: 'fiPERPEIÇOAWILt j EM TIJOLW:.

Aeivindicaes
1-Aperfeigonmeat o em tijolo, caracterizado por constituir-se , em essencia, de um bloco de . dois setores , sabstancialmente paralelepipédico, cada um dos quais vacado por orifil

1

.
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chapa ou laminar, no mesmo plano, posautado cada

uma um pino

tranavorsal em balanço, do mesmo lado, dito pino tendo a eua -/
extremidade ou cabeça levemente alargado,

e por um disco

metro da terminação do pino.
Ponto n5 1 no total de

ios quadrangulares, cicculares, ou em outra variação qualquer/

4 pontos apresentados.

1

o que não altera em absoluto o tema fundamental do tijolo, de-/
tal forma que, sua construção cOnfigura bordas salientes supe:-/
noras, nos contornos dos orifícios internos, e . bases de apoio
nas bordas conformação esta invertida na base inferior, onde ' os contornos too reentrantes, e as bases de apoio salientes.
I'onto ns 1 no total de 2 poirtos apresentados.

perfil. •

rodo centralmente, cujo orifício é levemente Menor do que o dibi

ei

IJUN,W

Na 162.478 de 9 do setembro de 19(4

Renuerento: LUIZ ADUANDO C.TEIZEIRA -

SIO PAULO

Pr'lvilégio de Invenção: "NOVO PINCEN, PARA BAkBA"
REIvINDIGAQOES

URJO 141 198.281 de 9 de Abril de 1964.

1 - NDvo .pincel tara barba, caracterizado pelo fato de o

Requerentes INDUSTRIAL /VÍEIS ESPLENDIDOS LEDA.-R.G.do

ce')o -do minou ser dotaat na mia extremidade inferior de ulula -

PrivilégiO de InVenção: "NOVO 2IP0 DE CAMA".
m
NivindidesSes I

válvula de sucção com a abertura voltada para o ledo de fora.
Pontb ns 1 do total de 5 pontos aurcsontados.

/-NOvo tipo de cama, sujas barras laterais estão fiza . das na gabece4ra por parafusos-borboleta, caracterizado pelofato das barras laterais longitudinais, serem aparafusadas em -/
:uma armação q7e 4 a base do leito e na qual está, solidáriamente
com ela, alentado um colchão ds
Ponto ne 1 no total de pontoo apresentados.

TtRM0 NI 162.819 de 22 de setemtre dl 1944.
Requerente' tAETANO 11,13ERTO

nig= E culLró

alSTRILLO DAVLU-SIO

PAULO
Priviligio da Invençaot"NOVO ENTREENIMENTO INFANTIL SW A FORMA DY
HELIOOPTERO"
R.DT',.•7r,-.n;-'
sob m rama de helSchttro

1 - Nbts entreten:

por uma carcaça em nal=i
caracterizado pelo fato de C3 .
helledptero com cetiel plAstíco delímindo confiurccUo de
ns, leme fixo o rolimàas . .0.rat&?las, sendo que superiormente é do
4.a 1.,..31c.eh.

tido de um cataçote giratirlo

íiti.1

ne 1 do total de 7 p5: as

22E.Y.0 Ns 158.804 29 de Abril de 1964.

Requerente: EDUARDO PEDROSO DE LIMA JdNIOR-Guasabart
.4rivilégioile •Invençao: "NOVO MODELO -02 AtÇAS . PARA BOLSAS".
i:i'ern

1- Mv* modOld de alçaa para VOisas, destinadari.41,,,
óposijdo

bolsa de laminados ou tecidos de qualquer esp4ciet

•om bordas reflrçadas, qurg.r adr ?Ami4as envoltas nas margens, soldas pltleticae; tendo orifícios
quer por engrossamento4
praticado. 'ISA zona 'reforçOda, caracterizado o modno por
em are° cuja* extremidades paralelas t'Sel um, prolongamento em

_

-
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3353="....

de 8 de Nal° de 1964

TXxy0 No 163.084 de 30 de Goto:N.7o de 1966

Requerente : 8.'11. 'INDUSTRIAS REUNIDAS P: MATARAllO-S.FaUlo
Ondeio Induetrialt "NOVO MELO DE GARRAFA PLÁSTICA PARA
ACONDICIONAMENTO ME OLEOS E OUTROS Liquiposo
• fieivindicaoiSeo
1- "x0vp MODELO DE GARRAFA

PLÁSTICA PARA

ACOIMICIO.

RAMTO ME OLEOSS OUTROS vigsmos u , caracterizado por consistir
Onim corpo eco ' de formato levemente ovalado na base o gradativa-/I

mente eecresoente de baixo para cima, com base plana e um trecho
Circulem, do redueida,alturn, corpo ante de faces laterais ligoira/
monte trapezoidais, onde. existem estreitas faixas verticais em re./.

Requerente: SCHALOMROCELIN GUANABARA,
Privilegio de Invenção: "NOVO RODINJO 103 XLIZX noten,

Diumr"

A - Nevo modelo de caixee d'dguer oorootérixelo 90X-áéi
Meea por corpo oilindrico.de meteria yedstioa. ao qual foi tnalua
do fibra de vidre ume emolumento rqforcador, obtido mediata aolRasem sobreposta amoldes cilíndrico'', tudo laddea 48 effloie
torneira ou regi:etre de Fresagera.
Ponto no 1 do total O tepente* Weeellietelr

lavo qUe lhe moldam a forma; em sua extremidade superior dito °or./
po principal 6 dividido em duns secçees: uma posterior, de regu-r//
lar elevação, onde se encontra pequena abertura destinada á intro./
Quçto do produto, abertura que, apen essa opera çeo é ouidadOsamenV
te fechada oompletando a inviolabilidade da garrafa; a outra sução
Instante diminui:dei 6 recurvada para frente de Medo a formar Um tre
ou bico, de forma cilíndrica o diametro redutido. ligeiramente
.aumentado na extremidade;
Ponto np 1 no total de 3 Pontes apresentados
O.

TERMO NO 196.821 de 13 de fevereiro de 1961
Roeu:c:rentes NONTEOATINI SOCIETA GENERALE PER L I /NDUSTRI4 X MUI
ITLLIA

mama

Privil4gio de invenção: PROCESSO PÁRA PREPARAR. PRODUTOS
DOS TENDO ALTAS CARACTERtseraAs mEOINIOABI
REIvINDICACOS

163.600 de 21 de outubro de 1964.
Requerente:NO-DO comum E INDUSTRIA DE 110 n, 1rADES mOmESTIOAS 'LTDA.
elo PAULO
2rivllégio de Invençiío: "ENFEITE SOB VORmk DE ESTRELA COMPOSTA"
TERm0 de

REIvINDICAOUS

1 ..Enfoite sob forma do estrela composta, ;caracterizado pelo
fato de se apreontar constituida por uma estrela central dotada ar,
uma das suas pontas de argola para o transpasse do fio de suepensão
eendo que centralmente, delimita dieco circular com um bordo ealleri
te e rasgos ou recortes para a recepção por encaixe de duas estr.159 laterais.
Ponto no i. do total de 3 apreeentadoeu

/ - Um processo para preparar produtos vulcanizada&
tendo altas características mecinicas, a partir de misturae contas
do um copolimero etileno-alfa-olefina amorfo tendo um teor molar/
de etileno variando de 20 a kO% e um peso mocular acima de 60.000:
preferentemente da ordem de 100 000 a 600 000, *uma carga de rotBrm
co, um agente de ligação cruzada selecionado do grupo oonaietindel
de alfa, alfa , -bie (tert. btitil-peroxi) para -dileopropilbenzeno
a mistura.do mesmo para -diperdxido com seu meta -istimero, com ou. /
sem um auxiliar de vulrAnização comportando-se como usa acoitador
de radica/ livte, tal como enx8fre, qtlinonedioxima l tul"furamida
furfural e alceei furfurIlicmaraoterizado pela fato de citados
polímero ser misturado com uma carga de refOrço com o agente de lA
seção em crus acima citado e, como una oubetdnola anti-floreack •
cia, com um composto selecionado do gruo compreendendo dialcoolaf•
dxidoe de polia1quilen4 polialcooie alifdtioce como tale ou ea
mistura as partes iguais =adoido enfolo*, aiquilelo glioole 0
daidos de Polieleuilenof tmquantidades variando de 0,5 a 5 porto
em peso, preferentemenze de 1 a 2 bea-rtes em pho.do para-a/pardal.
do empregado, seja 1E16, eeja em mietura com seu meta-leemere. P0001
velmente na presença do auxiliar de vnleanicago aoima acolonado
e .3. mieturii total ser então, vulcanizada a uma temperatura compra.
eedide - ee ,jre 120 e 23050. preferend-wwks entre 140 a 1040
- , • Reivindica,-ee prior:e...de. /o corresponeente pedido .!
depositado na Repartição de patentes da Itdlia. em 21 de fevereiro
de 1963, sob ne 3 566.
Ponto no 1 de á Apntme nwosentador,

D'.^R f n

TERMO Ne

ili)

Maio de 1991

do 16 de outubro do 1964

Bccentc? MUCEILO CUNHA MONIEIRO DE C4RVALIJO GI,Aniums

eae ao musmo 'uno clam dou mvolutto oseliaterlo WOPffile0

roera.° Induourinl:

monta o para-brisas desObstruido da Não da chuva

rrpo DE ChEOQUE"

•

,

REIVINDICES

-Ponto /12 1 do :Vota do 2 moAtoã ow0S0AtPd09,

1 -abi'ia . „ ..po de cheque, caracterizado polo fato de der dota
do de uma divido waplementar, intercalada entre o canhoto e 0 chs'

Na! prbpriamente dto e destár.:avel de ambos,
l'onto Único apresentado.,
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TERMO No 163.468 de j4 de outubro.de 1964
Pequerentex CARlO g..GEM FLOR DE MAIO g/ A 610 MICO
NodUo Industrial - NOVO mopELO DE EMPALAGEY
REIVINDICAÇõES

Nave modelo de embalagem, fabricada a partir de uma fi
lha ou lemine de papelão ou congênere, no feitio gendrico retangu.
.ler, e caracterindo pelo fato de, na sua pe .rte mediana transversal
haver dois vincos paralelos, formando uma parede divisdria de certa
largura, dividindo a embalagem em duns paredes retangulares, Maio.
res; nos dois b6rdos ileitgitudinaie opostos de cada uma deetas paredes maiores, há duas aredes de certa largura que se dobram para
dentro e, mim doa bdrdos de ambas, há encaixes em *fendes.
W ^r-k o ne 1 40 total de 4 apresentados

1211010 N g 164.631 de 30 de uSio de 1964liesuerentes MANOU GASCON PINA-São Paulo
Privilé g io de tivenção: , "NOVO RECEPTACM0 P/AsTICO PARA LATAS

DE OLEO"
:ReivindicaçOes
e

•

• 1- "Original receptaculo pldatico para lataa de
°ido", constituida por um receptaculo retangular com os cantos.
arredondados e caracteriza-se pelo fato de apresentar nas pares
das laterais internas, pequenas saliencins que se destina a fi.
xação da lata no interior do receptaculo por meio . de pressão.
-Ponto n 2 1 no total de 2 pontos e...ro.e6tados.

Pa. 1
TERMO G5 172.686 de 50 de aústo de 1965
Requerente: IRAM GRUSZCZYNSKI - SC) PAULO
Privilegio de .Invenção "TOLDO AUTOMÁTICO" PARA CARRiNHOd

REIVINDICACDES
-."0

10 Ida 1
72RNO H*

163.558 ao 20 ao outubro de 1964

Reqgerente: LEL MEWESES DA SILVA - GUANABARA

toldo automático n para carrinhos de rume com aros um metal-

molas presas em barras verticais e horizontais obrenan-,e levaroOs-

Auto e abaixamento automÁtico.
Ponto n5 1 do total do 3 pontos apresentados.

Wr1 ,416aio de Isvenpão: "NOVO LIMI,ADOR DE PARA-32ISW

REIVINDICACOES
Nemo limpador de para-brisas, caracterizado peld fato

de .rdspective rtdo, devidamente fixado h sua haste uotore convon
ciOnal apresentar, externamente, tal revestImeMo-tetel ou parai..
al.de-material esponjoso adequado es internamente, uma oâTiru,a.,,co
servádrio de detergente ou outra .substância apropriada, comuni4
oante, a referida cem2ra, com o exterior o, pais, com o referido
revestimento atrav6a furos capilares pelou quais, o matoriUL de
tergen'te ou out1.0, contido na mencionada ctmara-reservatSrio atincZ3, cdm o awal:to da água pluvial, o r,:,;-,-.')nto ospDnj-:sn :.:WrandO, COM Ue¡A ágUak UZe m,i4tura destiaais alava: o jaxa-bri

7/
4?*

- „.

\

'
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TERMO N o 167.143 de 13 de Novembro de 1964
Requerento: WEHIKO RAJINO=Pão Paulo

•

Privilégio de InvençaotWOVO E ONIGINATARSIMO os °Minn
DE TUBOS 2 SIMILARES
Roivindicnolep

1 -Novo e original modelo de ourVador do tubos •
eimiloreo". que se coraoteriza eeeencialmentmpor ser oonsti.i.

tuim por um corpo (1) de formato irregular provido interno.»
mentsde um canal oiroular (3) de sucção em forma de UMA semlj
.circunferência e pertanoente ao sino (1); em fonte 80 canal
circular (S) disposto ortogonalmente d sua nuperficie hd
pino (4) de senão aproximadamente circular e Amo pede, sopn.f,
tuaimonte ser feito 0020 Um anel giratério 14, porpadioulaa.
co corpo (1) pouco coima do centro de gravidade do asna (3)y
hd um furo transversal (5) • o corpo (1) termina num *ninara
(6) roequeado externamente oor un:tago contrai (7) ORR torok
_
ou no fure (5)

•

l'onton / ao 'dota/ de'd Imos apreientodos.
Aid

,

Seção III)

Maio de 'i'971 2209

222M0 IP 167.281 de 17 de Fevereiro de 1585
Requerente: MOIO GAUTTI.Zondriha.Paran4
trivilépio do InvenoSos . D URAI: MOZRAVELWRA Impo
peivindicocZes
:dobrável para roupae, OaraOtérilad0 por/
401s suportes tubulares, cada um no feitio de t e' invertido,../
com co anatas superiores em esquadro, ditos suportes conecto/
dos entre ai através de dois tirantes horizontais, paralelos.e
fio relativa extensZoi cada lateral do suporte é oonstituido do
dois oilindros dobrados em esquildro, um deles om um ramo sun
rior :horizontal, oncaixavel dentro . do ramo superior horizontal
too do Outro ollindro, em, dito ramo doo havendo pino ortogonal
cem borboletas, dito pino ooadáuvante da rOgulagem da abertu,/
na ou feohatento telescOpioo dos suportes; as ext remidades in.
feriores dos oilindros aSo guarnecidas de ponteiros de torra./
obar nas faces internas de um ios cilindros dos suportee, hd .
apoios superiores e laterais, de borracha, em dois dos ollin-/
dros verti:cais dos suportes, inoluém-se tomb6m apoios de borra
414, ooM avanço ou recuo comandado através de pinds filetadoa.
40m o n %¡r borboleta ou conjures.
ront0 ng 1 no total de 3 pontoe apresentados.

1,

4

ecie.

fDPEO
179.362 de 9 de Maio de 1966
ReqUorentes BRUNI JOSE11,11/0SA tiLUZZIZO-136140 Mips
Wodio de Utilidades APAR8LHO DD miao cous0A anal fiel
43ERTURA6 . E 4DDRTURA9 00M OZONOpeivindicedées

i

1-Aparono vedaglb orá, Meato para stana.
kese e ars aberturas com o raro, oarootertando caio por o dm"
sarem d vedação de aberturas Osobarturas com ',Atolo do pooldism.
¡deo partioulares, ostabelOolmontos araolate • Industriais, aelik,;
Ias de Rade* e demais locada onde passear Peita instelagiout.
para vedagno , o qual .por intorridto de toa tas °parodias atisø.
solhas laterais!, veda oomplaeemente a entrada do !reatei Giumak
tooquitos, aranhas, etek) na abertura ando
instando.
Ponto aR Ano total do 9 pontos opeoge0Padhse.
O

4.7
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13220 ifa 161.473 de ti de Jon° de 1960.
Reverentes OMISSA= À LIEURGIII ATOMIQUE-7raga
trivnisio . de Uva:4ot 0913Pagigrpg crantiack na.

~a 1/MA.9152M

b t11572Enate2a09
OnlettiOadeek

regola0o de banda possante
as a espaotrumetrot por doelooante das bandas passantes; do vasonoorozador coa rode regulada por lamina de fanes paroleio° oos•
oriental:go variava, de om 2aap4 e da os seletor de bandas puma 4
toe do primeiro &silo no Interior da banda possante do gegandoera
raoterlesdo por onslittik es °mandar o angulo de :atesto ali's da
plaina do itso, amasias pela moro p do ada no seletor, sendo
tete estalo da rotago propor:dona: do varlogRáa da dita pronto ia'
ladvlad.touse a prioridade &O porrespOndatt. I
pino doPOlkitado ais Meiga ta ti de ITalao . de 1969, sob o as 415514
_ • tato as 11 ao total da 3 pontos apreeentatio-

,--vvvvrvvr
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'ORMO Ne 168.413'6e 31 de março de 1965./
Illiequerentes VIDROS CORNING BRASIL S/AdS1to ?AM.,
PARA MANUSEIO DE ARTIGON
ifirivaé gio de invenção: APARELH A
Reivindicaçãesd
1 • Vá aparelho para introduzir individualmonto cada
carie
de pinos metálicos identicos no oriffcio de re0e2
uma
Ia de
elo de um mandril a Vácuoí caracterizado por compreender: um su •
pridor de torque tendo um 81X0 aotsr:o de moVimento altaXmativo en
.Spe um primeiro e um segundo limite de . um.predeterminado arco de
ouro; Um trago de manivela presa em uma.de suas extremidades ao
..referido eixo e possuindo na outra extremidade uma cavidade para/
jrftelecrum des.referidos pinos ',Itálicos; um suporte sustentanda/
I
lei t0 supridor de torquei afim de que a cavidade no citado braço
te MaaiValo fique em frente do orifício no mencionado mandril
ciando O g izo do eupridbr alcança dito primeiro limite do seu arco de curso; uma rampa transpwtador a de pinos contendo uma sério.
dag Pitados pinos e tendo uma emtrutidade de descarga disposta pa
811 fazer frente para a cavidade no citado braço de manivela quan...
da o eixo do citado supridor alcança dito segundo limite do seu/
:

Maio de 1971

ecão III)

Plataforma provida de um canal (2) 4 direita aom a largara dm
maior bi%olm possiVel nos pneus normais tendo uma eadva (3) j
com movimentoteacilatórioq seno tal =Picoto dado por fora
motriz. e a asava é disposta ao lonas do °imito dolletergea
te. sendo presa a tuba *tapa por °intato e Molas, e cm Seguido.
co canal h& uma rampa de duas água (4), inolimada para o contra
com ressa/tos longitudinais (5) regalarmente distribuidos com ai
um canal central que aflUi para um Teservat8ri0 (6) provido der;
filtros do tipo de tola e esse reservat6rio 4 ligado a ta aipi
do reservatOrio ' (7), cota mala filtros . e no lado esquerdo da wj
plataforma ha um segundo canal (8) de largura maior tendo o 003
junto de p ecevaa (10) seMelhante (3) e deslooáveis no sanfl40
de serem pressionadas contra os pneus. O lavrador 6 provido de.
bombas de altra prasslio VO fazem com que o liquido seja proas&
*nado saindo em jatos fortes, e o tuna/ pode ser Completamente,.
reto ou se as condiOds do terreno ezigeremp.P ainaa Para tad*
litar a locomo4o do veiculo poder& ser dotado de ligeira
naçUo.
Ponto O / no total de, 2 pontos Wasentadoll.

reát.

*r co
de curso; um dispositivo de comporta impedindo normalmentla
Siada doe referidos pinos da citada rampa e acionável pelo citado
braço de manivela, afia de permitir a entrada de um pino em uma/
paição predetermin a da na cavidade de tal braço Quando a mesma se
Saha em frente da mencionada extremidade de descaz 4ga da raspa;
Um imã colocado adjacente a uma das paredes Que formam dita cav.'.
dado, afta ao temporériamente manter na mesma a na posioão grade.
earaiaasiu um pino aaido da mesma./
Rei:Vindica-se a prioridade do pedido correspondente
goeitado na Repartiçeo de Patentes dos Estadoa Unidos da Amórica.
[em

8 de abril de 1964, sob me 358.178./
Souto :12 1 do total de 5 pastos apreeentados.
_

.

—

TREMO NO 101.807 3 de Agioto de 1966.
Regaerentes INDUSTRIA DE ERINQUEDOS . 00MANOHE LTDA.-São Paulo
Privilégio de Invenção; "NOVO E ORIGINAL BRINQUEDO EM POEMA
DE-RODEIO DO ANTIGO OESTE"

TMO N2'1742.663 de 30 de Agesto Ws 1965.
dequerentenTOXO'ODIVEIRA RAMOS DS SA-São Paul,
Privilég io de InVengãOs "NOVO E ORIGINAL LAVADOR
E RARA CARROS"
Reivindicacães

AUTOMÁTICO

1-1evo e original Lavador automático P ara carros".
' que se caracteriza essencialmente por ser constituido por um-/
tunel de dez metros de comprimento 'ou em terno . disso tendo em/
anda metr.: um aro(1)dando a volAm sompleta no tunel sendo essa
aros providos de furos com vávulns afim de poder ser regulada
dire,Aoe e pressão da água podendo os furos serem em vária-a;
lireçOes a os seis primeiras aros despejam .detergentes O u some
nurtse, misturado coa ânua a os 'ires Seguintes despejam água..
Limpa para 4 enxaguameni, Ao autumOvel ' e . upás um espaço desole
lesses nove Aros, axiste um outro que esguicha ar uomprimj.do
rre sObre uma plataforma
NE11Xarld0 o VeiTUlu Sen u .3 veículo
Jor:ItInuA J ond-,,,zido por :aboe, ganchos

4

Jondutores sondo a .

Reivindicacães
1-Nevo e 'Original brinquedo em forma de rodeia
do antigo °ente, áue se caracteriza essenolalmente por ae.constituir de um tablado (1) de madeira; plástico ou qualquer outrO
material provido de cercas (2) em tecla a sua periferia e uma ./
cerca interna (3) com um subdivisSo (4) puma das partes eztre-/
mas o a ceroa-externa possui um portão (5) havendo no interior.
da cerca distribuidas á vontade cavalos (6)e cavaleiros (7)doma9
do cavalos ['alfageme e na parte oxterna .da orca podem ser diz.",
..
cribuidas carrooças ça;
Ponto n0 1 no total de 2 pontoe apresentados.
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positivo de sustenteeão de montagem de sapato, a fia de anatsatrx
TERMU Na,; 1.67,004 . . de

4

de novembro de .1964

RequegmAtey,METALgRGICA ALFA S.A. COMERCIAL, INDUSTRIAIS IMPORTADORA .

. SE0 PAULO

móntagem de sapato twe inrlue uma TUA* tendo e gbre si dita

tas

utopia Ji

dita sola interna localizada na base da mesma coa a base da geou

g

trapassando a sola; um diepositilo para ligar o dispositivo de ~tu

PriVilégio de Invençãos *APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM TOGDES A GÁS"
REIVINDICACOES
- 1 j Aperfeiçoamentos introduzidos em fogOes a gás, caracteriza- /

dos por disporem-se Os tubos admissor do gás e distribuidor diste aos cog;

tação ao poste, a fim; de participar do movimento @sensato do poste 1.
um dispositivo varredor; um dispOsitivo para comunicar um movimento ri
lativo do dispositivo varredor em relação ao dispositivo de sustenta.
ção, a fim de'faser o primeiro cooperar coa a referida margeia e vir

bustores,. no interior do corpo do fogão, e êste áltiMo sob os registros /

do encontro i mencionada sola Interna; um dispositivo de freie-

dos combustoree aos quais s n comunicas . ° a . junção dos dois referidos tu-/

funlionando nornalaonto para bloquear o poste • o dispositivo ~sus-

bos munida de um registro idêntico Ao dos eombustores e que se dispõe ao

tentação inpedindo-os de girar; • um dizpoeitivo para soltar dito dia

lado dos . destes, no painel frontal destinado aos referidos registros.

positivo de freio, a finde permitir ao poste e ao dispositivo de ou

Ponto na 1 do total do 2 pontos apresentados.
. ,
.F1G. 1

tentação serem girados para uma pos11% oiOolhida ao redor do eixo.
Rolvindica-se • prioridade do correspondente pedido depositado na
Repartição de Patentes dal! Estados Unidos da America em 20 de marco -

dl 1964 sob n a 353.462.
Ponto na 1 do total de 86 p ontos apresentados.

TERMO No 167.159 de 18 de novembro de 1964
Requerente: TAKERU DEMORA.

SIO PAULO

Privilégio de Invenção: "NOVO E ORIGINAL VIBRADOR ELÉTRO MAGNÉTICO*
REIVINDICACDES
- NOVO E ORIGINAL VIBRADOR BLETRO RAGNETICO, constituído por um

TERMO Na 168.449 de 31 de março de 1963
Requerente: SOLVAY. A CIZ. - aLGICA.

eletro imã de potência condizente com o seu Uso provido de um retificador

Privilegio de Invenção "PAIREIS REMORADOS APLICA7BIS NA EXECUÇIO DZ

de meia onda intercalado na linha de fOrça para o caso de corrente alter-

TETOS FALSOS, PODOAS PERMANENTES OU PIO DE CONCRETO, 0011RTURAZ E 41.

nada ou, para o caso de corrente continua de, um alternada' que produza .i

MILARESM
XVINDICACEE8

pulsos periódicos, abaixo ou acima do nUcled do. eletro imI a uma distân-/
eia convenionte se fixa um bloco metálico através do qual se transmite a/
vibração • caracteriza-se por estar tal bloco suspenso por meio de tiras/
elásticas com diferentes caracteristicas de , elasticidade, alternadas, podendo haver quaisquer quantidades de tiras julgadas COUVOWAntoz.
Ponto na 1 do total de 2 pontos apresentados.
6

'1 . - Um painel nervuradO aplicava' na execução de tetos falsos
fOrmas permanentes de concreto, coberturas' e ;anilares, ~os de no'
Material rígido tal como metal ou material plestico, caracterizado
por compreender una falha que apresenta Mma : eiris de dobras paralelas
que definem, de modo saliento eâbre una face, nervuras onarommadas
calmante na parte mie afastada do corpo da f;Iba.
A requerente reivindica a prioridade do correepondente pedido depositado na Repartição ~ Patentes da Prança,'en 11 de abril de 196413 de janeiro de 1965, sob n as.

970.644 • 1.732, rospoctivanente.

Oosito n a 1 do total de 4 pontos apresentados.

Irly1

o

,,\\1

TERNO1 5 167.878 de . 17 de março de 1965
Requerente; JACU SIMOR KAHBORIAN Z.U.i
Privilegio d. lavonçãe "ENFORRAÇU DE ASSENTO DE dAL70 DE SAPATO!

WIVINDIWOM
1 - %a nequina'de enfornar, para varrer uma parte selecionada do
Una gáspea do sapato de encontro a una parte correspondente de una so
la interna do ~MO sapató, caracterizada por compreender; um posto montado para ter um movimento •scilanto em torno do seu eixo; um dia-

1

Ji
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OMR I 169.799 de 8 ao abril de
jlequereatel MOMO MA1M1COC INDÚSTRIA 1: COMERCIO LTDA.. ODÁULARa
IPEIVE140 de Invenção "SPERFEIÇOAMENTOO 1h CHALEIRAS DE PRESBIE*

Maio de 1971

Seção Hl)

pontada na Eipartição de Patentes dos Estados %MOO 4R Âssirlea do Gi
(Mato em 5 de junho. de 196h, sob o na 372.913.
Ponto no 1 do teta/ do 4 pontos apresentados,

AULLERI54044
. *APIIPZIÇ&AMENTOS EM CHALEIRAS DM PRKBalOw , earaeterisado SOMO
I *ato da tampa da chaleira sor composta de dois diocos superpostos o AN
IDOS dotados do turca 'coincidentes, um no centre a outro préximo
.

*liaria, furos este, quo mão atravessados por parafusos que ligam •a
tu si ON dolo ditaos e ambos com o cabo da chaleira. O disco 'superior
la0 centro da face superior, 4 dotado de um. relevo triangular Cuja base
Saneava astá situada prézimo do conterno do. disco, onde b4 um rebaixe.
fàue soá estende *ti a periferia e no qual está localisado na dos furos.
aos discos. O contrerno do disco superior 4 em plano inclinado e a fa.
Be inferior 4 ligeiramente °encava e. dotada de ressaltos convinientes
go centro, O disco sotoposto . 4 àbaulado até um certo diímetro previats
Onde sofre um esmagamento anelar *Obre o qual se ajusta * adora um; ou.
tro anel •sistia*,
Ponti.. 701 do, otal de 5 pontos apresentados.
54 FIG.1

f' 1 G.
TERMO No 170.084 do 1* de junho de 1965
Requerente: NALDEMAR STURARI * SIO PAULC
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM
A D018 TEMPOS"

DISTRIBUIDORES PARA MOTORES

ME/VINDICACCES

sperfelçoameritos em distribuidores para motores a dois tempos
caracterizados incialmente pelo fato de, em tírno do eixo do distri buidor, provido do usual terminal alargado, e centrado no disco de base, serem montados radialmente tantos pares equidistantes de escevas de carvão, isoladas entre si dentro de um mesmo par, que por sua vez 4.

aplicado em suporte isolante, fixo sabre placa de posição ragulável,
quantos forem os cilindros do aOtor, ' escOvas estas ligadas conveniente.
Mente a terminais metálicos, :bem como impulsionadas para o centro por..
ação de pares de molas, tambám isoladas entre si, e em cada par do ean
cevas, uma estando ligada ao reli de um dispositivo auxiliar de partida • a outra ligada I ignição, da maneira usual
Ponto n0 1 do total de 3 pontos aprosentadoa.

131840 N2 169.070 de 20 de abril de 1965
Vaquorontet MIAM. DRUG AND CREMICAL COMPANY do Invangto "CONJUNTO DE RECIPIENTE DIVIDIDO EM

COMPARTI:.

aummicácbso.
a travessa de servir da classe descriurgivel
y
eon
meipienta
g.
compreendendo ui recipiente laperfurado de tapo aberto apresentan
•o uma pluralidade de paredes divisOrias eretae radiando, a partir de
%ai cubo centralmente diáposto de , típo aberto, dividindo as referidas
lparedes divisárlas-o referido recipiente em uma pluralidade de compax
timentos, apresentando o citado cubo uma parede inferior fechada OU'
recebiMea
'Rindo o fundo a estando o mesmo internamente Tosquiado para
to de um punho do suporte; um pubho de suporte, estando iate provido,
Ela-resp ectiva extremidade inferior, de rosquaamentoo externos para on
Galre •mparelhante cas o interiOr.docitado cubo central, estando o ris
tirido punho do suporto ain8a . procido de um flange em avanço radial, Cindo i' sto do. encontro à por'çío resqueada do punno e removida da rei
ganiu extremidade inferior de uma ilistància igual ou ligeiramente
uha birda poriferi
WdOr'crae a profUndidad, interna do referido cubo;
das bordas.'termi
atol
acima
nO
citado
recipiente,
avançando
Si ereta5
do
referido cubo cen
mais superiores das citadas paredes divisOriae o
fIra/9 it um memum.tho imperfurádo e Ltoxivel apresentando uma ranhupara contato vedante,.geita peritírica em II ereta abrindo para baixo
Ralmento a prova de ar, com a'citadaborda periferlha ereta, com o lu preselo reduzida no interior do citado recipiente Vedantemante, o%riga o referido membro -tápo ?leria -81 a ,atraT em contito cor as borIllas superiores das citadas paredes divieérine.
. A requerente reivindica a pri,oridadt do corrospondanti podido de,-

7

FIGJ

•

170.392 de 14 de junho de 1.965
Requerente: FAGERSTA BRUKS AR . SUÉCIA
TERMO No

Privilegio de Invenção:

"ARRANJO PARA PRENDEDOR DE YERRAMENTAS DE CORTE0
REIVINDICACDES

•

1 - Um arranjo feito para prendedores de ferramentas de corte pro
vidos de mandíbula prendedora para fixar as ferramentas cortadoras denmel,
nadas pontas de corte reversível, feitas de metal duro por exemplo, e poo
. sivelmente as ferramentas quebradoras de aparas, nos quais a mandíbula I
prendedora pode ser apertada por meio de um parafuso que prende primeiro/
no corpo do suporte prendedor e em seguida na mandíbula prendedora, a I
qual tem uma projeção orientada para trás, caracterizado pelo fato de que
a projeção estí provida de um batente que colabora com uma lingueta cor./
respondente no corpo do suporte prendedor a fia deimpedir que .a mandíbula prendedora gire sabre o . eixo do parafuso, e que a mandfbula.prendedora
.1) corpo do suporte prendedor tem guias dispostas para colaborarem uma /
com a outra, o batente e a lingueta tendo sido provido, alem disso, de m&
partidas de contato que colaboram mUtuamente, dispostas numa direção tal
que a mandíbula prendedora, no ma:lento de prender, seja forçada para trás
intensidade e em sentidos tais que a ferramenta ou ferramentas de tra
balho a serem pree ,.': cm contato !ntiTo com as superfícies de apeio
de base onde assentam e que as guias entram em contato uma com a outras /

Segunda-feira 10
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impedindo qua, a liana/bula „sondadora possa girar ' sébre o batente.
Reivindica-mo a prioridade do correspondente, : pedido depositado na
' SvÁcim *em 9 de dezambre do . 1964 eob n oi 14858.

aível, adaptado à béca ou gargalo da ampola do vidro que constitui

Ponto O 1 do total de 5 pontos apresentados.
10

9

1 - Novo tipo de gargalo para' garrafa támlea ears 'eterisado por
consistir e'.1 um anel especial de material termoplástico aa similar, f1e4.

11 e

ia térmica, dito anel tendo a borda superior chanfrada em t8da

a garra

a eirounrs

réncia, e dispondo na parte interna de uma canaleta an ranhura adaptivel,
por correspondância a um vinco ou nervura praticado eireuntereneialnented,.
prOximo da borda do gargalo da dita ampola de Vidre.)
Ponto n o 1 do totl ae 3 pontos apresentado.
•

'"

g
d e 29 de junho de 1965
Requerentes P. MIM A sou (ENCAPRUIATIOX8) LtDA. •

IMMO 80 '2 10A6d

mana

ZOA
A. NUME IB
Priviligio de lavando "IqUIPAMINTO APERFSIÇOADO
.
_
Miera.9!A DI MA2BRIAI8 IM 1, 6 ou oaáuLoá000 .
.

IVINDICÂCDI

9

1 Miel'amonto aptrfeigoado para a dosagem, e adiMentaa ge da MAM
0418 si pí ou'granulosas,.comproendendo um cilindro alinantadom

'atoe

TIEMO NO

171.003 de 5 de julho , de

105

'Requerantet METALdRGICA SOLAR LTDA = = 310 PAULO

Privildgio de Invendo: "UM ABRIDOR DE

FUNÇOES •hdL2115IA541

tive, montado em baixo do uma tremonha sondo envolvida périfirleamone
YtEIVINDICACDES

te Por aduaras de carga para receber material -da tremonha e trancar'
tende-o para dentro doo . un recipiente sendo que cada cínara providas
de em ejetor desloaível a partir de um ponto morto interno

para asse

Loa para ajuetar.a posigEo interna do ejetor para variar a eapaeldadee

a quantidade de matagal, e

O requerente reivindiea'a prioridade do correopOndant* pelado 4.912
poeitado na Repartido de l'ationtes na Ord-Retanhe ma 8 de juilae

'Ponto

o no

lo

reentrante e um recorte curvo destinados à abertura de latas do ti po Pie
-marcado, sendo que lateralmente e rega:o mediana o dito cabo possui ale,
da um rasgo obliquo que serve para a abertura do latae do tipo que eito #

contida na mesma.

1964, sob

polo fato de

bo prolongado de manuseio e cuja extromidade inferior apresenta rasgo

lar a total descarga do material, •aract•rizado per'WereilPeTiotoe
da cínara de carga, e por sias MIO 'orlar

1 UM ABRIDOR DE FUNÇUES MOLTIPLAS, earaeterisade

le apresentar em chapa metálica de relativa espessura conformando um ca./

te

oo

providas de orelha saliente.
:Ponto no 1 do total 6e5 pontos apresentados.

28210/64,

1 . do total de 11 pontos apreaentadOle

¥7: OU rd, o

Mato No 178.928 de-22 de Abril de 1966,
Requerente: DDN1OP RUBBER COMPANY LIMITED- Inglaterra.
Privilégio de Invenelos oPROCESSO APERFEIÇOADO PARA PREPARAR
nm: Sau
tBIAL PLEXIVEL EM BORBA ME LENÇOL".
Reivindicados
1. Um processo aperfeiçoado para preparar me
material flexível em forma de lençol, caracterizado pelo favo de 001
preender ao etapas dei preparar urna camada de mataria/ fibroso *leal
vel, para formar uma camada composta; aplicar 6 camada composta

3

liquido compreendendo um aglutinante

SIRBO NO 170.864 de 29 de junho de 1.85
Requerente: PAH OLIVEIRA ESCARRAEIII

ialvtlégio de Invencios "NOVO TIPO DE

RIó GRANtt DO SUL
GARGALO PARA GARRAFA TíRMICA"

8

um veiculo vaporiebel o

mem
81152

gurar uma distribuição diferencial do a g lutinante, mediante agoniam./
cão de calor a uma superfície da cam.at composta, diferencialmente m
em relação 4 outra superfície; remover o 'veicule por vapwrisagio e e

2214 Segunda-feira
10
_

1 Ne apropriado)
!lha:*

AleeerairfflenalayEfflgenpe.

1111~

ourar o aglutinante; dita cura do aglutinante senda

TERMO N* 172.250 de 19 de agasto de 1965
Requerente: ÁRDONPLAST-INDTISTRIA DE APARELHOS CIReRGICOS ffflni.-810

efetuada por aplicaçáo de calor.
Reivindica-se a prioridade do correspondente .

**indo depositada

Maio de 1971

DiAhl0 OFICIAL..(..Seção
4111. .

na Inglaterra, em 24 de Abril de 1965, sob . o n2 .

PAULO
Ptivilágio de Invencão "UM NOVO TIPO DE COLETOR"

REIVINDICÁCUL

Z7387/65.

ponto n 2 1 no total de 27 pontos apresentados.

171.752 de

IMMO

2 de avisto de 1965 .

1 . "UM NOVO TIPO DE COLETOR", caracterizado pelo fato de se &pra
sentar sob a forma de uma bolsa ou saco retangular de material plást.&

Olquerentes PLASTIC TEXTILE ACCUSCRISS LImItSs . INGLATERRA

co transparente e flexlvel, possuindo impresso em uma das atlas faces-

PrivildgLo de &Ivan> "AFERFEIÇOAMENTOBEM

grackação d& capacidade volumátrica do receptáculo e bem como as indl

OU REFERENTES A REDE PLA1

10•13XPELIDA1

caçees de uso, sendo que os bordos da sua beca ou abertura são revira

.,EIVINDICACUA
2

4 os cobro si formando espácie do possante pc,rimet .ral inteiriço

• Uma ride plestica expelida integral (isto 4, sem nOs), cara°.

Ponto n° 1 do total de 3 p ontos apresentados.-

detkiada pelo rata que na mesma alternam faixas transversais 'de malhe
'OU tipo de faixa Cómpreendendo malhas Cujos fiosligantes tem um áriguho de malha substencialmente maior do que os fios ligantes das malhas

te
,

outro tipo de faixa.
á requerente, reivindica as prioridade do correspondente pedido dg

Panado na

RepartiçÃo de Patentes Sritenicas em 31 de julho de

00 é a gi 30382 e em 9 de fevereiro de 1965, sob o n2
"tonto nP 1 do total do 13 pontos apresentado!.

lo6k

5656.

jA
1

z
TERMO Me 178.431 do 4 de abril do 1966./
Requerente: PEDRO CANTE./SIO PAULO,
Privilég io da invençãoi QUEBRA-VENTO SUPLEMBSTÁR PÁRA VEICOLOS./
Rfivindicacíaa./

1 - Quebra-vento suplementar para veicules, formado /
por placa de vidre ou similar coa moldura conformando conjunto /
passível de fixação, coa faculdade de rotação parcial em artiou

.47

laçãee, caracterizado pelo fato de que as referidas articulaçiea/
TUMW

171.83t de 5 de aght4 de 1963

se apresentam com elementos fixos k moldura a s a uma braçadeira /

Requerentes OcTATIO.IXXX . 810 PAULO

iláTilíato

de

image

coa aba, passível de encaixe sabre pingadeira ou canaleta, ia • .

"NOVO TIPO Dl. PIDAL PARA BOX Dl CHUMBO"

81,11~§ .
• *XOTO TIPO Dl PICA PARA BOX Dl CRUWIRM, oonetituldo
feta

xistente, circundando as janelas de veiculo, sendo que atravda de

•

pequeno. parafusos que atravessam a mencionada braçadeira, a mespele

prIpriamente dito, oaraoterisado pe10 fato de ser tO1ocado na

ma é fixada solidamente k canaleta !tencionada./
Ponte na 1 do tato , de 2 pontoe apresentadee./

parede, de modo artiouliyel, por meio de dois parafusos de fixaçío
'MU ponta termina em um pino liso, que elo atarraxados lateralmenteem furos oorreependentee, previstos nas saiiinelas eeni-ellindrieas,.
Sornado' na *Osga de dolo parariam suporte, que, per sua y en, as ij
**trem at,errazades em doia buchas ohunbodaa de modo conveniente na.
:•otUrlde ?ande.
fida

6

Douto . uPrioantadeo
&reg.'
ditgO N. 2 178.727 de 14 de abril de 4.,1
Requerente: ARTES METAIS LTDA./ESTSA,DO:RIO GRANDE DO SUL./
Modelo Industrial: NOVO MODELO DE GAIOLINHA OU GABIETA PARA DAR
RAPAS DE CHAMPAGNE./

Reivindicaçíse./;
1 - Novo modelo de gu4.ptifou gabieta para garra

"ai

ias de champagne, caract g r-zn3o , , par rcowair
aolidério k-araação comumente adotada de arame torcido, um ditam

r."-DIARIO OFICIAL'

rgla-feira

frofererrtbanitiíratiiiiti z O !IMMO pira *fanar WífeltO as ;
flwatemeat• ollbre a rilhai'
¡iate .a1 . 3. do Mal de DOMINI ISpronatadolbt
2

áastito
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*VI permeio de braçadeira formada polo próprio tubo

envolvente/

que podo ser o p4 do móvel ou • tubo (1)./
Ponto 01 do total do 2 pontos apresentados.

/MO MV 179.31,7 o 6 de IMO Ett '3988

itequernita IMME Of/ENGEOEILSGArTu m MAIN
blir11400 de imenslos 9APIRPEIÇO002 NATERICUR 21510ENL Imssourzei4
á DM DE DERIVADOS DEZIÁTEWINENTE DIAZOTADOS//
VÃ MEILEN° DIAl2311 COMOEDDSTILEMB TOTOSOZEI:
Unisw
ipanninciers
11, • %nadou aporfolgoadao dAl =MOA fOteleenotvelb
. ration* Comina como aubotkolan
rivadoo unilateral:unto diazotades da y«
reteameneivelo, earáterizadas pelo fato do conterem abro um suporto a LO
Clepermos em um material formando camadas, Palmamos= ma g o >mino«
.«banono diazo-ocmpootoo, da t4rxm1a gerai
•31441011-3.1t,
1 e"
Aris
nam,'

4

tu qual.:
112

bsereauanitua em arazgalia; .
siftifift UM grupo alceai: ffiltRWL arilado ou arilo:218 ca ivers
signtges..um fruo goui,

ro

i4,1
.14/14

C2RMO 2 2 182.661 de a de oetembro de 1966.
Requerentet . JOSÉ DE CASTRO RODRICUES:SPo Paulo
Yrivilógio de InvençãOt "UM NOVO PREPARADO PARA' ALISAR CABELOS"
ReivindioaZoes

"Dm NOVO PREPARADO PARA ALISAR CABELOS",caraterjza.
do pelo tato de ee apreeentor pela seguinte.00mposição:
1.

40%

Agua

Baumé)

ia<
NO qual:
roprooanta VIS Code At =COM Ia In traDe kaiNtak

44 repregonta vai grupo alçais, Istereztaidalla . ta aratu% ao-

•

to qual:

E3 o Rh formam, oonjuntortante CØ limo, di bidroidato . ao egla
.
•
eataci ligados ) ta grupo betoroololleoa ias g odo ~paru
um om mais tUbstitailltsSo
X eignifiCa ít0210 dê osidtalraillal" 61 40 Mie
motilal

o ente de ma &Ide& e) —
a significa ma mitmero inteiro maior eve
significa

RrAvindlea«se a prioridade do earropoadsate pauto élaritatem
Saeraulut ta 8 de maio do 3.965 soá OLSSON Illidiffl.bo
1W.eo ponto arrebatado:PI,

alem Oe 179.767 da 33 de dele fgo asij
nequerento:RICOARDOMIOMetwoasaites~toratze49
45 laT9M093 maarzcaotamo zsikanige aettz Nine
VÁS 71 0ADgRite4/

•

toiviadioaelloof

3. « aperfaigoomeato Sabidas:là de jpeibia nade ei
•
doira«, que re corado:Um asalnaltalalita jor aos o yi tabular oig
coimando-se prdzimo base do a" ovel uma tão ,(1) latera aa:ezter
tin._ ama aawiakaaantot.
me tis et.) Siaal40 ao oca

4%

Azul de metileno a log./1
Sebo bruto
Parinha de trigo pura
Yarinha de milho
011ioato de magnéaio hidratado extra
Caulim de -primeira
2a1oo puro
Iltivia de soda oátstioa(aolnção de água e soda a 25 graus

4%
2%
2%
2%
2%
2%
•

40%

/toldo bórico farmilodutioo
Aoido aoótioo glacial
Salm oxigenada a 20 vol
o 50214:
Compoeição esta que perde de 2.500 a 3.000 gramae.no
GOndimentação.
Itioo ponto apresentado.
22220 No 182.857 de 14 de Setembro de 196U.
Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES umITEDLInglaterra
Yrivilógio de Invenção: ',PIO COMPREENDENDO UM OU MAIS FILAMENTOS
IDE YOIIAMZDA, 220-ESTIRADOS E PROCESSO PARA SUA PABRIOAÇãO".
Heivindicaçães
1-2M fio, compreendendo niti ou mais filamentos de pce

liamIdamao estirados, caracterizado porque os filamentos 'tem orieg.
insles moleculares que exibem modelos de reflexão de raios 1:em qle
'
- e)

,

- ZeivIndica-se a prioridade, ao correi:pendente ped180
depositado= Inglaterra, em 14 de setembro de 1965 sob 00 MIM

Ponto nm 1 no total de 20 pcntoe spresontedOR
)5;9: fio0
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L
' 112M510 Re 183.206 do 27 do sotati
- ALEMANHA
latTERSTERIC
TIANN
dr•HUIEULL
beForontos
.E4vig10 do invorige) 711aR0 DE USOJICO, PR(3PRI0 PARA LIQUIDOS
7ARTICULARTriTE PARI. dLE0 LUBPJ'ICANTE DE
(UZQUINAS DE COMBUSTIO INTERNA
J2WHPIWOEs
Piltro ao moo único, pr6prio para liquido, parti SUS/mento para 'óleo 1nbrificanto de mdquinai do ecombust;:c interna e
b%nipado com um elemento do filtração embutido em uma cai= em forma
r •
go 00P0 do delgada f8lha do metal, cuja borda oe acha reunida, mediao
á0 rebordo e À prova ao liquido, COM um anel de' parado fina, o
só, ainda, com uma chapa dó cobertura (tampa plana) com parede relat!
Wamento gruma ? que apresenta um fure central 1osoado para p er apara

circui.o povo aplicar ou cczpurontao do brilho o cr_tto C3 WtOO C12
culto° do cntr^..fla no uzsma fase o para aplicar o ut:al Juortr_lo? no'n dito circultoo do cntrcda co fauno apostou, o dito °Iro-alto dounedviedw dototando a raso aolocionada do sinal subportador modulado .
na proaunço dos associados conponentoo do Iwilho para produair un ai nal roproruntativo do ccSr, ninais do brilho ospuriou sondo cancoladou
polo altornada condução das ssaçãou do circuito desuodu/cJor
A rotina/auto roivindica a prioridado do corroupandonto podido dopa
oitedo na Bupartição do Patentes dos Botadoo Unidca da Auórica, ou 214
outubro do 1965, sob ng 504.525.
l'onto n g 1 do total do 10 pontos aprosontadoo.

kUsaao obre uma tubuladura roscada do oerp0 de conexo o destinada/
50 escoamento do liquido filtrado tampa essa que se estendo at6
1
'QTad

do anel, firmemente ligado com a dita tampa e lua limita, -pof
4
9.410 do trsa sanoto anilar estaiada contra o *Arpo as conexão, por
pilo de uma sego anular da tampa,. provida Com abortara do admissão)
c tu espaço anular destitado &adoção do liquido mujo, caracterizado/
.s10 fato do que linguetas, previstas, na borda interna do anel' para
conexão firme do anel 'com a támpa, atraveseam as aberturas do ad
'"
)
Siarão da tampa e se acham dobradas para trde no lado Oposto
Ileiv4oRica -.se prioridade do correspondente pedid0,(180
o:iositado na ReiSartição de patentes da Alemanba, em. 28 de setembro de
L965, sob CO 7 47290 7IIb/12a,,
tileó ponto, apresentado.

, PERUO R e 184.112 de 27 de outubro do 1966
'•Roquerontet CIA. PENHA DE MIQUINAS AGRICOLAs,.- Eff0 PAULO
Privilégio da invenção; D NOVO EQUIPAMENTO PARA TRANSUISSX0 DE FORça
REIVIDDICACOES

11 - NOvo equipamento para tranamiseão do Tórça, cara
torisado por possuir corno polia receptora de fOrça uma roda de auto.
móvel, diretamente encostada d polia motriz, dispensando . utilica •
ção da convencional correia.
Ponte no 1 do 2 pontos apreeentados.

FIG.1

URMO Ne 183.943 de 24 de outubro 40 1965
Requerantes )1020201.4 INC. - E.U.A.
Prisilágio de InveneãO "SISTEMA DE DESEADDLAWPARAPSZEPTOR EM ro T;§
triTRu cem- •
REIVINDICAOEA

1 Sistema de dasMcdulagão para'receptórel) de tolovistO A cores.
para utilizar um sinal composto incluindo componentes de brilho ' de
1requ8ncia de video.e um sinal aubportadoimodulado em amplitude • rh
se para representar informação:os de coroe, e dito sinal euhportador
todo componentes de nodulação pelo menos pecalalmente se sobrepondoem rrequincia aos con?Onentes do brilto, e um circuito oscilador pro..
vendo um sinal os cliador na froquãneia de suhportador e de fase selo
oionado ,)are desmodular uma rezo dc aportador desmodulado, caracterizedo -por* um circrito dor:adulador as duas sem,su tende um par' de
oircultes de entrada para desmodulação . de fased opostas de sinais apk
sedes, ó dito circuito oscilador sendo ligado ao 'dito oircuito deame-.
oul.dor e..ré. controlar a condução do Mesmo nas fases opostas; e urr.,-

TERMO R e 116. .846 de le de Março do 1962.
R e querentes DENTSPLY INTERNATIOUI

'Privilégio do Invenção: "OOMPOSIOLO DE CIMENTO DENTÁRIO".
1)eivindicacOes
'
'%-Uma composição de cimento dentário oaraoterioade
consistir, eaaencialmente, de m'a misturo de cerca de 200le u'a mistura de salioilato 1 -hidroxi- 2 etil-hoxilioo, di-sa
Lioilato 1,6 (2-otiI -homilioo) e aalicilato do metila, o coroo
de 804, de u'a mietura de solidoa em pé conelotindo do hidroxi
do de cálcio, di -oxido de titanio e oxido de zindo, estando *citado hidroxido de cálcio, presente em oxovesao oetequiomotri
00 eôbre os citodoe ealloilatas"pera formar o."a massa dura, ri
gida 4 permeávol, de um fouoloto 4o ciáloio tondo hidroxido de cáloio utilisável nele disperso.
Ponto A9 1 AO total de 8 pontos apresentedoe.

Segunda-feira
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THHUO NO 1e.987 de 29 de setembro do 1964
Raquarento: MAR00 . ¡A&/L 2AGOURI SIO PAULO
Privi*le do InvençEo *NOVO jtects
IREIVINDIGACOES
1 - Nove jago, compooto por duas eu maisyaquetas, para ser jogg
do por diss. ou mais peesSaa, caracterizado por compreender inidalmen
tu um tubo retilíneo de pequena altura feito OU ferro ou material &dg
quedo, e tendo a extremidade inferior ponteagnda, pela qual í cravado'
perda/mente no solo, tubo esto provido de duas pequenas placas late:
raie, aproS1-andemente na màtade do sua. altura • coa a inação do limitadores de sua introdrçao no solo e equilibradoras do conjunto. em sua
porsigo vortical, dito tubo toado a sua extraddade superior dotada i
' m eecor Interno rocquoado, onis é ap/icado um nevo tubo do WOOr..
dilmotro, também do pequena altura, o, igualmente feito em forro ' ou na
teria/ equivalente.
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentedosak
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TERMO N 2 145.041 de 29 de Novembro de 1962
Requerente' AR ARERIUND RAUSIPG-Snécia
Privilégio de Invençaiot "APERFEIÇOAM -125TO EM LENÇOI DEMATERIA.76.n
FOLHA PARA EMBALAR ARTIGOS DE PONHA PERMANENTE",
ReivindicaçOes
1 -Aperfeiçoamento em lençol' de material em /Ulla
destinado a Ser usado em um processo da embalar ma artigo de for.
ma substancialmente permanente, preferentment• um artigo para/e.
lepipédico, tal como una barra de chocolate va si ga phealidada do
biscoitos ou "safarei" superpostos, caracterizado por eatabelecer.
na falha um palmei central cOexteneive com usa face, preferent!
mente uma face frontal, do artigo a ser embrulhado, e engajando .
dita face, bem como quatro paineis margtadkniroundontee, ou se.
ja, dois paineie extremos • dois painde mare‘laia, digo, latemia interoonectados por quatro imbuis de vértipe, e abrangendo as
etapas de dobrar primeiramente os referidos painéia de vértice de
pois doia doe ditos painéie marginaie °rodos, de preterancia ospainéie extremos, e finalmente oel doia painéts marginais resten-,
tee, para dentro, de modo a se colocarem contra a face posterior
do referido artigo, envolvendo aportadament e ao faces laterais.
e extremas do mesmo, cada painel de vértice dobrando-se abre si
mesmo dentro dos painéis marginais adjacentes e juntamente com -"
Botes painéis marginais,. cobrindo ao faceie laterais e extremae do
mencionado artigo, ditos painéis" lateraie Superpendo-ee parcial./
mente e, juntamente com os referidos painéis de vértice e extremos, cobrindo a citada face posterior do mencionado artigo, o-P2
lo fato de borda livre doo referidos painéie do vórtice ter usaforma tal que impede uma das . faces da f/ha, ou seja, a face sx-,/
terna, de entrar em contato com o referido artigo durante o pro_
cesso de acondicionamento 8 após o término do dito processo.
Ponto n2 1 no total' de 9, pontos aprementados

TERMO 5 2 139.251 ao 23 de Maio de 1907.
Requerental A MANUFATURA DE ARTIGOS DE BORRACHA ROGAM S.A.-8o Pauli Xodalo Induatriall "SUPORTE DE METAL PARA RODAS DE MORRAM PROPRIA5
PARA CARRINHOS, VELOCIPBMES E 3IMIL4RES"4"
y...5 T . )
•
Reivindicação,
1.-Suporte de metal para rodas de borracha pr6pria I
para carrinhos, velocipedee e similares, dó tipo cavado, °anote.)
riaado por ser disposto em toda a ano volta coo ume ou imo Pura. ;
dos de contorno irregular, • de ambos oe : lador dilatas, eaii,ncia;
em forma de pince,diepostois deaencontra‘imante e GE número pra-!;
poroional ao diamstro e largara da peça,. : de maneira a.preporeleaSe/
' do
I material da coheetnri(Da"
meios de retenção a fixação ao . euporte
riecha) no fabrinação das redae 7ent0 '12 1 no total de 2 pontoo AProgiontoRml

•

Taama 112 145.829 de 3 de Janeiro de 1963
Requerentes lARBWRRO BOUM AKTIZNOSSELLSCHAFT fox. KIBIOM LO0I03)
BRuNIMG - ALUAM*
Privilégio de Invente "P5002830 PARA OBTER ~ARADOS PIO/MUDOS I
clairmilmus gni SE PRIMAM ?ARA O TINO/REMO sAR MAMÃO PLUTIC14"
. awrimplOAcOaa

1 - Prooessb paia obter preparados pigmentados granallYele oto
ao preetam para o tingiaentc de nessas pgeticaa, earattemisado pel0
tato de soo usar como substancia veienladcra para Corantes Orientam*
ama alotara do copolíseree d effilens e pipylliffircuidi-prelawR4
.,
*morro
"Iminente, a ~tanto roi:nafta* PaLorl4a44 10 OuroOPOneti,
te pedido depositado má &ortiga. da Pateakeo da Aleaaaho t elet4 de le
melro de 1962, sob o nt r 35,709
Ponto me 1 do total do Ir ~toa apimatadeffi
TEMO ia 147.004 ao 15 da Irovoroiro Be, 11163,
Requerentes FORMACOM-YOBVEOEDORI
Ploriandpolis-Sta.Oatarim
privi13gio .3e Invencãos 'WS MO RUMO n nOWNO4ANUMMtP.
202A00 caanuo.
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geivindieaclem,
TERMO Ni 172.948 de 18 de agaste de 1965./

2... DM no conjunt0 - de Cabas para isoriturag;0
r É
us
Compreende
um total de quatro peças, sendo uma .
,
Illeatabli,
I.....
'amou Ai "AT;VO' 41Con de "1A331,76" e duma falhas de "D/ARIV,..
Claraeterísads, por tornar possível em uma 96 impreeeão, por 28.
I.- 1:91A, um aparelhos de contabilidade 'que permitam a ineerção das .
?
AMES ficham do "ATIVO* • "PASSIVO*, simultaneamente ou isolada.
1.
~MN Independentes uma da outra, quer seja, estas fichas sia
1
ries 0111duplao; . com ousem estratos, executar-se simultaaeamen

I_te à nitivore

nusuvow.

Requerente: LITOGRÁFICA BORGHI LTDA./SIOPAULO./
Xodele Industrial: NOVO E ORIGINAL MODELO DE CRAPEU PARA FESTAS.
leivindicacZes,/
1 - Novo e original modelo de chapéu para festas, vos
se caracteriza essencialmente por ser constituido por uma felha
única de cartolina ou in'ap 'elZo dobrada na linha (1) tendo numa /
das extremidades. duas orelhas (2) que as encaixam em rasgos (3)
existentes na extremidade oposta, ficando, depois de armado,com
a forma de um tronco de cone 'COM abas (4) voltadas para fora./

XDAt0.42 2. 110 total de 11 pontos apresentados. '3
• FIG.1
33 32

97

41

Ponto nO 1 do total do 2 pontos apresentados.!

40 42 ,13
44

5

È

Ir. .ei=,

'..:62"~aane
unt
73

IQ Tf 72

.

•

N :SALDOS

26
15

160

3

21
..
...

.

1

j/
----22-N
25

S9

2ki

,
...

Privilégio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS
29

ismo o

I_
I

154 ..312 de

4 de novembro de 1963

~rentes RIZ PARPENERIR PABRIE 0.m.b.R. - AIENINR/
Yr/mil:rio de Invalido *RECIPIENTE PARA SUSNINSOES COM TaNDÉNal I 08.

LUNERNIO UM/MIAR
-.

2.

TERMO NO 173.132 de 14 de setembro de 1965./
Requerente; HELIO FRANÇA GONTIJO./ESTADO DE MINAS

WRNIZ PARA UNHAS"

'Imivinoinced4,

• Ambiente sob a forma de =frasco provido de eapa'roseada,.

ripara ouspenaes com tendencia à sedimentaçío,.em particular verniz pa
ia Unhai, com um'agitador externamente atuelvel, vasculhando acima do .

'Cindo do reoiplente, Caracterizado iiste pela intercalexem, entre .o

GERAIS./

EM MÁQUINA PARA AMACIAR

BIPESN/'
Reivindicaçees./

1 Aperfeiçoamentos em máquina para amaciar bifes,can
racterizados polo fato de ser 'ft mesma composta de dois rolos /*
denticulados o sobrepostos; montados pelas extremidades lisas /
(aixoa) em dois suportei cilíndricos ocos e entrosados por melo
de engrenagens dispostas nas extremidades dos eixos que trans
passam os referidos cilindros ocos; estes suportem estão montados om u'a mesa-base na qual estão fixados por parafusos./
Ponto no 1 do total de 3 pontos apresentados./

~Gr • a papa roscada, de um dispositivo de acoplamento dissociíval,.
9111 /Orei de una canana* de macho e am.a, servindo para guiar o agita.
Ser por.ocailao do desatairaxamento e do atarraxamento da capa.
rinalMente, a depositante reivindica a prioridade do corresponde
Ite pedido depositado na Nepartiqao de P atentes da Alemanha, em 28 de
NOTOmbro de 1962.

Poato n a a 40 total de 3 pontos apresentados.

URRO N2 174.207 de 5 de outubro,de 1965.
Requerentei , ' 2UMI0 . YASUNAGA . SIO PAULO

Privilégio de Invenção "NOVO E

ORIGINAL SUPORWE DE FIOS PARA AMARRAR

INVOLUCROS• PARA FRUTAS EM ÁMADURECIKENTOE
REIVINDICAÇÓES

1 - Novo e original suporte(de'fios para nalarrar involucros para
frutas em amadurecimento, quee',4racteriza essencialmente por ser
constituído por um corpo ciliádrWãào (1) de pidetico ou similar -.0:provido.de'duae tampas (2) e -(3):uiha. em cada extremidade, igualmente.
..ip ldsticas ou de material semelhiàtte :sendo a tampa (2) provida de um
40 (44 . 4'0: . 4.9 1113a 0O gile 9 10.440. :. .ox P om id4 d o Pm ata° oa td a tana"

•
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( 2 ) esta fixo ui imã (5) a wn ouporte (6) . dituado de forma a ficar lo
go abaixo do furo (4), sondo a tampa (3) ou atabafe, removíveis na .face
externa . d.o.. corpS (1), Correspondendo ao suporte (6) hd duas alças (I)
onde. se fixa uma alça elástica. (8) sendó dento do cilindro colocados

...TERMO NO 177.467 de 2 de Março de 4566
Requerente: IZA PLASTICOS LTDA. MANAM&

fioa metálicos (9/.'

n APerfoiaoament0 em caixa para embalagem, envreimewn
uma caixa de secção trem:Arem], oval, confecoionada.da material em
transparente, com exceção das bordas da tampa, colorido de ao8rde..al
convi" o8r do produto nela . cotidoe c.caraiterisada pelo jato do iNg
'do ser •scamotedyel • de material'diverse da caixa, pera"recater .8

Pvil6gio de Inven9Ros UPERPEIÇOAMENTO EU OAUd, AENEBASaga.
=na^
3.

Ponto no 1 do total de. 2 pontos apresentados

impressio grífica dos dizeres indispensdveis ddentifloacio
produto e'do.tabrioante,
2onto.ne 1 do total'de 2 patos aprimentadoso

TERNO Ne 173.173 de 15 . de setembro de 1969.1
Requerente: DEMITRIO ROSSI./810 PAULO./
Privilégio de Invenção: APERBEICOMENTOS INTRODUZIDOS 28 TACOS
LADRILHOS

E OUTROS ELEMENTOS PARA ASSOAR.5i0S,

MENTOS EL(

"/

PINOS El REVESTI

Reívindieaçãea.,
1
Aperfeiçoamentoa introduzides'am.tecOs,
• outros elemento para assoalho', pisoam revestimento" ca ga.

rol, constituídos por peças que cantem MA Ma bordos enodai./
(macho -fêmea) e caracterizadas por superfícies inferior ser tr.a,
'balhada com sulcos ou ranhuras paralelas aos seus bordei ou a c.
bertas em vários setores formando um, dOle ou mais eleaaates ag
pomos de fixação,/
. Ponto arl 1 do total de 2 pontOwapresentadOIN,
na I

RIRMO NA 17RwydA da 30 de &ante de 1965'
Requerente: VSLJEO. NAMENSEE 810 PAULO
PriViligio . de Invenerto "NOVAS DISPOSIgen C ONSTRUTIVAS ZN P0RMI/81ei
Tose
allYIERnan

/ .."NOVIS D/SPORIQUES CONSTRUTIVAS EM POETA.RETRATOS*,
itaractql,
sada:: pelo fato 'de aprosontar placa trans parente de material pl6stic0
•

cujas bordas numa primeira modalidade de exeoue2o.slo recobertas por
moldura revestida igualmente de material plístico eu similar, enquanto'

que, , noutra modalidade de execuçãt ca bordas da placa traneDarents
aao eoldadas Ia bordas internas da referida mouco

Ponto no'l do total de 3 pontos.apresentados.
TERMO N O 176.300 de 16 do de gmbro de 1965
Requerente: RENATO GOULART e RAIMUNDO bE RSUS SANTOS * RIO PAULO
Privil6gio de Invenção: NOVO ABAJUR_COM PORTA.RNTRATOS CONJUGADOS"

=menciones;

1 . Novo abalar com porta-retratos . conjugados, caraeterludemmi
sencialmente por constituir - se em caixa configurando um apar8lko
sor, dotada frontalmente de um rebata:Manto circundante onde é ajustado
o fixado uma placa transparente, tná foto, uma tolha pelo fato demora.
ferida caixa dispor internamente doiam. tonto lamino'', e mimai Muer
traseira, de um interruptor •látiIec»i de oritiCioa de TM:til:10o.
!ontono 1 do total de E pontog.ipresentadoe
1

111

,e
4,01

!Imo im 145.115 de 30 de novembro de £967
lequeranto: IMPERIAL fIRKICAL INDUOTRIIS IINITED n INGLATERRA
-teiviligio de Invenção: ' , PROCURO PARA PABRIC.410 D3 PIOUNTOS COLORAI.
'mo
ffiirvImincer$
Tremule' para fabricação. de planei:voe colorantes a base , de an
tr aaulaoaa.bia. tiaeroaoma,aaracterisaao pelo fato de compreondsr,. ta
conjunto, as oporaçUes de moagem, de prefer?Incia, sob ciealhamento ou /
inpaeto, de antraq uinona-C4E-b15,6 on'8,7-bej-bile.tiacramona eM pra.
mona de cloreto de at.alo, a aloo, de romogla dos ag entes :moo:ales
de /
moagem, tratamento da wistura moída cem uma solução aqUoia de :toldo ael,
fdrice, a quente filtragio da suepenelo, lavagem do realdno entalo no
filtro ecm égua ati neutralidade.
ranto a8 .1 oh. total de 4 ponto: Noroseata4011,
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19RMe Ye V6.125 dó 11 dó janoiro de 1965
asquerontes PAUL RZITZER - SIO PAULO

Privildgio de Invongo '-'AWAS . DIsPOSIÇOES "CONSTRUAVAS RM SSPELHOS ãBTROVISORES"
PRIVINDICACOS6

2.0 it NOVA9 D/SPOSIÇOSS CONSTRUTIVAS Sm BSPZLE[0.6 RSTROVISORZS", Ga
S'aetorizado polo fato de se dotar o espolho retrovisor do dupla careA

gap a primeira do material rígido o a segunda do material floxivol,
pléstico ou

similar, sendo que oiabas

se apresentam Com formato aproxl

fado do eampanulas, a mais interna dotada do rebaixo central somi-os-

URMO Na 166.725 de 19 do outubro oe 1964
Roquorentes MAURO. DZ SOUZA PRAÇA - 3210 PAULO
Privilégio do Invonção "NOVO PORTA GUARDA-CHUIW

kérico o ajustado contra a face interna da nutra carcaça floxivel,por

RSIVINDICAÇOSS

Sua voz dotada de abertura central cirdslar, circundada por gola ox terna, sondo que contra as bordas da carcaça intorna contatoiaa porl
'oria do espelho ligeiramente comvexo, retido em posição palas bordas

1 - "NOVO PORTA GUARDA-CHUVA", caracterizado ossonoialmento por 15
ma armação onganchével, dotada superiormente do meios prOprios do ada
ptação, dita armação compondo, superiormente, una alga suporto para

da carcaça externa floxivel..

ã

guarda-chuva o, Inferiormente, uma segunda alça subdividida ou vári-oS
Ponto nft 1 do ¡atai dO kpontos apresentados

quadros para guia e apoio,das ponteiras dos guarda-chuvas; polo fato.
ainda da mencionada armação ser dotada, em sua extremidade Inferior 0
do um dopésito o qual dispRe de uma base romovfvol totalmente poreu.
rada, dita base romovfvel gerando, em relação ao funde dodep6oit00
o preenchido com espuma.
Ponto n a 1 do total de 2 pontos apresentados,

•Wor

222M0 115 166.320 de 21 do janeiro do 1969
Vloqueronte g ARMANDO FERRARDES - SIO PAULO
Privi/égie de Invenção "MESA

ARTICULADA'

RRIVINDICACORR
. °MESA ARTICULADA", earasterizada, pelo fato de que sua tampa

SIrticulada, @QUI dividida no sem dilmetro, articulado por

dobradiças

ter também, tacos onde se fixarão as pernai.
Ponto na 1 do total de

3 pontos

4

apresentadodo
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