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INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Unidade de Comunicações
Expediente de 5 de maio de 1971
Notificação
Ficam notificados os interessados
abaixo relacionados para efetuarem
dentro de sessenta (60) dias, o recolhimento, no Banco do Brasil S. A.,
da retribuição final devida e da relativa à primeira anuidade, cujo comprovante deverá ser apresentado ao
INPI, dentro do mesmo prazo a fim
pc:rnitir a expedição da carta patente:
N9 184.508 - Conjunto de Mancai
•
Clevite Corporation.
Arquivados por falta de pagamento da taxa final:
li(9 46.745 - Folke Roland Werner Werneskog.
N9 95. 3'3 - Farbenfabriken Bayer
Aytiengesellschaft.
N9 104.800 - Saia Viscosa Societa
Nazionale Industria Aplicazion Viscosa Spa,
N9 106864 - Henry M Plenn.
N9 107.715 - Antonio Cera Sobrinho.
N9 110.143 - Edge.rd dos Santos
Drumoncl e Roberto Joppert Martin.
N9 113.126 - Monsanto Company.
Fichtel & Sachs Ag.
N9 113.850
Eastman Kodak
N7 119.831
Company.
N9 120.102 - 'Union Rheinische
Braunkohlen Kraftstoff Aktiengesellschaft.
N9 120.608 - Cornpagnie de Pont
à 1VIcaisson.
N9 123.133 - R H Baker & Company Incorporated.
Chicago Bridge &
N9 123.670
Iron Company. .
N9 123.997 - Oco W King Limited.
W 124.571 - O Estado Francês.
N9 124.943 - Ken Sakuma.
N4 131.726 - Ivo Bianchi.
Aktiebolege• Casco.
N9 133.636
N9 133.694 - Molins Ivlachine Company Limited.
. N9 134.207 - General Electric Compalay.
N' 1,34.385 - Sebastião Pereira.
N' 135 ,1,69 - Staufer Chemical
Company.
N9 1:5,598 - Kirnberly Clazk Corporation.
Shell 1rernationa1e
N9 137.062
Reseafch iVlaatschappij Nv.
1 28.251 - Coathylene S. A.
Durrcor S. A, Ind e
Com
N`");:d.203
N° 139 757 •- Duracor S. A. ind e
.;jom.

N9 176.172 -- Indústria de Mate.
rial de Pesca Mar Ltda,
N9 176.565 - The Procter & Glan.
ble Company.
N9 17( .567 - SNIA Viscosa - So.
cletá Nazionale Indústria Appli cazi
N° 163.703 . - Fmc Corporation.
• n19 163.928 - Osório Meirelles Krug. ni Viscosa SPA
N9 186.045 - Camilo de VasconN9 164.220 - Mário Carazzato.
ceies Machado
N° 164.5,52 - Silvano
149 186.745 - Valve Corporatior o/
N9 164.902 - Sotero Ignácio Ramos.
N9 135.451 - Eduard Kusters Mas- America.
chinenfabrik.
- Arquivem- Se os processos.
• N9 165.458 - Tsentralny Nauchno
MARCAS
--issleciovatelsky Institute Chernoi
Metallurgii Ira. I. P. e Gosudarstvenny Sojuzny Institute Proekti- Arqueados por falta de .pagarnev to
•
da taxa final
ronija Me t -l1orgicheskikh Zavodov.
IV 162.283 Koppers Company
N9 329.140 --- Sociedade Aufiram%
Lr c,
f‘I° 163.325 - Formica Corporation. Industrial de Minérios Ácidos Sina.
N9 486.940 - Joares Furtado de
N9 166.393 - United States Steel
Souza
Corporation.
N9 166.430 - Elpídio Tibucheski.
N9 515.435 - Labo,:einus 'nous.
N9 167.822
Scherico Ltd.
trio e Comercio Ltda
•
Nç' 1 ,87.375
'_-?a]pho Rezende DeN9 52,M92 - Pedro Sadocco.
curte e Sebastião Simões Filho.
N9
095
Pedro Saciocco.
N° 168.03,
..rrq erial Chemical
N7 7. 97.234.Lingeri "%mous In.
Industries Lirnitcd.
N° 168.393 - Nicolino Guimarães dústria. e Comércio de Confenhea
Moreira.
N9 189.002
J R. Geigy S. A.
N7 650.516 - Metalinaica
Ng 1'39. 13 - Anstalt Fur Muatage saco Ltda.
Technik.
N7 •,• 51.561 - S. A. Melgaço.
N9 169.072 - Monsanto Company.
No 670.641 - S. A. Tndu.striaa
N9 169.280
Ernest Heib.
N9 169.315
Owens Illinois Glass Reunidas F. Matarazzo.
- Arquivem-se os orocesáos
Company.
N9 169.478 - Rubens Bendito An.dr:de.
1`77 169.479 -- Rubens Bendito An- SECRETARIA DE PATENTES
drade.
N9 170,093
Aciatex S. A. In- Expediente de 6 de maio de iSlIR
dustrial e Comercial.
Ficam notificados os interessanoe
N9 171.241 - Stora .Kopparbers
abaixo relacionados para efetuarem,
Bereslags.
dentro de scs , Pnta (601 t h -s ,•Fleinrich
lhimento, no Banco do Brasil S
Schmitz. •
N9 172.723 - Comissariat a L'E- da retribuição final devida e da re.
letiva à nrimeira ruio
nergie Atornique.
comp rovante deverá ser apresentado
N9 172.911 - Nicolau Abbud e ao INPI. dentro do mesmo prazo,
Paulo Euripedes e Esgracia Bartsch fim de permitir a ex pedição da com.,
N7 173.490 - Perfinco Perfilados
petente carta patente.
Indústria e Comércio Ltda. .
1\19 173.519 - Equipo 5. A. MáPrivilégio de invenção deferido
quinas e Materiais.
N7 173.586 - Ionics • Incorporated.
NO 138.080 - Processo para a Pran
Nc) 173.901 - Tomio Kitice.
dução de resinas e ou borrachas sin-c
Nç 173.993 - Cia. Nacional Ce téticas, p articularmente polibutadie.c
-"s:: • vt
•
no e seus copolimeros e intempoll.t
1`,4 002 -- Guilherme Seliler & meros com monômeros copolimer i zàveis, a partir de uma corrente de
Cia. Ltda.
b ldrocarbonetoti comercial - The
NQ 174 .186
Hercules Powder Firestone Tire & Rubber Company.
Cnmpany.
N9 174.586 - Dante José Polati.
Privilégio de invenção intleferid0 j
N9 175.710 - Máquinas Palma
No 215.211 - A parelhe Para gi°3
N9 175.882
Badische Anilin & nástica abdominal - • Fábrica de
S-da Fa brik Aktier Qesel I scha ft
Gaitas Alfredo Hering S. A. ComeiN
N9 175.964
Como.r.y. cio e Indústria - Indeferido em face
N.Ç 175.978 - Frauk JOseph LUIceta da anterioridade,

FREViSTA DA r:DrOPROE[*'ADE
IN USTR1AL
N° 140.294 - Ppg Industries Inc.
N° 142.116 - Fmc Corporation.
N9 144.352 - Etablissements Kuhlmann..
N9 145.562 - National Research
Development Corporation.
N° 145.833 - The Chloricle Electrical Storege Company Limited,
N9 146.285
Shell Internationale
Researçh Maatschappij Nv.
- N9 146.826 - Edgard Leopoldo da
Silva.
N9 147.295 - John Anthons•
toa e Anna Gomes Skelton.
N° 147.597 - Peltzer & Fils S. A.
Shell Internat:onale
N° 148.182
Research Maatschappij Nv,
N 9 149.326 - Amp Incorporatecl.
N9 149.338 - Instituto de Pesquisas
Tecnológicas.
N9 149.430 - Coigate Pahnolive
Company.
N9 150.225 Lisarriturri S. A. Ind
Com.
N9 15 .965 - Raphael Sarpa.
N° 151.592 - Móveis Petry Ltda.
Ind .e'Com.
N9 151.744 - The General Electric
Campany Limited..
N9 152.500 - Shell Internationale
Research Maatschappij Nv.
N° 15-3.046 - Vittorio Skil,:ov.
N9 153.365 - Antônio Lopes
N9 154.253 - Sadische Anilin &
Soda I Fabrik Aktiengesellsehaft.
N9 154.308 - Naegeli S. A. Insdústrias ,IQuímicas.
N9 154.779 - Petrocarbon Develop...enta Limited.
N9 155.713 - Continental 011 Company.
N9 155.823 - António Ambrizzi.
N9 156.162 - Inter Taylor Ag.
,156.03 - J R Geigy S. A.
N9 156.853 - W R Grace ésr,
N° 157.807 - J H Benecke.
N° 157.876 - Conra do Valls Fome.
N°1157.452 - Saia Viscosa Soeieta
Nácionale Indústria Applicazioni Viscosa Spa e Allied Chemical Corporatioh.
N9 158.526 -- Mário Osvaldo Santucei:
José
Gonçalves de
N9 , 158.678,
Mello Junior
N9 • 159 103 -- Renato Perna e Rafael
1‘19 159.348 - Owens illinois Gla.sse
Company.
N9 159.535 - Alfred Paul Kg.
D771 160.988 - F N I Fábrica Nado-ai de 'mrlementos S. A.
N°I 161.517 - Ludgero Lopes da
Si1va.
162. - 31 - M-- •'
.NY 163.301 - John e Williams.
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D:ARIO CICIAL

LI O expea.:nte aas reparupee
públicas, destinado á publicação,
st ;-á recebido na Seção de Cu71 cições até as 17 horas O ateutri:incnto do pUblico pela Seção de
Redação serci de 12 dá 18 horas

(SecO" III)

E"PEDÜENTE
DLPARTAUENTO DE IMPRENSA "lACIONAL
Gli,E TC R* -'5,7:1-.A•

Maio de 1971
ctiegue ou vate postai, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Empréso
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.

21 Os originais para publicaçao,
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
devideeneete autenticados deverúo
6) No caso de porte aéreo para
tlatilografados diretamente, em,
localidade não servida por êsse
CHEFE CO EL' ,'; in O OE REDAÇÀO meio de transporte, a Delegacia
e. .eo dois, em papel acetinado 01-1EPIE 00 EENVIÇO CE PCOLICA0,5E0
• epergaininhado, medindo 22233
Regional da Empresa Brasileira de
CAPVEIRO
DE
ALMEIDA
FL C RIANO GUIMARÃES Correios e TeIegrafos em Brasília
e.)timetros, sem emendas ou ra- J. 8,
svras que dificultem a sua comse obriga a completar o encamipreensão, em especial quando CCMnhamento ao destinatário por
C:MARIO ,,.)Ftle8AL
Overena tabelas.
cidras vias, independenteinente ae
SEÇÃO ii;
i acréscimo no preço.
Serão admitidas cópias em tinta
Illoçao ao pubaciaeoe do expediente do Oopertannento
7) A Delegacia Regional da
lerrJta e indelével, a critério do
ildoclo~ de Propriedade In:7uhtria n do Ofliniotó•io
Einprésa Brasileira de Correios e
10 1 IV.
de indúmtria • do Comercio
Telégrafos em Brasília resz-rva-se
o direito de reajustar os seus preIffiprzege Ipip oficinas cfc Ccattsn cntc ae imprensa Necienat
• 3: . A's reclamações pertinentes
ços, no caso de elevação de tarifas
• e )etéra retribuída, nos casas de
BRAstLrn
comerciais aéreas, mediante aviso
é ) ou omissão, serão encaminhaprévio aos assinantes
07 earrito, à Seção de Rectao
ç. -) até o quinto dia útil subseASSINATURAS
8) Os prazos da assinatura pocd publicação
q.
derão ser semestral ou anual e 80
REPARTIÇÕES 1 PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
iniciarão sempre no primeiro dia
e.) tis assinaturas serno trenaútil do mês subseqüente. O pedida
• s no D 1 N O transporte por Semestre
30,00 iSemeetra
Cr$ 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
kl" jo e ..oLo; oie Cr$
• o. • o *** . **
r o aérea será contratado separaou anual O prazo das
et- eente com a Delegacia da Em- Ano
Cr$ 45,00 semestral
•
Cr$
assinaturas para o Exterior è sóp csa Brasileira de Correios e Temente anual e não haverá transExterior
Exterior
le 7a .:03 em Brasília Esta poderá
porte por via aérea.
8 , encarregar também de encami- 4n0
Cr$ 65,00!Ano • • o O e..e..kejle..L.•_••nL•_•..• Cr$ 50,00
:er o pedido de assinatura ao
9) A renovação dever ser so1) IV Neste caso, o assinante diPORTE AEREO
licitada com antecedência de 30
r • ,-á ao D 1 IV o pedido de assi-dias do vencimento da assinatura
nc ;etra e o pagamento do valor
Cr$ (7.00 1 Semestral Cr$ 102.00 I Anual • • • Cr$ 204.00 e do porte aéreo Vencidos, serão
correspondente, na forma do item Mensal
suspensos independentemente de
seguinte
NOMERO AVULSO
aviso-prévio
preço
do
número
avulso
figura
no
última
página
de
cada
10) Para receberem os suple5) A remessa ate valóres »ara
exemplar
mentos ás edições dos órgãos of
a .:sinatitra, que será acompanhada
- O preço do exemplar atrasado serd acrescido de Cr$ 0,01,
eiais, os assinantes deverão soliot• esclarecimentos quanto dl sua
u do mesmo ano, • de Cr$ 0,01 po: ano, te de anos anteriores. l tó-los no ato da assinatura.
?.4licação. será feita sdomente por
nnn••••••n••••n••=n

• Cumpra as exigências técnicas

que tome conhecimento clz.,3 exigências

formuladas a fim de poder cumpri-las .
Ne158.948 - Aktiebolaget Scania N 9 191.555 - Vian El Cia. (Pague
a taxa regulamentar de acordo com o
IV 160.703 - Trivellato S. A. En- Código em vigor) .
go:tilaria Indústria e Comércio.
N9 164.239 - Socipla Soc. IndusOposiOes
trial de Plásticos Ltda.
N9 164.272 - Vestri & cia. Ltaa.
Cia. Paulista de Papéis e Artes GráN9 166.558 - Yoshio Kolcumai.
ficas - Opoente do T. n° 191.555
N`) 167.534 - Alindo Donizeti dos Ferragens e Laminaçã'o Brasil S/A Sci:tos Barreto.
Ne 168.835 - Metalúrgica Glicerio Opoente do T. n° 195.484.
S. A. Indústria e Comércio.
Ne 169.221 - Helio Lemos Pimen- SECRETARIA DE INFORMAÇÕES
E Ç'RANSFERÊNCIA DE
tel de Oliveira.
TECNOLOGIA
N9 176.259 - Erwin Hans Becirer.
N9 180.476 - Wilmar de Martino Expediente de 5 de maio de 1971
N9 182.189 Laredo S. A. Engenhado, Comércio e Indústria.
Exigências
Ne 183.854 - Whirlpool Corporation.
15.knte., atini Edison S.p.A. - No
Ne 186.093 - American can Com- pedido de transferência e alteração de
pany.
nome da Pat. n° 56.992 (Promova o
reconhecimento da assinatura do Sr. MeN9 186.885 - Erhard Langecker.
lani Roberto, às fls. 173 v. dos doN9 188.413 - Impromex A. G.
• 189.099 - Inrebra Ind. de Re- cumentos juntos à Pat. n° 54.492).
Montecatini Edison S.p.A. - No
log:os do Brasil Ltda.
pedido cic transferência e alteração de
Crornat
Ind.
e
Com.
N° 189.137 orne da Pat. ri° 54.492 (Arquive-se o
lie Plasticos Ltd a.
pedido de anotações de transferência é
N° 189.131 - Volkswagenwerk Akti- alteração de nome, de fls. 170, (Pet•
enguAlscliafi.
041.256/70), por falta de cumprimento integral das exigências publicadas no
Exigências
D.O. de. 1-3-71).
N° 171.266 - -rAtddreti iieftoert Inds. de Chocolate Lacta S/A - No
requerente
o
fieinz Schutz (Notificar
pedido de transferência do R. 209.287.
para que se manifeste em face do pa- - Cumpra as seguintes exigências:
recer supra).
1) Apresente os Estatutos da cedenNe 194.470-General Electric Com- te, Casa Falchi S/A Inds. e Com.
pany (Pague a retribuição relativa ao
2) Prove que o signatário do dodepósito).
cumento .le cessão firmado em 17 de
N° 194.475 - IZesearch Corporation outubro de 1969, unha podêres para
(Pague a retribuição relativa ao depo- alienar a maxa.
ãito (11 pontos).
3) Prove o ramo de atividade e
N0 077.070 - The Diamond Match 4) Declare o a° de inscrição no C.
Company (Notificar o requerente para G. C.

Dentsply International Inc. - No
pedido de transferência do R. 221.807
(Apresente nova procuração de acordo
com o art. 162 do CPI).
Davol Inc. - No pedido de alteração de nome e transferência do R.
222.785 (Apresente a procuração de
ao:3rd° com o art. 162 do CPI) .
Sperry Rand C,orporation - No pedido de transferência do R. 245.192 marca Mak-r-Own (Promova o reconhecimento da assinatura de Norman
Coo Goodman oposta às fls. 16).
Refinação Indl. do Cajú S/A - No
pedido de transferência do R. 272.535
marca 1TA (Cumpra as seguintes exigências).
1) Promova a regularização da ressalva da rasura na guia de fls. 7, com
o visto do Banco arrecadador;

3) Apresente procuração e
4) Prove a qualidade do signatário
do documento de fls. 13, Perante a cedente e que o mesmo tem pocléres para
alienar a marca.
Ampo, Soc. de Responsabilidad Lida
- No pedido de transferência do R.
361.791 marca Winegard (Promova a
legalização do documento de cessão de
fls. 9)
Laboratórios Hosbon S/A Produtos
Quimico-Farmacêuticos - No pedido
de transferência de propriedade do T.
n° 472.972 (Cumpra as seguintes exigências as: 1) Prove a transferência do
licenciamento do produto no SNFMF e
2) Declare o n" de inscrição no C.
G. C.
Ind. de Bebidas Riso Ltda. - NO
pedido de transferência do têrrno
n o 549.650 - 1) Em face do parecer
2) Prove a qualidade dos signatários
Procuradoria, aprovado pelo Sedo documento de cessão, às fls. 8, e da
nhor Presidente do I.N.P.I. em 6
do seu aditivo às fla. 11, perante a ce- de abril de 1971, fica sem efeito a
dente e que os mesmos têm poderes exigência feita -equerente de folhas 2;
para alienar as marcas;
3) Prove o ramo de atividade;
2) Promova, a autenticação do do4) Declare o n° de inscrição no C. cumento de fls. 18.
Kavser-Roth Corporation - No
G. C. e
pedido de transferência do T. númeApresente
a
procuração.
5)
ro 551 ..665 - Apresente a prova da
Refinação Indl. do Cajé S/A - No transferência e pague a retribuição
pedido de transferência do R. 281.959 referente a anotação da transferênmarca Neptuno (Cumpra as seguintes cia.
exigências) .
U. S. Industries, Inc. - No pe1) Declare o n° de inscrição no. C. dido de transferência do T. número 5'36.212 - marca Big Dutsman G. C. e
Junte nova procuração de acôrdo
2) Apresente a procuração.
cem o art. 162 do CPI.
Ind. de Sabonetes NP.I. Ltda. - No Ceteco Importação e Com. S. A.
pedido de transferência do R. 312.094 - Titular do T. n9 664.083 - Em
da Procuradoria, aprovada pelo
marca RIB (Cumpra as seguintes exi- face
Sr. Presidente do ena de
gências) .
abril de 1971, fica sem efeito a exi1) reclare o n° de inscrição no C. gência feita à requerente de fls. 2.
G. C.;
Tçartro-Ceteco Importadora e Dis2) Comprove o seu "ramo de ativi- tribuidora S. - No pedido de
anotação de transferência da
dade: .

.e.:-(Ci.a
mero 694..643 - Promova a autenticação dos documentos de fls. 21 e
de Es. 29, e move que os .signatários
do documento têm podêres para alienar a marca, apresentando . os Estatutos da cedente,
Ceteco Importação e Com. S. A.
- Titular do T. no 644.090 - Em
face do parecer da Procurader:a,
aprovado pelo Sr. Presidente do
1.N.P.I., em 6-4-71, fica sem efeito
a exig,Gricia feita à requerente de fôlhas 2.
inntro-Cetcco Importadora e Distribuidora S. A. - No pedido de
arreta/rã° de transferência do T. número 644.S9S - Promova, a autenticação dos documentos de fls. 25 e
de fls. 28 e prove que os signatários
do &cemento. de fls. as têm pedêres para aSienar a marca. apresentando es Estatutos da cedente.
Borg-Werner Corporation - Nc
pedido de transferência e alteração
ele nome de T. no 650.050 - Apresente noaa -....euracão de acordo com
o art. 162 do Cfl.
LanvM-Cloarles Of The Rita., Inc.
- No pedido de transferência do T.
nQ 672.027 - Apresente nova procuração, sem referência ao Decretolei u9 1.005-69.
Springs Milis, Inc. - No pedido
de mudança de nome do T. número 683.973 - Apresente a procuração de acôrdo com o art. 162 do
CPI.

Springs Milis, Inc. - No pedido
de mudança de nome do T. número 685.874 - Apresente a procuração de acôrdo com o art. 182 do
CPI.
Springs Milis, Inc. - No pedido
de modança de nome do T. número 685.975 - Apresente a procuração de acôrdo com o art. 162 do
CPI.
Springs IVIilis, Inc. - No pedido

de mudança de nome do T. número 635.976 - Apresente a procuração de acôrdo com o art. 162 do
CPI.
Knoll A. G. Chemische Fabriken
- No pedido de retificação de nome
da titu'ar do T. n9 689.927 - Apresente a procuraeão de acôrdo com
o art. 162 do CPI.
Keivinator, Inc. - No pedido de
transferência do T. 695.325 - Apresente a procuracão de acôrdo com o
art. 162 do C.P.I.
Diversos

Instituto Terapêutico Orlando Rangel Ltda. - No pedido de anotação
de alteração da razão social do R.
n9 189.846 - Indefiro o pedido de
anotação de nome formulado com a
petição 39.0 1.7-70, fls. 6, pois de acôrdo cem a informação da S.P.Re.
supra, o presente registro não foi
prorrogado.
Glasurit do Brasil S. A. Ind. de
Tintas - No pedido de alteração da
razão social do T. n9 520.852 - Arquive-se o pedido de anotação de alteração (IP nome, de fls. 25, ror falta de cuSinrimento integral da exigência eidse i cada no D. O. de 11 de
janeiro 'de 1971, eis que a interessada
não comprovou o ramo de atividade.
Estabelecimentos Farmacêuticos
Bernardo Caldas Ltda. - No pedido de transferência do T. ri9 653.077
- Arquive-se c pedido de anotação
de transferência de Es. 8, tendo em
vista o parágrafo único do art. 161
do CPI.
Republicaçã o do D.O. de 29, 30-1-71
Em 5 de maio de 1971
Notificação
Ficam notificados os interessados
abaixo relacionados para" efetuarem
dentro de sessenta (60) dias o recolhimento, no Banco do Brasil S.A.:
da retribuição final devida e da relativa à primeira anuidade, cujo comprovante deverá ser apresentado' ao
INPI, dentro do mesmo prazo, a fim

WiCtn

e I A)

aio de 1971 22.3

de permitir a expedição da compe- despecho, mas não anexadas posam
NO 512.050 - Auto Viação Caie-ea
s-xie examinadas.
tente carta paterse
a.
VS
Ind.
de
Artefatos
de
Metaii
N9
546.700 - Front adeed ES. A
Privilégio de inbenção deferido
S.A. (no pedido de reemisideronSo 3Secani Z2CÕeS Contabeis.
or equidade do deopacho de arquiNo 56,994 - SCOR - Siededadi
N.9 128.666 - Processo para a fa- pvamento da pat. MI eermo 183.eue)
bricação de fios e fibras de celulose - Mantido o despacho de arquiva- de Comércio Repsesentações Ltda.
Ltda.
regenerada laváveis, de estabilidade mento.
dimensional elevada - Textile ano
NO 555.750 - Comercial e Adm
Chemibal Research Cornoans LirniEdurosa Ltda.
Diversos
ted.
N9 565.295 - Paeitlântica Adm.
N.9 134.310 - Novos Copolimeroe
Perticinseões S. A.
1:4
180.209
José
de
Smsconceide Trioxano - British Industrial los Duarte, Paulo Henrique Daniel
No . 625.789 - Impelira Comerei(
Piatics Limited.
e Tmp. de Máquinas Ltda.
Duarte
e
Tupi
dos
Santos
ArquiN.9 141.432 - Novo mouelo de na- vado Por não ter cumprido a exi gênNO 629.439 - Motéis - Resma.
quina ,plantadeira para mudas - Ar- cia
eintes Rodoviários S. A.
técnica.
lindo Ferreira (com exclusão do pon- Arquivem-se os processos.
to n.9 5).
Republicação do D.O. de 29 e 30 de
Nd 152.957 - Processo para a sul- abril
de
-971
Fore m in ee le cioa eerii' gar os
de 1971 a 3 de naio
fonação de compostos orgânicos e
processos abaixo' mencionados ten.
aparelho para uso nele - Allied eneEm 5 de maio de 1971
do em vista o eme dispõe o artimical 'Corp.
/
go 99,
39 do CPI.
e
Exigências
N.9 164.777 - Uma lôlha de material lamelado - Tapepamter, una
NO 673.536 - LTT - Linhas reN.9 667.559 - Matadouro Frigorí- leeraficas
N.9 165.849 - Dispositivo de freia- fico
e Telefônicas Ltda.
Lagoense S.A. - Autentique
gero e de blocagem do tecido nos doc,
NO 666.785 - Quinto Produtos
de fls. 15 e promova alt, de
teares de tecelagem circulares Oui micoa Comércio e Indústria S. A.
no presente pedido.
Peltzer & Fils S.A. (com exclusão nome693.334
NO 659.688 - A. Pinheiro &
- Inds. de Chocolate
N.9
do ponto n.9 7).
NO 660.350 - Imobiliária Ibas LiLacta S.A. - Autentique doc, de
mitada.
N.9 166.142 - Instalaçao rara o Lis. 14-16 e 18.
resfriamento controlado das barras
NO 660.533 - E. Miranda & Cia.
N. 9 693.760 - Doces Confiança Sode aço após a trefilação - Morgana ciedade
Anônima Ind. e Com. - Ltda.
Const'ructioncompany - Com excluNO 661.757 - Lustres Nova Arte
Autentique doc. de fls. 22.
são do ponto n9 16).
N.g 567.418 - Laboratório Mercea Ltda.
N.9 155.231 - Processo e instala-.
No 663.709 - Itatyba Aços e Meção própria para lavar continuamen- Ltda. - 1) Documento apresentado
voa) do tais Ltda.
ao pedido de renova -"
te produtos texteis em cordão ou fi- relativo
N9 663.863 - Pernambuco Químita larga - Joh. Kleinewefers Sohne. produto pela ETEDA - .1) apresente
Kg , 155.717 - Processo de purifi- o documento que comprove a revali- ca S. A. (Perquimia).
do produto.
NO 674.872 - Esquadrias Santa Cacação de um gás bruto, que se for- dação666.251
- Mc Neil Laboratories tarina Ltda.
N.9
ma na decomposisee e térmica de ni- Promova a transf. do depódrocarbonetos em anal voltaico - Inc.
sito para Johnson & Johnson do NO 675.340 - Léo, Comércio e ReKnapsackgriesheine Aktiengesellschaft Brasil
Produtos Cirúrgicos Ltda., em presentacões Ltda.
(com exclusão do paoto n. 9 13).
NO 675.415 - Base Assessoria O
de quem está licenciado o pro1.9 159.366 - Processo para abai- nome
genharia Ltda.
xar a velocidade linear da lançadei- duto, conforme comprova o documen- EnNO
675.436
Formex Móveis Lipelo SNFMF.
ra, sem diminuir a velocidade de te- to fornecido
N.9 634;134 - The Norwich Phar- mitada.
celagem e dispositivos aplicando este macal
Company
Cumpra,
a
deaoprocesso - Metapie S.A. tenni ew. sitante, o que determinam os artiN9 677.589 - Fiação S. Manuel
clusão do ponto n.9 5).
S. A.
gos 81, 96, 5 e 162.
No 641.851
Indústrias Apollo
N.9 162.944 - Processo para medir
N.9 672.268 - Rexall Drug and Reunidas. Antônio Narvaez S. A.
teor de carbono de um banho de aço Chemical
Company
Cumpra,
o
de179 643.754 - Casa Imperio da Calem um conversor de insuflação pelo positante, u que determinam os arçados Finos.
alto de oxigênio - Yawata Don &
e
162.
59
tigos
81.
96,
Steel Co., Limited, e Yokoyama FnN.9 672.772 - Rexall Drug and NO 644.139 - Linhas VaricOr S. A.
geneéring Co., Limited.
COmpany - Cumpra, a de- NO 644.784 - Bassolani & Piribela
N.9 168.568 Um método de ob- Chemical
os ar- ro Ltda.
tenção de pigmentos - Ferro Corp. positante, o que determinam
N9 645.101 - Pery Gonçalves :soa
tigos 81, 96, S 59 e 162.
(Com exclusão do ponto n. 9 7).
608.777
Fábrica
de
Aço
Pau- Santos.
N.9
lista
S.A.
Apresente
,lovos
exemNO 645.173 - Prima Eletro DoExigências
plares excluindo "anéis obturadores mésticos S. A.
(c1.
31),
molas
de
válvulas
(m.p.).
NO 646.873 - IPAN - Indústria
N.9 188.821 - S.A. White Martins discriminando as generalidades "made Peças Automobilística Nacional
- Cumpra a exigência técnica, apen- quinas
industriais,
peças
para
autoLtda.
sa ao processo.
móveis, máquinas operatrizes' e
Argus S.A. Ind. de Aparelhos Me- substituindo
N O 647.465 - José Gomes de Mato9
"suas
partes"
por
"suas
cânicos - Titular da pat. MI nu- partes integrantes' depois de "moNO 647.750 - Tremetal - Terfimero 2.732 - Apresente o original tores".
laca° de Metais Ltda.
do documento de fls. 17.
N.9 564.849 - Varian Associates - N9 648.402 - Morton International
N.9 145.421 - Mobil 011 Corp - Cumpra
o art. 81 e junte procura- Inc.
Notificar o requerente.
ção de acôrdo com o art. 162 do NO 648.482 - Indústria de AcurnuTradall S.A. (junto à marca ErLa- CPI.'
N9 648.552 - Soquetauto Ltda.
tow registro 214.547) - Apresente Nd 785.131 - Badische Anilin & 'adores
Woques Ltda.
procuração de acôrdo com o art. 162 Soda
Fabrik
Aktiengesellse.haft
do CPI, bem como o original do do- Prorrogue-se o registro com o prazo Soquetes e Terminais Indústria e
cumento de cessão, junto ao R. nú- de vigência até 7-3-71, e notifique- Comércio.
NO 648.572 - Fornecedora de Comero 192.156.
ao requerente para o pagamento mestíveis
Cede Ltda.
Gerhard Schneider . e Bernardo se
da
retribuição
relativa
à
expedição
N9 648.654 - Dr. Christian° Gera
Schichvarger (junto a pat. PI têr- do certificado.
mano Haberland_ e Aulo Gela) Bormo. 175.979) - Paguem a retribuiDiversos
ges.
ção correspondente à retificação do
mane do co-depositante Geraldo Ciba Societé Anonynie - No pe- NO 648.658 - Dr. Christiano Gera
Schneider para Gerhard dchneider dido de averbação do contrato de mano Haberland e Aulo Gelio Boi'-'
N.9 200.438 - The British Drug uso autorizado a favor de Produtos
ges.
Houses Limited - Prove a mudança Químicos
Ciba S. A. junto ao reNO 648.659 - Proaço Produtos de
da .razão social.
gistro 344.439 - Arquive-se o pedi- Aço Ltda.
do de anotação de contrato de ex- N9 648.803 - Cardas e Liços Wate
Recursos interpostos
ploarçã.o por falta de cunnrimento som Williams de Brasil Ltda.
N9 648.814 - Metalúrgica ProgreaIka Irmãos Knopfholz S.A. Ind. das exigências publicadas no D.O.
so Ltda.
e Com. (no recurso interposto ao de 3-2-71.
deferimento da pat. PI têrmo núForam mandados arquivar os. N9 648.817 - Alfa Artefatos Mie
ixodomésticos Ltda.
mero 155.650).
processos abaixo mencionados:
No 648.820 - Indústria de Piada497.553
Comércio
e
IndúsNO
tos Alimentícios S. Caetano Ltda.
Reconsideração de despacho
tria Oleogazas S. A.
N9 648.910 - Fertilin Fertilizantes
119 510.923 - Lanifício sa4adford e Insenticidas Ltda.
Xerox Corp. - (No pedido de reS.
A.
N9 648.918 - Petinyl Criações line
consideração do despacho que defeN9 523.523 - Libra S. A. Adm. Unes Ltda.
riu a pat. PI têrmo nd 161 531n Reconsidero o despacho concessivo, Indústria e Comércio.
No 648.917 - Peige Levais.
N9 523.772 - Alia S. A. Adm. NO 648.974 se- marcenaria lbarimi
a fim de que as reivindicações .apreSentadas em data anterior a • esse de Bens.
Ltda.

f

1
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n.14111n111f irem

N9 605.637 - Plastar S. A. Comércio e Incli54.4,ri a de Materiais e
Produtos Plásticos.
N9 604.266 - Fundição e Meta;ca. Andorinha Ltda.
604.314 - Va/oil Comércio e
e _pr'sentações Ltda.
605.311 - Mek Indústria Me•
Ltda.
605,501 - .olayr B. Martitii
Cia. Lida.
e . . 9 . 520 - Sarnpana Comércio
'ip e:.e t çõe% Ltda.
"Is9 6f-.4.183 - Moto '4etificadJr3.
u.
N° 6 . 1 2 - Israel lt,ser
.Mat:lco Materiais,
N9 65$.547
e ae Const:uão Ltda.
P
Industria de BebiN 656.751
Mineira Ltda.
N,è 657.841 - Specialube
ca•aies Especiais S. A. Indústria e
Comercio.
550.868 - Indústria Francois de Tecidos S. A.
• N9 554.144 - Estamparia Inclue
trial Aratell Ltda. N9 554.861 - Edinsa Imóveis e
Inkestimentos S. A.
• N9 558.426 - Comercial de imóveis Muraro Ltda,
N 9 567.47 - Leonel Lusitano de
?rança Andrade.
N9 573.658 - Empreendimentos
Ota: Adm., Agricultura, Indústria e
Ciwnércio Ltda.
N9 573.809 - Calçados •Andarsa
Udss.

N9 615.889
Capitani Zanini &
N9 575.848 - Dipex Distribuidora
de Peça4 Nacionais Ltda.
Cia. Ltda.
N9 5% .931 - Hunter Douglas InHidroeletron EngeN9 816.042
ternacioïlal Corp.
nharia Indstala e Comércio Ltda.
N9 584.022 - supermercado Jar- N9 18:891
Re-Boliche Diversões
Lt4a.
dim America Ltda.
N9 584.998 - Comércio e IndúsN9 617.076 - B. Storani S. A. Cotria de Máquinas Butantã Ltda.
mercial, Industrial, Agricola e PasN9 587.472 - Pirofer Indústria e toril.
Comércio de Ferro e Aço Ltda.
N9 617.584 - Gomesantos S. A.
N9 587.494 - Ciamesa Cia. Mor- Indústria
e Comércio.
?.antil de Santos.
N9 617.602 - Garef S. A.
N9 619.027 - Emprêsa de ônibus
N9 588.692 - Comércio e Indús'J,ria Neva S. A.
Santa Aguida Ltda.
N9 588.954 - Cia. Quirnica IndusN9 619.289 - José Eledoro Castro
Volpe.
trial Cil.
N9 619.709 - Imp. Ferrolimar LiN9 592.469 - Indústria e Comér- mitda. a
cio de Tecidos Itacocolomi Ltda.
N9 620.119
Heilmann S.' A. InN9 594.827 - Guarani Comercial dústria e Comércio.
e Imp. de Ferragens Ltda.
No 595.360 .- Organização JornaN9 625.059 - Berel Aizenstein e
ristica Planalto Ltda.
B iroErnesto Zeitel.
N9 596.543 - Antônio Custódio
N9 626 023 - Herman° Adolfo
Costa. .
Gottscha: Souto.
N9 597.274 - Economat S. A. InN9 626,589 - Fábrica de Sabão
dústria e Come rcio.
Mont-Blanc Lida.
Panificadora
Nova
N9. 597.536 N9 627. !;.2a - Penedo Imóveis e
União Paulista Ltda.
E. A.
N9 598.111 - Confex-Bel Tecidos Incorporações
N9 627 37S
Sieg Metalúrgica Máe _Confecções Lt da.
quinas e Ferramentas Ltda.
N9 598.428 -- Copar S. A. IndúsN9 630.395 - Comércio de Roupas
tria de Resinas Estrutura d- s.
N9 601_125 - Indústria, Comércio Indústria Pentágono Crip Ltda.
N9 631.375 - Braneltex Indústria
e Representações Vicar Ltda.
, e Comércio de Malhas Ltda.
N9 662.368 - Giovanni Abb• u72.e.se I N9 633.390 - Fundição Piave LiN9 6153336 - Dov Orni.
mitada.
N9 615.383 - J. Moreira Cia. CoN9 633.468 - Indústria e Comermercial d eTecidos.
cie de Bombas D, B. Ltda.

Maio de 1971
• N9 634.073
Elen'Mario Modas
Ltda.
N9 634.210 - Refise. Publicações
Ltda.
N9 635.050 - Produtos Alimenti.
cios Sererê Ltda.
N9 635.573 - Kel Indústria e Comércio de Caldeiras Ltda.
N9 635.771 - Tiquinho Modas Infantis Ltda.
N9 635.799 - Coforja Correntes e
Forjados Brasil S. A.
N9 636.354 - Tevegel Aparelho8
Domésticos S. A.
•N9 637.350 - Odol S. A. Ilidas.
trialy Comercial.
N9 637.790 - Auto Europeu Niterói Ltda.
N9 638.504w- Stella Meta Pateio
Limited..
- N9 638.898 - Indústria de Bebidas Lykerno LIda.
N9 638.901 - Indústria de Meias
Maringá Ltda.
N9 639.774 - Keyser ManufactUring Company.
N9 639.816 - Cia. Riogrannense
de Negócios S. A.
N9 651.898 - Forjas Paraná Forpasa Ltda.
N9 651.962 - Mecânica Coroa Limitada.
651.99 - Metalúrgica Ypiran.
ga Ltda.
Ns 625.063 - Representações Marajá Ltda.
N'; 652.908 - ()vens - Illinois
GiasE Company.
N9 652.954 - Alfredo Grosso.
- Arquivem-se os processos.

Cons ° 'dação das Leis do Trabalho
.

Alterações de De. lei n. 229 • 28-247
DIVULGAÇÃO N.' 1.007

PREÇO. ,Cr$ 0,30

A VUNDA t_
Na Guanabara

SeÇãO de

Vendas : Av. Ror! rignes Alves, 1

Agência I: Ministério da Fazenda
a pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postal
Em Iíras"..;ia

Na Sec'Le
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PONTOS CAR,ACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO

1...n••n••••"..~2~~~1,1;1

Nali~eti

flOVReakndi 496f

., giOquerentose-1.NDUSTRIA METALDR0I0A Ed3.e1gTkg0 gOk."sayplülp
'IYAlv144002#01AXPXPAOSO R4*^JOYA SWIADURa..84R4 GYARDA,-RODPA8 114nOn0/08

- e afflovY a4 h1 de fevereiro. do 1966
b
Requerentes ORNELLA &,TUNI E LILIAM }num - sie.plumb
a aule N

, PriV44141.0 dc

0110 Offlio
p.1

"REIVINDUCJW,

Ir

Ifir • IMSRIOR fithadUra para guarda-roupas e.apOrios ma gerai, caraA
rikkl6111 ~ flatO de eó apresentar conatituida por xima carcaça com plurâ
atiOnee da.plinWendonporadon na base, sendo que poleia Suão emtremidades I
9banN48 ~postai linguetas paselveis a deslOcamento . verticais mediante.
misbadsinseeta control provida de absOtUras 2oterPleD‘araotber~.40

*Mit /Mimem.
pente no 1 de t ,,tal de 6 pontOs apresentado.

laveç.çâos "APERPEIÇOAMENTO8 wSio PAU nmeak•

. -ipar-feiçoamentos em rOlo para knture, earactetisadoi pot lufa
‘ olpiente ao forma de um tamba, provido de cabo e de uma abortara, aegh
do previstas t nas faces internas nas Imos do reolpientss, M1 ais
quate de encalmados e giram os pinoa Entremos. do dois '01~4 Obonk
medes no iatorior do tomba, ando preVistO, ainda um toroodaigs wolabee
provido de dedinhos ou sua superficie e mantido eapo5100 pd, no40 as
dee exkoomidadea de dois garfos regulíveia,..montadoa ,nano'

baseio de cd4ado,réolpionto.
reme* po 1 do tot.4 de 2 pontos apréélontoOmé

OMS 11§ 1#6,906. de g' de janeiro do 1966
prVedi.%04
RANO No lqq .61¥ de 14 de março de 106r
Reciuerentet XOZOEst)i.!&DA . . DEO PAULO
~11660 de InveneioONSW UWONS/LIO DE.140ao
lIZIVINDICAOs/

ta. dvo utomoklo de mesa, que se consitui dIt ~MO ~o
em sua ~entidade uma concha de ferma semi=esferliwou mitra..qualquist
e oaracterizad0 essencialmente pelo fato da referida concha ser dota.
do, nem ponto lateral d3 sua borda, perpendicularmente A lénhá longitw
&toai do cabol, de dentes alongados) paralelos eregUlartente espaçados,
dentes iates que, acoMpanhando ou do a curvatura da concha, a proáa-r
tan em profundidade, salientemente, por sare a /lOpria suporf4cio-i.
torno da concha no atingindo entretanto, o fundodesta,
do. total ti? 2 pontos apresentados.
Ponto

Rolasoftatei WiCiAvia EMADEIXAS
PAD14
~elo de Invengíot NUM :DISPOSITIVO DE SEGMLErik MA WORM

it

OfiaNr"

Agiffle.~
dlepnaitivo de segurança para veleulo me mal, espffiffifitegail
péto ffiato • de apreeontar-ae eonetituido por uma pluralidade do plagnome
toe twapeaoidals reunidas quatro a quatro pelos senis bordei 240aneals
iodo a formaras figuras tronco-piramidais do dizimados gra4abkramate
hereseontoo no sentido. superior.
Ponto nP 1 do total do t pontoo aorosaatados.
ft,
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O . 174:9á4 do 23 da novanbrt de.1965
Requerente: VICTORIO RUBINICK -SNO PAULO
ARMO N

Míodelo Industrial:

PN6V0 mop2Lo DE RELÓGIO PARA PAREDE'
REIVINDICAÇUES

1 - Nevo modelo de relogir para parede, caracterizado por compre-.
"der inicialmente uma peça em formato circular, dita peça tendo a sua
parede lateral ligeiramente inclinada para fora, a qual e ' dotada-de.um
terminal externo, zn qual .e fixada uma haste circular ou cabo prOpria
mente ditS, que por sua vez e ,rovido em sua axtramidaCcs de terminal..
dotado de abertura central, sendo:que O conjunto tem o aspecto final a
semelhança de uma frigideira: e ainda, a peça acima descrita e dotada
de uma abertura circivlar central, na qual e encaixada um relegie de
modelo adequado qualquer, ficando a fane anterior r' -:ida do rclegio,
ao mesmo nível da superfacie externa da peça; tudo wah~ialmante co
,xo descrito e ilustrado nos desenhos anexos.
Ponto (mien apresentado,

-^

te2amo N o 175.576 de 9de dezembro de 1965'
Requerente: ELS1LANDO ANTONELLI - SKO PAITU)
Privilegio de Invençãoi l'Un ESPREMEDOR DE FRUTAS"
ilgyXNDICACNS
1 - UM espremedor de frutas, caracterizado pelo fato de se proje.
ter para cima, de um lado de uma base cujo outro lado fica livre para,a
colocaçeo de um recipiente captador do suco, um pe inclinado sebre
to lado livre da base, tendo na extremidade superior uma especie de coa
cha com fundo em forld de segmento esferaco, uma parede inclinada para-

a frente e beca inclinada para trás, articulando-se no centro do bordo.
superior da boca um braço curvado para baixo e com sua extremidade vi-.
rada para trás e desenvolvida em forma de calcador manual, sendo solida'.
ria ao braço, rp exnemidade'da referida articulação, uma placa espremedora e tendo fundo da concha um rasgo central alongada de cujos lados
longitudinais -se projetam dentes retentores das sementes ou caroços:
Ponto na 1 do total de 2 pontos anrasantados.

7

yfr/
Éig.1

.M2E1m0 No 178.465 de 5 de abril de 1966
Requerente: ARTHDE =CETIM . - SÃO .PAULO
Privilegio de Invenção: N6V0 É OEIGINUCIIENDLEID ODE &GEDDA EFRAYLL
OU BLOCO DE ANOTAÇCESa
maireviclous
- Novó e original calendário com agenda semanal ou bloco de a.
betageeS, que se caracteriza essencialmente por-se constituir de um -bloco (1) de doze folhes cem calendário cansai em cada re.'"za, horizontal ou vertdcala'qua se fixa :por maio de grampos (2) a um bloco (3) de
largura menor gae a do bloco (1),. comdivialles em dias ou-em 'breado e
as suas el has sio picotadas na margem para poder ~destacada ou ocW
junto pode ser feito em forma. de caderno espire!.
Ponto na 1 do total dt. 2 pontos apresentados.
f="49../

:19.2 10 n 4 3
TERMO N Q 179.583 de 18 de maio de 1966
Requerente: FERRAGENS 361I LTDA - 8.3.
Privilegio de Invenção: .NOVA FECHADURA DE PRESSÃO PARA PORTAS E 'UNEM
REIVINDICACCES

1 - Nova fechadura de pressão para portas e janelas, caracteriza.
do pelo fato de compreender um conjunto de dois corpos, um provido de
mecanismo e outro()) engatei dispostos em alinhamento; em que o mecanismo compreende ;Intrinco pressbnado por . uma mola, sendo este trinco acis
.nado por um pino, perur sua vez se conjuga a um mbolo: e em que, o •
corpo correspondente.tem o mesmo formato do corpo do mecanismo, sendo •
lateralmentP provido de um engate..
Pess-tn na 1 do total de 3 pontos apresentados

,f7(9.í
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Terça-fel:a 11

ti) uma cobOrturd, quO Cob je eXt er iormenta'etayaratat dktolurrbw

TORNO No 179,748 de 4. de reli; da 1966
Requerente: EQUIPAUENTOS VANGUARDAWC A . . SIO P4
Privilegio de Invenção; "DR 6C17108 DS.pROTE40"

'.ra 'o d'ligada , h'extremidade sup eriordn'haster lextroMidade

DUVINDICAGGES

1 - óculos de proteçao caracterizade pelo fato de se projetarem
da ponte central da armação, porçães que, , .circtuiden8o as ienes apenas
na parte superior e nos lados, constituem semi-aros :que deixam livro a
parto inferior das lentes, as quais são encaixadas em ranhuras ou sul.*
aos praticados nos SaMillraa.O. fixadas por parafusos, pinos ou rebites
que atravessam os semi-aros em pontós apropriados.'
Tonto no l do total áa 2 pontos apresentado*
4
•7 4
•3
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livre das varetas de cobertura a..h extremidade ankxrDrKdOO
pelniaenod, uma das p artee . da.varetada cobertura, que . ¡fia
lesodnioatente .s.eoliidvel ao longo da, parte impeles* da vau
-.RetS de cobegtUa, caracterizado por uni conjánto do vareta%
das-, quais
uma está disposta debaixo de cobertura e pa
ralelamente a uma vareta da 'cobertura, datando a eus extra is
[cidade superior •o1i0ada na proximidade UI extremi5t30 ano .8
Pior desta vareta da Cobertura . e'estendesa n partir da
03.
tremidade auperior, num. comprimento ZWYt eatatia6 o guarda
chuva estendido (comas varetae:de cobertura teleecdPicamen n$.
te prolongadas), é aproximadamenteigua
h lutada da diettui4,
-eia entre a extremláada superior da hasta a a extremidade om
perior daquela parto tPleacdpicamente ancurgyel da vareta/
de cobertura, que- constitui a extremidade livra da mesma,/
Ponteai§ 1 . da , to41. de 6 Poniog ~coutados./
4

Irig.1

•

zumo NO 180,315 de 10 de junho de 1966
Bequerentet ALGEMENE KUNSTZIjDE UNTE N.T. - HOIAI7DA
-, CORREM OU
Privildaio de invengio: PROCESSO PARA TORNAR UM no
TECIDO, FEITO DE UM POLIESTER 13-2 Imo
TEREPTXLICO, ADERENTE I BORRACHA."
•REI visDICACOES
1 - Um processo para terne.r um fio, corda/lel eu teci
do feito de um poliiete de cido tereftdlico:ade.rente à borracha, /
processo no qual os produtos aào tratados com uma mistura de um la
tex de copolimeroe aemalhantea à borracha de dienos e outros compos
tos olefinicoe ineaturados, e tee compoeto resinoeo feito de um fana.
de um ou maio aldeidoe, • os produtos saia tratados não secados en
quanto sob teneào, caracterizado porque a mistura é composta de um
latex de um copoliaero eeaelbante e. borracha de um dieno, estireno/
e uma vinil-piridina, • um . composto reeinosio de resorcina, formalde
ido e furtarei, e porque a temperatura de secagem 6 de polo menos 7
2100.0.
Reivindica-0e prioridade do : correspondente pedido,- de
poeitado na Repartição de patentes da Holanda em 11 de Junho de 1965
sob n2,6567456.
Ponto nO 5e . 6: pontos apreaenta40a.
TiRMO:NO 180.856 det.10 de junho de 1966d:
:Requerente, DRERSHE'f&',00./ALEMÁNHé./
'privilégio de.Invençãos GUARDA-CRDV1 DE DOBRAR oraPrçoiDol

Reivindicaee.1
1 Guarda-chuva de dobrar, aperfeiçoado Compreendendo:
(e) uma haeta . teloschloaMente encurtével;
Xhj um cabo . diepooto na : extromidado . interíor da haste;
(o) um . conjunto.de varetas de cobartur„teleschicam ente encurtáveis, das quais cada uma consiste nana parta 'superior,
ticuladamente ligada b extramidadnauperior da haste, e, pelo
menos, una parte. que é taleacdpicOMento deallzével ao longo/
deeta parte /superior;
uma manga corradiça.princi pal, doelizével ao longo da haste;
esteios, doa quais cada um é . ligado articuladamente h mangq/
corrediça principal a-ligado artieufedemente a una vareta de

(t)

cobertura;
meios de travamento : da manga corrediça principal na pocição/
5berta'.9 ua'posição fichada da cebertura;

Fig.1

.TEREO NO 181.422 de 205e jUlto do 1966.r
Requerente: NELSON DOS SgTOS .EIBEIROdESÚZO DO alo DE JANEIRO./
Privilégio de Invein; VARELFICt pporrao PARA PIRATIITIR O 6ORTE E
EREPARAÇXO DE 60 . PIEW OU~, PARA wmozaira nar QUAISQUER ESPE•
CIES./
Roivindicaerrea:(

1 Aparelho prépri0 perajieramitfir o corte o a prepa •
reejão de 60 pile° ou m.À, r...Éttlx acme-gafas do -quaisquer esp6ciee.,
de uma 36 vez, caracterizado fJor pesamir bandeje de alumini0 .04
similares, com pinos idealizados ceei *pontes de lança" e .em mime.
roa a altura correeponderrtea a cada formato de p n-a, ser trabolhg.
do.
Outrossim, Caracterizada par possuir:as, partes inferi..
' or em plástico ou similares. A. inferior para ier.,aanentada a bonm
deja por meio de dois prendedores existentes . nas /aforais, com
, quatro pés perfurados que r-ervirSe como guia para- ajuete da part.
superior, bei como dois i'ecnos . teib6m nas laterais. A parte' (impe.
rio r 6 caracterizade por possuir ebarturCe . radequadae e 1,ndiVi4u-:
ale, na Parte de siara, correspondentes a cada formato de prlo
a,
ser trabalhado (desenho no 2F detalhe "A" e,0-orte ^r2”)., coa,Iia*
( na altura devide o . em h 14 a eXtenstio,- :na parto da fiontefei
:verás, para servir de guia h serre para a execução . do corte a 08
quat.co Rés cem pequena camada de borracha 0$2011jOaa 041 tnealTigan..

- 2228
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WO, p ara noutrlizar possivel excesso eprens e° .
abre s infeka0M.
íRosaue igualmente um p rolongamento dos ,ry
atro pds na porte de ol.,0
Ra doWmesmon (desenho ne 1), para p os:Wlitar o assentamento
gorreteltuesa . na.fase da tarefa em que o ,'parelho

Qeáa. Uctind0 . . essa

d reviradO,

CIA

parte assentada sobre a mesa&

%leo ponto

apresentado./

(Seção Ni)

Mak; de 1971-

terlsaded polo faio do Se dispor Pela regido mediana da aatotat ânteces
de cada pá de calçado, reforço de couro ou similar domprdendido (nage c)
torro interno e . o corto normal do calçadt, sendo qd0 paca R

Yotwagãe

Worms do mencionado reforço sio aplicadas costura0 PrOgME IV0113Cdt0 C:3,
arcos concentricose
Ponto u p 1 de total de 2 pontos..apresentad°00

o

ÇC'"Á›../
T2RMO Ne 182.523 de 31 de agosto de 1966
Requerente: COMPANHIA SKP DO BRASIL RoLAmENTOS - SK0 pAUI0
Modelo Industrial: "NOVO MOD2VJ DE

cana

OU mANCAL PARA ROLAMENTOS

DE ESFERAS E DE R6LOS"
REIvINDICAÇOES
:-Novc modelo de caixa ou mancai para rolamentos de esferas m do

,44~."-"zzree

rOlos, do tipo de base substancialmente retangular em planta o provido,

12RMO N 0 182.140 de 16 de agasto de 1966

nos extremos de seu maior eixo, de saliéncias de base perfuradas para cl

2equerenteVLA GROLLA S/A. - SUIÇA
passagem dos competentes parafusos de fixação, caracterizado pelo gatO
Privilégio de Invenção "PROCESSO PARA A EXTRAÇXO DOS MINZRAIS CONTI

DOS WOULessoLVINDS NUM 'Amo,

s DISPOSITIVOS

de que a parte central, substancialmente cilíndrica da referida caixa
PARA A APLICAM D2A

de manca], apresentas. de um e outro lado um bocal cilindrico saliento en

PROCBSSO2
relação base e ao qual se seguem, centralizadamento, dois outros boo
'NIVINDICACOES
is semelhantes de diametroa sucessivamenteMenoree.
Processo para a extração . dos sais minerais um suspensão e/0n.
dissolvidos num liquido, caracterizado substancialmente por consistir
Om submeter os ditos sais a pelo menos um fluxo eletranico destinadoo
aumentaR a carga elétrica 'dos eletrões désse sais e em submeter

cais assim tratados à ação

Ponto ne 1 do total de 3 . pontos apresentadoP
10
10

og,

dó um campo maga-tico a fim de as separar'

(g o 1£suido que os veicula.

do correspondente pedido deo
16 de agaste de 1969. a
1966, sob:10 10774/66,

"À.requerente reivindica a prioridade

goatado na Repartição de Patentes Suíças, em
gel) o

ne 11453/65, e 2.; de
n 5 1 do total, de9

g ento

ulho de

pontos apresentad^s

TERWAN 0 1ed:.287 de 3. de Novembro de.1966.
Requerente: CENTRAM NAUCHNO-ISSLEDOVATELSKI INSTITUT TCHORNOY
NETALLURGIY "1 .P. MARDINE",e GoSUDARSIVENNY SOJUENY INSTITUI' PRO
JEETIROVANIJA METALLURGITCHESKIKR EAVODOV-U.R.S.S.
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA SEPARAR O PAISO LIME,
MO PRODUTO NA FUNDIÇO CONTINUA DE METAIS".
Reivindicacães
1- Dispositivo para separar os dois elementos cone
tituIdos pelo falso lingote e o produto na fundição contínua de me
tais, caracterizado por compreender um dispositivo de empuxe

"O MD 1820351 de 25 de agosto de 1966
sequezentes poDeTERApiok s/A. TRATAMENTO DOS
Privilegio

q1.10

compreende um orgão mOvel suscetível de ser aplicado contra um doa
P2S- SKO PAUL°

de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS EM CALÇANDO

Musivoat

ditce elementos e um orgão de batente para reter o outro elementoo
sendo a ligação separável entro os dois elementos realizada por um
reabura ,u encaixe em forma de cauda de andorinha com fundo incli-

WV/NDICAOES
- 4erte/Çoamentos xn ou relativos em calçades,cOrretivosi'darNi

nado ou rampa, Sendo

que

o dito fundo inclinado ou ramas alarga - OS

no sentido que permite a dita separação.

T éàrça-feira 11 ~gen.—

DARK)

tu..ção,

Maio de

1971
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aentido ~aluado e /igeiramente inol'inadao para urso, aeide gieet
11aivindioa-se e Vrioridedc'do c0:220spondonto
EXPOita40 Ida Franga, em 2 do , Novembro de 1965, sob o n e 36.882'
Ponto 11 2 1 no total da'9 pontos:apresentood,
'

superiormente a dita armação 4 fixada a uma baste retilia,a,- a 414
prolenga-se sObte os laterais triangularee da armaçio Principal; e
por outro lado, os lateraia triangularee da armação prinolpal,sewo
do interligadoe entre si, através de hastes retilínea° dieioetame
horizontalmente, sande dada haste p osterior, colocada multara 21
geiramente superior a cada baste anterior e correspondente, sonde,,
na,. mesmas são fixadas hastee em U, as quais tem o seu treoh0
oca/trai dobrado pare frere,igualmente em U, ditae hastes dispo'. .
tas em s entido J n o1Us4 eorvindo cada qual de suporte para pequenas prateleiras; nas quais são colocadas os queijos e outros 'e
diiie prateleiras dotadas de abas voltídas pai.° eia*, e delegadoret
posteriores; e finalmente, completando o conjunto sendo previsto IX
painél superior de propaganda . para o expositor, dito painel tendo e
formato retangular, e sendo euportado por bastes laterais que ogo
atidas a armação principal; tudo subetancialmento como deeorito e /op.
lustrado nos deaenhde anexos.
Unice ponto apresentado,

2ERMO Na 162.627 de 6 de Setembro de . 1966
Ma querentet, NEIBOli CHAU. E J37 MEL?
4(5 PAULO.
Wivilágio de Invenç go: .0 1161/0 E ORIGINAL BERÇO COM BALANO1 AUTOMÁTICO"
REIVINDIGAGCES

1 . - NOVO e original 'berço com balanço automático, que se caracterj,
da 004icialmanto poX se constituir de uma base (1) . (Waltura conyeniaa
te, em oujas Partes extremas existem dois ' sUportes aos quais se articw.
lá Um cento (2) do qualquer material a . quaisquer dimensges.
Ponto AP 1 do total de 3 pontos anresantado4

TERKO 22 £ox.947 de 19 de setembro de 1966
Requerente: TEREZIA =IAM MIOS - sXo Pune
Fri y ilígio de invençíos is NOVO TRAVESSEIRO.AWATOMIOU 0

•

REIVINDICA028

b:.9.1
22E0 E2 190.612 de 22 de junho de 1964
Requerente: POLENGHI S/A. IRDVSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS ALIMEN23.
OIOS

310 PAULO,

-1 -. Rim: travesseiro anatealco, que Pedale aer,felta
em material adequado qualquer, bem como variar em atuando, Mato
Uriná° por compreender inicialmente urna oiaara feita entala de
material pIdatioo, dita amara tendo o formato alengadO, cern melte
tranaveraal em formato. eubstancialmente-triangular, sendo que tente
os seus laterais menores, comOme maiores são interligado. entre 84
por solda eletrOnica, • ainda, co laterais maiorem tende as rua, 02

porfieiss providas de filetes longitudinais feito por tolda Giateee
nig% ditos filetes dando maior maciez ao travermeir00
Ponto ta 1 'de 4 pontos apresentados.

*alo industrAel, N. /MO :MODELO DE EIPOSITOR PARA qualJog E OUTRO
REIVIRDICACOES

/ Moo modelo de expeeltor para queijos e outro:hitt
oaraoterisado por compreender iniolalMente um armag go principal 0
a qual 4 formada por uma haat° =U1i :0a de seoggo tranevuroal oiraular, armaggo essa oujoo laterais aPreeentamree em formato cubata
eia/Mente kriangulareo k mondo cada lateral provido de reforgoa tnm •
versado, ligeiramente inolinados.e feitoe de arame; e ainda, ai
extremidadea inferiores de cada lateial triangular, formando co
p4s Própriaaente ditei', de apóio, Para o conjunto, ditos plaeuavl
dente recurvados,. sendo que, um dosipés anteriorep'prolonga-se la.
taralmeate, formando um segmento retilíneo, no qUa1 Tapoiad0 ume
pequena armaçãokeita am'arame, dita armação tendo cada lateral /
SormadO por hastes aubetancialmente.em Mr. e nas quais sío coloca
das. as embalagens dos queijos e outros, ditas bastes diepostas os

TIMM NO 181.684 do 29 de julho do 1966,/.
Requerente: SERGIO TREVIRO GONZALEZ./MEXICON/
Privil4gto de latengóes PROCESSO DE FABRICA& IWITAP8226ef
3, • Procseaso para a fabricação do tapdtan, smpnegaild00

2220 1- Cr:a-feira 11
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F',".aio de 1971

fibras têrtais:,aminadas e feltrando em máquaa 1X-furadora de

perOes reduzido na área de adoção transversal total, uma porção supg

agu.4has oii tear da agulhes, Caracterizado jelc fato do se fazer /

brà's têxteis fortes qualquer-, ou laminado namoro dois, através de

rios acima da porção intemediária construida para definir UMe área
uk
circulação maior com o orifício, sendo a resiste*ncia da mola de um
lor ta/ que sob condiçães de desaceleração no motor resultantes em ai
to vácuo na entrada, a porção superibr cooperará com o orifício para-

Outro. laminado ou fèltro, aa laminado mimara um, feita de-fáraa/

definir uma área de circulação maior resultando numa oirculação de ar.

fortes. ou fracas, atira formar com o laminado namero dois uma.es,-

atraves da válvula maior do que quando a porção intermediária está ca

trutura compósitaj
C depositante-reivindica a -prioridade do corroapondon-

operando com .o orifício para rezular a circulação de ar, üma mola
ra fora do orifício durante todo o tempo, senda a cosição de repouso.

te pedido, depositado na Repartição de Patentes Ci.. Wxico, em 3
da aaaaao de 'se, sob o n2 83.5731

de pino, quando a mola está na sua extensão livre, de valor tal que a
área de circulação dofinide entre a porçãO inferior do pino e o oria

pasear,;,,,or maio do transportadas barbas ou estrias das agulhas/
da mdvi,

p ger.-Paradora de agulhaa, as fibras de um laminado de fi

Pnto . .nfil..do total de 7 pontos apresenaades!/.
T2RMO .rn 184.716 de 18 de Novembro de 1966.
Requerente: C=OSIOVENStÁ AKADEMIE VtD.-Tshenoelovaquia
Privilegio de Invenção : "UM PROCESSO tu PRODUZIR LENTES DE cnw,A_
%p

COLORIDAS E . DE PRÓTESE OCULAR".
Reivindicacãeá
3.-Uni processo para"produzir lentes de conthto

coloridos e próteses de Olho, caracterizada porque um modelo deuma só cOr ou multicolorido é embutido entre melo menos duas co-

cio 6 substancialmente maior do que a ároa de circulação definida entra a porção intermediária do pino e do orifício, sendo tais sà pro
porOes d dimensionamento do alojamento, pino, mola e orifício, que o
pino está fora de contacto com o orifício quando nas condicões de cgr
ga completa.

Finalmente, a depositante reivindica, a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Eptados.Unidos
da América do Norte, em 13 de fevereiro de 1963, sob o n 5 258292. .
Ponto pal 1 do total de /O pontos apresentadosl

madas de um hidrogel fisiológicamente não danoso, do qual melo
menos uma primeira camada, em uma superfície convexa, é transpa-

rente.
Rsi.andica-se a prioridade do correspondentepedido depositado -na Tagecoslovaluãe em. 18 de,novembrode 1965,sob
• n$ É/ 6900-65.

Ponta, nir 1. no total de 9 ;pato ," apresentados.

TERMO N 2 124.060 de 8 de . Noveabro do 1960.
Requerente: MARTIN
CORPORATION-E.U.A.
Privilégio de Invenção: "SINTESES DR CARMAZOIS"
)aeivindicacães
1- O processo de sintetizar um carbanol caracterizado
por introduzir, numa zona de reação, na ausência de ar ou oxigenio,
e na presença de um cataliondor que compreende platina suportada -/
nobre óxido de magnésio, u'a omina encolhida no grupo que consiste.
de dl-aril-aminas e di-aminas, de modo que haja duas reaçães . compe-.
titivae de ciolodehidrogenação e hidrOgen6lise de amime. vaporizada
*a citada zona de reação; manter a ditada reação; numa elevada tem..
peraturá não inferior a cerca 'de 40020, para promover a reação de .
eiclo-denidrogenação, para converoão da amima vaporizada: no carba-/
,sol,reaaltants,la prsferência 6 reação de hidrogenólise; a recupe-/
amoO carbazol,aseam formado.

TERMO N 2 157.577 de 19 de NovembrO de 1963.
Requerente: EUSTRATIA C ONSTAfiDINISDIS-São Paulo
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM CARRO'ACE2SdRIO

Reivindica-se e prioridade do .eorrespoadinte pedido

PARA TORNOS MECãNICOS".

depositado noa . B.WA.s.em 9 do Novembro :de 1959,-sob o 101 131..737.
Ponto mi 1 mo total dO %O. mantos apresentadoe.
-TERMO Na . 156.818 de. 13 da fevereiro de 1964
Requerente: UNIMPILTRATIOR CORPORATION .
Privilégio de Invenção USTRUTCÉA DE IlLVULASPROOESSO EMPREGAVia2 A
ume PARA ~Tapa

em .C=0 DE Enals EE

lavrou/ais
% .. -Estrútterada'T6lvilla para cisterna .5a ventilação ua Caixas de
•aos - da manivelas em ~orca Iorque noreomfigtor éstatalece comunicar
alto ontre.p.cairs de oixpo'do manivela:o a entrada de Ar liara os cilia
4r03 l caracterizada rolo rato,da. estrutura do eiivule sor adaptada.pg
*o licor 10alimada na condutor ~cinde elemento da válvula e um
alojam:to itta AotaZio de. ut 02100,..stanac o •iemento atka válvula
Statiead'in atoãor4anto afflpraaantando-so na fornada pino alongado
datado.d.„ eme parção'inforiar coa-uma 6iaameão3kateilla asaor do
1,1"A Wã4 19000 intermadiírlo,.sendo.s corpo do pino entre as duas -

ReiindicanCies

Aperfeiçoamento em carro acessório par:
tornos mecânicos, constituido em aperfeiçoamento destina
rosquear peçam cênicas, caracterizado pelo fato de Se de- ia_ o.
braço -3- de con2ugação do cabeçote milimetrado, -2- de lar ra..
go Á- longitudinal na face superior, com secção .- trapezoidnie que configura-encaixe o guie . para um cursor identico,
ia
to é, com idêntico perfil, ao qual estã . conjugado um retem com
o feitio de "L" -8- com o ramo vertical voltado para baixo, on
dq a a actua um O srafueo -4- que configura um batente paralelo,
ao ramo horizontal do "L" e que se destina- a diepar ar um gati
1.

J

lho -10- Situado em dispositivo excentrico conjugado p er
vertieal'-11- -a rolamento -5- que por pua vez desliza
sob o braço. -3- inicial que, também tem á face inferior com ()meio

de eiZO

feitio de "U . invertida; polo fato do dispositivo ezcentrieo
eev fomado pelo citado rolameato,conjgado a disco metálico .

D:3 DFCL

ça-fei:a 1'h

(S2

Ui)
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.11••n•n•••••.n••••n•n10,21

• .IrzneriZentlil qJbpdtett 1 f-aft8 Men de DUA'bOrde uri dente
reentrante. qUe configura retem para gatiIho40-o' mantido com -/
,primide contra o disco por meio de mOlet -13.. inferior helicoi...
dai; pelofsto do rolamento manter-se pela transo da mola -/
excentrice em relação ao disco baee que, por alia vez se preje4
ta para baixo em forma do eixo -11.-que, •soh o di=o conjuga-se
a outro rolamerto, -14- ' 0 passa transversa/mente-o braço-3-/+
do ligação dd . oarrinhe ao torno, conjugando-se,á m
' ola helicoidal, convenientemente fechada -15- em caixa circular infd
rior a termina dooplado a uma alovanca'15- . cu.We para cima.
DostO u2 1 no total de 2. pontos apresento:doe. .

areia superiorconfigurar una das partes do corpo-armação, e sendo d2
todo de um afunilamento básico, ou de um plano incidente inclinado, .
num ponto ideal, sare aslás da roda, e finalmente pelo fato da base
do ' corpo-armoçzed me.- dotada de um compertimento "para .ve.Jber a areie,
podendo ser previsto meios para a remoção-deeta.
Ponto 110 1 do total de 2 pontos apresentados.

•

F(13.1
!ERMO
125.126 de 8 de Março de.1961_
Requerente: DORTON SALM DROMFIELILE.E.A.
Privilgio de Invenção: "PROCESSO ME CORTMMETTO DE OISPEAS DE
OODR07,
Reivindicam-64d
1-11e proceerso c20 curtineate ole uma gáspea
de couro, caracteriza() pelo fato-do que compreonde e movimentação
da gáspea ao longo de um trajeto Tw g-dsterminade,, gerando ;ia -/
dtmoefera de unidade relativa de 100%.em . t5r= e go longo do dito
trajáo, ~opcionalmente adicional de um n :neblina de Az-ml quente
eBbre O lado do grão de gáspea em movimento„pa xemcp go da
par fora
fora do trajeto quando as zonas.da isuperfÁCie da gáspea obti
verem um teor de umidade total da gáspea é substancialmente menor
do noa 1A4 nor.naso.

gonto 112 . 1 no total dó 5 pontos apresenta.
doe,

alià N 2 150.725 de 5 de Abril de 1963
Requerente INDÚSTRIA:E COMERCIO DE LUMINOSOS VISO LIDA-S.Peulo
2rivilegio de InvencRo: ".NOVO MOMO DE INDICADOR DE NAWARLOO D5
RREDISORM GERdI".
Reivindicacgeo
2- Novoluodâlo de inaiceaor ge numeração de prmdios em, geral, eaonstit'uid.o por vm indicador luminoso formado por
uma 'raze .nctalica ou de outro metal conveniente, da feito quatren
glaer„ dotado de bordos mrltedas para fora, ando ee encaixe fixan
do per r.reseão ou outro meio crnveniente uma poça em forma parolo
lepiredal com as horda e e °entoo arredondndon, confeccionado cm
matárial plástico tranulucido, claro, preveriValmente' 'branco, taxo
Ao na . .Jnce frontal, sposta.Portento á base, em releve rs•uperoe
quais/111er eu coloração contrastante, escuro, preferivelmente no./
gra, tendo no interior meios luminosos conveniente e adequados,.
dc. forma que, uma vez estes acasos os números sorg o noivais por.
contrazte com o Parelelupipedo piestico Iluminado internamente.
n0 3. no to.ul ad 2 pontos apresentado.

FIG.1

L3
TP2M0 Na 150.462 de ,5 de março de 1963*
Requerente: "DEUTRIOS JOARNIS NAFPIIOTI3 -40 INUJIA1
: Privilegio de Invenção: ".50101:21INVISW0
xVINDIOACCIR
1 - Wovo brinquedo, caracterizado essencialmente , por cOmpreen
der um corpo-armação dotado do uma roda interna ou externa livremente
conMrada em um eixo que recebe em sua ponta volas a semelhança da um
Moinho de vento, podendo o referido corpo configurar uma casa, habita
elo, ou cesh de =líquidas; pelo fato ainda da roda ser dotada de páo
"1:. ate dispostas para rc ,..be'rem o fluxo de uma veia de arel
e, oa mesmo dm uma correntm livioa; pelo faMo ainda do depósito de

TERMO N2 258.957 de G de Maio de 1964,
Requerente: METALORGICA S20 DAMIXO DTDA.,D go Paulo
Privilágio de Invenço: uNO7A CEURRASQEEIRA0
Reivindi=c-dea
Id Mova °herr:naquela:a, careotw:Uada por compreender"
inicialmente up . mabine-te 1:riam:pítia° retangular, feito com perfís,
reeilineos . em cantoneira, compondo quadroa retangulares, nwtural/
mente

dotados de- trveeses internas enr ,ao,Aoros, e comp,l'ttnr10-/

ainda =toe prolougamentos inferiores, formadores de pés do
do

tipo/

e coberin:,ra atipeá.or, gabinete este revestido internamente 003
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g011ias de amianto . ou outwo m4terial isolante, inquant0 qUe o ou.

tante, Reme O referid0 apoio-espera de O uPorte a meea.NámtanolO3.
mente como deaorito e representado nos deeenh08 &iene.

tenor recebe uma grade frontal cujos bastos horizontais são dot9
tils de recortesera encaixo 4os espetos, o inforiór, 'comporta ..,
amou mais gavetas horizontal+. p.i. _eceraimentt de gorduras.
?olto ' n2. 1 no total. de 3 pontos apresentadoS

TÉRND N o 161,221 de 29 de julho de-196¥s

Requerente: INDUSTRIAS METAItIRGICAS PIAZZA. LTDA. ...SÃO PAUW
Privi1ágie de InvenqSe: "NSVO SUPORTE PARA'RÉDE'DE Titu la DR.NR94."

FICA

LIVINDICAOES

TEM Pi as 160.446 'de .26 de Junho de 1964

Requerente: DRESSER INDUSTRIES INC. - N.U.A.
Privilígio de Invenção "ABASTEEDOR DE FLUIDO"
BEIVIND CAOfta
1 . Um abeeteceder de. fluido cin.: inclui um alejamento,. componen
tee ebestecedores de fluido em 4to . alojamento, inc/sindo melo,de.medi
.çto conectado a uma fonte_deuldo, e • meio de abastecimento coneetada
dito meio da medIçâo,.caracterisado pelos:cemponentes.a9Mputadorps
em dite ale.lanento.que comp 'reandem gavveriador . (24) coneetado_a_dito- meio de m00480 . (16), um . meeanieMO preS-ajustadO'(ig ) conactade a.dito
variadPr :•" fflIgsrlaeçaP i a aR PageSeer ( .14) confoatada.a dite...variader pau.
ra_xegietrer o ensto,o quantidade de dito . fluido,.compreendendo dito
Mecanismo impressora meio indicador- de custo 'd da quantidade piihei e
pai
Xlelyindida-se - a.prioridade do correspondente podido depositado mm
mpartição de Patentes dos Estados. Unidos de Amírica, em 3 de julho do
1963,19h a" 297.?...
Ponto no 1 do total de 6 pontos apresentados.
38

1 - NOvo suporte para résde do tenis de mesa, caracterizado as
lo tato da extremidade do suporte se apresenta dobrado levemente paraum doa lados., acusando um pequeno desvio da linha central da mesa no
qual á montado; sendo que, esta extremidade, apresenta uma cavidade 4a
.: rizontal que serve de alojamento para um rolete com-banda externa corrugada; rolete ;etc que recebe axialmente a extremidade inferior prova
da de . rn.ece da haste horizontal do suporte formada por uma peça tubn...lar.
Ponto no 1 do.total de 2 pontos apretentados,

TÉRMO . Ne 161.2?49 de 30 de . julho de 196¥
Requerente: SOCIEDADE PARCRETO LTDA. - GUANABARA
MOdao Industrial' RSTRADD RECUPERiVEL PARA FORMAS DE LAGES D8 CONMMED.
ARMADO"
REIVINDICA0020.

1 . Estrado recuperável para formas de legas de concreto armado, 04
racterizabc pelo fato de ser formado de travessas e cintam, sonde que
alam
as trave paae :ao Interligadas, travadas e mentidas paralelas pelas
tas.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados.
MEIO NO 160.18 de 30 de-Junho de 1964'.
alquerentet BLANCO RIVERQ LTDA.-São Pnu,o
vil ia çe Invençãos"APERFEIGOARENTOS'ERESCREVANINBAs".
ligivindicacOe's
XjAperfe40;entos em esoravaninhne, caracterizados

:per @ara mana tampa que se abaixa para formar moa, dotada- em coa êXtMem0 Ineern1 de bruço recurvado, articulado A propria tampa
:R.r no catre extremo a agia horizontal:solidaria com montante horiíion
lel corrediço, dotado em eau ektoaa. antelur, de - apoio-ecpra,çueQALIge abolagar a Uppa-méma , pelo 'do se tornar saliento o

_

TEMO Ja 161.5b3 de 3 do aaesto de 19ê4
GOYANA S/A-INDUSTRIAS BRASILEIRAS Di MATÉRIAS.PLASTICAS

á* "NOVA CONFIGURAÇU EM PÉ OU PEDESTAL PADA BANQUETA°

DIÁRIO OFICIAL (Seção-

Térça-feia' 1

Maio de 1971 2233

-

:TERMO lía 162206 da

15 de Maio de 1964
.
Requerente: BAUMER EQUIPAMENTO MSDICO ROSPITALAR -W. n. Sió Miá

nálatuwaleg.
• Nova configuraeRo em pá ou pedestal park banqueta, 'caras.
terisada pelo pá ou pedestal (5) ter o formato de ua sino e provido na
sua 1= 110(31'f/cie de e3trieS on Sa ll;ncit!.s (10),

rov11410

áo Invenção "APSRFZIÇOAMENTOS ISTRODUZIDOS NO siam 14'.

i4oVINEMAÇX0 DO LEITO DE CAMAS"

tonto' único aDresantade.

2,SIVINDIMWEa

...APERFEI.OAMENTOS INTRODUZIDOS NO SISTama s, liulaM5NTAQX0 :e
LEITO DR CANAS", que se caracteriza essoncialmente por se
utilizar Gr
uma alavanca (1) com a forma de um guidoM de bicicleta provido da duas.
hastes* horizontais (2) a ele pertencontes, sondo essas dulia algas tia*
dadas acla.ladoá da parto do lo4tt, a per movimentaód,
o, na BUS partgo
.

e

central ou proximidadbs é fixa por qualqUer meio uma alavanea (3) o, e
parte do leito a ser movimentada 4 articulada ao chassis da Cama ' nos
pontos (5) a (6), podendo tal sistema ser utilizado cm camas *, Mesas de
aP o'raÇ ãO e similarerw
Ponto na 1 do total de 3 pontos apresentadoa

Támo np 162.078 da 25 de agasto de 1964
Requerentov BANNO H. B. XRAUSE - skPAULO

PriVilágio de lnvonCío: "SINALEIRO coup FORMK.U,SOLICITACX0 DE .ftlaUTO
PARA VElcuLoa
AEMINRICAVIES
Sinaleiro como : forms:de .solicitaçãá de'auxilio pára vestculos, caracterizado pelo fatá de se apresentar por tubo de relativo coa
primentá e,dotado..de tampas laterais, tubo ;soe que slisterita uma bandel,
ra de cr preferentemente amarela, provida de inscriCão "S. 03"
-, alem de
ser dotado.internamsnto' de giz para eventuais'escritas Cxplicativas.
Ponto nc; 1 do total de 3 pontos apresentados.

CIRNO No 164.360 de 16 de novembro de 1964.
Requerentes DAVID /GUEIXA - SIO PAULO
privilegio de Invenção: "NEVO TIPO DE ARGOLA 'PARA ofilly=010
prrninic.AWas
16VO tipo de argola para chaveiros', oaraoterlzado . pe/c rat
de se apresentar constituído por tua par de aníía interrompidos oculto
ama metelica, ou outro maerial t possuindo.prOximo p,uãa das estrade
dados, projagUes circulares livremente articuladas entro al„atrada dd
sai rebite
para tafixaçãO da cOrretinha.
sonto na 3. do total da 4, pontos apresentados.
1

x gamó NO 164.443 de 16 de junho de 1964.
Roquerente: EPOCA DECORAOES LTDA. - SZO.PAULO
privilegio de , Invenção::"ESTRUTURA DE POSTE COM INDICATIVOS LUMINOSOS"
REIVINDICACOES

3. -

Estrutura de poste com indicativos luminosos, constLuido de
base cilíndrica, cosi :a parte superior conformando um quadro com vidros
.paralelos e luzes,fluorescOntes e cara:eteriza-Se P olg .fatO de, abaixo-.
roferido quadro apresentar um quadro:com tree divieSesvcujas late.
raie se destinam a indicaçaod: ruas e .respeativa numeraTlo de cada
quorteirgo em central.se destina.a indiana° do.trânsito.
Ponto aci 1 do tolv.1 de 2 bontás apresentados

e

Aárip Di!2 164891 da 30 de nov~o de 196k.
Bognorontek, VEM ODRPORATIder- 2.T/A.

Privilegio de Invenç go: aAPERPEIÇOAMENTOS gli'DISPOSITIVO Fidia =Ma
Uo

DE MVIMENTOS•ROTATóRIOS“
ligaugualaga

2. - 40-ge!eoamentos ar dispositiVOS para

tesast1nS4 daa011Ment0à

rotaterios, por meio de dois, elementos caia estiá ekverigate operativo teij
com outro, por dentes circunferenclaia Qt rrtc4O.copp eendundu um mu91'.

2234 "Urca-feira 1 1

D:AR:0

. eo.,aii ai com
reator, um Membro de salda tubular . radialmonte dosviávál.e
eletromagneticoe,
incluindo
um ~ator ia
o anel, juntaeente com Meios :
re crier.uma pada rotativa de a dosvio radial na membroaceractorigados o, .
pelo fatoras os.meios pletraPNaa;ticos compreendem :uma armadura, 050
que responde magná4esmente ao,campoado.estetor.para desviar oamembro
espeçaaos, em engata Operatl
de . salda, "34 o , em pontos citeunfereaP igs
ro coo um anal, "22", por meioado qual os pontoe.de engate são avança,.
dos circunferencialaente.para acioner,dito aembro,do Salda.
Ponto ao a.
1 do total de 13 pontos apresentaaos.

VINYO Ni] 165.464 de 18 de dezembro do 1964
RequerenteaunCTIC-bffiLDIn AILOYS CORPOR42ION - gaa,A.
Privilégio de Ilamalção "APERFEIWAYZNTO. EM APARELHO PARA ACOPLAACNToaALIMaNTADU DE Pd PARA MAÇARICOESpatHADO R DE CaAMA"
11EIVIMDTGACUS§

1 - eperteigoimento em aparelho para aooplamerto alimenEador de r
r p6 para um maçarico espalhador de chama, caracterizado pelo fato decompreender uma pansagem longiamdinal condutora de ges atreves dedícanal staoridor de
to acoplamento. um conactor em dito acoplamento, DE
conector
ate a didito
pé em dito acoplamento estendido de deátro de
'ta passagem longitudinal corwautcra de gás, um recliente de p6 eugatl
do a dito conector'para suprir pé a dito canal supridor de pó, moio de
junção que engata dito recipiente a dito conector, caracterizado pelo
se es tato de dito meio de junçâo incorporar 'mia passagem de ar que
tende atreves dele e para dentro de dito retipienta, pelo :que els substitui o pré suprido de. dito recipiente para facilitar o'fluxo.
Ponto no 1 do totol_po 19 pontos apresentados.

111)

r.

C.3 1371

de interna retáM a mencionada camisa de revestimento no interior.
do aludido receptáculo.
Revindica-se a prioridade do correspondente.pe
dido deposltado nos E.U.A.. em 20 de Ag -6st° de 1964, sob o n2390.
845.
.
Ponto n2 1 no total de 5pontoe apresentados.

Fr 1
eP2t 4,0
•P9

de

4,2

e

44

20

19

5?

TrRMO 'N'y 167.645 de 8 de Março de 19b5.
Relnerontee moszrnsKI SKITINhal IYACIAWaMinas Gerais
Privilégio de Invenãol "NOVAS . 17SPOSIOES EM: 4RmAlkos DE AÇO",
ReivindicacZes

1-Novas disposiçOes em armários de aço, caracterizai
doe .pelo fato da coloceão de uma fechadura maénética, tipo ímã,embutida na frente do corpo do armário, que no recebar de enoontro a face, interna da 'porta de aço,.exeros uma atração pela :acha
dura magnética, fechando o porta, silenciosamente.
Ponto no • noto-tal da 3 pontoo a+sentadoe.

-Zr7,57/.

2d.

"

!et
atam go 172.249 de 19 de Agâeto dS 1965.
Poo"serent e t ALADDin InWTRIES,rWCORPORAWED-E.U.A.
PrivilégiO do Inveaçio: "PlIan COM REVESTIMENTO * PLÁSTICO INTERno pArI GARUPAS TESMICAS".
teivindiakeZu
1- aillbo com reveqltimen t o plámtico interno pe- /
re garrafas terminas -compreendendo um receptáculo em forma de'ge
rrafa, tendo paredes de vidrointerna e externa; -isoladas median /
no eteps2u entre ales, e a parede. interna /
te vácfle estabelecido .
do qual possui uma parte cometrita amperi6 de gargalo, eco diiaeY
tro interno reduaiao em reler:ia él ene marte Me ZZT?:), e ume cami-/
pn de revestimento interno, impermeível s *e se-ekri iLrtíom, -//
narueterizoão .po-/
reee"Oido, játR, dep.tre ea dit ye7ede interne,
go co'fitZr
ramioegagate
se4r
lo -tato de aos a dita comina egnfarge ore de parede interna, eebriamo -M. e a mapera'laas . aa TDCMA, e bem- •
anals aa Miam Pare.
g eeim pele. feto de lwe e parts,socet 45

ItHMO N g 173:155 de 22 de Setembro de 1965.
Requerentet THE laENDIX CORPORATIONaE.U.A.
•
Privilégio de Invençãot'"CONJUNTO DE OILINDROMEdTRE E RESERVATO6i09
Reivindiéactes

1- Conjunto de cilindro mestre e reservatório,
compreendendo Um reservatório Zico dotado de uma Torção:flexíve1
aberta no fundo, um corpo com uma câmara acionadora de fluido o
uma a' bertura que recebetita . porção flexível de dito-reeervató.
rio, e dispositivos de Passagem em dito oarpo . para comunacar dj
to reservatório a dita câmara acionadora, caracteriaado pelo fe
te de existirem disuOsitioa ;111e-entram em contato eom a super.
ficie interior da parede de dita porgio de roaervutório'Yera.nt

Maio

Cr:IrnP.1
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de 1971 2235

Beiviadica-se a prioridade do correspona,

comprinir sua superfície exterior : dentro a parede de ditSnber

dente pedida depositado na Inglaterra,em 27 de Maio de.1964,8Ob

tura Prendendo assim dito reservatório a dito corpo

o n 2 21.966.

Leivindica-se a prioridade do correspondentA

Tonto n2 1 no.total de 7 ponto; apresenta

pedido dePositode nos E.U.A. em 23 de Setembro de 1964, sob f
dos.
n o 398.516, 398.517 e 398.518.
Ponto n" 1 no total do 11 pontos aeresentados.
i •
o
A.
•
I I
_5*

,
IL

TERNO No 170.695. de

35

3G

21

n,•

'

REIVINDIOACOES

â;'\

&

." ,.‘?
15

/15 ea

19o7

. 1 -.Novo e original modelo de p
eteca,.carcterido

por ser dona
oridcioai
equidistantes, nos quais p enetram quatro alças, ocasionando a
cOntraçio I
da olaca de maior dAmatro da peteca, formando UM4 bolsa com quatro
goma%
Ponto 11 0 1 do total de 3 pontos apresentados.

ji
40.á
4PW"

de

de junho

Privilégio deanvenção: "NOVO E ORIGINAL MODELO DE PECA'

-47

4,

24

Requerente: JOSÉ BALTRAZAR SERRADO = = CUANABARA

4 40 .
/ 30

A

•(2

tituído de p lacas supersostas, providas centralmente de quatro

22

TÉISMO N a 167.917. de 17. de março da 1965.
Requerente: MARIA TEREZA n‘TRIEU - GUANABARA

5

PrivilOgio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO DE DISPOSITIUIDE FECRADURA'DA
8EGR2D0 PARA.00FRES DE SEGURANÇA"

1 - Aperfe0amanto , em dispositivo da fechadura do seyedo, utilizando chavetam de duas posíviez ., earActorizado pelo fato da possuir uidisco ou roda seletora numerosa externa, pela qual manobram-se as cha;r2
tas, por intermedio de um segmdo disco interno; mun±do de dedo aproPr4
ado, .
Ponto n o 1 do total de 10 pontos apresentados.

0.113..1
2.-zsmo No 1 71.744 de 2 de
AgBeto de 1963.
Requerentes COMPANHIA FABRICA DE BOTOES 2

AI2PATOS1232dSTU4JA
Privilégio de invençãos "NOVO MODELO DÉ zona4A,

iwemt á
„"n
em"...

Nn;„,..-m;
11-111PS

,AIMANk

Miá

-

peivindicacSéo

1017,1
sliel
»,n.w41111

aooraoiça cara cterizado por pe.
anuir uma de sues abas. , ou ladoa ,
on de-comtmente eao colocado'
os elementos um
q
a fixa, uma l arg urwmaior que a Outre, de
mo.
do a permitir que nela sejam feitos, por
eatampagem ou dobramen.
to, sulcos , vincos e . friaos, de p
rojeção adrede e .previamenten
escolhidos, os quais tia. a finalidade
de se adaptarem por term.
em comum o mesmo formato, ao* frisos. oumoldUrae que
sio coloodo
dos noa bordos de 'contato, entre
/- Novo modelo de

'\

4kitpo.e funda •

P.onto

EXIMO Ng 169.906 de 25 de Maio de 1965.
.
Requerentes MATTELME
2rivi1égio Invenção:

EENORIAL INSTITUTE-2.11,
0APERPEIÇOAMEETOS RELATIVOS

A DISPOSITIVO,

PARA MAR".

013,98.6."
l.Aperfeigonmento .

reintivo a diapositivo

pare:fumar, ()Depreender tma bootilha l caracterizado pelo fato .
de

apresentar, no meato, duna zonas
a =material capaz

tivamente, fu g o

asparadás contando, rapace.
de

deePreúder vaper dz, Dlds
sobe. tã

tina ou. um aramotizante . ou outra substância semelhante,

elthicia do calor preveniente da queima doHfumG, sendo que o ar
penetra por sucção na boquilha..
bai's., amuá

Proveniente.

de . OU

eiíravée. de. as

•

lio

total de 3

parbg WeileggdOlo

- 2236
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OtRMO No 173:163 de 16 do Setembro de 1969.
Reqúerentet COMPANHIA 2ABRICA DE MOTES E =MU 15ÉMÉRÉ;4.5,Priviiégi . de Invenção: "NOVO D/S203ITIVO DE.-MUTIANWe

.1.- Dispositivo de segurança, earaoterloado pde
ser constituido de duas placas base ( '1-2),AUe 28 engrazam 1u.
do alado (3) do modo a permitir um bloqueio positivo e afiei.
ente por intermbdio de conjunto espigao-lemina-linsueta(4-6).
Ponto n2 1 no total de 4 pontos aproaentedoe.

Maio de 1971

tapplerevelgue.iffifeitee tie preferencid.em. papelg4 cartolina,
ou materials similar,s . tendo a altura sensivelmente predominante
sobre as demais dimeneZes, caixas eq tee cada qual .tendo.a foce
On2orior provida de grande . janela-paitel recortada, para observa
cito do produto acondicionado, bem coma.dotada, mais proxito da .4
base inferior, de um recorte retangular inclinado, partindo de .
uma dos arestas laterais,e eXtendido por pequeno treoho 40 sua
suwwfioie, ao qual corresponde um patamar interno e igualmente.
inclinado, de apoio para os produtos empilhados; e ainda, eada,.
caixa tendo a face posterior Provida, em corresponOncia co re..
morte retangular da anterior,. de um recorte arqueado, praticado.
na própria aresta lateral, para ,facilitar a retirado, ao longo.
de suas arestas transversaie e extremas, de duna lingueta:* cem...
trais recortadas, respectivamente inferior e superior.
lonto n2 1 no total de 3 pontos apresentados!
13.

TEMO N 0 174.307 dê 25 'de Outubro de 1965.
Requerente: COMERGIO. EXTERIOR-AGROPECUARIO LTDA.-Sao Paulo
,( Privilégio dé Inven4o: " :BEBEDOURO. PARA AVES".
Reivindiceúll
1- Bebedotiro de Aves,-caroeteriznao por .um prato ou
'bandeja com os bordos externos . bem levantados ;#•-: formar um,reci
' yiente'e tendo no seu corpo central Ma sonância circular com ' rosca interna na qual ee enrosco um recipiente que contém a águatita.roueagem vai sómente até determinada altura de cima-para.
baixo e nesta linha inferior tem uma série de furos radiais . de -tomunicação da -Arte central com R bandeje* para eecoamente da Uma.

wEnmo Na 174.550 de '4 . de Novembro de 1965..
Requerente: GARLESIMO . &
Paulo

Privilégio de Invenção* "ORIGINAL SUPORTE PARA CHAPÉUS.BOUPAS
SIMILARES",
ReivindicacZe0
1- Original s euporte para chap6ue, roupa:* e
similares, que se caracteriza essencialmente por ser -constitui.
do por uma base cilindrica (1) provida de um furo central e que
ira encaixe sobre umdi ventosa (2) de : botracha, s plástico ou atei..
lar, provida do um eixo central (3) cóm rosca e'que se encaixa.
dentro do furo central da base (1) podendo ali Ser aparafusado.
' por, porca (4) e tal base 6 provida de:mancnis (5) onde se arti.
culam alavancas (6) de formato ndqundo podendo ainda a baee(1)..
ter outros formatos, podendo mesmo ser. colocada em certas quan..
tidades para- permitir 'a fixaç go- ide conjuntos moiorea'as
coa (6) podem serem forma de ganchos, fixos ou m6veie.
ponto n2 1 no-total de 2 p ontoe apresentedum,
.11`2U5.í0 N2 1713.510 à* 6 de Abril de 1966.
.
Requerente* AMSTED'INDUSTRIES INCORPORATEM.
Yrivilégio de Invencios "APERFEIÇOAMENTO EM APARELHO PARA PUNDIÇXO
SOB pRES.SX0°.
Reivindicactek

~
de 21 de Outubro de 1965.
bleverente: CHOCOLATE =CORA S.A.-São Paulo.
Yrivi16gio de Xnvenço ."ORIGINAL ExrogwoR
PARA SAIAS. CHOCOU..
MIMO N2 274.411

iiMS 2 ownogli.

Peivindionslim
1-Original expositor para balas, ch,r-en e'oo-1
L t roc,caraeterimado por comp reender duas
enix2e Prif!mátieoe, re-/

,1- Aperfeiçoamento St . Sparelho para fundi.
ção sob preso:Xe, no qual metal em kusâo 6 forçado eob .preseâo de
uma cónoha, através de um tubo de vertimento e no interion de um
molde; caracterizado por incluir um ada p tador.interposto'entre o
tubo-de vertimento e o molde,- dito adaptador tendo uma abertura
inferior de entrada associada com e tubo de vertimento, orgãos
definindo um espaço conduzindo pare cima a partir da dita ober.***
3'as:inferior e.terminande em uma abertura superior de saída, dito

Têrca-fei:a
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1971

4ONOIrl

espaço numentandwom projeção vertical a medida que progride em.,
direção aseedente, dita abertura sUperior de salda eendo adaptaaa.pa.ra.00municaeão operativa com a voe jando do molde.
•
Ponto•no 1 rio total de 4,1sontos oprimente,
doe.

2237

TERMO, No . 177.117 .de 11 de tevereiro'de 1966.
Requerente: ROBERT BOSCR G.M.B.R. - ALEMANHA
Privilágio de Invenção "CAPOTA APERFEIÇOAD.LEARA-DISTRIHUIDORNO '4,
OINAS DE .COMBOSTIO INTERNA"
•

REIVINDICAÇPRa

Capota aperfeiçoada, para distribuidores de is:liça-O ao Raquia
nas de combustRwinterna,caracterizada.nela rata' de consiatir 0m, te,
Material termoplástico, reforçado por melo de materlais.fibrOs00.
Fina/monte, a depositante reivindico 'a prioriétado d an.oespoztag!
te pedido depositado na*Repartiçgo do Patentes da Alemanha b ela 15
fevereiro de 1965, .sob o n5 B 66 691/460 Obra.
Pento no 1 fin total de 7 pontos aPrasentrAco.
1 -

12

12

MIRRO No 174.6130 • 40 17'841 novembro 61965.
'Paquero:ates USE CORPORATION
Privilegio de lmvenç go: "APERFEIÇOAMENTOS RELATIVOS A . DISPOSITIVOR Det.,
ORADORES R RESPECTIVOS CARTCCROS EXPLOSIVOS".

6.

1

ti,

A9

11

• • Rumo/empo

•. Aperfeiçoamentos relativos a dispositivos deflagradores e respectivos cartuchos explosivos, compreendaadO nmii pelota cilíndrica az .
plosiva • sei espoleta de propelente de base dupla para defla' rgaçgo por.uma corrente eletrica, caracterizados pelo Lato 6e que, paia passai a ..
. : corrente eletriça, a pelota (20, 32,..4o) 4 provida de um royeatimento ma
tálico (26) . aajpelopenoe'snas superfícies elliadricas (39134;42).
• ,requereate'reivindica_e, prioridade do pedido depositada nos U.E.
A., sob no 428.921,de 29 de Janeiro 4.e..196.5.
Ponto AO 1 do total de 9 pontos apresentados.1.

MURO No 175.579 de'9. de dezembro de 1965
Req uerente: EDOARD CLARE INDÚSTRIAS DE 'VIDA) LTDA. - QUANABARA
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS aí OU RELATIVOS A IRVORN2 as
TIFICIAIS DESARMLVEIS"

TERMO No 177.523 de kde varao de 1966
Requerente: wumm JAMES PEPPER - 310 PAULO
Privilegio de Invenção "NOVO CARTIO DE VISITAS"
JPSIVINDICACC44
- Novo cartão.de visitas, caracterizado por compreender UM cara
to comum, de' tomate, dienn e' tiee e material usuais, porás: provido, ta
ma posição desejada qualquer, de uma pequena fotografir de seu titia (O
lar; af impressa, colectada, pintada Ou aplicada de out2a =oiro efil
valente, dito cartão sendo redoimarto Por una delgada policula de meta
rial adequado; copai de deixo transpakcoor a fotOgrafte oponao quart*
do disposto contra a luz, pelicula esta abre a qual ago feitas Ala 5jp
presseea usuais de nome, endereço e outra relativas ao titulefa
Ponto no 1. do total do 2 pontos apresentados.

AgYlnprcAc.,fts

t

aperfeiçoamentos em ou relativos a arvores artificiais dosa
siáveis, caracterizados pelo fato da árvore compreender umtuba, preto rentemente de metal, piestico ou material semelhante, que BOVe a guisa de 'tronem, ano qual sgo vestidas váriaa luvas ' em forma de &ince 'ou
de sino invertido, Som a ' bOca. alargado e o'lado Oposto de diámetro algo'
reduzido, nesse ponto soldadas onde outro modo fixadas no referido tubo
•
no 1 d* total de 3 pontos apresentados.

FIG.
TEMO Q 178.690 de 13 do Abril de 1966:
ReqUerentetOSTERREICHISCH-AMEILIZANISCITENAONESITANTINNONSE
IMSCHAFT-Xuatria:
•
Privilégio de Invençgol "PROCESSO PARA A
3:01LAJO2O codW nLos R messAs nilo COZIDAS, 31E115.44121/sa,
itddEE812A.0110g0 /3.0fier
íxo. boxiarsteti",

=soo

Reivindicaogeo,

1. Processo para a obtoagRO de lajotas ou e
los ou maeaas no cozidas, refratárias do maguelfa -ermo •
.magne 'sita, no qual se . miaturam aubot8noiae,'que.00ntdo 8204 6*.i,
crimo, especialmente minério de cromo , com magno:Ata, emMeildhag
isente g:aguenta 'ainterizada; 011 out'soo eeopettoe te MAMA% '4

Maio de
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âts.1.-ya

turais Ou sintéticos; 'que forhecem durante - o * cozimento Oxido de a

TONO Ne 177.834 de 14 de nutri° de 1966

magnésio e se sinterizam, apés moldagem, especialmente em brigue.

Requerentes THS'SINGSR COMPANY= E.U.4 .

tas, respectivamente lajotas ou tijolos a tempeyaturas, de pelo .

ModatIndustrial "NOVO MOD2L0 DE BUFFOT MODULADO"

menos, 1750 2 0 sem fuzilo, granulando êste materiai , eiliterizado e .
Rlisturando-o,.eventuamente, com magnésio sinterizada, caracteriza
to

por se usar para a obtenflo do material'sinterilado, uma pro-,

pore:áo cal-silica, de, no máximo, 0,6,

cici preferência,

no máximo.

0,35, e uM tear de sílica, de,'no máximo, 5,5%, de.Prefereáaal.a
•
Reivindica-se a prioridade,de correspondente pe.

no máximo, 4,5%.

Elido depesitado em Áustria, em 13 de Abril de1965, sat). o n 2 A 34.
10/55,
eonto n 2

1

1971
sipe1nn•

REIVINDICACOAS

« Novo modelo de "bUffet!' modulado,naracterizado pelo fato de
compreender a combinageo de unidades moduladas que podem.ser.conjuga.
das em quantidades varias formando uma dada unidade final tendo base.'
comum substancialmente retangular e sendo apoiada em .quatro pOs eleva,
dos de estrutura metálica e felogo tubular Substancialmente quadrada=
minitados ao longo dos quatro cantos de cada unidade modulada final.
Ponto n 2 1 do total de 5 pontos apresentados.
•

no total de 7 pontos apresentades.

N o 177.641 de 8 de março. de 1966
Requerente: OSWALDO DOS SANTOS PERES FELIPPE - GUANABARA
TERMO

Privilegio de Invengão "APERFEJ00AMENT08'INTRODUZIDOS EM TERMINAL PA.

RA -BATERIAS" .

11
PÁIVIVDICAOGES

t - "APERFEIÇOAMENTOS .

INTRODUZIDOS SM

TERMINAL PARA BATSRIAS",'=.

caracterizado por ser a peca constituída de-tres partes.distintas,ssa
'do que a urimeirá e a segunda se completaM e . se encaixam como se fera
uma única peça, sendo as Mesmas constituídas dá um tubo que em seu
prolongamento se alarga e circunáa um orifício contendo dentes em ta
da a sua periferia interior, O depois volta a configuracão Inicial,
Conto n5 1 do total de 2 pontos apresentados.

F 1 G,
011M0 N 5 179.164 de 29 de Abri/ de 1986.
Requerentes OWENS-ILLINOIS,
Privi16810 de . Invenges ' ,APARELHO PARA ALIMENTAÇXO =MATERIAL
EUNDIDO"
plivindioacSes
1-Aparelho para alimentagRo'de material fut.
dido, que inclui uma saída de descarga aperfeiçoada para vidro -1/
fundido, caracterizado pelo tato da referida saída oompreeadene.//
um anel de oonfiguragie tronotnica invertida, incluindo o referi../'
do enel.uma euperficie interna que termina numa or1a.inferiOr-/1
que oirounda.a . referida saída, inanindo o referido anel uma case/
wa de oombustão em relação espaçada; subetemialmente oo.extenelva
vertida/mesto, com a referida superfície interna, incluindo o ref2
rido anCl maios. de entrada para um ads °embustice]: em relego de.
Oomunitagão Opa a referidanlmara l e orienta° deeoendeateneate.../
cã longo do Comprimento da referida euplirtiole inter* .
Maivindica..ae a prioridade( donorreepondents
pedido depositado nos E.V.A. em 29 . de Abril de 1965, sob o sg 481.

URMO li g 180.984 de 5. do gene de 1968d

Roggerénte.: TROL Alà. INDOSTRIA 3 comsacxo,fao2.04J
Privilógio de Invencíoi APáPEIÇOAERNTOS tÀ M03TAGE1(1)3 IRMO .

Ponte ne 1. no %til de 17.voatens apresentadelb

455=2:=7...t,
23

DOS./ •

Maivindicliceee.r
- 4perfeiçoemento5 namontagam de brinquedo', canos.
terizados por um eixo, cujas extremidades opostaç elo providas/
de trechos cilindrices, facetados e ~g ados, sendo os.prissel m
att
roo destinados h montagem Mn orifícios das paredes literais
atrevessem/
duas,
g
outra
que,lom
plataforma do conjunto, enquanto
tua pesc000 previsto em rodas, pescoço ente, 'revide 4., ~Ou in
ternas, para encaixe nos citados. trechos.facetadi s, (senda nos

13

ui

eboe rosqueadoer starrachadoe poreis./
ponto ne .i do total da. .6

apresentados .
AG

G

mtaxo AR 179.787 às 23 de Maio de 1966.
Requerentes ograo WISTA CAVALCANTE -Suo Paulo
Privil4gie de laveneríos "NOVO onmun ESPELHO CONJUGADO
CON Angu"
-potvinaioaom
2.418vo e

'eriSisiet dffetiltd degoda4{0 do*

ondric"

o0Ch^L

TCrea-foi: . a 11

ff.aio de 1971 2239

Rua se caracteriza essencialmente por ser constituldo por um•espeiho convencional (1) onda se. fixa por meio : de cola ou
milar

n

um dos canto's um armário (2) totalmentC de vidro com-

prateleiras (3) igualmente de vidro e provide deporte (4) coa
dobradiças matAlicns (5)
Ponto n2 . 1 no total de 2 pontos 'ppreseetados.

ris.

1

TkRft0 NO 18(7.4 '00 de 14 de Junho de 1966,
Requerente: MOULINEX S.A.-Prança
Priviltigio de Inven'ção: "PINÇA DE MANIppIkX0 DE. UM OBJETOTESD •
.
.
Cl/UMENTE UU MENSILIO'CORTANTE DE APARRLHO tuTR0-D0Jgswie0".
1oivindicoo3es

•

1 -Pinça de manibulaçãO.de*um ohjetos saraste- 1.
" riádo por compreender uma forquilha cujoddás.broçoo eldstA.//.
aos têm na ponta duas mnndliulas próprias para prender dm um apan

• objetm tina se vai manipular, :bem como um botão deSpreseãO ;
dice do
cuja P.Inçao ó soltar as mandíbulas, montado catre os braços ah .
forquilha para deslocar-se entre Uma pOsição em que deixa as mandíbulas livrar, para prender no apêndice 'clo objeto wOutrs posição
'em que o botão, trabalhando contra a. superfície interno dós bro - /:

TERnu Ne 180.336 tíci 13 dm junho do 1966./

ços . da forquilha afasta-os mais um do outro, 'aoltendo úc mandib2.:
las 'do ap;adiée da peça.
•

n oqu er. cn to : SOCIEDADEPONCRETO ARMADO CENTRIPUGADO mo'muán g/a,

s.c.A.c./ao uno./
Rrivildgia de Invenção: UM ELEMENTO DISTANCIADO?. PARA ARMADURAS/

Reivindica-se a prioridade do eorresliondentd pe - :
dido depOeitudo no,França,.en 14 de Junho de 1965, eob o AR 206.0.0
Pontd n2 1 no total . do 9 pontoe apresentados.

MULTOU! ER.BSTRUTURAS:DE CONCRETO./
geivindicacíaw
1 - Um

elemento . distanciador para larmedul-'9a, metálicas/

em estruturac.de concreto, caracterizado polo ' fato do sor obtida/
Uma arruela Constituída por Um aro externo i um anel . cilindrico /
onsoZntrico imterligadOs por raios triangUlarea owtrapoZOidaia./
tnió0 ponto apresontadod

FIG.1

%2RX0 N g 182.076 de 12 de AgOSto de , 1956.
De crente: S.I.A.M: SOCIEDADE. IEDUS22IAL AM .:EUICANA DE MIQUIfiA$
20ACUATO DI TELLA

Slit-São

de Invenção) ." APERPEIÇOAMMNTOS NO
CILIND20•DE P;(4854
REJULAZAZ ZOP SQLOS

DO ESPAÇAMENTO

Roivindicacãom

I.-Aperfeiçoamantos no ContrBle de espaçamen-

:TERMO Ne

da 26 de agóStó de 196aRequerente: MOTOROLA,
E.U.A.

Privillo de luvenção "UM DISPOSITIV,0 DE CANCELAMENTO DE RU/DO
'Iltscrip Toa DE

1 n

ter

montado fora de Oentro com relação eco cancele da ~aço da .
Ponto n2 1 no total deÁ'peatoe abreeeptados•

rieJ

mormo

PARA

•

pivIrrbicAces

to e regulagem doe rolos dç cilindro de massa, coracterizadoe peio

'háenina.

18.397

UM dispositivo de cancelamento de ruído para receptor de tg.

levieío utilizando um circuito de transmissão de sinal levando o sinal de vídeo, indluindO impulsos de sincronização cem os quais p ode ser acompanhado por impulsem de ruído desinteressantes excedendo IN.
amplitudes dos impuleoe de sincronização e que se ajueta'autozàica.
mente a mudanças no contudo de imagem e mudanças na reale.tincia do-de tele-hUaio resebidd, caracterizado pelo fato de que o dispositivode cancelamento de ruído compreende um dispositivo, de contra.' do ajig
t e sa com um par de eletrodos do entrada e um elátrodo de GaAla, sendo os iiletrodos de entrada ilgadns a meios de circuito de polarizaçãi
tendo ama resposta inicial para provocar nandução dosdispoeitivo do
coutrOle de eleron.sOmente impulaos da ruído que excedam a ~litu.
de dos lsOulsos de ein:ronisação, e °onde o 014tIodo . de saída ligado
atravás de um circuito da polarização própria à entrada de um cirCul
to de separalío de sinal de sincronização, • quo a entrt5a Sn0,rcuà,
to separador de sinal de . sincronização 4 Jamba.* liga2a zor
direta as
ao elárodo de trada do : dispos;Itivo de contras de elítionpara variar a polariseçao do diapositivo de centAle Z. •;4txon aos-.

DIMEO

2240 Terça-feira 11

einal de.tinevlsão
onn nodonço , om applitude de corrente alternada do
dl forma que a separação de. amplitude de impuslsos do ruído no dispa
cancelamento de ruído localize a nível de Sinal de televio
'Uive de

prioridade de correspónãotte pedido..
o.de
Patentes
nós Eátados Unidos da America..
dePOSitado MÁ Repartiq g

1 requerente reiVindide. a

en

Maio de 1971
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24 de outubro de 196% , sob no 504.840 .
.g 'ónatoo anrAsantoano
Ponto n!! MO.:tota l da

mbolo fixado pll
outra). .ftrada no 'fundo da referida o goi.ara; um. g
txtremidaWda referida hoste centra, alojado no interior do're.
Serido:morgulhador; meioo para admissIo de . ar no corpo do referito mergulhador; uma agulha de injeção de ar montada na eztredida.
te.livre,do referido mergulhador; e meios de válvula de'retenção/
do
outro a c8mara do referidoinergulhador o a agulha
iispoeto s
¥4 eçgo de ar./
Ponto no 1 do total de 3 pontos apresentados.)

r--

MNW

FIG.
I 13

10

f-=

. 11 .1

14.
r

57
54

I 1

1

lO

L.
L.
46)

128NO . P . 181.14.3

piano No 183.029 de . 21 de setembro de 1966
AIS ITDo...
Requerente s.NIPRU-PROJEIOS TECNICOS: DE mAQUINAS INDUSTRI

de'8 de julho de 1966.

B.:luarento: NAGIN DESVEUS DURAN ESpANEA
Privilegio . de Invenç got "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A. 'TEARES DE
ESPADIM!'
agIY1182~
1- Aperfeiçoemeatoe em ou relativosa .teeree de,espadim,..caraoterk
ZOO pelo fOtO-49-tRr.,12% tipo de,ffined ia de n faime f/emaval qUe e'ancora
el.
da em uma Agtreaidadasumar od e aonteda.para rota0o em : torno de um
,.
A
dita
,roda
MO .sabstanCialmente,paralelo a .direq go .dos_fiog . de,urdidgra
girar a roda do modo a
Sendo.aovele om o_pente heYend o nmpecanieno para ,
torno da roda impa
uaa
serie
de
rolos
em,
.
projetar e, retrair o. espadim,. e
diodo O espadim contra o movimento radial para fora.
offlivindioa-ze a,priOriade do .,eerreepoodente pedido, dep ositado . em

3K0 PAUIS
Privilegio do 'Invenção: "NOVA ,E
.

ORIGINAL MAQUINA PARA CENTRIFUGAX0 DEI

TUBOS"
EdVINDICAO6ES
l máquina para centrifugaqao do tuboe, que se of.
1 - Nove 8 Origin a
e por se constituir de uma base ou chassis de pe;
racteriza essencialment
fia metálicos provido de rodas (1) e que se desloca sare trilhos (2)..
4
que . levam o conjunto todo ate o canal de descarga e sebre o chassis
colocad a uma oRmara de resfriamento (3) em cujo interior.he uma circula
qg o constante de egua jogada por meio. de chuveiros sob pressão.
Ponto no 1 do total' de 6 pontos, apresentados.

ÇaDanha,em.10 de julho de 19g, sob 0.315.524,
Ponto, no 1 do total de 3 pontos apresentado

•
TERMO N o 1833/4 - 0 .26 de Setembro de 1966.
Requerente:Na. PHILL2StGLOEILAMPENPABRIEEffi-olaiida. •
Privilég io. do Invenção: "APERPEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS
I1e1el3.814194 (erla da âaão d1- 1966./
peermenterziat sano SAMPAIQ PEREIRA • LUIZ CESAR•SAMAIO PEREIRA.
-idTdII0 ao aio aaverizao." .
ktemozetdo de Invenglos SAnk-rtem DE nuniod
Reivindicaeges./Qacas-r8lha de injeogoj caracterizado peio mano co
'
dere em oombina4A : um corp. de cabe provido 4:1 ,. 'ama câma
Um estriai, na lama/ ao acha montado um cilindro ou mergulha 0318.88 MOVO metade pelas referidas estrias e por, uma haste /

A Mogapiosn.

ReivindicacZe.
táperfeiçonmentos.eá ou relativos a votorna.
dostirtados a testar sinais de televisU em col , es modula-d

dos em quedroture, compreendendo um tubo de 'raieis caiOdidos
todo de canhão eletrOnico que inclui uma.grsde de contróle
goyerna, a intensidade do 'faize sletrOncico emitido.pelo Oanbitc
e dispositivOs de deflexão cuja finalidade de defletir o feix,
es horizontal e vertical, sendo aplicada'
eletiónico nas direg g

DIÁRIO

Ti-'..rça-feira II

OFICIAL

I
nO Vatorecópio não somente o sinal de televisão em cliCes,a sor
testado•como taMbém a , onds portadora neeeeil sária medulação'em
sueárgturs, coractCriaedep polo fato dos sinais modulados em
• quàrataremerem aplicados : diretamentw i e defeeedos prétig".;
Dente do 90 2 em re'lação aos reapctivos defletores e pelo fatO.doe impulsos verificados co ser atingido determinado valor nacimo' ('dó ponta) da referida.ondd portadora serem transmitidoo4 grade de contrZle Pare libertação do feixe. e1etr5niem
, Reivindica-se s prioridade do correspenderite
pedido .depositado na Ho/anda:em 26 de Setembro'de 1965, sob e na

6512526.

Maio de 1971 . 2241

o•,,:'"o

partir de dita eetrutUre de base adjacelge Q dito Gomo, pepp.Aqi%
.banda'adelPtade .para ser passada por olmo dçvm artigo 8 507/ wasort
ao painel euportador,.e dispoeitivo travndor . cooperati70 ~toe
na extremidade da banda remota da estrutura do 'base e na eXtreniq0
de da ' entruturu de .bpse remOta do avivo para ancorar - dita balida
4 estrutura de beco..
Reivindic-se. a prioridade do correspondente Deo
Ude depositado nos
. Ponto n2 1 b teto?. de 3 pontos apresentados.

Ponto na 1 no total de-2 pontos apreeeptadon

2

r"\--.),

Effla
rrizozneKnzromw##

11

•10110'7
FIG. 1
aERMO .N w 184.147 de 31 'de Outubro d e 1966.
lequerente. OATEEPILUE TRACTOR GO:
irivilégio de Invençãot "DIGA DE iÇO /NOXIDÁVEL".
ReivindicacOes.
1-Uma ligo de aço inoxidável resistente a desgaste, Caracterizada por consistir, essencialmente, de até 37tde.Oer.
bono, 0,5% a cerca de 4% . de bore•19 0 155t ia oerca . de 351ire oriaio
I .
e sendo o resto .de ferro.
NCiVin810 0 -EA

a prioridade docorrespondeate pedi-

o depoeitado nos E.U.A. em 6 de Junho da 1966. sob o n.2 555.248
Ponte'n2 no total de 3 1 sontós apresentádoe.
2tum0 N 2 184.151 . dst 31 de Outubro de
Requerentes UNITED-CARR INÇORPORATEM: E.U.A.
2rivilógiq de Invenção! " FIXADORES DE CÁROE".

TãNMO N2 184.286 de 3 de Novembro de 1966.
Requerente: COSUDARSTVIWITY SOJUZNY'INSgWUt 0 1,200151110VANIJU
METALLURGIT CREMEM ZAVODOV-U.3.S..
privilégio de Invenção: "FALSO LINGOTE PARA g Inswalgto
EUNDIÇXQ CONTINUA .DE METAIS".
Neivindicaçãeff

1- Falso lingote universa:t pargo va2tEent0 dep
pOdutos de diferentes oees em inetalaçOes de.fend100 dond
nua de metais, 40 tipo que cOmporta uma cabega laterpormutdVeS
e um corpo,-caracterizado . pelo fato de que o corpo ó parola")
pipedal e e'std ligado d cabeça por um elemento de aooplamente,
que assegura a trane45o progressin da seçlío tronava:3a; do 43
oorpoji ceç5O t r. ansvereal da cabeça,aomportand0 a dita eabodeo
Toldo menos, um elemento de enganchemento pra o dito lingote.

Reivindica - oc a prioridade do corrooPOnaentelir3
pedido depositado na França, e5 ' 3 de:ROvembroSe . 1965, sob 0 0.
37.043,

•
Yonio n.2 1 no total do G pontopâRoaentaROO.

Reivindicacãee

1-Combinação . fixadora para prender atamea, tubos:,
eabors e artigos semelhantes o um painel de chapa de metal suporta
dor,. caracterizada por um pernoaotado de uma cabeça e uma espiga
adaptadas para essi.em yrêepo a uma . euperfície do painel uportador
na extremidade da espiga remota da cabeça; sem perfuração do painel, pelo.que'a cabeça do pomo será eepaçada do painel, mae fica
• em estreita proximidade cós a sua euperficie, com a.oupediciè
da cabeça dando face para dentro em direção á superfície do paW,
orei, e um clipe adaptado para fazer. contate com a cabeça do per./,
no opée a eapiga ter sido afixada no pain41, de maneire (Lee 0 pai
no fique completamente oculto da visite, compreendendo dito clipe .
uma estrUtUrn de base dotada de, um culco alAgado formado naeun-f
subporção e uscrebaixo formado adjacente 9 dito'solco, abrindo-sedito eUlco e dito rebaixo em uma extremidade longitudinal da estrio
tura de base para permitir a ineerção da Cabeça do perno sie; rebaixo e na espiga de perna paro dentro de dito sulco, np6e 0 Perno -1
ter sido afixado ao painel, dispositivo retentor . do perno pendente
da porção- superior de dita estrutura de base' para dentro. de dito sulco, sendo dito diopositivo retentor reilientemente deslocável'Talo perno á medida que o . âtimo é inse+ . dentro da estrutura -/
de bnee e apde . laso rwAlientemente enpanclvel para retornar á ega
posição prigingl, uma banda flexível que Be estende para cima e -/

Fig, 1
'Ttnmo 52 184.29t de 3 . 6e Novembro de 158b.
Requerente r CENTRAM NAUCHN0.ISSLá0VAÚLTa xis= gamon,
METALLIWIY
Privilégio edInveaçãos unurpgo IVIBA AgOORTAtIffireffigibla
GTOOs EM MOMENTO°.
ReivindiceoBee
1- Aparelho para woofter nuol ge oacenolE0

2242 • "nrer.- .:21:a 11
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' Out011 em movimento, pdr exemplo 'por ocasiao OC fundiçSo continua dó
betais, no qual se efetua o corte por lâminanque se deslocam uma em diregeo á outra perpendicularmente á direção do movimento :do
lingeter.caracterizado pelo.fato de que uma das lâminas estaá.fixa.
da a um embolo de ums.eáiaxn de i u1sot, e a outra laminwestá fixa
da a um suporte nOyel, montado sôbra um mesmo caixilho que a.c4áru,
de impulsos, estamo o ditdcaixiIho montado de modo á poder se dee•locir na . direcão . kmovimen :I(.do lingote'nw . decorrei donorte diste

(t-2-7, :- o P!)
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tsar.. peças interligádas por rasca, sendo uma tampa e dois reservatgrieS,
um interno e outro externo, os quais determinam entre eles, por diferes .
ça de dimensOes, uma camara destinada alimentos líquidos, ficando o /'
reservatOrio interno para alimentos sOlidOs.. A virola do reservatOrio ia
terno serve comd união entre o'reservatOrio externo e a tampa do conjua
to.
Ponto. n9 ido total de 4 pontos apresentados,
.1

Heivndica.se a prioridade co Correspondente pe.
eido depositado na. ?rança, em 2 de Novembro 'da 1965, sob.o ng 36.88
Ponto ag. 1 no total.de 4 pontos apresentados
!
t
TI

F.C1. 1.

4157U
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TERMO NO 154.127 de 29 de outubro de 1965
Requerente: SOARES PRODUTOS . DE BORRACHA S/A r ouyAgARs
Privilégio de InVenção: "UMA ROLHA DE BORRACHA PARA PLASMA SANGUINEO OU
*MIOS"

ly/

REIVINDICACnES

TRRMO SO 14.097 de lá de julho .. de 1962
%Vacante/ TME- NAT IGEÇ. WG RgGisna COMPANY =,= X.u.A.
Privi14gio do 'meneie: umnaumarçoimmos gm PROCESSO PARA PIEM CLPSULAS
TENDO pAREDES:DE MATERIAL POLÍMERO CCMPLEXO.BI-/

Peticums . wsurmazoó fit.
CUM.DiabusgmasuEsniciumarranDRNIMiscf..

.1108110 FORMADOR Dl

1. _ Uma rolha de borracha para frascos de plasma sanguíneo ou ao..
ros, caracterizada pelo fato que c;rett da metade superior da rolha cog
Pacta, cilíndrica e dotada de uma abe, ao passo que á inferior ti troneá
mica', cavada internaMente L resultando daí um largo espaço troneOnico g;
jo fundo é paralelo 1 superfície da rolha, sendo os cantos do fundo . e /
as bordas da Coce-, boleados.
Ponto ne 1 do,total fie 3 pontos apresentados.
sta

• FIG. 1

1111~ coLesavago DO MATERIAL POLÍMEROIRDC
Mim) IQUOVO ESTORNO DE PAET/CUIAS DO MATERIAL

rursonso, SENDO o-rnao. Aquoso -tam po cozaktm.
miei. DURANTE TODA A COACERVAÇA.0" REIVINDIVÃODES

para fazer cápsulas tendo pare./
0. de Material pollmero coMplero 'bidráfilo formador de.pelfeulas gelati.
mirado e nácleos de material aubStancialmente bldro,imiseivel por coacer,
~godo MateriarpOilmero me meio aquoso em terno de particulas do matg
rial de nde/eo, sendo o meio aquoso Agitadn.conannamente durante tOda a/
CoacarvadM5 .aracterizádos Cele fcto de colocar d siztema, de maneira ext.
nhecida, • condiOes de 'coacervação enquanto estiver ei temperatura supg
tior l'temperatura conhecida deselatinização do material polfilero, de /
baixar gradualmente a temperatura do sistema depois de ter sido iniciada/
.11 coacerVaqão mas antes de ter sido comRletada a separação, para provocar
a beParaçãode ainda mais material formador de parede que. tenha ficado em
solução o aumentar a viscosidade doasse material formador de Parede restas
te e da Soluqío . de materiais formadores de parada já separados, depositag
do-is el material polímero sabre o material de Mdele0duiante a agitagao p
cartonar eipsulas, baixando-se . temperatura at; {pia o material polimerc
eolidifique adquirindo= catado auto-aUitentável em. temperatura conheci.
de
.sivindlea..se a prioridade do correspondente pedido 'depositado
moa ~adem Unidoe'dM America em 14 ele setembro de ".p 41. gob n2 137.992.
Pinto na 1 do total de 3 pOntos apresentados.
aperfifçamentos =processo

TÉRMO Na . 154.989 de 29 de novembro de 1963
Requerentes.ARMAÇOES DE AÇO PROBEL S.A.= = SIO PAULO.
Privilágio'de lavenciol-'11MA SOVA DISPOSIÇáO EM. CARRINHOS PARA BEBAS"
BEIVINDICACDEG

' IÇIO EM. CARRINHOS
, UMA NOVA DISPO S

PARA :BEBts, caractnrizide

do o Carrinho passa a ocupar um volume. muito reduzido em relaçío ao s*
volume inicial.
°:ltone 1 do total de 15 pontes apresentados.'

..lieRK0 X*

1$3.0$0 de 2$ de setembro de. 103
1Rectersmtat JOU PERIMER& MOS o so GUANABARA
14141O:Edustáals

"MO MODUO te 41ARIZ
-U
Farpidaidadoza

uourRoáza Audaz*,

caracterizado por.=

constitulr de

7

por ser constituido . por uma estrutura :metálica articulada, umessento.,
“incOsto.reclinável, uma peseira articulada, um pra-sol articelado, ui
Par de rodas dianteiras giratOrias, um par de rodas traseiras com sue-/
penso-de - molas e um sistema de :bragal), de tal forma que ao ser deiares

c=i 1

.1

Têrca, feira 11
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r2RHO WQ 5.54128 . dS .21.9 de: ohtubó da 1'190
Requeroate: SOBES PEODD7OS DE BORRACHA S/A = dU
• Privilezio da InVeaçãot "DMA MOIRA DE ROERAM RARA PIASDOD
CANGUINEO •Pf. SOROS*
REIVINDIOAdES
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..,1e-ças de madeira internmpossuirem uni lUro 6outrado no sentido superior];
,inferior, sendo passante na' poça su perior 0 • Penetrante na pega inferior
dotado de .rosca (7)'onde ee rosquela a axtranidado
nooqueada do Cabo dadi,
vassoura.

UMa . roIha.de borracha para frascos de plasma sanguineo e
caracterizada.pelo.fato que o corpo Maciço apresenta ligaira oo.
acidado na 'metade inferior e atravessado Por.tres canais eacentricos
te diferentes calibres, parcialmente obturar/Cs, cuias bacas Rifundos.apresentam hordas e.cantos. arredondados.
Ponto n c 1 do total de_4 pontos c:resentados.

Ponto nO ido total dó 2 pontos. aPrsesngs4i4
n1

1

n9.1

Mi a

TERMO 21 156.192 de 18 d. outubro de , 1963
Requerente: GUIOMAR (URDIR XAVIER MARQUES = $Xd PAULO
ModOlo Industrial. : "NOVO MODELO DEVGMADE1Ra

8111111

REIV1TDICACDEQ

nioNDD21.01)E MAMADEIRA, confeccionada em plastico adequado/
'pr:ferivelmente flexível, com o feitio do botija . .1- dotada de gargaló/
para fixação do bico -Z-usual, earacterizadó por possuir numa das faces
laterais ErcibiaGBer. .3- indicadoras do nível do contoado e na face . opa&

ta um achatamento -fl. em forma de zona aa setor que forma um plano reto
'capas de configurar uma base para a mama:184a quando majosigão horizoa
tal.

.

•

Ponto-na 1 .do total de 2 pontos apresentador.

ragmo IN. 154.211 'de 22 de agosto de 1963
Requerentet IYDIO DINI
510 PAULO
Priviligio depsvençãot *NOVA DISPOGIÇXO ChNSTRUTIVA ÉM VACSOURAS EgEILARES".
REIV/NDICAME

.

1 -.NOVA DIEPOSIÇA0 conáTnurIva EM VÁRSaGEAS E SIMILARES de palha
de piaesaba, de tipo construído mediant* ° raso de urna peça . 1 - trape.
sold:7. que é capeadó pela palha de piassaba 2: que, por sua vez é man
tida por meio de peça ...3 - semeihanto eimplementar, 'cuja borda iate- /
rior comprime a.palha' contra a borda superior da peça inferior sendo ta
da ,a conjunto . mantido em posição graças e, uma capa impermeável, preferl
velment. dw piai:tico' injeta do que molda o:feitio tronco piramidal acha
tado de *assoara, dotado apenas de furo- LJ - Centra/ superior de gola cilla
Por onde 4 Passate o cabo -5- • carcterizado pelo fato das duas

nato.

Tkago ,

ma

159.383 de 22 de maio Ao 194
RequfrÁn tel'ICELLACCESUSIOá int m
BUJIO
Privilísio de Inranção; "Q=424VENTO ang£1241

ammirmcicoss

ildanisztatuaos"'

gasetÉu—nreo APLICÁVEL A utchos mizromatice,
caracterizado/
por uma chapa laminar dWmaterial pláltico re sistente, nu
!catre material
congane re,.tranaparente, colorido 1:111 não, cod
oipice angulo obtuso,
'ao passo que me seus dois bordos laterais são '
em arcos suaves vo/tado8/
num único Sentido:Lu parte_ip teri6r da lamina vem afixada,
atravâs .de
chapas.. rebite, tee eixo, mo qual se articula de todo g isível, dupla /
chapa metalica, caia exercitam relativa pressão.em
. dito sigo, e dita em
Pa dupla presa entre ai por parafusos, artueléa i
p ora,a apropriadaeg
em um doe p arafusos e-do lado da. faqe inferior da dupla ohapa, articulo
_se peça dobrada em curva es pecial, p
rovida de duas garras para encaixe.
e sustentação no bordo superior internada porta do veículo, exatamente
na abarture para movimentação do vidro vertical convencional. e dita
ça dobrada possui terminal inferior-reto,
Com kuros para aparausamauto
da mesma na parede do Aludido Sorno da portas pelo
&to to.que a ohaPa/
laminar, ou seja, o conjunto quebra-vento, pare ser
a ftzadeiba outra /
porta dianteira oposta do veículos poSanl alpeça dobrada,
amo:anda
outro Parafuso situado sob a .dupla chapa.
.o Web tntal de 2, p
antos apresentados.
I G.1

-- 2244
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REIVINDIcAcoEs

1. NOVA CONSTITUIÇÃO EM FOGUETES DE NÃO, .caracterizado pela guaI;
•Ololistituigão que consiste de um Cabo' de material plástico rigido ou se:
cUjo-corpo terá pegador de formato convencionalmente achatado
• &qual se alarga erv.terminal C11 i' ndrico'Ondejobrep8e-se . um Pequeno
!pescoço tubular de mteror dimetrovresul.tandU . em volta uma aba; e por./
dito caso endaixada L atravás do Seu pescoço, e limitado pela aba resul..
Atonte,' num tubo preferencialmente de papelão e que forma o corpo do fo.
Ágata sendo fixado par ' meickde colagem adesuada ou outros meios.
8nico'ponto apresentado.
•
fig. 1'
-

ga 1g2.6C11:de*5 . de setembro de 1966
!Requerentes MÁQUINAS AGEIVOLA • ITAPla INDO/CRIA : E .01,thicio mut,
¡NO

6 J4 5

4,.

pfr
xe ff. •

11'

At I3

TEMO" ES 177.589- de 8 de março de 1966
SA0 PAULO
'Requerente: CELSO MORATOIEITE
Privilágio de • nvenção: P APERFEIÇoAsEDIO EM:COEM/nu DE EXTENSÃO PARA TE.
LER0NE, CONTROLADO'POR INTERRUPIORES.DE
•

Priáll:gio.n.../nvoncrun "N4PEEPEA10AMENTCS.E8 MINUS DE mAnTaLow
'REIVINDICAI:1652

mr
tIr=nr
n,„ s
")918
-81 2.5/4,M4 r r
w

iO Étuzo

PARALELO

PÁRA CONVERSAÇÃO INDEPENUNTE!
.REiVINDICACDES

Aperfeiçoamento em conjunto de extensão para telefone, Contra
lado 'por interruptores de paralelo¡ . para conversnção independente', caras.
.terilado.peló fato de dois telefones, colocadoe'em . extensão .na mesma 11.1
nhá que vem da central telefOnica,,Marem manter conversação e fUnolona.
monto independente .% Sea que . um 1i:tiú. .fira nem p erturbe a ação dó outro.
Pontona 1 do total ge 6 pontos apresentados.
.

li“perfelOamentOe moinhos de martelo, caracterizados Por cog
IrteSnder tal el#,. que.á aciasio pelo motor' de conjunto, eixo gstnaplio
Sugo, centralmenteka . um par de hastes paralelas interligadas . ori•suas
•remidades por pinos destacáriii, aplicadokaos orifieloo sias 'á:gemido.
deo 11vres dentadas de uma pluralidade dealartelosv cujos extremidades
apostei sgo prolddag de recortes, em semi-clroulo, aos quais só
8,111pisob paralelóraos referidos pinos:extremre'.
Ponto.

raio tie

.8npedidoVePositadoila-Repartição de Vatented da SUiça, owl:de sato.
•bro l de.1965, sob o n a 12.241/65.
Ponto ng 1 do total de 4 pontos apresentadoa'.

1/8X0 lila 177.578 de I de marqo de lf•6:.
!Requerente: INDUSTRIA,P/RCTÉCNICA SANCINI sA
SÃ° PAULO
ftiVilig io de Invenção: 'NOVA ConsTiTuIÇÃO ES FOGUETES DE .MO*
•

S'irto III•
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na 1 do tow, de - 2 pontos airciontaaaái.

' ft

o.
•
TEss0 1, Na 182.861 de 1 2 de setembro de 1966
Requerentes'ARTUR EISCHER ALEM:INRI
Privilágio de . Inven¡ão "ELEMENTO DE COREM PARA.PEÇAS DE CAIXAS D8
CONSTEUÇCES"
REIVINDICA00".

Elementode coneXão .para peças de caixas.de construçdes, coe
• tanhoras interiormente alargadas e espigas rebaixadas para trás, cara
terizado por ser constituido por umapeça composta de,artioulaçãO oa •
pasdeteer conectada, mediante ditas ranhuras e espiggsg . com'as peçaio
de paiSas de oonstruGSaa.
dinalmente, o requerente . reivindica a prioridade ao correspondenti
p elidoÁepositado'na Repartição de Patentes da Alemanha, em 27 de setas
bro de19651 sob o n F. 47.264. 1e/77r.
4:Dito n 0. 1 do total' de 10 pontos apresentados.
.8 1
14
Fig. 1 9
11:

§,g1650 NO 182.51f1 de 24 de a gg ata.de 1966
laequerdateSINVESTIERUNGSANSTALTIDEAD-.VADGE
CAIXAS DE DESCARGA De
P14,11413 de Invenção HINSTALAW :ADUTORA PARA
Waos eantator
AWIN2142Mg

l a, litstalgglo .glitora para Caixas de descarga de Vasos sanitário'
!leg" eqUioa4ac cha lUW, 6r gtó de vedação ou dó regulação; respectivamente,
adMiSsão comandada por uma bála, caracterizada
15 Ontem
hiftto.g enne . o 400 de vedtição ou-de regulação forma, no estado abas
boi. na nana Matoso,. um desvio es. rogma de U.
tknna1Delltt3 evdeppnbtanto feiVindlea11421oridadéflo Correr:1)0Pd~

104
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