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CAPITAL FEDERAL

QUINTA-FEIRA, 27 DE MAIO DE 1971

REVISTA DA-PROPRIEDADE
INDUSF RIAL,

N9 672.846 - Emblemática - Bras- plásticos em peça e apresente propla S.A. Ind. e Com. de matéria curação.
N2 672.831 - Braspla S.A. Ind.
plástica - classe 37.
Exigências
de Matéria Plástica - ReivinR. S. Hall Ltda. (no pedido de redique a marca somente para fios
Exigências
consideração do despacho que defeplásticos em peça e apresente proriu a pat. PI têrmo n9 113.456). o art. 73 e 69 bem como curação.
Atenda à exigência quanto às datas sua Cumpra
N9 672.831 - Braspla S.A. Ind. e
inscrição no CGC.
dos catálogos.
Com. de Matéria Plástica. -- ReivinLaboratório Daudt Oliveira S.A. e N9 635.827 - Michel Ha.ziot.
dique a . marca sbmente para fios
Associação Comercial do Rio de Ja- N9 666.136 - Fernando Ferrão & plásticos e apresente procuração.
neiro (no pedido de averbação de Cia. Ltda.
N9 672.835 - Braspla S.A. Ind.
contratos dos registros n 9s 49.179 e N9 66.471 - Metalúrgica Bandiera Com. de Matéria Plástica. - Reivin
52.571 ,no processo Gab. 1.047-62). Ltda.
dique os artigos de acôrdo com o raOs registros mencionados na petição N9 694.411 - Fornecedora Caçula mo de atividade declarada a _apresende fls. 9 já foram prorrogados pelos de Material de Construção Ltda.
te procuração.
de n9 327.556 e 332.364, devendo a N9 695.213 - Rio Negro Automóveis N9 672.838 - Braspla S.A. Ind.
interessada requerer a averbação do Ltda. - Prossiga-se com exclusão de Com . de Matéria Plástica -- Reivincontrato junto àqueles registros, apre- calotas - classe 21.
dique os artigos de acôrdo com o ra•
Studart S.A. Ind. e Com. (titular mo de atividade declarado e apresensentando, o instrumento do contrato.
do
registro
n9
250.659
250.660
te procuração.
Diversos
250.662 - 250.663 - 250.364 N9 672.852 - Braspla S.A. Ind.
Editôra TV Sul Ltda. (titular da 250.665 - 250.666). - Apresente no- Com . de Matéria Plástica - ReivinMarca TV Sul Programas - têrmo va guia de recolhimento aom o nome dique os artigos de acôrdo com o ran9 602.680). - Torno sem efeito o da firma correto.
mo de atividade e apresente procuraSemtex Limited (titular do registro ção.
despacho de arquivamento publicado
n9 250.938). - Promova a transfeno D.O. de 26-3-71.
N9 701.013 - Bohme toettchenne.
Philco Corp. (org. sob as leis do rência, em face do requerente do pe- GMBH. - Promova a alt. da firma
Est. de Delaware) transf. para seu dido de prorrogação.
tendo em vista o documento apresenProdutos Químicos Lysoform Ltda. tado e prove que os signatários do
nome da pat. PI têrmo n 9 112.278)
- Arquive-se o pedido de transfe- (titular do registro n9 253.319). - instrumento de fls. 16 te mpoderes
Promova a transf. em face do reque- para outorgar procuração.
rência.
Perfumaria Lichy Ltda. (no pedi- rente do pedido de prorrogação.
N9 746.271 - Bohme F..'ettchemie
do de restabelecimento do pedido deGMBH - Prove que os signatários
Panetone
900
Ltda.
(titular
C
repositado sob o têrmo n9 184.537, pa- gistro n9 255.439 - 255.440). - Pro- do instrumento de fls. 23 tem pode
tente MI). - Por falta de amparo
a alt, de nome, tendo em vista res para outorgar procuração e preste
legal, deixo de dar acolhimento ao mova
o
requerente
do pedido de prorroga- esclarecimentos quanto ao nome da
pedido de fls. 17-18, para manter o ção.
firma.
despacho de arquivamento de fls. 16v.
N9 779.354 - Bohme Fettchemie
Societe
Française
de
Recherches
Tarsis Octavio da Costa (no pedido Biochimiques H. Besson 1 Cie. (titu- GMBH - Prove que os ignatários
de anexação do contrato de venda dos lar do registro 258.459). Regulari- do instrumento de fls. 12 tem poderes
direitos e da propriedade dos referi- ze o pedido de prorogação tendo em para outorgar procuração e 'reste esdos têrmos, 'conforme documento
o nome do titular do registro clarecimentos quanto ao nome da firanexo e pede para que seja Impugna- vista
ma outorgante.
prorrogado.
da qualquer ação da parte compra- Dunlop Rubber Company Limited N9 779.355 -- Bohme Pettchenue
dora ,na pat. PI têrmo n9 205.352). (titular do registro n9 257.632). - GMBH - Prove que os signatários
Arquive-se o pedido.
Promova a transferência tendo em do instrumento de fls. 12 -em pode
Manufatura de Brinquedos Estrela vista o requerente do pedido de pror- res para outorgar p rocuração, e preste esclarecimentos quanto ao nome
(impugnante da marca Estrela rogação.
Flg. de (Emblemática) - têrmo nú- N9 614.842 Bohme Fettchemie da firma outorgante.
mero 232.080). - Arquive-se a im- GMBH. - Promova a alt. de nome
Diversos
constante dos documentos apresenta• pugnação.
dos.
Foram mandados arquivar os proN9 626.563 - Dthydag Deutsche
Hydeierwerke G.m.b.H. - Promova cessos abaixo, tendo em vista o que
SECRETARIA DE MAK:AS
a alt, de nome constante do documen- dispõe o art. 99 § 2 9 do CPI:
N" 650 056
Borg-Werner Corp.
to do pais de origem.
Em 20 de maio de 1971
N9 491.330 - Badische Anilin & N9 656.166 - Hitachi Limited.
Soda-Fabrik Aktiengesellschaft (po- N9 656.167 - Hitachi Limited.
Marcas Indeferidas
vos
exemplares reivindicando artigos N9 659.148 - Johnson & Johnson
A proteção reivindicada não tem de unia só classe e discriminando-os.
- (Arquivem-se os processos).
relação com a atividade do reN9 665.548 - Tintas União Ltda. querente. Indefiro o pedido de Pague
mais dois períodos de prorroDiversos
registro nos processos abaixo: gação, de
'8 a '71 e 71 a 81.
Nv
258.4(37
Merkel & Co. - ArN9 672.830 - Braspla S Ind. e
9 672.826 - Braspla - Braspia
o presente processo, por ter
. Ind. e Com. de Mat4ria pléattca Com. de Matéria Plástica - reivindi ouive-se
que a marca amante para tecido3 sido anotadat a prorrogação no regiaflane ah
F1

Com.

tr

...--,-•

.44,4,

tro nu9 58.669 de acôrdo com a legislação em vigor.
N9 655.742 - Emprêsa Jornalística Brasileira S.A. - Arquive-se o
presente processo por ter sido anotada a prorrogação no registro número 268.139, de acôrdo com a legislação
em vigor.
Ficam excluídos das relações publicadas no Diário Oficial os seguintes
Têrmos, que constaram indevidamente daquelas relações.

Diário.
Oficial

22-3-71
719.174
22-2-71
719.175
22-3-11
719.181
722.691
722.695
22-3-i1
724.363
22-3-11
727.100
19-4-71
16-•-71
136.534
741.093
16-4-'1
743.146
16 -71
744.077
16-4-71
144.538
16-t-71
746.483
16-4-71
746.485
16-4-71
747.762
16-4-71
748.978
16-4-71
748.980
16-4-71
749.016
16-4-11
16-4-71
749.838
754.258
23-4-71
754.390
20.4-71
20-4-71
755.961
759.780
20-4-71
764.129
07-5-71
06-5-71
772.964
780.619
06-5-71
Em 20 de maio de 1971. - Roberto
C. de Mello, Secretário de Marcas.
SECRETARIA DE INFORMAÇÕES E
TRANSFERÜNCE1DE TECNOLOGIA
Expediente de 20 de maio
de 1971
Exigências

Confab Cia. Nacional de Forjagein
de Aço Brasileiro - No pedido de
transferência da Pat. n 9 79.633 para
ro-u nome. - (Regularize o documento de cessão de fls. 28, que não está
datado).
Alba S.A. Inds. Químicas - No
pedido de transferência da Pat. número 203.995. - (Apresente a requerente de fls. 49, nôvo instrumento de
cessão Winado também pela codepo&tante Feslente Ltd.).
Exigências de Marcas

Pirelli S.A. Cia. Indl. Brasileira
No pedido de transferência de nome
do R. n9 394.785. - (Cumpra as seginintes eçigências):
1) Comprove o ramo de atividade;
2) Declare o n9 de inscrição no
C . G. C . ;

3) Promova a autenticação da fotocópia de fls. 9; e

25415 Quinta-feira 27
f.) O expediente das repartições
públicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção de Comunicações até às 17 horas. O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.

2) Os originais para publicação,

devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
espaço dois, em papel acetinado
ou apergaminhado, medindo 22x33
centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem a • sua compreensão, em especial quando confMverem tabelas.
Serão admitidas cópias em tinta
prêta e indelével, a critério do
D.I.N.
3) As reclamações pertinentes
matéria retribuída, nos casos de
'
erro
ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseqüente à publicação.
el

DIÁR;0 OFICIAL
(Seção III)
Mas
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EXPED1ENTF,
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAL

ALBERTO DE BRITTO PEREIRA
CHEPE DO SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES

CHEFE DA 3E0.0 DE REDAÇÃO

J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO

FLORIANO GUIMARÃES

DIÁRIO OFICDAL
5EçÃo
Soecio do Publicidade do expediente do Departamento
Hcclonel do Propriedade industriai do IVEnlatério
do indeatria o do Comércio

impresso nas oficinas do Departamento de Imprensa Nacional
BRASÍLIA

5) A remessa de valôres para
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
aplicação, será feita somente por

6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse
litc . o de transporte, a Delegácia
Rcg.cs:c1 da Emprêsa Brasileira de
CO7TC:Gs e Telégrafos em. Brasília
se obr;ga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.
7) A Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente. O pedido
Semestre
Cr$ 30,00 Semestre 0.0 0 0 0 10 0.0
Oo o b-o -o r_o,
Cr$ 22,50 de porte aéreo poderá ser mensal,
ou anual. O prazo das
Ano . . .
Cr$ 60,00 Ano
.
Cr$ 45,00 semestral
•••
assinaturas vara o Exterior é soExterior
mente anual e não haverá transExterior
porte por via aérea.
Ano .o-a:0'0 0,_o O Ojagit o oseo_o_o. Cr$ 65,001Ano o=o:o 0.0_opp_o_0),.....*.e Cr$ 50,00
9) A renovação devera ser soPORTE AÉREO
licitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinei
Mensal
Cr$ 17,00 1 Seinestral Cr$ 102,00 I Anual
Cr$ 204,00 e do porte aéreo. Veneidos,
suspensos independentemente
NÚMERO AVULSO
aviso-prévio.
— O preço do número avulso figura na última página de cada
10) Para receberem r. supleexemplar.
mentos às ediç(-s dos e, ofiO preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01, ciais, os assinantes deverão solicX
se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores. tá-los no ato da assinatura.
FUNCIONÁRIOS

M 00 0 000 0 O ea O 0 00 0 O

to de exploração do R. 401.326 —
(Cumpra as seguintes exigências):
1) Atenda as alíneas a e b, do item
1, da Portaria 30-70, de 17-9-70, com
rdiação ao contrato de exploração junto ao R. 179.322 (fls 11-20);
a) Declare o número de inscrição
da licenciada no C. G. C.; e
3) Comprove o ramo de atividade
da concessionária.
Emanuel Merck Offene Handelsgesellschaft — No pedido de contrato
de exploração do R. 402.636 -- (preliminarmente, esclareça, a divergência entre o nome da titular — E.
Merck Aktiengesellscchaft — e o da
peticionária — Emanuel Merck
Offene Handelsgesellschafft — que
é, também, a concedente da licença
de exploração no contrato junto às
lis. 11-20 do processo do Registro
do C.P.I.).
179 . 322) .
Sul Fabril S.A. — No pedido de
Bóloar Artefatos de Couro Ltda.
alteração de nome do R. n 9 398.8a4.
— Declare o n9 de inscrição no C. — No pedido de transferência do
R.
401.938 — (Cumpra as seguintes
G.C. e preste esclarecimentos, em
face da divergência entre o nome da exigências).
1) Comprove o ramo de atividade
titular — Sociedade Sul Fabril S.A.
e o que consta no documento de Ri- e
2) Declare o número de inscrição
lhas 11/14 — Sociedade Sul Fabril Lino C.G.C.
mitada).
Lechler Bautenschutzchemie Ii G.
E. Merck Aktiengesellschaft — No
pedido de contrato de exploração do — No pedido de alteração de nome
R. 399.893 — (Cumpra as seguintes comercial do R. 403.959 — Cumpra
as seguintes exigências).
exigências):
1) Promova a retificação da tra1) Atenda as alíneas a e b do taem dução de fls 16( pois na mesma foi
I, da Portaria 30-70, de 17-9-70, re- omitido o nome da sociedade titulativamente ao contr. de exploração lar da mar;
junto do processo do R. 234.287
Prove que os signatários do Ins(fia 13-21);
trumento de fls 18 têm podêres para
2} Apresente aditivo ao citado, in- outorgar procuração.
cluindo o número do registro e o
Alda Barbosa Abreu — No pedido
nome da presente marca;
da transferência do R. 404.074 —
3} Declare o número de inscrição I (Cumpra as seguintes exigências).
1) Prove .ci registro de firma Indida licenciada no C.G.C.; e
4) Com , rove o ramo de atividade vidual;
2) Comprove o ramo de ividade;
da mesma.
3) Declare o ls.9 de inscrição no
1,,manuel Merck Offene Randels_ • .•
- No pedido de contra- C.G.e;

4) Prove que os signatários do inst rumento de fls. 10, têm poderes para
outorgar procuração.
Pirelli S.A. Cia. Indl. Brasileira
a- No pedido de transferência de
nome do R. n 9 395.466. — (Cumpra
as seguintes exigências):
1) Comprove o ramo de atividade;
2) Declare o n 9 de inscrição no
C.G.C.;
3) Promova a autenticação da fotocópia de fls. 9; e
4) Prove que os signatários do instrumento de fls. 10 têm podêres para
outorgar procuração.
Amsted Industries Incorporated —
No pedido de transferência do R. número 397.633. — (Apresente nova
procuração, d e .A-Lar4o com o art. 162

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

ASSINATURAS

REPARTIÇÕES E PARTICULARES

4) As assinaturas serão tomadas no D .1.N. O transporte por
via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília. Esta poderá
se encarregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao
D.1 .N . Neste caso, o assinante diTigirá ao D .I.N . o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspondente, na forma do item
seguinte.

Maio de 1971

4) A presente procuração.
Metalúrgica Colibri Ltda. — No
pedido de anotação de cessão e transferência do R. 404.1,28 — (Comprove o ramo de atividade e declare o
ramo de atividade e declare o
mero de inscrição no C.G.C.)
Mangotex Solapar S. A. Ind. de
Artefatos de Borracha — No pedido
de transferência do R. 604.903 —
(Cumpra as seguintes exigências);
1) Declare o n9 de inscrição no
C. G. C.;
2) Prove o ramo de atividade da
cessionária;
8) Prove a qualidade do signatário
do documento de cessão, de fls. 18,
perante a cedente e que o mesmo
têm poderes para alienar a marca.
Montecatini Edison S.p.A. —
No pedido de transferência do Registro 195.204 — (Cumpra as seguintes exigências).
1) Apresente a procuração de acôrdo com o art. 162 do C.P.I e
2) Pague a retribuição referente a
anotação solicitada com a petição ..
45.487,87.
Montecatini Edison S.p.A. — No
pedido de transferência ao R. ....
197.186 — (Cumpra as seguintes exigências).
1) Apresente a procuração de
acôrdo com o art. 162 do C.P.I e
2) Pague a retribuição referente à
anotação solicitada com a petição
29.840-67.
Montecatini Edison S.p.A. — No
pedido de prorrogação do R 230.404
— (Apresente nova procuração de
acôrdo com o art. 162 do C.P.I.).
Montecatini Edison S.p.A. — No
pedido de prorrogação do R. ....
230.405 — (Apresente nova procuração de acôrdo com o art. 162 do
C. P. I.).
Montecatini Edison S.p.A. — No
pedido de transferência . .to Registro
397.902 aa. hpr000nte,nou

•

ção de acôrdo com o art. 162 dC
CPI'
a
Montecatira Edison S. p. pAp —
No de transferência do Registro 398.746 — (Apresente nova
procuração de acôrdo com o art.
162 do CPI).
Montecatini Edison S.p.A.
No pe.
dido de transferência do R. 402.01v
— (Apresente nova procuração de
acôrdo com o art. 162 do CPI).
Montecatini Edison S.p.A. — No pe..
dido de transferência do R. 403.827
— (Apresente nova procuração do
acôrdo com o art. 162, do CPI).
Montecatini Edison S.p.A. — No pe.
dido de transferência do R. 405.118
— (Apresente nova procuração de
acôrdo com o art. 162, do CPI).
H. H. Scott Inc. — No pedido che
transferência do R. 184.899. 221
(Cumpra as seguintes exigências:
1) Apresente nova procuração, de
acôrdo com o art. 162, do CPI);
2) Apresente documento comprobaavio da alteração de nome de Se0t9
Radio Laboratoires, Inc. para Ravenswood Corporation, visto que o
documento de fis. 81-34, prova a alteração de Annapolis Electroacoustie
Coporation para Ravenswood Corpo.
tion.
Giannini Roupas S. A. — No pee
dido de transferência do R. 217.787,
— (Comprove o ramo de atividade
declare o número de inscrição no
C. G. C. ) .
Ralston Purina CoinpanY — No Pe..
dido de licença de uso do R. 221.024,
— (Apresente instrumento de procuração com os podêres exigidos pelo
art. 162. do Decreto-lei n 9 1.005-69,
bem como atenda as alíneas "a" o
"b", do item 1, da Portaria n 9 80-70,
de 17-9-70, com relação ao anexa cora,
trato de exploração (fls. 22-34)
Pirelli S. A. Cia. Indl. Brasileira
• ido pçdiel0 dolaanafaaêneV)
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nome de R. 226.233. — (Cumpra-se os poderes exigidos pelo art. 162 do 309.279 — Cumpra ae seguinte exi- com os poderes exigidos pelo art. 162
Decreto-lei 1.005-89; 2) Atenda as gências:
do Decreto-lei 1.005-69.
1) Comprove o ramo de advida- Laboratórios Lepetir 8. A. -7r No
11) Promova a autenticagio da fo- alíneas a e b, do item 1, da Portaria 30-70, de 17-9-70 com relação ao de;
tocópia de fls. 13;
pedido de transferências do R. mi.
2) Comprove o ramo de atisi- contrato janto ao p rocesso do R. nú- 2) Declare o n° de inscrição no C. mero 353.262. Cumpra as seguiu.
tes: exigências.
dade
mero 99.445; 2) Declare o n° de ins- O.C.•
3) Declare o número inscrição no crição da licenciada no C.G.C.; e 3) Promova a autenticação da fo- 1) Prove a qualidade dos sIgnata•
C. G.C.;
roia do documento de cessão, de lb4) Comprove o ramo de atividade da tocópia de fls. 26; e
4) Prove que os signatários do ins- mesma.
4) Prove que os signatários do lias- lhas 46,perante a cedente, e que os
trumento de fls. 14 têm poderes para
Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasi- trumento de fls. 27 têm poderes para mesmos tem poderes para alienar a
e"rgar procuração.
marca;
leira — No pedido da transferência outorgar procuração.
Casa Bliss Roupas Ltda. — No pe- de nome do R. n° 270.971 — (CumVega-Sopave 8.A. Iiingenharia e 2) Comprove o seu ramo de atividido de alteração de nome do R. ml- pra as seguintes exigências): 1) Pro- Pavimentação
No pedido de lega- dade;
mero 230.055. — (Cumpra as seguin- mova a autenticação da fotocópia de lização de nome social do R. 318.693
3) Declare o número de inscrição
tes exigências):
fia. 21; 2) Comprove o ramo de ati- — Declare o n° de inscrição no CGC. no C.G.C.;
1) Declare o número de inscrição vidade; 3) Declare o n° de inscrição
Sociedade de Chá Ypiranga e Re4) Prove a transferência do liceu.
no C. G. C . ;
CIG.C.; e, 4) Prove que os signa- presentações Ltda. — No pedido de ciumento do produto no órgão com.
2) Apresente nova guia de paga- no
transferência
do
R.
325.338
—
tários
do
instrumento
de
fls.
22
têm,
~- patente; e
mento da retribuição, visto que a de poderes para outorgar procuração.
pra as seguintes exigências.
5) Apresenta o instrumento de
fls. 16 não se refere ao presente re1)
Declare
o
n°
de
inscrição
no procuração.
gistro.
Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasi- C.F.G. C.;
Cia. Swift do Brasil — Titular do leira — No pedido de transferência, 2) Comprove o ramo de atividade; Pirelli 8. A. Cia. Indl. Brasileira
— No pedido de transferência do
R. 231.119. — (Declare o número de de nome do R. n° 273.966 -- (Cum3) Prove a qualidade do signatán o 354.610. — Cumpra as seguininscrição no C.G.C.).
pra as seguintes exigências): 1) Pro- rio do documento de cessão, de fls. R.
tes exigências:
Altradico S. A. (No pedido de mova a autenticação da fotocópia de 11, perante a cedente e que
mesmo 1) Comprove o ramo de atividade;
transferência do R. 232.848). — fls. 15; 2) Comprove o ramo de ati- tem poderes para alienar aomarca.
(Cumpra as seguinte exigências):
vidade; 3) Declare o ri9 de inscrição Mitsui Toatsu Chemicals, Inc. — 2) Declare o número de inscrição
1) Apresente procuração de acôrdo no C.G.C.; e 4) Prove que ossigna- No
pedido de alteração de nome do no C .0 . C ;
com o art. 162 do CPI;
tários do instrumento de fls. 18 têm R. 326.989 — Apresente nova pro- 3) Promova a autenticação da
2) Preste esclarecimentos, tendo em poderes para outorgar procuração.
de fls. 9; e
curação sem referência ao Decreto- fotocópia
vista que o documento de fls. 14 não Springer Refrigeração S.A. — No lei
4) Prove que os signatários do
n°
1.005-69.
reproduzo a marca como está regis- pedido de alteração da razão social
instrumento de fls. 10 têm poderes
Warner-Lambert Pharmaceutical Para
trada no Brasiil e há divergência en- do R. n° 290.781 — (Promova a auoutorgar procuração.
Company
-No
pedido
de
transfetre o nome que aparece no mesmo: tenticação das fotocópias de fôlhas
Brasquip (Ind. Brasileira de Equirência
do
R.
330.895
Apresente
Société D'Horlogerie de Langendorf e 57-59).
pamentos) S. A. — No pedido de
nova procuração de acento com o licença
o da titular Langendorf Watch Co.
de uso do R. nO 810.108. —3
Pirelli
S.A.
Cia.
Industrial
Brasiart.
162
do
CPI.
Uniroyal, Inc.— Nos pedidos de leira — No pedido de transferência
Cumpra as seguintes exigências:
Werner-Lambert
Pharmaceutical
prorrogação a mudança de nome o de nome do R. n° 291.379 — (Cum1) Apresente procuração constataa
Company — No pedido de transf- do os poderes exigidos pelo artigo
R. 233.357 — (Apresente nova pro- pra
as
seguintes
e.xigencias):
1)
Prorência
do
R.
245.963
—
Apresente
sem
referência
do
Decretocuração
mova a autenticação da fotocópia de nova procuração de acôrdo com o 162 do Decreto-lei n° 1.005-69;
lei n9 1.005-69).
2) Pague a retribuição relativa a
Nimage Com. de Tecidos Ltda. — fls. 9; 2) Comprove o ramo de ativi- art. 162 do CPI.
averbação solicitada;
No pedido de transferência de nome dade; 3) Declare o n° de inscrição
Warner-tlambert Pharmaceutical
3) Atenda a alínea "h", do item
do R. 234.574. — (Cumpra as se- no C.G.C.: e 4) Prove que os sig- Company — no pedido de transfenatários do instrumento de fls. 10 rência do R. 263.038 — Apresente 1, da Portaria n e 30-70, relativamenguintes exigências):
têm
poderes
para
outorgar
procura1) Apresente procuração;
nova procuração de acôrdo com o te ao contrato de exploração junto
ao processo do R. n e 206.523 (fôlhas
2) Comprove o ramo de atividade; ção.
art. 162 do CPI.
Pirelli
S.A.
Indusralal
Brasileira
—
3) Declare o número de inscrição
Warner-Lambert Pharmaceutical 10 a 38):
4) Apresente aditivo ao mencioNo pedido de transferência de nome Company — No pedido de tramsfeno C.G.C.;
4) Prove•a qualidade do signatário do R. n° 296.900 — (Cumpra as se- rencia do R. 329.243. — Apresente nado documento, incluindo o mido documento de cessão, de fls. 9, guintes exigências): 1) Promova a nova procuração de acôrdo com o mero do registro e o nome da presente marca;
perante a cedente e que o mesmo tem autenticação da fotocópia de fôlhas art. 162 'do CPI.
Declare o número de inscrição
8; 2) Comprova o ramo de atividapoderes para alienar a marca.
Pirelli S.A. Cia. Indl. Brasileira da5)licenciada
no C.G.C.; e
Hunter Douglas Ltda. — No pe- de; 3) Declare o n° de Inscrição no — No pedido de transfereemcia do R.
dido de transferência do R. 236.332 C.G.C.; e 4 Prove que os signatá- 334.814. — Cumpra as seguintes exi6) Comprove o ramo de atividade
— (Apresente nova procuração de rios do instrumento de fls. 9 têm po- gências:
da mesma.
acôrdo com o art. 162, do CPI).
deres para outorgar procuração.
Conservadora Belacap Ltda. — No
1) Comprove o ramo de atividade; pedido
The Telex Corporatien — No pedi- Pirelli S.A. Industrial Brasileira —
de proprie2) Declare o n° de inscrição no dade ciodeR.transferência
do de transferência do R. 246.437 — No pedido de transferência de nome
n9 370.779. — Cumpra
(Apresente nova procuração sem re- do R. no 302.949 — (Cumpra as se- C.G.C.;
as seguintes exigências:
ferenda ao Decreto-lei n 9 1.005-69). guintes exigências): 1) Promova a 3) Promova a autenticação da fo1) Apresente a procuração;
Fritzche Dodge & Olcott Inc. -- autenticação da fotocópia de fôlhas tocópia de fls. 9: e
2) Declare o número de inscrição
4)
Prove
que
os
signatários
do
ins-e
No pedido de mudança de nome do 9; 2) Comprove o ramo de atividano C.G.C.; e
tt. 248.083 — (Apresente nova pro- de; 3) Declare o ri' de inscrição no trumento de fls. 10 tm poderes para 3) Prove o ramo de atividade de
curação de acôrdo com o art. 162, C.G.C.; e 4) Prove que os signatá- outorgar procuração.
cessionária.
as seguintes exigências):

do CPI).
rios do instrumento de fls. 10 têm
Kumruyan Si Irmãos Ltda. — No
pedido de transferência da cessão de poderes para outorgar procuração.
Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasidireitos do titulo do R. 248.108. —
(Comprove o ramo de atividade e de- leira — No pedido de transferência
clare o número de inscrição no C. de nome do R. n° 302.950 — (Cumpra as seguintes exigências)* 1) ProG. C.).
N. V. Philips Gloeilampenfabrie- mova a autenticação da fotocópia de
ken — No pedido de licença de uso fls. 11; 2) Comprova o ramo de atido R. 250.898 (Cumpra as seguintes no C.G.C.; e 4) Prove que os sigexigências:
vidade; 3) Declare o n° de inscrição
1) Apresente procuração com os po- natários do instrumento de fls. 12
deres erigidos pelo art. 162 do De- têm poderes para outorgar procuracreto-lei n 9 1.005-69;
çãa.
2) Atenda as alíneas "a" e "h", do Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasiitem 1, da Portaria n° 30-70, de 17 leira — No pedido de transferência

de setembro de 1970, com relação ao
contrato de exploração junto do Processo do R. 232.606 (fls. 47-49);
3) Declare o número de inscrição
da licenciada no"C.G.C.;
4) Compeove o ramo de atividade
da mesma.
Pirelli S.A. Cia. Industrial Brasileira — No pedido de transferência
do. Reg. n° 264.629 — (Cumpra as
seguintes exigências): 1) Promova a
autenticação da fotocópia de fls. 10;
2) Comprove o ramo de atividade;
3) Declare o n° de inscrição no
C.G.C.; e 4) Prove que os singatários do instrumento de fls. 11 têm
poderes para fagorgar procuração.
N. V. Philipseelecellampenfabrielen — No nedido de prorrogação do

de nome do R. n° 302.951 — (Cumpra as seguintes exigências): 1) Promova a autenticação da fotocópia de

Pirelli S.A. Cia. Indl. Brasileira
— No pedido de transferência do R.
342.529 — Cumpra as seguintes exigências:
1) Comprove o ramo de atividade;
2) Declare o n9 de inscrição no
C.G.C.;
3) Promva a autenticação da fotocópia de fls. 10; e
4) Prove que os signatários do
instrumento de fls. 11 tm poderes
para outorgar procuração.
Ind. de Massas Alimentícias Diplomata Ltda. — No pedido de
transferência do R. 345.869 — Cumpra as seguintes exigências:
1) Comprove o ramo de atividade;
2) Declare o n° de inecrigt? ato
C.G.C.; e
3) Prove a qualidade do signatário do documento de cessão, de ais.
15, perante a cedente e que o mesmo
tem poderes para alienar a marca.
Pirelli S.A. Cia. Indl. Brasileira
— No pedido de transfarenr.faa
' da 1.r..
348.653. — Cumpra as seguintes exigências:
1) Comprove o ramo de atividade;
2) Declare o n9 de inscrição no 'C.

fls. 9; 2) Comprove o ramo de atividade; 3) Declare o ri° de inscrição no
C.G.C.; e 4) Prove que os singatários do instrumento de fls. 10 têm
poderes para outorgar procuração.
Pirelli S.A. Cia. Indl. Brasileira
no pedido de transferência do R.
306.156 — Cumpra as seguintes exigências:
1) Promova a autenticação da fotocópia de fls. 9;
G. C . ;
2) Comprove o ramo de atividade;
3) Promova a autenticação ria fo3) Declare o ne de inscrição no to-arda de fls. 13; e
C.G.C.; e
4) Prove que os signatehlas do int.4) Prove que os signatários do ins- trumento de fls. 14 têm pstlères
trumento de fls. 10. têm poderes pa- para outorrar procuração.
iteg. r n 265.610 - ¡Cumpra as se- re outorgar procuração.
Bausch Lomb Incorror e ted — No
guinte •. exiaa'-aar.U;s). Apresente ins- Pirelli S.A. Cia. Indl. Brtr.i.7 ^1ra pedido de -, nnati/a do R. 350.525 trumentos de procuração constando -- no pedido de transferência do R.1Aprer ente instrumento •de procuração

Durr do Brasil S. A. Equipamentos Ind. — No pedido de transferência de marca concedida do 'R.
n9 377.893. — Cumpra as seguintes
exigências:
1) Comprove o ramo de atividade;
2) Declare o número de inscrição
no C. G. C . ;
3) Pague a reeee,
.-"xi relativa a
retificação do nome titular, trndo em vista o que foi declarado na
petição to 044.067-70;
4) Apresente o contrato de constituição social de Equipamentos
Industriais Erdorlyi Ltda.;
5) Prove a qualidade do signatário do documento de cessão, de fôlhas 16, perante a cedente e que o
mesmo tem poderes para alienar a
marca.
Pirelli S .A. Cia. Indl. Brasileira
— No pedido de transferência do R.
no 380.609. — Cumpra as seguintes
exigências:
1) Comprove o ramo de atividade;
2) Declare o número de inscrição
no C.G.C.;
3) Promova a autenticação da fotocópia de fls. 9; e
4) Prove que os signatários do
insParmento de fls. 10 têm poderes
'Pira outorgar procuração.
Pirelli S. A. Cia. Indl. Brasileira, — No pedido de transferência do
R. no 380.610 — Cumpra as seg uiu.
tes exigências:
Comprar:. o ramo de atiridatie:
2 Dereare o número do C.G.C.;
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Pro-;
3) P.e .guova a autenticação da: de inscrição no C.G.C.; e ve a qualidade dos signatários rio
•itocdpia, de fls. 10 ;e
Prove que os signatários do ins- cumento de cessão de fls. 60. eis que
s• tonento de fls. 11 têm poderes! éste doeu/tento foi firmado . em 22 de
dezembro de 1970 e •a prova apresen:..ara outorgar procuração.
Caros Corporation - No palidol tada (fls. 61-63) é a alteração concc transferência do R. n 9 385.249. tratual de 11-1-55.
--- Apresente nova procuração sem' Norton Company - No pedido de
oeferência ao Decreto-lei n 9 1.005, allnração de nome do Têrmo 678.357
- (Preste esclarecimento quanto à
e 1969.
Enape Empresa Nacional de .Pe- solicitação formulada com a petição
.:.::oóleo S. A. Indústria e Distribui- 37.644-68, eis que não consta dos auor7_o de Derivados -- No pedido de tos pedido de averbação de contrato
l-rvisferencia do R. n9 391.049. - de exploração).
antesente nova guia de recolhimento G. B. Pezziol S.p.A. - No pedido
relativa à retribuição de transferên- de transferência do Têrmo 646.998 JW, eis que a de fls. 24 está cora o 1) Diga, a requerente de fls. 14, tendo em vista o arquivamento do pe..T.Itnero do registro errado.
SEPERIC - No pedido de trans- dido de anotação de transferência
erencia do R. 620.221. - Prove, a para Grandes Marcas Internacionais
'sounsferência do licenciamento do S. A. Ind. e Com. de Bebidas; 2) Arquive-se o pedido de anotação
-fundos Siniscaichi Ltda. - No pe- de transferência formulado com a peOd.o de transferência do Termo Mi- tição 33.773-65, por falta de cumpritaero 620.475 - (Prove que o contrato mento da exigência publicada no
fls. 26-27 está arquivado na Jun- D.O. de 23-7-70.
i?, Comercial).
Diversos
Pirelli S. A. Cia. Indl. Brasileira
- No pedido de transferência do R.
1333.045 - (Cumpra as seguintes exi- Linde Aktiengesellschaft - No pe1-pencias): - 1) Comprove o ramo de dido de apostila do R. 403.179 - (Aratividade; 2) Declare .o número de quive-se o pedido de apostila (pet.
nscrição no C.G.C.; - 3) Promova 036.309-70, de acôrdo com o § único
autenticação da fotocópia de fel- do art. 161 do CPI).
Difusão Nacional do Livro Ediróra e
'lias 9; e - 4) Prove que os signa':ários do instrumento de fls. 10 têm Importadora Ltda. - No pedido de
odàres para outorgar procuração.
transferência do R. 279.833. (Indefiro
Pirelli S. A. Cia. lndl. Brasileira o pedido de anotação de transferência
- No pedido de transferência do R. formulado com a petição 38.481-68,
ixo 392.582 - (Cumpra as seguintes tendo em vista que o objeto da sociexigencias): - 1) Comprove o ramo
is atividade; -2) Declare o número dade não tem relação com o gênero
:e inscrição no C.G.C.; - 3) Pra- de negócio protegido pelo presente tiolova a autenticação da fotocópia de tulo de estabelecimento) •
9; e - 4) Prove que os signatáThe Denver Chemical Manufacturing
:-.1os do instrumento de fls. 10 têm Company - No pedido de contrato de
yotlêres para outorgar procuração.
licença do R. 304.305. (Nada há que
Pirelli S. A. Cia. Indl. Brasileira deferir quanto à solicitação formulada
No pedido de transferência do R. com a petição 27.904-70, eis que tal
9 392.582 - (Cumpra as seguintes averbação já se encontra consignada,
?stigênclas): - 1) Comprove o ramo por apostila, no verso do exemplar do
Çs atividade; -2) Declare o número presente registro).
e inscrição no C.G.C.; - 3) ProNailotex S. A. Tecelagem e Confecmova, a autenticação da fotocópia de
•"D.s. 9; e - 4) Prove que os signatá- ções - No pedido de alteração de nome
12.0S do instrumento de fls. 10 têm do T. 497.114. (Arquive-se o pedido
de alteração de nome, formulado com
looderes para outorgar procuração.
Pirelli 5. A. Cia. Indl. Brasileira a petição 62.869-68, por falta de cum- No pedido de transferência do R. primento das exigências publicadas no
a9 393.440 - (Cumpra as seguintes D. O. de 8-2-71).
wigências): - 1) Comprove o ramo Alcon Laboratórios do Brasil Ltda.
de atividade; -2) Declare o número
oNo pedido de transferência do
d.e inscrição no C.G.C.; 3) Pro- -T. 550.915.
(Arquive-se o pedido de
inova a autenticação da fotocópia de
'.1s. 9; e - 4) Prove que os signatá- anotação de transferência, requerido com
rios do instrumento de fis. 10 ém a petição 77.082-69, por falta de cumprimento integral da exigência publicada
5oclêres para outorgar procuração.
)letroquimica Bragantina S. A. - no D. O. de 24-2-71, eis que não foi
Se pedido de transferência do R. Mi- apresentada a prova da transferência
nero 586.329 - (Cumpra as seguiu- do licenciamento do produto no S.. N.
z;es exigências): - 1) Apresente cer- F. M. F.).
'Adilo da Junta Comercial a fim de
Caiçaras Hotéis e Turismo S. A.
comprovar a alteração de nome da
Bragantina, de Ferro Liga para - No pedido de alteração de nome do
Metro Química Bragantina S. A., eis T. 553.693. (Arquive-se o pedido de
oueno documento de fls. 18-19 consta anotação de nome, de petição 05.447-67,
O nome da sociedade Cia. Bragantina por falta de cumprimento da exigência
('je Ferro Ligas; e - 2) Apresente publicada no D. O. de 18-2-71),.
9rocuração.
Montecatini Edison, S. p. A. - No
Dorothy Gray Inc. - No pedido de pedido de transferência do T. 635.368.
:iteração de nome do Têrmo 559.344 (Ap
guive-se o pedido de anotação de
(Cumpra as seguintes exigências):
1) Apresente nova iirocuração. sem transferência, regualdo ceia a petição
'eferência ao Decreto-lei n9 1.005-69; 32.889-70, em face do parágrafo único
S) Pague a retribuição referente à do art. 161 do CPI).
rnotação solicitada com a petição
Reserva S. A. Crédito Imobiliário.
'd37.734-67.
No pedido de alteração de nome do
Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft - T. 686.730. (Arquive-se o pedido de
No pedido de transferência do Têrmo ata:fação Ao alteração de nome da petii43.053 - (Cumpra aZ seguintes exigências): - 1) Apresente a procura- ção 74.815-N, por falta de cumprimenacôrdo com o art. 162 do CPI; to da exigência publicada no D. O. de
tlo
- 2) Apresente o original do do- 19-2-71).
Jumento de fls. 8-12.
PROCURADORIA GERM.;
1;ranco Chiabrando - No pedido
:le transferência do Termo 502.867
..::,unipra as seguintes vxigências):
Exigêrw(a
Prove o registro da firma indivi:.,, .1: - 21 Comprove o seu ramo de
No 93.331 - Dr. Ludwig Domnick
-•,icrik..d.c. pois o documento apresen.à,t, n ks fis. C4-83 prova o ramo de - 1) A procuração de fls. 136, visanACj aeti Ge Fcrnco Chi2brando Ri, do dar cabal cumprimento ao que deterLtcia.; -. 3) Declare o número mina o item 3 do despacho do Sr. Pre-

(Seção:5 Ill)

:,idente à fls. 133-verso. 2) A cópia
'.:xerox» juntada à fls. 137 não esclaece a natureza do despacho publicado,
neccssrio, porque isso, fique daro, devendo ser juntado a cópia da folha anterior, onde estiver publicado o
despacho propriamente).
Republicação: D. O. - 19 de maio
de 1971
Expediente de 20 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 comprotiante deverá ser apresentado ao INRI, dentro
do mesmo prazo, a fim de permitir a
expedição da competente carta patente:

Maio •.
de .1971
huler Btnz Aktiengeselischaft Opoe
tèomo 168.343.
KilooTts
A. Basculantes - opoente do trmo 168.594.
Stermax S. A. Comércio e Incluatria - Opoente do termo 169.278
Indústrias Brasileiras de Artigos
Refratários S. A. - IBAR - Opoente do termo 170.274.
Daimler Benzaktiengesellschaft Opoente do termo 171.828.
Ferragens e Laminação Brasil
S. A. - Opoente do termo 172.296.
Rollacoating Brasileira de Acabamentos Industriais de Fitas Gierlich
Ltda. - Opoente do termo 172.411.
Reis Indústria e Comércio de Artigos para Festas Ltda. - Opoente
do têrmo 188.394.
zIndústria Metalúrgica São Caetano
S. A. e Companhia Fábrica de Botões e Artefatos de Metal - Opoentes do termo 195.081.

Diversos
Tecelagem Lady S. A. - No pePrivilégo de invenção deferidos
dido de contrato de licença do p.
n° 68.903 - Arquive-se o pedido de
N9 170.2,53 - Dispositivo e processo averbação de contrato de exploração
para acabamento de perfilados de tnclús- de fls. 94 (petição n 9 39.004-69), por
tria e Comércio S. A. - Deferido com falta de cumprimente das exigências publicadas no D.O. de 15-2-71.
exclusão do ponto 5.
N° 160.029 - Aperfeiçoamentos em
ou relativos a arados de discos de Rosá- Foram mandados desarquivar os processos abaixo relacionados
rio Cipola.
N° 163.507 - Tecido flanelado quiN9 192.796 - International Flamicamente tratado com elevada e per- vors & Fragrances Inc.
manente capacidade de repinhamento,
N9 192.956 - Aluminium Compamaciez ao tato e resistência a abrasão, ny of America.
N9 193.706 - The Lubrizol Coresfiapamento e esgarçamento durante o
uso e lavagem do tecido e processo qui- poration.
N9 193.836 - Dynamit Nobel
micamente para dotar o tecido flanedo
de tais propriedades de Beacon Manu- engesellschaf t
N9 193.888 - W. R. Grace & Co.
facturing Company.
N9 193.962 - Caterpillar Tractor
N° 167.915 - Aperfeiçoamentos em
Co.
ou referentes a processo de revestir obN9 193.964 - Midand Ross Corjetos feitos em poli olefinas de Hércules poration.
Powder Company.
N9 196.550 - The National Cana
N° 169.396 - Aperfeiçoamentos no Register Com pany.
N9 196.690 - Nydqvist & Holnt
processo de afinagem do ferro gusa e
dispositivo para execução dos mesmos Aktiebolag.
N9 196.919 - L. Givaudan & Cie.
de Institut de Recherches de La Side- Societé Anon yme.
rurgie Français.
N9 199.176 - Caterdiliar Tractor
N, 171.228 - Aperfeiçoamento em Co.
ou referentes ao transporte de partiN9 199.213 - Delalande S. A.
culas sólidas através de uma linha de
N. 199.214 - Phillips Petroleum
encanamento por meio de gás portador Company.
N9 199.677 - Rohn and Haas Come data linha de encanamento de Alheei
pany.
Chemical Corporation.
N9 200.536 - Delalande S. A.
N9 178.768 - Processo para a esN9 200.701 - Perstorp AB.
tampagem de material têxtil de celuN9 201.236 - F. Hoffmann-La Rolose nativa ou regenerada com corantes
& Cie. Societé Anonyme.
reativos de Fabwerke Hoechst Aktien- che
N9 201.258 - Rohn and Naos Comgesellschaft vorm Meister Lucius & pany.
Bruning.
Arquivamentos de processos
N9 180.666 - Evaporador de filN9 125.927 - Pneumatique et Cames de correntes uniforme de Pa- outchouc Manufacture Kleber Cotentauswertung Vogelbusch Gesells- lombes - Arquivado em face do pachaft MBH.
recer técnico.
N9 181.022 - Processo de hielroN9 146.930 - Luzia Helena Carlos
dimerização de compostos acrilicos de Oliveira - Arquivado em face do
de UCB (Union Chimique Chemische parecer técnico.
Bedrijven), Societé Anonyme.
N9
- Harbil 011 CorporaN9 159.316 - Processo para abai- tion -144.180
Arquivado por não ter cumxar a velocidade linear da lançadei- prido a exigência técnica.
ra sem diminuir a velocidade de teN9 156.878 - Emhart Corporation
celagem e dispostos aplicando êste - Arouivn:lr, em face do parecer
processo . de Metapic S. A. - De- •técnico.
ferido com exclusão do ponto 5.
N9 161.567 - Oikawa - & Filhos Limitada - Arquivado por não ter
cumprido a exigência técnica.
&agência
N9 161.618 - Antônio Cunha FreiN9 195.715 - Plásticos Mueller re - Arquivado em face do parecer
S. A. Indústria e Comércio - Pa- técnico.
N9 172.457 Jesuino Pelicissimo
gue a retribuição relativa ao depóJunior -- Arquivado por não ter
sito do pedido.
cumprido a exigência técnica.
N9 185.725 - Jonas Ortiz Filho e
Oposições
Luiz Slemenceau de Azevedo MarAlfred Teves GMBH e Daimler ques - Aquivado por não ter cumBenz Aktiengesellscha ft - Opoentes prido a exigência técnica.
N9 186.764 - Cosden Oil and Chedo têrmo 135.731.
Egydio Antônio Endler e Valdo- mical Co. - Arquivado por nao
°poentes Çlo termo , cumprido a exigência técnica.
miro Fiore
I 5-1- Arquivem-se os processos.
nç' 154.8M.

Quinta-feira 27 1
Republicação D.O. de 19-5-71
Spediente de 20 de maio de 1971
Exigências
Sperry Rand Corporation - No
Pedido de transferência do registro
no 245.192 da marca Mak-Ur-Ow
para o seu nome - Promova a requerente de fls. 13-14 o reconhecimento da assinatura de Norman
3oodman aposta às fls. 16.
)licidade) Ltdr..
§ 29 do Código
No 579.465 - Jorge Margy.
NO 623.903 - Dante Mestieri.
N9 624.331 - Toray Industries
Inc.

Genuina Comercio
N9 629.055
e Representações Ltda.
No 662.266 - Rivinil Indústria e
Comércio Ltda.
No 673.944 --- Ana & Leão.
N9 677.122 - Comércio e Indústria
de Bebidas e Aguas Cibal Ltda.
No 68'7.152 - Alberto Rodrigues
Costa Real e outro.
No 687.208 - José Galdencio Lessa
NO 691.898 - Intertron S. A: Indústria Eletrônica.
N9 699.034 - Otavio Funcia Gomez..
No 662.144 - Profarin Produtos
Farmacêuticos Industriais Ltda.
N9 662.572 - Equipamentos Bkl
1 .td a.
NO 665.384 - Indústria Domago
Ltda.
NO 665.406 - SONAC - Sociedade Nacional de Comercialização Limitada.
No 665.676 - Fermotécnica Polaris Ltda.
N9 665.849 - Heitor Sodini & Cia.
htda.
N9 668.618 - Comercial Dourado
Ltda.
N9 522.889 - Delrio Alimentos Industrializados S. A.
Ing C. Olivetti &
N9 552.017
C. S.p.S.
N9 683.392 - Ronry's Auto Peças
Ltda.
N9 663.013 - Souza & La Rocque
Ltda.
No 744.709 - Magaldi Mala (Putes e Materiais Ltda.
No 670.252 - Indústrias Macedo
Serra S. A.
No 673.147 - Indústria e Comércio de Calçados Estrela Ltda.
N9 674.835 - Auto Peças Garnize.
'ide.
Discos R. G. E. LiN9 674.839
mitada.
N9 675.598 - Transmat Transpores e Materiais Ltad.
N9 676.944 - Sandurci Promocional Ltda.
N9 678.936 - Cosoli Engenharia
Comércio e Indústria e Representa-ffies Ltda.
N9 679.773 - Canadian Hoechst
Limited.
NO 680.097 - Raul Coimbra.
No 680.338 - Marcos Keutenedjian
Indústria e Comércio Ltda.
NO 681.338 - Emprêsa de Publicidade Gentil Ltda.
NO 682.168 - Castelinho Foto Etúdio Ltda.
NO 683.279 - Miniano Comércio e
Indústria de Implementos Eletrônicos Ltda.
N9 683.424 - CIANEC - Companhia Nacional de Economia e Empréstimo.
N9 683.824 - Mineração Silrnina
Ltda.
NO 684.366 - Instituto Santa Cristina e Cirurgia S. C. Ltda.
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No 684.510 - Rizk Exportação e
Importação Ltda.
N9 684.862 - J. J. Cartolano S.
A, Alumínio Empresa.
N9 684.904 -- Camisaria e Sapataria Social - Ltda.
N° 685.078 - Indústria e Comércio de Confecções Foare Ltda.
NO 685.365 - Instaladora Futurama Ltda.
N° 685.369 - Cromaclora Itacolomi Ltda.
N9 685.375 - Chuca Artigos Infantis Ltda.
No 685.823 - Titan do Brasil Indústria e Comércio Ltda.
NO 686.046 - Antônio Dias.
N9 686.125 - Serralheria Miguel
Couto Ltda.
Comércio e RepreN° 686.795
sentações Jolema Ltda.
N9 686.825 - S. Guido Kunrath.
N9 686.861 - Manobra Materiais
para con grucão e Serviços de Mão de
Obra Ltda.
N° 597.234 - Lingeri Famous Indústria o Comércio.
NO 648.910 - Fertilin Fertilizantes e Inseticidas Ltda.
NO 554.861 - Edinsa Imóveis e
Investimentos S. A.
N° 625.059 - Berel Aizenstein e
Biro Ernesto Zeitel.
N9 626.589 - Fábrica de Sabão
Mont Blanc.
No 627.324 - Penddo Imóveis e
Incorporações S. A.
N9 631.375 - Braneltex Indústria
e Comércio de Malhas Ltda.
NO 635.799 - Coforja Correntes e
Forjados Brasil S. A.
- Arquivem-se os processos.

NO 151.428 - Privilégio de invenção
composições alutinantes machos de
fundição e processo para sua fabricação de Corn Products Company Ponto publicado em 19-5-71.
N9 163.913 - Privilégio de invenção um nôvo conjunto para trilhos
de cortinas de Max Eberhardt Ponto publicado em 19-5-71.
No 164.984 - Privilégio de invenção uma turbante elástico de Lois
Josefh Couthenx Pedarnaud - Ponto publicado em 19-5-71.
N9 181.438 - Privilégio de invenção aperfeiçoamentos em ou relativos a dispositivos semicondutores de
N. V. Philips' Gloeilampenfabrieken
- Ponto publicado em 19-5-71.
N9 129.377 - Privilégio de invenção um processo para produção de
filtros rígidos para fumaça de fumo
e filtros rigidos para fumaça' de
fumo assim produzidos de Eastrnan
Kodak Company - Ponto publicado
em 19-5-71.
N9 156.382 - Privilégio de invenção moleto para estofamentos em
geral de Helio Tagliere - Ponto publicado em 19-5-71.
N O 184.132 - Privilégio de invenção máquina emgomadeira de Maschinenfabrik Benninger A. G. Ponto publicado em 19-5-71.
NO 184.058 - Privilégio de Invenção condensador elétrico para sistemas de ligação impressos de Siemens Aktiengesellschaft - Ponto
publicado em 19-5-71.
N9 179.768 - Privilégio de invenção nôvo e original pé para cadeiras e mesas de Riccardo Antônio CoiRetificação de pontos
ro & Irmãos Ltda. - Ponto publi•
N9 84.074 - Privilégio de invenção cado em 19-5-71.
nôvo tipo de aeroplano de João EmeN9 184.430 - Privilégio de invennesio Pinto - Ponto publicado em ção tubo de escape dos gases quei194-71.
mados de Eaton Yale & Towne Inc

LEI DE IMPRENSA
Regulamenta a liberdade
de manifestação do pen•
sarnento e de informação

DIVIILGAÇAO N' 991

PINO: ert

A VENDA
Na Guanabara

6egão de Vendas . Av. Rodrigues Alves,
Agência Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo reeinbõlso Nostai
Em Brasília
Na Sede do DIN

ileTrammeenonmom

1•nnnn~••nn••
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- Pontos publicados em 19-5-71 fica
retificada a reivindicação de 16 de
dezembro de 1965 sob o n9 514.256.
No 193.233 - Modêlo industrial
nova forma de cabide funcional de
Wilmo da Silva Gonçalves - Pontos
publicarmos em 19-5-71.
NO 186.813 Privilégio de invenção dispositivo portador de lâmina de
barbear para substituir navalha de
Mário Dçlli Paoli pontos publicados
em 19-5-71.
N9 156.378 - Privilégio de invenção cinto de segurança de Hélio Tagliere pontos publicados em 19 de
maio de 171.
NO 162.895 - Privilégio de invenção nôvo tipo de calçadeira de
Alfredo Reju Morisita pontos publicados em 10-5-71.
NO 175.800 - Privilégio de inven•
ção processo para anular o efeito catalítico de impurezas presentes em
uma solução de diisocianato Orgânico de Montanso Company pontos
publicados em 19-5-71.
N° 177.625 - Privilégio de inveneão arado reversível automático de
acionamento mecânico de mecânica
Ritter Ltda. pontos publicados em19-5-71.
N9 182.485 - Privilégio de invenção processo de polimeração de cloreto de vinila de Solvay & Cie. pontos publicados em 19-5-71.
No 183.152 - Privilégio de invenção aperfeiçoamento em ou sôbre
crescimento de Cristal de N. V.
Philips'Oloeilanpenfabrieken pontos
publicados em 19-5-71.
1Z9 184.006 - Privilégio de invencão dispositivo para a desaguamento
de esteiras de celulose e papelão e
similares de Eduard Kusters Maschinenfabrik pontos publicados em 19
de maio de 1971.
NO 177.284 - Privilégio de invencão Agregado hidropneumático de levantamento próprio particularmente
para ser instalado em mesas e cadeiras. reguláveis sem escala na sua al;
tura de Dichtel & Sacho A. G. ponto publicados em 19-5-71.
N9 175.032 - Privilégio invenção
aperfeiçoamentos em fusíveis para
alta tensão mono e polipolares de
Jaroslav Smit, Jorge Mikitschuk e
Nelson Rubino de Oliveira pontos publicados em 19-5-71.
NO 175.163 - Privi l égio de invenção aparelho para bombear combustível liquido de C. A. V. Limited pontos publicados em 19-5-71. - 1 - Uni
aparelho para bombeamento de combustível líquido, do tipo especificado,
caracterizado pelo fato de compreender um segundo órgão resiliente alie
atua entre o primeiro órgão resiliente
e um órgão de apoio e lim i tacão destinado a limitar a deflexão nermtti da do dito segundo &•° resiliente..
No 175.946 - Privilé g io de invenção Desintegrador misturador de Alfredo Depasquali, nontos OUblicados em 19-5-71.
N9 176.816 - Privilégio de invenção aperfeiçoamento em processo eletrohidralien de General Electric
Company pontos publicados em 19 de
maio de 1971.
N O 178.810 - Privilégio de invenção processo para extração de um ou
mais componentes de uma mistura
de fluidos de Bechtel International
Company pontos publicados em 19
de maio de 1971.
N9 180.670 - Privilégio de invencão aparelhagem de turbina a gás de
Twin Disc Glutch Company pontos
publicados em 19-5-71.
NO 181.079 - Faiviléglo de invenção veicula èePnc rebocar caminhões
pesados de 15-s-ano Kaltenegger pontos .
publicados em 19-5-71.
NO 181.257 - Privilégio de invenção disp ositivo de fluxo axial para
mover fluido de Gillian Haldane
Booth pontos publicados em 19 de
maio de 197>4,
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PONTO:3 CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS DE PRIVILÉGIO
finta ite 178.028 do g do uno de 1966
Seque gate ZLÉMOt XODÁK COMPRE a si
ivitígio de. IfflongSe eletIRINOÂMEIROSI itft ILIE1102/110
ZWIRDICicted

i. • Apesfaigodentos em eletrografiat coa use a parkho da Irma*,
•otsg;grítioa•para produmir R eu um meio de greagio• tendo uma impedem/
¡isolante, uma lanem de torga eletrostática correspondente a ala imagem /.

áfigb 1te fg4.748 de dl dê ateiítro 64h 1068
Requerente, GOSET ELOT RIES RIO GRANDE DO SM

Privilégio de Invalides "NOVO SISTEMA DE COXEADURA 1109144¥4 0011 INL)
ERMA8 CONJUGA. DA
.9 A DIPEREECIADIe

a ser grevadao•araeterisado por aospreender meio para impingir• iluso/
Qe ionm distribuído em.forma de imagem espaolalmenta se dite supor/leia /
pàsa proditair uma imagem de carga eletrostülea na mesma, a meio vara de.
aamvolver dita imagem de carga.
délesigioa.se a prioridade dos correepotdentes padidos•doposita•
noalistados
Unidos da Satírica em 30 de abril de • 1565 e 27 de setembro
dos

de 1965 sob nos 432.00 e 402.388, respecrtiyamtate•
Ponto n5 1 do total do 148 tontos alimentados•
rri!

REIVMDIcac5121,

1 - Arava sistema ao oapinadeira rotativa oem sonha eonSugadail
entaramelai, tendo um motor 2 montado sabre um, plataforma em um eji:
mo transversal, caracterizada porque a fana do ditn motor 2 4 trans..;
mitida por una bengala 7 porpenAioular a um eixo 8 dietanoiado, por
meio de um diferencial 5 que aplioa dita raros a eixo 8 paralelo, It
portanto transversal, no qual sitio montadas, de um e outro lado, ali
- ` -imas radiai', rotativas 5, em número igual em cada lado.
Ponto n2 • 1 do total 03 Doutos apresentados.

ROI

• TERMO 10183.233 de 28 d • eetembro de 1966./
Requerente, CEGANESE COATINGS COM2ÁNYWE.U.A./
Privilégio de • Invençãoi COMPOSICIO DE nzusriáNTo

TENDO UM VU
CUDO QUE INCLUI COMO DECANTE UMA RESINA AMINOPLASTICAN/
Reivindicações,/
1 n Composidio dó revestimento tenda tua:veiou/o que ig
alui como ligante uma rezina aminopléstica, caraotorizadd
polo
tato de incluir também um co -polímero vinilidânico, tendo ó citado co-polímero nm AR de doido de 2 a 12, uma temperatura do trane
ei4o de vidra de 2000 a85,10 e um conteúdo do bidroxila
ca de 1,15 a 3,0%, o pelo fato de que 20 a 40% em piso, da rezina
aminzpldática está Misturada cola 80 a 60% do co-polímero vinili n
dénico. sendo o total 100,1
•
Reivindica-se a pridrillsde do pedido correspondento•dg
posit'ado na Repartição de ratemtee dos Estados Unidos da AM/rica,
em 13 de outubro de 1965, sob ne 495.662./
Ponto no.1 do total de 6 pontoe apresentados./

Ft0.t

7/b1.1
TERMO N 5 185.104 do 3 do dezembro de 19661
'Requerente: DUNLOP RUBBER COMPANYLIMITEN/INGDATERRANe
Privilégio do Invenção, PROCESSO DE LIGA& A UM MATERIAL Terrea,
UMA

composIcIo Buszommu./

alludicaaes.,
- Um processo do ligar a um material têxtil uma com..
pOs100.0Iaatômera, caracterizada por compreender aplicar a um'm.9..
t4rial têxtil, uma composição compreendendo um copolimero de blo.
co elastOmero, tendo a fórmula. prol A-(B-d) n na qual A represem.
ta um polimerodebloco.rao olapthero, tendo uma temperatura de
transição do segunda ordem acima de 2500 o um peio moj.scular m6 aio da ordem de 200 a 100.000, 3 6 um polímero de bloco e/estame.
ro tendo um piso molecular Médio da ordem de 25.600 a 100.000 . e
uma tempbratura de transição vitrea ou do vidro abaixo de 1020,
a 6 usindmbro inteiro de 1 a 10; e ligar em crus ou transversal•.
mente 'o oopolimero elaatOmero do bloco, pelo menos ma roga, de
material têxtil./•
A requerente reivindica a prioridade do *arrepende:da
pedido depositado na Repartição de Patentes de Inglaterra. em 7
da dezembro do 1565,;sob o no 51.743/65./
Ponto AR i do total de 30 pontos aproeemtadefal
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intua.ar or-Mteridos primeiros meios de f8rga a fiz de enoviite`trafíii
to influenciador dos referidos primeiros meios de f8rga, de modo a st•
comodar assim a atuação do referido pino, mediante a medo' do reta

rido bOcal, livre do efeito intluencleÃor dos referidos priateiroD use, ,
Los dè :Orca.

TERMO N2 182.717 de 9,'de setembro de 1966

Finalmente a depositaste reivindica a prioridade

Requerentes CATERPILLAR TRACTOR CO. - E.U.A.
Privilegio de InvençãO ."DIREOCO HIDRÁULICA EM RODAS DIANTEIRAS E TRAZEIRAS DE VE1CULOS°

BEITINDIcAcdzs

do Oarraporidagi

te pedido depositado na RepartAção de 'e atentes 'dos Estados ~924
Aa6eiea do Norte, em 8 de abra. de 1965, sob o u 12 446.5860
Ponto n a N. do total de 5 'pontos apresentados,

1 - Macanismode direção hidráulico para veiculo tendo dois jogos
de rodas dirigíveis, um mecanismo de direção hidráulica substancialmea
te identiCo para ceda)ogode rodas, uma roda de direção para aciOnar-

o mecanismo dó direção de um jogo de rodas caracterizado por ufa
altivo ligando uma parte móvel do referido último mecanismo ao mecanje
mo de direção de outro jogo de rodas, a fim de promover a direção .•
gultinea de ambos os jogos de•rodas:
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado.oa
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em aa de Notem
bro de 1965, sob o n2 1489.150..
Ponto n 2 1 do total de 3 pontos apiesentados. •

SUMO Na SphOdo de 31 de março de 1961
Requerentes PENAM I • MERMAN - GUANABARA

DrásWelo de Invenção"COLUNA I INDIOADORA DE PARMO leme$Oge:
5031100-B . RMOMMIMONTo DE vgfouLOS DE ALUODUP
Zià=à2215
.
1 - 1 /001M 3NDIOADORA DE PARADAS DE VE:f.01208 COLITIVOI 28.14
(WAIGN110 DE MOMOS DE ALUGUEIS", destinada á Instalagao em lograesi

mos pilesteos, caracterizada por ser oonetituida por uma coluna vertilei
ocli tubular de a1tura aproximada a 3 metros, sustentando uma caixa 0,

•
d&eeodda, formada por um aro metálico, com duas reciprocamente ides.
tadaa, amigo caos, de material imp emelácido, preferávekento análf140,
Naleo me a do toteR. de 6 pontoa aprecentetdore

tard(0 N a .178.52E de 6 de abril. de 1966
1110-11.IT.As
teqUerentez
NIPBABBIgOAMENTO8
EM campo DEON3ROLE PUA
Privilegie de Invenção
s t ORIFI019 DE INJEÇÃO
13EIVINDICIACtigat

1. 0 Aperfeiçoamentos em conjunto • de controle para orifiCio de ab
Ereg go, ,destinAdo a injetar 'material plastificado de moldagem uiva •
molde formador de artigo, que compreende um recipiente adaptado pare"

center o material quente 'plastificado' meios para dispensar 9 material a partir do referido reolpienteaob pulado, iam bocal de injegIo
provido &tua oriffolo atrav6a o qual o'material, proveniente do real,
gente, pode ser introduzido dentro do referido caldo 6 um pino de egyj
trile do *riria° (citado de uma extremidade com uma distendo atoe:teia
praga° (1) para, fechar o, ondeio de bocal quando opino se cacos.
ao 1)00E41 e (2) para acomodar o fluxo de material atravía o orifielo
de bocal, quando o pino fica afastado do bocal, tendo o pino' uma se a;
perfieie . externa emponta ao materiaal plastificado de modo . que .a pise»
do . do referido material influencia o referido pino a afaltar •me do 0
referido Oriffolo de bocal, caracterizados aperfeiçoamentos pelo 'Satã
do conjunto de contr8le . inoluir um primeiro-maio de drga atuante ddoe
•ristamente no referido pino e influenciando normalmente a ponta do pl.

Olmo ite 1013.03 do Si ifilret90 thi teias
-emagrentes MIEMO CC§IPANZ
~Medo de Znvengit ppaocaso Dfa gate#41

ao Dora c ontacto com o 8.:~10.1?.914

11/1~05

e kfilkie 1"9

*arr
.

#44.4
,

Unten-11~ffigke

Pti coxo iimeo molueo iam ItoinOolk

meRnIGUIEL&F.

1- hoomowle toftnee aMoe mcf4a6be 611ret1W;
mate o, parte de $tieSee de baixei Vitc00244e, avesteris440 P210 gera-s,
gEo dei fusão como uma corrente livre, pondo em amuleto eimultEneamentir

!,..tqatcrlda.s~191..UPA

.114~A

1191£013,190

W.NT.3 4.9.1%
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aanoira gerar uma película em tramo da referida corrente ti and4da, gua
ila &enformadas .de modo que :cefelida corrente i substancialmente asta,
à112.aada contra a rapturaWaanta a solidificação. ••
deildiadica-se a prioridade do correspondente pedia
Vã dopealtddo noa L4.16 arai) de Março de 1965, e 1 da Dezembro6la 1965
gol•os nPg .'4163,582 0 510.01aaraspectivamente.
Ponta \Ql. /2o total de 29 Pontos apresentados.

TERMO Na 177.529 de la de Março de 1966.
laqueiente: MIEM LEONARDO LOPES-Minas Gerais.
Privilegio de Iavençaai • ” MISTURA QUE PRODUZ 0014,1e Venal DE BAQUOIRP
COM VIDROH,
Reiv in di caaã os

la Mistura que produz cola, á quanta, de baquelite com
Vidro, , caracterizada por se adicionar goma laca-900 g,elcool Etílico -/
COO ml, Nitrecelulog e 27 g, Aaatate-deDutila-1120m1, a Acetona 300 ele,
a
aisturando-Se até completa disselnção destes •
Ponto no 2. no total de,2 pontos apreffientddap
Ne 1756177 de 24 de Novembro de 19656
requerente: MONSANTO OOMPANY-C•U..
Privilegio de Invenção l! paugsso APITIPPIaVADO Padd A PRODUOX0 DE nono
DE =MIA Num DE E1AN0a.
ORNO

Reiyindiaaoges

1- Processo aperfeiçoado para a produçko de !cloreto do
rinila, a partir de (*Uno, caracterizado por compreender as fases dee
(a) reagir cloro diretamente com etano,en contacto com um sólido inorgânico finamente dividido, a temperaturas elevadas, para dar uma miets
ra de reagão gasosa,•consletindo ea gencialmante de cloreto de atila o1101,
(b) passar a mistura de oloreto de atila e= de (a) sunto com oxtgf
mio, para o contacto com um catalisador da orgataçoão, mantido aunei tua
peratura dada pari efetuar a oloraaao onádattedalo gToratod4 atlas
et; dioloroetaugoa
(c) cleaompOr termicamants * iikadOratimodla *4 a J09111Pcduldit ~Um
te de vinila e 1101g
(d) reagir etano, 110'1 e onighlo, em contacto com um catalisador apro.
patada, a tempernteraa atanada% para produzi:R ,rasem mistura de reagias.
fama, idagdatiodio ponanattlineate ele Mano * III vara, *ata .
retagis IMMO MAM do ~dato da taaagapeadoto 'depilas' de ditior~
subaNniats de praotesog
áe *aso
wee

(e) passar a mistdrà de etileno e H01 e (d) junto com oxigénio, para Contacto com um catalisador de oxidação, mantido a uma temperatura da.
do , para a cloração ix idativa do etileno daí ate dicloroetano;e
(f) decompOr termicaménte o dicloroetano de (e) para produzir cloreto*,
de vinila e HC1.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido d/
,posiaado nos E.U.A. em 24 de Novembro de 1964,nOb ' gania 413.514.
Ponto na'l no total de 7 pontos apresentadop

*NO Np 17J.355 ao 184 Dezembro de 1960.
Reolsreain: PACTID1 000PORATI0N4MI.
Privilegio da lawençiós . 016PNAFNIÇOADO~ DE Dizeffilidad~su
Dgf DINONOW/0 BúkaliGANDO DITO Ammuma.
RelviudicacEes

1- Aperfeiçoado aparelho de de geldaálb an'4~9111M9
au e warimperretro, como um vapor, de um primearqcorpo de lerdo inaduad
indo um líquido vaporizavel, através de uma barrara, para, un aananio-A
°ano& líquido incluindo dito líquidonaporlavel do Inal Odor 4 Man/
ferido, caracterizado pelo fato de órgãos serem providos papa Med~rt
ditos corpos de líquido sob predeterminadas preianehidroabeta gaina peno
transferirem . calor para o primeiro corpo a fim de vapOrtzre o 14080 dN
mesmo, dita barreira Ceado a forma da ma espaço entre os compondo líqm0
do, contendo sutstaneialmante apenas gás, e órgãos serem providos papa
reduzir a pressão no dito espaço entre os corpos de liquido, a um vaiou
Warpr ao da pressão hidrostetica de dada uMabs corpos •de líquido.
.Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dei
attado nos M.A; em 9 de Dezembro d3 1964,87 de maLo g:de 1,060,04* os.a!
nPaa lag.eap 0 456.040,mospectiv4mente6•
Ponto nP 1 no total de
pontos apulo!~

•i

.

ir5.123 a.* in:de,Maiabre 4, 1.96 .
t eiger.o.t.;!Aransitàjtooroungtro....,
• 4r1V 114.ta da IaV n4 kag nÀC OSO PARA A CONVIMO aORWURADFX OCEPOSZE
I MPUICANWEIgE0 WiTeeADO 19OB14X/DC OCiENSVONGENTe E DE UX !O!~
DO AtoitwARALQUZDA ,NUM EdfINE93%,
' ••
;
.

o Ume oadexa alliatioa eaturada oontendo ~ame &Iam
caos !bom (goros ," Proauga de tua oateliaadoe de inicies,
1 11~ e en Pr.;aowg de nanai° de remia foRtenenta

teia Wawl

&tonos Jia
gRa de
&-'

I• ,
(40~ Wk4

gaivirilioa?se a graoridado ao oorreepondente pe414* "a%
E.V.A. aen 4 de'nale de 1961tooli o na 364449.
••
, •
. ponto ne 2..ne total de 9 Pana0E-aPasaaatd4a.

EleivIndicades

dá um oompoato oleá,
e de Cm htdroperktle

1,4rooessí para a oonversio oohjunto

Oidleamente do saturado no opOxido correspondenti
de pife! aralquile num estirem% caracterizado por compreender o.ocoactd

ao composto olefAnioamentenao saturado com o hidrápáráxido de alfa arale
quilo sob condiçaes de opoxidaçaes.sendo o hidroperOxide ' de Ufa araiqui.
ta convertido no Él000l afa .,,aralquilico correspondente, durante dito co§
tato, 8 .a desidrataçWo do dito álcool gra aralquilic0 para foram. o e•,/

166.916 41811.'de fevereiro de 1965
Requerente, VORD-WILLY3 DO BRASIS G/A. - Bá0 PAULO
PR/W.14810 de InvengSo "NOVO F4080 BI-DIEECIONU ÇOMONdRACuaa 980a .mr.
Q MATAR ' earamutztrza DE VE1CUL08M

URRO Ni

ZEIVINDICAGOE4

km O n498 facho bi-direclonal coa redha6n84 para haapaa ou preto

&embaimento depeteuloe, Caracterizado pelo fato de apimento dixe:"

smaelderbreInento reduzidas, eopeoialmente no seatIdeVerttoe, do 00088,

eduenmoorreapondente.
Reivindica-se

a prioridade

noOLU04. em 7 de Janeiro de

104

da correspondente podido deposig

e om 30 dá Novembro de 104-08b, e

Pente na 1 de tate& 44, 9 ponta opreoentaWat

r; na 414575, reapeCtivamente, bom como de 7de Janeiro do 1967 do padidê

Alui depo4tado sob . •Tá'rmo a 5 166.076,Por ter sido ;ate último ~do

com o

presente pedido.
Ponto

na1:no total

de 10 ponto» opreeentedoth

'r im HA 172.802 de 2 de setembro dá 1985,asquerente: 80CIETi OIVILZ D'ETUDES DE
Prlvilóglo de roc000Roc

CONTEIéU0ATIONIOANN.

fixava rnocEsso pana'A punDIOO

CONT/HUA DE

WIW

004 1460ND83' )Of AÇO OU MAIS ANWOOG, nome np,auvrittmes EAPANELlik
4M

MA 40á ICALIZ400"..

avo processo para funaiçaa Gond!~ de corpos 20dOtk
Loa aa age

ou metais ang logos• por meio do =molde resfriado,caractel

Mio polo fato de sí.fezer girar o molde sábre si mesmo em tOrno de nem
•izo eensivelmente vertical, e de Se . conduzir tunàettO , de alimentawto da
sotailLtuicio sare o moldado em curso do formaRo, num Ponto time

g .eotrfido

em relação 4o eixo do moldado,
Reivindica .-se a prioridade do correspondente podido de.

ossitdo nerança, em 4•

de

setembro de 1964, o 3 de emrço do 1963001.

7.785, respectivamente.
'Ponto n a 1 no total de ia pontes npresentaa•a

ow nos. 987.183 o

-

•

Xehet No 166.40, de t9 de Saneloo,cle 190
•.
Requerente& PORD-EiLLYS Do BRASIL 0/A. - SIO POLO
PrIviliglo de Invento "NOVA REgANDZADI-DIRECIONAnW ~UANÁ 'ARA Pont
WAE1 ESPECIALIZEI/à DD vgicuLow
. -•
amam=
ã, m Neva =pauta bidirecional de sd8uzaaçJA para porta% eepeoiet
monte de veículos, oaracterizada pelo fato do oonoiatIr Ge ume nagoneta*,
U tamanho preferivelmente reduzido, fixada nua suportehde maqueta que ek'
fio' montado, de forma giratdria l por melo de uma haste de oomandó0 zga4
anel de fixação que, por eum'vea, 4 fixado má paina 4nterá0 dm 'Gee e088,
pnv matê do aált1p/oa parafune.

Ponto na 1 do total da 9 ponto/ anreoontodoes
rII
n uoim :11 n1 n10::

amaces:A

T-631,10 N a 169.086 de 20 de Abril de 198f.

Xwevacrente: 11113CFCek

riviléçio deInvençasi '"ebe380 $1GA'A-sEo pUgo-00 eelJC/4001 CIAM:toa
r ..stuu 8ATGRADA8 a .
. .
701vinal,oUgaz

•

1- Um processo para a predugle an :(0WIN&UN O °togado
de amuas seecr edes, earsetesiosio per eesupása9áç ' e'á808a8e . 1oO4Mee 411,-

&mo Na 10.909 de 18 de Mago de 19644
Regnerentál EONS4NTO CEENICAD CONPARY73.V.4•
Priv114gtelleanrengo, • "PROCBSSO PaRL PREMA 009909209 na 90SY0e.
ROR
Releindloadclee,

A. 111 proosese para e prepara/ano rowaneoe condeadad06
MoCtee ifee.criátslinoa de metal . alcalino a?ou alcalino torroteoes~
NeWele porp, RN 91443 godOria0 oondeneade e mma gomPe de ta0,53 goik.
.

,

.,Al

?'

Z"

1M.+ • 14

;

j

t lu

I

'

s ; n

bl ll.o II

uti. I Lá..

iÌ
L_

:.1
5 5 TERMO
5' 1 12. 3-14(5). 61 7;
1. i'dfs ;42-4'e

lano o/ou alcalino terroso, suo reagidos juntamente para formar um EMA
fosfatado condensado amorfa Ru% :opcd.ergAmen,to,;-e P43.0.actd0 . a. labiiN
temporatura abaixo 4k0ApOrAtOraldosli q uididlCaçãO diketOsfatAatond4

;u1::;011961b3

1/equeraiiiet RIICHI AMEMIYA, TAXAM AMEMIYA. e k1a84

AMUA afia Ma

PW~16 Uynngtd itEOVO- ODADOR hAFt° O'

"Y'

'=

nados PR3.4 1M g: '°, )15P' t lffql, WV-cierlte-~a 134e zi r 0;t fé~ 00 4
condensados cristalin0.
Reivindica-so a prkdrldadel,16iOrrespondento pedido tion

al3,:oSatt'a ef. a3 ;d1'J'aO
ue receptáculo, chja parede laterai ktub'uiàr'oti nafta deCisi4o'y'CiiO44
terilado por aludida-parede p reiOn g a-'se perla baiXdpitifluilladaUntà;

sitado noa E.U.A. em 19 de marços 1963, e 14 de agosto de 19e.,401) aae

medo que na sua extremidade inferior há ormA' ou mais abertui ,a para saidAS
do liquido, na face intorna da parede, vertical, disp80-130 uma Pldra11.0

mO s. 266.170 e 301.965, reopectivamente.
Ponto no 1 no total de 19 pontos apreoontados.
TERNO N o 165.301 de 14 de dezembro de 1964
Requerente:FORD-WILL YS DO BRASIL S/A. - 5E0 PAULO
Privilegio de Invenção "ESPELHO RETROVISOR EXTERNO COM CONTROLE REMOTOS

1 ..ovo

dado de sallencias ou partes onduladas, Convonientomonto'diotanoláas
Da foco interna da parado afunilada-h6 tamb6m ealiOnOiso OU partes endly
lados desencoetadas para o Assentamento do saco.
~to n o 1 do tota1 do 3 pontoa aprosontzd420

PECIALMENTE PARA VEICULOS
RCI NDXCACOAR

1 - Espelho retrovisor com controle remoto, ospocialmento para Vai
CulOs, caracterizado pelo fato de consistir em uma unidade tranamlosora,w '

iá

de comandos, unidade esta colocada no interior do vm vofculo.
Monto n o 1 do total de 7 pontos apresentados,

SERMO No 154.278 de 31 de outubro do 1963
Requerente: LUIZ JOSE DE SOUZA - SX0 PAULO
Privilegio de Invenção: "NOVO TIPO DE FERRAMENTA PARA PAUR PUROS ÚR

CHAPAS Em GERAL't
REIvINDICAÇOES

1 - Noyo •tipo de ferramenta para fazer furos em'chapas em ga,

:011, caracterizado por se formar . de•uma haste maviosa na parto suporâ
SERMO Wo , 163.706 de 26 de outubro de 196

pr, tendo internamente uma mola helicoidal que mantem para fora, dw,

SXO PAULO
glequerente: FORD-WILLYS DO BRASIL'
"DISPOSITIVO
DE
ENROLAR
CINTOS DE SEGURANÇA, ESPEPLO
privilégio de Invenção

Weferida haste, uma ponta que serve para centrar e expelir o•rater1.0
al cortado-das chapas em geral, de dentro da . ferramenta de cortO•pWR

&MENTE PARA VEfCULOS"

priamente dita.
AEIVINDIcACOES

Ponto n2 1 do total de 2 pontos apresentados,

5. g NOvo dispositivo de enrolar cintos.de segurança, especialmente
para VeSculos, caracterizado peio fato de apresentar, sulbstancialmente,M

&ormato cilíndrico, contendo nm, corpo tubular, e um manca de eixo fixe Ç.
duma das extremidades de corpo tubular,
Ponto n2 1 do total de 7 pontoe apresentados

o•.
WERMO No 103.746 de • 15 de julho de 1958
Requerente: CONSORTIUM FUR ELEKTHOCHEMISCRE INDUSTRIE S.m.b.ff. ALENMA
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO DE FAUMICAÇXO DE CM.
•
POSTOS CARBONfLICOs"

ogruNÁcácms
Aperfeiçoamentos em prC,cesuo de fabricação de eomnostos édrbo4
nilinos por ox1ração dá hidrocarbonctoL

r"citidop OMfnloos, ser, que •

haja alteração no minero de átonos de carbono presentes no hidrocarboneto

NwJ

4

•,

f

4k4S

"Citiáltd-fare...17

"
Modo de 1971 2359
---.~413TEMP~P~ei

n"'

,

I

eartMi 9~cikagasoieimão peia MS do €4 pOsi em aceitem aileangdpideadadeC
/aturados oleffulooe e oxig gnio t com aolugges KUOGGGI GOAt000 OGGpOlteee
40 metais do grupo ,da plagna ;Q pais .de metais polivalente% nem Com Inek
de tlalogeAnao, a signa tompora;tura ate 200 00

e sendo a quantidade de tino de:

italogeneo presontoo • aeArca de 60-90% do valor que se obteria a todos e8 0,
;eu: gran'do °Maçãs estkel.
gale matálicas estivessem prosontes
ul,to, como balogegatos
finalmente, a depoottante reivindica a prioridade do armitatipaid610'
tê pedido depositado na Ra partioac do Potante g da alcunhe otta,f do $;,,lbe
4e 1957.
. . Ponto na 1 do total da 7 pontos apreeentadde.
alaNO Ni 180.008 de--.303do maio de '1966'1
Do Moa
80CIEDIDS• ISDUSTRILD
avatorentet
6

. s.

.
8*8 TORODÁTO D/ TE= $/l./AIO uno./
(trivildgio. do InvenoIos sou ~um) uso DIÂNOMADAIdd.
44014 tonaiTAE 7424 n881m pio 1 coaszsátoo./.
Reivinelesa.s1(
. Moa mama de `arfe do•caseoaddri, do amole lee,
tiniii.: ► 1 para massa de pás e correlato% 'caracterizada por
ame ser fechado em fama de elipse completa e, eu, voei de
eiroulo Ga ooncordancia bom Broa de elipse com arestas GiVipi
curvas, sendo que o gargi &w
•
eu arredondada, com abas reto*
4€ asr plano ou helicoidal.; e cubo do garfo pode looaltesee;eal
tara doff areei onera eu num doa areia maiores./
Poeto ne X de *ata os r pontoe argegatosati

Rala da. 1;46,
Rtiquesontee
ONNERAZ AT.ONIO nrcoap attaimut.a.
PrivalAgo Re' Zangãos RaP1 PEIÇOANER0 , 124 aPata22
assam doi 421494308,Vrivio ui

SeivindioazZol

3

'
!

6.. Aperfeigoasonto em apa relhe de separação,
para aspo
us primeiro componente fluido de uma mistura fluida do pkbugro som.
ponento fluido de um segundo annp onente,oaraoterioado por compreender eme
oonáuntot uma !Olha de membrana semiparmehel t meios para suprir a mista
ra fluida sob prado a um lado da dita falia de membrana, parai
tinda
te lombrana, quando em contato com dita membrana fluida mima de uma oea
te prosa% passagem do prima do* oomponents fluido de dito lado para ou.
tro lado enquanto rejeita passagem do uma alta porcentagem do segundo.,/,
eaceponente, a meios de sustentação de membranaom contato dom dito outra.
lado• O dita :Olha de membrana o porporoioaando suporte para o mesmo pau
ta evitar deformagio ff.sica irregular excessiva de dita falia de maabrank
de dita :troado de. entrada. de mistura ¡Uni% p roporoionando também
tos meios de . sustentag go de membrana uma I& passagem de fluxo no sem e/
plano. para fluido que passa através de dita membrana o que inalam um e.
feltro poroso • de fibras,tendo uma porosidade e'borta de peio monos 10%,
Beiviádica-se a prioridade doaoreo spondente pedido de*,
pw.Alizes nos ga.1.4Ce em 25 do Maio de 196504 o n a, 450.719•
tonto n a 1. no total de 13 pontos apreeontaaoa

mo sé iTt.768 de n. da • earee•dei 1968.e
esquema: NO-DO 00141010 Je XXDOOTRUUMOvinopoo poxixmãe

tmol./adsámio"
-Privil égio de InvaCaa +.+Ar 9R 0~ i' ~ume 5u~xligN,
DA 40 )4 exxximme,/.
Otvindiceadeed

ce, protetor para manuseie 40 gatanha de Ap . e
- ;amilara, earactsrisadà Paio faie de•oe. &pra gana/ per um a e
;arredei, . canstituide ai par dor abas' vortlodis e airldAlgatela .
de mola lanaitte~ dateoi '
.croatalmente 'entra si • Lprividewe
. .
a pressionar *a bardas inforierei entre sal
Ponto ot á. .a*. tatal uh 3 "Ontem aGGIN0404.944
4* *Ode

Uaná 2a 17.745 da 22 da traio de 1966.
.
&quarenta wrrule OHENICAL-RUSSARCH CONpAn =MD, (VOUS )
Privilégio do Invengo: a PROCESSO E DISPOSITIVO-PAU •OUMULie TgmOonle
RTAfflreinINCOALIMMADOENGOUTINUO".
-ááliknâLgação.
,-rroccsso para acumular vim/lorde/emento um fioaliacia..
taad em oontànmo , por ooasao de um rompimento ou da uma operagro do su.:
botituiçgo, notadamonto na fiação ou bobinagom a uma velooldabo superior-.
a 50 metraibinuto, caracterizado' pelo fato do adasalar tempOariamonteme
fio em Uma dnioa camada de aspiras adjacentes obre uma bobina @ do amarrar
eventaalmente ao duas extremidades do fio proveniente do rompimento, de ao
olear de :avo o árgo •de enrolaiente n UMavolooie 414 sUpolor 4 deánolda.
do de alitentaelO do fio para ãe 'sdri¡Oliifas oaPirax.aoumuladat'desabsarn
ler pana, a
t da: a auagti4Cie' de fio.qa foi depositada a45:4rioa ba t
.
•

sr,R

k545ie Winta-fetra 27

. . 441111111111nerffir
, ,
g

g

e da traz ar de vo ;.•0eidedo do Or o de CAPalsEentS'itfeltnaid112
%lo de alimentagSo do fio.
,
..-4
Reivindic2-se a prloridado do correspondam° pango ac.
ouitmdo Da Pranca, sob o n 18.129,em 2¥ do Enio do 1965.

nina

a

Ponto nA 1' no total de 3 pontos apresented0C.

/‘ãci'isàpendente ã rci'sed externa inferior deo Vâvulas de aafddp teniW
Linda lhecr4ta uma gachota elástica do apodo o vedn o ds attremidade 15f

g

torior

g e dita válvula de sarda, a i na extremidade inferior do tubo ”ig.

g

!

O Gs 2

g

Vertical rósea externa onde se re ula livremente uma luva netá1lca,dOmj
fiada na face inferior de projeg o laminar anelar que diminui o
seu dig;'
potro externo do tubo superior ou inicial de sif o qualquer, havendo
trp a oxtremidade inférlor do tubo vertical do acoplamento o o
interig'
luva Mforior, apoiada na parede anelar, uma sacherta olâotica do Vef_,
(Caga%
Ponto azo 1, ao total de 2 pautou apvonentaem

g

xiSzf,t

gt,,\41

n11

F10.1

F 0.2
COM%

AA

2)1220 NO 178.191 de 25 do moroo'do 1966./
&Tu/rente: SILVINO RODRIGUES DOS SANTOS./ SX0 PAULO./
Crivildslo de Inveng4: APARE.00 :PARA DESAXASSAR CARROÇARIA

Da

CARROS 21RUENOSJ

-

..Aparkinu para desamaspar carregaria de carros pi
Ipet02, caracterizado por se 4rmar de um calço (1) com eixo/

$ t 'iSA •-r=r3.
•
•

til; S i

0. tft

Wosqueudo,(2) e alavanca de dão (3), eixo agoOle es deslocando
Em um travessão (4) com as haetos (5 o 6) pendentes em seus e3

22E20 Ni 177.767 de 11 de março de 1966.f
lite uerentes NO -DO COMERCIO INDMRIA DE dOVIDAD23 2)0106:11.TCAD

tramosak

tTDA./sIo

Unice Ponto aprocentedo./
•
a

q

Yrá.sil6sio de XnvoncZof

•

1~111.1114110~"..

:MISTURADO DE SALADAS.,
Reivinaicae5222

a Cm miettu:ador de atuadas, caracterizado pele iPm
to de se apresentar: por vareta horizontal de relativo oomprl m
3.

.11111~31115:--

Mento e que arqueia-se em uma das suas extremidades formando /
manivela com manipulo, sendo me ao extremidades do fecho be m
gzontá aso providas de pequenos mancai° para serei; inseridos))
=reentrância° diametrais doo bordos de uma tampa em forma do
recipiente.)

Y

` SUMO NA 166.593 de 23 de Setembro de 196k.

ont o /I R 1 do total da 4 pontos apreeentad00.1

.tçkwr.9

Mequerente: TINSLEY &VIMOS S/A.IND0 DE MEDITO DD CHUMBO DMALDIe
UOPUDENTO,DDVIDVULAB
iPrivilégio de 'avoado: °NOVA EXTBNDX0
SAIDA 2 SI2U.S0,
Meivindiceolas ,
1-Nova extens1Topara acoplamento do valvula do oda
e sitlies ) constituido por um elemento metálico de acabamento condizente
som o acabamento dos metais que conjuga: tendo roscas o luvas com parw•
dez sextavadas, oitavadas, recarti/haise ou 'semelhantes, caracterizado/e
por se constituir de um tubo vertical, de comprimento e dlÊmetros adem/

g

a puados, dotado de dilatação superior langeada ONG r$som iaterM soltei

mamo m177.514 11,1. 3 de Marco dt 1966./
tewACrentc: ANTONIO DE ALMEIDA rátualied ESTADO DA (ANAFARA./
1rivi1ia10 de Inventei Novo mild OSITIvO Ed.ACEODEDORR$ itoOn4

p

Reivindiesci.0,/
3. - n e diapositivo em aconeedores elétricos, cons•

y

Mato de

obturado numa extremidade:
' titulas par lua abrp0,011Inarico%co;
' por uma ogiva furada para pasaagan'do0 fios do ligaatia h tomas
elilierioa, caracterizado por ser provido internamento, doam
Oarretel para enrolamento de uma bobina, de uma lâmina do coma
;ato o de uma barita clUndrica alojada num tubo-guia introduzi
. & num furo longitudinal do carretel quo serve do alojamento G
Ama mola espiral atuante sabre:a dita haste ellindricae O poe
epresontar una caperexterna no antr.° extremo do corpo, para
Onoobrir o contato ostro a dita haste clUndrica o a lamina d9
atOntatod
ante nfl 1 do total do 3 pontos aPropentadoomf
414' ‘`2497;

if

7
•

.r1•7
• 2?

10

fko

1.» /A,)
zi:

vago Iro

165•.351 Jo 21 do julho 03 19n

&guarantee PANDOISI SCHINELLS LIDA, .

srç píso

aSiViUoia de Inveno "SOVO An1ia0
A

REIVINDICAOES
1..• "NOVO ARMXPO:0 ", que se conatit2 pa y corpo do m6vol obstar
Calmante clongcCo, o caracterizado aeasholalmonts par ser dotado do
ala prateleira intorra zuperior, coroz.ao dois csnpartimontos, o inforj
or bem amplo para alojar vuosorras, puSwkr3s, enceradeiras o antrazes
pelo fato ainda do 1C3ic abzine da citsa pratcleira, o armário dispu2,.
de uma base suporta 2C7; recortas o eaeo)nos para ratenaão das pontas en
dos cabos doo utcnailios; pelo fato sAo .1 .:,.0c psrta 4o armário possuir
anternaranto, igas hazos royel=n:a
Dureza:idas do modo 0,
comporem vaus do di g cr2ntea proZs g=c, o Co tnA eanoiraprojatalle
ditas bases, a sonecoivo.-.
-t-r:'o cojaza coa o amplo oa3nO
timento do arnAr/o,,
Ponto n o 1 do te:::21 7a 2 rset,.::

MIMO NO 1650999 da 51 do dezembro do 1964
Requerentes PINTURAS /PIRANGA LTDA. - S1(0 PAULO
de•nVengSo "PROCESSOU REVESTIMENTO IMPERNEADILIZEN1114:

OlUomiToW
,PEIVIND/CACUE4

® PROCESSO DE REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE DE OLUOD4T00, 08294
torizado pelo fato do processo consistir em inicialmente limpar totais
Unta a periferia de um tubo (do tipo habitualmente usado para saldas&
petróleo do rospoétivo poço) aplicando-ihe jatos de areia; a seguir es,
oolgs.-2.0 em todo o contorno, com uma camada de um aglutinante cOnvonol
crua, o, antes da secagem completa aplicar sabre este uma Camada uni
Suma de pedriscos, pedrinhas e ou similares
bato n o 1 do total de 2 pontos•apresCntadose

do 18 de Fevereiro do 1966,
Requerente: Ia runs IIMITED-Inglaterra.
Td.vilOglo d0 Invenção: "PANOS Ni0 TECIDOS E PROOSSSOS DE FAZER CR 1,1

ORM° BE 177031¥

rPtra N 2 176.698 de 27 de dasembno • de 196;
Regue:g ente RUf RONDA - 8 g0 PAULO.
Wrivil6gic de Invenção: "NOVA. E ORIGINAL ROT

C6

0251112117CAR*,

REIVIIIDICAQOES
pevin4icacoes

1 ' Dm pairo go tecido ,caracterizado por compreender, rEgii
tola gibvona quo contém uma proporção do polo monos 55d, de proforeinsl
?O% ou mais, baseado no pÊso das fibras, do Fibras coupOsitao, cola thag,
proporção das fibras ao esténdo atravOs da tela em planos normais 011
substancialmente, normais Ég: asperf/cles da tela o fibras contíguas
que estão ai firmemente unidas adosivamonto , empontas nos quais es
ao em contato pelos propriedades adesivas do commonentepotenclassu
"- adesivo das fibras compoaltau
Reivindica-se a prioridade do correspondente pando &Z..
citado na Inglaterra, em 20 de Fevereiro de 1965,sob o N a 7k7/6Y,
Ponto ro 1 no total de 15•pontos aprosentadom.

1 - Nom e original bola como:mimara ao ar, woo ao cawastedsh
OccZnWlrente por ser'oonstituida de uma grarta (1) dó tourraolla ou
atilar, totalmente vedada envolvida por uma camada (2) enforma de go soa de plástico colorido, tendo em seguida uma eutriN camada (3) do.p1d
tico tratincrente com decalques (4) eu deeenhoc aplicados na, ¡atts dera

Urus.
",,nto me 1 do total de 2 pontos apresontgos•

DIÁRIO OfiGIAC
Ne= rt178.031 de I§ Me dinambre.il 190,W
uslído pahOp
crentes ILAVIP BAffialail mu
!Mikis, da. lasearlee WTO TlE.O . DM 5.~4,PM4 Nikon -. Ide ,!

• Uai,- j-iiejwoïdn

f

Éta.

tvt
— , ,'NsL"sUgj
1 a %ave tipo do • tompa pari: fremia' má girai, ow4a,
sleeterieade polo tato de, sendo fornidodoa, fitta N:
ginasta *a material pidatico, compreender uma capsula oillig
tMie Prorgt de roaque emonto interno, cano eia destine k mai"
pio *aboca/ rooqueado, ou enno de uma aaliSnola intuas .9.81
Fe encaldval sob e usual alargamento entrem anelas de• de. tiil
)orninado tipo de fruo*, odpeala Gota de ou3a face superior atei
lientemse central e arialátento vis penoso oilindrioe, coa va 01
.trecho' ~gado inferiormente para o interior dela, dito9
meigo seguinde-oo ainda por um cabeçote extremo auperiorifea
ene se alta, tendo diametra astucio igual Ca 1401r0OLente
VA • diketre interno daquele, de qual 6 agasto per t41,Ç
kC Mamas e reenteknoia anelareel
lenta ao 3 4e teta de 3 pastai (Mpreeifitm6SSd.

O . "rte. I • /4
.
hei 171.192. da ge.de raiareis. dell*.
wenatellailite ÊGISONDIZL 11011r/RÁ . ao oglá
~go te imo* .08aturauta PRA 1103Mill~
'"-----*".11~1agat I
ntíse
g
twi
iiNiffin
g
s
g
ii, ' diNg PARÁ vetamos at affliPi
nt NEIWSI
is se r apessentar em tubo olltadriec de wilatita tiosabiltdok• IMO
Ido. • suo pela etta extremidade inferior emalara* poli Rem• (161
ta de um pedestal de apoie podendo gires sa ~toe CU aussagzi
píneo O* paio lado superior poso/ adreaselliseleido diasselog de
• sePosgodas a grasnas eis t40 oestelkeY"Rir fnigelle4
,..
.

Én.
•

t

isatM O g ga fatà‘t

lie 4Pule* 41~4 e'

fi

3.79.Tt4 ao 13 ai denorauto da 1163./
'tc
814. oaamizágo Nunoiráli Dli f fiDDRÂÇfilft 4000
wiwoutolodalo uno./
Privilegio de Invenção: NOVA DISPOSIg0 NA 1.7m01.4 De &OU e:
aeltserantas unas

eintalÇ RaelPrETS3 211321009,1PRAOCOS REOMMTS3 MIMA c•
206,
ISM MOSreeklICLi
•
RoivindicacWea."

Nova disposição na Cindia de 'Mi% cairmo, eg
ifiptentea plintioos, frasco& e recipientes correlates, ea ame

trairias, caracterizada pelo fato, ea um ou em al gibes os iate ot:
sais da ohavata giratória, que servo peca destacar a tampa ti
reoipiente, ou em qualquer outro diapositivo, inclusive no »ri
pio corpo do reolpiente ou na aba do nua tampa, ter estempaft
Ou moldado, por qualquer prociaaso, furo ou cavidade transvie ís
Sal, de relativa profundidade, na qual i paseivel de 631.011MEW
um dom vitrina pinos: moldados ao longo is tira flexisfo/j
eu do, do pldatioo ou materiais correlatas,/
Ponte na 1 ao total do 6 pontoo aprosenteloset

98, em

991{0 de 1715.640 da RS da $eneiro de 19kniet
àeager
entes Off =R= DIIVAL./81.0 PADZO0
CakkiiitMO /
rrivil4gio daInvengZo, Otla TialPà usantrra
IIPLO Menerf0.0
.. $eivindioadOes4
a
is
tampa
neradtica para garrafas da duplo issoun
i ah tr
Malte, Caracterizada por uma pega gond:lamente ollfadrioa d.Q
"fistéri el eldetico tendo ao ouso proa.' delgadas e apreeentendê:
ilastralmante e Pela parte inferior da cobertura uns progeotta L;
1011iadrica adaptava]. na b8oa da garrafa indo dotada-de uma i•
gel coatorainte pie se eleja proasionadenente as eis:Meta aro of
%ao' adotaste Mas ad,/aetnotes da:Uca da aRITS&CPS :
• taco punia apreientedoe,
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TERMO No

. 180:415 di

Maio de '.,71

!

15 d• junho do 1966

nivinicAcesp

Requerente: FRANCISCO SiLAN. SX0 PAULO
Privilegio de

Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM

BOMBAS ASPIRANTES E IMPEN

LENTES"
REIVINDICACCE4

1 . P APERFEIÇOAMENTÓS EM BOMBAS ASPIRANTES E IMPELENTES", carae.
. -,.seda por uma mangueira de material flexivel e elástico, resistem.
te à brasão e corrosão do liquido a ser bombeado, dotada, em ambas as
extremidades, de um flange circular vulcanizado na prtnaria mangueira,
a

qual 6 oprimida entre o flange da bomba

e o

flange'do reservatório.

OU tubulação a ser unida; dita mangueira deixará a forma circular nu.
ma extremidade, passará por uma forma elíptica na parte central e voa,
tara à forma circular

na

1 Aperfeiçoamentos em suportes móveis do gabarito longitudinal.
:para aparelhos de reprodução, caracterizado pelo fato de que os lados
do referido plano, servindo de guias ao referido carro portador do ga
banto, são elásticamente envolvidos por roletas providos no carro em
tua e no outro lado do referido suporte, p que suprime qualquer folgadurante o deslocamento . do referido carro.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dg
1ositado na Repartição Francesa de P atentes'sob n o P.V,.32.195. em a

de setembro de 1965.
Ponto n o ido total de 6 pontos apresentados.

outra extremidade; esta mangueira pode ter n

Fig: 1

duas ou mais nervuras na parte externa, sendo que uma Ou mais ficare -

12 14 19

fixas na carcaça e ont'rwou mais, na parte móvel da bomba (rotorl,
Ponto n a l ' do total de 3 pontos apresentados.
,4,1

--3 7 11 b 21 22 1 20 2
184.873 um. 25 do novembro de 1966.1

TERMO Ne

pequerente: STANDARD ELECTRiCA S/A./ESTADO DA GUANADARA,/
Privilegio de Invenção: MECANISMO DE ALIMENTAÇÃO./
• Reivindicações. /
Um mecanismo de alimentação para um sistema do ex
trusãd de alta

pressão

hidrostática , caracterizado neste pela

câmara de alta pressão ser fechada por meio de uma unidade de
2BRM0 Na 182.753 de 12 de setembro de 1966
Requerente: CATERPILLAR TRACTOR CO;- E.U.A,,

. vodu-cio atravésda qual o lingote a ser extrudado passa, semen
.te livré pap a mover-se quando a pressão fera da ditei câmara de

I Privilégio de Invenção "SISTEMA DE SUSPENSÃO PARA VEICULOS PESADOS"
'

Sistema de suspensão para veículos pesados, compreendo um eg
ganhão tendo um corpo e uma unidade de trator, um pino 'entral entrai
1 -

entre o corpo e

o

trator consistindo de'partes telescópicas contendo-

liquido sabre compressão sustentando o peso do corpo

a carga no meg
nO, o dito trator tendo um sistema de suspensão incluindo montantes n
do

e

tipo de câmara de gás telescópico, caracterizado por meios que Ou

Yam

alta pressão, na vizinhança imediata da dita unidade de veda çláo fax: polo manos igual h pressão dentro da dita câmara de

RRIVINDICACOEs

quando a carga provoca uma elevação predeterminada na pressão de-

alta

pressão; os primeiros meios sendo dotados para controlar/

a (14.ta pressão fora da dita câmara de alta pressão; es,segun dos melop sndo dotados para mover o dito lingote na dita cã j prossão./
Jmara de át a
Reivindica a prioridade de igual pedido .depositado na
Repartição dé Patentes da Inglaterra, sob o na 50.743/65,

em

de novembro de 1965./
Xonto n2 1 do total de 15 pontos apresentados,/

/iquido do pino central para dirigir gás adicional aos montantes.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado .

aa Repartição de Patentes dos Estados Unidos

da América,

em 21 de

se-

tembro de 1965, ,sob n a . 488.985.

h

Ponto n2 1 do total de 5 pontos apresentados.

#". .74 A:.
Ji~.\
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-811107"-

t /3-

24

2;r4e,
14

"
3/

_-AMO IV

TERMO Na 185.n67 de 21 de setembro de de 1966
Requerente: ETABLTSSEMENTS A. CAZENEUVE FRANÇA
Privilégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM SUPORTES MOVEIS DE GABAR
• .
,
TO Lonft'JnINAL PARA APARELHOS bi2 ilEpabDtrçxa

Q

37/PPLY

/5

185.0111 de 1 0 de dezembro de 1966

Requerente: N.V. PHILIPS'GLOEILAMPENFABRIRKEN - HOLANDA
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A CANHOES

LETROnicos JÁ USO EM TUBOS DE RAIOS CATUICOS"

Maio de 971 2597,
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perfuração é fechada anteriormente per um nip10, dotado de passe
ias central, ao qual é' passeante. o siso cursor de um embalo, cuja'
extramidade • i mantido, quando em posição em posição de repouso,.
pressionada por uv a mola abutre; a dilm; passagem de menor dirime-,/
tro•prevists no funda da perfuração; eendo que, pa.eitremidade,/
posterior ou externa do dita eixo,. 4 Mantido articuladamente um
pequeno braço em forma de alva:loa, cuja extremidade posterior es oferece arredondada e quando . deelecadeo para cima, assumindo
a posição horizontal, provoca erretração do embalo e Consequente liberacão da passagem dogée,
Cuia* ¡sento apreaentad,.

TERMO N a 179;148 de 29 de Abril de 1966.
Requerente: DANA CORPORATION-E.U.A
Privilégio de Invenção: "DISPOSIÇÃO DE SINCRONIZAM PARA TRANSMISSÃO
DE MUDANÇA DE VEDOOlDADE".
PeivindicsON°
1-Disposição de sineronizaçao para'tranamissão de
mudança de velocidade do tipo incluindo um eixo de entrada, um eixo
de saída, e um acionamento de relação variável seletivamente centro
1áVel entre ditos eixos de entrada e saída, Caracterizada pelo fato
que na mesma uma embreagem seletivamente operável fica providenciada para ligar o eixo de entrada diretamente com o eixo de saída durante a mudança da relação de dito acionamento de relação variável,
sendo que nisto, durante a mudança de dita relação os eixos de entrada e saída • acoplados diretamente entre si para girarem com
velocidades substancialmente idênticas, e a energia cinetica no dl
te eixo e entrada é transferida diretamente para dito eixo e sáida.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depotitado nos•E.U.A. em 30 de Abril de 1965,sob o n a 452.206.
Ponto .me 1 no total de 10 pontos apresentados.

TERMO. N a 180,022 de 30 de Meio de 1966.
Requerente: GERARD -A. PETERSIF-E.U.L.
Privilégio de Invenção: "DENTE E SEGURADOR DE PERU PARA
COMPACTADOS'
s
1-GC dente substituível para ceveçto de terra para a/
penetração e escasnso feito explaliio de solos quebradiços com-/
pastados, caracter „ando pele fato que ele tem uma parte.proxi-//
mal tendo superfícies largas, planos de cime e de baixo e cantos
laterais substancialmente vertias , fino a converge:ido para 47(..
trás e uma extremidade tranaversal, dito dente tendo uma parte .
distai, e superfície de cima de dita parte distai formada com -/
uma espinha substancialmente reta estendendo-se longitudinalmente
inclinada para baixo para cima, os flancos de ditas superfícies 4.
de cima de dita parte distei em cada lado de dita espinha sendo .
cOncavos, a extremidade da frente do dito dente sendo truncada
quebrada, os cantos letereis.de dita parte distai ficando aubsta£
cialmente verticais e num plano Convergendo ' , para a frentes para
tir da largura de ditos cantos laterais de dita parte proximal pl
ra dita extremidade -truncada de ditm parte distai, e fundo de di.
te parte distai ficando suba-Ca/altamente plano; e um segurador dor
tendo uma reintrdncia faceando para a frente substancialmente eme4
plemetOr comudits parte proximal de dito dente e tendo paredes de
cima, do fundo e laterais numa proximidade rente com as auperfícit
de cima de fundo e os cantos laterais de dita parte proximal, res.
pectivamente,
•
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedida ma
positado nos E.U.A, em 7 de Junheo de 1965,sob o n o 461.962.
'earit'o no 1 no total de L0 pontos apresentado*,

TERMO No 185.069 de 2 de Dezembro de 1966.
Requerente: GEBR.BORLER & COAKTIENGESELIsCRAFT.-Áustria.
Privilégio de Invenção: ',PROCESSO PARA PRODUZIR AÇOS DE remam
FACILITADA".
joivinaicacras
'1 -ProOes00para fabricar aços de usinagem facilitada'
oarae6erisado pelo fato de que, por meio de um material pre-TMbri n
cado feito do desejado aço, que oont‘m, pelo menos, ui elemento de
liga, solúvel em aço líquido e capaz Co melhorar a aparagem, é pri
duzido, polo processo de refundição de eecdriert elétrico deprocen
seamen.io e um bloco sob emprego de uma esodria que consiste em 14a 40% de Al 203 , benrcomo em éxifto de metais alcalino terrosos, prg
ferentemente, CaO, em quantidade entre O a 4096,,efou ta 010 2 ta n
quantidades entre 10 e 70 yg i, eilda, em â0 a 30 % de SiOesob a
condição de que, na presença de óxidos de metais alcalino terrosos,
o teor mínimo de SiO 2 importe em 1,1 vexes o teor, de dxidoo
tais alcalino terrosos, e ainda, que a soma das impurezawlinevitd n
veio da esectria não ' ultrapasse 10'96.
Reivindica-seaprioridade do correspondente pedido,
depositado na Áustria, em 3 de Dezembro'de 1965,sob ó no A 10870/614
•
Zoato mA 1 no total de 8 pontoo apresentados

•

e
Á9,

FIG. I

A,

JIM,/

2596 Sexta-feira 28

Di"RIO OFICIA'L

(Seção III)

Maio

de

1971

dada por ddio de um agente escolhido no grupo que consiste de cianureto.
tri-alllico e acrilato de glicidild.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado nos PJ.U.A.em 31 de Março de 1965,sob o n v 444.412.444.417 e Wh.

377.

TPRED No 173.378 de 22 de Setembro de 1965.
Requerente: FRANCISCO ANTONIO MELÉO= ESTADO DO PARA
Privilégio de Invenção: "MeV° MOD2L0 D2 SALVA=VIDA INFLAVEL".
PleivindicaúieL

Ponto' no 1 no total de noptoS aDresentadod

TERMO NÈ 168.585 de 5 de Abril de 1965.
Requerente: D •RNELES ROMUALDO DO NASCIMENTO-Guanabara.
Privilég io de Invenção: NOVO MODELO DE CAMISAS OU BLOStEf

1-NOvo modao de salva-vida inflével, caracterizado pelo
Lato de apresentar a configuração geral de um blusão ou blusa esporte
necessáriamente desprovido do mangas e golas ( a fim de-proporcionar.

RSPORTE°.

ampla liberdade de movimento ao utente, tanto em uso comu qnnto imerso n'agua) podendo ou não ser provido de meios para o abotoamento doo
conjunto ao corpo e cinto de ajuste.
Ponto na 1 no total de 4 Pontos apresentados.

RekvinficacOes

1-118Vo modelo de camisas ou blusiloas esporte, carac•
terizado por compreender essencialmente, duas partesrinteiriçaa, .
feitas de fazenda, que poderá ser de brim, de limb, de popeline .
C semelhantes, sendo preferível de fazendas lisas, possuindo a .
parte dianteira uma cavidade, formada na cavilha do pescoço, pe-4
lendo utilizar-se preferivelmente 2 pares de premei:ias, e tendo a
parte inferior um plano lisa e horizontal, evitando a exietencia
de abertura contínua como modêloa manais.
Ponto nv 1 Ao total de 4 pontoe apresentados.

f1-3.1
TERMO Na 179.887 de 25 de Maio de 1966.
Requerente: HANS PETER FALA-São Paulo.
Privilegio de %avença(); "APERFEIÇOADA EMBALAGEM PLÁSTICA

PÁRA

rtour-

DOS EM GERAL".
Reivindicações

TERMO Na 182.797 de 13 u. setembro de 1966

1-Aperfeiçoada embalagem plástica para líquidos em,
geral, que se caracteriza essencialmente por ser provida numa das.en£
tremidades de uma válvula (1) conatituida por um canal (2)formada por
dois trechos (3) impressos pelos doia lados da embalagem sendo o tr.-.
Oh° (3) eUPeriOr provido de pequeno corte.
Ponto na 1 no total de 2 pontoe apresentados.

Requerer ,t BULIU & 10RCOM MANUFACTURING LIMITO - INGLATERRA
/eivilegio de Invengão:"VÁLVULA DE NEO-RWRNO"
REIVINDICAM.,

% Uma válvula de não-retorno, caracterizada pele tato que • ola compreendo, ma combinação, uma parte de corpo na
qual fica definida uma passagem de fluxo,-um assento definido em volta de dita peonagem de fluxo, um membro de fechamento dep.
lizadaamats Montado no dito membro de montagem e meie.•.14U aos para impelir e membro de fechamento para o contato com dito

:Monto.
p onte 01 do total de 10 pentbs apreadiCadol..

2

TERMO Ne . 180.131 de 2 de Junho de 1966.
Requerentes METAIAIRGIOA YANES LTDA.-S.Paulo
Privilégio de Invenção: "NUAS DISPOSIOES EM VÁLVULA DE TOMADA
BR OU PARA BOTIJOE5. DOTADA DE REGISTRO DE PASSAGEM"
•
peivindicaçOes
1-Novas disposiçáee em váivula Ae tomada de gás para/
botijOes, dotada do registro de passagem, caracterizado pelo fe/
to da parte inferior do corpo da válvula, em forma de copo , - IZ
apresentar um alargamento de espessura em um ponto de sua pare-/
de de fundo, na forma de uma nervura redial,na qual é praticada/
uma perfuração horizontal, penetrante pela parede lateral da pp/
ga, perfuração seta que apresenta em. seu fundo um pequeno trecho
de menor diasetro que é comunicante com . s. passagem vertical de entrada do gás, tendo ainda uma segunda abertura na parte superior, e junto a sua extremidade anterior, a qual é comunicante -

L-2

coa a cimeira de gás convencional do aparelho; sendo que, dita-.0(
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Reivindica-se a prioridade da correspondente pedido depositado
Repartição de Partição de Patentes dos Estados Unidos da América,

de

maio de

1964, sob

ng .

na-

em 07 •

365.648

Ponto n g 1 do total de

7

TERMO 11 2

Maio de 1971 2895 3

)68.581 de 5 de Alril

de

1965

Requerente: ORLANDO RODRIGUES-São Paulo.
Privilegio de Invenção: "CONJUNTO LATERNA-CRURRASQUE/RA

pontos apresentados'

A mo,

Reivindicações
1-Conjunto laterna-churi-asqueira • gás, caracterizaao /

40e•0

pelo fato de consistir em se associar a bujão de gás, de redu.. /
tidas dimensoão, cabeçote formado por corpo correspondente a — /
tubo, com extremidade passível de rosqueamento á válvula a o bu /
jão, sendo que a tal tubo se apresenta solidária alça para trens
porte registro para controle da passagem a,.) gás que se queima em
bico disposto na parte central de refletor, sendo achama protegi
da por luva de pirex ou similar.

2ERMO N 2 168.298 de 29 de Março de 1965.

Ponto n2 1 no total de 3 pontos apresentados.

Requerente: JOSÉ CARLOS MENDES FERNANDES . Man mELHEW,Paulo
Privilégio de Invenção: "UMA NOVA MERA DE REQUBANÇA P/RECIPIENWDS

e

ME GÁS OU OUTRA$ NUMBTANCIÁS"I
De ivi44.iorto'61,0,

1-Uma nova tampa da segurenga para 2 g oipientes de gée,
eu outros substánoias g élidas, llquidas ou gasosas, caraoteriza-/
da por ooneistir num corpo eco, de base hexagonal, exolusivamente
de material plástico correspondente ao formato da tampa do reoi-/
piente seooionado diametralmente, por uma fenda, sendo esta tema.
da por uma tika do mesma material, que frégilmente é soldada és
duas partes destaoadae do corpo Boo, unindo-ao para formar'nove-/
mente o referido corpo Boo, da base hexagonal, sendo esta tira 92
lidéria na sua extremidade, Evum pagador pelo qual é destaoadaina
o p erccão da libertação da tampa do recipiente.
p onto n 2

TERMO NQ

1 no total de 2 pontos apresentados

169.877 de

24 de maio de

1965

Requerente: JOSÉ DE LIMA MONTEIRO - GUANABARA
Privilegio de Invenção "ACENDEDOR DE GÁS ELETROni—v
REIVINDICAÇÕES

1 -

Acendedor de Gás Eletrônico, constituiu() de um capacitor eleté

litico, um retificador e outros, caracterizado por formarem as citadas pj
ças um conjunto acendedor cujos componentes acham-se interligados de

for.

ma que o capacitoreletrolitico, quando carregado numa rede de corrente •
alternada ou continua, produz centElhamentd pela provocação de rápida qgé
da de potencial entre seus polos quando curto-circuitado no conte-to com •
lueimador do fogão..
Ponto n g 1 do total de 2 pontos apresentados.

FIG.
TERNO 11Q 177.884 de 16 de março de

,

1966

4

Requerente: UNIROYAL, INC,- EE.IRS.
Privilegio de Invenção "PROCESSO DE PREPARAM DE CIMENTO DE BORRACHA E
DE JUN010 DE CORPOS DE BORRACHA COMO MESMO"
REIVINDICAÇÕES

1 - Um processo
e

de preparação de um cimento para dar pegajosidade-

união, adaptado para grudar e unir materiais de borracha de etileno

-

TERMO NQ 17o..do7 de 30 de Março de 1966.

propileno-polieno vulcanizável com enxofre, caracterizado por compreenRequerente: AIR REDICTION COMPANY, INCORPORATED-E,U.A.
der a mistura intima de: (a) uma borracha de terpolimero de etileno-pre
Privilegio de Invenção:"PRLIESSO DM PREPAIISR UMA TINTA AyUOSA NA QUA)
pileno-polieno vulcanizável com enxofre, não vulcanizada; (b) ingredieé
SE FORNA UM LATEX DE POLIM3R0 SINTÉTICO rI SE DISPERSA NO
tes de composição e vulcanização para (a); e (o) uma resina que
duto da reação de:

(1)

4 o pre

MESMO UM :q.

14EN'

uni fenol ou para-alcoil-fenol, tendo, pelo menos
Reivindicações

uma posiçãO orto ou para, não substituida; (ii) um terpeno; e (III) um
1-Processo de preparar uma tinta aquosa, no . qual
polieno cíclico, alem do reagente (ii), que seja um hidrocarboneti cí -

se foro

ma um latex da polímero sintetico e se dispersa no mesmo um pigmento,
clico ou policiclico tendo, pelo menos, duas duplas ligações não conjugadas; sendo

os componentes (e) e-(c)

dissolvidos em

um solvente

orgene

co volátil.
A requerente reivindica a prioridade de Identico pedido deposita-

em um sistema aquoso , de acetato de vinila o etileno, para formar um
42
polímero tendo um calibre de partículas de 0,01.micron a 2,5 micra e
tendo de 5%

do ng Repartição de Patentes

a 40%, em 14so, de.etileno,$)“do

norte-americana em 5 de abril de 1965, sob

14j5.699.

Ponto ne

1 do total

cok,

o uopolimero polimerizado.

para ter uma viscosidade o1 1 a 2,5 doci.-lit:oo por grima, Inundo

ag

ok

racterizado pelo fato de o citado latex ser preparado pela polimerizaggé

de 6

pentos apresentados,.

medido..

em benzeno a 30 0 •O e, adiconal ou alternetivamente, ser d ada ligação ora
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ORNO IP 166.904 de 4 de Woyaabra de 1964a
ituuerentes =SAME° BINOMIYA.Srço Paul
Privilégio de Invençío. MOVO a Nem orno zr CARZAR
iffSUPMAMO C5 A10.1.
peivindicaotee

Maio de 1971

'raseira da caixa dispor de duas mimais aberturas para a instala
ção doe registros e sua ligaçZo com os tubos adutores, e finalmel
te polo fato da base interna da caixa prismática, ser dotada de reentr3ncias que formam, com a zona rebaixada longitudinal da mol
dura, um plano continuo.
ponto n2 1 no total, de 2 pontos apresentados,

14Nove e'original modélo ee•cabide insuflado com ash
tue se caracteriza eemencialmente por ser censtiuld0 por uma
eámará(l) cakkormato de um cabide, sendo tal cámara insufle
da de ar através da vá/vula(2).
Ponto 101 1 no total de 2 pontos apreeontados

era3z.

SERMO N 2 168.069 de 24. ,de Março de 1965.
Re,,uerentet AUGUSTO PINTO BORBA-Curitiba.
TERMO Na 167.23 de 17 de levereiro de 1965. •

Privilégio de Invenção; "TOMOS PARA A CONTAGEM E ACONDICIONA=

Requerente: EIIOHI MUNIU, TAKASHI AMEMIVA E AURA ILMENITA-S.Paulo

MENTO DE MOEDAS.''.

Privilégio de Invençao;'"UM PARAPUSO COM ARRUELA, , PARA INSTALAÇOES

ReivindicacZej

ESTRIGAS".
Meivindicacães

1-Tubos para contagem e acondicionamento de moedas1-Um parafuso com arruela, tara instalações '

oonetituidos de tubos de formato cilíndrico, caracterizando-se-

cas, notadamente em dispositivos como chavee ,. •interruptores,tomadas •
de corrente, pluge e outros, caracterizadó pelo fato.e ter sob a caba.

oidentes com a espessura das moedas sereia acomodadas em sou in.

ça fendida uma poreLlo de. menor diametro, tendo a arruela seu furo cen
trsl,de diametro um pouco menor que o diâmetro externo da rOeca do pa

terior, divididas e numeradas seguidamente, cada cinco linhas,e, ainda, por rasgos ou aberturas longitudinais, laterals ás r!

Tafue0 e sendo o mesmo eircundadO pot :uma pluralidade de rasgos como-

',ridaa escalas, de um lado e de outro, alternadament.

easencialmente por serem providos de escalas de linhas a coma-/

por exemplo quatro, de modo que a arruela possa ser forçada piar abre

Ponto n 2 1 no total de 2 pontos apreeintadoe.

a raeoa do parafuso e ficar alojada sob.;a cabeça, presa ao mesmo, tal
Como exemplifioadd nos, desenhos anexos e descrito no presente memori-

7,

a

tnico • Ponto apresentado,
1111 1 1111 1 11 111 111 10 1111 215 /. 111101111 510 1111 410 1111 415 1111 00
1

(

fig.
IsR110 NO

169.447

de 6 de maio de.1965

Requerente: CATERPILLAR TRACTOR CO. - E.U.A.
Privilégio de Invenção "MECANISMO OPERADOR DE PORTA"
REIVINDICACOE4
TERMO N2 168..427 de 31 de Março de 1965.

Requerentes CRRXMICA SANITÁRIA TORCEI= S/A- São Paulo
Priviàgio de Invenção; "PORTA - REGISTROS PARA UNHEIROS".
peivindidacZea

1-Porta -registros para banheiros, caracterizado esaen.
dalmente por uma caixa prisoAtica embutida na alvenaria da pare.
2e, tbtalidente aberta em ciei parte frontal e com uma profundidade
ideal para alojar as Cruzetas doa registras de água quente e fria
mantendo &Ateia xesistroc nivelados coa o pleno da parede; as bordas trentale•da caixa do dotadas de um friao ou aba circundante,
'aiatada inferiormente em furna de moldara para apoio das mãos;.
pC10,fato ainda da referida moldura possuir uma zona longitudi-,
la rebaixada com furos do escoamento/ pelo gato ainda da parede.

1 - Mecanismo operador de porta, de carroçaria de descarga bascu •-•
lante, caracterizado pelo fato de ser com ele 'associado um mecanismo do articulação, operável em resposta . ao movimento basculante asc 'endente da
carroçaria para abrir a porta, a fim de permitir a descarga gravitacional
do contéudo da carroçaria sendo a combinação de um acionador do pressão de fluida com dito mecanismo de articulação mantida em sua posição compla
tatiente estendida, ficando dito mecanismo de articulação mantida em sua posição completamente estendida, Visando dito adionador disposto de posição completamente estendida, ficando dito acionador disposto de modo a de
finir uma articulação de dito mecanismo, sendo que o dispositivo para su- prir pressão fluida a dito acionador inclui um mecanismo de válvula. para permitir que a pressão fluida em dito acionador seja exaurida a Sim de
efetuar a abertura e fechamdnto de dita us)rta, indepon‹.
basculante do dita carroçaria.

do movimento-

Málo

DIÁRIO OFICIAL (Seçko III)"

Se;:ta-feira 28

157i 2593‘

MIO IP 166.887 de 29 de Outubro de 1904e
qúerentet SHIZUMATSUGARI-São Paulo .

TERMO N2 166.364 de 22 de Junho de 1965.
Requerente: MATSUMI IGARASHI e SARAS SAGARA -MirandSpolis.
Privilégio de Invenção; "DISPOSITIVO COADJUVANTE DA CONPECOO

2rivilágie de Invenello g MOVA E ORIGINAL OALQARGIWOWm

ME CIGARROS°.

ReivindioacUt
BeivindicacOes.

140v0 e•original calça higian2te, que 50 QEMeteriERA,

1-Dispositivo coadjuvante da confecção de cigarros, cano=
terizado por uma peça laminar e de relativa' largura, em cada ponta.

dotada de uma aba dobrada em ângulo reto, cada uma dotada de um furo em que se encaixa as pontas de rolete giratório, e, adjacente
tais furos, h& , em cada aba, um rasgo em esquadro, nos quais se
ajustam as pontas do eixo de outro rolete giratório, paralelo ao ./
primeiro, e passível de aproximar-se Mete assim que as pontas do./

eixo do dito rolete se deslocam no rasgo e se encaixam no prolonga...
mento inferior do mesmo em que sediadas; oa roletes são revestidos..
dd modo livre, por uma esteira de papel ou congênere, em que se C0leoa fumo picado e dita estaria é passível de coadjuvar a.enrolt;me2
to do fumo picado, através de uma delgada falha de papel, enoaix&-/
vel entre os referidos roletee; um dos bordos desta falta de papel..
é guarnecido de adesivo.
Ponto 122 1 no total de 2 pontos apresentados.

essbncialmente por possuir a calça uma partt inferio' (l) de 12,
Zraoha plástica OU outro qualquer material,. enrrugade per Mn,
elmo. especial nos meus bordos lateráia e premas ao corpo.(2).da4
Salga por meia de botões (3) ou colchetes ou outro meie quantia&
peetericrea e anteriores que permitem seja a mesma removida
aberta, e e cOrpo•(2) de calça é constituido por duas partei da.'
tecidos, aproximadamente triangulares, providos de Mlie41008 lex;
Ural:oras quais São pressa entre aí por meio. de elistia0a (4) b./
trançadas vpa g eantes por quatro ou outro Onera qUalqUhr de ittm
ros (5) sendo as duas extremidade de um'meame pléatice (4) PAU
a uma argola .(6) . que. lhe serve de puchador e 'a malga digo sigam!
"(7) formada sor tal elístíco ootte ser presa a botões 04(04 ~gel
leoa,

Ponte n t 1 no total de 2 pontos aprt.:isentada%

B

TERMO N2'166.721 de 16 de Outubro de 1964.
TERMO O 166.989 de 9 de Fevereiro de. 1969.

Requerente: TEIMA S/A INDUSTRIA DE MÁQUINAS-São . Paulo
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EK CORRENTES DE PINÇAS, GA=

Requerente: CELSO ANTONIO IZZO.SKo Paulo.

BRAS, ELOS, CARANGUEJOS, MORSETES E SIMILARES DAS MÁQUINAS DE ACABA =

Privilég io de Invenciot "NOVO TIPO DE CAIXA DE FOSYONOR,

MENTO DE TECIDOS, CONHECIDOS POR RAMOSAS".

,2eivindicacbs.
reivindicações
. 1-Aperfeiçoamentos em corfentes de pinças,

garras,

elos, caranguejos, morsetes e similares das máquinas de cabamento -.
de tecidos, conhecidos por ramosas, caracterizados por serem os pi
nos fixadores das pinças aos elos da correerite providos em sua per
ruração de uma trava angular, em cujo interior localiza-se o reepec

tivo rarafuso de fixação.
Ponto n2

1 *- total

de 4 pontos apresentados.

l-NOvo tipo de caixa de fdaforo, em • qUe a gaveta e e St.
optdeu/o caracterizam-se por serem de Papelão, e,em que a gaveta,
é confecionada ec partir &ima lamina de papelão, Guias duas parem'
dee mais extensas são resultantes de oporacgo de vinoagem nos s.
dois laterais, resultaddo em abas, •at nua adjaeanoiae des.pentda
destas, abas há quatro terminais dobráveis em víneos som Peresol
em cada lateral menor, de modo que as sua extremidades as ávaltam
pliem; em cada um doa . bordos menores da gaveta, h& ura prOlansamal
to com .coib#vincoar resultando duas paredes paral elo% Via) qe,
brem abre cada par de terminais, oompoido as paredes ~Orar dal
gaveta.
Ponto no 1 no total de

3 pontokaPrffluntadere

DIARIO OFICIAL
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TERMO NO 164.805 de 26 de novembr •j de x464

Seção

Maio de 1971

Requerente: INDTISTBIA YORK S/A. PRODUTOS OISURGIOOS - SX0 PAULO

le girando em sincronismo cem o movimento de alimentação da boi:~ de PN
pel, um Mecanismo que colabora com o disco para aerionar uma chove de.bol,

Privilegio de Invenção "NOVO MOSTRUÁRIO PARA CORES DE ESMALTE E OUTROS"

mando do disco, ocupando o mecanismo de acionamento normalmente uma posi

REIVINDICAÇOEE

•

ção que.corrsponde a uma posição da chave que fecha o circuito que passa

1 - Novo mestruário para cOres de esmalte ti outros, caracterizado.

por ela e interrompe a propulsão do dispositivo alimentador, meios de co

por ser constituido pog ume argola á qual 4 aplicada uma pluralidade de

mando levados pelo disco de contrOle para acionar o mecanismo e coloca-,

bastes planas, alongadas., providas de rebaixos centrais e tendo ainda as

lo numa posição correspondente á posição da chave quando abre ;circuito

Suas extremidades livres' configurando Unhas, as quais pintadas nas cO

e no qual a chave á tambewcomandada por um braço oscilauto ou peça so-/

Wes correspondentes, cujas .referências são_aplicadas nos mencionados-re -

nalhante adaptado para manter normalmente a chave numa posição em que -/

baixos.'

abre o circuito, mas que cícolocado com a ajuda de um pulso inicial dado

Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados.

propulsão-numa posição em que a'chave fecha o circuito.

9

Ponto n° 1 no total da 4 pontos aprosentados.

ar

1.-- I G.1

•
)r 1

ARMO N o 165.869 de 30 de Dezembro de 1964.

_L r, •

. 11 , • _

Requerente: PHILCO CORPORATION- E.U.A.
n'ivilágio de InvençãO: "RECEPTOR.ESTERSOFON13.

Reivindict4,ne
1- Um receptor de rádio adaptado para receber um sinal

astereofanico composto incluindo um , sinal de referencia de fase e sinais

TERMO • N o 166.448 de 25 de agbato de 1964.

OstereofOnicos capazes de serem derivados por . amostragem do dito sinal .

Requerente: JOSE? DANICEN, ALE= TUMOR e JOSEP BRIKORKA-S.Paulo

CoMpoSto sob contraio do dito sinal do refer;ncia de fase caractnrizada.

Privilégio - de Invenção: "NOVO E•ORIGINAL APARELHO PARA FURAR E

pelo fato de compreender um circuito de ponte de amostragem órgãos para+

PRENSAR CONTAS/,DE VIDRO SIMUDT1NEAMENTE".

'ornecer dito.sinal composto ao citado circuito; órgãos que respondem ao
ReivindioacZes
.
.

Citado sinal de referia'noia de fase incluindo um transformador tendo um•onrolamento secundário de tomada contrai conectado ao referido 0in:salto=

1-Novo original aparelho para furar e prensar contas

para fornecer ao mesmo voltagens de amostragem,oanais de saída estereo Ostendendo-se do dito circuito onde tende a haver indesejável diafonia órgãos para derivar; e órgãos para fornecer dito sinal.de correção a tomada central do mencionado enrolamento,,e portanto, ao mencionado circui.

de vidro . simnitâneamente, que se.caracterita essencialt;ente.pOr
ser constituido de um/alicate especial' provido de uma braço(1) dobrado duas vezes, em ângulo reto, terminando om uma plataforma
horizontal (2) send0 nesse braço articulado:um segundo:bra0(3)

to, para cancelar a indesejada diafonia.

A requerente reivindica de acOrdoa prioridade do•correa
pendente pedido depositado na Repartição dó Patentes nos E.U.A., em 3 de-

e, a platoforma • (4)fe de. um pino. (5) sobre o qual corre uma pie.
ca Trismátioa (6)/proyida de , furo central onde. se endaixdm aguo
lhas (7) e calços (8) alternadamente,sendo todos apertados per.

ganeiro da'1964,sob o N o 335.650.

um dnioo parafuso (9) e tais agulhas são passantes pelo furo -/

Ponto no 1 no total de 15 pontotapresettadoà.

central(4) indo sobrasair-se em . fôrmas., inferioras (10eoinda.
a placa prismática •6) é artioulada a um braço (12), ás formas
(10) correspondem, Mais abaixo , as suas partes complemetares-.
(111 fixas a.,uma base (12).
o

ThM0 110 166.026 de 31 de Dezembro

de 1964•

'Requerentes- BIS INTERNATIONAL Ik0.-Su1ça

tivilégio de Invenção,
ELETRIOOS

"APERFIÇOAMENTOS 314 OU

aluagvos A

DISPOSITI=

DE ALIRENTARI".

alvjp4ioac goo
l erDiapositive olá-crieis para'aliontar
sinas de papal, formularias ou coisa semelhantes em mágninan de'osorever

01n. eqUipaMpACO SAMilar, Caracterizado por compreender um disco de tentr:4

•

Ponto no 1 ho total , de 2 pontos apresentados.
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TERMO

157.843 de 24

TERMO N 5

de março de

1961

Na 164.790

.Maio de 1971 2591
de

25

de novembro de

1964

Requerente: JEAN BILLARANT - FRANÇA

CATERPILLAR TRACTOR CO. - E:U.A.

Requerente:

Privilegio de Invenção "DISPOSITIVO AUTOMÁTICO PARA CORTAR OS ANÉIS DE
Privilé gi o de Invenção "DIFERENCIAL PARA VEICULOS DE RODAS"

FI

OS EM MÁQUINAS PARA A FABRICAÇ1O CONTÍNUA DE TIRAS FLEXÍVEIS DOTADAS DE

REIVINDICAÇOES

ELEMENTOS FILIFORMES RETORCIDOS"
1 - Um diferencial caracterizado pelo fato dure ele compreende um REIVINDICAOCE
par de engrenagens de face justapostas, helicoidais, dispostas para rota-

1-

Dispositivo automático para cortar os anéis de fios em máquina

ção em volta de um eixo, um portador disposto entre ditas engrenagens de
para a fabricação continua da tiras flexíveis dotadas de elementos filif2
face para rotação em volta de dito eixo, meios de engrena¡om 'montados nooperativamente com ditas engrenagens de facedito portador e engrenando
um engrenagem de face gire mais depre.a
para permitir diferencialm e nt e que

mas retorcidos, do tipo que dispõe de meios para conduzir um lençol de fl
os paralelos de material termoplástico entre duas correntes de barras quc
se interpenetram,temporàriamente para ondular oa fios, enquanto uma chapa

sa do que a outra engrenagem de face e meios de pré-carga para impelir dl
dd matéria plástica flexível

e

colocada sabre uma face do lençol assim

tas engronagens de face e meios de engrenagem umas para as outras com fez

oa

dulado e meios para cortar os'aneis embutidos na chapa flexível de materl
ças pré-determinadas para providenciar uma resistencia fricional pré-detài
minada à rotação de una engrenagem de face em relação

a

a plástica para tranformá-los em ganchos, caracterizando-se o dispositivo

outra.

a prioridade do correspondente pedido dep2
A requerente reivindica
sitado na Repartição de Patentes norte-americana em 1 Q de abril de

1963 ,

por incluir: uma primeira armação que se movimenta em trajetória paralela
a uma parte da corrente de barras que trazem os anéis dos fios embutidos.
na chapa de matéria plástica, uma segunda armação levada pela primeira

sob o n 5

269.596.

Ponto n 0 1 do total de

13 pontos

apresentados.

e

que se movimenta sabre ela de modo a poder aproximar-se e afastar-se da•
corrente, facas levadas por um carrinho mevel sabre a segunda armação em.
direção paralela às barras da corrente de tal maneira que,de um lado,quam
do a segunda armação está afastada da corrente, as facas ficam distanciadas das barras, ao passo que quando se aproxima, as facas são aplicadas
contra as barras, e que - de outro lado - quando o carrinho porta-facas
estiver nas extremidades do seu curso, as facas sejam aplicadas contra uma parte das barras que não estejam cobertas com anéis de fios, e meios para tornar a primeira armação temporàriamente solidária à corrente para.

`N\
%.7P -;%
r

ser levado à sua posição inicial, para deslocar a segunda armação sabre a
primeira, e para deslocar o carrinho porta-facas sabre a segunda armação
ump . 4
--4ar
r

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depo.

\
Á \t

IÇÁ
TERWO N 2

159.412

de

25

de Maio de

11 I

MR.

sitado na Repartição de Patentes da ?rança, em 29 de novembro de

.4

sób o n5

1963,

955.515.

Ponto n Q 1 do total de 2 pontos apresentados':

1964.

Requerente: EARTINI & ROSSI S/A INDUSTRIA E COMERCIO DE IIEBILI4
São Paulo.
Modelo Industrial: "NOVO MODELO DE CONJUNTO DE MALA E ESTOJO TE;
MICO".
Reivindicações

1-NOvo modelo de conjunto de maleta e estojo térmico,
para o transporte de garrafas cujo contéudo deve ser mantido.acima--

ou 'abaixo

da temperatura ambiente, e como tal, feito de um material-,

TERMO N2

166.449 de

25 els AOsto de

1964

mãu condutor do calor, caracterizado pelo fato de compreender a ma-/

Requerente: MAXIM° YASSUDA-São Paulo,

lata um corpo substancialmente, retangular, e eco, de altura constan

Privilégio de Invenção: "NOVO E ORIGINAL BRINQUEDO".
Reivindicações

te, provido de um tampo removível do tipo de encaixe; e pelo fato de

que duas paredes do referido corpo e o referido tampo apresentam es•

.

1-Novo e original brinquedo, que se caracteriza ossâncial-

mente por ser constituída de um aro (1) metálico ou de qualquer ou.
pessuras gradativamente, °rascantes.
tro material conveniente
Ponto n5 1 no total de 5 pontoe apreeentadoe-

no

qual são colocados pequenos anéis (2)-/

dediemetro um pouco maior que a sução do aro (1) anéis esses
licos ou:de outro material qualquer conveniente.
Ponto n2 1 no tó-..ut de Y pontoe apresentados

metá-
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de forma tubular, caracterizado essencialmente por ser formado e ae uma série de curvas assemelhando-se a letra "S", na qual,dispon
ase equidistantes e no vértice inferior da curva possue um disco moliddrio com a haste e provido de um orificio para a passagem de
VM parafuso de rosca soberba fixava' no respaldo dos cancos tra-/
Ceiroa doe veidulos ou na própria base posterior ao ovulo do veiem
,

,Tento n2 1 no total de 2 pontos apresentados.

Maio de 1971

co, caracterizado por cortar, por meio de qualquer instrumento,.
uma das extremidades abertas do saco de material plástico, for-/
mando uma projeção, cujos bordos de atlas paredes são soldados -/
entre si, deixando sem solda uma abertura aa extremidade, compon
do nessa região, do saco, um tubo com abertura, dito tubo, a seguir, sendo virado ao avesso e encaixado no interior do saco,for
mando a válvula, de modo a formar no bordo superior desta, uma zona de reforço.
Ponto na 1 no total de 3 pontos apresentados.
fI

1

e•

TÉRMO N 2 135.430 de 3 de Janeiro de 19G2.

Á

Requerente: REOINALD AUGUSTUS LANGFORD-Suíça
TvavIlLégía do Invenção: "UM JOGO DE FUTEBOL DE TABULBIROa..
Saayindicacães

1-Um jogo de futebol de tabuleiro earacterizadeo/
pedum tabuleiro constituido por dois campos defrontantes,
&iditadoe por uma linha mediana, sendo cada campo dividido em
quarenta e dois quadrados ou oasa que formam um retân gulo com
:este casem nas linhas de fundo de centro e de seis casa nas 20(terais.
Ponto n 2 1 no , total de 4 pontos apresentados,

TERMO Na 142.090 de 13 de AgOato de 1962. .
Requerente: KEELAVITE HYDRAULICs DIMITED-Inglaterra.
Privilégio de InVenção: "UM CONJUNTO DE ACOPLAMENTO ESTANQUE PARI
LIGAR DOLaMIMOBROS . COAXIAIS DE CANALIZAÇXO

re ivin dica çaes
1-Um.conaunto'de acopluMeatO-estanaue para ligar doia
caracterizado pelo, fato..
AéaPaaPraenderadaaa.mangas . cpaxaals deslocadas axialmente, cujase'6"Id4d31.9P.",ii.:Cep:são formadas comafaces.tranversaas,adja-/
~ e m diaPastaa'faceaa .face e . Pr4 1Jaab-amaad, ,au tra, uma.alwtaisa
faceg•transversaie adjacenaés •sbndo .formada para propordfonar-a'

ii

mo

—

uma ranhura anular na qual poderá ser alojado um primeiro anel
dp vedação do tipo anel em O, em ligação vededora com as outras-.
faces, ao passo 'gata as outras extremidades das duas mangas coa/
Miais são formadas cada uma para cooperar com um dos membros de
eanalização . tubular de maneira que possa daí proporcionar uma
rèentrância circunUcencial para receber outro membro de'vedeao
do tipo anel em O, numa posição capaz do proporcionar uma Veda•
çao estanque permitindo moveimento axial relativo limitado entre
mangi e seu membro de canalizaç gd tubular associada, e aagme-1
tro efetivo das paraes.das referidas faces , transversais adjacentes das duas mangas nas quais atua pressão de dentro das mangas•
aendo • menor do' que os dilmetros'efetivos da faces transversais
impostas em sentido contrário nas referidas mangas nas quais 0.1
atua também pressão de dentro das mangas.
Reivindica-se a prioridade do correspondente podido
depositado na Inglaterra, em 16 de Agasto , de 1961, sob o na29.511
Ponto na 1 no total de 3 pontos apresentados.

—

o
•

•

a
URRO No 146.932 de 29 de Outubro de 1962:
Requerente: PLASTIFON S.A. PLÁSTICOS E DERIVADOS-SSo anulo.
trivilágio de Invenção: "NOVA DISPOSIÇÃO NO FECHAMENTO DE SACOS,
20M VÁLVULA".
Reivindicaa'aea

1-Nove disposição no fechamento de sacos, com válvula, ood formação duma válvula interna para enchimento do dito
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Reivindica-se a prioridade do,correspondente pedido, deuosite.
do nos -

M,A. em

(Seç.o III)
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mente, dados de saída de paridade pr4do,Arminada, um gerador dosem

nado a gerar um bit de paridade de valor fixo, meios para combinam

23 de setembro de 1965, sob a s 489.706

o bit de paridade com os dados de caída, e um circuito de verifica.

Ponto n 5 1 do total de 7 pontoe apresentados

ção de paridade ligado de maneira a verificar os dados combinados.
Reivindici-se a prioridade do co,, npepondente pedido deooeitado na Inglaterra eis

de janeiro de 1966, sob

21 2

4056

Ponto n 2 1 Ao total de•7 pontoe apresentados

cIG.t
TERMO N Q

185.853

de 2 de Janeiro de 1967

Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY Privilegio de Invenção "APERFEI ,ÇOAMENTOS EM SUPORTE DE ESCOVA'
RETVINDICAÇOES
1 - Aperfeiçoamento em suporte de escava, caracterizados por com
preender um membro de suporte tendo uma abertura em que podem ser mon
tados deslisàvelmente duas escavas em série, um membro de manivela montado em um pente espaçado de dito meio guia; um primeiro braço demola montado em forma de cantivelar digo cantilever em dito membro de

TERMO N a 188.478 de 12 de abril de ..967
Requerente: MIKIZO SAWA SãO PAULO
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM EMBALAGEM PARA TRANS •
PORTAR CEREAIS OU OUTRAS CARGAS À GRANES-,EM RECIPIENTES TECNICAMED
TE CONHECIDOS COMO "CONTAINERS"
REIVINDICACUES

manivela e tendo uma extremidade livre disposta sabre uma das escamas.
um segundo braço de mola também montado em forma de cantilever em dito membro de manivela tendo uma extremidade livre disposta sabre a
outra escova; e meio de mela agindo em dito membro de manivela operar
te .para forçar sua rotação em uma primeira direção que faz com que•as
extremidades livres de ditos primeiro e segundo braços de mola sejam.;

ou outras cargas à granel, em recipientes tàcnicamente conhecidos
como containere, caracterizado por ser contituido fundamentalmente.
por um sedo plástico flexível, ,com aberturas adequadas tanto na paa
te superior como na inferior, tendo como tecido constituinte uma
composição de duas camadas externas de•"nylon", "tetros", "paliem%

forçados outra suas respectivas escavas:
Finalmente, a requerente reivindica a prioridade do corresponder
te pedido depositado na Repartição Oficial de Patentes dos Estados Unidoc da América do Norte em 25 de janeiro de 1966, sob o

1 — Aperfeiçoamentos em embalagem para transpórtar cereais, .

11 2 ..

522.W.17

ou outro material similar reforçadas por 'ima mamada control de

fim

bra de vidro.
Ponto n2 1 do total de 6 pontoe apresentados,

.'onto n 0 1 do total de 8 pontos apresentado:

O

o

TERMO N o 186.566 de 27 de. janeiro de

1967

Requerentes INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION - E.U.A.

TERMO N 2 145.419 de 12 ae .0ezembro do 198'1

Privilégio de Invenção: "SISTEMA DE VERIFICAM) DE PARIDADE'

Requerente: WENCESIAO ARENAS CAMPILLO -Guanabara.

REIVINDICAUDES
1 - Sistema de verificação de paridade, caracterizado pelo fa

to de compreender meioe para aplicar dados de teste predeterminados.
a um circuito detransfereuct n/ ou manipulação de dados bindrioss
destinados à proporcionar. se c circuito (*ativer operando correta .

Modelo Industral: "UM ANTEPARO FARA OBJETOS MANTIDOS ENTRE O EN.IN
"OSTO*E O OCULO DE VEICUIOS".
Reivindicacges
1 -Um anteparo para objetos mantiaos entre o encoste
e o ovulo de veículos. costituido por uma baste preferencialmente.

MAMO OFICIAL: -(8 elo

2588 Sexta-feira 28

111)'

Mato de 1971
41811/11111115

Ntradaqh

~a ter uma taxa
eape ; 00 produtos voláteis at, a dita
. .

Tem Net 177.534 de tf de Março de 1966.

Ihármica inicial, g qual
(a) menos do que 0,114,por,p:s0 9 1rr. minuto
(b) menosAp que 60% da. taxa de degrqdação inicial .de uma mistura..

&quarenta: C. VAN D81 LELY N.V.- HOLANDA.
Privilegio.de Invenção* "IMPLEMENTO PARA CULWIVO DO SOLO".

Reiviedicaçóes

ar copolSlero-estabilizador.0o tratado, ciando aflita taxa,da.degradaçãO.
expressa em . termos de peso perdido por minuto quando a dita mistura.e mam
tida num recipianté ; nbertoAuMa.estufa:com circulação de ar.a 222aC, sena
do que a mistura que resulta do dito tratamento á capaz de ser moldada
per injeção.

1.-/mplemento ,para cultivo do. solo qb compreendo uma ariana%
pelo.MenOs um eixe.montado relativamente provido de membros para, traba - /P
lhar . e , selo quando o.oixo gira o uma tampa circundando polo menos par -a.
.cialmente.e referido..eixo 'e os membros de trabalha,caracterizado pelo -,
fato de que a tampa compreende pelo manso . uma Parte cem aborturaa que.e,

ponto.n a 1 do total de 7 pontos apresentados..

arranjada de modo que, durante a operaç g o de . cultivo . do solo, a terra eg
cavada pelos membros de trabalho e arremossada contra a referida parte ai
aberta de m a neira que partes da terra escavada podam passar desse modo .;

T24NO N a 18à ..365 de 19 de, Janeiro' de 1967.
RequerentOPARBENPABRIKEN.HAYER-AKTIENOESSLISCHAPT=Alemanha.
'Privilógio.de.Invençã011jnOCESSO'PARATINOIA,CWESTAMPARSAWERIAIS
WUTEIS:PINT4WICOS"
ReiViadicacges

separadas das outras relativamente maiores • das partes mais sólidas da ai
terra escavada que são incapazes de Papear, atravós dee referidas abertgg.

raá.

1-Processo para tingir,ou.estampar.iateriaisutexteis
sintéticos de' poliesteres, acetatode celulose ou polimaidás, caractere

g ado,pelo fato de serem ;ates materiais tratados com compostos orgáni-/
aos de • CM, Ni, An ou Co práticamente insoláveis em água e com isoidole Mines, das quais podem obter-se ftalecianinas.sobus condições do proce
000 de tingir e ou estampar materiaia te'iteis, e pelo fato de.produzir-

Reivindica - se a prioridade do • corrospondente podido dePosi%
do na Holanda, em 6 do Março da 1965 e 20 de Outubro de'1969, reeeeotiVejl
mente sob os nameroe 65.02899 e 65.13547.
Pon'a 4 5 1 no total de 40 ponte:à apresentados1

subsequentemente ttalocianinas sabre a •fibra, por um tratamento .tármice.
EVentaalmente em presença de agentes . redutores.
• Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido•
206 IV0/80.
Alemanhaom
19 de Janeiro de 1956,sob o n o F.
depositado na
Pontoz o uo total de 3 pontos apresentador

Testo No 174.912 de 3 de Novembro de 1965.
RequerentelGOPS INSTRUMENTOS.MUSICAIS LTDA.-São Paulo.
Privilegio de Invenceas "AUTOM./TICO DE AZULAM DE

SOM EM

Cato..

na

BATERIA MUSICAL".

aelvindicacões
1-Automático de regulagem de som em caixa de bateria musical, caracterizado pelo o fato de. ser. constituida de um diPPoaitivo composto de Um tarugo perfurado AO alto e dotado de uma cavidade na face ia
terna, no qual este.presapar um pino uma peça, como um braço vertical
entrosada com 9 tarugo por meio de uma mola helicoidal, braço ;ato, queria parte inferior a'presenta. uma saliência roliça atravessada por um pa/
rafuso e, no tapo 4 dotada de um corpo saliente em roliço, centralmente/
perfurado o dotado de um rasgo adforma de V; logo abaixo dinte, corpo -/

roliço e esta' entressada com o tarugo por meio de uma mola helicoidal,/
atravessada por um parafuso ' de regulagem.
Ponto n5 1 no total de 2 pontos apresentados:

111 1

I

111111104Mo

~11N1

fiai

TERNO N" 182.971 de 20 de setembro de 1966
Requerente* UNITED STATES STEEL CORPORATION - E.U.A.
Privilégio de Invenção* "APARELHO DE PURDIÇXO CONTINUA DE MEM"
REMaNDICACDES
1 - Aparelho de fundição oontinua de metal, caracterizado pelo
fato de'que o metal em fursiO é vazado atravée de uma abertura de doa
carga situada no'fundo de um recipiente, para interior de um molde
de fundição continua de extremidades aberta**, a auperficie do metal
em fusão no molde sendo mantida, em operação normal, num nivel prérimo 1 parte superior do molde, o dito aparelho incluindo um booal-..
refratário que se estende da dita abertura de descarga ma direção ao
dito molde, o comprimento do dito bocal sondo interior 1 dietemoiA
entre a dita abertura de descarga do recipiente e a euporfioie do má
tal em fusão no dito molde, de maneira que o dito bocal fica *limpos:.
to inteiramente acima da dita superfície do metal em fusão, a extremidade de entrada do dito bocal ficando adjacente 1 dita abertura de
descarga do recipiente e possuindo um diâmetro subatanoialmente eu..
perior ao da dita abertura de descarga, a extremidade de saída do dj,
to bocal incluindo um orificio de diâmetro inferior ao da dita extra
midade de entrada, sendo que o fluxo do metal em fusão atravéi do ajo
to orifioio impeda'a entrada do 'ar no dito InOnl

Sexta-feira 28
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terminal de entrada e um arranjo de cont g le da amplitude do dito sinal suprido ao dito estágio compreendendo um potenciOmetro de contrOle de volume tendo dois terminais finais e um terminal variável de derivação, umdos ditos terminais finais sendo ligado ao dito terminal comum do dito ea
tégio e a um dos ditos dois terminais da dita fonte de sinal, caracteriza

do pelo fato do dito terminal variável de derivação do dito potencigmetro
• doSer li g ado ao outro.dos dois ditos terminais da dita fonte de sinal e
outro dos ditos terminais finas do dito potenciâmetro ser ligado ao outro
dos ditos eletrodos do dito capacitor, donde a imped â' ncia de sarda do di-

to potenci g metro ser aumentada de forma que a capacitância do dito capacj
ter de acoplamento pode ser reduzida sen degradação da performance e a .
ca rg a no dito dispositivo supridor do dito sinal de realimentação ser rady

lida.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido deP2
citado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América, em 3 de maio de 1965, sob n 2 452.740.
Ponto n 2 1 do total de 6 pontos apresentados.

TERMO H 2 188.534 de 12 de abril de 1967
Requerente: MEIRINESIO DE OLIVEIRA - SÃO PAUL()

Wivilégio de Invenção: "APARELHO HIGIENIZADOR AUTOMÁTICO;

Maio de

1971 2587

me gerar formas de impulso periódico, um circuite me reguegem re.
ra produzir sinais repetidos em fase com ditos impulsos periódico
um transmissor de fasimile responsivo a dito circuito de reguingam

um impressor receptor de fasimile energizável, um estilete em dito
impressor receptor relativamente móvel através de um meio de grava
ção para imprimir marcas no mesmo, um primeiro controlador raspemeivo à presença acusada de um documento a ser tranamitido para 82W
citar dito transmissor e operar dito circuito de regulagem a uma
média oontante, um segundo controlador reeponeivo é ausénoia acuse
da de um doçumento original em dito impressor receptor para ser +.
transmitido e a sinale de Vídeo recebidos para excitar dito imprei
sor de receptor de facsimile e sincronizar dito circuito de reggA
gem, um motor transmissor para avançar dito projetor transmissor,•
um circuito de contrOle de motor de transmissor para operar dito
motor em resposta a dito projetor, um circuito de multiplicação pA
ra combinar ditos sinais de vídeo com sinais de regulagem Boleeis
nados indicando Cada operação de dito motor de avanço de transmis.
sor, um, motor de avanço de receptor para avançar dito receptor, um
circuito de dietribUição de sinal para aplicar einaie de regulagem
selecionados a dito motor de avanço de receptor e para aplicar si+
nais de vídeo a dito receptor, um circuito de alarme supervisorsum
circuito de acionamento . para aplicar impuleoe superpostos e corres
te direta a ditos motores, e um retrator de estilete para retrair.
ieletivamehte dito estilete de dito impressor receptor,
Reivindica-se e prioridade do correspondente pedido deponitad0
toe Estados Unidos da•América em 1 0 de outubro de 1965. eob n2
492.203.
tonto n 2 1 do total de 5 Pontoe apreeentadoer

REIVINDICAODES
-

os

Aparêlho higienizador .automático, caracterizado por se for

mar de um tubo externo (1) com estrangulamento interno e cênico (2),
atravessado p9r um tubo reto (3) de menor diâmetro e com bico (4)pe.

de

ra ser ligado a um recipiente (5) medidor do detergente e ou desinf/
tante líquido, aí funcionando como injetor do referido líquido na --

própria água de descarga do vaso sanitário.
2bnto n e 1 do total de 3 pontos apresentados.

rERHO ' N9 129.179 de '15 de maio de .1961
?equercnte: CELANESE,CORPORATION OF AMERIC/V-

-

?rivilegio de Invenção "TERMO ESTABILIZAÇXO DE POLIMEROS DE OXIMEWILENO:
nIVINDICAÇOES
- Processo para estabilizar um copolimero de

oximetileno, tonem .

W2 ponto de fusão de,pelo menos, 150 2 C e tendo, pelo menos, uma cadeia e
contendo
(1) pelo menos; 85 mole% de unidades (-001 2 ) de oximetileno entre*
meadas ou intercaladas com:
(2) unidades O R em que R 4 um radical divalente que contem, RA
10 menos, dois átomos_de carbono diretamente ligados-entre si o postados.'
na dita cadeia entre as duas Val e' ncias, sendo inertes.quaisquer eubstittlov
Lntes no dito radical R, carecfzerizado pelo fá9 de compreender

- - -,

io2.232 de 19 de agosto de 1966
1....
Requerentei XEROX CORPORATION - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "UM APARELHO DE RECEPÇÃO E TRANSMISSÃO DE
TACSIMILE4
REIVINDICAOES

1 .Um aparelho de recepo7...o r t7.'ansip l:,eão de facsimile, taraste

rixadUor Compreender em combinação, meios de circuito lógico pa

(1) aquecer, o dito cepoUmero,.de mistura Som um estabilizador 01/
mico, a uma.temperatura acima_dd ponto.de fusão do dito.copolUero,
não superior, a c;rea de 60 9 0 acima do dlte, ponto , de fusão e
(2) manter, a dita mistura.de copolfmero-estabilizador dentro da .o
e se ex

dita escala de temperatura, enquanto se elaboram mecanicamente

•

põem continuamente superfíos fiasses da dit8 mistura para Permitir o 0.$
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TERMO 211 182.813 de 14 de setembro de 196d

1969

Requerentes DIMAS DE MELO PIMENTA PILHO - SX0 PAULO

Requerentet GILBERTO ZUCCARATTO SÃO PAULO

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO APERFEIÇOADO APLICÁVEL EM CARÁ

Privilégio de Invençãot "PRENDEDOR DE TECIDOS PARA VARAL"

PINHO ELÉTRICO"
REIVINDICACOES
REIVINDICACCES

1 - Prendedor de tecidos para varal, caracterizado por ser cona

- Dispositivo aperfeiçoado apliodvel em carrinho elétrico,

tituido de três peças, uma delas constituindo-se em receptáculo a
ser ajuntado no arame do varal e, no interior do receptáculo se alojam, de modo deslocável, dois fixadores para prender a roupa; o
receptáculo é conntituido duma poça com Uas paredes laterais inala
nadas para dentro, cada uma com rampa interna, cuja maior espessura
de cada uma se situa na parte inferior, sendo que o bordo superiordo receptáculo se apresenta aberto; igualmente, os dois bordos in ternos e inferiordo . redeptáculo são também abertos, à excessão do
bordo do ângulo interno do têrço superior, que possui parede em arco semi-circular, nas duas paredes opostas superiores do receptáculo, há aberturas circulares, e em cada uma há duas travas ou lamícu

caracterizado pelo fato de ser oonatituido de dual cordas parale

-

las ( 1 e 2) uma maior que a outra e ambas girando livremente para
o
um sé sentido num mesmo alio (3); e por acharem-se ambas as cordas
separadas ehtre si por uma bucha (4) intermediária fixada por meios apropriados no mencionado eixo; e pelo fato de ter solidária em
cada extremidade do eixo (3) uma °atraca (5

0

6) oxidas travas (

7

e 8) acham-se presas e articuladas nas cordas Juntamente com aà -correspondentes molas de pressão (9 e 10) sendo que as °atracas ai/
tam que as cordas girem livramento para contido oposto.
Ponto n2 1 do total do 2 pontos apreeentadoa.

las distanciadas, montadas em posições invortidas.
Ponto n 2 1 do total do 3 pontos apresentados

TERMO N 2 111.220 de 18 de Junho de 1959.
Requerente: IISIIET-OSENS-FORD CLASS COMPANY-E.U.X.
Privilégio de Invenção; "APERFEIÇOAMENTOS EM APARELHO PAPA ENOUR,
VAR CHAPAS DE.VIDRod
thEMO'N 2

182.978 de 20 de setembro de 1966

Requerentes XIINGER INTERNATIONAL EXPORT
Privilégio

ao

Invenção,

"VÁLVULA DE

GEs.m:s.a.

lik

/1USTRIA

1-Aperfeiçoamentos em aparelho para encurvar chapas de

VEDAÇÃO"

vidro,dito aparelho compreendendo um moldo com uma pluralidade -

REIVINDICACE

de seções montadas móveis, de uma posisteZ . aberia para Suportar -

1 - Válvula de vedaqão, equipada com ta.olo mergulhador que,

uma chapa relativamente plano, para uma posição fechado que defi

para estabelecer uma vedação com relação 21 caixa poeiçãO fechada-da válvula, leva, pelo monos um anel de vedação axialmente comprei,
eivai, caracterizada pelo fato de que o anel de vedação ao encontra
sob a ação compressora de uma mola que

se

vindicacdos

ni o configuração para a qual a chapa vai sor oncurvadooarsote.
risada porque um e membrp auxilier.6 provido para suportar uma porção de chapa de vidro quando pareilamente encurvada o apoio o.

apoia em um elemento -molde ter sido movido para a poehição fechada.

ligado com o fuso do êmbolo, e, ainda polo fato de que a parte do .
8mbolo, que lova o anel de vedação e apoia dato contra 'a

'fana

Ponto a 2 1 no total de 14 pontoo apresentados.

de

Mola, se acha acoplada com o fuso com jdgo axial, sendo que o lado

XI

desta parto do êmbolo afastado da superfície de apoio vara o anel-de vedação, forma uma superfície de contato para um batente fixo ma caixa.

Rd

AR

Prato n2 1 do total do 3 pontoe apresentados.

Sy.1
TERMO

No 179.203 de

3 de

maio de 1966

Requerente: PPILCO CORPORATION - E.U.A.
Privilégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM CDROUIWO D2 CON@RCLIVDE VOU
ME E TONALIDADE"
IIBIVINDICACCEÇ

= Aperfeiçoamento em um circuito de conzrale de VoluMe e toneld..
dado, para amplificadores que integram um rádio projetado para ser instam

um sinalum ostágio amplift<
entrada para receber o di

lado emveiculos motorizados, do tipo compreendendo uma fonte de
a ser amplificado, a dita fonte tendo dolo terminais,
cadoz tendo um terminal comum e um terminal de

to sinal, um dispositivo para suprir um sinal negativo de corrente contOd
nua de realimentação no dito terminal do entrada

o. para

polarizar

terminal de entrada, um capacitor de bloqueio de corrente
dois eletrodos, disposighs de

o dito-

contínua tenda.

~sio de um doa d4t08 OlitIodoe ao 400a
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TERMO N 2 166.258 de 18 de Janeiro de 1965
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1"(0.128 de

3

de junho de

1965

Requerente: COPYMATIC S/A INDÚSTRIA E COMÊRCIO

Requerente: INDUSTRIAS REUNIDAS MAX WOLFSON S.A.Guanabara

o

SXO 13.010

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM ARQUIVOS SUSPENSOW1

Privilégio de In v enção: "NOVA DISDOSICIO INTRODUZIDA EM VENTI.

DEIVINDICACÓES
1 - Aperfeiçoamentos em arquivos suspensos,

IADORES DE MESA"

do tipo 02B

(30Min

,,de uma meta ou arquivo prOpriamente dito, para seleção das

ficha:

•
Reivindicações

..revés de estilete, fichas estas cujas bordas superiores envolvem
i-sova aisposição introduzida em ventilador de me-

m i use_pet6licas que se salientam para

sa, caracterizada pelo fato do apresentar seus elementos funda

do a porção superior mais dilatada que o restante o apresentado, frontalmente, uma pluralidadede aberturas destinadas á -saída do ar impulsionado pela hélice o sendo esta localizada -

o

ser proVida ou não em sua borda superior, de uma ou maio

deixam a descoberto um pequeno trecho da referida lâmina de suatentg
pão e sendo g face frontal do arquivo provida de uma Esfrio

/1

de origin,

os dispostos em alinhamento horizontal correaánade b tes 090 025,a0$.009
das fichas.

em seu eixd.na vertical.
Ponto

de
ficho
janelas que

sustentasão, caracterizados pelo fato de cada uma das referidas

mentais (motor, hélice. eixos, buchas e fiação) totalmente o-/
cultos do moio exterior, por uma carcassa ou capa externa, tem

:

Ponto n2 1 a o total de .1 montos apresentados,

2 1 no total de 4 pontos apresentados,

:ERMO N2 172.542 de 26 de Ag6sto de .,965.

N z 173.760 ae 15 de Setembro de 1965.
„ .e rente: RIGESA-CELULOSE, PAPEL E EMBALAGENS ITDA.S.Paulo

Requerente: EDITORA E COMERCIAL SARAVAM LIDA.-Sao Pau.cy
Privilégio de Invenção: "NOVAS DISPOSIÇÕES CONSTRUTIVAS EM

Ji ldoisode Invenção : '"NOVO TIPO DE CAIXA DE FRUTAS E CO.

BOTOES PARA JOGO DE FUTEBOL INFANTIL..
Reivindicações.
1 -nvo

peivindicações

....adaedr SOE

1-Novas . disposições construtivas em botões para jo-/

tipo de caixa de frutas e correlatos,carao.h

constituida de três partes, compostas de feahasi

ffidulado; fundo, refêrço e • tampa, e o aludido refOr,.//

go de futebol infantil, confeccionados preferivelmente em piás
-

tico transparente, caracterizadas pelo fato de qu e a superfi-/

,,o cts:ege o fundo e as testeiras da caixa, duplicando

as pare-//

destat dita refBroo é formado por uma fêlha singela, com duaS

cie superior se apresenta convexa e continua enquanto que a in-/
partes Mdgemas dobráveis para cima, e, no sentido central transa/

ferior apresenta rebaixo junto á periferia, rebaixo esse delirai
versai, há dupla parede dobrada, justaposta; resultante de outras/
tendo recesso plano circular central de amplo diâmetro, contra-

debradmee na mesma; nos laterais desta dupla parede justaposta,h6
s qual sendo aplicado disco de papel ou similar portador de fi2044e5p,?ideS aaminares, oontrapostas, de pequena largura, em extensão
guras ou outros. motivos, disco esse premido por tampa circularcolocada por pressão contra o referido recesso,

05~0,00ente
Ágda0

. d altura da caixa; nas paredes de refOrço, hü

a4 3J,

2i7.

3 90,./

C).4

vá-/.

aberturas de ventilação e, nas paredes extremas, há recortes®

em forma de alças
Ponto n 5 1.

re

lã

os lados formando elementos

no total

de 4 p ontos apresentados.

..

•
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TERMO NQ 165.375 de 16 de

uma combinação de duas partes caracteristiezmente configuradas e res te

dezembro de 1964

Pectivamente acopladas entro si (ortogona l vJnte) para formar o conjunto

Requerente: FRANCISCO RODRIGUES DA OLIVEIRA- MINAS GERAIS
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENM' EM

MÁQUINAS PARA

CORTAR FERRE

do ditonodelo, em uma primeira das duas ditas partos sendo provido raa
S oa alongados de passagem total relativamente dispostos ortogonalmente
cem relação a respectivos desenvolvimentos extremos da dita peca ausb,a

L OU MATERIAL SEMELHANTE"
REIVINDICAÇOES

1.

Maio de 1971

DIÁRIO OFICIAL {Serão III)

Aperfeiçoamentos em máquinas para cortar ferro ou material

se,

tancialmente complementares dos mesmos.
Ponto n 2 ido 'total de

xelhante, leve, portátil, caracterizados pelo fato de que a Presente

4 pontos

apresentados,:

máquina consiste de um corpo chato que recebe, em um de seus lados, o
ajuste de una • pega 4t‘da de engrenagens em um de seus lados e, no outro lado de um pequeno :recesso em sua parte superior dotado de uma

lá

Mina presa convenientemente ao corpo por meio de parafusos, situada dj,
t • lemina no mesmo nível e alinhamento de uma outra lámina fixa presa.
, diretamente ao corpo também .por meio de • parefusos e frontal a esta.
Ponto n 0 1 dó total de

5 pontos

apresentados;

TERMO NQ

165.480 de 18 de

1964.
Sh1:2 3A0

Dezembrddá

Requerente: "CARTONAGEM gLER DE MAIO

Privilegio de Invenção 'NEVO TIPO DE CAIXA
REIVINDIGACOEQ

PAULO

11ESM6NTÁVEL"

'

1 - "NOVO'TIPC4 DE n'àAIXA DESMONTÁVEL", em que à mesma, quando em
forma plana, seàPreSente retangular;'de

Me'do

que; as suas regiões lata

raia permanecem armadas, atreves de debradUres de bórdas suplas, carag
11

terizado peloStodeqUe nas duas eitreMidades da parede mediana trag,
versai da caixa, hl

a

irOs'

abas triangulareS, vincadas, e que coadjuvam.

dobradura da tampa a do fundo.
Ponto n 2 1 do total de

TERMO N2

166.536 de

27 de Janeiro de

3 pontos

1965

apresentados.

FiG.1

44

Requerente' EOPPERS COMPANY ,INC.
Privilégio de Invenção" "PROCESSO DE FAZER PASTdES DE PICHE
ME NÚCLEO SOLIDO,BASTX0 DE PICHE REPARADO DE PICHE DERRETIDO
E APARELHO PARA FAZER BASTEE!,' DE PICHE DE NÚCLEO SÓLIDO",
ReivindicaciSes
1 - Processo de fazer bastões de piche de núcleo ob-

rado, de piche derretido, caracterizado pelo fato de compreen-/
der as operações de avançar

e

piche derretido da forma de uma .

corrente dotada de seção transversal substqncialmente oval, e
reefriar dita corrente até uma temperatura abaixo do ponto de .
fusão de dito

piche,

pelo que o mesmo se solidifica em'aMa

tão• dotado de núcleo aelido • e de configuração irreg ular de ou.
perficie.
Ponto n2 1 no

total

de

8 pontos

apresentagoa.

16

TERMO N g 177.246 de

17 de fevereiro de

Requerentes ARTEFATOS DE

BAMBE TARE

1966

LTDA. - SX0 PAULO

privilégio de Invenção "NOVO ENFEITE UTILITÁRIO'
REIVINDICACGES
1 - "NOVO ENFEITE UTILITÁRIO", caracterizado por ser cOnstituido
de uma peça cem superfície plana obtida em corte transversal de um .
bambu, podendo nu não configurar incorporado de acerdo com a linha dO

r/C.
TERMO Na

166.012 de 31

.1

de dezembro de

corte o elemento transversal correspondente ao gemo de bambu, de ma.

1964

Requerente: COMPANHIA INDUSTRIAL PALMEIRAS MÁQUINAS E

neira a formar superficies planas periféricas externa e doe interna

MÓVEIS"- S.PAULO

Modelo Industrial "NOVO MODELO DE SUPORTE VERSÁTIL PARA MOTORES DE MI
QUINAS DE COSTURO
JREIVINDICACUS
'

Novo modelo de suporte versátil para motores de máquinas do

costura, 0 dite mo g lo possuindo

lies graus

de•liberdade - (tridimensio-

nas máquinas de costura
nal), facilitando o uso de um se tipo de motor

da mais variadas procedenclas, caracterizado pelo fato de comp.-eender-

meato, utilizável para os mais variados fins,
Milico p onto apresentado.

DIARit) DFICiAL
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Yaeteriza easeeacialmanta por ser constitUido por duas chapas (1) ee
lesadas paralelas uma á outra havendo aoldadai le suas face. az tirana alotas (2) com a seção em forma de letra 0 ou onduladaz coa
'Na alotas (6) ou oca outra forma qualquer conveniente

e nas

faces -

Seção III)

Maio de 1971 2583

TERMO 14 2 164.913 de 30 de Tovembro de 1964•
Requerentes IUIZ'CAND/O;fT0-São Paulo
Privilégio de Invenção: "NOVA!APRESENTAÇãO EM SOLADO DE

DOS ?MIN/Ui'',

internas não fixadós ou 6 fixado o tubo do circuito do evaperador -

ac.

DeiWndicacães

mondo tal fixação realizada por intermédio dá luvas (3)'qua envol -

1-Nova apresentação em solado de calçado feminino,cara.
vem tal tubo as quais são.por sua vez soldadas ou fixas por qual eterizado por e salto alto, nas alturas desejadas e guarnecido coa
quer meios As ohapas (1) podendo ainda o evaporador ser constituido
por uma só chapa (1) e ainda: tts chapas (1) são unidas entre si poz

reforço interno metálico, ser revestido com uma cobertura, de mat2
rial plástico, apropriado; dito salto é, a seguir, afixado por pr2

refroços (4) e são providas de abas (5) que tem furaçães que penaj.
tem

a fdoil fixação do conjunto no refrigerador. iv.
Ponto 20 1 do total de 2 pontos apresentados.

cesso de moldagem, injeção ou outros, numa das faces duma lâmina .1.
flexível de material plástico similar áquele do salto, dita lamina
no formato retangular, quadrado ou outros,o bordo do solado 6, a seguir , obtido, cortando-se a lâmina flexível de material
CO, com o contOrno e no tamanho desejado de cada solado; pelo fato

de o salto possuir apropriada cavidade inferior, na qual se meai.
xe ponteiro de refOrço ou capinha.
Ponto nz 1 no total de 2 pontos apresentado*.

-MINN 164.988 de 2 de Dezembro de 1964.
PequarOntet LOURDES HENAISBE ABDON-São Paulo.
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO AUXILIAR PARA CONPECOOES

TREMO N" 166.63? de 6 de ouruaro de 1964

MB IMOS DE PITAS". '

Requerente: JOSE PERITANnsb - SIO PAULO
tetvindicaçãea

1-Diapositivo auxiliar pare canfecção de lacoe de

Atoe, caracterizado por uma base em formato de três recpté-

Privilégio de Invenção: 'MOVO E ORIGINAI. udPORTE DE PEDRAS PARA
RETIPICADOR DE BUCHAS DE

de um tébulo osntral, e sediada num recesso praticado na par
te maio inferior Mete; na superfície inferior da ponta de.
sada tampa, há saliéncia; em arco, que se encosta nas bora:
superiores de cada receptáculo, estabilizando-a na posição-f
teohada; na tampa Jnoluem-se ainda, meios que a estabilizam/
na posição fechada ou aberta, constituindo pequenas salien-/
pies semi-esféricas, localizadas na superfície e inferior da
manam. adjacentes aos.vérticee respectivos.
Ponto nz 1 no total de 4 pontos apreaentadoz.
5

ri
r16.1

n
Nem4.3

42

ceve

2
4
Z-47 f

4

ria.a

abas de bielas e similares, que se caracteriza por ser provido dl
um novo encaixe formado por uma cavidade retangular (3) feita na
extremidade de uma das hastes (1) ou (2), coa um furo lateral (4) •
passante ao qual corresponde, alinhado um segundo furo (5) na ou
tra face lateral, passante ou não ma outra haste possui una sal&
;nela longitudinal (6) que rsrá c macho da 'caviiade (3) nela se
encaixando perfeitamente a Ganância (6) possui um furo (7) trana
.versal do mesmo diâmetro que o dos furo n (4) e (5), e um pino (8)
encaixado e arrebitado aos furos mantem firme o encaixe e final.

colocadas ' as pedras abrasivas )9) são fatiou furos (10) de peque
na profundidade.
Ponto d g 1 do total de 2 pontoe apresentados.

#1"

7

1 - Novo e origia./ suporte de pedras para retificador de bu.

mente, nas superfícies superiores das hastem (1) e (2) onde serão

A

41111P')

E SI1FJIAEBIS•

utIVINDICACCES

Gulas radiai*, tampados por tampa transparente ou não, de -/
Mesmo perfil euaos roceptáculos,dita tampa girável ao redor

BIET,AR

DIÁRIO OFICIAL
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Seção III)

Maio de 19

MIMO N 2 165.475 de 10 de dezembro de 1964
TERMO•NO 157.036 de

24 de fevereiro de 1964./

Requerentet JACOB SIMON KAMBORIAN./E.U.A./

Requerente: IJCEU DE ARTES E OFfCIOS DE eXo PAULO -

eg0 PAUÃO

%apailo Industrial "ORIGINAL DISPOSIg0 EM ESTRUTURA DE N5 k'

Privilégio de Invenção: MAQUINA DE ENFORMAR COM GRAMPEAMENTO RÉS

ASIMINDICACDES

_

.

FAIADO./

'"ORIGINAL DI 'SPOSIÇXÓ EM ESTRUTURA DE MESA", caracterizado
Reivindicao5es./

10 Sato de, sob o ta jpo 'da mesa, estarem afiXadas várias colunas verta

1 Uma máquina de enformar sapatos caracterizada pelo

p ais,

constituidaidedulá estrutura metelià,- com vão longitudinal,.

Sato de ter meios para suportar uma fôrma tendo uma palmilha no

izontal de seçá gi Mangulaafixada nas
em que 4pessante tkbirsS;Or

fundo e uma gáspea nela montada, com um contraforte interposto/

redes da coluna

entre uma porção da gáspea e a fôrma, sendo dito contraforte te

do

no e rígido em temperaturas ambientes, tornando-se flácido e / •

pa

v,;rff
itatraves de pará&à,2alUdida Unia conettau

várias estruturas'entre si.
Ponto n a 1 do total de 4 pontos aproados
•
e: '..

molddvel quando aquecido a uma pré-determinada quantidade acima

e

de temperaturas ambientes e voltando ao seu estado teso e /dai-.
do : quando resfriado de volta a temperaturas ambientes; meios de
sujeielle acionáveis para sujeitar dita porção da gáspea contrei

a forma ; e meios para aparar ditaporção da gáspea contra a pai
Milha, compreendendo o melhoramento; meios para fazer dito meio
de sujeição ser esfriado abaixo de temperaturas ambientes paro/
assim resfriar o contraforte e diminuir o tempo para o contra forte reverter ao seu estado teso e rígido./
Reivindica-se a prioridade do pedido correspondente dl
mositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amári",
ca, em 5 de março de 1963, sob no 262.874./
Ponto n* 1 do total do 17 pontos apresentados./

SERMO N 2 159.695 de 3 de junho de 1964
Requerente: NORTON S/A-INDUSTRIA E COMEAO10 - SZO PAULO
Privilégio do Invenção: "PROCESSO PARA AFIXAR AS LIXAS DE RODAR A.

BRASIVAS DE GRANDE DIÂMETRO,'
REIVINDICACOES
1 - Processo para afixar ae lixas de rodas abreeivae de grande

diâmetro, caracterizado por encaixar-se na cavidade interna formadapelas lâminas de lixas, um segmento tubular de grande diâmetro, de fenolite ou de outro material congênere, compondo entre ambos uma cl
vidade anelar ; pelo fato de nesta cavidade ser despejada determina-

da quantidade de resina epoxy ou outra, a qual preenche dita oavide.
de totalmente, deixando-se em seguida secar e solidificar a resina a
qual estabelece vi g orosa aderência das lâminas (lixos) com o segmento tubular de fenolite.
TERMO N*

173.539

de 28 de setembro de

1965

Ponto [1. 2 1 do total de 3 pontos' apresentados.

Requerente: ADOLPHO A. FERREIRA - SX0,PAULO
P rivilegio

de

Invenção " UM

TIPO DE APLICACX0 EM C1NTUROES'

REIVINDICACCES
1 - "UM TIPO DE APLICAÇXO EM CINTUAOLS", caracterizado por uma

e

seqeficia de calotas esféricas ou elipsoldal conectadas entre, si, a

traves de cinta flexível, passante em cavidades praticadas no tapo de
Cada calota, e em pequeno pedaço de dita cinta sendo, visível na parte
externa central do 'tapo dg calota; a cinta, nas zonas entre duas calo
Sas 4 afixada por costura ou rebitagem, sabre um cinturão; na supera
010 externa da Ultima calota estão , gravadom por qualquer processo ossignos do Zodíaco ou outras ilustraç6es.
unto n o 1 Jo total de 2 pontos apresentados
Mim) NQ 164.664 Ct., 10 de julho de 1964
Requerente: METÁLORGICA ACAUTO LTDA. - SX0 PAULO
Privilégio de invenção: "NOVO E ORIGINAL EVAPORADOR PARA REFRIGERA-

Ao*
11E?Y.P)TPY-'28
1 Novu e original evaperadur

ei

ca-

Sexta-feira 28
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nef191~42e41,

22moNa.151 4 70~11-4. Judite

de 1963• .0,

Maio do 197f 2Siii

,--

Requerente: VMAJ-I4ISHITA E TSUNEAEImmakA.M.POLO
Privilégio de;Invenção; 0ACENDEDOR-ELZTRE004bIMENTADO POR PILHA SP
CA, PARA-ACENDER40004, FOGAREIROS E ESTUFAS,A GÁS*

t'

Seção til)

Wom NO 155.990 de 10 • de janeiro de 1964
Requerente: METAWROICA WALLIC 6/1 - . RIO GRANDE DO SUL
Doai* Industrial ; 1 30T10MANIPOLADOR PAU ?01410g
REIVINDICAOES

REIVINDIOAChEah.

1 - Botão manipulador para fogão, caraoterisad0 por up ~PO,

1. Aocado60•oldtri000limenta4O non pilha eeca, para acendei

fogãee, fogareiroa•e estufam a gás, caracterizado por um corpo tubo.

em forma de cone de revolução truncado por um plano inclinado, cole

lar oilindrioo quapok.conter internamente uma pilha seca, corpo és

a superfície superior anca,* e provido de g ota indicadora do moam,
tido de rotação de abertura do registro.

te provido den.um botão. do comando de contato de lamina interna, possuindo este corpoNext/..calmente ao plano superior um segmento tubu,

Ponto único apresentado.

lar de pequeno diametro.com rosca interna para receber una conexão..
existente na extremidade inferior de uma tubulação alongada que pos.
sue na extremidade superior um receptáculo no qual se encontra roe-.
queado um cel:pás portador do filamento de uma pequena resieténoia e.
létrica, sendo que a tubulação alongada 6 atravessada longitudinal..
tente por um ' fio onoondutor de corrente elétrica, fio ou condutor.
este encapado com material isolante e com as extremidades em oontao
to com o capue e com o polo central da pilha ecoa que:se encontra no
corvo tubular Oilindrico.
Ponto na 1 do 41a de 5 pontoe ' ápreaintadoe.

)1_

TERMO IN 154.621 de 19 de Novembro de 1963.
Requerente:, COMPANHIA BRASILEIRA DE OARTUCSOS-SNO Paulo.
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM ESPINGARDA& DE OAOAPel

Reivindocaolies

1- Aperfeiçoamentos em espingardas de caça em que hé
um cano reunido a um receptáculo que contém os mecaniemds de
disparo e abertuta, bem Como os elementos de suporte e empunha
dura, caracterizados pelas inovações introduzidas °enformo re.
sumimos;
1)Guarda Mata(peca n 0 5).
TERMO No 160.168 de 19 de junho de 1964./
Requerente:

corgofts

CHAMOVITZ LTDA./ESTADO DA GUANABARA./

Privilégio de • nvenção: APERFEIÇOAMENTOS EM 00S./
Reivindicação:3./

1 - Aperfoiçoomentoe em ode, para calças, saias. em
geral, calções, shorts de praia, cue6as, etc., car ,terizedos/

plástico ou
polo fato. de consistir em uma camada de espumá de
semelhante, unida a uma fita de tecido que lho serve de revestimento , formando um conjunto que compreende o cdà urdoriamen

2)Çabo do bloco(peça n 2 6) ,Alavanca•do Blo00 (P11
94 n4
8) e Bloco (peça n2 99.
3)Localizador da

Mola

do Perouosor(pego na 10).,

4)Bino Acionador ( p eça n a 15).
5)Dobradiça (peça h 5 17), Suporte do Trinco peça lit.
18).Mola do trinco (plt:ça n 2 19). eixo do euporte.do
trinco(peça ncl 20); Mola do suporte(peça n4
21).1111.
bolo do Trinco • (peça n° 22) e Trinco (peça na Me
Ponto n2 1 no total de 6 pontoe nprésentadoe

te dito./
Ponte ne 1 do total de 2 pontoo apresentados./

figura 1
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ao batente uma •acavação oircundalide eu gela onde ao prende WM

muna

de aço que configura outro batente, de modo a delimitar uma região de
tubo onde é dealizanto entre o batente • e anel, uma luva de aço, deo

altura apreciável, dotada de recartilhamento na sua face externa;pele
fato da luva possuir na face inter.% próximo s borda que contateia tet
com o batente um rebaixo circundante onde se aleis/ outro anel de aço
e que deelisa eolidário com a mesma configurando um retem que, prende
a luva em sua posição extreme, mediante encaixe parcial da borda que
conteteia com o tubo, em outro encaixe circundante existente e em pon
to ideal da face externa do tubo, de modo que a luva ao ser detida,•
por esse retem está com sun borda inferior encostada ao anel situada
na borda do corpo tubular, pelo fato de imediatamente abaixo da gola
circundante, haver no mínimo três furos transversais cilindricos ao
longo da linha circular equidistd_tes, com o fundo esferoidal vaeadO
parcialmente e que servem de alojamento para outras tantas esferas de
aço de diâmetro substancialmente maior do que a parede do tubo, sobre

Maio

a 141:.

•

~RAMO
P.e affea mm ~ doe (03-1étergie,-eonfeccionadas em/
lona-ou similar, dobradas.= samf onal-no,sentide.boriaantal,e -/

reforosda• datavam e externamente com,cadareoc,:aendo qae as bor
dee lafgetereChao fixadas 4 base,(111p reinqUaneWque as
bordas em
perioreu são:fixadas á estrutura (6) de cobertura (7); e por te.

rem adaptadas una porta (9) e janelas (10) desmontáveis, que são
fixadas por meios apropriados; e por : diepdr Internamente de ummecanismo para montageme desmontagem, aocatituido de barras ar.
ticuladas (11) • ,e unidas entre si centralmente,achando-se.fixadae
A estrutura por meios e d is p osiçãaaiobnVententes, sendo providas
com rolktee . (12)'corrediços em trilhos-(l3); co Dor acharam-se a,
barras (11) 'Uüidae:á outras barras olfday atratés , uweixo de uni.

io(14), terá amarrado dois cabos de , aço (15)',uujas extremidades .
opostas acham-st amarradas a um eixo (/6). quase e nt rose com ume
soanivela9/7) - 40,noiónambnto.
mies' :ponto apresentado

esaindo externamente em relação ao mesmo, graças a rebaixo tronco cénico, circundante, existente na face interna da luva e que se inicia
ide ponto mediano de sua altura, obliquando para fora at próximo
borda interna e descrevendo uma face arqueada com o mesmo raio das as
feras de modo que quando a,luva desliza para a estremidade do tubo,ae
ssféras são comprimidas pela parede interna obliquoa do luva, para o
interior dos seus alojamentos; pelo fato de internamente no vacado do
tubo alojar-se uma bucha rigorosamente ajustada, portadora de ferra menta-broca ou similar e que tem pontos de, contacto com os alojamentos das esferas, fornidos por rebaixos eafereidaie e que servem de alojamento parcial para as mesmas quando estiverem comprimidas pela -luva, de forma que a bucha cônica .ficará travada quando a luva esti
ver em sua posição extrema, junto à borda do corpo tubular.
Ponto n 2 1 do total de 2 pontos apresentados
TERMO Ne 153.413 de 7 de outubro de 1963./
RequGronte:CARLO FUsI./s7.0 PAULO./
Privilégio de Invenção: NOVO VPIRTIMOR PARA REUIPIENIBS./

Roivindicecões,/
. 1 - Novo vertedor para recipientes, confeccionado
preferivelmente em plástico, passível de cobertura superior
por tampa de pressão ou similar, apresentando pescoço tubular/
com nervuras circundantes e encimado por gola voltada para baá
xc, caracterizado pelo fato de que a gola superiormente se pró
longa por região cilíndrica seguida de afunilamento, sendo que

além deste se. apresentam aberturas laterais delimitadas por pá
lhetae verticais que superiormente se ligam a um ataco
'elo
interna e centralmente se apresenta com projeção tabular, h c?,
jas paredes externas se encontrem eoliddriae es mencionadas ¡s
lhetas,/
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados.,

TERMO N 2

148.220 de 4 de Abril de 1963

Requerentes MAROY DE SANT'ANA.-São Paulo.
rrivilégio de Invenção: "ORIGINAL CASA-REBOQUE DESMONTÁVEL PARA

MINQUEDO".
126211~95-kft
2... Original casa-reboque deemontável para- brinquedo,/
essencialmente pelo fato de ser completamente fies/
t daracterizada
'Untava e por ser conatruida sabre ais., base (1; e eseganY',',3a
ume barre(#) de/
tTe um 01X0 (2) dotado com rodas (3), possuindo

2

i
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TERMO Na 188.103 28 de Março de 1967

TERMO NO 196.731 de 6 de fevereiro do 1968,/

Requerentes DANILLO POLIDORO-São Paulo
Privilegio de Invenção: 0APERP4IÇOAMUTOS DM npcIPIRNTE HERMkTICO
UMIDA80,
;Raivindiccges

Requeronto; APERRO MAXIM R/A.1NDNSTR/A. R COMEROIO./57(0 PAVIO.
Nfod'ilo Industriar NOVO MODELO ME FRASCO./

PARA

2121/22152.21.22.t/
1 - Novo modSlode frasco, caracterizado por aproa= -

1. Aperfeiçoamentos em recipiente nermático para bebidasi ♦
do tipo reivindicado no Termo 183.306, do mesmo Requerente, apresentais
do um recipiente provido em sua parede lateral uma tubulação de passa..
Vigem de líquido, com salda provida d-e-válvula e apresentando ainda um .
pistão que forma a própria tampa do, recipiente, caracterizados pelo fa•
to do ser obtido em cimento amianto e com supárficl• interna tratada
SC, '
•
•
oonvenientemente para receber 'bebida. e tendo em sua parede de fundo .Y
dois orifícios sendo uMaát;Wicopara a introd,sob pressão, do ..
liquido e o outro central para aplicação com, intercalaçâo de guarnição•
de vedego, de um dispositiaro,para ancoragem extremidade inferior de
Um eixo interno e giratOrio,pixo este totalmente resqueadoeque atreve.
coa o orificio central igualmente rosqueado de, um pidt go cilindrico, de
pequena altura,recebendo pM,sua extremidade livre), uma monpple de acta
noriento provida de catraca., ,
Ponto n9 1 no•tptal de 3 pontos apresentados.

o

ter bdso ovalada e corpo com socçllo transversal igualmente °vala..
de suavemente croscente.atd a altura de sua terça parte inferior/
e dai decrescendo ato configurar um pescoço cilindrico e termina
do em trecho rosquoado para aplicação da tampa; ainda, paralela
monte ao paramotro da base, o corpo apresenta duas dopresaes, o.
postas de formato substancialmente triangular, com lados e contos
arredondados, depressões estas com suporficie suavemente abaulada
e fortemente recurvadas no lateral inferior; tudo substancialmen.
te cozo descrito e ilustrado nos desenhos anexos./
Nnico ponto apresentado./
'
.TERMO N a

•23.095 de 28 de setembro de 1960
Requerente: P N.R CORPORATION -'E.U.A.
Privilegio de Invenção " REATOR NUCLEAR'HETEROGENE0
PITE"

COM MODERADOR DE

ORA..

nIVINDICAOES

1 - Reator nuclear heterogéneo, com modera/10r de grafite, apresendo. canais de•passagem do combustIveldispostos em reWno interior 44
moderador e elementos' combustíveis fissivels.dispostes nestes canais, 0.4
racterizado Pelo-fatpM . ser resfriado por Dra resfriador fluido que cirea
la em canals . separadosvabertos geometricamente neste moderador de grafi,•
Ifloa. o0 DDrad e e dos canais de cOmbustiveis, de mod que o moderador ser•
ve ao mesmo tempo para moderar os neutrões,' para transmitir 'o calor do
combustivel ao resfriadorb para formar.um suporte rígido para o conjuntf
Ponto n9 1 do total de 23 pontos apresentados.

FIGA
2)11M0 Np 188.680 de 18 de Abril de 1967,
Requerente: THE A.P.V. COMPANY LIMITED-Inglaterra.
Privilegio de Invenção: 11 APERFEIÇOAMENTOS ' EM OU RELATIVOS A CAMBIADO
nis DE' cADSan.
reivindicaoges
1« Cambiador de calor do tipo com cnspas, compreendenido
uma serie de chapas substancialmente chatas ou planas separadas entre
el por juntas periféricas, definindo espaços ou intervalos de passagem.
do fluxo entre as chapas, caracterizado por disp gr de uma refOrço entre
âMg0 chapas adjacentes constituindo .a
das referidas chapas•
Segundo o ponto 6, caracterizado pelo fato de que o elemento de reten./
40 tear a forma de um arame.
Reivindica-se a prioridade do correspondente Inalao de.
penca° na Inglaterra em 20 de Abril de 1966,sob o n.12 27290,

Ponto n9 1 no total de 9 pontos apresentados.

TERMO N9 142.904 de 19 de julho de 1962
Requerentes GIOVANNI GRASSI SIO

PAULO

Privilégio de Invençâo; "APERFEIÇOAMENTO EM MANDRIS fuLICAVEIS

ER TOJ.

NO3 MEOANICOW

NEIVINDI045ED

1 - Aperfeiçoamento em mandris aplicáveis em tornos machie°, .
conelituido por mandril formado por haste de aço de feitio trone* 05.
nico, alongado, cuja extremidade mais fina termina em encaixe em "toe
re" porta-ferramentas de torno, e cuja outra extremidade se alarga se
forma cilindrica, caraoterizado pelo raro aepeis diminuir de diâmetrt
de modo a configurei. .um ressalto ou batente continuando em forma til)»
lar alongada, de comprimento ideal, com diâmetro externo e interno v2
riá, eis. conforme a dimensão de peça e tendo próximo 1 borda oposta
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dobras helicoidais fica sempre localizado pelo menos um lebnlo consti-/ I
TRRMO No

186.788 de 2 de

revermire de

1967•

tuido'do componente ligeiramente tontraido.

Requerente: CENTRALNY NAOUTCHNO-ISSLEDOVATELSEY INSTITUT TCRORNOY

Ponto n a 1 no total de 5 PciãOs aprosontadne.

¥ETALIOUROIY
Privilegio

de Invenção: n PROCESSO E INSTALAÇU APERFEIÇOADOS ASSEGURAM=

DO UMA BOA REPARTiÇA0 DA ESCORIA EM TODO OSETAL CONTIDO NA LINGOTNIBA DO
UMA MIQUINA PARA FUNDIÇA0 CONTINUA DE METAIS". •
AeivindicacSes

/?~...eso nrIls:4.5bido assegurando uma boa distribui
ção da escória sobre o. metal contido na lingoteira de u'a máquina para fundição contínua de metais, caracterizado pêlo fato de que a escória,en

TÊRMO N o 187.869 de 20 DE Março de 1967....
Requeronte: CARLOS AUGUSTO DE CAMPOS GUIMARXES-So Paulo

forma pulverulento,:

á

•

misturada a um gás redutor, tal como butano ou pro.

Privilegio de Invenção: "NOVO DISPOSITIVO PARA máizàção DE AGUA".
pano, sendo condsida per e. .sze gás ate, acima do metal liquido, onde será•
distribuiria por uma serinde orifícios tendo suas aberturas voltadas na .

OivindicacSes

1- Novo dispositivo para bzonização de água, caracteriza.

direção dó metal, sendo providos meios para que o metal seja introduzido.
Sob a camada de escória, sem grande pressão, e sem induzir no metal uma

-se por constituir'-se de um cilindro,

pteVido perpendicularmente

de um -/

prolongamento tubular adequado, com conexão com o interior do referido -

fárte correnteza em sentido para baixo.

cilindro Oco; e por. um segundo prolongamento tubular disposto em diagonal
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido de-:
e em local conveniente com conexão com o interior do cilindro; o pelo ia-

7 de

positado na França'em

Abip.de

1966 e 7 de

Abril de 1966 sob os noa.

56.800, respectivamente , e na U.R.4.S. em 2 de Fevereiro
Fevereigp de .1966,m* os nc s.1.050.861 e 1.056.144.
Ponto O 1. no total de 15 pontos apresentados.

56 .799 e

e 26 de

9

de

1966

to/deste prolongamento possuir seu extremo provido de rosca e orificio -/
central em dimensões convenientemente precisás; e por áste cilindro poder
ser ou não vedado por um de seus extremos.
Ponto n e 1 no total de 2 pontos aprsentedos.

8

TERMO No 188.555 de 12 de Abril de 1967.

1?

Requerente:AMSTED INDUSTRIES INCORPOSATID-E.U.A.
Privilegio de Invenção: "EQUIPAMENTO DE FUNDIÇO"
Reivindicacc3es

açu

1-2quipamento de fundição ajustável tendo uma pluralidade//
de blocos de moldagem, caracterizado porque ao menos um dos ditas blo-/

e móvel

TÊRMO NQ 187.508 de 3 de.MarçL•de 1967.

cos

Requerente: KANWAMJCHi BOSEKI KABUSAIKI EAISNA e SNIA VISCOSA uscisa

sendo que dito bloco móvel em sua pobição de moldagem repousa sabre

NAZIONALE INDUSTRIA APPLICAZIONI VISCOSA S.p.A.- Itália.

topo de um dos outros ditos blocos, e por ter um dispositivo para Javar.

Privilegio

de Invenção:

" PROCESSO PARA PRODUZIR FIBRAS SINTtTIOAS COM

com relação á posição de moldagem doS ditos outros blocos-/

tomento do dito bloco móvel para tira-la do contato com dito outro bloco durante o movimento longitudinal do dito bloco :nevai com relação a -

LUSTRO APERFEIÇOADO".
Reivindicecgqs

1- Processo par} produzir fibras sintéticas com lustro
aperfeiçoado, mracterizAdo pelo fato de que dei, materiais de fiação,consistindo de altos polímeros sintéticos termoplesticos,dotados de

dito outro bloco..50

,

a quente, a go fundidos separadamente e extrudkdos simul g'neamente atra

30

.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido pediddeb

E .U.A. em 13 de Abril de 1966,sob o n o 542.335.
depositado nos E
Ponto n o 1 no total de 4pontos apresentados.
R

propriedades de aderência mútua e capacidades de contração diferentes-

.

30

10
//

-i_9'. i. a,
-2,c__

o

F1 tt, /,áV

ti

n=.7.7. 1
-' ,,, rs
ii
I ,/ ri ,t

ves um orifício comum que edotsdo de uma secção ao-circular, que com

5

preende pelo menos duas fendas estendidas radialmente a partir do cen-

H

---

JW h

tro, de uma maneira tal que o. referidos meterias de fiação fundidos 2/

a, 61.7~,:—'

52

ÁS

são arranjados 3mduad partes do referido orifício divididos por uma superfície substancialmente perpendicular a um eixo longitudinal.do uma das referidas fendas, pára formar um filamento compos

to encrespável dotsdb

o -/

de maut

_
.:„.., -.

secção.dm-circular vn4forme, que compreer

'a extensão do fi14sento, e de que ode pelo menos dois lóbulos tOd

1,

J2j ' H

RS

!:.:'J i 2::,

66

filamento assim formado é submetido a tratamentos de estiramento e termico para desenvolver dobras helicoidais,sendo que na parte externa das

P

26
A....1

,
,r,-----:,

dOW

eleifinico amorfo de a baixo contelído de insaturaOies derivado da 00-1
polimerização de etileno com uma alfaolefina e com pelo menos um dien0
tendo ou•não ligações duples,conjugadas, sendo eventualmente referid0-,
00polimero de tipo estendido d 6106. •
Reivindica-se a prioridade do correspondente ped.7dc..
depositado na Itália sob o 112 9.730 em 4 de Outubro de 1969,
Ponto nR 1 no total de 3 pudor a,,-esentados.
ao

FIG.1

o
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TRRMO ir.' 104.161 ae .11 de outubro do 1966./
RequerentOt GENERAL ELECTRIC COMPANY./E.U.A./
Privilégio do Invenção: APERFEIÇOAMENTO, EM PRucZSSO PARA AUMEN
TAR A RESISTENCIA DE MATERIAIS TERMOPLÁSTICOS CONTRA RACHADURAS/à
CAUSADAS POR MZPORCOS,./
Reivinetcaçães./
1 - Aperfeiçoamento em processo para aumentar a reais.
tencia de matarias termoplásticos cortra rachaduras causadas por
esforços, caracterizado por compreender n sujeição de uma parte
dos ditos materiais a um esforço de tensão suficiente para tonaim.
alar o material além do ponto de escoamento superior do material e
por trabalho a frio, deste modo efetuando uma elongação pormanenn
te substancial da dita parte sem sujeita as áreas adjacentes h di
to tonaionamento e aliviando dita.parte do dito asfOrço de tensão
por meio do qual dita parte é alongada e desse modo á sujeita peg
manentemente a esfOrgo de compreeeão eubstanciai.,
A requerente reivindica os favores da Convenção Intac.a
nacional, visto a presente invenção ter sido depositada na Rapar.
tição Oficial de Patentes aoe Estados Unidos da Amdrica'de Norte,
em 12 de novembro de 1965, sob o no 5074481./
Ponto no 1 do total de 6 pontoe apresentados/

no/to/ato de
cobalto

ARMO No 185. 0 19 de 8 de Dezembro de 1966.
Requerente: risus PHARHACEUTICALS IIMITED,-Inglaterra,
Privilegio de Invongeo: :'DISPOSITIVO INALADOR",

Peivindicaçaa
Dispositivo inalador de .medicamentos em forma fina..
Mente divididas caracterizado por compreender um recipente alongado ea
eco, tendo em ambas ás suas extremidades uma ou mais vias de passagens
para permitir a passagem de ar através do recipiente e tendo uma de su-,
as extremidades adaptada para inserção na beca; e um dispositivo leme
2. banto a um propelente $ rotativamente montado no dito recipiente
ígidoy montado no dito recipiente e coaxial como eixo longitudinal do
Z'aciplente,tendo o dito dispositivo semelhante a um propelente, em sua-

À

parte mais afastada a extremidade do rec'ipient'e, adaptada para inserggo
ma beca, meios de montagem adaptas para receber um recipiente para o má-,
gicamento finamente dividido, ee sendo o dito dispositivo semelhante • um
yropelente montado de.tal modo no dito eixo que a passagem de.Uma norrena
te de ar através do dispositivo causa não stimente um movimento rotativo®
a® dito dispositivo, como tombem um movimentoyibrátorio do mesmo.

.Ponto aiO / no total de 20 pontos sprmentador-

TERMO Na

186.388 de 20 de Janeiro de 1967.

Requerente! WUBERETSKY ORDENA LENINA I ORDENA TRUDOVOGO ERASMO
ZNAKEN/ ZAVOD SEZZKOKHOZ ZRO IN IA IMENI UKUTOMSHOGO-U.R.S.S.
Privilegio de Invenção; "CEIPADEIRA PARA CANA."
geivindicac5es,
1-Uma ceifadeira para cana, ma qual fica providenr
oiadó um transportador para separar a massa cortada por baixo do ool
tador, caracterizada pelo fato que um protetor Ia para tirar as nnm.
tas de hastes do transportador 15 fica disposto entre o transporta",
lor 15 ! e o cortador.
Ponto ne 1 no total de

1.

/5

À

PI G.

3

pontoe apresentados..
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tém de 6 a 21 ISNomee de carbono, tendo uma virceeidade-relativa/
Como determinada a 251C ostR2 804 concentrado (a 9894) de 2,5 a
3,2 importando a soma dos pisos das duas fases em 100 partes, e/
- de e,5 a 20 partes em peso p02 100 partes da referida mistura do

Maio de 1971

TIMO Na 173.782 do 6 de Outubro do 1965.
Requerente:MONSANTO COMPANY- E.V.A
Privilegie de InvIengo: " MAQUINA APMEIÇOADA PÁRA T0PCX0 DE FIOS".
geivindicaçOes

produto-de reação de um poli(dicarboxilato alquiieno-arílico),que
.1- Máquina aperfeiçoada para torçâo de fios, compreendendo

tem um ponto de fusão de polo monos 20050 e de uma poliam:ida Mn
um ponto de fusão de pelo menos 17550, tendo o referido produto /
de reação uma viscosidade i p trinseca de - 0,2 a 0,8 e no qual pelo.
menos 15$ em piso do po li( d i p arboxilato . alquileno-arliico) reagiram com e referida poliamida./
A depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos
da América do Norte, em 24 de outubro de 1965, sob -o n* 504.906./
Ponto n4 1 do total de 18 pontos apresentadoe./

vm

já. go de dois grupos de discos rotativos, que se entrosam mátuamente •

e termal, ao longo das linhas tangenciais de intersecção dos discos, um• canal periférico natural, de contOrno concpxo, meios para rotar os ditos
discos em sentidoS opostok,(imelos de guia, que normalmente permanecemem contato com o fio-,qnaavança linearMente, a fim de manterem o dito •
fio em contato com cada canal, caracterizada pelo fato 4e que o jOgo dediscos e empregado em um par, e que os meiso'cle:¡4a coMpreendem um par..
de membros em forma de "U", montados de ;Corma•pivotal, dorso-adorso, nabase , que suporta os jogos de discos, ditos membros em forma de "U" tendo,
cada qual., um par,,de , bragos,, que estendendo-se para fora, permanecem escachados, montand9J:p'valheiro em cada jcigo.Nle;discos ao longo da lin
ha do canal, um par, demeios manualmente, ,oper4~. para pivotarem os
Membros em forma:de "tf" em 21reção e empfastamento dos jogos de discos•

e meios em montagem,piyptal.em cada extremidade g9 pm.respectivo braço..
superior, e adeptedps , para, seletivamente ., moverem um membro em forma de
"U" • aproximando-mtusfastando
o do dito j8go de discos.
_
Reivindicor.se,,a prioridade,4pAprrespondente pedido deposite.
do nos E.U.A. em 7 de ga:tubro de 1 9 64 , e 9e. 0,n íà 402.114.
Ponto 0,1 no total de 3 pontos apresentados

FIG.I.
TERMO

•

N5 184.505

11 de novemoro oe 1966

Requerente: OSVALDO BIGATTI - ITALIA
Privilégio de Invenção "UNIDADE TOMADORA, CARDADORA, PENTEADORA, PRÉ-SEDE
TORA, LIMPADORA E UNIFORMIZADORA DE FIBRAS EM CARDAS E SIMILARES"
REIVINDICANES

1 - Unidade tomadora, cardadOra,,penteadora i pré-seletora, limpadora e unifOrmizadora de fibras em cardas e amilares, caracterizada pelo
fato de ser cqlocada antes da zona de cardagem e, particularmente, no pr.!,
moiro cilindro, comumente chamado de "briseur" ou tomador, e de compreender una 1;:mina Ou navalha de limpeza - e um conjunto de um ou mais cilindros

uniformizadores.
Finalmente, o depositante reivindica a prioridade do corresponder

te pedido depositado na Repartição de Patentes da Itália, em 12 de novembro de 1965, sob o n0 25396/65.
Ponto n5 1 de total de 14 pontos apresentados.

TERMO Ne 183.268 de 29 de Setembro de 1966.
Requerente: PIRELLI SOCIET4 per AZIONI- Itália.
Privilégio de Invenção: "MET= PARA A ADEM DE COPOLIMRAOS 0171,1NICO!

2

AMORFOS INSATURADOS AO METAL"
Reivindicações
1-Método para adesão de copolímeros olerifinicos amorfos insaturados ao metal, sendo uma mistura vulcanizdvel 4 base de
material elastomérico ao metal, caracterizado por ser o di.o me'w3.1 -/
constituído de zinco,pelo menos na superfície a ser unida a' minturavulcanizetvel, compreendendo as fases de acréscimo d mistura vulcaniza

cavei de um sal de cobalto de doido orgânico carboxílico cm quantidade compreendida entre 5 e 20% em piso Com respeito ao material elastométrico dita misture: vulcanizdvel contendo de 3,5 a 7 pírtes de onxs:
fre, 'de colocar referida mistura contra a superfície de zinco d qual essa deve aderir, e de submeter o complexo

referido material elaetomérico sendo constituído por um ceicliner0 -4

DIÁRIO OFIC:AL (Seção III)

Sexta-feira 28

Maio de 1971 2575

—~~eme=tr

TERMO NQ 170. 593 de 22 de junho de 1965
Requerente: YAWATA IBON STEEL CO. LTD jAPXO

tos vazios serão retornados á Onerado da 'Via de Ido/degela a circulação 0c,

Privilégio de Invenção "AÇO DURO A BAIXA TEMPERATURA"

Tertica/.

-REIVINDICACCE4

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dem

-

..Aço durwa baixa temperatura caracterizado por ser compreendi*
do, em percentagem ponderal, de 0,01 a 0,15% de C, 005 a 0,40% de Si,4,50

ditado na Repartição de Patentes oftt Austria, sob n 0 A 9327/65 de 14
rubro de 1965.
Ponto n 2 1 do total do 4 pontos apresentados.

a 7.50% de Ni, 0,50 a 4,50% de Mn. de pelo menos um membro escolhido do
grupo constituido de

W

e Cr, a quantidade do dito

W

sendo de 0,10 a 1,50%

a quantidade do dito Cr sendo 0 4 0 a 1,50%, uma parte do dito
ser substituído por Nb quando
to

W

W

W

podendo .
.xiserm'
álnii
„_

estiver presente, e ou parte ou todo o di

podendo ser substituído por Mo, quando

W

,

,1111,-.

e Cr estiverem presentes,de

menos de 0,05% de N, e menos do sue 0,05% de Al solúvel em ácido, dito'Al

,--__
,, —,le men,
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podendo ser substituido' por elementos formadOres de nitratos em equivaler

5

11~11

te de nitreto, fechando o balanço da composição d Fe e as impurezas Inevl

'

IIVI

4eggiW
1

:dil
I

ir li

" li I

a lijai

n"

táveis, dito aço tendo , como estrutura-base um irão de ' austenita precipita
da na matriz de ferrita ou grão de sustenita parte do; qual está converti.

TERMO N* 183.618 de 13 de outubro de 1966./
Requerente: PHILLIPS PETROLEUM CCUPANY./B.U.A./

do em martensita.
Pinalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondentepedido depositado na:Repartição de Patentes do Japão, em 22 de junho -

Privilégio de Invenção: PROCESSO PARA FAZER UM PARO DE*POL/MERO /
N10 TECIDO./
leivindicações./

de 1964, e 22 de junho de 1964, respectibamente sob os n°s. 35 . 392 e

- Um processo para fazer um pano do polímero, não /

35.393.

tecido, de aspecto aperfeiçoado, caracterizado por fibriler ume

Ponto n2 1 do total de 12 pontos apresentados

película de material polímero, espumada e, depois, orientada./

FIG. 6

Reivindica-sé a prioridade do pedido correspondente do

,...'"`•\
.e.

20

/
,

positado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América,
%

•

em 18 de outubro de 1965, sob n* 496.992./

\ A
'C

Ponto n2 1 do total de 8 pontos apresentados./
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TERMO N2 183.533 de 10 de outubro de 1966

mo

°C

"IL

/

/

.

Requerente: INDUZA INDUSTRIE MASCHINEN GmbH - ALEMANHA

F/ v.

Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM INSTAL4X0 PARA A FABRICAÇA0
DE PLACAS DE PRESSX0 DE CAVACOS DE MADEIRA GOMADOS, MATERIAS FLMOSAS OU

TERMO Me 183.712 de

EQUIVALENTES COM UMA PRENSA ESCALONADA DE AQUECIMENTO"

Requerente: LE,LSON . S INDUSTRIA E COMERCIO S/A./ESTADO DA

do outubro do 1966./
cunABA-

RA./

REIVINDICACOES

2 - Aperfeiçoamento na instalação para a fabricação de placas de pressão de cavacos de madeira gomados, oratórias fibrosas ou similares, on
de o material a ser prensado é acumulado numa via de moldagem sabre supor

Privilégio de Invenção: ORIGINAL PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE VINIL/
EXPANDIDO COM DECORAOES COLORIDAS EM RELEVO./
RcivindicacSoll

tes e é pre-prensado a feio numa prensa preparatória para lingotes molda-

1 - Original processo de fabricação•de vinil expandido

manipuláveis; em seguida, diversos lingotes sobre os suportes são in-

coM decorações coloridas em relevo, caracterizado pelo fato, do

troduzidos simultáneamente via um dispositivo de alimentação nos comparti
mentov duma prensa de aquecimento; os suportes antes de fechamdnto da pr.ey

processo consistir em:-: com tintas contendo ugentes químicos ativantes ou inibidoreL imprimir desenhos diversos e em cores difo

sa de aquecimento, são afastados dos lingotes mondados, ;etidosnos compax

rentes na camada do vinil espumado se.submeter o refel, ido material

timentos da prensa por meio do linguetas de bloqueios, ao mesmo tempo re-

' ação térmica de zonas de calor,/

dós

colhidos no dispositivo de alimentação e, vazios, retornados à entrada

da'

via de noldazum, enquanto os lingotes moldados, após o processo de pris são, são tranferidos sabre um dispositivo de d escargas no outro lado daprensa de aquecimento escalonsda, caracterizada pelo fato que o dispositivo do alimuntação . O construido como uma nora dupla com duas correias soá

Ponto n2 1 do total do 2 pontos apresentados./
atr'm N2183.949 de J4 de outubro dó 1966./
Roquo=te: TEEPIRESTONE TIRE & RUBDER COMBABY./E.U.A./
rrivil.,§cio de Invenção: COMPOSIÇXO RESINOSA FIÁVEL E PROCESSO /
PARA MELHORAR AS CARACTER/STICAS mp TO/40 DE UMA 1.119r02A RESINO.

fim que apresentam braços de alimentação opostamente acionados cooperando
aos pares, as corroias estando dis postas num espaço livre pula qual um braço do emturo e de retirada pcdo pa.-sar, o cId qu7,,n 'a altura do nomuntan ,ais alto co:Lpartimanto, forrado por :=a,-; do LrL.ços, de nora da
nla, noIna da oreS:a p:paratória c da vis do moldagem e provido' =a fita
t2a- . r,,t fim à qual ertí lij •ids um dispositivo de afundanento.qvu 6 taLL:la

una mora dupla, de modo que os sólidos eupor-

Reivindicações./
1 - Composição resinosa fiável, caracterizada pelo feto de compreender como uma fase, de 25 a 65 partes em peso de um
poli(dicarboxilato alquileno-arilico), 4me tem cJea visgos,Áade
tIdnosea nu crema de 0,6 a 1,2 e, como outra fase, de 75 a 35 par
tes em peso de uma peliamida, na qual a unidade de polímero coa.

de

on
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO ,i,;
-,4
0

'COD

TERMO N2 158.118 de 3 do abril de 1964W
Requerente: ALBERTO JOHANN REINHART./p/ÇA,
Privilégio do Invenção: UNIDADE PROPULSORA PARA APARELHO DES
CROSTADOR DE TUBOS E TUBULAOES INDUSTRIAIS./ .
Reivindicações.(
1 Unidade 'propulsora para aparelho descrostadOr de
tubos.* tubulaç5es industriais, caracterizada pe/o fato de
aluir dois dispositivos de prcpulsão.qne tãm a mesma estrUturel
conectados a um eixo central, entre os referidos dispositivos Am diapositivo do centralização para a unidade de propulsão doa
tro do tubo, compreendendo cada dispositivo de propulsão um j6.
8C coroa de setores flexíveis angularmente e quidietantes fixa dos no lado posterior de uma placa perpendicular ao eixo cen
trai, sendo os referidos setores' carregados com uma placa Po
nada, ficando.a bOrda periférica dos setores na superfície in torna doltubo3heendo prevista uma fendwarranjada entre um se .
tor e o outrolpara. a circulaçílo de água, todos dispostos de maneira que automáticamente e alternativamente,:eob a ação de
yreesão . derágua3 os setores de ambos os dispositivos de propul.
ião se estendem nas suas placas portadoras, cada parada dos re.
teridoa setores gorando no tubo um martelo de água que aumente/
coneiderávelmente a pressão exercida Obre a,unidelde dè propul

MN RE 9' 6LBe tá cie'ãúiho de 196,
Requerente: NOMER liáikf0ÁL'OOEFORATION
Yrivil4glw de TiLe112àd'i' GOMPOSIÇUES RETARDAÉORAO DA'

b11/11k9

IftiITÁDIciodeo,
. Mke oompeaigUPolimolrioa retardoíde'fogo compro:MI:A*4
do um pitou° zasumaloilmiá Oombuotive/ lumi iââpiisto da

Ormulal

Caracterizada pelo tato de X ser Dele0LOnad0 db grupo oonoistindo
de bromo, cloro e tilaOr,T é eeleoionado dO ",sil.apo oonoiotindo
de
bromo, Íluor, algUll e aguçai e r 4 um hidrooarboneto.ololloo te .
travalente tendo pelo menoni átomos de ciariOn;:
Ponto nQ / do total de 18.pontoe aprcsolltodON.
TÈRED NE 162.187 de 16 do Agasto de 15664,
Requerente: J.M. ISMER CORPORATIONE.U.A.
Privilegio de Invencgo: ',APERFEIÇOAMENTO
PRUMO PARA MELHORAR A.
BRANCURA DAS ARGILAS CAUL/NIOAS El REMOVER CON2AMINANTES DESCOBANTEttu

Ião./

O depositante reivindica a prioridade do correspondera
te pedido, depositado na Repartição de Patentes da Suíça, em
f de abril - de 1953, sob o no 4.207/63./
Ponto no 1 do total de 9 pontoe apresentados.?

/411IIIIIKRAWIFIPAP4./41/41/411K/N2/21210,411P2111/%1PAISIIIIMIFASIPIVIPM"
0"

ge~suag9.
1-Aperfe2qoamento em proomo.para melhorar a brancura das
ar g ilascaulinicas e remover contamino:1bn deseorantes oaracievizado -

fato de InolUig a etapa de oujeitar.uma .paeta aquosa da argila,4
oaul/nloa com ate 1f0% de •íelidos 3 a um campo magnético de alta intes
sidade durante pelo, menos 30 segundos e retirar a dita pasta argilosado dito campo magnético.
,
Reivindica-se a prioridade d0 ,002rdepOndente pedido deposj
tado nos E.U.A. em 19 de Agasto de 1965job o nE 481.118.
• Ronto.nE 1 no total de 11 pontos apresentados.
pefo

TERMO Ne 183.266 de 29 de Setembro de 1966
Requerente: PPG INDUSTRIES, INC.-E.U.A.
Privilegio do lavo:lo go: „PROCESSO PARA PREPARAR UM INTER-POL/MERO SOk,
VEZ EM SOLVENTE eRGANICO E COMPOSIO0 DE REVESTIMENTO QUE CONTÉM UM SOL=
VElf2E ORG£NICO, PIGMENTO E um nímio!,
•492/41/41/41/4WArárardINIFIPSIIIIIIINI2/2150/111121/4/%4%/2•41%/41/Ard.MOSIII

T2RMO N 2 169.519 de 7 de maio de 1965
Requerente: STAMICARBON W.V. HOLANDA
p rivilégio de InVenção: "PROCESSO PARA PREPARAR UMA SOLUÇXO OONKCI ►
IAD DE HIDROULAMONI0o
BEIVINDICACOES
parA
pre~ar
uma solução sontendo sal de
1 - Processo ,
milamtnio pela redução catalítica de lona nitrato, com o auxílio da
hidrogênio molecular, caracterizado pelo fato de.que essa redução
realizada em um meio fracamente tScido, obtido incluindo na solução de partida, além dos ias nitrato obtidos de 'mi nit,rato solúvel, ou
ácido fosfórico ou um bissulfato.
Fonto n2 1 do total de 10 pontos apresentados,

Raivindioadon
14aprooe poo para preparar um inter.pollmewo
em solvente *realce, oaraoterloado por oxidar, parola/sente, um inter-polimoro de um hldro.oarboneto poll .dneaturado, e, pelo menos ,u/ma mono
olefina tendo um c6 radica/ etilenico co-polimerizeva, tendo o citado :
inter-polimero, antes da oxidagió, uma cadeia o átomos de 06rAono, asse
cialmente saturada,00htendo uma proporg go substanola/ do no total de át2
mos de carbono no molécula do.polfmero e f pelo monos, cerca de 2g, em peso, Ce insaturag go otilenica na molécula do polímero, sendo a oitada COR
dação feita de'modo que o Intorpo/imeio resultante contenha, pelo monos.
cerca. do 0 15% , em peso, do oxigénio combinado adicionado.
Reivindica-so a prioridade do correspondente pedidodepositado nos E.U.A. em 22 de Outubro de 1965,cob o.nE 502.312.
Ponto alp 1 119 .toia7, de 10 pontos apresentadas ,
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primento da exigência publicada no
D. O. de 4-3-71).
,
Ibras Indústria Brasileira, de Seringas S. A. - no pedido de alteração de titular do registro n9 214.056
da marca Prisma - (arquive-se o pedido de anotação de alteração .de nome formulado com a petição número
06.925-70 fls. 10 por falta de cuirkjtimento das exigências publicar:14; no
D. O. de 26-2-71 retificadas pelci'D.
de 8-3-71).
•
Sanval Com e Ind Ltdã. no pedido de tranferência do registro,,número 222.338 da marca Atoxneurin (arquive-se o pedido de anotação de
transferência formulada com. a-) petição n9 031.064-70 fls. 14 por falta de
cumprimento das exigências ipubilçadas no D. O. de 12a-71).
Litoral Investment Sociedad- Anonima - no pedido de transferência
do registro n9 223.728 da marcaa-;Filmlet - (arquive-se o pedido de , anotação de transferência formula ,com
a petição n9 75.462-69 fls.' 14-. por 'falta de cumprimento da exi aência publicada no D. O de 10-3-71), ! „.;
Vinhos Luiz Antunes S. A. no
pedido de alteração de nome do registro n9 228.017 da marca Antunes (arquive-se o pedido de anotação de
alteração de nome formulado corri a
petição n9 73.840-69 fls. 10 por falta
de cumprimento das exigências publicadas no D. O. de 4-3-71).
J. P. Guimarães - no pedido de
transferência do registro n 9 232.840 da
marca Palpite - (arquive-se o pedido de anotação de transferência formulado com a pat. n 9 033.205-70 fôlhas 12 por fatia de cumprimento das
exigências no D. O. de 3-3-71).
J. P. Guimarães - no pedido de
tranferência do registro n9 232.841 da
marca Palpite - (arquiva-se o pedido de anotação te transferência formulado com a petição n 9 033.206-70
por falta de cumprimento das exigências publicadas no D. O. de 3-3-'71).
Thorn Radio Valves And Tubes Limited - no pedido de anotação de
alteração de nome do registro número

234:651 daa ---ntarca Ediswan - (arquive-se o pedido deanotação de alteração de nome formulado com a petição n9 037.497-70 fls. 31 por falta
de cumprimento da exigência publicada no D. O. de 11-3-71).
Thorn Radio Valves And Tubes Limited - no j3clido de anotação de alteração . de nome do registro número
244.352 da marca Ediswan - (arqueve-se o pedido de anotação de alteração de nomeaformulado com a petição n9 21.627-70 fls. 21 por falta de
cumprimento da exigência publicada
no D. O. deA5-3-71).
Bruguier y Trujillo S. A. - no pedido de altaraçao de nome do registro n9 255.948 da marca Figaro (arquive-se o pedido de anotação de
alteração de nome formulado com a
petição n9 25.847-70 fls. 7 por falta
de cumprimento, da exigência publicada no D. 0..ade . 17-2-71 retificando
pelo D. O. de 1-3-71 e 8-3-71 e 12-3-71.
Forfanil S. A., Superfosfatos Enilinas e Produtos Químicos - no pedido
de alteração de nome de transferência
do registro n9 256.076 da marca CSPQ
- (arquive-se o pedido de anotação
de alteração de nome formulado com
a petição n9 81.314-69 de acôrdo com
o parágrafo único do artigo 161 do
CPI).
Mauro Salles Inter-Americana de
Publicidade • S. A. - no pedido de
transferência do registro n 9 264.002 da
marca Inter - (arquive-se o pedido
de anotação de tiansferência formulado com a petição n 9 59.439-69 folhas 8 por falta''de cumprimento das
exigências no D. O. de 1-3-71).
Mauro Salles Inter-Americana de
Publicidade S. A. - no pedido de
transferência do registro 264.003 da
marca Inter - (arquive-se o pedido
de anotação de transferência formulado com a petição 59.440-69 fls. 8
por falta de cumprimento das exigências no D. O. de 1-3-71).
Sabe Comércio de Materiais de
Construção Ltda. - no pedido de
alteração de nome do registro 273.367
da marca Sabe - Arquive-se o pedido de anotação de alteração de
nome formulado com a petição nú-

ESTATUTO
DOS
ESTRANGEIROS

mero 042951-70 fls. 0 por falta de
cumprimento das exirências no D.
O. de 4:8.71).
Sanval Com, e Inc:. Ltda. - no
pedido de transferên.aa do registro
277.670 da marca Biormonio - (arquive-se o pedido de anotação -de
transferência formulado com a petição 030782-70 fls. 16 por falta de
cumprimento das exigências publicadas no D. O. de 12.3.71.
Mauro Salles Inter Americana de
Publicidade S. A. - no pedido de
transferência do registro 281.373 da
marca Serviço de Imprensa Inter (arquive-se o Cedido _ia anotação de
transferência formulado com a petição 59441-69 fls. 10 por falta de
cumprimento das exigências publicadas no D. O. de 1.3.71).
Calçados Flausino S. A. - no pedido de alteração de razão social do
registro 287.856 da marca Flausino (arquive-se o pedido de anotação de
alteração de nome formulado com a
petição 031320-70 fls. 10 por falta de
numnrimento das exigências no D.
O. de 12.2.71 retificadas pelo D. O.
de 25.3.71).
Litografia Ofsegraf Ltda. - no pedido de alteração de nome do registro 317.653 da marca Ofsegaf (arquive-se o pedido de anotação de
alteração de nome formulado com a
Petição 81520-69 fls. 18 por falta de
cumprimento da exigência publicada
no D. O. de 3.3.71).
Zulzke Indústria Farmacêutica no pedido de .transferência do registro n.9 325.126 da marca Cebedina (arquive-se o pedido de anotação de
transferência formulada com a petição 030781-70 fls. 10 por falta de
cumprimento das exigências publicadas no D. O. de 9.2.71 retificadas
no D. O. de 1.8-2-71 e 10-3-71).
Codima S. A. Comércio Indústria
- no pedido de anotação de alteração de nome do registro 383.002 da
marca Codimasa.
Lark S. A. Máquinas e Eouipamentos - no pedido de alteração de
nome do registro 405.323 da marca
Lark - (arquive-se o pedido de anotacão de . alteração de nome formulado com a petição 041106-70, fls. 10

por falta de cumprimento da exigên
cia publicada no D. O. de 4-3-71 e r'
tificado no D. O. de 10-3-71).
Republicação: .D. O. de 20-5-71

Expediente de 21 de maio de 1971
Foram mandados dei:arquiva/ o
processos abaixo mencianad-,•;
' N.9 153.958 - ',adaga. S.p.A.
lia.
N.9 188.013 - Nicolas Reisini.
N.9 188.858 - General Anilina 8;
Film Corporation.
N.9 189.093 - Ford Motor C anpany.
N.9 189.208 - Phillips Petrolawn
Company.
'N.° 189.265 - United States Stenl
Corporation.
Caterpiliar Tractor
N.9 189.,676
Co.
N. 189.833 - General Anilina &
Film Corporation.
N. 190.015 - Caterpillar Tractor
Co.
N.9 191.308 - S. A. André Citroen.
N. 192.103 - Delalande S. A.
N.9 199.812 - Atlantic Richfield
Company.
N.9 199.815 - Congoleum-Narin
Inc.
NP 199.910 - Chas. Pfizer & CO .
Inc.
Arquivamento de Processos
Foram mandados arquivar os
processos abaixo mencionados,
por falta de pa gamento da taxa de retribuição:
N.9 148.530 - Monsanto Company.
N.9 164.813 - Whirlpool Corporation.
N.9 166.617 - Manufatureira de
Plásticos e Couros Mancy Ltda.
N.9 168.754 - Reino Caramori,
Adelio Caramori e Roberto Caputo.
N.9 169.860 - Manuel Vieira da
Silva Neves.
N.9 175.304 - Hisao Iwasald.
NP 176.662 - Hisao Murofushi (Arquivetn-se os processos).

AÇÃO
DE ALIMENTOS]
LEI N9 5.478 - DE 25-7-1963

DECRETO-LEI N.° 941 - DE 13-10-1989
nR CRETO N." 66.689

DE 11-6-1979

DIVULGAÇÃO N' 1.143

Divogaçá. ao 1.063
PREÇO: Cd 11.4

Preço: Cr$ 3,00

& VENDA

A VENDA

Na Guanabara
Aveni4a Rodriguaa Alves ti' 1

NA GUANABARA.

Seção cie vendas: Avenida Rndrigues Alves. 1
Agência I: Ministério da Fazenda
Atende-se e pedidos pelo Serviço de Reembõlso Postai,
EM BRAMIA

Na sede do DIN

Agência 1:
Ministério da Fazenda

•

Atende st a pacF..--jus pelo Serviço de Reembolso Postal

Em Brasília
Ima sede do D .1 N
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Daimler-Benz Aktiengesellschaft (opo- No 191.210 - Byron Jackson Inc.
Exigêncitá
com as petições 29.037-70 e 037.765-70
- Arquivado por não ter pago a ra
da pat. PI termo 163.073.
por falta de cumprimento das exitribuição
relativa
ao
deposito
do
peL'Atelier Móveis S.A. (opoente da
Capehart Corporatiorkaa, no pedido gências publicadas no D. O. de 4
dido,
petição
no
62.913
67
(2
pontos)
de transferência do registro número de março'' de 1971.
pai. P Itêrmo 163.765).
Inducon do Brasil Capacitores S.A. e não ter cumprido a portaria no 37. 216.103 - Junte. a requerente de fls.
Ciba Societe Anonyme - titular do
No
83.205
Abílio
de
Alvarenga
9
a procuração de acôrdo com o ar(opoente da pat. PI têm() 165.558).
Lassa 'Filho. - Arquivado por não tigo 162 do CPI e promova a legali- registro 321.652 no pedido de conTrol S.A. Ind. e Com. (opoente da ttr
trato
de uSo autorizado da marca
apresentado procuração e não ter zação da assinaturat,4"abalião Púpat. P1 têrmo 165.633).
Serpasol carquive-se o pedido de
pago a retribuição relativa ao depó- blico Donald J. Goo
.as,
fls.
13)
.
avez.baCão de contrato formulado com
Ercio José Della Nina (opoente da sito do pedido.
Laboratório Vebel deJProdutos Far- a petição 95.320-69 por falta de cumpot. PI têrmo 165.970).
No 194.304 - Apparecida Antônio macêuticos Ltda. Titular do re- primento das exigências publicadas
Elevadores Schindler do Brasil S.A. de Olireira - Arquivado por não ter gistro 216.210 - (Apresente a reque- no
O. de 18.2.71 e retificadas no
(opoente da pai. PI têrmo 168.570). pago a taxa relativa ao depósito do rente de fls. 2, o seu contrato social D. O. 'de' 10.3.71).
Ferragens e Laminação Brasil S.A. e pedido.
Diofarma, Comércio e Indústria Li..
tendo em vista que na certidão de
Fama Ferragem-, S.A. (opoentes da NO 199.159 - J. R. Geigy S.A. -- fls. 13 consta a modificação da fir- mitada - no pedido de transferênArquivado por não ter apresentado ma para Laboratórià Farmacêutico cia ,elo registro n.9 404.631 da marca
pai. Pl. termo 168.757).
DahnIer t3enz Aktiengesellschaft (opo- procuração e autorização do inventor. Ltda e declare o n.9 .de inscrição no Doçati (arquive-se o pedido de
NO 206.459 - Fujisawa Pharmaceu- C. G. C.) .
anotação de transferência, formulado
ente da pai. PI termo 168.792).
tical Co., Linnted. - Arquivado por Vinagre Castelo Lida: - no pedido com a petição 036.988-70 fls. 14 por
Metalúrgica Heleny Ind. e Com. não
tel apresentado autorização do de alteração do nome do registro n.9 falta de cumprimento das exigências
(opoente da pai. PI termo 169.398).
inventor
233.258 da marca Vinagre' Castelo - publicadas no D. O. de '7 2-71 e reDaimler Benz Aktiengesellschaft (opoForam mandados arquivar os pro- 1) provem a qualidade', doa signatá- tificadas' no D, O. de 1-3-71).
ente da pai. PI termo 170.027).
cessos abaixo por não terem cumpri- rios do documento de 'cessão de fls.
Álgeniiro Manique Barreto & Cia,
Deca S.A. Ind. e Com, e Metalur- do a exigência técnica:
13 perante a cedente fe que os mes- Coniéreió.
Indústria e Agricultura N9 188.412 - Samuel Rodrinuez mos têm podêres para' arienar a mar- no
gica Triângulo S.A. (opoente da pat.
'pedido
de
transferência do regisAlvarez.
ca.
2)
promovam:
a'
autenticação
PI termo 170.263).
tro'404:•82 para o seu nome da marda
fotocópia
de
fls.
'23-24.
Casa Sano S.A. Ind. e Com, (opo- No 188.491 - Aristides dos Santos
Calcula - (arquive-se o pedido de
Sanval Com, e Ind. Ltda. -- no ca
ente da pat. PI termo 170.755).
Nogueira.
anotação de transferência formulado
pedido
de
transferência
do
registro
Eternit do Brasil Cimento Amianto N9 188.713 - Burnley Engineering
a, petição 038.066-70 fls. 14 por
n.o 242.591 da mares .:Plexo-Enterin corp
falta,de cumprimento das exigências
S.A. (opoente da pat. PI têrmo nú- Products Limited.
1
comprove
a
ramo
de
atividano D. O. de 19.2.71, reNo 188.842 - Reiny Bertozzi (Ar- de; 2
mero 170.755).
declare o n.9 de inscrição no publiçadas
no D. O. de 5.3.71.
Volkswagen do Brasil S.A. (opoen- quivem-se os processos).
C. G. C.' nrove a. transferência tificadas
IBP Indústria Brasileira de PigmenForam mandados arquivar ot, pro- do licenciamento do produto no S.
te da pat. PI têrmo 171.723).
tos S. A. - no pedido de transfeCia. Brasileira de Cartuchos (opoen- cessos abaixo por não terem pago e N. F. M F. e 4 --.apresente o ori- rência'
do registra n9 405.025 da marca
retribuição relativa ao depósito do ginal do documento de fls. 16 e prote da pai. PI termo 172.909).
pedido:
ve a qualidade do signatário do mes- Alvamar arquive-se o pedido de
Novolit S.A: Ind. de Materiais PlásNO 190.635 - Alberto Mantovani.
mo perant-,
ea cedente e que o Dire- anotação de transferência formulado
ticos (opoente da pai. PI termo númeN• 190.986 - Ary Moacyr Mari.
tor-Pre-Y- - tem podêres para alte- com a petição (134.747-70 fls. 13 por
ro 198.053):
No 190.188 - Remo Morelli.
falta de cumprimento das exigências
nar a marca.
Móveis I..afer "S.A. Ind. e Com.
NO 191.073 - Jorge Miguel Kod,ja
publicadas no D. O. de 4-3-71).
Biodent Artigos Dentários Ltda. (opoente da pat.'" PI termo 198.115). e Osvaldo Miguel Gatti Iervolino.
Estarlaite Com e Ind de Automóno
pedido
de
transferência
do
regisDeca S.A. Ind. e Com. (opoente da I NO 191.104 - Ind. e Com. de P•otro n.9 250.771 da marca Biodent - veis Ltda. - no pedido de anotação
pat. PI termo 160.474).
dutos Eletrônicos Alex Ltda.
1 - comprove o ramo de atividade; de alteração de nome do têrmo 640.056
Daimler-Benz Aktiengesellschaft (opo- i No 191.379 - Katsumi Goto.
2 - declare o n.° de inscrição no da marca Estarlaite - (arquive-se o
N9
191.454
Friobrás
Aces,zor;ot.
ente da pai. PI termo 170.908).
C. G. C.; 3 - prove a qualidade dos pedido de anotaç5.0 de alteração de
para
Refrigeração
Ltda.
signatários do instrumento de cessão nome (pet. 55.100-70), por falta de
Deca S.A. Ind. e Com. (opoente da
No 191.716 - Rosário Engwer.
de fls. 9 perante a cedente e que os cumprimento da exigência publicada
pat. PI têrmo 171.144).
N9
191.792
Pisolux,
Ind.
de
Remesmos têm peares para alienar a no D. O. de 9-3-71).
Máquinas Vargas S.A. (opoente da vestimento Ltda.
marca.
'Instituto Terapêutico Orlando Ranpat. P1 tênno
•
).
F. Orlandi S. A. Indústria e CO:- gel Ltda. - no pedido de anotação
Ivo Zolini (opoente da pat. PI têrmo NO 191.796 - Pisolux, Ind. de Re- mét.'
- no pedido de transferência alteração razão social do registro
vestimento Ltda.
176.484).
do oiro da marca Fábrica de Bor- 199.536 da marca Re-Sulin - (ar(opoente da NO 192.268 - Antônio Fernando: racha Dalmon - 1 - comprove o ra- quive-se o pedido de anotação de alCarbono Lorena S.A.
Barroco.
pai. PI termo 176.645).
mo de atividade; 2 - declare o n.9 teração de nome, formulado com a
No 192.933 - Nelson de Franco.
S.A. Phillips do Brasil (opoente da N9 193.011 - Eduardo João :Final de inscrição no C. G. C.; e 3 - pet. 03.901-70, fls. 9 por falta de cumon,...:•.ent, procuração.
pai. PI termo 179.2270).
primento da exigência publicada no
phries.
Walter Daifre (opoente da pat. P1
Siboral Vidros Técnicos e Científi- D. O. de 4-3-71.
N9
193.016
Eduardo
João
Humtêrmo 179.818).
cos Limitada - no pedido de trans- lylarcos Produtos Quimirns Ltda. Carbono Lorena S.A. (opoente da phries
ferência do registro 285.963 da mar- no pedido de transferência de regisNo 193.070 - Azes Artefatos de ca
Pyrobras - 1 - comprove o ra- tro ::01.531 da marca Marcos - (arpat. PI têrmo 180.271).
Borracha Ltda.
mo de atividade; 2 - declare o :1.9 quivem-se o pedido de anotação de
Siam Util S.A. Inds. Mecânicas e No 192.670 - Ary Moacyr Mari.
de inscrição no C. G. C.; e 3 - transferência formulado com a petiMetalúrgicas (opoente da pat. PI terNo 193.083 - Michael Harry Tse- prove
que os signatários do instrn- ção 032.000-70 fls. 12 por falta de
mo 181.887).
lentis.
mento de cessão de fls. 37-38 têm cumprimento das exigências publicaDaimler-Benz Aktiengesellschaft (opo- NO
das no D. O. de 12-2-71 retificadas
poderes para alienar a marca.
193.724 - Israel Tuilhe.
ente da pat. PI termo !.82.562).
D. O. de 25-2-71).
No 193.994 - Angelo Panizza
Lechler Bautenschutzchemie K G pelo
Agrolite S.A. Cimento e Amianto e NO 193.995 - Felipe Arná RenaInstituto Terapêutico Orlando Ran- no pedido de alteração de nome
Casa Sano S.A. Ind. c Con:. (opoen- vides.
Ltda. - no pedido de anotação
comercial do registro 308.453 da mar- gel
tes da pat. MI têrmo 182.9282).
N 194.088 - Heriberto Hugo Arfeld. ca
nrove a requerente de alteração razão social do registro
Siam Util S.A. Inds. Mecânicas e No 194.189 - Pepsi-Cola Refrige- fls. Tn.ortol
19 que os signatários do instru- 201.681 da marca Neo-Sativan - (arMetalrgicas (opoente dr pal. MI termo rantes Ltda.
mento de fls. 22 têm podêres para quive-se o pe,iido de anotação de alteNO
194.8i37
Ind.
de
Grampos
ração de nome formulado eom a pe184.520).
outorgar procuração.
Ichimura Ltda.
Witco Chemical Corporation. - no tição 039.019-70, fls. 9, por falta de
No 195.469 - Raul Oliveira Santos pedido de transferência do registro cumprimento da exigência publicada
Diversos
No 195.886 - Michinobru Takate. 359.419 da marca Sherolatum - no D. O. de 4-3-71).
NO 123.982 - Shell Internationale (Arquivem-se os proces,sosl
apresente nova procuração de acôrdo Instituto Terapêutico Orlando RanResearch Maatschappij N. V. - Arcom o artigo 162 do e. P. T. a re- gel
Ltda. - no pedido de anotação raDiversos
querente de fls. 37.
quivado por não ter cumprido a exinte

gência técnica.
No 188.038 - Stewart-Warner Corp. NO 220.052 - Pirelli ,Società
Arquivado por não ter cumprido a Azioni. - Arquive-se de acôrdo com
O art. 145, uma vez que a procuração
exigência técnica.
NO 188.125 - Rohm and Roas Com- apresentada não atende ao disposto
pany - Arquivado por não ter excluí- no art. 162 do CPI.
do o ponto no 4.
No 188.283 - Ab Akerlund & Rau- SECRETARIA DE INFORMAÇÕES
ring - Arquivado em face do parecer E TRANSFERÊNCIA DE TÉSNOLOGIA
técnico.
N9 188.295 - Agostino Rarziani Arquivado por não ter comprido a
Em 21 de maio de 1971.
exigência técnica.
N9 188.378 - ssey-Ferguson
GMBH. - Arquivado por não ter
cumprido a exigência técnica.

NO 219.585 - Inda. 1VIetahtejleas
Pritz-Reichelt S.A. - Arquivado por
não ter apresentado autodzação
inventor.
A9 188.885 - Metalúrgica Silber
S.A. - Arquirado em face do pareser técnico.,

Faberce Incorporated - no pedido
de transferência do registro 250.790
da marca Flambeau - apresente nova procurarão sem referencia ao Decreto-lei 1 005-69 a requerente de fôlhas 12.
Diversos

zão digo anotação alteração razão social do registro 203.991 da marca Olig
- (arquive-se o pedido de anotação de
alteração de nome formulado com a
petição 039.020-70 fls. 15 por falta de
cumprimento da exigência publicada
no r). O. de 4-3-71).
Instituto Terapêutico Orlando Rangel Ltda. - no pedido de anotação
alteração razão social do registro número 208.692 da marca Angin-Ré. (arquive-se o pedido de anotação de
alteração de nome formulado com a
petição 039.021-70 fls. 10 por falta
de cumprimento da exigência publicada no D. O. de 4-3-71).
Instituto Terapêutico Orlando Rangei Ltda. - no pedido de anotação
alteração razão social do registro número 209.310 da marca Gadusan. -

Automatic Sprinkler Corporation
of America - no pedido de transferência, do registro n.9 245.154 da
marca World - (indefiro o pedido
•
de anotação de transferência formuDiversos
lado com a petição 13.183-69, eis mie
Walita S. A. Eletro Indústria - de acôrdo) core a informação do seno pedido de transferência da pat. tor competente o registro não foi
MI 6.693 - (Arquive-se o pedido or-rregado).
de anotação de transferência formuUnião dos Torrefadores do Café do
lada com a petição 107.772-70, por Espírito Santo Ltda. - no pedido de
falta de cumprimento da exigên':ia transferência do registro 252.571 da (arquive-se o pedido de anotação
publicada no D. O. de 4-3-71 e re- marca Capitania - (aro,uivem-se os denome formulado com a petição
tificada em 10-3-71).
pedidos de anotação de transferência n° 039.022-70 fls. 11 por falta de cum-
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N9 697.861 - Repair Sul Comercio e Representações Ltda. •
N9 697.959 - Consti uminas e Construções Petrominas S. A. N9 698.005 - Nova-Werke,\Ferrer
& vVran.
N 9 698.056 - Farnesi Auto Peças
Ltda.
No 698.104 - Equipaa- Super Indústria de Equipamentos paVa - Super
Mercados Ltda
N9 698.202 - Karsakliarí', 3&' Cia.
Ltda.
N9 698.234 - Safari. Sertões Organização Promotora e Caça e Pesca
Ltda.
•
.
•
N9 698.245 - Foto Rapid..InclU5tria
e Comércio Ltda.
No 698.260 - Paulo Antôtgo Dias
Menezes,
• u•.-,
N9 698.337 - Imexa Importadora
e Exportadora America S. ,4.• -'sx •
N9 698.347 - Abajour-Art7fIditstria e Comércio -Ltda.
NO 698.347 - Abajour-Ari
tria e Comércio Ltda.
.
No 698.391 - lncornel Indústria e
Comércio de Materiais Elétricos Limitada.
N9 698.410 - Car:epe S. A. Administradora e Participadora. , o,.
NO 698.411 - Carfepe S. A. Admi:nistradora e Participadora. a,.• :
N9 698.412 - Canepe S. A. 'Mininistradora e Participadora.
N9 698.626 - Éika Gravações Limitada.
N9 698.663 - Irmãos Gallo.
N9 698.687 - A. G. Boaventura
& Cia. Ltda.
NO 698.693 - Transpacific Rádio
Televisão Eletrônica Itda.
N9 698.713 - Copianitida S. C.
N9 698.830 - Famauto Fábrica de
Material Automobilístico Ltda.
N9 698.930 - Moacyr Gouvêa Vidal.
NO 698.978 - José Saraiva Norte.
N9 599.035 - Remig Comércio e
Recondicionamento de Baterias Limitada.
N9 699.055 - Expremelar
tria e Comércio Ltda.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)
Company -pom exclusão dos 3 ultimos pontos caratcerísticos.
No 147.116 Processo para a coloração• de material de fibra de poliéster - Ciba Societé Anonyme.
N9 147.217 - Nôvo processo de
tingimento - Imperial Chemical Industries Ltd. - Com exclusão do
ponto caracteristicds no 8.
No 178.417 - . Aperfeiçoamentos em
laminados de 'bordas; particularmente para chapas - United States
Steel Corp.
Privilégio de invenção indeferido
N9 161.261 - Nôvo Rasteio Agrícola - Jorge & Assad Chaibub,
Exigências
No 167.240 .- Emsu Company
Cumpra exigências técnicas, apensas
ao processo.
No 141.900 - SNIA Viscosa - Societá Naeionale Indústria Applicazioni Viscosa S. p. A. - Especifique
claramente a aplicação do ácido neeahidrobenzóicA• aqui reivindicado,
segundo o art. 13, § 20, letra a, do
CPI.
No 144.057 Phillips Petroleum
Company - Tome conhecimento do
parecer técnicd, contrário ao deferimento.
Desarguivainento de processos

Foram mandados desarquivar os
processos abaixo mencionados:
N9 192.955 - United States Steel
Corp.
N9 195.679 - The Goodyear Tire &
Rubber Company.
N9 198.527 - General Motors
Ccrp.
N9 198.886 - Eli Lilly and Company.
N9 198.922 - General Motors Corp
N9 199.576 -* General Motors Corp.
No 199.979 - The Gillette Company.
NO 202.620 - The National Cash
Register Company.
N0 202.621 - Union Carbide Corp.
SECRETARIA DE PATENTES
N9 202.643 - The Hoover Company.
De 21 de mai ode 1971
N9 202.655 - Owens Corning Fiberglas Corp.
Notificação
NO 202.657 - United States Steeí
Corp.
Ficam notificados os interessados
NO 202.660 - Burroughs Corp.
abaixo relacionados para efetuarem,
NO 202.675 - Aktieselskabet Grindentro de sessenta (60) dias, o recolhimento, no Banco do Brasil S. A. dstedvaerket.
N9 202.795 - The National Cash
da retribuição final devida e da relativa à primeira anuidade, cujo com-- Register Company.
N9 203.011 - Delalande S. A.
provante deverá ser apresentado ao
NO 203.012 - The Goodyear Tire
INPI, dentro do mesmo prazo, a fim
de pernaitir a expedição da compe- & Rubber Company.
tente carta patente.
No 203.013 - Ppg Industries Inc.
NO 203.128 - Chas. Pfizer & co.
Privilégio de invenção deferido
Inc.
N9 203.260 - The Gillette CemNO 125.832 - Processo para pro- pany.
duzir um componente de catalisador
NO 203.313 - Chas. Pfizer & Co.
de polimerização, para polimerizar Inc.
olefinas e suas misturas - Cabot
N9 2030.314 - L. Givaudan
Cie.
Corp.
Societé Anonyme.
N9 133.858 - Processo para 'reduN9 203.345 - Union Carbide Corp.
ção direta de minério óxidos - Anis
No 203.357 - The Gillette ComChalmers Manufacturing Company pany.
- Com os pontos característicos puN9 203.423 -- British - American
blicados às fls. 60.
Tobacco Company Ltd.
NO 138.477 - Unia fração pesada
No 203.608 - FMC Corp.
separada sob condições substancialN9 203.642 - FMC' Corp.
mente de não craqueamento de .leo
N9 203.721 - Chas. Pfizer & Co.
cru e processo para reduzir o ponto Inc.
de fluido de óleo - The OH Snale
N9 204.068 - H. D. H. ChenuCorp.
cels Ltd.
NO 145.803 - Máquina para a aaN9 204.136 - General Motors Corp
çagem do vidro com vista ao seu
No 204.137 - General Mot(,rs Corp
corte longitudinal - Glaces de Bous- 'No 204 246 -- Nitro Nobet AB
sois.
No 204.293 •• General Motcrs Corp
N9 146.503 - Processo e apayelho
No 204.340 - Swift & Comp-my.
para encurvar e recozer chapas de
N9 205 533 - United States Steel
vidro - Libbey Owens Ford alass 1 Corp.
-

N° 205.841
Rohm and Haas
Company.
N9 205.642 - Union Carbide Corp.
No 205.643 - United States Steel
Corp.
N9 205.689 - Robertshaw Controls
Company.
N9 205.798 - Pfizer Corp.
No 205.800 - The Goodyear Tire
& Rubber Company.
N9 205.801 - Caterpillar Tractor
Co.
No 205.836 - Ch;mische Werke
Witten GMBH.
No 205.837 - E. R. Squibb & Sons
Inc.
No 205.839 - W. R. Grace & Co.
No 205.841 - The Goodyear Tire
& Rubber Company.
No 205.909 - The National Cash
Register Company.
No 205.910 - The National Cash
Register Company.
No 205.911 - The National Cash
Register Company.
NO 205.912 - The National Cash
Register Company.
NO 205.913 - The National Cash
Register Company.
NO 205.914 - The National Cash
Register Company.
N9 205.949
Caterpillar Tractor
Co.
N9 205.987 - The Goodyear Tire
& Rubber Company.
NO 206.072 - The Goodyear Tire
& Rubber Company.
NO 206.090 - United States Steel
Corp.
N9 206.091 - Union Carbide Corp
N9 206.129 Societé Anonyme
D. B. A.
No 206.130 - Societé des Forges
et Ateliers du Creusot.
No 206.158 - Phillips Petroleum
Company.
No 206.159 - Union Carbide Cohp.
N9 206.160 - Caterpillar Tractor
Co.
No 206.186 - F. Hotfmann-Ln Roche & Cie. Societé Anonyme.
No 206.187 - R. J. Reynolds 10bacco ComPan y.
N9 206.259 - The National Cash
Register Company.
NO 206.251 - The National Cash
Register Company.
NO 206.307 - Acf Inctutries Inc.
N9 206.308 - Pfizer Corp.
N9 206.309 - Societé Anonyme
Automobiles C itroen.
N9 206.310 Societé Anonyme
Automobiles C itroen.
N. 206.352 - United •ates Steel
Corp .
N. 206.353 - Philipps Petroleum
Company.
N. 206.354 - United States Steel
Corp .
N. 206.355 - Caterpilla R. Tractor
Co.
N. 206.356 - Union Carbide Corp.
N. 206.409 G.K.N. Somerset
Wire Lim,ted.
N. 206.410 - Union Carbide Corp.
N. 206.41: - Union Carbide Corp.
N. 206 412 - Foste • Graaf Co.,
Inc.
N. 206.413 - Société Desforges et
Ateliers Du Cr eusot.
N. 206.415
D^Ialande S.A. 17
I 206.474 - W. R. Grace Co.
N. 206.475 - National Lead Com.pany..
N. 206.476 Atlantic Richfield
Company.
N. 206.47. - St. 'ingdrug Inc.
N. 206.640 - United States Sceel
Corp.
N 206.591 jalantic Riehfield
Company.
N. 206.592 - Snciété Anonyme Aulornobiles Citro en.
N. 206.617 - Rohm Anc= Haas Company,
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N. 206.639 e•-. Rohm 'Ana liame
Company.
N. 206.640
NnIted States Stedi
Corp.
N. 206.642 - United States Steei
Corp.
N. 207.383 -- Chas. Pfizer
Co.t4
Inc.
N .207.723 - W. R. Grace 6 Co.,
N. 207.724 - Pullmann Inc.
N. 207.829
Robertshaw Control*
Company.
N. 207.833 - ACF Indusrtfes, Inc.,
N. 207.834 - Wellman-Lord, Inc.
N. 207.867
'The Goodyear Tire &
Rubber Compa Y •
N. 207.94 4 - The .Gillette Com.
pany.
N. 208.726
Pennwalt Corp,
N. 212.448
Superior Continental
Corp.
N. 212.796
Celanese Coatings
Company.
N. 212.835
Caterpillar Tractor
Co.
N. 212.881
Société Anonyme
D.B.A.
N. 212.82
Union Carbide Corp.)
N. 212.982
Union Carbide Corp.,
N. 213.120 - Illinois Tool Work.5
Inc.
N. 231.121
Rohm And Haas Com
pany.
N. 213.16 2 Phillips Petroleuill
Company.
N. 213.376 Rohm And Haas
Company.
N. 213.595 - *ohm And Haas
Company.
N. 213.596 - Rockwell Manufactei
ring Company.
N. 213.693 - Illinois Tool Works
Inc.
N. 213.788 - Cabot Corp.
N. 214.266 Phillips Petroleuta
Company.
N. 214.416
Union Carbide Corp.,
N. 214.599 - Illinois Tool Works
Inc.
N. 214.923 - Perstorp Ab.
N. 214.924 Westinghouse Air
Brake Compan y.
N. 215.318
Rohm And Haas
Company.
N. 215.319 - General Foods Corp.,

Oposições

1

Yardley 01 Iondon Brasileira S.A.)
Ind. e Com. (opoente da pat. PI têr•
mo n. 165.232).
Dahnler Benz Aktiengeseltschatt (opoe '
ente da pat. PI termo n165.003).
Cia. Teperman de. Estofamento3
(opoente da pat. PI têrmo 164.185).
Trivellato S.A. Engenharia Inclem
Com. (opoente da pat, PI tênno mias

mero 164.591) .

Sanbra Sociedade Algodoeira do Norã
deste Brasileiro S . A . ( opoente da pato
PI têrmo 123.772) .
Naegeli S . A . lnds. Químicas (opo•
ente da pat. PI tênue, 119.513).
Daimler-Benz Aktiengesellschaft (opas
ente da pat. PI têrmo 138.332).
Multiplast Ind. de Plásticos Ltda.,
(opoente da R at, PI tênno 139.454).
Fábrica de Motores Eltericos Bufalai
Ltda. e H. K. Porter Nordeste de Bran
sil S.A. Equipamentos Elétricos (opo,
entes da pat. PI têrmo 151.522) .
Manoel Castilho Lobato (opoente da
pat. PI têrmo 152.079).
Acumuladores Vulcânia S.A. (opas
ente da pat. PI termo 155.148).
Ind. Metalúrgica S. Caetano S.A.,
(opoente da pat. PI termo 155.369).
Deca S.A. Ind. e Com e Metahirà
gica Triângulo S.A. (opoentes da pat.,
PI têrmo 157.447).
Fundição Bihs11 S.A. (opoente
pat, PI têrmo . 158.051)
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1) O expediente das repartições
públicas, destinado à publicação,
será recebido na. Seção de Comunicações até às 17 horas. O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.
'2) Os originais para publicação,
devidamente autenticados, deverão
ser datilografados diretamente, em
espaço dois, em papel acetinado
ou apergarninhado, medindo 22x33
centímetros, sem emendas ou rasuras que dificultem, a sua compreensão, em especial quando contiverem. tabelas.
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DIÁRIO OFICIAL
SEÇÃO

Serão admitidas cópias em tinta
prêta e indelével, a critério do
D .1 .N
3) As reclamações pertinentes
matéria retribuída, nos casos de
erro
'
ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseqüente à publicação.

•0010 do pubReldado do axpodlonte do DopArtannont
Nacional de ProprIodadaIndostrIaldo BlInIstiolOtA
da IndSotrlo o do Comércio

Impresso

nas oficinas do 1:4~w:cato de ima.nisa-j,Merioni.
BRASILIA

4) As assinaturas serão toma-

via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Emprêsa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília. Esta poderá
ee encarregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao
D.I.N . Neste caso, o assinante dirigirá ao D .I.N. o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspondente, na forma do item
seguinte.
5) A remessa de valôres para
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto d sua
aplicação, será feita sómente por
N9 521.264 - TMA - S.
tores e Máquinas Agrícolas.
N9 521.866 - Indústria e
cio e Cultur ade Madeiras
S. A.
NO 522.225 - Engenharia

A. Trai

6) ?Npi,caso i de. porte aéreo para
localidade não servida por esse
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Emprêsa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras ',lias, independentemente de
acréscirno no preço.
7) 'A' Delegacia Regional da
Emprêsa Brasileira de Correios e
Telégrafos ein Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preçoS;'no easo'de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.

ASSINATURAS

8) 'Os prazos da assinatura poderão, ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente. O pedido
Semestre •
Cr$ 30,00 Semestre
Cr$ 22,50 de porte aéreo poderá ser mensal,
ou anual. O prazo das
Ano
Cr$ 60,00 Ano ......
• Cr$ 45,00 semestral
assinaturas para o Exterior é sóExterior
Exterid•
mente anual e não haverá transporte por via aérea.
Ano
th• e_. ••
•
••••. • Cr$ 65,001Ano ... - ****
*AT • • Cr$ 50,00
9) A renovação devera ser soPORTE AÉREO
licitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
Mensal .. Cr$ 17.001 Semestral Cr$ 102,00 I Anual ... Cr$ 204,00 e do porte aéreo. Vencidos, serão
suspensos independentemente de
NÚMERO AVULSO
aviso-prévio.
- O preço do número avulso figura na última página de cada
10) Para receberem os supleexemplar .
mentos às edições dos órgãos ofi- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
ciais, os assinantes deverão soliciSe do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos ante- fores.
tá-los no ato da assinatura.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

das no D.I.N. O transporte por

' cheque ou vale postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Racional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Dêlegticia Regional da Emprésa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Sm-sitia.
•

FUNCIONÁRIOS

X•9 636.943 - Telefrancis ComérN9 691.687 - Dayho - Comércio No 696.582 - Importadora e Excio e Insiústria Eletrônica Ltda.
Importação e Ein:iortação de Apare- portadora caldas Correia Ltda.
Comér- 1 N° 637.434 - Abel da Camara lhos Óticos Ltda.
No 696.606 - Laboratórios GlaxoSguario Martins.
N° 691.912 - Comercial e Impor- Evans do Brasil S. A.
N9 637.482 - Nautica Bertiogá Li- tadora Noil Ltda.
No 696.772 - Mobiliadora Elli LiNuclear mitada.
NO 691.981 - Vulcanização Santo mitada.
NO 638.258 - Trincoflex Indústria Antônio Ltda.
S. A.
N° 524.192 - Indústrias Martins e Comércio de Artefatos de Metais No '692 117 - Icaraí de Automó- N9 696.831 - Renata Comércio,
Representações e Distribuição Ltda.
Ltda.
veis Ltda.
Ferreira S. A.
No 697.034 - Máquinas e Eq uipaNo
638.330
S.
A.
Técnic•
InNo
692.427
Paulo
Antônio
Dias
N° 525.342 - José J. Sans S. A. dustrial Apipucos.
mentos Indústrias Chicago-Star LiMenezes.
Indústria e Comércio.
NO 638.979 - Comércio de AssisNo 692.880 - Auto Peças e Aces- mitada,
N° 525.379 - Transportadora Li- tência
No 697.039 - Acefre Máquinas
Técnica de Máquinas Foto- sórios Tamorim Ltda.
Exportações Ltda.
mitada.
gráficas
Mecanoptica
Ltda.
No 692.895 - Crady Brasileira InN9 697.054 - A. Tonolli S. A. InN9 526.934 - Máquinas OperatriNo 688.509 - The Sherwin Wil- dústria e Cowércio de Materiais Elé- dústria e Comércio de Metais.
zes A.S. R. Ltdá.
tricos Ltda.
No 697.056 - A. Tonolli S. A. in9 527.280 - Tapeçaria de Gales liams Company.
No 688.907 - Comércio de Motores N9 692.902 - Aso Distribuidora de dústria e Comércio de Metais.
Ltda.
e Ferramentas Edifermo Ltda.
Artigos Elétricos Domésticos Ltda.
No 697.081 - Fábrica de AbatNo 527.336 - G. Germano Bern- No 88.954 - Manutenção 'Parada No 693.245 - Maferenge Ltda. Má- Jour
Asiram Ltda.
dorfer.
Ltda.
quinas e Ferramentas em Geral Co- N9 697.162 - Henag Comércio de
N9 527.337 - G. Germano Bern- No 688.978 - Marfinite Produtos mércio e Importacão.
Máquinas Agrícolas Ltda.
dorfer.
Sintéticos Ltda.
No 693.626 - Monlac S. A. Ins- No
N9 527.521 - Indústria Resegue NO 689.426 - Basyli Granowski.
697.184 - Eletrônica Tai-Son
talações Industriais.
de óleos Vegetais S. A.
Indústria, Comércio e RepresentaNo
89.667
-Auto
Pôsto
Umurama
NO
694.401
Metalúrgica
Mar
N9 527.991 - Pedro Sadocco.
ções Ltda..
Ltda.
S. A.
No 697.370 - Metalúrgica Brilhan-•
N9 5X9.373 - Estil Ltda.
NO
689.873
Regia
Nationaie
des
N9
694.405
Consuplan
Consulte Ltda.
N9 529.494 - Joseph Bancrolt & Usines Renault,.
toria
e
Planejamento
S.
C.
Sons Co.
697.446 - Metaltorn Indústria
N9 689.912 - Duplimotor IndáNO 694.628 - Indústria Mecânica deN9Peças
- Arquivem-se os processos.
para Auto Ltda.
tria e Comércio de Veículos Especiais Imi-Torno Ltda.
N° 629.939 -- Brasprensas Rockwell Ltda.
No 697.482 - Volkswagen do Brasil
NO 694.652 - Pool S. A. impor- Indústria e Comércio de Automóveis
S. A.
N9 690.098 - Copasin Aparelhos tacão,
Indústria e Comércio
S. A.
N9 630.597 - Associação de Diri- Elétricos
para
o
Lar
Ltda.
N 9 694.990 - Romosil Importação
gentes Cristão-. de Emprêsa do Brasil
No 697.537 - Eoc. de Assistência
NO 690.213 - Emprêsa Gráfica O e Comércio de Rolamentos Ltda.
ADCE-BR.
Técnica e Equipamentos Ltda. N9 695.106 -- Van Dorn Conipany. SATEL.
No 630.690 - Equipamentos Van- Cruzeiro S. A.
NO 690.319 - Pan - Diesel Má- No 695.142 - Sopeça Ltda.
guarda Ltda.
No 697.547 - Usauto Usina de
No 632.057 - Metalúrgica Gàr-Lu- quinas e Motores Ltda.
N9 695.181 -- Ciloil Comércio e In- Auto Peças S. A.
NO 690.984 - Eletrotécnica Matoso d'istria ria Lubrificantes Ltda.
eia Ltda.
No 697.620 -- Heneywell Inc.
NO 695.201 emin rndri,,,t-la e. No 697.650 - ICEI, - Indústria
N9 633.509 - JOsé Rubens Ga- Ltda.
NO 690.985 - Studio Fotográfico W• mércia de Móveis Ltda.
lavotti.
Campineira de Especíalidades EletrôNO 34.371 - Frigorifico G. V. Li- Lincoln Ltda.
N O 69.5599 -- ,Josnuim de Abreu nicas Ltda.
No 691.346 - Solo Cimentr. Co- Rocha.
mitada,.
NO 697.682 - Auto Elétrica Vitor
N9 635.598 - Organização Técni- mercial, Irrililafrial Imncirtacirra e
No 695.492
Amtron Apareltus Ltda.
Exportadora Ltda.
ca Clenar Ltda.
etremicaT, Inesústrias No 697.767 - Duo Filmes Ltda.
e
N9 635.656 - Indústria e Comér- N9 691.370 - Joonhs - Manriile Ltda.
! N9 697.776 - 'PEP - Tratores
'orporation.
cio Dex S. A.
Fe5. e60 - Tmo•'ettltiire M211:4Ca Equipamentos e Peças Ltda.'
No 636.216 - Comac, Coraércio de NO 691.461 - Pôsto Nassni,
•k-2, e
. ,
N9 697.836
.Accar - Represene CarMáquinas e EquipameritOs Agrícolas No 691.633 6913.850=-' Postes Rewidos 2 Ift taçÕesrie Rebolos e Ferramentas de
pintaria
Vera
Cruz
Ltda.
1 Ltda.
Ltda.
( Corte Ltda.
N

