/I

„
i,.>

1

*
-1E3FRÀ15: IL

REPUBLICA FEDERATIVA::
ff

DIARIOSEÇÃOO
ANO XXIX - N 9 100

INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
SENHOR
PRESIDENTE
Em 21 de maio de 1971.

EXPEDIENTE DO

Diversos

Linifício Leslie S. A. (titular da
marca Slub têrmo n9 631.735). Reconsidero o despacho de arquivamento publicado no .D.O. de 22-3-71
Humberto Rigaud (titular da marca marca Natacor térmo 692.116).
- Reconsidero o despacho de arquivamento publicado no D.O, de 14-4-71.
SECRETARIA DE MARCAS
Expediente de 21 de maio de 1971
Exigência

N9 639.280 - Cia. Vidraria Santa
Marina - (Autentique fls. 8).
Arquivamento de processo
Arquive-se, tendo em vista o que
dispõe o art. 99 § 39 do C.P.I.
N9 531.653 - Ibéria Fotográfica
Limitada.
NO 535.340 - Produtos Italit Limitala Brasília.
N9 535.342 - ProdutosIta,lit Liinitala Brasília.
NO 535.343 - Produtos Italit LiMitala Brasília.
N9 537.099 - Cimapel Comi. e Importadora de Máquinas e Peças LiMitada.
No 539.693 - Ibesa Ind. Brasiileira
de embalagens S. A.
No 539.694 - Ibesa Ind. Brasileira
de embalagens S. A.
No 531.436 - Osterreichisehes Institut fôr Haemoderrivate Gesellschat
MBH.
N o 545.787

- Ibéria Lineas Aéreas
de Espafia S. A.
No 545.794 - Motek Trajber.
N9 548.001 - Comi Mag Ltda.
No 549.767 - Unift Instalações e
Manutenções Elétricas Ltda.
N9 551.188 - Kugelfischer Georg
Schafer & Co.
N9 551.749 - Magnasorn Limitada.
No 568.898 - Igasa S. A. Importação e Com.
No 568.929 - Outdoor Publicidade
Sociedade Anônima.
No 569-036 - Laboratório Químico Farmacêutico Bergamo Limitada.
N9 571.739 - Fundição Hercules
Sociedade Anônima.
No 581.981 - Bôa Esperança, Auto
Peças Ltda.
N9 5582.672 - Truc Transportes
Rodoviários Urgentes de Carga Limitada.
N9 585.694 - Procida Produits Chimigues Industrieis et Agricoles.
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INDUSTRIAL
No 586.996 - Cortadores de Frios
Malpa Ltda.
N9 587.009 - Fundição Erexim S.A.
Ind. e Com.
N9 587.018 - Distribuidora Igru
Limitada.
No 587.025 - Foto Avenida Limitada.
N9 587.728 - Cabana Bar Lanches Limitada .
Imcom Importadora
No 588.773
Comi. Ltda.
N9 589.143 - Cipas Com. e Ind. de
Produtos Anti Corrosivos Ltda.
N9 590.713 - International Basic
Economy Corporation.
Icofil Ind. e Com.
No 594.007
de Fitas Ltda.
NO 594.159 - Procida.
N9 594.161 - Procida.
N9 594.162 - Procida.
No 597.230 - Ao Eletro Moderno
Ltda.
No 600.765 - Rotcivamato Ind. de
Máquinas Ltda.
No 600.998 - Cinema Com, Ind.
Exportação S. A.
No 601.600 - Controla Administração e Com. Ltda.
No 602.084 - Sulene S. A. Sulamericana Engenharia e Equipamentos
para inds. Químicas.
N9 602.504 - Refrigeração Gelomar Ltda.
No 603.094 - Valmaque S. A. Válvulas e Acesórios para Ind.
NO 603.200 - Ind. de Máquinas
Para P lásticos Pioneira Ltda.
No 605.110 - Aços Finos Piratini
Sociedade Anônima.
NO 605.785 - Agroroller Comi, e
Importadora Ltda.
N9 607.993 - Máquinas Inds. Geropac Ltda.
NO 610.407 - Valéria Filmes Limitada.
N9 610 468 - Tecnornecânica Indl.
Pirituba Ltda.
NO 612.069 - Soc. Rádio Marco
ni Ltda. •
No 612.176 - Adimex Administracão Imnortação e Exportação de
Metais Ltda.
No 612.445 -r Milton Gemenes.
N9 612.413 - Economia S. A.
Economiza Crédito Financiamento e
Investimento.
No 616.268 - Metalúrgica Rema
Limitada.
NO 619.198 - Construções Elétricas
laelima Ltda.
No 619.479 - Tecnal S. A. Equinamentos e Acessórios para Lubrificação.
No 621.051 - Interprint Impressora S. A.
No 622.929 - Mobel Móveis e Decorações Ltda.

No 625.890 - Fornecedora COMI,.
Dilmar Ltda.
N9 625.891 - Fornecedora Comi.
Dilmar Ltda.
No 627.147 - Rincan Audio- Equipamentos Ltda.
NO 627.853 - Bar e Restaurante
The Open Door Ltda.
No 628.444 - Aeroimport Ltda.
Materiai s eronáuticos
N9 629.263 - Associação dos Despacham _es do Estado da Guanabara.
N9 629.736 - Metalúrgica Telewal
Limitaaa.
NO 699.069 - Metalúrgica Marbell
Ltda.
N9 699.075 - Mibraltec Projetos e
Instalações Ltda.
Indústria e ComérN9 699.080
cio Eletrônica Afram Ltda.
NO 699.986 - Tombe Traders Exportadora e Importadora . Ltda.
N9 699.110 - Darnell Discos e
Promoções Artisticas Ltda.
No 699.313 - Veículos Peças e Serviços Amazon - Diese Ltda.
NO 699.323 - Eletrônica Industrial
Industronik Ltda.
N9 699.373 - René Cozac.
No 699.409 - American Products
S. A.
N9 699.491 - SPALAR - Serviços e Peças de Aparelhos do Lar
Ltda.
NO 699.572 - Vicente Suppa.
N9 699.584 - Daigmn Indústria de
Bendix para Autos Ltda.
No 699.691 - Eltro Técnica Marsul Ltda.
No •699.741 - DAMA - Distribuidora Assisense de Máquinas Agrícolas Ltda.
NO 699.746 - Copart Indústria de
Copas Artísticas Ltda.
NO 699.763 - Video-Ban Tratamento Contra Reflexos da Telmdsão
Ltda.
NO 699.898 - Maximiano Ernesto
da Silveira Bagdocimo.
N9 186.890 - Manufatura de Ampolas Vitronac Ltda,
NO 227.840 - Ldwig Scherk.
No 252.039 - Internationale Galalithgesellschaft Aktiengeselischaft.
NO 252.040 - Internationale lialalithgesellschaft Aktiengeselischatt.
NO 252.041 - Internationale Uala.1ithgesellschaft Aktiengesellschaft.
No 258.013 - C. H. P. Muiler
Muller Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung.
NO 290.733 - Daaribuido2a Brasileira de Filmes Ltda.
No 311.966 - Frontiers !na.,
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NO 327.893 - Albino Ferreira
Quintas.
N9 335.048 - Torrefação e Moagem rJafé Estrele, Brilhante Ltda.
N9 335.770 - Theophancs Mendonça,
No 342.088 - Som, Indústria e Comércio S. A.
N9 400.127 - Rotary Oen Corporation.
N9 401.077 - Indústria de Máquinas Formaflex Ltda.
NO 403.764 - Internacional de Maquinas Ltda.
NO 405.720 - Zeis Ikon A. G.
N9 408.724 - Ukichi .EloShinO,
Hakuo Hoshino e Choei Hoshum.
N9 412.532 - Peodutor Italit Limitada - Brasília.
No 434.721 - Representações Prycr
S. A.
N o 442.640 - Sementes Supremol

Ltda.
No 442.641 - áementes Supremo!
Ltda.
No 454.148 Comtel Comerciai
Técnica de Equipamentos Indústrias
Ltda.
No 454.868 - Kleber Pessôa Navarro Veras.
No 455.741 - Mechanicaurania
Ltda.
No 464.560 - Hamac Ag.
N9 475.436 - Indústria e Comercie, de Móveis a Decorações Chara0
Ltda.
N9 477.687 - Prevendas Ltda.
N9 480.797 - Mitsui & Co. Ltd.
No 482.235 - Intermak Máquinas
e Acessórios Ltda.
No 484.804 - Auto Pôsto Cometa
Ltda.
No 486.390 - Marlene Mafalda
Pilão Barsotti.
No 488.412 - Irmãos Yadoya, S. A.
Fundição e Mecânica.
NO 490.240 - Tecno Mecânica Retorno Ltda.
No 490.520 - Importadora de Relógios Sul Americana S. A.
N9 '01.059 - .IBF - Indústria
lirasileira tie Filn.es Ltda.
No 493.920 - Jim Especialidades
Mecânicas Ltda.
No 494,224 - Ernbra Estruturas
Metálicas Brasileiras Ltda.
NO 495.149 - Sidex Soc. Impor•
tadora e Exportadora Comercial Limitada.

N9 497.115 - Nallotex S. A. Fiação Tecelagem e Confecções.
NO 500.622 - The de HavillanCI
Aircraft Company Ltd.
N9 510.873 - Imperial Chemical
Industlies Ltd.
NO 512.061 - Longo e Santos Comércio e Indústria de Auto Peças
Ltda.
N9 520.061 - Iseki-Mitsui Máquinas Agrícolas S. A.
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so oaractoriza ossonotaimente por co consMtuir do un corpe
Oilindric0 formado por tona parte, inferior (1) o uma superiOr(2)
CISnioe.-do ' diktietro =estie-ato toada na norte superior lua diaoo /
03i colorido Oen •desoane lapidado o noa partoa . laterais possuí!
,,
.
:
1,1
•
'
aliai roa: (4) com conoto (5) sondo a peito do canal correspon
,
,
,
..
"
!•t
.
donte as abae.(4) ligoiinamentoinolinada./ - •
Ponto nel do tota/ de'2 pontos apresentados./
010

TERMO No 178.76 do i 2 d' e abril de 19dd
Requerentet J,03g ISMAEL MUSITANO PIRÁGIUE SkO.PAULO
Ptivilgio de . Invençgo "NOVAS DiSPOSIOES CONSTRUTIVAS APUSADA4À .
PROJETORES"
REIVINDIDAODES.

1 . « NOVASDiPOSIOES CONSTRUTIVAS APLICADAS A PROJETORM oa.

•

T2RMONO 176.443 do 5 da abril de 1966./
Phquerente: KOZO NAKAMURA./SIO PAULO./
Privildgio do Invehoão: NOVO B ORIGINAL 0/4dADOR DE VACINAS

racterizadas pelo fato do se obter o refletor diretamente abre a *te:
interna da carcaça que Conforma o corpo do farol, sendo que contra ai
bordas do refletor-campa e aplicado aimplos anel ou guarnigh de ms,
tonal el4stico e, contra o qual, ajustada a 'face interna das bordam*
de vidro, retido em posiçIo atravde de parafusos que as atravessam"
iando-se a abas mettilicas internas solid&rias ao cor po do reftetOr.
Ponto na. 1 do total de 2 pontos apresentados.

WIMIDARE3.1
Reivindiostos./

Nove 0 originei aplicedor de . cinas o similoroe
'ao er caracteriza oadnoieemento por Ser constituído por um ro
nipienté (1) de vidro, pldaticó ou sinilár - prevido do rasca (2)
ia parto et:Perlar onde ao roseteio uM. tampo (3) o arl :uela cosi
glisca (4) sendo fixado no oonjunto um estilete (5) com mola (6)
tendo na parto auporior um pincel (7) com as cordas de fibra/
lo nilon ou similar sondo a vacina colocada dentro do reciplen4110(1) . Indo atina cordas do pinool (7)./
¡Anta na/ do total de 2 pontos apresentados.,

o

N§ 179.483 fie 16 'tle maio fie 1966./ .
Requerentei I(DuSTRIAS MWO.RICAS MENKANN LTDA./s10 PAULO./
Privildgio (k Invenção: NOVAS MISPOSIOEs CONSTRUTIVAS EELMATA.
DOURAS.
Reivindicsoãos.,

SRMO Na 182.645 da 8 do sewftbro do 1966
(equorentes INDOSTRIA g 0~6) DIAMANTE VALEX LTDA, 'no PAULO.
Privilegio de InvençãO 91Dvo DISPOSITIVO PARA FIXAM DE DIAMANTSNDTJ
MAU,
áRIVINDICAOUSQ

I .."NOVO DisPosulve PARA Pingo Diz DIAMANTE INDUSTRIAL", que is
taracterisa eos:nolalmonte por ser oonstituido de uma base (1) provida de
Ma Canal (2) que ao liga a Um Compressor (3) 0.08bre a base (1) se coloca
ccOmcdc corpo (4) com um canal (5) da tmetro maior que o do 09=7.(2)
1
Ponto na / do total do 2 pontos apresentados.

1 - ATM: disposiçOes construtivas ea matadouroav co
racterizadas pelo fato de consistirem na aplicação de duas pia-.
taforMas circulares que se tangencian externamente num mesmo
glono o dotadas de movimento do rotação ou contidos opostos
sendo que em correspond8ndia A periferia do taid platoformac
cão disposto trilhos elbvados em que ao donlocam correntco attportos do ganchos a/ou corretilhas coa fanchos, ostando previstos sob tais trilhos sucessivamente locais Co chuveiros, coleto
do sangue, de mocot6s, cabeça o n Coguir de extração do couro
proviàto ramal para retono das carretilha-, c outro para enca
.sinhoMonto das portes serradas para câmai-a frigorífica./
Ponto n4. 1 do total.o3 pontos.aprosontalosi

.±1.;

Putikg 0 DO iNt.Miroit(ti) DE HO.Ji Cr$ 0,30
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21BNO NO 175.242' de 28 de nano de 1966i

das em duas notades, stperida e inferior sendo arretado lermor
.
a superior atravh de duaa'algaa'(2) ¡A53;dal de rof ea.zio entradd
das onde se resquelaaborbolet6Sj (5) eq'n4Ã1Ctãldáli¡Jhalea3(4)'sem o aperte, hav end O linieríOida:il&e. t1):.CilOrie de jáâiLi
ra aguentar a iluminação per corrent6 CeaM44 sare abane (1)
colocalmvollindro (5) de plistleo-ouvidrb itratalUbido Umas (Only
(6) superior havendo no interior ao cilindre (5) . duas • 1Ampadss (7)
que funcionam com corrente continua e uma 1utoada maior (8) que
olona com corrente eaernada, sendo O conjunto todo »lutado 00 4
quaisquer julgadas euvenientes.
Pente na 1 44 total de 2 pontoe elprosentadoA
• F,

lewle r,40. !xn9MA.. c./42 °,4, Rk , f,ffk;
RX01/441.9 4, ?R7,4P:19 13;0 '!1"4?Vikeq , 9PP g901.0, cong.T,1,1gra! gpzuspg à In
'Ç44N4414PI,PAcço.•

"NOVAS DISPOSIÇ'PES CONSTRUT/VAS APLIÇABAS ADERÇO.USCULANTO
Caracterizadas pelo fato de compreender uma estrutura fixa que se.pras
ta de sup orte para o berço propriamente dito, estrutura essa formadas
por dois quadros verticais interligados, inferiormente por longarinaa
tom ramos nas extremidades, sendo que . por estes e pelas extremidades.i
dos longarinhe se dá' a conjugação destas aos quadros, por encaixo de
pinos usuais, enquanto que pelas fades internas dos quadros e em poal

o• elevada, encontram-se recept4culos para hastes cujas extremidades.
inferiores podem - se encaixar a receptáculos fixos a estrutura do bera
go propriamente dito; o qual 4 mantido atrav4s das hastes suspensó é'
Passivel de basculamento.
Panto ' nct 1 do total de 2 pontos apresentados,

o

.4(
.13

—
.42

1:1

ve
ia

TENmo N5 178.zu, ou co no março co noa'
Requerente: VLAVIPAN LTDA. 210
,

PAES/

PriviltIgio de Invenção "EMBALAGEM PARA OBJETOS FRÁGEI19
MIVINDICACOES
. "EMBALAGEM PARA OBJETOS MOEIS", caracterizado 'pele fato de
consistir na aplicação de sulcos ou recotes parciais, arqueados, *a
folha de cartolina ou similar, folha essa passivel de ser enrolada. NI
bre si mesma formando tubo, enquanto que as áreas formadas pelas abas
limitadas pelos aruá de recortes sio rebatidas para o interior, ema'
formando paredes paralelas, que delimitam c6lula5 p ara O alCiarsento

rumo s/- 173450 de 4. de abril de loCd
.•
Requerente: LISO dIUSEPPE'MARGESp. SIO PIM,
Priviakcio de Invenção "SOVAS DISPOSIONA CONSTAM:IVO EM!~
•
4
231.1171".= •
Z %MAS DIEPOSIOES CONSTRUTIVAS ENLUVAS", caracter/1a~
10 faio de ser a luva formada por'duas'finas foliasde pl4stico coa
reportes correspondentes aos dedos s reunidas pn'r Costura Clekeaa
perirírica, restando a abertura pela região punho.
¡lento .515 1 :do tate. de 2 pontoe apreáentadpa.
go

objetos rreigeis,
Ponto n 5 1 do total de 2 pontos apresentadoax

!*
5•••••

040'

doo'
doo'

404°'
do'

•

SERMO Nz 178.595 de 12 de abril do 1966
Requerentes MIGUEL MIM) - SX0 PAULO
Modelo Industrial "NOVO-E ORIGINAL MODELO DE ABAT-JDUR"

rencialmente.por ser constituldo Por um a ba09

que se carahterisacia

allUghd

woo"

do"°°

t*EVO N5 175.442 do 3 de Obril de 15661i .
Nenerentes TAERSZ 2Aestail . 210 zzão.Yylvildsio de :mandos NOVA E ORIGINAL TwA.RA314 PORTA 301205

REIVINDICA0E0
1 - "NOVOS ORIGINAL MODELO DE,ADAT-JM",

dor"

gük2-1§1

pelvindicarliefq
.1 .

5 Dal,elm 'a gsz-~

taÁa

worMO23m,

:447444
,
• ti gsolà,j,;à...,
•

It'"feirw 27
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CERMO IP

i

(

I'
100.2= CUI

gt.

meummue.up

.14~.

Mos:rentes 400L80 KAEA011EN8EX-1210 PaUloa
vil LO 0..I4venegoi e ,o 01gayg gogif) gu.go,ço„,
pettliedtentoileel •
.
2-Originar, asuiejo metelico, oarsoterizado pelo fp_
to de ser estampado os eerio e mor s'eveitido no seu álVere.da
i•

reteria/ isolante o aouatioc.
Ponto. ag I' no total Os 2 pontla apresentadoSa

//

tad atotaaa a Oovagio de !MUI. àkón4i6
ciáÃiordo.taâó.
rinalinente; a denotátinte reIfloa, it:priOridike 'de 'dox4erPeig`i
Beste pey.do depositado na Repartigão*.de .Potentes doa SsteENS'itniddia¥
Adega& do not.,. ciia 214 do feverei,ro .' de'-4614 sob .o na 41340.
..r onko na
o totat: de .pontod, áPresentaidoa.
1‘81,1(0 IN 177.604 " de 8 de cargo de 1966
Requerentes ROLF CARL TRORSTEá822 320 PACTA
Privilegio de Inveng2o "APERFEIÇOAMENTO EM OU RELATIVO A MOck 11 PRORS
MURAS ER MORDAS DE CILINDROS DE ACETATO OU OUTRO MATERIAL SINILAW
ZgIVIEDICACCIES

z. Aperfel'goamontoé em ou relativo a meies de produzir ?iras ta

troae de cilindre, do acetato mi outro matorial eLmilar, caracterizado ce,
por um prato ai forma de disco ou outro, preferentemente de metal, de dif.. .;

mens8os o diktmetro varivele, provido, dito prato, de .um ou Mate StamOt aD
k
oiroulares o gonc'entriaos,.cle profundidade e porfi/ pr6 determinado, aqui
sido termo: eletricamente ou do outra maneira ate uma temperatura *susoeti.
vol de atuar sebre. o acetato ou outro material similar de que for feitoz
o cilindro e. de •provooar, pelo atrito das bordas deste com o fundo doe
geridoe sulcos, a 'viris dessas bordas. 'rara fora ou para dentro do oilin 0.;
URRO Ne 172.602 do

gra.

27 do agasto de. 1965./

Requeron;teecTORGE uno.

Poltc 11.2 1 do total. de y pontoe :ipresentaoes,.

D2 ALLMIDA./SX0 PAtTLOGif

.Trivilasio de laven.etos NOVO SADONETE COMBIN,ADO./
RoivindtpdcSeeNe

2 a. Nave sabonete oombinado, caracterizado poi O nto
de empreender, totalmento embatido na manes sapoadcea eue em:
o'. kita asa corpo, ts, guies do miolo°, um elemento de material enlui»
ãlerse foriede por em/Aparte de baso achatada de dujes geede.mail
I! toe ee projetem, em ~tidos opostos, vários batoques oilindrfa
' COO Ws ta suai toou extznemae no mesmo nivel ou levemente prgt
&todas alda doa cruperfiolos maiores do s abonete./ —
Ponto ie 1 do . /xItei ao 3 i3ontoe apresentadom...r
i

.

4t)L.60.
taake, 04 v1s1/4 de 24 de cargo 'de 1966
Sequereator LA3TINX XUD3IRXA DS PLISTICO3 pi'DA SIO PAULO
trivilasie de Inventa() "PROTETOR PARA PEDAIS DE VE/CULOS AIITOMOi rrar •
VVINDCACCISS
•
a a PaOTETOR PARA PkDAI3 DE VEICULOS AUTOKIVEIS, principalmente.
soro el,pedal. do acelerador, caracterizado por uma almofada. ou le/mins.•
relativamente !Sopeses, de material azoto, floldvel o com certa elas
idade, como por exemplo borraoMa.ou plÉstioo esponjoso ou outro &pra.
piado, tendo na parte ;anterior a configuraske do pedal sabre O vai:.

aplioadso prolongando-se al‘m do pedal na parte poetorior para
mr-so sabia o coalho do carro e oun porgari extrema postorior *venta.
teia ita MAIO de ak. da novemera.de 196y
aston:ftell. MONSAtie0 00(1) Meg Et.tral. .de InveneRo "2003390 APSawsicepo
PlatiltR SedgeT
8~211,1

fawfraill MOTA1~04

moem aperfelqoacto . nara Prodostir didosabatesse a peada diP
dama% oaraotorlsolo por oceeproonder a iniagilo do o/ore diretamente artes
Nem, ao ama prtaelaie. Solta de gaiola, em contato oeO s6il4ira inestittioz,
Soa ficá/ima* dividixteee,-a eksanSrsturee •l;;VÁso, pua p odada saa
blea de reeede gomoso oeseaLstke‘ -eocenoialmenté de, elOrete de
MAR e
a atonto do bUtoojEcio, e a palmava • Amile
— ida dito igotora de-goa
dei ' Mim% J taifi9 ;38fit oirg441,5pe * -1‘a .i!odua4a:.ao.ga,
.
mi" ao te":
andate
OatolEdoeti* to 'aadoirl¥4 111+.44 ;,.. . itti'0409* dei PRI*

amante alargado para um ou para ambos os lados, dando-se a fisagaci
alga o pedal e sabre o soalho p or quZlquor meio apropriado, (moo" pop.
eicesiOle cola.
!eito nq I. do 'total do a asntoo, aaressilt.eas,..

-9:7111~~Talle-

ixsems iTry,.

' Maio de

19711 -

2fitS'

3U20 O 267.1)99 de 21 do Wvoreiro de lgee
I

Stequorentes IITOGRAPICA MAL 8A.8ão
.,v11gl0 do Xnvonglios

0110VAS

reiWOW 20;a7
' 5gàquerenfes. EDUERDO

laala

mISPOSIOES

OSAIAGEPk)

2-Novas dispoaigãOs em embalagene, aond;UuldS7
peou, uma delas maior que a outra, confeccionado° cm

3i13121.5 PE V510111030

pf,5.0

1Reitingioe4eo

.a maior aervindo de tampa e, a menor, de receptãoulog o

W000ptdculo 'fabricado

de l g aina do popolão,oujos dois Uterdis,

oreci prolongam,se em dum podou paralolas, dobrdvels em via,
['Ao, oca pontoo bisoladmo cm fangulo, nau ottremidades da dita pan,

raodo do

onda latoral maior, conootada IS parede do 2undo, 1115 lin,/

ugaotaa dobrâvolui, na mesma largura, sada uma no comprimento lguaZ
notado da oxtopuão transversal da parede do *Mo

ao

co

dolo lateral.° monorou da parede

ao receptácuo

do fundo, proiongam,se ema

9uno parado° paralolas, dobrAvois era vincos, com pontas bisc1ada0

LIR

3n modo que abro co linguotou dobrdveio eludidaa, se acavalam

prodoo doo latoralo mcnoros cujos abas biseladas se sobrepãem a0
abado intorno; por

p ua

vos os laterais maiores alio originados deo

2obra6urno dm duns parodos maiores abre si. e ao abas.mo mobre.
pan g o intorna do fund(1
Nato no 1

912W:pEITR0 10WOR0 muna9

UodUo Industriai

yleivindinaclios

110 duas

Q0 nood qo aunp"
ME /1dIn0ioyaulo,

i.Un complemento Wotetoro eototaao 0 pwrsj
o agrupamento de lu Raro

galnelo'cie;ve£ou1oo, que coffireendo

matorial oempativolintercrmenteg ma.l guina ourewstimOai

90 de espumil.hu. eoposda

Co glietioo

mica e . 00m variados desenhos,.moldadoo para cobrir os gm2,ndic

íkveffillou
ouraeteritAdo eosenoialmente gor mcwd
do rencoo 0,sterucas para a interna rtio do objetwo

'rovide

BrÁinde . as tufrimidades interior e superior providas do dob,,
am ' angulo vivo

gomando

garraa para a QU2 fixação /Abro o pd

OAB alada de rnegOD pelOm valo atravoosam porgeian â3

04$
!
•

Tento W 1 no total .d0 . 2 pontoe munmagà

nu total de 2 ponho gPRouontdacto
X".921111111111111111111fil

0:ed
L

NIIRMO RO 267.719 do

o a taco anterior Z.o

ti:30'M e q uivalente ., unidas entro ui ¡orneio. ao mola olotN

1111111111111111111.11,,
f

ORMO W0 168421 ao 24 SID26252O ítm
302(1C/sentou SODSWRIAL ,S.A, MURO. áRSÉMITE0 1432adw1fdlli''
[:riviVgio do 2nvonq00h eNUX0 gJIVAU smsnxbit MIM MONS) affd
"" "!=v-,A..$ ajW110,60 0. :

10 do marco do 1969of

2oquerontes GLAVERBEL./22LGICA.,

Wiv11410 de Nnveng7o8 DISPOSITIVO PAU A YAMIXOAÇãO
.

agia° oblfre SUMR02 para pote& sonfin Roer,

'ReivindicaçOes./

Wispositivo para a fabricaoll'o

do um banho

aelmAndlaaaVQ5

creT

Viuvo

plane a pord

do vidro fundido aegundo os proces000 do conhoci

Aanto gora do octiragem, de corrida, ou de laminagem, saractora

m

ganas olatripos, enrooteriwaCo golo tato do ser eonstituido ao

' 25Ma boatos:. com vma.baeo . do gizago rotangular plana provib Re.
nrifoieo,ktractorloado (ainda pele gato de se prolongar, ao s

, Sado polo fato de apresentar um compartimento do distribuigão doa

tido do eixo maior da Impo reformular, oca um oorpo.ouelemento.i

Vidro fundido, constituido por um 'cana ligado ao forno do fusãq/,

ilfndrieà, ' ema rm Invent) trecho roto do p oi2 do que g1041d4a-u
pa ângulo Obtuso o UmtlnUa.nunlemzo. ,r00110 W40 TIO ; nti5omaa
te, mo flexiona em ngulo Muco no mesmo mentido:ido anterloro

disposto porpondicularmento no oixo longitudinal Casto dltimo,
'len como canais de alimentação ligados sabre. pelo monos um doa

le.Pu

aos do dito compartimento de distribuiclio, cada' um dos canais e'

aonoluindo num out• o pequeno trecho reto qua teroina por eogoW,a

20,1montacão alimentando uma unidade de moldagem do vidro./

at maidr didmistro do' quo e 00egão da Meto ollindried, onforn

â. requerente reivindica a prioridade do correspondonta,
!à0W.do do patente depositado na Repartidão de Patentes do Grão Xtp,

ma g o

dc Iamemburgo em 11 de maio de 1964, sob nO 45.637.,
ostc; no

1 do total
3:(

de

n pontos

apresentado./

'Ome ee afunila GM tronco do oono5 no mesmo semildo do WalGaa

Mante'do

truáo roto(
Ytk,bo A59 % no tota do d pontos,apresentaben:

2M

Ouirt-feira

27

DIÁRIO OFICIALZ XISENilka 110'

*mo 10 X53.225 do Is do . outubri) de 19636
Requerente 8 REMINGTON ARMS conPANYWivilegio do InvonçÃo: 0 00MBINA010 DE COLUM p5 Dum wivoáopip
RAW CARGA DS TIROR
Reivinoicaegos

1- Ume coluna de bucha para um cartuch0 do munigó tende
Cm alojamento do corpo cilindrico 2, um membro uniterio disposto para,
cor posicionado dentro do alojamento (2), caracterizado por meios de a
Amortecimento sspagados das extv.,midades do membro uni: grio, compreendem
ílo os meios de amortecimonto pan g os de parede fine (17) Aispostos de ra2
10 mi cederem por oc%siao do dispAro.
Meivindica-se a prioridade doe orrespondento pedido 00P0,9
Medo nos E.U.A. em 8 de outubzi de 1962,sob o n o 228.818..
'Ponto n o 1 no total de 15 pontos apresentAdos.

— 1Viello de 197

2Num0 pq 156.017 de 13 do Janeiro do 1940,
2squerente: RAMOS MINTAM PR EMBIáGnM INDA.° 0 aoMOM
Privilágio de Invengao "APERFEIÇOAMENTOS Eg bis ABLATIVOS A SIM= A
MSBNIADOR 104SI1AS PAU •I'MLOPAR CO21\31MDON DM0315(, SABIM8 à
TOS CREMASTE>
.2..AMns.—k-3
,Ceen
1 . APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A DIGPOSWVO AUMERADUR

UQUINAS PARA ENVELOPAR COMPRIMIDOS, DRAGEAS TABLETES E cbBp oo ammuk
EES, as quais compreendem dois cilindros (10 com banda (12) sorrilbadnow:

estriado, sulcada pu de outra forna acidentada o cavidades (14) na bandam
(12), equidistantes, e uma bica do alimentagSo vertical disposta entro oa
Cilindros (10), girando estes convergontonente o tonando entro mi duas iLk
ras ou fitas (13). coláveis ou soldáveis sob a ao do calor o pressão cá
era os cilindros (10) para o envelopamento dos corpos liberados da PilbOs,
'retida na bica e daidos entre as tires ou fitas (13) co convergirOm duasd,
tavidades (14) em oposição dos cilindros (10),caractorizados Por MCI ora
tais pinos (21), hastes, leminas ou outras projoçaea uiveis superiores
Inferiores que se projdtam perpendicularmente ao fundo ou pinen-base t45W
fia bica e se movem no sentido de alternadamontb.as superioreS 0 510 wonl,
ores penetrarem no e se afastaram do vão da bica no %In% ao Gelonnal

-nnwe
oomta me 1 4,1 teta de 34 pontos apresentado
PIG.1

ttlX0 N" 162.749 de 18 de Setembro do 1964,
Nwerente:PRODUITS OHIMIQUOS PACHINLY-SAIR -00AI1-Frenga.
Wrivilegio do Invongo: ' ,PROCESSO DE TRATAMENTO DAS FIBRAS QuosChaent
MA TORNR-LAS manOmaso.
peiv1n4icacges

1-UM processo do tratomentO 02 fibras que 'rathiceS, ee
£11,
parq torn4-1as infeltráveis,caracterizado pelo fato
particu/ar, a
do .que se tratam as fibras, num primeiro estágio, num banho que contamBaia ae metais alcalinos do /toldo dicloroisocianerico o quo apresenta •
pEt vizinho de noutralidado, co efetua, em seguida, uma acidificagZo•
do banho, acuam sogundocatAgio, se continua o tratamento das fibras non
NOnho que apresento um pA (toldo.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedid0 doa;
OositAdo
na
Franga,
em 20 de Setembro de 1963, sob o na 948.185.
f
Ponto nA 1 no -batel de 9 pontos. apresentados-.
WO IN 162.749 de 18 de Setembro do 1961é,
goronte:PROMITS CHIM/QUWI PECRINEY-SAINT .0010M-Praaeas
Afilcigio do TnvangEo: "PROCESSO DS TRATAMENTO DAS PIBRAO quiátbleas
womg -la INPEITMISIS"
feiNrindicaules

3.4te processo de tratamento dal fibras que ratinicso, sel

a 1E9 para tord-las infeltremeie 9 caroterizado pelo tato
què ge tratam as fibras, num primeiro. estagio, num unho que oontásm
sis denotais alcalinos do Acido dieloroisoolaárigo e que apresenta
¡EIA 'Vizinho de neutralidade, ao efetua, em seguida, una aoiditioagEosl
(bobados %sus soglindoetígio, ao continua o tratamento das tibras'oe.
4
boila ene ~anta um,:: Agido.
ulvináca.se s a prioridade do oorresponnonta yedir
imb

9»

Mous 167.707 de 10, de Marco Se 1965. MagSoroates CoLoS ALBERTO DE ABOIM CHAVES-SEG Taulo
aivilêgio de Invenoão . "NOVO TIPO DE PORTA-1400M
Ileivh!finál.21

1-1ovo tipo de porta-niquois, caraoliewzrauu ror S02,8.0
brindo a partir de lamina do couro ou correlatovem formo gOw
paralelogramo) em cuja euperf(cio se dispãesa troe linhos vime
nadas, dividindo-se em quatro zonas triangulares adgooentoosge
tu paredes.reaultante cão dobradas nos vincoe e, noe &agaloem
internos de quatro dos seus vártices alo apliciadoe 1hBigeNtojt
sondo receptâculos isolados para.as moedas.
Ponto nM 1 fio total de 2 pontoe apreeentudoe.

weeticaur b

abanca, em 20 de Setembro do 1963, sob ó AO 948.1801.
AMO, Np 1 ..4O totál de 9 pontoo assosontádidk

.

Pie, 1

:lineft

~vê em reende net%

elo, 6 ecataeolue de dita auparttede 4o vidro:avaa,isePeratnrelut‘

,eweiw@ebse
árail *Wein@ gi
naifa do wei.enenenes, eadoel ispeiladerai-! ±
ittoe miai de, ezeinerdes no asneie* apeato e i silo.
Dama *te
ntaiaaatreó niiinkedsr ne ' diantsiee l
de dleoe nele' de earai@
g;iindo go 4 movido anrerd . a proseio doe ' neteeAhe Ineelee!,,
• lervindilea.oe a prioridade 1. Oftr11~1,44 PÁMAN annOM
p

Tisnaaisittroe

//149 noa

i dit te@mi @e

prata, om Áa mote eoPa, 19#
'ra °mear reduc g o na dita e/amada:superficial
dos ions de metal colo.,
rant*? ~sim intPodusidoe para dentro da *amada de ou p
erficie de vi'Ira a partir do oomp
ostosietélioo gaaoso, Para der una colorapio fa4
•

31 de medo de tiii ode n a 19114,4*

*mete

~ata de 499 a 730e0 coa em Importe de neHnotal eolorante,:opeo...

naagente, ~ro l cobalto; nivel, nobre ou

vidro.
Reivindica-mem p rioridade do oorreapondente podido depositaao na tagiaterra em 23 de junho de 1964, sob n a
25954.

acatei 'iarfoomelmmilw.

Ponto na 1 do total 'ae 10 pontos aprosentadOs,

'UM

nO

140,772 de 6 de Julho de 1962.

Requerentes SER0I0 POVIA-S g o Paulo.
Privilégio de Invenç g os 'NOVAS DisrosiOns
/NTRODUZ/DAs Re

60T06 RARA SAPATOS "M/NINOR

/-Sovas diapoeicZes introduzidas em se ' lloa para sapa./
tos reminino,.00natituldo de um salto oonvenolonal(1)oaraoteri4
aedo Por•tor embutido na porco central euperior um bloco de mal
doira (4) O no qual oorreo p onde.uma parte central doe e azialffli
ao longo de oomprimento do salto e no qual oe adapta um tubo(2).
metélioo ou de outro material resistente e com qualquer configa
raogo ou
anjo interior é preenchido por um tarugo de ma.

~J.,

doira (3); a Parte da porc g
o inferior do tubo(2) sobressai extor
samante se rolac go ao perfil do
salto, waindo por fixan.se por.

"v.or

qualquer noio na extremidade inferior do mesmo Ure bloco de
0oUro.
46) as ~entro ao tarugo de madeira(3),

tdaito as i46.698 de 12 te Outubro de 19.

!Requerente% IBRIXIM MIRAR.to Paulo:
90m4 19 4. nivan got °10Y0 a MURAL
4
,9 igax¥17-Aaaaif.

~0

entoe

ota040 etWWrICO takwomect

:boto apresentado

Inti1W-S94119.
1- Novo • original cord g o sintfUlao al‘attoscpesi odes.
eeancialmente por aer oonatítaida
#9C un eordío luteriço alon g ado provido do sada oxtramidaás de um ganche
- denodo (2) sacho ou arca respectivamente, podendo ainda pr gxime amo;
. ades possuir um loco (3) g ele rijo *tudo Jendo o oordgo'd4
. ia' axtreai d
videmeato trancado nos locais apropriadas existentes nos calçados.
Ponta n9 1 no tetvl 49, e ponto p aoresoot44oe
n401 ititilam, que co caracteriza

F10. e
1
taplo 4a .15.1i0 de Slide Setembro de 17(93.
Requerente: PRANCWS00 DUM e MIgIO pAgmoTTP-gge paca.

Priv1Ig gio da /mango,. W2g6MIÇO44SNT0 Shi COSIMCNTO DR SA lk06.R g ¥d*
PA,9091 y ounixxo
1(WiRatuA62.
APerfeicoamento eMoopeement0 de entoe de edpeto;
reeihâdóa, cOnâtituido por Una solota ouoepitUxa de . plg stiao resistente a
• cOnVeniente com o feitio da extremidade do tipo laia XV, oaractorietta

g ado

por possuirem transpassantemente uma bucha tubular matalioa com a

extremideae interior aengeade e Injetada ou moldada oposta, projetada e
para cima em foraZ.Às tubo dotado dos rasgos diametrais longitudinal%

tennolt o

170.664 i.e 23 de junho de 1969

ananorentei 71IXISOT0X ANNUM MIM 0012,231igt
friviligio de Intenção; • P327540AMENVO3 21 PRO05330*Ya2Á 5960es

t4009.71,t VIDRO

como 'as ÁGatallt-REPUTOWEi

ee

pelo fato de ser fixado o saltinho nos saltos de sapatos mediante antro.
dug go da oxtremidade superior 44 ,buchamet4lioa em fure adrede
preparai@
o posterior fixacgo'por raio de pino matglioo de dimotro ligeiramente e

SOÁ

superior ao do interior da *encha de forma que, introduzido por pando

iika,

Rezarei,-

wrin¡c'e9D10 •
1 . ,erteigoaaento am aroceses=.para tratar artigos de vidra,

oontende,ust agente redutoies ous oupertfo10 . partiouln rgenta Para -.
produalr vidro eolorida„caran,tarteadc; Rer;O o*Pre9OdorÁ lataS0d940e
4. um 00100~0tet**,.5
ei,Jálwilfeil',ee viire

eupanda suflolanteionto as bordas configurando papas da anagie lo mid
rlor

do gsti,

•
."'onto na 1 nó total de a_pon.toe.apreeentodo'n,
•
FIG:1

tiv

i

itiiiii4iiiiãi , , ,._ , . ., . .,

A A • '- :-,n', .,,,:''',Tr'.'

w"..44.".......m. j436.4.14 , 14IP JJ . ^.J !..nt -V..,

-5. .

.1.: . ", ';'';',':;'''',:5';',',!.' :.:;.!' ,-1) ,;.'

d J1 1:-.! 44 ' P.i

at

• R="111/421 alv.ze,:e• roi * migo,/
;
• finuerinten RRIVE JOROng/fikt; I.A1714),!
i.,13kivid.0 $437 do Ziongatit IJOVA .+ 01141.130k uma
j

.

lili 1 , wiiI LI ,, , 1

. .1" /'.'" rik 1ç..L.1 1 t i i! 1 4 .

4

* le n _ ...! ¥ 1

,Unarainateagifroad.

')

4

lij44110
'

lÉo_11.4-.1xj:i71.!

Çg

•

;

:

,

1) . i n •

,

.1ToWseirixei piará . taba3.,ar :utenallto%t osTatobekv •

3ag a isseasigasate .polo . £aici-da base 'da *caixa compor nas tua

ices extremidades, ; formando pega inteiriça, prolongamentos 8144
4ri,cos ene gerea'bs laterais da caixa,, ¡frente h a tr. azeiranis
ao fato ainda do lateral traseiro possuir projeção de igual . a •
• gue a Isse,. e el ?. , guando dobrada dita projedão stmerp'ed.
ao aoklekterais compondo a tamp
' ai pelo fato inda da traseira
ente, a primeira no vIlo ..çtne separa a tampadu base, possu.treei
' bois prolongSmentos eue . se dobrem,, nternei e paralelamente, aos
laterals,*oonfigurando .os reforgos .dastes; pelo fato ainda doa
Uaterale da caixa, bom como a frente: serem dotados de lingae •
tai dobréviie para a¡olo da tampa; polis fato ainda da tampa.a4
aeniir .duesprojéglies ,lateáhis Cijie onvollem'Cs laterais: da cai.
XÁ; dites projegliqo dotadawde linguetas que sobro-me h baste,
'C finalmente polo .fato da caixa ter, internamente, importeis rdm
XAViveist allabadoe ' em diferentes aturais."
Pont:3 .2121 ' d° total de 2 vOntoo apreeentadoe./

o

d

I i'
niO 16,oj t de 23 do janeiro>r
' i " ,
de 196,41
rr
r. )r. )
Re guereniei 'MatilEART 1,011Mt? ./sIo pAtt61.
.
•,
,
• *: • •
3
Priviidge : de i Ini+en•
çao:v RORTA-3
.40,CO3? ADAPTiVfet. N gigiND33,/, g
ZO DP' NOVEL'
OU RRATEIBle.à./
.• .
,r

.

•:

•Reivindioaq.Zes.,

ç,

.1 ....UM porta -diectirs'ad4tdvel em q
uaiquer tipo' d0
1A1 oU prateleira, c araoterizado por uma placa do metal, plés
n
tico tu equivalente, na forma de unia régua, que, apresenta polo
anos uma de éneo extremidades dobrada ort o gonalmente em limpa
. .
gano tr e chos.sendo dita placa
dotada do pegnenhe solevaçZoo./
tranevereals espigadas entre si; podendo dita placa ter a tua
parte intermediéria formada por uma tira de couro ou similar/
que apreeenteuma pluralidade de raegoe t
ranevoreeie„ nie quais
são inseridas por na 'de ene rien0As P eqU eme e P
egue em fum a do
dantoneira (Az "Z"./
lesto ne 1 do total de 2 pontoeapresentaficei

o lo
7

2'

•

.

e'

• 3 3'

ERMO IN,155.005 do 29 do noyembro do 2.963.,
flaquarentes nASTIFON s/A. DLIISTICOrE DER/U=3./3M P.tat0./

Privildzio dc InvenOos COPO COM ?ROTEOU) WaamIcA ?ARA aleito

TÈRMO NA 195.303 de 10 as desembro%do.1963
Requerente: GIUSEPPE 15IMINGOUI -RJ.
Privilégio de Invengoa uMOLA 'REPLETORA PARA DE3PoRTOB9
RRIVINDICIACOiS

202,/

ReivindicaotOso

Copo com prote4o térmica para alimentOss, cara
Urinado por ooneistir emuareolpiAnte obtido pela moldagem
dIo materiait pléaticoó eXtrusahos de grande dispore g o,com des.
(Wastamento g formando poindis longitudinais paralelos, adeqaa.
;Cco
pela sua estrutura para o uso com substanoiae ateMpargibei
, Uaa acentuadamente diversas da' ambiente, 133J021 gelada* Vá 921012
'too, como aortctes, galo, refreecors, abe: e oafé#7
laico ponto mprosentade

-

Pols refletora para desporto, caracterizada por-Caa yffiji
CU/a do tinta refletora de luz ou de tinta iluoresoento, branca ec
ares..
Ponto n 2 1 do total do 2 pontos apretentados.

521MO 11 2 2494'17 ao Jó da maio de 1963
Requerentes CHUPAS! CORPORATION Privilégio do Invencios 'DISPOSITIVO DE GRAmPEAR Una, ORAM:F=23TC;
0E00
ZRTVINDICACoRs,

-Diepoettive de grampear Tara g ral:Ausento cego cm i.ue
mecaniamo de alimentao-So utilizando uma p

luralidade de elemGhtee

aroopud grOa

e teàdo melou-de adimamcato na moem oaracterixado..

, n im

•.

I là E ! .

,

v

.?

map -----;--g1~0*~~~~Me~~

empacada . * ligada ewa am ditag.
primairm i e •egunda superfloisa, a dita tercieira superfície catando
itgada primeira e g egunda auPerfloieapor barra* de airtexiío esten.
dendo-as i entre uguag as PUPerfíoieg , a,dita teroeira-auperffele
siando plana e fervendo uo prolongamento da dite asgunda superffois..
gorim e•paçada desta últiaa uma distancia aufioiente para prover uri
mago entrea nevada e terceira •uparffoiée ao longo da dita linha,
morigontal de intergeoplo entre a primeira e a 'aguada auperficiag
'Oito rasgo sendo auttoientemente largo entre a imunda e tareara
auperdoies de modo e abacate admitir uma perna do grampo, dito g".
ge ando aberto e seguro pelo ~lírio mediante agarramento do Snake'.
i. to da grampo, engajado e ~li gando a axtramidade livre da prl j
asira,peraa do grampo ao longo da terceira ¡main:fieis at4 que amar
tal at dita rasgo e intr.* *a contacto com a primeira ampara.'
%G penCr
cie e a Noivada perna to pino *atra em contacto com a amuada aupea
itkilkediebt VIIIM,WraelsWa uperfiei s

k,

dotec e em Regules empurrando para baixe ralo treoho de indo do
e caio a afastar ellatioamente aa pernas tia da outra am-vka
Trempe d
tudo da primeira dedicar para baixo ao longo da primai"
.4 á% amuada dealisar para baixa gP Zango de amuada auperfíoia.
Reato 4mioo apresentada.
of

3r.
Mela ag 1d4.760 de 24 dê novembro de 1964
loquarentei matuta 14=0 VA. RIO ORANDS DO SUL
9gri3Ágio de Ifivenqh "ANZSPARO COM RECEPTOR DO TSIEVIOX0 PARA NOM

4 GO ou utmaxcolm
plunacicasL
receptor de telovisão puas fogdas a de ou 014.
tot000, caracterizado por um anteparo em forma de caixa, com doia pia
mia inclinados em Angulo diedro, montado na parte superior de um ambt
corte vertical dlapqsto Ntbro a safda dos sares, dito antapari tandew
em uma de suar extremidades um reoeptor de televieb alo l‘etedo 914.
tale ¡topicamente embutido.
gooto na 1 do total de f; oontos apresontaaos.
anteparo Com

• fagga 14 144.410 8. u, gt.imihõ 84 19441:
Saquarattee 23KINOU maulnatato Taat~,paltOke
PLLTiI4gL& IS Invanglot 20/1 I ORIOXRID TARA 1
4:43,419R4 Abg..
• =M inai Gama Tikunag 1 enardial
• n
•
. "pitivisliontgale./ •
Iform e orfginal taMpa .de mbezeura euers~~/
gaza garrafa* t4raloas e ;lanaria, que ao oaraoterlea em" o/alaonte por ser oonetzenida por um Cilindra (i) provida, em
aleea *atum (2) e (3) superior p. iffirler epoieet1yemete o
j)e.evide laferlormeate de una chapa (e) inaromte ma Oilladre (1) provada Is um rume oimouler centra (5) cara secai* aeal-eslt
ripa e lateralmeate muatampo superior aolma . do chapa (e) kt
dolo mamaía.(6) onda se ~pia atravis da um sio (7) uma atal
sagra (8) relativatente pe g ada, que *a enastram* fura (3)k
mgatie siga pede dealeear-ee um p ouco P orreadiculGrala98 a
sk
face opoeta do editado lguelmemte acima da Mapa (a) Iam In.
NO0 (9) e Mete as fure (9) hdaala tasaa fure (II)
• naallear
til, 4 'revide de uma emala (10) ensaiar • wooqueale em (9)1.
egeta se à de /letal, 03 gentes affirmatillaaNi

10334774 de 29 de Outubro de 190¥0
dequeoaate. aaitátio4 9K0 01 11Z.1110 sli-elo Pedd
fodelltsio da intanha ¡ano noa= Dg .06zirespà iiii ~ui
azem azysiztazas Pe31 roam, norma 22912DIKUP011 Da num mmut*,,
kmn ifr. mon amuamo 916113EDOOS Pai /kat rxime .
Mie Na

. Lazuguadia
i• o, ifavo prOoesso de oOmitrugo de abbadaa e mássèdeile

oeiepaittitieã ince fon" Maneira ranatimeatoff de foram rotativo
• kloosta perreitirtoávpremoidadoe pua 4 a s fim, eareaterleado por jább
)
pai —toma .ketalees, dispostas em .
mtése-sagueoma Unhas quelmadas .14
ou outra diopoolgio .atravenieesta, ;ara cooetItuirima oe1ulao.2ormadae 90C
uma ou mato ohapas-foraaa matiulcao Suatapootem que a regule ogo okelat
.ona concreto refradrio,
a necoioldeds do proisagam,do aodo que o m
Refteceto' venha a moutitul, ama mirto de mimo agiag
aa legampftege,
too 114au *empam-forma%
- Ponto aA 1 aolota1 de 21., 00nto5 spreeeetaooffi..
sem

i •

ei

ij

21560
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.
partas nlo irradiadae.da camada de agente de lienoaa
. . cg0, ratiradam
.
por lUvagem oom um eolvente , e uma
nueponoao
da
cubstância.pulvern
,
. ,
contendo composto orgánieo macrolmoleoular é aspergida
lenta náo
abre ali i)arte's irradiadas . da; camoda de agente daligaçáo'a abroao partes não raveáidaa ao CUporte.e é.sbuida; depoio do que a.m./
cuspensão da. oubstducix pulverulenta é retirada por lavagem dac -/
partes no revontidac do cuporte, caracterizada pelo fato de ande,.
a cuopensíro da substáncia pulverialenta ter eido aplicada do parteá
irradiadas da aamada ..de agenti,. de ligação e do partes ngo reW.estidas do suporte e antes da mi?ma cor secada, ser adicionada uma aooompocto organiao maoromolcoulas:.
Inça°
Reivindica-se.a prioridade do aarrespqndente podida
apoiado na Rolando., em 30 da Setembro de 19650ob o n26512601.
Ponto' nA 1 ma total de 2 . pontos apresentado..
•

embebe,

ablido e v sant:sada
anu, gdrat ggC:i1Or ieici dá &jantes redutor e s
pelo tato de se introduzir tanto o agents-..:
ètises;OLia01;prii54o
9698
para
tada'a'redução,codo.tambam
Para argcarburagao,
elid4Or mo jobsári0
,fatno
giraárto,
condecamen.'
girSrio 'Da 1e.do. 'de laScaCgaÁlo.
l

r3rho

madanida e/ou pneumatioa, 'lendo distribuido por, pelo manos... .
unta antemOie ao Garoa de 4 metros Sabre a superficie da carga
Doiyindioa-se a prioridade do co . . ispendente pedido
397 via4a4.
daDORgitadO.Ma.11eManhaom y de Maio de 1966,sob o n“ X 69
Ponto nP I. no total do 9 contos apresentados.

Práln$ TO 187.84 6 do 17 de março de 1967.
Iffierente: MONTECATIN1
rhavilagio de Invenção, "PROC2850 PARA.PRZPA%;"^mo c,31 COPOLIMMOS
ITTUNO-DDTADISUO".
Reivindicardes, .

1. Procosao para preparaçao de copolimeros de atilem°.
katadieno :i.oe ocultam do 0,1 a 60% em molas de butadieno e exibem oristeN
tua e0emee(ak
unidade no exame com raios X, ousas unidades butadianioas
ao
41; tfpica m
trans
e
cuja
cristalinidade
sente Vides ) eetruturas 1,4
gG polibutediena 1,f trens estável t( temperatura cábiente, dito processo
Rondo caracterizado polo fato de consistir em polimerizar-se uma:mistura
gda dtados monameros na p rosanca do Um catalisador conettNdhe gabc.put
• 200 de .roaOlo entres •
arilo, 4
a) complexos da fOrmula TiCi .2PR , onde
b) monooloretos de dialgrm-aluminiP
Reivindica-se a prioridade do correspondente cadid0 de+
duhktede Ra LLta, om 18 de março' de 1966,sob o ax e 15.674.p
Ponto M. 1 ae total 9 pontos apresentados.

*

T940 112 185.612 de 01 de Dezembro de 1966.
Reguorente: 8,ARKE3 7ARZIAN;IRC.,-E.R.A.
Priviládo ao Invenção "SINTOPIiADOR DE.TZLEVIspv.
1Reivindicaçãoó

1-0intonizador do televisão, caracterizado por um dicult0
*armador tendo um námoro . de circuitos sintonizadoras de'lnduancia.co'-,/
rrespondondo a diferentes canaw de televisão um primoiro
tor para seletivamente ligar diferentes dos ditos circuitas aintonizad00
re g no dito eirouite. OSoilado para controlar a . freguancia de osoilagrie
do mesmo, uMa indãá'ncia variável do sintonia fina e um segundo tSPO'0 de
conaxgo para ligar essa indutasoin.variável cm vário com um dàdo dos dl.
tos circuitos sintonizadores de indutáncia,de onde variaçaes da mooma4
dutânia.variável sor efetiva em variar a freguencia do dito ciroultd
cilador em um calor substancialmente fixo a despeito a; Partioanr
•
<mito sintonizádor de induta.ncia selocionado,
Ponto n2 1

no

total do 7 pontos apronentanos.

'4=14.„pg4_411g,_—_1...(£44_
44
473
S11-

Fia 1

B4

eiggok 160, ,69 j de.? de 'julho de 1964
legiterentee ,BBIALZ meu9 Amã =mit comun 2,u.A.
dainvenoão k 5DISPOSITIV011BA ABRIR R SM/lama cammá
110.

•
@taxo sk 183410

29.0392LOP

de 27 de Setembro ds 19664

2anaerentes idae l'attIPS GLOMAX:e3111CABRINKIC-golanaeL.
IMITIS% á 2100E33W
Wh:litígio ao Imy earÃos G ANRUIÇOAMINW O LM OU

anuam o= saudai= rgtvaanastk.kmn upers ca. p mo te
%I toma ta 1420/440 ZOT05381VECG9i.

401

MIVINDICACUS

g,. Dispositivo para abrir e suportar grampo da debelo, gaiéttatimos tendo primeira e segunda pernas similares • paroleiam AI
/Mas ellstioamente em uma extremidade do modo a manter as pernas.
ellatioamante unidas e tendo as mesmas extremidades livres que po
dem de afastar una em relução à outra, dito dinpoaitivo sendo (sarai

LIA).434142£144"-.
.mAperfeigowme ntos em ou *eletivos á pmeeeesom
da Uma substiçoia pulverulenta a um auporta com O use de •
killitedgid
do agentetumente de'ligaç go fOtosseneive/e no nual uma solug go
1
o supute e Mau, •
40 iigag go fotosaa!laivel 4 aspergido abre
ligaçh . oesim formada 4ateraina da8 partea da oamada : de agente de
onde 4 oge,00i.
ko
ç5i,~421k4t,
aUXROAdRa 4 oodo de radiag go

tbrinado . por oompreender um bioco de material tenda uma primeira ma
~doia vertioal substanoialmente plana . e alma segunda suporUcia
estendendb-se para baixocbliguamente em .relaçao X primeira emperU
oh, ai ditas superfloies intersectando-50 ao longo de uma linha hz
rloontal formando um angulo metido entro ela.; a dita segunda super,.
ff:;i8

sendo atalaiava e oontinua e estendendo-O atá uma borda exteru

alk •sPaga de • substanoialmente paralela dita liana hortooatal

s t -1

C -

'Ar,!ii4;ogNeoo.

3.-W11"

amo NO 175,g41 . 60 24 80 dOoOmbrO de 29691
Bo gg e1eato8 PAULO VII,LAC .oPSIO PAOLOWw! 'ï
TAMWOÊRTgpORAMÉX2WSOOW''
Rrlkoà
.
G/RAL
•! 1
igelVindjOStaÃesi".t.t - ) !'`O'" "! •:i

Pf^!

'

tarais atravessadas em poisiAs diaiMúlténtd 63ehteiajoirçnÀ
r élm'entee a anqUalito /I •
boa que no interior' ja : 4ienspessis7pár'eiet.
i•uvirs
' f•ph, a4 ootàx;a"O.
que no :. eiteiríoi
do pias ou similares e ao conduto de es¡Oto./
Ponto oe 1 do.tote1 ,4e.4 penUefaPresentadoe4

3

2 o Yolia tampa vortedora para /ration em tora o'
Oaraoterioado por sor composta essencialmente em duas portem e
paio sojam o corpo do buo e a tampa pr6priamento dita, o pr5
noir° p endo .formado a partir de um poscogo levemente tronco -o%
Zileo, can eetrias externas anelareo, e qge ao encaixa ao into0
Wior do gargalo da garrafa, pescoço este que ao continua Impem
Wiormento em alargamento oilindrico de pequena altura, provido
degrau anelar, bem como dotado com.e
internamento de Ufa
almente de uma projeção vertical tubular, de borda livre /
Chanfrada inclinadamente, e com parede interna diametral, Eu g 0
tendida tombam por todo o peecoço, constituindo nada o bico/
Vortodor, dito alargamento oilindrico sendo ainda provido•ex 0
h
ternamente, em oposição ao ponto mais alto do bico vertedor,d0
g m par de pequenas orolhae laterais 9 ambas com furos oentral0
de posigZOo concordantoo./
Want0 AO 1 4o total do 3 Pontos aprosentadoe.,

L_

176.453 de 17 de Janeiro de 1966.
Requerante OFDIC8 NATIONAL INDUSTRIAL DE ISZOTE-Prange
Privilegio do Invenção: PROCESSO DE INOCULA* A 59R4IN410 EOMO5M4
. •
DB PEWS BAÇOS FUNDIDOS Llomoosu
sNmo No

TERMO Ne 177.039.de . 1O de fevereiro de 1966./
Reouerente: JOSE LUIZ SOARES DA sILYA NOBRE E ARY OHRISTODI
WOLMoo./a0 PAUIS,/
Privilégio de invenção: UMA CABA PARA POLTRONAS E 0duURA8 El
GERAL ASSOCIANDO VEICULO DE PROPAGANDA./
•
ReivindicacZeo./
1 - Uma capa para poltronas e cadeiras ao geral asas
'ciando veículo de propaganda, caracterizada por apresentor-sel
Sob a forma de bolsa retangular de ' material adequado, oonsti
tuida de dtlits faces com os bordos perimetraio afixaloa sob of
oualouer processo, cujo comprimento de dita capa pode envolva9
O encOsto da poltrona ou cadeira total ou parcialmente; no doE
ao da capa tem aplicaeão publicitária, na forma de plaqgeta /o
Ilustradada, afixada diretamente no aludida dorso, ou, ainda ep
caixada 'em repartiçãto retangular nOste existente,/
Ponto n o 1 do total de 2 pontoe apresentados.)

ReivindicaçOes
2- Processo para a inoculaç go e germinaçRo homogehío
Serro o ao fundidos Équidos, caracterizado por adição ao banho do apts.
ximadamente 5% por Peso de ferro esponjoso pulverizado no pirofOrloo
preparado pela redução de menerio de ferro e contendo de 77% . a 99% do át.
rro livro e/ou ferro combinado sob a 'forma de exido Pb0, achando -s0 o @NI
genio sob a forma de FeO presente em uma quantidade. de O a 22% por 2)&19 o
som um conteedá de' impureza não metelico que não exceda 1Orpor'pe'so
Reivindica-se a prioridade do cOrrespondente pedido égst
•itado na França, em 18 de Janeiro de 1965, sob o nA P.V. 2.507 o 43 go o
alho do 1965, sob o n o P.V. 23.977.
Ponto a o 1 no total de 9 pontos apresentados.
Timo un 172,9N; de 8 de setembro de 1965./
.Pooluerentet ARMANDO CONT0II./S2(0 PAULO."'
Privildgio de Invenção: NOVAS DISBOSIOOES CONSTRUTIVAS rd Dl o
.7.5Ed./
Roivindicaçãorolf
2 o Norma dispoeiçãos construtivas os sif3es, varado
terizados poio fato do compreender recipiente eilindrion de 06
ZO horizontal, rocipiento ecoe oue apreseata ouaa pkwedeo ao

C2)

rtgUrcal
TERMO N o 189.135 de 4 de Meio do 1967.
Requerente: MSTAILGESELLSCHAFT AKTIMESELLSCRAFT e ' THE STENL COMPANY
.
DF CAWIDA,IIHITED- Canadá.
Privilegio de Invenção: ' ,PROCESSO PARA TRATAMENTO SIDERUGIOO.DRLMIQ)
MAIS OX/DIOOS, CONTEJDO 'ERRO'.
:Reloinaicac&o
1-Processo para c Oratamonto oidorergico de mindwioffi
Culd/coN gige 0On'Om forro, em ferno•olátrice,sob reanio

prgvÂn_congw,
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REIVINDICACCIEq.
1 . Aperfeiçoamentos em ou relativos . a cal:h -deo e1etr5n1c09 de u. ,
ao em tubos de Maios catédicos, composto pelo menos de um catodo de •
• Superfície emissora relativamente pequena, um eletrodo de contrele •
perfurado, um primeiro enodo perfurado, um primeiro eletrodo de uai
ração, um eletrodo de fOcalização e um segundo eletrodo de focaliza •
ção e que se adapta a uma corrente eletrônica de valor máximo não IA
ferior a 2 mA, 'sendo o diemetro da superfície emissora do catodo, menor. que o da superfície do orifício do eletrodo de contrile, caracterizado pelo fato, da superfície emissora do ' catodo ser menor que 0,35
mma , enquanto que a er(Sa do orifício do eletrodo de contrele fica entre 1,4 e 2.6 vezes a superffdie eMissora do catodo e'a distãneia entre a superfície an catodo e o eletrodo 4 e contrele 4 da ordem de 100
microns.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido 41
positedo na Repartição . de Patentes da Holanda, em 3 de dezembro 40 •
1965, sob n2 6515726.
Ponto n2 . 1 do' total de 3 pontos apresentados.

....—

wo
li„

/./4,40,4~/~~4~05~/...~4,,0
O
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"

4191#

de

1971 2599:

TeRMO N2 1874690 de 9 de março ds 1947. 1
1 Requerente: IMPLEMSNIOS AGRICOLA ROGOWSKI 30A-StO. Angelo-2.1/.0.M
Privi1égi0 de ' Invengão: 2 ARADO DN DISCO-ApAPTADO,A.MINX-TpATOWPe
1

,

P.9.11/AnAlv4450e,
Arado de*disco adaptado.; micro-trator, 0edáo eáte.deflj
u... como O pequeno trator conheeido, montado sabre duas redas.não dite.. i
Cionais e tendo dois varais pelos quais o operador caminhando atrai do m
trator dirige este, compreendendo a adaptação, .a remoção de ditos varalSo
1.

e . adyteçSo, 4s duas rodas, dos meios como por exemplo garfos e pontas-dom
eixo, que as tornem direcionais; adaptação cata que se, caracteriza por IX
longarina central longitudinal. engatas/Ai articuladamente por sua extremam
dado dianteira ao trator, virada para baixo em sua parto posterior onde IS
provida, de um rodeiro com duks rodas, dispondo-se entre este rodeiro e 04
rodeiro do trator, um disco tinico . do tipo conhecido em arados de discos
ual e suspenso'em uma haste que, codandado por meios apropriados, pode n
fazer Movimentos deiranslação axial vertical para regular a altura do dia.
Co, bem como, pode fazer movimentos rotativos que tornem o disco reversí.á
Vol.

TERMO ' NO 186.084 de 11 de Janeiro de 1967
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY - E.UaA.
Privilégio de Invenção "aPERFEIÇOAmENTOs EM oSCILAD0R ELETROMAGNÈTICo-ME_
CANICO AJUSTÁVEL"
REIVINDICACOES
1. • Aperfeiçoamentos em oscilador eletromagnético-mecanico a3usta•
arca, em um relOgio de membro de torção tendo um motor elétrico, para con,
trolar a velocidade do motor elétrico, caracterizados poi compreender um
membro de torção, tendo dito membro um magneto montado para oscilação de
torção dentro de um campo magnético, um primeiro suporte para ajustar uma
primeira extremidade de dito membro de torção, um segundo suporte para ál
justar uma segunda extremidade de dito membro de torção, um segundo supor
te para ajusta uma segunda extremidade de dito membro de torção, e em que
sNo previstos meios para ajustar dito primeiro suporte para variar a tensão de dito membro de torção rara a j ustar a freaueneia de dito Membro de.
torcão.
Finalmente a requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido ddpositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América
do Norte em 21 de Janeiro , de 1966, sob o n 2 522274i
Ponto n2.1 do total de 11 pontos apresentados.

Maio

Ponto no 1 no total de 3 pontos apresentados.

TERMO NQ 187.692 de 9 de março de 1967.
Requerente: CENTRE DE RECHERCHES DS PONT-A-MOUSSON-França.
Privilegio de /nvenção: "ElqUINA APERFEIÇOADA PARA fUNDIR OU VAZAR POR
CENTRIFUGAÇIO2.
ReivindickeSes
' 1- Mekuina.aperfeiçoada para fundir ou vazar por centrie
fugaç go, do tipo que composta um carrinho porta coquilha, uma coauilha ou.

fOrma ' sébre ;ste carrinho, um canal do vazamento, um extrator de tubo,

com eletrovelVula.e rei e de funcionamento automático, sendo a dita máciaina
caracterizAda pelo fato de que o dispositivo de comando comporta, em

coquilha, sendo.a distáncia entre essas duas células fot-eletricas ligeira
mente superior ao comprimento total da coquilha de ceatrifugação portanto,
do tubo a moldar, esendOessas duas celulas foto-elétricas sensíveis á
trradiação.de fundição em fusão e durante
saidificação.
Reivindica-se a prioridade do correspondente peaido denost
todo na França, em 10 da março de 1966,sob o n o 52.824.
Ponto n2 1. nu total de 6 pontos apresentados.

9

•
Cgtw1~,110.

4/4r...ár

4nr."n•nn

•

22
Asr.ar4

C0/110

nação com, dois contatores,colocados no ponto alto do curso do extrator e a
pouca distáncia deste ponto alto, uma c g lula. foto - el;trica fixada.sobre.o.
carrinho (C) porta-coquilha, na extremidade do encaixe ou bolsa da coqui-/
lha (1), sendo esta cálula (8) orientada para visar á salda do encaixe do.
tubo no momentc, da extração pelo extrator (E), uma segunda celula (9)eclia
sável, montada sabre o carrinho na extremidade correspondente á ponta de
união do tubo e orientada para, visar e dita ponta de união no interior da.

111

In

co.

mandado por um Macaco e um dispositivo de comendo eletrico do dito macaco.

22RMO 112 190.063 de a de jutho de 1967.,
Requerente: NELSON BARCHI./ SIO PAULO./
.MOdél n Industrial: NOVO MODELO DE COVE/R0 OU TORNEIRA , ELETRI
/
cá./

2600 Sexta-feira 28
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•
ReivindicaeZes,/
Nevo . modelq de chuveiro eu t ..uneira-elétrica, ca racterizado por ser formado a partir do um corpo que forma a c.a
topla, dito . corpo em fortato substancialmeAte tronco.jcônico,com
a sua superfície inteiramente lisa e suaVemente'recurvada da
parte posterior -.5:,ra a anterior, serid- que ainda, o veferido . /.
Corpo 6 provido de um • pequerio recorte,-dispáto em local adequa
40 qualquer, e onde . esté-prevista a usual alaVanca do acioneán
to; e finalmente db referido corpo, projetando-se centralmente/
'uma tubulaç g o axiel, de superfície igualmente lisa, dita tubu
¡ação tendo a sua extremidade suavemente voltada . para baixo, Can
saída em bico de torneira, ou então dom tácho . rosqueado para a
aplicaç g o de crivo de um chuveiro; tudo SubstancIalmento como
descrl,t0 g ilustrado nos desenhos anexos./
tnico ponto apresentdJo.1

tende ainda, a partir de sua borda livre, um curtvprolonsamenm
to dilindrico, de diemetro reduzidb, e dotado de roaquoemento
OU saliencias de encaixe, para acoplamento COM Os OrresPendonw
tos previstos internamente na borda livre da metade superior,e2.
ta por sua -vetsendo também detada de um achatamento na regigol:
do polo, porém menor que O da inferior., o destinada &receber V
ma gravação decorativa,. em relevo, contendo, por exemplo, tia
niciaia do fabricante; e ainda, na superfície lateral do reforl
do corpo esférico, e na parte correspOndente v juneg o das suas
metades, sendo prevista inicialmente uma faixa lisa contornam m
te, para coloeteTio de um rétulo circular de alo para , a eMbelaw
gem, e que poderá conter também . especificag g es de marca e OU w
tros dizeres relativos ao prndUto embalado, enquanto que Vida,
parte restante é dotada de um releve composto por uma plurslida
de de pequenas reentrenciae substancialmente circulares, O ee
fundo côncavo; tudo substancialmente como descrito O ilustrado/
nos desenhos.anexoe./
tinto° ponto apresentado./
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22amo Ne 190.205 de 8 de ãunho , de 196°N/
Requerente: J.035 ANTONIO VIGNOII./SiO PAPIO./
Medeio Industrial: NOVO MODELO DE EMBALAGEM, PARA COSMETIOOS./
RAvindicaçães./
17Bvo.odelo de imbalc(em para cosméticos, caractes
rized0 por compreender um corpo de configuraç g o geral esférica,
Comi:tosto em duas partes iguais, respectivamente inferior e.su
perior, a . motade inferior sendo achatada na regi g o do polo, pa.
sa o seu apeio estiva debro uma superfície plana qualquer, O

tetres::-Évb.:0..0`0.:9
coor'reyev.".r e?'res. es e.
tOctretPres`ts'crevo'b v
crer)" "r'ci o.rche •
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CÓDIGO DE ORGANIZAÇÃO
E

DIVISÃO JUDICIÁRIA

PARCELAS PERTENCENTES AOS MuNICIPIOS
Divulgação te 1.081,

DO

ESTADO DA GUANABARA
DIVULGAÇA0 N. 1.155

PREÇO* ed4 0,35

PREÇO: CR$ 5,00

VENDA

A Venda:

Na Guanabara
Avenida Rodricues Alves as Z
Agenda Is
Ministério da Fazenda

Na Guanabara

Seção de Vendas: Av. Rodrigues Alves, 1
Agência 1: Ministério da Fazenda
Atendemos a pedidos pelo Serviço de Reembôlso Postal,

atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembitlea Postal
Em Brasília
Na sede cle 9.I.N,

Em Brasília

Na sede do D .1. N

rttEçu OU NÚMERO DE klOJE: , Cr$ 0,30

