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ANO XXIX -

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 1 DE JUNHO DE 1971
N.9 647.368 - Ancora Ind. e Com.

INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
EXPEDIENTE DO PRESIDENTE

Em 26 de maio de 1971
Pedidos de preferência

Cia. Agro Peeu.ária Saudense elo pedido de pre.erência, da mame.
Carijo termo 927.583 Indefiro o
pedido.
Edima S. A. Comércio e Indeestria
- No pedido de preferência da
marca Edima têrmo 1311.414 - Indefiro "c, pedido. .
Exígén.ciaw

Clerk Equipment Company - No
pedido de cancelamento do registre
tl ? 327.152 marca 'Clerk Mac - Pague a retribuiçaa uevida e apresente
procuraçáo com poderes expresses
para o um requerido.
Reconsideração de despacno
'Á •

3. A. Industias Retmidas F. Matarazzo - No pedido de reconsideração do despacho que deferiu a
marca Lis termo 1513.b86 - Reconsidero o despacho concessivo de tolhas 18v, pub_icado no D.O. d3 29
de oui,ubro -de .1970, para indeferir o
presente pedido de registro.
Dei-Mar industrie Brasileira de
Sabão e Sabonete Ltda. - Titular
da marca Dei - Mar tenho 563.340 Mantenho o despacho de arquivartiee
to de fls. 14.
n••nnnnnn

e-

Unidade de Comunicações
Em 25 de maio de 1971
Foram mandado prorrogar

patentes abaixo relacionadas:
Metalúrgica Aiwamo Eberle S. A.

-

-- Titular da patente 3.610.
Metaiuúrgica ,Abramo Eberle S. A.
- Titular da paeente 3.615.
- "• Westinghouse Electric Corporation
- Titular da patente 5.511.
Societé Franca Hispano ~ericeine Francispan -e Titular da Patente
n.9 6.279.
Titular da pe.Max Eberhardt
tente 6.408.
Exparnbox Indússria Metalúrgica
Ltda. - Titular da patente 6.475.
OsWaldo Colombo - Titular da pa.
;ente 6.486.
Arquivados puí' falta do pagamento .da retribtilçáo:
N9 101.563 -- Montecathei Soetetá
Generale per L'Idustria IVIinerarie e
. Chimi ca.
N9 122.147 - Ideenitsli Kosan
Satehikikaisa,

Limitada.

INDUSTRIAL
N9 129.079 - Domingos Avelino
Vieira,
N9 140.880 - Henry Dohan.
N9 145.64.0 - Imperial Cheanicai
Indutries Ltd.
N9 145.898 - Leesona Corporation
N9 150.605 - Montecatinl Soeleta
Generale per L'Industria Mineraria e
Chirnica.
N 9 152.175 - Monsanto Company.
N9 154.841 - Pinturas Saavedra
Sociedade Anonima Comercial e Industrial.
N9 155.312 - N. V. Philips' Ceioeilampenf abrieken.
N9 156.358 --- J. R. Geicy 3. A.
N9 156.462 - Monsanto Company.
Ne 156.864 - Millard F. Hayes.
N9 158.743 - James Clifton Debelazor Jr.
Amsted Industries
Ne 159.300
Incorporated.
N9 159.924 -e Leesona Corporation.
N9 ' 160.073 - Martin Haganes.
N9 161.075 - SNIA Viscosa e- Societa Naziona,ic Indástria Applica,zioni Viscosa SPA.
N9 163.281 - Commissariae A
L'Energie Atoruique.
N9 163.307 - FNI - Fábrica Nacional de Implementas S. A.
le9 171.667 - Farhenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft
N9 171.697 - Fried Krupp Gesellschaft Mit Beschrankter Haftung.
N9 172.722 - Kimberly Clerk Corporation.
N9 172.844 - Corning Glass Works
N9 174.808 - Carlos Tonanni 3. A.
Fábrica de Máquinas Agrícolas e Industriais.
N9 175.330 - Allied Chemical Corporation.
N9 175.435 - Cunningham 8, Sons
Monsant,o Company
ee9 175.528
N9 175.659 - Dr. Hans Peters.
N9 178.626 - Dyonisio de Nadai.
N9 152.070 - João Amaral Ootnes
N9 662.904 - Martha Maria Pareto de Pontes Camara.
- Arquivem-se os processos,

Ne 638.794 - Confecções Ba,ch
mitada.
Atlante S.A. Balas
N.9 642.965
e Caramelos.
N.9 642.966 - Atlanta S.A. Balas
e Caramelos.
Ne 648.952 - eilmaya,k Keschichian.
N.9 666.043 - Sedei Soc. Artigos
Domésticos E létricoe Ltda.
N.9 869.280 - Ancora Ind. e Com.
Limitada.
Pirmez.
Ne 694.998 Ne 698.644 - Construtora Wagner S.A.
N.9 698.764 - Serras Vason.e S.A.
N.9 659.633 - Bar e Café Guejara
Ltda. (Bem como sua inscrição no

N.9 647.392 -- A. A. Arquitetos Associados Construções e Empreendi
mentos Ltda.
N. 647.728 - Ind. Com . Repte(
sentações Bagul Ltda.
N. 847.767 - Otto John Veiga DIR.
nhofer.

N.9 647.768 - Otto John Veiga ret.
nhofer.
N.9 648.012 - Expresso Videira
mitada.
Proine Promoções I
Ne 648.021
Investimentos Ltda..
N.9 648.307 - Ind. de Móveis•
Esquadrias Helen Ltda.
N.9 648.624 - Paulo Roberto dl
Medeiros e Albuquerque.
N.9 648.627 - Paulo Roberto elk
Medeiros e Albuquerque.
Ne 648.634 - Ricardo Pedro Haes,
N.9 648.785 - Ecodil S.A. Emprõe
sa Comi. do Importação.
I. B. C.).
Ne 668.443 - Confecções &feriste
648.794 - ótica Tetra Ltda.
Ltda. (Discrimine os artigos em no- N.9
N.9 648.981 -- -Auto Mecânica, Mo.
vos exemplares)...
inho Velho Ltda.
N.9 653.151 - Super Lojas Arapuá
.
Exigência
.
S.A.
N. 649.515 - - lvieci Medição e Can.
N. 9 808.905 Kraftco Corporation tróle Indl. Ltda.
- Discrimine os artigos em novos
649.991 - Ilercules Camarata.
exemplares e cumpra os arts. 31 e N 9 650.084 - Inve.stbem Credito ri.
162 do C.P.I.
nanciamento e Investimentos S.A.
N9 650.163 - Extiabego Com. Ree
• Arquiva cientede Processos
presentaçoes Ltda.
N9 650.350 - Cooperação Aineeica
Arquive-se, tendo em vista o que Ltda
dispõe o art. 99, 3•9 do C.P.I.:
N 9 050.521 - Norte- S.A. Incorperae
N.9 639.109 - Volkswagen . Werk dona e Administradora
Aktiengesellschaft.
N9 650.777 - Rio Preto Serviços
Ne 639.148 - Teletex' - Seiviços Ser p S . C . Lteta
de Comunicação em Taxi Ltda.
N9 651.266 - S.A. Diário de eão
Ne -639.982 - Darcy de Oliveira Paulo.
•
Duarte..
PP 651.380 - Mercadora S.A. Ind. fe
Ne - 841.621 - Alfredo Bailem,
Com.
Ne 642.949 - Inpasa S.A. Ind. N9 651. 539 - Super Lojas 2112Pla
Nacional de Auto Peças.
S.A.
Ne9 644.020 - Manoel da Silva Al- N.Ç 651.567 - S. H. Sistemas Hl-.
ves de Maltes.
dráulicos do Brasil Ltda.
N.9 645.434 - Marpa Soe. TransN.9 652.076 - Rodolfo Paixáo Li.
portadora Ltda.
N9 645.890 - Pintor Financeira nhares.
Mecitnica* Motor-Ar
Internacional, Cia.- de Crédito, Fi- Ne (ie2.271
Limitada.
nanciamento e Investimento.
N.9 652.533 - Sird Soc. de imporN9 645.607 - Confecções Maroty tação é Representações Inds. Ltda.,
Limitada.
N.9 652.779 - Abril Ind. e Coffee
N.9 845.707 - Banco Brasão de São Limitada.
Paulo S.A.
9 653.545 - Cine .Plast Indl.
N.9 645.710 - Banco Brazão de São
mitada.
Paulo S.A.
e
N.9 645.875 - Oficina Eletro-Mece- N. 653.817 - Duque Administradora Ltda.
nica Sulina Ltda.
SECRETARIA DE MARCAS
N.9 645.886 - Sociedades Comi. N. 9 653.818 - Grito - Comi, e Administradora Ltda.
Caroline Ltda.
Expediente de 25 de maio de 1971
Ne 646.184.- Auto Peeas Celan- N9 654.384 - Rodoviários Trans.
guanabarino Ltda.
duva Ltda.
Ne 854.446 - Portal - Imóveis
Exigências
N.9 646.300 - Corplas Coes. Ind.
S.A.
e ReVeStiMlnliOS PlaSt1CO3 S.A.
Cumpra o art. 73, bem como aua N 9 646.809 - CIa. Paulista de Pro- N.9 654.563 - Organização de Manutenção e Acessórias Técnicas de
paganda.
inscrição no C.G.0
N.9 485.686 - Miyashita .& Cia. N.9 647.151 - Chicago Bridge S.A. Instrumentos Eletrônicos Ltda.
Ne 654.619 - Comi. Lilsboa Ltdae
Engenharia e Construções.
Limitada.
Ne 654.985 - Interwagner Lida,'
N. 9 647.174 -- Daigus Material EléN: 9 539.008 - IBESA - Ind. eiraPromoção de -Negócios.
trico Ltda.
áleira -de Embalagens S.A.:
N.
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Serão admitidas cópias em tinta
préta e indelével a critério do
D.1I.N.
3) As reclamações pertinentes
à matéria retribuída, ?JOS casos de
érro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseqüente à publicação.

do Sul Ltda.

Secito do publicidade do expediente do Departamento
Nacional de Propriedade Industrial do Minta/Orle
da Iode/Geria • do Comércio
!Impresso nas ottcinas de rapidamente de Imprensa Necienal

•• • •

6) NQ caso de porte tiereo para
localidade não' servida pôr -"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 vias, independentemente de
acréscimo no preço.

7) A Delegacia Regional da
Emprèsa Brasileira de Correios e
Telegrafas em Brasilia reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.

ASSINATURAS

41 As assznaturas serão tomadas no D.I .N O transporte por
via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Enz.
prêsa Brasileira de Correios -e Telégrafos 'em Brasília Esta poderá
se encarregar também de encana-nhar o pedido de assinatura ao
D.I .N Neste caso, o assinante dirigirá ao 11 I .N . o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspondente, na forma do item
seguinte.

N. 655.108 - José Eduardo Coutinho Moia. •
N. 655.627 - Sulatlântíca Im portadora e Exportadora Ltda.
N. 656.445 - Elmo Calçados Ltda.
N.9 656.526 - Imsel Imóveis Sele.
cionados .Ltda.
N.9 656.718 - Intertron S.A.Ind.
Eletrônica. .
Maveroy Inas. MeN.9 657:571
•
talúrgicas S.A.
N.° 657.885' - Aroldo Araújo Pro•
paganda 'Ltda.
N , 657.939 -- Ias. Brasileira de
Artigos Refratários S.A.- - IRAR.
N. 658.053 - Verlag S.A. Veiculou
e Maquinas,. Agrícolas.
N," 658.168 - Protur Propaganda
e Turismo S.A.
N. 658.446 - Ci. Vidraria Santa
Marina.
N.9 658.995 - Ind. Mecânica Joaribe Ltda.
N.° 659.015 - Club Social Paulista de Surdos.
Cyprimar AdminisN9 559.212
tração e Participação Ltda.
N.9 659.218 - Ilcyrnar Administra•
ção e Particip ação Ltda.
INT. v 659.563 - i3r1JAEM - Cia.
Guanabarina de Empreendimentos.
N. 659.600 - Laboratório mafarma Ltda.
N.9 659.827 - Cngenharia Civil
Mecânica e Eletricidade Trien ge Li.
mitada.
N.9 659.897 - Rápido Yguazu
eursõas e Turismo Ltda.
N.9 659.994 - Joaquim Carreira
Filho. .
N.9 660.143 - Velderne Em preendimentos Ltda.
N.9 660.161 - Raul Fernandes' Incorporações e Participações Ltda
N. 660.165 - Raul' Fernandes I,p,
corporações e Participações Ltda,..
660.787 -- Zbigmiew Krzrywdz
Inski.
N.° 660.868 - C1MPO - Construções e,.InAveis Populares Ltda.
N.9 660.941 - Ind. de Platinados.

ni

BRASILIA

:=JJ

cheque ou vale postal, em favor
dd Tooureir949,.Departantento de.
Iltprensa &ciava!). Quantql
Contrato de,-pOte aérech.em favor da Delegacia Regional da Emprêsa
iinrasileira de Correios' e Telégrafos em BOastlia..1
,

L4

Os vtigizzazg para •publiicalão,
A LÉÇR -t0
'BRITTO PEREIRA.
devidamente autenticados deverão
ser datilografados:diretamente,:ent
CHEFE DA SEÇÃO DÉ
espaço dois, em papel acetinado CHEFE DO SERVIÇO ' DE PUBLICAÇÕES'
ou aperganzinhado, medindo 22x33
J.
B.
DE
ALMEIDA
CARNEIRO
FLCRIANO GUIMARÃES
centímetros, sem, emendas ou rasuras que dificultem a sua compreensão, em especial quando conDIÁRIO OFICIAL
tiverem tabelas.

5) A remessa de valõres para
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimtentos quanto à sua
aplicação, será feita sdmente por

• =Junho . de:

/

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniriarão sempre no primei? o dia
útil do mês subseqüente. O pedido
Semestre
Cr$ 30,00 Semestre
Cd 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
i •
•
semestral ou anual. O prazo' das
Ano
Cr$ 60,00 Ano
• •• • • • Cl 45,00 assinaturas para o Exterior é soExterior
_ Exterior
mente anual e n6o haverá transporte por via aérea.
Ano
..... Cr$ 65,00IAno
••••• Cl 50,00
9) A renovação devera ser soPORTE AÉREO
licitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
Mensal ..• Cr$ 17,00 Semestral Cr$ 102,00 ! Anual Cl 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 as edições dos órgãos ofi- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cl 0,01, ciais, os assinantes deverão solicise da mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano se de aná anteriores.
tá-los no ato da assinatura.
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

N.9 661.102 - Emprésa Ind. Gar-

ma S.A.

N.9 661.115 - Hercy Lourenço Costa.
N.9 661.125 - Mo:ortécnica 3 Pistões in
d. e Com. Ltda.
N.9 661.484 - Goiana Importadora
e Exportadora S.A:
N.° 661.585
IVIarximino Marciano Teodoro.
N.9 662.078 - Comi. le Máquinas
Pilar Ltda.
N.9 662.185 - Eric Russel.
N.9 662.224 - limas ri.A, Crédito, Financiamento e Investimento.
N.9 662.391 - Gaivota Propaganda
Limitada.
N.° 662.395 - Show Busines Diversões e Propaganda Ltda.
N.9 662.416 - EBRACIL - Eletrônica Brasileira Com.,e Ind. Ltda.
N.9 662.843 - Incorporadoca' e Administradora Centrolar Ltda.
N. 662.896 - Imobiliária Stadium
Limitada.
N.9 663.213 - Calçado São' Crispim Ltda.
N.9 663.215 - Ruptura S.A. Explosivos.
N. 663.297 - Diligência T1A1 iSMO
N.9 663.865 - Rele Elettônica Limitada.
N.9 664.030 - Fábrica de Calçados
Nejueo S.A.
N.9 664.287 - Imobiliária Tremembé Ltda.
N.° 664.315 - Metalgráfica Nado.=
nal S.A.
N.° 664.709 - Rádios Kennerly Limitada.
Rocky Ind e Com.
N.9 665.231
Limitada.
N.9 665.984 - Fundição de Aços
Fasa Ltda.
N.° 668.146 - Dargel Empreendimentos- Imobiliários Ltda.
N.° 666.378 - Dorivaldo
N.9 666.431 - Cia. Mercantil e Industrial Ingá; .
• N.° ' 666.6g6-. - AudlÁírit-Steree Equipos Sonoros Ltda.

FUNCIONÁRIOS

N.9 667.332 - ODIN - Instalações N. 406.154 - Inda, Vilares S.A.
e Montagens S.A.
N. 475.238 - Rio Gráfica e EdiiN." 667.531 -- Marrifatura de Jóias tora Ltda.
Belga Ltda.
N. 524.715 - Casei , das Bombas
N.° 667.543 - Auto Socorro Yara Lida.
Limitada.
i. 51.384 - Metalorgita IVIetaco
N.9 657.591 - Francisco Reis SaintLtda.
Olair Senna.
N. 667.749 -Com. e Ind. • de Pani- N. 557.856 - José Francisco Gal, vão e Maria de Lourdes Domingues
ficação Trigo-Fino Ltda.
Cego:
N. 667.%97 - Mário Carazzato.
N. 667.941 - Magaldi-Maia ( Pu- N. 596.718 - Liboratorio JosoÇin
Ltda .
bficidade ) Ltda.
N. 607.118 - Brasita S.A. Com.
N. 668.420 - Importadora Constituie Ind .
ção Ltda .
N. 668.873 - Sociedade Empreitei- N. 631.953 - Colvilles Ltd ..
ra de Pinturas Sepl Ltda.
N. 636.617 - Alvorada Ind. e Com.
- N. 669.480 - Entoo Manufacturing de Móveis Ltda
Company.
N. 644.519 -- Villanoya
Cia.
N. 669.972 - Carlos José Inojosa Lida
de Albuquerque.
N. 651.414 - Serraria Americana,
N. 669.973 - Carlos Jose Inojosa Salim F. Maluf S. A .
de Albuquerque.
N. 654.489 - Meyer Clã mica] ComN. 672.287 - Distribuidora de Ga- pau', do Brasil S . A. Ind. Earinaceutisolina Fátima Ltda.
Ca
672.959 - Prima Eletro Domés- S. A . Ind. e Com.
ticos S.A.
N. 673.044 - Retifica Ideal Ltda. • N 655.062 - E •ipresa Indl GarN. 673.325 - Movesc Escolares cia SÃ.
NI, 655.071
Empresa Indl. (;arind. e Com. Ltda.
N. 673.317 - Hastings Manufactu- cia SÃ.
N. 655.713 -- Paiácio dos Enieites
ring CoMpany.
N. 673.620 •- Markleu Eletro Me- Ltda.
N 658.357 - - Casas José- Araújo.
cánica Ltda
N'. 674 037 - Imobiliária Belo Lar
N. 660.230
Mary M. T. NidLtda .
114 - Les
ustries
Ind
Musi- ner.
N. 674.
cales Et Electriques P.athe-Marconi S.A. ; N . 61.100 -• Emprêoa Indl . GarN. 674.175 - Bem Boladó Boliche cia S.A.
N. 665.758 -- Ca, Je Silva CoziLtda •
N. 674.351 - Arbame S. A. Ind. e fecetics SÃ.
N. 67.213 -- Campestre Colonizado:.
Com.
N. 674:485 -- Pollard Bearings Ltd . ra Elportadora e A4. 1ro-Peci,faia Ltda.
N. 675.304 - Baurumotriz S.A.
N. . 667.968 -- Eia,.tes S A. Ind. .
Máquinas e Equipamentos.
•e Com.
. Arquive-se, tendo • eia vista o que
N. 674.311 .Instituto Ter.lpeatic*
dispõe o art. 99 §- 2° do C.P.1.
Sul Ltda.

• Tirça-feira
N: 680.774

qa Ltda.

•

MeC.ánAca Bertio•

•' 765:097

AleestilidtO Quercetti
*N9 155.782
•- Arquivado em lace *do parecer

Photokina . Aparelhos técnico.

fotografitosel tientiElcoi Lída.,' ". •
'(Atqtaiviene•osprcicestos):
,
t.“.t 5 v

.

N 9 159.524 - Cia. Industrial Nossa

Senhora da Conceição

Arrpnvado

por não ter cumprido a' exigência
técnica.

João Varga - ArN9 164.144
SECRETARIA DE PATENTES quivado
por não ter cumprido a exi-

EWPéklienté de 25 de nitho de 19TI
l Exigéncias -

Fiber Industries Inc.
170.068
(Deve a requerente eliminar os pontos 8 e 9, pois não está de acórdo com
'•
o código).
N 191.176 - Fiexcan Embalagens
Piasticas Ltda. - (Pague a retribuição
relativa ao depósito do pedido).
N, 191.598 - Giroflex • S.A. Cadeiras e Poltronas - (Pague a retribuição
relativa ao depósito do pedido).
N. 193.525 - Artbox Ind. e Com.
Ltda. -,- (Pague a retribuição relativa
ao depósito do pedido).
N. 193.893 - José Carlos Pulcinelli
- (Pague a retribittiOo relmiva ao depósito do pedido).
N. 194.021 -- Ind. de Meias Irls
S.A. -- (Pague a retribuição relativa
ao depósito do pedido).
N. 195.491 - The Dunlop Company
Ltd. - (Pague a retribuição relativa
ao depósito do pedido).
N. 195.618 - Ind. Metalúrgica Indumetal Ltda. -- (Pague a retribuição
relativa ao depósito do pedido).
N:

Pedido de Restauração

o

Junho- ele 1971 2611
- '
-eldreta 'the' nuitico .a..ter
Walter' 811Va ..;-- 11X
qUiVado por não , ter pago a, retal
N9 174.074
Pio ; riansio- Arcite- buiçãO, relativa no; dep6aito
opa.
exivado por" não ter eiunpri
gência técnica.
•
:
N? ,191.0Q7‘
irmãos acedo,
N9 '174.624 - Dunlopiltibber' Com- mitede -rr:49.111 Yade, PR 00,
pany Ltd. - Arquivado por não ter pago a retribuição relativa ao dep4
cumprido a exigência técnica.
sito' do pedido.
N9 175.943 -- Lpreal -- Arqui- No 191.018 - Waldomiro Guar
vado por não ter cUmprido , a exigên- -nieri --•- n Arquivado ,por r[ão ter ,pagt •
cia técnica.
9.. retribuição relativa ao depósito do..

DIÁRIO OFICIAL (Seção Hl)

Kooker Chentical Corporation
No
&o 120.461 -(Restaure-se).,
Inds. Romi á.A
.
No pedido de
restauração do T. n. 142.307 - (Restaure-se).
Escher 'Wyss Aktiengesellschaft No pedido de restauração-do T. número 143.538 - (Restaure-se).
C.A.V. Ltd. -- No pedido de restauração do T. n. 145.262 -*(Restaure-se).
Hercules Powder Company -- No
pedido de restauração do T. número
145.720 - (Restaure-se).
Aevtron Inc. -'No pedido de restauração do T. n. 146.688 - (RestauBuckman Laboratories Inc. - No pedido de restauração do T. n° 151.320
-- (Restaure-se),
Estabelecimento Mecânico Tupan
A. - No pedido de restauração do
n 174.643 - (Réstaure-se)

gência técnica. •
•
N9 164.172 - Mituo Ikemoto Arquivado em face do parecer
téc.
nico.
N9 165.579 - The Goodyear Tite
& Rubber Company - Arquivado por
não ter cumprido a • exigência técnica.
N9 165.774 - Metalúrgica Zaccaria" Ltda. - Arquivado por não ter
cumprido a exigência técnica.
N 9 167.271 - Instytut Nawozow
Sztucznych - Arquivado Por não ter
.
cumprido a exigência técnica,
N9 168.209 - The New York Air
Brake Company - Arquivado por
não ter apresentado procuração artigo 162.
N9 169.016 - Bijouterlas Ivlarcel
Ltda. - Arquivado em face do parecer técnico.
N9 170.709 - Wadim Asexeet Arquivado por não ter apresentado
nbvo relatório na forma regulamentar. - .
N9 171.541 - Societé des Metatut
et Plastiques de la Neuvilles - Arquivado por não ter cumprido a exigência técnica,
No 171.771 - Tsutomu Miura Arquivado em face do parecer técnico.
N9 173.820 - Máquinas Importadora S. A. Comércio e Indústria Arquivado por não ter cumprido a
exigência técnica.
N9 174.402 - Shellmar Embalagem
Moderna S. A. - Arquivado por

N9 180.526 - Ibanês Almin& - Arquivado por não ter culnpildo a exigência técnica.
N9 180,737 - Peter Glogowskl Arquivado por não ter cumprido a
exigência técnica:
N9 181.181- Dr. Jorge Pimentel
Deoliveira - Arquivado por não ter
cumprido a exigência técnica.
N9. 185.102 - Ressorts du Nord
S. A. - Arquivado em face do parecer técnico.
N9 188.683 - Joel Pereira Vide Arquivado por não ter cumprido a
exigência técnica.
N9 188.948 - João Wiebe - Arquivado por não ter cumprido a exigência técnica.
N9 190.191 - Instituto Ortocédico
Barbosa Viana Ltda. -- Arquivado
Por não ter pago a retribuição relativa ao depósito do pedido.
N9 190.446 - Bernardo Dias da
Costa - Arquivado por não ter pago
a retribuição relativa ao depósito do
pedido.
N9 190.523 - Tacoral Indústria e
Comércio Ltda. - Arquivado por não
ter pago a retribuição relativa -ao
depósito do pedido.
N9 190.547 Carlos Cosenza Arquivado por não ter 'pago a retribuição relativa ao depósito do Po •
dido.
•
•
N9 no .989 - Teododo Francisco
Spinosa - Arquivado por não ter
pago a retribuição relativa ao depósito do pedido.

Tarifa das A Ifândegars
ArRPSCIMO AS ALIQUOTA4
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Divemw

191.869 - Bureau de Reeher-.
c-hes Geologdques et Miniere's - De.arquive-se.
2-7 Q 155.668 - Francisco Raymutido e • Sebastião Apparccido Dias -.Mantido o desarquivamento.

Diussieffigo .10 I .44,

patbv

O.

Arcim/entento de processos
Ab Hogauastnetocie.NQ 106.708
- Árquivado Por não ter ciimprido

a exigência .técnica.
Haas CuMN9 135.205 - ". 1.1ohin
Arquivará) pox não ter .itinipany
.prino a exigência técnica.
N9 139.301 - Bocieté Generale nes .•
Produits Refractsires -- "Arquivado
por não ter cumprido a• exigência
técnies..
If9 141.2,73 - Pincilin, Johnson
Ass,ociates Itn; e -- Joseph Lucas
'•• ••• • • nr não
dustr:)
ter pago a retribuirão relativa à petição 23.739 fls. 58.
N9 145.737 - v t.fbauscr Company - Arquivado por não ter cumprido a" exigencia • técnica."
N", 148:429 João Amaral Gomes
. er téc-. .Nrquivado em fi4.c.e ou p4rev
nico. -

VtiktIllit
Na Guanabara
gdrçáo

44* Vendas, Av. Rodriguez Mia.

Ajeocla h Ministerio de Fazendo
Araaoa-ot a pedido, pelo Serviço de RoanhOke Neomdi
Sia Brasília
Na zede do DM

•
• •
pedido.
N9 191.019 Geraldo Sibionl -Arquivado por não ter pago a retri..
buição- relativa ao depósito do pe.
dido.
•
N9 191.456 - Friobras Acessório&
para Refrigeração Ltda. - Arquiva.rn
do por não ter pago a retribuição
relativa ao depósito do pedido.
N9 191.655, - Luciano Napoieão
da Costa e Silva -- Arquivado por
não ter pago a retribuição relativa
ao depólto do pedida.
N9 191.665 - Paschoal Milan(
Netto - Arquivado por não ter pago
a retribuição relativa ao depósito do
pedido.
NO 191.722 --"L, Cristais de Mesqula
Ltda. - Arqkivado por não ter paga
a retribuição relativa ao depósito da
pedido.
N9 191.734 - Cristais de Mesquita
Ltda. - Arquivado por não ter rs - o
a retribuição relativa ao depósito do
pedido.
NO 191.740 - Indústria Iluminado.
ra Ltda. - Arquivado por não ter
pago a retribuição relativa ao depósito do pedido.
No- 191.786 - Pisolux Indústria de
Revestimento Ltda. - Arquivado por
não ter pago a retribuição relativa
ao depósito do pedido.
No 191.787 - Pisolux Indústria de
Revestimento Ltda. - Arquivado por
não ter pago a retribuição relativa
ao depósito do pedido.
NO 191.791 - Pisolux Indústria de
Revestimento'. Ltda. - Arquivada
por não ter pago a retribuição re.‘
lativa ao depósito do pedido..
N9.- 191.811 Indústria de Calçados Fley Ltda. - Arquivado por não
ter pago a* . retribuição* relativa aa
depósito do pedido.
N9 191.834 - Bertrand Comércia
e Indústria de Móveis S. A. - Arquivado por não ter pago a trieui.
ção relativa ao depósito • do pedido.
N9 191.835 -- Betrand Comerei) e
Indústria de Móveis S. A: - Arquivado por não ter pago a retribuição/
relativa ao depósito do pedido.
i49 191.836 - Bertrand Comércio G
Indústria de Móveis S. A. - Arquivado por não ter pago a retribuiçaO
relativa ao depósito do pedido.
N9 191.853 - Custódio Luiz Robbe
de Almeida e Mauricio Robber cio
Almeida - Arquivado por não ter
pago a retribuição relativa ao depa‘
sito do pedido.
-N9 191.880 - Plásticos Luconi Litintada - Arquivado por não ter
pago a " taxa relativa ao depósito da
pedido.
N9 191.947 - Adolfo Eidt Filho -R
Arquivado por não ter pago a retrin
buiçào relativa ao depósito do pedida.
No 191.952 - Alberto Farah
Arquivado por não ter pago a retri.s
hulção relativa ao depósito do Pó•s
dido.
N9 191.953- - •Silvio Zuirn Junior
-- Arquivado por não ter pago a retribuição relativa ao depósito do Pes
dido.
No 191.954 - Sinisha Trifunovi0
- Arquivado por não ter pago a re;
tribuição relativa ao depósito do Pedido.
249 191.957 - Maurillo Aires de
Medeiros - Areadvados Tios não ter
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pago a retribuição relativa ao depoeito do pedido.
N9 191.958 - Euclydes Gomes Fernandes - Arquivado por não ter
pago a retribuição relativa ao deposito do pedido.
" N9191.959 - Hatuo Kussaba Arquivado por não ter pago a retribuição relativa ao depósito de pedido.
Na 192.209 - Somos Análise Pianejamento Promoções e Representações Ltda. - Arquivado por nãc ter
pago a retribuição relativa ao depoaia:, do Na 192.216 - Renato N., ighy
- Arquivado por não ter pago a retrieuiçâo relativa ao depósito do Pee

D .,Awa oncLt:L

tu)

tribuição relativa ao depósito do Pe- to da impuanaçao do Carrilo de mordido.
- ca n 570.788).
N9 194.986 - João Paulo
Araujo Precotiso Indústria e Comerciei LI.
,- no recurso interposto ao
Figueira - Arquivado por não ter imitada
'
pago a , retribuição relativa ao depó- deferimento
ra°
842.187.da marca Veda do tersito do pedido. ,
•
REPUBLICACAO
PROCURADORIA_ GERAL
D.O. de 20-5-1971
Expecieente de 25 de maio
Expediente de 25 de maio de 1971
de 1971
Exigência

iuálhe de 1971
-

Hospitalares Ltda. - Coam 40 sar

(registre-se).
Nç 659.005
Ciranadubo - Coma
panbia Brasileira de Adubos CBA
classe 2 - (registre-se com exemplaa
res de fls. 12-14 sem direito ao 'uai
exclusivo de "Adubo").
N9 662.710 - Rai-Good - Saad StS
Cia. Ltda. - classe 20 - (registre-Se
na classe 28).
N° 605.077 - Riatar Transporte
Noiif icação
Frigor Eder S. A. Frigorifico SanRistar S.A. - classe 50 - (registreDecorrido o prazo ,ie sessenta se).
to Amaro - Titular do registro nu(60) dias, a partir da data desta
mero 252.251 - Diga o titular requepublicação, e desde que, não ha- N9 641.838 - Predil - Predil Imórido sôbre o pedido de caa eciclade
Ltda. - classe 50 (registre-se).
ja interposição de ecurso, fi- veis
de Laticínios Rex Ltda.
TM O.
cam notificados os interessa- N9 654.412 - Xoko - Granja Aviz
do Xoko Ltda. - classe 19 -a
N" 192.216 - Renato Vighy (Arquidos abaixo relacioniaos para cola
SEÇÃO DE RECURSOS
vado por não ter pago a retribuição
efetuarem, dentro de sessenta (registre-se).
rtI:tiva ao depósito do pedido).
(60) dias, o recolhimento, no N9 654.688 - Berlinda - Exportaa
Em 25 de maio de 1971
Banco do Brasil S.A. da retri- dora de Fumos Suerdieek S.A. -as
1,19 192.228 - Pia-za He:menos
buição final devida e da rela- classe 44 - (registre-se).
Recursos
S. A. Industrial y Comercial - Artiva ao primeiro decênio, .cujo
mevado por não ter pago a retricomprovante deverá ser apre- N9 654.689 - Carambola - Expor.
buição relativa ao depósito do pe- eElie Prodromos Aghnides - Resentado ao INPI dentro do tadora de Fumos Suerdieck S.A. -a
dido.
curso interposto ao indeferimento do
rneemo prazo, a fim de permitir classe 44 - (registre-se).
N9 192.267 --- Raphael Cuvero - termo 1(l0.4', O privileado Ct2
a expedição do competente cerN9 654.690 - Cumulo - Exportas
São Paulo Alpargatas S. A. -- Ivo
Areuivado por nãoter pago a retritificado:
dora de Fumos Suerdieck S.A.
buição relativa ao depósito do pe- recurso interposto ao deferimento do
classe 44 - (registre-se).
dido.
termo de patente 138.118 privilegio
Marcas Del eridas
N" 654.691 - Tamanco - Exportar
N 9 192.326 - Indústria Têxtil de invenção.
dora de Fumos Suerdieck S.A. -•
Etualsser Lida. - Arouivado ror não
576.049
Amplifoto
Mesbla
N9
Sakuji Ishizaka - Recurso tnter- S.A. - classe 8 - (registre-se sem classe 44 - (registre-se).
ter pago a retribua:Só relativa ao posto
ao indeferimento -do termo de direito ao uso exclusivo isoladamente
depósito do pedido.
N9 654.692 - Milagre - Exportadopatente 147.927 privilégio de inven- lo
"Foto" e com exclusão de amplia ra de Fumos Suerdieck S.A. - classe
N? 192.352 - Roberto Abud - Ar- ção.
ções fotográficas).
44 - (registre-se).
ouivado por não ter pago a retr i buiMARCAS ção reativa ao depósito ao pedido.
N9 535.219 - Agro-Pan - Agro
N9 654.693 - Fausto - ExportadoPan Comercial Importadora S.A. - ra de Fumos Suerdieck S.A. - classe
N9 192.357 - Hisako Nakata Exigências
classe 7 - (registre-se suostituindo- 44 - (registre-se).
Arreuivado por rão ter pago a retrise máquinas adubeiras mor máquinas
bu:ção reletiva ao desósito • do pedido.
Deu.. S. A. Indústria e Comércio advbadeiras).
NA 854.594 - Percal - Exportadora
N9 192.632 - Jofer S. A. Indús- - No pedido de reconsideração de N9 626.188 - Estrela do Lar - de Fumos Suerdieck S.A. - classe
tria e Comércio - Arquivado Por despacho que indeferiu o tSemo de
Estrela do Lar Ltda. - 44 - (registre-se).
não ter pago a retribuição relativa marca 635.672 - Promova prelimi- Mobiliária
(classe 40 - (registre-se com exclu- N° 654.697 - Raperca - Exportaaa depósito do pedido.
narmente a modificação da firma. são de macas estofadas).
dora de Fumos Suerdieck S.A.
No 192.874 - Gasol S. A. IndúsN 2 632.713 - Lumegas - Lumega.s classe 44 - (registre-se).
Recursos
tria e Comércio - Arquivado • POT
Indústria e Comércio Ltda. - classe
N9 654.698 - Luperca - Exportar.
não ter pago a retribuição relativa
Societé d'Exploitations Chimiques 8 - (registre-se na classe 8).
dora de Fumos Suerclieck S.A. ao depósito do pedido.
et Pharmaceutieviis Seceph S A. N9 636.656 - Marina - Indústria classe 44 - (registre-se).
N9 193.013 - Eduardo João flum- registro 227.109 no recurso interposto Marina de Auto Peças S.A. - classe N9 654.699 - Lufer - Exportadora
phiies - Arquivado por não ter pago ao pedido de caducidade declarado 8 - (registre-se).
de Fumos Suerdieck S.A. - classe
a retribuição relativa ao depósito do requerido po . Indústrias Alimentí- N9 637.369 - Toroflex - Toro S.A. 44 - (registre-se).
pedida.
cias F:orida Ltda.
Indústria e Comércio - classe 6 ST' 654.700 - Siperca - ExportaN9 183.132 - Walter Roberto Hee
(registre-se).
dora de Fumos Suerdieck S.A. Indústrias
de
Chocblate
Lacta
- Arquivado por não ter pago a re637.370
Toroflex
Toro
S.A.
W
tribuiçao re.at:va ao depó.-_,.o do pe- S. A. - No recurso interposto a de- Indústria e Comércio - classe 21 - classe 44 - (registre-se).
claração da caducidade requerida por (registre-se com os exemplares de N° 654.701 - Sifer - Exportadora
dido.
N9 193.664 - Alberto Carvalho - Warner Lambert Pharmaceutaza: fls. 9-11).
de Fumos Suerclieck S.A. - classe
Arauivado por não ter pago a retri- Company - Registro 208.191.
N9 643.983 - Rapidobel - Arma 44 - (reeistre-se)
buição :eletiva ao depósito do Pe- Laboratório Josolin Ltda - no re- ções de Aço Probel S.A. - classe 40
N9
674.974
- Espuma de Ouro dido.
curso interposto a declaração da ca- - (registre - se).
N' ? 193.841 Fernando Marcan- ducidade requerida por (JCB Union N° 644.892 - Emblematica - Pucci Companhia Mineira de Cervejas tordo Chiurco - Araiivado por não Chimique creasm,que Beldaireen, - S.A. Produtos de Borracha - clas- classe 42 - (registre-se).
ter 'pago a retribuição relativa ao registro n9 361.879.
N9 675 270 - Pingo de Ouro - F'áse 39 - (registre-se).
depósito do pedido.
erie.a de Bilhares Taco de Ouro Ltda.
•Alfredo Fahrni - no recurso in- N9 647.594 - Indústrias Brasileiras - classe 49 - (registre-se).
N9 194.297 - Joffre Bueno de Ca- terposto a declaração de caducidade de Lápis Fritz Johansen - classe 1"
margo - Arquivado por não ter pago requerida por Cia. Industrial Novo- - Inka-Pen a- (registre-se sem di- N9 681.336 - Artes Michi Erice
a retribuição relativa ao depósito do pam - registro n9 283.627.
reito ao uso exclusivo da expressao Blahowetz - classe 25 - registre-se
pedido.
"Pen").
sem direito co uso exclusivo da exAlfredo
Fahrni
no
recurse
interN9 194.298 - Joffre Bueno de CaN9 647.599 - Inkalloy - Indústrias pressão "Artes".
posto
a
declaração
da
caducidade
remargo - Arquivada por não ter pago
Brasileiras de Lápis Fritz Johansen
a retribuição relativa ao depósito do querida por Cia. Industrial Novopam S.A. - classe 17 - (registie-se).
Marcas indeferidas
do
registro
n
9
295.262.
pedido.
N° 03.501 - IMA - Instituto de
N' 674.167 - Desfric Kibon de BanPorcelana Real S.A. - no recurso Medicamentos e Alergia Ima Ltda.
N9 194.340 - Alfredo Meira Costa
deiras - Kibon S.A. (Indústrias Ali-- Arquivado por não ter pago a re- Interposto que deferiu o termo de - classe 39. - (registre-se).
trieuição relativa ao depósito do pe- marca n9 482.910.
N9 657.284 - Foglam Foglam mentícias) - doere 32 - 33. - 1) a
reivindicado, não tem reladido.
Evaldo dos Santos Lima, José Pe- Comércio e Indústria S.A. - classe proteção
ção com a atividede do requerente.
N9 194.376 - Manoel de Almeida dro Cerqueira e Lindolfo Mendes 47 - (registre-se).
--- Arquivado por não ter pago a re- Baabosa - (no recurso interposto que N° 658.998 - 7socrome - Ino In- - N92) Indefiro o pedido. de registro.
679.583 - "A" - São Paulo
trieuição relativa ao depósito do P e indeferiu o termo de marca 562.013). dústria Nacional de Ótica Ltda. - Alpergat9s
S.A. - classe 20 - 1)
-dio.
Holiday Inns Of America Inc. - classe 8 - (registre-se).
a proteção reivindicada não tem relano
pedido
de
impugnação
que
indeN9 660.26e - Fenix - Nadir Fi- ção com a atividede do requerente. N° 194.498 - Angelino Barbosa gueiredo Indústria e Comercio S.A. 2) Indefiro o Pedido de registro.
Arquivado por não ter pago ai retri- feriu o termo n9 570.784).
buição relativa ao depósito do peHoliday Inns Of America Inc. - - classe 17 - (registre-se).
N9 679.589 - São Paulo Aldido.
no pedido de impugnação que ide.- N9 673.269 - Gradebel --Armações pargatas S.A."A"
- classe 32. - 1) a
de Aco Probe/ S.A. - classe 40 N° 194.766 - Manabu Abe - Ar- feriu o termo n9 570.785.
proteção reivindicada não tem rela(registre-se).
quivado por não ter pago a retriIrina Of America Inc. - N° 625.972 - Gelsan - Laborató- ção com a afivida-/e do requerente.
buição relativa ao depósito do pe- noHoliday
pedido de impugnação que inde- rio Sanitas S.A. - classe 3 - (re- - 2) Indefiro o r :dido de registro.
dido.
feriu o tênue de marca n9 570.786. gistre-se).
N9 679.700 - "A" - São Paulo Al.
N 9 194,793 Werner Oldrado José
N9 849.135 - Hospitec Hospitec pargatas S.A. - classe 20. - 1) a
Holiday
Inns
Of
America
Inc.
aolbe -- Arquivado por não ter pago no recurso interposto que indeferiu Sociedade • Técnica de Instalações proteção reivindicado não tem relaa retribuição relativa ao de pósito do o termo de marca n9 570.787.
Hospitalares Ltda. - classe 10 - ção com a atividade do requerente
pedido.
(registre-se).
- 2) - Indefiro o pedido de registro.
N9 194.833 - Humberto Fecher - -Holiday Inns Of America Inc. - N9 649.137 - Hospitec
Jaospitec ,N9 680.566 - SEC - SEC Serviços
411qUiVado pua não ter pago a re- no recurso Interposto ao indeferinlen- Sociedade Técnica de Inatalaçõee de Contabilidade Ltda. - classe 38.

•

,

, Térça-feira
1.1.4n15~1.1M1~1111.

OF1CtAL (Seçào 111)

Junho de 1971 2613
_._ ae aie eo-e

- 1) a proteção reivindicado não tem cimentos em face da divergência en- endereço da outorgante que está esta- licenciamento do produto no
relação com a atividade. - 2) Inde- tre o nome Watch constante do do- belecido, em East Alton, Estado de a requerente de ils 8.
firo o pedido de registro.
cumento de fls. 12-15, e o nome Elinols, tomo mencionado na petição
N9 682.213 - Agro ,Industrial Amaat
N9 617.566 - Murakami
Mura- Waltch que aparece na petição nú- n9 087933-70 e no documento de ces- lia S. A. - Autentique documente

jami Agrp Comercial e Industrial S.A. mero 05229-70 da requerente de fo- classe; 1. - 1) a ,proteção reivin- lhas 19).
dicada não tem relação com a ativiN9 658.613 - MHZ Hachtel & Co.
dade do zequerentee 2) -Indefiro o - tendo em vista o que consta do
pedido de Lregistro
certificado de registro no país de oriN9 647.801 - Equiprazo - Casas gem apresente novos exemplares reiPárani S.A. Comércio e Importação vindicando apenas "varas de suspen- classe 7 - a proteção relVindicada são de ocrtinas para janelas".
não tem relação com a atividade da
N9 694.999 - Mouis Schwab S.A.
requerente. Indefiro o pedido de re- - Cumpra o artigo 81 e iunte pro
gistro.
curação de acôrdo com o disposto no
1 N9 647.803 - Equiprazo - Casas vos exemplares excluindo engrenaPirani S.A. Comércio e Importação artigo lã do CPI. - Apresente noclasse 6. - (A proteção reivindi- gens, molas ponteiros de relógios cana não tem relação com a ativida- (classificados pela matéria-prima).
de da requerente. - Indefiro o peN9 699,432 - Ing. C. Olivetti &
dido de registro).
C. S.p.A. - apresente novos exenàN9 647.993 Straus - Rádio e piares onde os artigos correspondam
Televisão Straus S.A. - classe 6. - ao certificado de registro da marca na
(A proteção reivindicada nac tem re- país de origem e ao depósito no Bralação com a atividade da requerente sil).
- Indefiro o pedido de registro).
N9 475.645 - Taiyo Ind. de Pesca
N9 647.995 - Straus - Rádio e S.A. - apresente documento comTelevisão S.A. - classe 40. - (A pleto e autênticado.
proteção reivindicada não tem relaN9 674.960 - Scalzilli & dia. Ltda.
ção com a atividade da requerente, - autentique fls. 8 e apresente no- Indefiro o pedido de registro).
vos exemplares substituindo cognac
N9 653.442 - Emblemática - Quípor conhaque).
mica Industrial Barra do Pirai S.A.
N9 674.963 - Efecê Editiára S. A. - classe 1 - (A proteção reivindicada não tem relação com a ativi- Autentique fls. 9 e apresente exemdade do requerente. - .Tnclefiro o plares com exclusão de publicações em
geral.
p edido de registro).
Olin Corporation - no pedido de'
N9 653.449 - Emblemática - Química Industrial Barra do Pirai S.A. transferência da marca Emblemática
-- classe 3. - (A proteção reivindi- junto ao têrmo '791.802 - Promova a
caria nato tem relação com a atividade requerente de lis 22, na original da
cio req uerente. Indefiro o pedido de procuração de fls. 24, a retificação do
registro).
N9 675.050 - Velnac - Cia. Nacional de Veludos - classe 48. - (A
proteção reivindicada não tem rela
ção com a atividade. - Indefiro o
p edido de registro).
N9 675.060 - Velnac - Cia. Nacional de Veludos - classe 2 - (A
p roteção reivindicada não tem relação com a relação com a atividade.
- Indefiro o p edido de registro).
N9 602.977 - Curso de Secretária
Executiva - lbrasp Instituto Brasileiro da Secretária Profissional ciasse 50. - (indefiro de acôrdo com
o artigo 76 ri ? 2 do CPI).
N9 633.298 - Rainha do 4
9 Centenário -- Diário de Noticias S.A. -classe 32 - 33 - 38. - (indefiro em
face do registro n 9 368.030),
Nç. 633.296 - 1Vliss 4° Centenário Diário de Noticias S.A. - classe 32
-- 33 - 38. - (Indefiro em face do
registro n° 308.030).
N9 6'81.215 - Toalhas e Uniforme,
Pa r a todos os fins - Toallieiro Brasil S A. - classe 37. - (Indefiro de
acordo com o artigo 95 n 9 2 do CPI).
N9 681.594 - São Pedro - Ferra
gens São Pedro Ltda. - classe 14 (Indefiro em face do registro oinnero 405.318 - São Pedro na classe 14).
N9 695.556 - Vitória - Gracioll &
Gracioli Ltda. - classe 44 - (Indefiro em face do registro ri" 247.650
--- Vitória na classe 44).

são de fls. 25-27.
Nr? 653,550-- Tirol Indústria de
bidas e Conexos S. t. - Autentique
documento de lis, 8 e apresente novos
exemplares sem citar Decreto-Lei.
N 9 682 ..117 - Frigorífico Renner
S. A. Produtos Alimentícios - Autentique documento de fls. 8-10 e
apresente novos axemplares excluindo das etiquetas e da reivindicação
a expressão conservas.
N9 637.752 - Agfa Gevaert A.ktienge.s.ell.schaft - Prove que o assinante
de fls. 25 terá poderes para outorgar
procuração. Apresente novos exemplares discriminando precisamentc e
suas peças avulsas.
N9 645.113 - tCartro S. A. Importadora e Dist:emule/era - 1) nrcnieva
anotação de transferência no presente temo em face ria docuadentaçã'o
apresentada a fls. 2) junte exems
piares em nome de Kartro Ceteco
Importadora e DIstribuidora S. A.
substituindo mimeógrafo por duplicador,
N9 504.615 - Deutsch:. Adgelgente
Manufaktur (DAM) Heflmuth Kuntse Gesellschaft Chaft Mit Beschiank.-ter Haftung Co. Kommandilgeselischaft. - Cumpra os artigos 81 e à62
do C. P. I.
Mead Johnson & Company, 5rdlstrio organizada soo as leis da Estado
de Delaware - No pedido .de &risferência da marca Pepgel cio tênno
n9 685.127 - Apresente nova procuração de acordo com o artigo 162
do CPI e prove a transferência do

COLEÇÃO D
1971
.VOLUME 1
AT•S DO PODER LEGISLATIVO
• ATOS

LEGISLATIVOS DO PODER EXECUTIVO
Leis de janeiro a março
Divulgação n.° 1.159
PREÇO: Cr$ 3,00
VOLUME II
ATOS DO PODER EXECUTIVO
Decretos de janeiro a março
Divulgação n.° 1.160
PREÇO Cr$ 20,00

Exigências

Matsumoto Susuki & Cia, - no
pedido de transferência da marca
Ita pema junto ao -registro n9 240.516
- 1) comprove o seu rama de atividahe. - 2) declare o n 9 de inseri
ção no CGC. - 3) regularize o original da procuração de !is. 8 bem
como o documento de cessão de fls. 9
que não estão datados.
Felca Und Titoni Uhrerà A. G. (Montres Felca Et Titoni S.A.) --Felca And Titoni Waltch Ltd. - no
pedido de prorrogação junto ao registro n9 248.549. - Preste eselare-

A VENDA
Na Guanabara

Seçâo de Vendas: Av. Rodrigues Alves, l'
Agência /: Ministério da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembólso Postal
Em Brasília

Na sede do D.I.N.

de fls. 7-10. • '
N9 673.095 - :Produtos. . Agropecuários Proa Ltda. - 1) Cumpra 0.
artigo 96 § 5 ; . 2) Apresente novos
exemplares discriminando os artigos)
e especificando os produtos vetetrifa).
rios de acordo com 'o licenciamento
concedido e cumpra o artigo 73 tese
como sua inscrição no CGC.
Diversos

N9 587.183 - Fábrica de Cigarroa
Suciem S. A. - Em face da informação do• SD, torno sem efeito o despacho de enervamento de fls. 12-v.
publicado no D. O. da 10-2-71.
Gravações Chantecier Ltda. No
pedido de transferência- do tendia°
nç 45'6.685 - Indefiro o pedido • de.
cnotaGo de treneferência de fls. 17
(Pet. Q 685.511-70) tendo em vista
que o ramo de atividade da ce.ssionaria não tem relaMãoa com a proa
teção reivindicado, nos exemplares.:
Agfa Aktieogesellschaft lar do registro internacional 85.989
- Prorrogue-se o registro internacional n9 85.989 corri o prazo até 16 de
novembro de 19'77 notificando -se attà
requerente para 'o pagamento da rea
tribuição relativa à expedição do cera
tificado.
N9 474.757 - Badische Mini» .86
Soda Fabrik Aktiengesellschaft
Prorrogue-se m o registro 29.283 na
classe .46 com o prazo de vigência
até 20-11-78 e ,notificine-se ao' interessado para -o pagamento da retribuição relativa à expedição de um
novo certificado.
Arquivados em face do artigo 99
parágrafo 29 do Código:
N9 649.787 - Debar Máquinas
Equipamentos Comerciais Ltda.
N9951.993 - Lucky Material do
Escritório Ltda.
N9 298.790 - Importadora Aeropan
Limitada,
N9 350.755 - Cia. Cervejaria Ca-'

jacu.
N9 36.480 - Torrefação e Moagem
de Café Tiradenteá S. A.
N9 365.480 - Torrefação e Moagem
de Café Tiradentes S. A.
N9 367.861 - Paulo Sant'Ana,
N 9 379.527 - Absalão Carrilho dg
Reo
N9 383.873 - Distribuidora Wal
Produtos de Petróleo S. A.
N9 405.718 - Zeiss lkon, AG.
149 445.537 - Diários Associar/de
Limitada,
N9 506.157 - Agrobrás Comercial
e Industrial S. A.
N9 551.641 - Antonio Chaves
N9 559.106 - Conil Construções eD
Instalações Ltda.
N 9 533.276 - F. T. Carvalho In-'
dústria de Roupas Ltda.
N9 564.250 - Solda Suprema Ltda.
N9 565.142 - Rodrigues & Cia.
N9 613.863- - Antonio Celso d0
Araujo.
N9 692.246 - Estanislau Melionae.
N9 683.836 - Caturete Cereais
Alimentos Ltda.
Ni 679.999 - S. A. Fábrica Co-'
lombo.
686.628 - Comércio e indústria
de Amortecedores Daria Ltda.
N9 686.636 - 5 é5.; .1 Walsh (Pias-,
ics) Lirnited.
N9 693.909 - Elevadores Fenix
mita/a - Arquivem-se os prOcemasa
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CARACTERIál iCbS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉGIO
l

•O

•C.,

io

2iMMO E i' l81.15S de 11 t. 'Julho ae

,

raidó V 166.749 , de29 de 4accire de 19te

Requerentes BiNJAMIN JUAN R6SON -Irgentina.

equereatse PREDERIO0 RIBEIRO SARTOS.Tio Paulo.
M

rrivilígio do

Pririloisió da Invonc g ea "APERFEIÇOAMENTOS 1m PANttás DS 000451(0*.

Invengiet "NOVA3 DISPOSIÇOSS EM REGISTROS PARA

lte:leindicacZai

txaos zurraimoosP.

Reivindioaoleo

.

1.-1osse diapheigZee em regiatros para grelem aiworoni..

oompog corpo too de faoes.. planas paralelas
assanoialmente pelo fato das bordas inferiores m

asa, os sue e regintro
earmotoriaadae

1

ia registro serem dotadas de

duae projecZes paralela. g* facea

.torals do pr6prio'registro, moa de forma demi -circular e outra da

lnado emnponta, sondo ditas prolegZes perro.

rma triangular

das para 0antreliaaq 'éo . no *imo; pelo fato ainda de uma das oi

kadas projeglest ser saliente, co relag .g o ao lateral do roogiatro,m
file aedo a compor ua reanalto **pagador; pelo fato ainda de !roa-,
tosolanato projeo g e sesi-oiroular, a horada inferior do rogist-ran
Wooasuir uma projelg o trapasoidal -atuador-,ouja •xtromidad oe iagit

1 -iperfeigoamentos em parodiar de premio, da tipo aaa0

inclui recipiente de cozimento tendo borda livre com flange om t3 daa aua extenso, uma tampa que fecha hermíticamente contra á dita bom/.
da livre e, pelo menos, uma válvula ' de gravidade, caracterizados P0751
compreender dita válvula uma passagem valvular disposta na dita tampo'
em comunicag go com o interior do recipiente de cozimento, maioe de
obtura go da dita patOsagme . saleular capaz Se separar-se do aeu stawoa .
to por açoda preso interna do recipiente de cozimento oont .ra o pl
co exercido pelos referidoe meioa de obturaçie, incluindo os dito. %é
meio. de obturacio uma haste que passa atis;véd da dita paaaagem
• lar e se estende além da

MIMOU,

ficando em contato permansata com a

premi/Co interior do recipiente de cozimento, sendo.previata enti . e a a

para récebor as agulhas de conte; .

Sha 4 asmalatada
NOM* m

1 no total de

oitada haste e a parede da perfurao go, polo menoe,

3 pontoe apreasatailoa.

.

UM61

paasagem dm N*

• '-fluido, para permitir a desearge ' do fluido d p;cesgo do interior do
recipiente de cozimento para exterior; quando p presi go interna far

nn•

suficiente para levantar os meios de obturao g o do oeu aaaanto aa diga
nalmasam valeular,.
Ponto n# 1 no total de 17 pontoe apreaantadoo:

4

WORWO * 1 102.99/

o

*

do RO de Gesosere - d4 1944'e

guoreatse ¡MIM DI OURZIO-S.Paulí
riltgle do Inranggot ¡Moneta° ArooPcItt 214 MIÁ R

Pada *004

ÉLM42 iam LIMA DOS meamos*. .
,.

Reiviedioaelów, •

1NeWlassonleo apliadvel am arados posa estmeofeliaaSko.om Ams
...—

Me ~mos, •onaiste

de um:, disco co. horda

pontiaguda, **se

inato por *imune fixado num eixo quê, por sua vem, é arderá ..i
suporte& e golo ‘ata de sor Azado a4/1~st% atrar ga de Sk,
• se eatrUtura do atado,.•:préfieenoialmonte jdato.an'oaggeneof

amado paoloionado na ~ama linha do trator guio é re0003, att..4
•

•

oalouladamente,

On

wtamo lIa 18-3.396 de 4 de Outubro'de
Roquoientet THE URDIU OOMPANY-LU.4
Privilégio de Inven0goe P PROCEESO APERPEIÇOAre 'os REFORMAR UMA PUHA

D/ MATERIAL YIEROSO, TÊXTIL",

relaogo soa dislate' dó implateata, a . g

seer fixadosiaoarado por um eupOr0 de amknto
M4dialo'SoMitleaktmo
Iate. Twies-apasonsiesdeo ,' -

Wi .14P

idtkiodee~:

akiLltaa19.2i
"

1-0 prooeeno aperfeiçoado de retornar uma falha de ma»
teria/ fibroso, textil, deforndeel, capaz de tomar um aesentamento

•

permanente eobo oalor e prees go, caracterizado pelo fató de ao passar
O dito material foliar entre um par de rabo aubetanoialmente rigidos,
girado em sentidos opostoo, estando aquecido, pelo menosium doe -I
tos rolos, estando os' ditOo rolos gravadoo nud *ladrão de filetes e sul
DM, ' sendo qUe asamperfloies doa filetes em amboe os rolos definem ao
Ouperficien dos filetea an amboa No rolos definam as superficies . de um
par de dilindros co -atuantes, "ngo sendo . a . soMa . dos„ raias doa ditos cilindros, em qualquer ' ocaeigo, maior do .qUe a distancia entre oicentroi
doa eixos dos cilindros, estando os filetes e sulcos, aobre,relo menOa
um dos rolo,, dispostos angularmonte ao eixo'oentral do rolo num angulo inferior a 90 (1 , fazendo comente u2 aegmento do qualquer drea ' de filete nua doe dito rolos.00n ta cto noa um reamento de uma drei de file-

1 •,/

"•,“",:•;••••••• ',!-•
' Fêrça-feira 4
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ti

)
t
te no outro doe ditos rolos, mediante,0 que ae exerce'PrebaSó LMdkíità,..;
tObre 0 Sité 'material foliar textil, deformdvel, numa série de pontosdiecretos e distanciados une dos outros.
2eivindioa-ee a prioridade do cerres pondente r pedide der
citado nos E.U.A. em 4 de Outubro de 1965,sob o n e 492.644 e em .3 de •
fevereiro de 196,6¡sob o n o 524.931.
Tonto ne 1 LO total de 25 pontos aoresertadoe
gi

-'

t'ulid

t

'

Ide

• •

•-

t 1
,"`,

1971 ' 2tite

tada camada portadora,

o emprega de fi e s..a eparado s,de,0_00n4., !I L í
definindo grupos de fibras •tendo partes resumidas entre s/ formando..
os pontos de costura referidos e partes enraizadaa individualmeníe
na citada oamadá portadorae/e camadas opostas sUperioro Werier da
fibras não tecidas dispostas em lados opostos% da citada Samada perta
dona, sendo as.fibraa dessas citadas camadas superior S ' infericr Ok3,4
petadas para se unirem Umas da outras e unirem as, camadas reepeoti-f
vas d'aitada camada portadora de modo a transmitir .reeistenoia e ae•
'iabilidade ao releridopano.
Reivindica-se a prioridade do correspondente. pedido 4p

Vai

Ponto ne 1 no total de 3 pontoe apresentados.

gelvindicacões
1-Processo para introduzir propriedades Ae estiramento
ma material textil composto de esteres de celulose de ecidos orjnicos
somo baixo teor de hidroxila livre, preferivelmente triacetáto de cela
lose,caracterizadO por compreender o tratamento do dito. material com
em liquido aquoso que compreende pelo menos um dos seguintes compostos
acetato de heta-butoxi-etila, oitrato de acetil-trietila ou elcool bes
%lila°, em condieees tais que o material seja encolhido de um valor -/
anficiente paravprOduzir ao menos 16% de estiramento e não mais que 5;
de orescimento permanente no dito material textil.
Reivindica-se a•prioridade do correspoAdente pedido de
pesitado nos E.U:A.em 15 de Outubro de 1965,sob o n o '96.666e
Ponto nR 1 no•totel:de 7 pontosapresentadOc.;
VERMO N2 184.235 de 1 de Novembro de 1966
Requerente: RFACON MANUFACTURING COMPANY - E.U.A.
X:rivil4gio de Invencão: "PANO PIO TECIDO nOSTURADO E ESPETADO".
2Reivindiew.5e2
1-Um pano não tecido adaptável d fabricação de cober-..

;ERMO Na 184.376 de 8 de Novembro de 1966.

Requerente; MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY-2.D.A.
Privilégio de Invenção:"PRoCEsSC PARA PRODUZIR COPOIIMEROS TENTt
GRUPOS PERFLUOR ALQUILA".
ReivindicacEes
1-Dm proceGso de preparar um p -olimero tendo grupos/
de p erfluor-alquila anexos, tornando tal p olímero oledfobo e hidico-/

fobo, tas ainda solúvel em um solvente erg4nico não fluorad o , que eee
préende e cop olimerização ao acaso de um :une:zero da formula.y,ont
de R é um
- radical perfluor-carbono, contendo pelo menos 4 dtomos •
carbono, e em que P é um grupo p oliwerizaVel tendo insaturagão •
etiienica . terminal, Com um monemero terminalmente insaturado,
nioameàte a_ivreAe fluer.nãO vinilico, caracterizado pelo fato de •
que os teores ' .e iluor e hidrogenio dos moneimeros ege em proporeees
de

tais que o teor das caudas de p erfleor-Carbrno 11 pendentes repre-/
senta pelo menos porcento e menos de 40 por 'cento, dm peso, •do.resUltante copollmero ao acaso . , o monemero de flaorcarbono, eetd prp
sente em uma proporção en'tre cerca de 2 a 73,em peso, e o esqueleto do oopoldmero ao, acaso é substancialmente constituido inteiram%
te de Carbono, com pelo menos metade doe tubstituintes áendo hidragg nio e/ou um radical tendo um grupo alettila não euletituido, com
não meie de 4 átomos de carbono, pelo que o produto polimérico 4
eoldvel em um solvente orgenico rZo -fluorado.

tores e.artigcs semelhantes, caracterizado por possuir uma ,iáStabilid

de e uma , resistencia substancias em ambos em sentidos longitudinal e
transversal e compreendendo: uma camada incluindo um bloco autefreue-. •
tentado de fibras não teeidas estendendo-se de modo geral no sentido
ia sua largura e da largura do pano, a fim de transmitir a ambos aseg istencia e estabilidade no sentido da largura; e carreiras extensas

Ponto nk 1 no total de 5 pontos apreeentados.
TERMO N2 184.344 . de 7 de Novembro de 2966.
Requerente: ALFRED WERTLI-Suiça
Privilegio de Invenção: "PROCESSO .7, INsTAIAÇXO PARA FUNDIR METAIS SM
CORDX00

peivindiceeee

espaçadas de pontos de costura penetrando ma referida camada porta-/

lora e estendendo-se de modo geral no sentido do comprimento da

re/

ferida camada portadora e no escudo do comprimento do pano, a fim-/
de tranemitir resiste:leia e estabilidade a ambos no seu sentido de-comprimento e a fim de entrelaçar ditas fibras; sendo ditas carrei-e
rae de postos de costura eenetituidae pelas referidas fibras da 01-)

.

•

positado nos E.U.A. em 7 de Julho de 19660ob o /A 563.485.

TREMO Ne 183.675 de 14 de Sutiubro de 1966,
Roq uerentea,OELAUSE CORPORATION-S.U.A.
D rivilegio de Invenção: "PROOMS0 PARA INDUZIR PROPRIEDAD'a5 DE ESTIRA..
VENTO EM MATERIAL TWIL". •

I

1-Processo ,prdprio para fundi: 'betais em cordão com
.de uma ou varias coquilhas conjugada com forno, zendo % 0 4
corab fundido agarrado por um.par de 'ergãop de aperto e feio eng.
gar Sm movimento Continuo ou intermitente, oaracterizadó pelo fatode que ó cordão 4 feito aVançar, sem que sejam abertos os drgãos da
emêgo

aVerto. Der Um ou vdrioe °Uives e. CM seguida, agarrado por outro

j

2616
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i
'f
par

de

drgos de aptrte e feito coimar,

sem que ;stes

drgeoe

essa

abertos, por maio moa Vírioe cursos, enquanto os drgãos de.apet0
do primeiro par são desprendidos, do cordão a reconduzidos

.d sua.P0-e

!OdOro inlOial,- deagarrar cordão de /Avo, quando o outío pa?
de'drgdoe de apert0 tSr deeprendleo aa cordas o reconduzido :Uauá -A

penição primitiva.

• .

TfiRMO NV185.70; ta 26 de Dezembro de 1966,
• 1;: •
'.
Requerente: WALMO ROHNERT
,
•
Priv-Uh/o/4e Invenção: "DISPOSITIVO PROPAOADOR DE 2LARIAS"e
•
Roivindioa0ea
• •
;
,.
a•
1 -Diaaositivd PrePa gadOrlde Planeae, oaracterizadc poe
. . • • •
compreender Um envelope alongadO Consistindo essenoialmente de um»
's•

k

I

7

''.

.

!

fino polímero etoxilatado eoidvel em água e de urna e4rie de corposa

_Reivinaica-se a prioridade do correspondente pedido de.

positado

Junho de 1971:

(Seção

na Sufpa em 15 de Novembro de 1965,sob o na 15689/65.

propagadores de plantas regularmente espaçados oontidoe no mesmo ea
velope, e aí retidos por envolvimento.

'Ponto na 1 no total de 6 pontos apresentados.

Rexe:.ndica-se a prioridade do correspondente pedia° e a
deposi .C.do nosE.U.A. eia 10 de Janeiro de 1966.sob o n a 519.674.a'
Ponto na 1 no total de 15 pontoe apresentado, .
/

2i
ft
•

2tram Na
MIRRO Ma 185.565 de 20 le Dezembro de 19ea
' ,Requerente: I N.T. PHILIPS ,GLOEILAMPENFABRIMEN-Holailda.
deInvenoãO: "APMPEIÇOANENTOS EU OU SOBRE PROCE3SO4

Wi TRATAMENTO DE

SOLUÇOES ÁCIDAS DE ELETRODEPOSIÇXO DE DeTANRa'
ReivindicacSes

-Aperteiçoamentoo em ou selbre processos de tretaaeae

je

de solugfee.doidae de eletradeposição de eet'anho,caracterizadOe

2prque se adloonam as soluOes um composto de fósforo oxigen10.
. Reivindica-se a prioridade do correspondente Pedido n
49a0oltadó na Holanda. 23 de Dezembro de 1965,sob o AR. 6516781,
Ponto AR 1 no total de 2 pontos apresentados.
' ORMO Na 185.681 de -26 de Dezembro de 1966
Reeaerente: INURNATIONAL PAPIR COMPANY-E.V.a
Trivildgio de Invenção: "PROCESSO PARA PRODUZIR POLPA CELOLOSIea"

187.217 de 22 . de Pevereiro de 1967.

Requerente:OWENS-ILLINOIS
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO DP tialantwo
RABRICAad0 DE ARTIGOS DE VIDRO". .
Reivindicao5es
1-Aperfeeçoamento am processo de tratamento e fabrica.
çâo de artigos de vidro, especialmente em um íroceseó para tratar n•
um artigo oompoeto de um vidro inorgenico, contendo ione de metal e.
alcalinp . expresso com dxido, caracterizado por compreender:
(1) formar, pelo menos uma drea da supernal° do dito vidro do artie
go, uma oamadit eubstanoialmeute continua de ma terial,00neistindo e0.
essencilamente de um sal de um metal alcalino diferente, A dito 6xia
do de meta/ alcalino no dito vidro, pelo menos na camada superficial
da drea. ' estando presente no vidro em ,pelo menos, cerca de 20 em p)
ao, expresso como moi-equivalente de eodap
(2) manter a área superficial do vidro e a oamada de material a uar
temperatura elevada, suficientemente alta, e durante um período de

Reivindica-5es

tempo apenas para . que o dito metal alcalino do vidro na oamada da sa

.1.-Pr000sso Para produzir polpa Celeldsica, no qual mate.

perneie do vidro seja permutado pelo metal alcalino diferente,paraa

cozido e macerado, caracterizado por aeelaa
Rial fibroso oeluldeico é

proporcionar uma oamada superficial de tensão de compreensão no artt

Ror o licor alcalino, da pol p4 'acerado, e uear o licor alcalino dei

go de vidro, mas durante um e tempo insuficiente para permitir a di-

2,0oado para deslocar a lixívia de cozimento esgotada i da polpa 041u14
ente,

ta porauta Jônica em um grau substancial na porção interna do vidrodo artigo e durante ua tempo insuficiente para proporoiopar um subna

Pont° na 1 no total de 18 pontos apresentaaoa.

tanoial relaxamento:da tenaão do . dito vidra na camada auperfloial da
lita :trem.*
43) resfriar o artigo de vidro até uma teaperatura, na qual não ooeaOra a peauta idnioa,

camada de material e O sal de metal aloalino nela sendo sdlidos
lita . temperatura elevada. e s
" endo removíveis do vidro apde a manuteaa
o d dita temperatura elevada.
Reivindica-se a prioridade da correspondente pedido depoeinf
tado nos E.V.A. em 23 de Pevereiro'Cb 1966, e 23 de Dezembro de 1966
sob Oe na c. 529.215 e 604169,reepeotivemente.
Pon~ nti 3 Ao total de 30 pontos aprecentados.

TERMO Na 186.041 de 10 de Janeiro de 1967.
4everentet OWeNSeCORNINa . PIBERGLAS CORPORATION-E.U.À.

Privilegio de Invenoão: "APARRLHO PIRA PRODUZIR UM TIFO NOVO DE PIO

TEXTIL6
ReivinaicacOee
1-Aparelho para produzir fio teoldo, caracterirado
aaane...

.eemaaaangeme
..
.

QR inoluirt

um bico

de RR ei turbuleucia, projetado para tecer Cea'

TONoffeira, 1 , • •

' Junho do 1971; 01.

DIÁRIO OFICIAL (Soção

4G(É- Pamiii 'Pelé ms' am0; tia dzapoiitiVO de aIlaintação.fornoceade,
• fiO .Wo e atravía dobicoi . um.diepoeitlyo de recoiblientareowa4a
! ¡lhe:1161;s fia AO bibol Upt diepo:Zitivo acionador para
1
o dispositivaa ,
011 iatimente.ção ' fanadonando a uah veloeídade predetermjj& um oe',.
gnialó dio pealWaeo ' aoionador para o dispositivo de alimentago
tuaw
OionandÓ
it'uaa valooidade predeterminada enbetanoialmente euperior
c
éiCí

, Reivindica-80 , a prioridade do !oorrespoadente ped140 deal
pOeitaAo noa, E.U.A. em 1,3de , Jaaelro dó 1966,sob O MA 520.49ás
Ponto nit 2 no ,total de 6 , pontoii apresentados.
,a

,

Flq,

welocidade do primeiro dispoeitivo acionador;uma =breagem para..
seletivamente ligar o primeiro ou:o segundo diepoeitivo doionador..
oca o dispositivo de alimentação; e Um diepoeitivo para ativar a
embreagem a intervalos . da tempo irregulares, incluindo dito dispa*
altivo ativador .un olho elétrico sum diepoeitivo dirigindo
faixo*
(e lua eUeeeelieDe ame direção ao ditado olho; inelaindo.dito

altivo que direigaOs feires de lia umdieoo rotativo com tiras rg
Iletorae radiam o variadament eepagadae e uma fonte de lua Uri-1
'gindo Um feixe de luz abre um pqnto que é oruzado.pelas tirito rase
fie-toras; sendo dito feire de luz refletido euceesivaments da rafa
4mira como faixes' de luz dirigidos para o olho elétrico,
lento At 1 no total de 3 poutos apreeentadoe.

TlaMO Et 183.789 ale i9 de Cutebee de 1966.
RequeroataLINDUSTRIA E COMEROIO GUARANI E/A.-S go Paula
'Privilégio 4n /nvenção: "CABEÇOTE PULVERIZADOR'
a;Rivindicaodea
J.-Cabeçote pulverizador, conetituido at Um oonvegoionaI
bioa de rdeea colocado na extremiaade da bomba pulverizador a que serve de bane para o conjunto de atoalzaçãe, e de um tubo da suoçga
:serve
ligado a uma das poças do oonjunto atomizador mediante .= ?recaem*
qualquer, a que o conjuato pulverizador por ser feito de material ai.

TERMO E2 185.738 de 28 da Dezembro &e 1966.
Requerente: DREYER COMPANY5-2.Ua:
* Privilégio dó Invena got "APARELHO PARA PROPORCIONAR RESFRIAMENTO
' ERUSCO, UNIFORME, CONTINUO, DE ALTA INTENSIDADE, DE UMA CHAPA DE
METAL PLANA E QUEM, PARA TEMPERL-LAYORRESFRIAXIMPTO DRUSCO
CARA MANTER SIMULTINEAMENTE.SUWITANURO
- Reivindicacgee
•
1-Aparelho para proporcionar resfriamento ariano, unia
forme, Continuo de alta intensidade, de uma chapa de metal plana.
C quente, para texperdela por resfriamento brusco, e paramianter:*
aimultaneamente sua planura, incluindo rolos de entrada para recebei
a chapa quente,e forçando-a a jazer Ga um plano, e para mover a cha.
pa ao" longe de um caminho predeterminado, caracterizado por prime
ros dispositivoo de roefriamento brusco, para dirigir uma cortina de
fluido de resfriamento bruno, na direç go de percurso de dita chapa
obre as auperficiera opostas da chama de metal em um Angulo'fermadoe.
dntre cada cortina e sua respectiva superfície de hallat ilue imp ede *
que o . fluido de reefriamenta 'brusco atinja.uma Parte da chapa de *
natal que ng o avançou até a linha de colisão inicial da cortina do
fluido de resfriamento brusco com a ohapa de metal, sendo que cada .
oortina de fluido de resfriamento brusco colide com sua respectiva-a
waperfície ao longo de uma linha comum de colisão inicial colocada o mais perto poesilfel de ditos rolos de entrada, primeiros rolos *
3oOperadoree em forma , de disco colocados no oaminho de dita chapa
tlém de dita linha de colio g o inicial para forçar a chapa a jazer aa
em dito plano , para assim aplanar a chapa e corrigir menores varia.!
em planura devido a qualquer ngo uniformidade no resfriamento *
OPUSCO, sendo ditos primeiros rolos er forma de dieoo posicionadoe.*
aa máxima distancia de dita linha de eoliego inicial, Mque permitiri soja mantida a planura da chapa, e segundos rolos cooperadores po
zioionadoo além de ditou primeiros rolos em forma de diaao, para for'a, chapa 4 Ja z e r en JÁtu )21940.

alatotico e vedante, fecha hermáticamente a extremidade do bioo da*,
bomba,caraoterivado por um conjunto de atomização composto de trai-apaga* oonvonientemente oomformadae e que estando em intimo contacta;
formam. áutoa de acesso do liquido, °amar= de . véenae dosagem de W.;
Comprimido, a primeira peça do conjunto atomizador (21 serve parte
Ieohar o bico de Afica, de alojamento para o tubo de sucção, da
- pae0,
9eagm para e ar , comprimido e de apOio de uma paça intormediíria*
.: ..
(5), a qual peça tem tubos de passagem do liquido p de paisagem de*
ir comprimida e na parte Irenteirika, abaras de vdouo; W teroei6a
pega do oonjanto atomizador abriga, oodoktricameati, a' paga lata.*
nedidria,.formando, com a mesma, ogmarae de vdcuo; e tendo um.fmrma
/
de atida eoavenientemente dimensionado, por onde sal o liquide jun*
..
,
.
la com o ar; e ainda por e tubo de aoplrago ou sução )l) ter
ourvature(7) para cima do ponta de galai% aa forma de ~logo de*,
gamo, e poseuir um orifieio (8) couvenientamente dimensionad0 e 44.1N,
Poeto aa referida curvatura.
-Ponto tnloo_apraiantalo.

4-
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52equerentet lOW OMINO CORPORATIM
vilégio de Invenção: "EMULSI00 )0é4 ' F4RA
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SINTPTICAS TROORQ
v

BEilinhiTáçeá

" •

à? lâttleão .aquoest para fibrae dintáticae, Caracterizada reto fato
6e consistir eseencialmente de ígua, tendo ai. dispersadas:
(a) 100 ,partes, por peso, de 'fluido de dimetilpolisilexang,
41.) 41,0 a 20,0 partes de um sal deliqueecente, escolhido do Eng
lc, que coneiste de oloreto de cálcio e cloreto de litiO o
(c) de 20,0 a 40,0 partes de um agente pollidroxilado eol:ubil.izante
o

sal deliquescente:

341'n:1d/em-se a prioridade do oorreepondente pedido, dormitado na
Repartição de Patentes! dos E.U.A. em 19 de laneiro de 1966, sob n o OGO
521.493.
Tonto no 1 do total de 6 pontos apreeentados.
184.234 de 1 de Novembro 'de 1966.
Requerente: CATERPILLAR TRACTOR O0.-E.U.A.
Privilégio de Invenção: "LIGAÇãO DE. CONTROLE PARA TRAVO DE FEHRAMENàà
etmo NO

TAS DE ESCARIFICACX0"
"Reivind2,ca0,es

1-Ligação de controle e. tração entre um trator o ume/
Terramentade penetração na terra arrastada pelo mesmo, oaracteri-//
sada por compreender: pares superiores e inferiores dé elos ligados/
Re modo pivotante entre o trator e a ferramente, formando os pinos-1
pide de cada par dos referidos elos um trapezoide novel on um plano
sertioal,para primeiramente elevar g ferramenta mantendo-a em um anu
galo eubetancielmente constante e então inclina-la para cima e para..
junto datrazeira do trator.
Tonto n2 1 no' total de 3 Untos apresentados

t

•

ie,latAsle,414ies5.641,1d;oeséluvere, adaratictio oti astesuu.kancsadaWS,
S ont4m, Pelo menos, um átomo de .niA'regeniWb4Aloo, a•aoabtuldg-oe
seguida.
•
, Rei‘AgiCal.13c a.,Prioridads,doloorréspondene-pedido
dePOsitado na 3uiça, , en, 9 de Novembro de 1965,eob o:n2 15411/65e.
•
Ponto nol 1 no teta/ de 3 pontos apresentadoe
TREMO No 284.660 dal? de novembro de 1966
RequerenteFOXIGENIO DO BRASIL S/A SIO PAULO
Privi/égio de Invenção: "PROCESSO DE'TRATANENTO DE SUPERE/CIE D08
OU ARAMES. EN AÇO UTIL/UVEIS PRINCIPALMENTE 736 SOLDAGEM"

xe

11E/VINDICK00E9

•

1 Proceseo de tratamento de superffoie doe,fies ou aramem em
fe utilizíveis principalmente em soidagem, caracterizado pele fato
m que o depdsito de zinco d'efetliado per imereão em zinco fundida
ates devúltimo paeee de trefileção.

Tonto ne 1,do total de 4 pontoe apresentados.
TERMO NO 185.34Z de 13 de dezembro de 1966
Requerentes CHEMISCHE WERKE MUNCHEN OTTO BARLOCHER Umbh . g. ALEMANHA
Privilegio de InvençãO "PROCESSO DE GRANULAÇAO 'DE SUBSTINCIAS PULVEREAd
INSOLMIS,E.M AGUA, TAIS COMO SAIS METÁLICOS E SEMELHANTEdM
pIVINDICACCEG

1 "PROCESSO DE GRANULAÇXO DE SUBSTINCIAS

?agram INSOLC7EI5 EM
¡MIA, TAIS COMO SAIS METALICOS E SEMELHANTES", caracterizado por perMi o
tire precipitmSo das substencias de . sua suspensão em Us veSculo
avos*
a,temperetaras de acima de 602C aproximadamente, na presença de compos F

tos orgánicos dificilaonte soldveis ou insoldveis em água, com peao Mola
atilar acima de 150, de preferencia 200, e o ponto de_emod4joimbntoibalX0
de 100 2 0, isolando o sedimento e por fim secando.
Finalmente, reivindica-se U Prioridade do correspondente pedido 4L
poeitado na Repartiç g o•de Patentes da Alemanha em de dezembro de 1965
:Sob o nol C n672 IVa/12o.
Ponto no 1 do total de 5 pontos apresentados.
TERMO NO 185.590 de 21 de Dezembro de 1966.
Requerente: KANECAFUCHI 20SEK/ KABUSHIKI KAISHA-Itália.

Reivindicecãee

1-Proceeeo para impedir a. pegajoeidade eM fibrae
coosiatentes de eopollmeros, na produção da fibres de copoliemi
das por fiação em fusão, caracterizado pelo fato de dita coagi
Amido ser pré viamente,misturado com uma p
equena quent"sde de
agi metálico de doido mono-ou diçarboxilico, de waneira homogg.
aos
Reivindios-se a p rioridade do correepondente pedi
do depositado, em Japão, em 23 de Dezembro de 196500D
226/65.

n* 79. n

Wnto n2 1 no

es

total de 6 pontoe sprenentadim

Fig. /

1-Processo

para melhorar as prop riedades de nolidert
aos tratamentoo a amido de tingimentis e osãimpagens obtidos com cos/
mantas de enx8fre !Abre fibraó. testeis de c
elulose, p elo pds,tratameR
to dos tingimentos, respectivamente, eet
ampagene, obtidos antes og dl .
§es' arroxidaetó, arte Um rdpide
enzaguameUto, com eub g
ttnolas polir%
alonais, que fornecem, com os corantes, p
rodetos da reação
saracterdzado per se impregnar os tecidos
t ingidos ou est ampados, apd,
e'in'xaguamento.ctes 0.1 a 39(de seU pão% a 135(10
9 4e bis -On

r

Reivindica-se a prioridade do dorreepondente pedido depeeitado-•
za França em 23 de novembro de' 1965, sób n 2 39.342.

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA IMPEDIRA PEGAJOS/DADE
FM FIBRAS CONSISTENTES DE POLIMEROS"

TtiRMO ra. a54.jlo de o ce aovembro de 2966•
Req uerente: CASSELLA FARBWERKE MAINKUR AKTIENGESELISCHAFT -Alemanha.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO RARA MELHORAR AS PROP
RIEDADES DE
•3CMIDEZ AOS TRATAMENTOS A mano
DE T/NOIMTNTOS E ESTAMPAGENS,OBTIDO,
COM CORANTES DE ENXOFRE S OBRE-FIBRAS TRATETS DE CELULOSE

;

ti

„mf

5
remp,o (iniatoo) "

Ugt

1
!!

• , •

mmfflátr
1

. , : ! ! :' , :
i , , , , ., „„:
;9n de a h ddiatittná id

.. -

-• ,,,,„,

ék imaisit44 cte 01V.,
bei.Sak aa
Sm.iátaatql effildi nor, mem lear.k
4311:55;r1griM
Wiy aitio. da Inveagia,"oaduzi asonl
/
r
PER.TURI4/
ium
FJ
deddd v.drinc& v. p

Watii

ão,,$~

¡miga ta:orgia 'denble : d4

èamétob:" ~iire

' abioree .;:oaggie de choquem e pare 'apataaaMeld ta *

kiatta atili44e,paCa
fla~,~4-4
)meg a g stéltice ariebente na coluna i da.perfurecta, tteo
Mimado pelo fato de qua tia compreenda;
umwrpq tubular todo uaa.pagte de eliatkreanadx:,~4,íám
penfuyeggoi.iga.e.mbwo 6e_p1etalio 4eadO we "Ova aug"sembro,de i poIgua de
apichop de soba*,
41a parte da extremidade edaptee.para fiar a•gura
lavele pelo
9e.P.94turetetal 010.membr o . d e pletIOffindo goeipreaadaente
de likmide tganewilagag;„1,
eorpo para definir com q mesmo uma gamara vedada
qual
fluido
dé-peernmagto pede a
i
passa-axial
atgavaR.dia
e pgeweto . e.una
f ,kir pira o fundo do :fure diperfuraçaol
14P
§~0±kfflioi uma caridade paga c4m laternaments formaqt - nag
para líquido; a
¥!e empo tubular do pistaó para iionunicar com a cagara
e
a
eavidadc
para,gaes
e a casear* i
an e/agente Mavel da separagte.sePa r an d
com
ttaneettiv
.
pga llquide - ipara impedir.a - mistura de gale Altquido perw

gew

Segmento UNEGIOICES nossa ICADUSHIKI ICAISgáladrefg
Priviligio de Invençtio "ROCEM/4 :9Ra gr‘f g pN0,40SIDA7lig,
COULITO .P.¥ COPOLIANZDAW
; , p 1 1" . ,:',I,I, ,',i -C ',I ",.), •.1. 4.

,

j,t r)e,Ipo',

V
_w_

g

rara dmp:eatr a pegajoaR;g0,0%itf(1542!eratl'ig
h Wpolleddass sia produção 'destas fibras peladia.gto' eM !natos dae,a'r'dm
toxicado pelo fato da dita copoliamida ser previamente misturadas de e%
Doira homooneas COM:Urai e uena .quantidada de, pelo moí, ima paratloiI
UI norualp escolhida do grupo de bldrocarbonetos que consiste da arte!
diek, aetanovreprosentadoe pela fOrmula Claj5ã, na wasaLcaàdaced Ped
tdep de valor. igual a 14 eu maire
.... , ,
tinalmentes as depositantes reivIndicaM 51 pyieridada Cocorromd( .
1
&ate pedido depositado . na 1..;,,earti7Zo de Patentea da d'uíók, adMidd 4ê5
laa2Ue da 1965s sob O /IP 75.75/650
Posbe m2 1 de, total '.de 3 ponfOff dPregegaftIe
.

2:Vgpa aso

4

Fl g I

treemtO.a Pkeoeit9do V,CO:do. liquido Pao4.0
cooitsoaárore
7inalmente, c rsquirentireiv ind i oa a priorldadefis
detadaa gegee ma 114
L6O depositado na MapagtigIa de P&tint&oo da g
"soe de 1566, Rob o me 537,920

Poeto no 1 3,4 toeml de ld poatc& &adeoewamme&

effle ge 155,0178 de 23 ' da Dezembro de 1963a
RequerentestARHOIS281 INC.,-E.U.da
!dirtlféa db ZiVouçãof "IX UGULAMR pat-WONOW.
_2_2.1Loilam.
Rivil
g.a IM:regulaaor p:it5-ajuotível#

caractarteat gor filai%
i.
44' doneuata de comutador tendo um membro de controle nave% yara In
der e terainar epera0ea reguladas; um facho evitando movimentei &tf'
1
IamWo de controle c sendo nolddvel para permitir movimento do aerIM
;ffla infoi0mimultaeso do urna °perna° regulada e 33824 menOs tua Dg et
~anuo de oPeraçao montadas. de forma a sol tar independentemente d :
tteb*, nana° ditas alavancas es g oeladas com cernia diferantee alei
acro reaulkam.yor meio dé que Q acria de vaa dm ~Manta *mimo, a
doto coita O membro de contraia e mica Edravlitineamenta a opunha
kfficicda cca O acionamento daquela alavanca,
/leivindloi-se a prioridade do POrreaDondenttY paul:6 k,
L.A.em 1 2 (244 7everairo de! 1966,0372 0 ufa 514M.
45'@ ROi'Ü
Wnto aR 2. to total de g ntoa aprenentadog;
, fiai'
Itak0 Na 187. -6ie 8 de

2

o

Março de 1567.

Requerentei PM0 OORPOLLTION-E.MA:

PrIviligio do Invenção: "PROOMOSO PARÁ
em TeTp 01,TPo vvro md METAL ALOAZINO".

keont

&WW02~M na

1-Prooe g eo para aumentara oftemirrageo em na emês
polifteiato • de ~tal alcalino, escolhido

-

QQ:$Q2,0 0. 085~,

évas

cã* 0,

tripolifoefato e oddio e tripolifoefato de go-atada camas Meteram

conta ndo Pelo MenOs orca ao 85% do dito tripolifoefato de

metal

aq.

oalino, produzida aquecendo uma mistura de aaià de ortgfeafatoitaaia

ama razão de dtomos de metal alcalino para dtemor de tdefewe dee,P
cerca de 5 para 3, caracterizado por compreender e aqueatamebo da
ta mietura . em uma atmo g fera contendo vapor agua gama quantidada
,4üZleiewee para proporcionar uma preesdoipareial do, pelo resaoke,~
oa de 27 mm de mercário, a uma temperatuim de atroa dó 350 40 ale

44

49i, 3 4 5'5coe, da;ante um perlado do, polo monos, atroa de 15 aisaamMo&
2onto moà, no taba de 4 pee~ememeeetedeee -

otaio . bc .b467. de le doia:miro de 1907..
Nureatiagile INCORPORATED-X.4.4.
reginéeLe te SS.Ten-fi get .n29001930 áaku numa ft taTtGaiiit.a lüíi~
9.noe

44a podem god srsereW agrzékátW.iks-Altla
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DÁRO OnC6AL. (Seção 111)

tico hidratado-calcinado, caracterizado por oa/cinar soalha dolemitiCa n
para produzir cal dolÁmítisa viva; hidratar a citada cal viva sob
prapara hidratar completamente seu conteddo de odiei° e de maguéele n
modar um refractdrio

0017/

xextil compreendendo terelta/ato de polietileno, , do 0,25 a 10,0
em là
:o de particulae inertes com entre 0,1 a 20
:sicrano ao tamanho de yoxf
tícula m4dio,

a citada cal hidratada e, depois, einterimFm n

Ponto n2 1 do total de 7 pontoo apreeentadose

citado refraerie.
Ponto ri,C 1 no total de 10 pontos apresentados

:thoiht de 11972-k

—

CÉREO N g 161.964 de 21 de agosto de 1964

TERMO N2 187 ..673 de 9 de Março de 1967.

Requerente: RED LIO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. n GRANABARA.

Requerente; PARBENFABRIKEN BAYER AKTIENOEsEILSOEAPT-Alemanha.

Privilégid de.Invengo: ' " DEPOSITO'PARA I/QUIDOS COM EMICO

Privilégio de Invenção:"PROOESSO PARA A PRODUÇXO DE PIGMENTOS

REIV INDICACUE0

4MARE0

ZOO DE ZIRCONIO-PRAsIODIMO"
f?sív5.r

1 '" reP,11ito para líquidos com e bico evasivo, conetituldo do IS
dephito prbpriamente dito e caracterizado por possuir na tampe:9.4a
to

1-Processo para a produção de um pigmento a=elo de/
OircOnie-prasiodnio mediante calcinação de uma mistura que contém
6xido de zircOnio, Oxido de silício de 6xido de prasiodímio, eventualmente em presença de um minera lizador,caracterizado pelo fato-

nano

•

a borda,

um prolongamento cilíndrico que possue, logo abaixo do n

tope, circundando-o em todo

b perímetro,

um ressalto de

forma Anga

Lar.

2Onto ng 1 do total de 3 pontos apresentadoste

de se converter silleato de zircOnio numa forma não refratdria
to uso de um dleali numa razão molar de metal alcalino para silin
cato de zircOnio superior a 1 e pelo aquecimento a uma temperatura
Coima de 800 g 0,de se misturar o resultante produto com dgma numa
razão molar de dgua para eilicato de zircanio superior a 5;1,com
6xido de prasiodimio, Ou um composto que forma 6xido de prasiodi
mio, ou um composto que forma 6 xido de prasiodímio, numa razâo
ponderal de 6xido de prasiodimio para eilicato e mircOnio indo de(),1 até 10%, e com um doido inorgdnico numa proporgo e mais do
que 0,5 equivalente grama de doido por dtorno-grama de
dlcali, even
tualmente em presença de um fluoreto de metal alcalino ou um clore.
to de metal alcalino como um mineralizador, e de se calcinar a reou14" mistura, apds desidratação, a uma temperatura situada na
n
escala indo de cerca de 85020 até 130090 e, se desejado, de se tri
n
turar. lavar e eecar . a mesma.
Reivindica-se ,a prioridade do correspondente pedia,: de
positado na Alemanha, em 16 de Março de 1966,eob o n2 P 48 668 Vlbil

TERMO Ne 164.796 de 25 de novembro de 1964
Requerente: BEL1US CAVALCANTE UCHOA - SX0 PAULO

80 b
'lento

n2 1

Privilâgio de Invenção "UM NOVO ISQUEIRO COM PILHAS "

no total de 6 pOntos apresentaaos

SIEND N2 161,833 de 17 de agosto de 1964

pEIVINDICACCES

n UM NOVO ISQUEIRO COM PILHAS", caracterlzado pelo emprâgo de

requerente: MYMITRI PETROW SKOOPAULO
1Sivildgio de Invenção: "NOVO SISTEMA DE APRESENTAU0 DE."SIIDEE", NUMA

CO PEÇA

ADAPT/ZWIG A VISORES"

duas ou mais pilhas, segundo tonvenieneia, alojadas em câmaras inter.
nas,circularos, em que está internamente dividida a caixa metAlica
que compU o isqueiro;

RRIVIND/CACCES
- Ne)Ye sistema de apresenta0o de slides, numa s6 peça adapti-

fonte m e 1 do total do 4 pontos apresentados

Wel a visores, caracterizado por ter feitio de um disco, em cuja parede

8d

virias aberturas, em nUmero variado, e em cada uma vai afixado um -

slide, por qualquer processo; na periferia dos Usou bd sallenclas
le.
ra melhor contacto digital
U nt o ne 1 do total do 3 pontos apresentados.

namo Ne 174.691 de 9 de novembro de 1965./

P 1 ei .1 •

31M 179.240 de

Requerente: SIBROW CORPORATIONJE.1J.1,/
Yrivilégio de Invenção: UMA BOMBA PARA UNA.,

g de reais do 1966

Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES IIM1TED n INGLATERRA"

Retraís:1e de Invenção: "APERPEIÇOAMENTOS . EKREYORÇADORES

DE PLARWICOW

3n.
VINDICACOES

I. Aperfeiçoamento:g em reforçadoreo Ao pldsticos, para artig00 ta;

Wde, •erseterásadoe por :pastam na imelmego em um roloroeder pema

ReivindicaçZes./

a-

Uma bomba para lama consistindo em um edlido
SrÉ

•

maler e um líquido, caracterizada pelo fato de compreender: .unag
amar:: de aomba, um tanque adutor de lama, um tanque recotodor de
lama, uma primeira tubulação interconectando p citado tanque adutor 0 11m mbeetedmento de líquido, uma segunda tubulação interco.

nma-feira 1

DIÁRIO OFICIAL (Seção 111)

Junho de '1971
—: 2452—""

'sustando o raferido tangas adutor o a monalonada eágara de 'bomba,
uma terceira tubulação intercomunicando a refarias amara de boa.
Una o um ponto de despejo, uma quarta tubulação interconectando
mencionada amara de bomba o ura abastecimento de liquido, upa
quinta tubulação interconectando o eittao tanque recebedor e
mencionada cámara de bomba ,moio p de vtivula em cada uma das sl

tadas tubulaítee, primeirioe meio, de contrOle conectados e adap.
'todos para, apda atuação abrir os meios de vavula nos referida/
primeira, segunda e terceira tubulaçZes, aegandoa meios de coa
trále conectados e adaptados para, apõe atuação, abrir os melosif!
@e Wlvula nas citadas quarta e quinta tubulaçUe, e meios sincro
Mizadores conectados aos referido, meios de contraio e adaptadoe.
para alternadamente acionar os referidos primeiro e segundos mel.
as de contrálej

Afta, uma tira, chata, a FIM de fita, dotada da •atrias legItgaRM
le em ttda a sua extensão, sendo seu ajuste borda do saco ou bolsa w
de papel feito por maio de ilhoses dispostoe dois a dois para cada eaS
tremidade, prendondo eee pelo lado interno da bolsa ou saco de papes gr
que se aplica.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apreeentadog.

A requerente reivindica aprioridade do correspondente.
pedido, depositado na Repartição de Patentes doa EE.DIN ou 9 da,
movoOro de 1964,. sob o no 409.765.1
;cinto no 1 do total de 10 pontos anreaentadaa."

_
nR110 ES 1 .45.179 de 10 de Dezembro de 1964
Requerente: RIVER PAPEIS BENEFICIADOS LIDA; - ESTADO DO RIO DO 311EI
Primilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM ALÇAS PARA SACOS DE PAPE l
REIVINDICACCES

2 . Aperfeiçoamentos em alças para sacos de pap el,.construlda dil
plástico ou material semelhante, caracterizados pelo fato de que dl
alça apresenta uma configuração tubular, dotada de um recheio de co
da ou outro material adequadó,que acompanha ate o ponto em que que
to elemento tubular externó se limita com a borda do saco onde se a
pta, sendo dita alça presa ao saco de papel por meio de ilhoses clis.4
postos dois em cada extremidade, sendo as extremidades que ao fiXA
das ao saco desprovidas dó recheio citado.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentadosf

4

-

P16. !

IRMO rá 165.025 de 3 de dezembro de 1964
Requerente: AFFONSO CHIODI LOM0NACO $10 PAULO
Privilegio de Invenção "NOVO $ELO DE GARANTIA PARA MDVOIS
DE GAZ E AI
CIPIENTES EM GERAL"
REIVINDICACCEI

1 . Novo selo de g arantia para bujtea de gaz e recipientes em ui
ral, comp reendendo uma camisa de formato aproximada e comumente ci1X4
drica, mais larga na base para e amoldar p erfeitamente aos tipos de.
Válvulas existentes, e c aracterizado pelo fato de possuir uma janela.
que se abre mediante a retirada de uma lingueta que a fecha, antes do,
uca do bujão, e rompendo totalmente a dita camisa.
Ponto no 1 do total de 3 pontos apresentados,

1/2M0 WO 11, e.635 de 13 ae Dezembro de 1965
Requerente: IIASTISPDMA GAUCHA S/A-INDUSTRIA A vOnERCIO DE UP-1324
SINTETICAS"-lárto Alegre.

e thei

Privil6gio de Invenção: "PROCESSO APERIWICOÂDD ElE

marBizatoMi

KATERIAIS CEIDIAREU

TERMO No 165.178 de 10 de dezembro de 196''
Requerente: RIVER PAPEIS BE NEFICIADOS LTDA. ESTADO DO
RIO DE JANEIRO
Privilegio de Invenção " APERF EIÇOAMENTOS EM ALÇAS
PÁRA SACOS DE PAPEL
REIVINDICAÇOEQ

1 - Ape rfeiçoamentos em alças para sacos de papel, conetruída
material p lástico ou outro adequado, caracterizado 5

elo

de

41040 saNpap

jkaivindicaoáa0

1 -Yroceseo ap erfeiçoado de peraeablazzaçao aezatO
Miale cela ares, caraeterizado par Urgir o material ealabom em
'banho alcalino, durante o tempo neceeedzio d eliminas:is do pai
‘4aMbugesuar aue possam afetar a permeabilizaçgo.
xaata ari 1 no total ao a JontOO

EnTekwat~

r

Rd . 1145.41' ode .livde dazerbro de 1964 , ..

guaranis; ROLDIG RUIS FELICES • SX0 PAULO

,

taiieador que . 4- . 4n complexo organonetálico de ntquel de stelbil
Pia zeà e em pfeáingní evantuaimento,' id ui !Orneado/4 do

ivietS7APMeMnéen0.0 ,NO MPIRMONTO.D4 CAPA COIMA CHUVA"
..,,
,:
.,
.t, ,
.
,
,1 , .a. t 1 -: ,:,;„ i 4 .,:. , INIVINDICACUS ,
4 Ir a COMPLZERNTO DE Cal CONTRA CHUVA S caraotar izado por doia prÁ,
Chuva, ca
toras, de material preterentemente idtintico ao da capa de
superior
de cada,
reglIo
.protetor envolvendo cada cano da cala; a
sinta.
atuâ
protetor, prende-se numa cinta que se cinge 1 cintta. a. all

.

rneoida de casas o respectivos botes.
Ponto 150 / do total de 3 pontos ii;resentadou
7

M14troná, de In ladlar Cs Seterie triatflínidee formadoe
est% rCa0o, dene'tratat aventualmente loaIétirea neste
lodos Por . tefo'de etee'elina teról64á PiiraliS6Meriáef'beAati'
t:es trietillniank'que aO isomeritavaW depoie . n'se ddeoferr '
maponifiaar os esteres :obtidos; para os Iransforeat on áaidoa
trienbiCoe,

MOINiMaioi-30 uprioridade do correspondente pé&

dido depositado na Franga sob o !O 4427 em 4 de Fevereiro dl o

1985.

?bato ao 1 no total de 3 Po nt os aprese
•

t5.

1ÈAMO Ne 171.443 de 20 da julho-de 7.965
1

ReqUirente. áRISTAD ART INDUSTRIA D2 VIDROS 2 CRISTAIS LTDA.-LUME, •
PUIADOR28 Dl umn PARATriviligio de ImrenOio: 'NOVAS mismicns

Muiz, TORTAS 2 OUTROS
REIVINDICAO;RS

I • Itovae dieposiOse ma pumadoreo para mdveie, portas e (patroa,
caracterizado pelo fato do parafuso de fixação ser aplicado de forma
paosante em um furo longitudinal previsto MA corpo do puxador do
dro,

.Ponto &loa apcaoentado.

efAMO Me 143,417. da 3 aa maio de 196!
Requerente; CONPECÇCFS
orivilddie

TONI LTDA. - MUNAS URAIS

dê Inven4or NOW TIPO DE CA44,FARi nomos, Skrülégén

OIANQAT.
REIVIRDIC1C8R5

7. • Rtvo tipo de oalga para
~e por e seu ;sorte do tecido

homene; malhem

e

crianeas, darmelee

ser efetuado én apenas duas partes •

saque a respeotiva ooetuta, para unir

MA

duas parta. ) 4 valo 44 4 1,11

ene, por interaddio da.entre-pernase
Boato me % da total da 3 ponioR apreeontados.
ri(5.1
TÉRRO Ni 182.242 de 19 do Wsto de 1966
Baluerente: SEDAST •IÃO SIASsI-$o Paulo.

,

iTO$ E( UMPAs invIoávm.s PARÁ
Privilí io de Inveaclo: "APNRPEIÇOAEN

g

ASCOS*.
7.-Aperfeiçoamentos em tampas invioláveis para fraeS OB !

i
:ei tts éé aaterial . plaatico

ou nuivalente, do tipo oapaular,do/.

to.dO de uma projcsla anular interior, caracterizado pelo fato de Gata
pravieté na saia uma pluralidade de eotreitae janelSe, eguidiatanteor•
disputas num plano radial a limitadas na parti inferior por ny4 nor*.
e.3rg. de refdroo prevista na borda a% caia.
Ronto na 1 no total de 2 ponto. apreseatmaoR.

FIG.1

• Oftne da 176.893 de 2 . de reversivo de 195,
@olgereatse REM& FOSLE- Nl SÃ -Punia'
kivitigie de Inven'cáct "2200$8$0 DR PRERAU40 DR ECtIntna
• WIROt TOMMEME003".
UrrecOaeo de preparaçXo de deteria de ácido@ 17
tutoditeea trietillaicce'ke doidos ea0ozilteee trietial /
toe cannotoaLeado pala fato ae et Mar reagir ia asem . /
40L de 0ne dlolseina . coa 1iqh. duplas cimjumées us 1m -/
..011.,ft via &kW *MIO* nateerliiso e* palmam dg dob,
'

$
aRED It 17à.B73 de 3 da setembro da 1963
Requerente: RODO/183) liSPJAMX OTTO -SUAMSARA

PrtVilidio da Do:entoe wrom.Tramou PARÁ IIIADaIRÀ 4

Jusivismocom

1i

sIblia tosara para lizadaià, caracterizada por ser 0 éreos

te01 .0141ka dOWO

da poneibilidadt de ajunte neritn . ela dom; 3.un

Terga-feira,1

• d. , ii

""

•

r

EXIÁRI' 0;61CIAL4- (W4jo'lirl)

i

I.

é

,Junde

4f,,)

. de ,1971:1226

)

tia° na sua oa"

, aaa., ,4gr!° 35. 101"•4010,..01,.40 0ganta, 4o.
de 4/ "e.,". (1M4 °,81P.t,S11411.,»1gN4Ing92t4011(0,4•-.¡I444140
"nt° "1 " 142114 P P47,a,41 44.5 PaXafas0.4a" 2408a/Olt Nit,014)!PALpig,
gal.gent° SP" PO4W q.
02.~0 0.0 Ls la0a, óP! 4. GPA#19;mkf o S4SEINOM .
ca, Lendo que eate petor :t80,48 4 livre . 4! 848$011.1. 86.8: X*, .gMb*Sk eixo .•=!!
»que • braço porta.ipolia, sendo ainda doelogável 1onituéinalgoute,p4r
ateio de ua coraor que se deeloee eábre a baixe e nela 4 *amada SOF RS
g o de parafuso ou linguetaa.
Ponto ng 1 do total de 2 pontoe aproseata.dep:

.X0, denso, lmpermeivel e resietente *O deagate, : teldo uha Ord;re MeRplá
Maior do que 1600.
I
•t
requerente reiludfiiit 'a prior/Ude 44. bérresponOentel.e0ide beW
citado na Repartiçao'de Patentes da Inglaterra Mil de *ergo de N909,80.,
• ;1 . '•'
o yil! 94114/6%. - .
V4'4)1.:`'S
Ponto. 85' 1; 80 çtbtal, de ip pontoe apreeentedos4
-

'16.1
:TERMO ,Ne 178.977 de 26 de abril de 1966
, Requerente: CONGOLEUM INDUSTRIES, INC. - E.U.A.
' Privilegio de Invençao "PROCESSO PARA FORMAR UM PRODDIC DE A5p1
, TENDO UMA SUPERFICIE TEXTURADA"
REIVINDIOACCES

1 - Processo para formar um produto alt espumkeelulor ? tendo Wh,*
p erficie texturade, processo esse que.00mpreende a ineorporagh de sao
um'

atm

NO

175.699 de 22 de dezeebro de 1965i,

Requerentes DJALLt DE SOUZA MEDEIROS./ESTADO DO RIO GRANDE DO SUD,
Privilegio de Invençãoi DISPOsITIv0 DE SecuNARO„ ADAPTAM Eg
WRENSAC EXO2NTRIOAS DE ESTAMPARIA./

gente espumador numa composiçao resinosa espumevel 8 o subsequente aqued,
mento da composigao ate; uma temperatura que decomp8e o agente espumou.,
para formar uma camada celular, .earacterizado pelq tato do ser produzida*
citada:camada celular co
o porçOes_da superfície da citadapamada ~Jatem:
vel d i fereate.do.nivel qa superricie das porgaes restantes da citada*
camada, pela aplicação, iks citadea porçies da superficis, antes do eitaa04*
aquecimento, de ug inhibidor qlfmodifloa, substancialmente, a tedperatin:
da decomposigao do agente espumador com que . ele entra em contado.
Ponto ne 1 do total de 34 pontos apresentados.

ReivindicacSea./

1 . Diapositivo de segurança adaptável ca prendai aso%
frioes ao estamparia, compreendendo um conâugto mecánioo montede/'
•nlima armação escamotedvel, fixdte1-he metam das prensas e carac
farinado por compreender um braço mdvel provido, ta extremo ene*
rior, de um disco advel Nuettdo fdra da linha de centro da Arre..
re da prensa e em conexão com uma lingueta de li gar e 000/40r •
montado ne parte trazetre da maquina./
?onto no 1 do total de 6 pontoe 14preeent4441881

Jnún

TERMO Ne 181.988 de 10 de agasto de 1966
Requerente: FORD MOTOR COMPANY . . M.A
Privilegio de InvonçU "EQUIPAMENTO PARA A FADRIOAÇÃO DE VIDRO"
rEIVINDICACUS
1 . 13Ma estrutura alongada de tanque para a tabricago de Vidk0
plano pelo processo de flutualio, carácterizada pelo tato de a Menciona
da estrutura de tanque possuir um entrada e uma salda em lados opostos
da mesma e um fundo refraterio forrado de grafite que recebe =banho ee
de Metal fundido, tendo o forro de grafite uma maior condutividado tb.
Mica em sentido transversal da estrutura de tanaMe do eu mo sentido s,
longitudinal da mesma.
Reivindica-se a prioridade dO .correspodente pedido depositado Igt
Mepartigh de Patentes doe Estados unidos da America, em 19 de ottnlvta
de 1965, sob no . 497.615
Ponto nA 1 Co total de 4 pontos apresentados.
PIO. 2.
a

TERMO Ne

177.565

Requerente :

1111

de

4 de março de 3.966

4

• 1
mmix.1".~~1~0~~1~,..4

mr

CARBORUNDUM COMPANY . E.U.a..
021M
- WWWW.

_Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM FAIXAs WPORMADOBAN nage
TM AO DESGASTE, PARA MÁQUINAS DE FAZER PAPEL"
REIVINDICAÇOEà

1 - Aperfeiçoamento em faixa enformadora, resistente ao desgaste/g
para uma mtiquina de fanerpapel., incluindo.uma tela da arame em movimente,
caracterinado , pplo fato de a .dita faixa enformadora compreender una por •
Eo superficlel de contacto da tela, composta do Um Materna Ge/Ui% 44
•

44

.89

afã

De 160,864 de 30 de junho de 1964
Requerentes 3.I.DU PONT =NEMOURS AND COMPANY n
&NO

Yrivi1delo de InvenOot NAPMEEMOADO. PROCESS4 PE EEVEETIMZ120 10.a
M211,8X00
j/EIVINDICACO213

-,aperfeiçoado urocesao de revestimento Per di gnai) de li ga.

65
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flagio

de 1971,
. ,Junho
,

Ni)
à

4

ílttan. tel.armatetélioo 4 poeto ramoatootaMom uat banho fttadidoh'"
toatosado Oíilditt, ' arâranoia, "bdt;i0;M'agnolsiMoulitio'oomo vatagento,a;
Itatglint do,tranafer8noia, si, peltamenoo, um planalto metél'Ocadifuna
tauta, Oaract6oriza4Io ÃMenpiatenà:.
..
,
J.: (e):repoVer o 'dieo artigo do ate banho fundida,' coa uai revesta a
taato do dit0 agente do tranaferendia aderente à superficial do ~moa
4, (b) mergulhar o dito artigo, enquanto estiver a uma temperatura 1,
refai‘ to ponto de obuligto do metal oddio, nua banhe de oofriamento
Wruao0; contendo neta '.5; adido liquido, a uma temperatura abaixo dt o2i
1
mi de 300 11 4 o
.
fe) esfriar rdpidamonte o .dito artigo no dito banho.
1 taivindioa-aa *a prioridade do correspondente pedido, dapoottomaa
taa LM. em 16 de julho de 1965,.eob ae 472.657
Nato nA I 69 to de 4 pontos apresentadoe.
III
Offled lia 179.471 de 12 dotai* de 1966.

ti

t. 4

1

meios coa tioarde connuao aottaoidoa a uma temperatura elevada pela po&
-aageM-d* uma corroaaa olétrioa atravdo Aspargo:4:0a MIO* . 00Z flua
. djacente,ao dito pualadoaa paraotafizado . aor ,alimentag por debaixo da
supérfiote dl dito pudlador pelo itenos , doie fios de consumo alatecandolet

dos ~á,
os ditos fios a uma temperatura elevada pala passagem através
,
aos -de uma.eorrente elétrica de tal grandeza e diregto do fluxo, eue s
oe ' reopeotivos campos eletromagnéticos resultante do fluxo da agda ai'
rreate atravéo dos fios 'separados inter agem para afetar 14 sotabilitaa
a. do arco de maneira predeterminada,
Reivindioa-se a prioridade do correepondente poaato doo44444.ao 44* .
em 141a junho de 1965, oéb ne 480.44a,
Ponto no 1 go_total d. 6 pontoe apreaentodoo..
j

toqueroatet ERNEST WEICEEL-Alemanha,
triviligio de Invengos PROCESSO E DISPOSITIVO PÁRA munam INTUO&
UNMON210 DE PRODUTOS AORICOTAS CAULIPEROS OU POLIXOEOS, ZPÁRÁ Á
INEWS RETIdADO. DOSADA, E TRANSPORTE TO MÁTERIAL".
Reivindicageo

/aProoe' seo para estocagea interina de UMLylonth de
agréoolae oauliferos ou folidoeoo, e para a paboequenterstira
dosada, o transporte do material, caracterizado pelo fato de queaaatto todo 4 posto a votar em t8rno de um oiro vertical de rotaa
1 Peado oontinOamente separados da sua periferia externa, a °amoles oa tiras de dimonates ajuotívoin, am:.um plano de corte Rolo mona
. karoialmeate vertioal, pormoio de elementos dortantes ou separadoree imado., ma disposigto estacionéria, e pelo fato de Que as oanadaea
M
¡meta separadas, ato ara* removidas continuamente do mona°, ladéa
ina ditos eLoaattos que é remoto do montão,en uma dire0a aproilm a' m‘Into ta:monto/á/ para fora, aa relago a tese dltigoo
Maivindioa-ae a prioridade do correspondente pedido taa
kilawita tlenanha, 15 de Maio de 1965,sob o nia W 39 156 tlikataa
Ponte nO 1 no total da 24 untos apregoa-todo*
Oro.b

'

EA

AM,

MIO XL180.00a do 30. as alio ate 446.
ltdrtereatee vim 0L2311)8 OORPOUTION 31.11.1.4
Csiviligto do 'Irtreogroi w2ROCE930 PlItà1 DZPOSIM laltaL"
eitrmuncacozz

prooeoso pane a deposigto de mota, o qual dada/ a, maná%
â
O° de tataroo 01A-rioo entre u ~rodo ao °mimo e toa nro. tomar&
' lel e uma pe.pa a ser trabalhado, alimentando por baixo a °aporfiado
geitador de tattal twadido moia Coroado &Obro a pega
1• .
XII 3.1* 4 00- ~. •

Sr70.1.,

TERN° Se 182.363 dm 25 do Agasto de 1966.
Requerentes N.T. PHILIPS • WEILMENdataltitanottolatema
privilégio de lavengot 'PAPERPEICOAXENTOS IX OU RUAMO% g OffitáNOt
.EIXTRICAS moopusamams Z A PROCESS03 PARA' SUÁ. 7MBRIN900/
Deavindioac2so

1-Aperfoigoamentos em ou relattrea a Iropeaeo
oaa incandoeoentea oujo bulbo 4 unido (selado) a UM 'MIO do eatambh
• de vidro que es projeta para o interior de.. bulbo, ficando Os fida,
de suporte do filamento pr8soo ao referido tubo do oraustto,ottriotoal
g ados pelo fato do bulbo fioar unido (velado) ao tubo 44 eaan.tatto'maun ponto abaixo de drea de fixago dos fios de euporte1
teivindioa-se a .prioridade.do oorreopondeata podadoo
dépeoieedena Alemanha, ma 28 de Mesto de .1965,sob o ne 2 3101
Ponto nP 1 no total da 14 pontoo ~montado*.

idien MO 182.655 Co 6 de Setembro de 1966.
Requersntet ratorTroura NENATTI-Sto Paulo
Privalégioft. laTongtot "129UA DE PROBABILIDADIETI.
leivindioacgoe

madétua de probabilidadee, oarawetriaada . pia umpemou-1
øf Toilwatawe. 40 aatie&aL

wrdukemettl transeertato 4,te4ktuto 4m0

Têrça-feira 1

DiAR;0

escalas diferentes, embora gríficamente de identicas dimeneãee,sendo a primeira'eecala extendida de 0,13% a 99,87%; os reepeCtivamente • de 5° 3d a .3d, de forma a abranger . os dele campos da curva normal,to sentido da determinação da írea percentual compreendida entre doeápontos da curva normal.
Ponto n a
$03156 505.106 zeo5.

.

te' os

% 0,13 0$ 1 .2,28 5

LI

- 70

Junho de 1971 2625

3.1a2,te modulação

por meio de eddigo de impu1so, no qual o transmissor
oompreende . um modulador de cédigoe de impulsos ligado a um gerador de
Impulsos, sendo os im pulsos de salda do referido m odulador.transmitidos ao recepeor associado e transmitidos, aléni.. disto, a um circuito n
comparador que incorpora um receptor local dotado

1

no total de 3 pontos apresentador,
, T7 r-, :1"Tr"T
i""irr-rne,
35
ot

os ci. os os or oc oz
20 30

50 40 50 24

10

leeioel n

,t n

s ezt .r

nt g

G 221i 1 0,5

013P

tliejejeeleeej_Le_

FIG.1

Na 182,696 de 8 dó setembro de 1966
Requerente: ALBERT P. SCHMIDSRAUTER - ALEMANHA
Privilegio de Invenção "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA DESENCROSTAit OBUTOS
URRO

9E METAL"
REIVINDICAÇOES

1 - . Processo para desinCrustar ohjetps de :eetal, particularmente e
pura remover resíduos de Concreto em máquinas ee aparelhos de construçãocaracterizado pelo fato de se pulvdrizar superficies.incrustadas de obja
tos, a temperaturas de 40-80 2 C e sob uma pressIo de cerca de 8atm. manotátricas, em fluxo continuo ou com impulsos sucessivos frequentes, coma
gentes quimicos de deeinerestação, líquidos, constituidos de . um ácido ou
uma mistura de ácidos, com adição de agentes umectantes e corantes indiaadores, que consistem, por exemplo, dei
ehem ácido ortofosarico a 30%, juntamente com 3 a 5%, de agente umectea
te,.5% de peráxidifosfato de potássio e 0005% de vermelho do congo ou
b) um ;eido ortofosférico a 25% juntamente com 3 a 5% de agente umectante, 5% de doido Persulfárico • e 0,005% de vermelho do congo.ou
0) um ácido ortofosfárico a 3$% juntamente com 3 a . 5% de.agente umectar,
te; 2% . de nitrato de zinco, 5% de ácido persuld.rico e 0,005% de verme Sho do congo ou
(num ácido ortofosfOrloc a 30% juntamente com 3.A . 5%.de agente umectante
.'n
2% de sulfato de manganes, 3% de persulfato de amonio e 0,005% de vermeSho do congo.
ao coletar posteriormente e se conduzir em c'.rCulto.des produtos separa.
Aos de substIncias sólidas pra serem moyamente empregados atá o esgotA
mento da capacidade de dissolução das crostas das substInciat.
Ponto

iii)

na 1 do total de 2 pontos apresentados,

de uma rede inte
para a produção de um sinal da comparação, aplicadc juntamer„
te com o sinal a ser transmititdo, ao modulador de eddig p s de impul n
gradora

nos a fim de produzir um sinal diferencaddr que controle .

o modula n

dor de eddigos de impulsos, caracterizados pelo fato de, no eceptor-

no receptor local, os impulsos supridos pelo modulador de
eddigos de impulsos serem aplicados não emente à rede integradora co
mo também a um circuito corretor incluindo um discriminador de isopo
laridade que introduz um sinal de correção no circuito comparador segundo a eequenoia de impulsoe da mesma polaridade.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
associado e

}Iolanda em 21 de setembro de 1965, sob ne 651.2257.
Ponto n2 1 do t otal de 6 pontoe apresentados.

TÉAm0 Ne 183.354 de 4 de outubro de 1966
Requerente: UNION CARBIDE CORPORATION - E.o.A.
Privilégio de Invenção "PROCESSO PARA ELIMINAR RACHADURAS NA RUO
JÁ SOLDA"

REIVINDICAÇOES.

1 - Processo de soldar chapas grossas, coa espaçamento de ranhura
relativamente estreito, que compreende energizar um arco entre a ex
tremidade de um elétrodode metal consumível e a obra, caracterizado oe•
pelo fato de mudar alternadamente a força suprida ao arco entre um -•
primeiro e um segundo valor enquanto deposita metal a partir da extra
aidade de dito eletrodo consumivel para dita .peça de trabalho, em uma
frequincia de alteraç go que permite que o arco ajuste seu comPrimento
em resposta à mudança do Orrça.
Reivindica - se a prioridade de correspondente pedido depOsitado mOs
E.U.A. àa 5 de outubro de 1965, BOb ne 493.169 .
Ponto na 1 do total de 8 pontos aprese:atados,
•
1se
40 4

4RST0 Na. 182.926 de 16 de 16 de eetembro d.e 1966
tequerente: N.V.PRIIIPS t GLOEILAMPENEABRIEERN - HOLANDA
de . Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EK OU RELATIVOS A 8ISTEMAW
)E TRANSMISSÃO, AOS TRANSMISSORES E RECEPTORES ASSOCIADOS, PARA --MANSmISSIO DE SINAIS MEDIANTE MODULAÇÃO POR MEIO DE OCIDIGOs DR TM.,
MISOS"

REIVINDICAÇCE

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a Sistemas ae transmissão g
exanemlesores e receptores associados, para tranemissão de sinais me-

TÉRMO Na 183.236 de 28 de setembro de 198
Requerente: DANILLO POLIDORO - SÃO PAULO
Pr i v114 810 de InvengMo: "APERFEIÇOAMENTOS Rd PES. DE USO
REIvINDIZAÇUES

4 - Aperfeiçoamentos em pís de mesa, particularOmte do tipo hit
em hastes metdlices tubulares. fixdveis voz, varafU090 OU comiialentm

JJ1Illo de 1971
sob a f...oe inaerf_or do tampo aa mesa, caracterizados poli) f g to de
I . crido 1.5 ror composta em dura partas, apr Ã'iW9 se do constitudda»
;rr UMa coluna realinea, com altura ig.a.1 ou lizeiramontomsnor que
a total Cozejw:a, e podendo ror provida do uma ponteira infzrior de
er2site,.equipsda ou nça . com sapata anti-J,orFápnte, env=to .cu.e a
SaJunda é formada ror um to-mento tubular relatimmente curto, tendodiâmetro fnterno lcvemente . maior que o da extremidade auperier da coluna o ainda prowido literalmente de duas reentrinoiae anelares, dito
segmento tendo solidírio, em aua extremidade livre empenar, o usualsup orte I para fixaçgo, Por parafusos, sob o tampo da mesr, e que é
mantido em posiçio por tirantes inclinados dl, aperCo; a o conjunto in
clinado como acecsério, mma capa tubular de enfeite, feita em una ou.
mais partes, e prevista para ser aplicada em tisno do pé descrito.,
níve/ de junre'm te, suas partes.
3 pz:.tos epreoon 'em.
Ponto n Q 1 do total

a

Veda atr gvés de um "glicléur" por umn.bomba de débito continuo OU
pr.:- uma tomba de débito pulsetório e sendo .d débito regaldvel gra
ças b regalação da queda de pressão dum ledo e do outro do dito
"gicicur" por meio dum pistão Mével de comporta exposto em senti.
do oposo bo pressZes recolhidas imontante e h jusante do giclew
e submetidas a uma f8rça antsgonieta k resultante das ditas pres.
s-des, sendo sete processo caracterizado pelo fato de realizar ama
contrapressão no circuito de fuga h jusante do pistão de comporte
e fazer variar proporcionalmente a esta contrapressão a fero ou.
tagonieta aplicada co pistão; reelizer, em regime de marcha= .
mal, a contraproseão por uma função do débito de ar absorvido pe.
Lo mota, rendo o valor médio deeta contrapressão constante pene
L2 d:do C.bito de ar; realizar, em.regime de marche lente, a compor. meio dum "gitleur" fixo./
Reivindica a prioridade do pedido correepondente depositdo ra Repartic7o Co Patentes da Trança, em 18 de outubro do
1955, ecb ne 35,264.1

Ponto np 1 do total de 7 pontos apresentados./

TERMQ Na 183.505 do 10 ao outubro t,3 1955./
Requerente: CARIISLE CHEMICAL WORKS, INC./E.U.A.
Privilégio de Invonção: COMPOSIOES DE ESTAM:LIZ/MOR PARA L22J-AAS
RALOGENADAS. EMPREGANDO OS SAIS METALICOS DE NEOACIDOJ.,
Roivindicoo'Cos./

2. Uma composiçãO resinosa hologenics /
por um sal metálico doido caboxílico, caracterizada polo :L.to do
sal , metálico estabilizador conte r, como agente aati-nulle:cr o /
^,,"1-"TM',,1'e-^ut" um sabo metálico neo-ácido da fGraüle

fig. 7
22;RMO NQ 133.749 de 18 de Outubro de 1956.
dequerente: Ir2ERIAL CHEMIDCAL Is.ouoTRIES IIMITED-Inglaterra.
Privilégio de Invençlo: 'APERFEIÇOADO PROCESSO PARA LIGAR OU LaIR ART/m
COE MODELADOS DE POLIESTER LINEAR SINTÊTICO Á BOREACBA",
ReivindicaoRes

R - C - COOU

em que H, R, e R são grupos alcalinos que tem um total de traz/
(3) a dezoito (18) átomos carbônicos correspondentes a cerca de
cinco por cento X51() a sessenta por cento (50%) do todo o metal /
presente no estabilizador, sondo o metal to sabeometalico neo-d.
eido selecionado dos metais do Grupo II da tabela periddica./
Reivindica-se a . prioridade decorrente do igual pedido/
de patente de invenoZo depositado mos Estados Uad ..m.d. da Amarica/
do Norte em 3 de ReteMbro de 1965, sob ne 485.094./
Ponto n2 1 do total de 3 pontos apreacutados./
TtRMO 112 183.304 te 30 de setembro do 1966.1
2equerente; SOCIETE 100NYME ANDRE CITROEN./eWrili
Privilégio de Invenção: DISPOSITIVO DE REGULAÇJO DO DEBITO DE COM
dUST1VEM PARA MOTOR DE COMBUSTIO'INTERNA.,
Ro4vindicaçãos.
- Processo de doagem do carburante d7.:...r:xdo cm
kOtor a explosão, sondo eete carburante recalcado ssepro:jgo ele

1-Aperfeiçoado processo para ligar ou unir artigos/
modelados ou moldados do poliéster linear sintético a borracha, usar
do um condensadode rosorcionol-formaldeldo e um látex de borracha,-)
caracterizado pelo fato. de se aplicar, d euperfiele de tais artigosmoldados e fundida em contacto com a mesma. uma substancia fusível,.
compreendendo grupós moleculares E.,Y e E ligados por grupos metile--.
no e tendo grupos terminais RI e ZR, dita subetancia sendo predomi-/
nantemente INCEJCE2tli e tendo um peso_mplecalaramédio de, pale me-)
nos, 300,fundindo na escala de 1020 até 30020,e tendo una solubilida
de de, pelo menos, 1% em aania aquosa, a 255C, em que X o 8 , que
podam ser identicos ou diferentes, pão radicais tais que lin e HM os
jam resorcinol ou resorciandis substituídos, em que grupos substituídos podem ser escolhidos dentre clorp;brome, carboxila, hidroxila e
alquila contendo nE",:o mais do que 5 -átomos de oarbono, e Y 4 um radi-5
cal tal nue Era seja um halogeno ou alquil mono-Ridroxibeuzene,
que r.. ,r11...oe-grspo alquila contém mais do que 5 ítamos de carbono.
nzivindica-se a prYoridade do corresponden„
0.1 13 do
'
ao 1:5,sob o ri43963/65
•
ao na
ng 1 no to.J1 de 21 pontos apresentados.

Tèrça-feira 1
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ioenvolvida Rola mola, mas retendo .2
dita mola poriam flange de
maior diâmetro; 4H extremidade da meema, sendo o . batente uma peçe
em forma angular, fixada por um eixo no respectivo vdrtice, cujo

I 221510 N2 143.740 de // de Outubro de 1962
'M.querentet W. FOREM-Áustria
2riv114gio de Invenção: 'MATERIAL COPIAT:rer

segundo ramo apoia-se aôbre um retentor formado ponom parafuso /
cujo avanço 6 regulado pela penetreção to rosqueemento, onerado I
externamente./

Weivindicacães
1.5aterial copiativo para Abtanção de oápias sem
Papel carbono, constante de duas ou mais fOlhas su perpostas .
que apresentam, no seu anverso, um revestimento com cor, subi
Ululas cerosas ou resinas e, no reverso, um revestimento com
Massa de tinta que não fornece Optas sObre papel comum, mas
fornece cápias sabre a falha assim revestida ou Preparada, ca
macterizado Pelo fato de que o revestimento ou camada recep-/
tora die" tinta encerra sebes metálicos, solúveis ou insoláveit
em água a/ou agentes umectantes diferentes date! últimos.
Reivindica-se a prioridade do correspondente ped.
do depositado na Áustria, em 11 de Outubro de 1962.eob os age..
à 7624. A 'má e A 850,reepectivamente.
Monto n2 1 no total de 5 ponto . opreeentadoe.
wpwo IN 145.749 de 28 de Dezembro de 1962
Requerepte: CIBA SOCIETÉ AHONYME. Suíça
Privilágio de InvenOlot plionsg, TARA .4 FABRICA00 DM BISAZO.

1-rOcesso para a febricação de um biseso-coran
te livre de grupos, comunicando hid ro-solubilidnde, da fOrmula:
D

na qual Ri e A representam radicais do benzeno, que podem esta*
substituidos, 1 representa um átomo de oxigenio ou Um grupo al.
Coileno inferior ou um radical da fórmula;
V-

21-1112n-1
na qual n representa um 2itero inteiro de 1 a 5. B
rePresata..
um radical do benzeno ou um do naftaleno, no qual os grupos
azo eetão na p osição-1:4 em relação um ao outro e D represen-/
ta um radical do benzeno, que contem um grupo hidroxila na po/
sição-narecem relação ao grupo azo, caracterizado pelo fato -/
de se copular o diazo-composto de um amino-corante livre de ./
acidulados comunicando hidro-solubilidade, da fármula:
Mi ..S02 - X . A . NÁ
. N B NH
na qual Ri, X e A tem os significados dados acima e 33 represeà
taro um radical do benieno ou um net-tale/1o, no qual os grupos
amimo e grupoe Azo estão na posição-1:4 em relação uns aos ou.
• ros, com um hidroxibenzeno que copula na posição-para em re-OL
laço• ao grupo hidroxiln.
Reivindica-se a prioridade ao correspondente.
pedido depositado na Suíça ,em29 de Dezembro de 1961 e 9 de n2
vembro

PARNO Na k39.651 de 8 de Junho de 196,
Requerente: BADISCHE ANILIN
SODA- PAU= AKTIENGESELLSCHAFT
Yrivilágio de invenoZot "APERFEIÇOAMENTO
TeiCTAUS";

eivindicacães'

2 " X - A- NeN -

Ponto ne 1 do totel de 3 pontos apresentados,/

ALEMANHA.

CORANTES RIDNO-INSOLOVEISR

M SO

JL:ri!n, do 1971 2621

de 1962, sob os n 2 s. 15.173/61 e 13.114/62, respectiva.

mente
?ente n2 1 no total de 4 pontos apresentadoee
TERRO . N2 135.471 de 4 de janeiro de 1962./
Re querente: AMAD.ILV ROSSI & CIA./ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL.
7rivi1egio de Inve48o: DISPOSITIVO PARA REGUIAÇXO DA you PRIN,
CIPAL DE PERCUSSIN EM ARMAS DE CAÇA OU DE
PORTE QUE UTILIZAM MO-

LAS EM ESPIRAL./

Reivindieaçtes
.

Dispositivo para regulnoc da mola principta do pes
cusco, em armam de cnvs OU do pc:?te que ulinz molas em espi
ml. caeacorizado por um batente p erfurado. etravessadop:la

EM PROCESSO . NRA FABRICAI

Reivindicaeães
1-Ap erfeiçoamento em proc esso .para.fabricar laotamas
eiele contacto de partículas sdlidas de . um catalisador de doido foz.
:tdrico, doido bdrico, aqueAdas a uma temperatura na escala de 210a 450 2 0,. com oximas de ciclo alcanonas, tendo de 5 a 12 dtomos
. carbono, caradterizado pelo fato de se impactarem ou Projetarewas.
Cioloalcanona eximas, a .c onverter nas laotamas correspondentes, em.
formá de líquida sabre as partioulas quentes de catalisador
Reivindica-se a prioridade do correespondente pedid0
depositado na Alemanha
:
em 10 de Junho de 1361,sob,o na W62.856,
.Ponto na 1 no total de 2, pontos apresentadós.
TERMO Na 148.663 de 25 de abril,de 1963
Requerente: MOI= IKESAKT SX0 PAUL0
Yrivilígio

CABELOS"

de /avenço: 144PrarrICOAMENTó8 .U6 DISPOSITIvu J4n6 :ENRO
LO:a '
EIV1ADIOACCIE5

1, .Ap erfeiçoamentos em diapositivo para,enrclar
cabe/os, do tire
formado por uma baeta enrolada gilindri orhelicoidalmente, a revuath
da por teia de nylon og nateprial similar, eu ainda relve usuais eiov
lindros em tela, feitos em, material plEtstioo o11 outro,
caraoterizad9
por compreenderem essenoialmente uma esdra ollindrica, Peita de re
loa ou, fibras artificiais e gge tÇ introduzida no interior do dispoeg
tivo enrolador, ficando ge santa* 112 pau Cuide
ligariam% dfflaw
çadas pára fora do conjunto
Vont° na / do teta/ de 3 pontoe erresegtadef,

228 "1"
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TIRAM Ni 154.883 de 27 da 27 de novembro d51963./

TEPAO Ne 145.530 de 18 de dezembro do 1962./
Requerente: MONSlATO COMPÁNY./E.U.A.
Privilégio de Invinção:',YARDRIE DE SUJEIÇIO APERFEIÇOADO -.ARA BOBI
, NAS./
Reivindicaçãesi
1 - Mandril de aujeição aperfeiçoado para portar rotativomente uma bobina tubular, que comer:rende um membro receptor de
bobina adaptado para ser acionado, Uma pluralidade de elementos flexíveis portado., dispostos ao longo da extenaão e em térno do
referido membro receptor de bobina, servindo a referida plurolido:de de . elementos flexíviia para agarrar a referida bobina normalmon

Requerente: MEPINA A/A./SUCIA./
Modelo Industrial: NOVO MODELO DE MAQUINA DE COSTURA./
Reivindicaçãia.il
1 Novo modélo de máquina de costura, do tipo de "Braço livro",. aorncterizado pelo fato de.que o - mOntante, do fôrma -

tronco-priemdtica o secção retangular suporta um braço horizontal/
convencional, tombem, de iicção . retantolor e do parte aUperior,rubstancialmente r plana e borizontaluconquanto-de extremo, ligeiramente,-levantado é convexo em sentido 'tranaver.ar
A requerente reivindica a prioridade de correependento /
pedido depositado ' na Reportição de Patentes da Puis. •m .:28 d a maio de 1953, oob n R 99.440./
Ponto ne 1 do total de 6 ponto* aproi-iiiia../

te montada coaxialmente oa térno dos referidos elementoe',.:ixíveia
caracterizado pelo fato de que o* •lemento& flexível. projetam-se/
angularmente para fora, provenient..da periferia do referido mem .
bro receptor de bobina, * sendo de uma extensão tal que mune extra

'

Mida dea

livre. externa* ficam normalmente Circunscritas por um cir
nulo de um diâmetro maior que o diâmetro interno da referida bobiMa tubular./
A depositante reivindica a prioridade do correapondonta/
pedido, depositado ma kipertiçIi de 'atente. dos Istade. Unido: da
&adrice. de Norte, daa 18 de dezembro de 1961, sob o na 159.842./
tento me 1 do total de 5 ponto. :1*re:untados./

FIG.I.
TIRMO fiz 145.927 de 7 de janeiro de 1963
Requerente: 7101TIC1 INDUSTRIAL AAP LTDA. • SãO ?ADI,
Privilegio de Invento: "NOUS DISPOSIÇOES CONSTRUTIVAS PARÁ. ASCUlue
OPEAMiiiÁld
melou-ias ou SIMILARES"
BRIVINDICACCE5
1 - Novas disposiçOes construtivas para escudos ornamentais de v2
loulos ou iimiIarea, oaraoterizadas pelo fato de se apresentarem coma
tituida. por uma eepíoie de moldura metklioa com coRkiguração perima*
irai obedecendo à- ummotivo oraamental.qualquer, sendo que os bordosexterno:: da mesma encurvam-se para o lado interno e de modo a .prepor•
oionarem'superficie. com espessura relativa, nas anals achem-se r121.
demente engeztado. um par de pinos com rosca.
Ponto ne 1 do total de 3 pontos apresentado..

TERMO IN 154.177, de 30 de outubro de 1963
Requerente: MIGUEL ROMEU CUOCOLO e LEONC/0 AMANDO DEL CASTILHO-S.PADLO
Privilegio de Invençãt "UM PREPARADO PARA REVESTIMENTO E/OU PROTEÇXO
DE SUPARDICIES A SEREM PINTADAS E APLICAÇCES ANÁLOGAS"
nIVINDICACCE3
t -,"UM, PREPARADO PARA REVESTIMENW R/OU PROTEÇXO DE SUPERFíCIES
ln SEREM PINTADAS E APj . ICAÇOES ANÁLOGAS", caracterizado por ombinaçãoqualitativa e Quantitativa dos elementos
ÁLCOOL POLIVINIL/C0
ACETATO DE POLIVINILA

GLICERINA
ILCOOL,DUTILICO
IGUA DESTILADA

1"IRMO Ne 153.287 de 2 de outubro de 1963.1
15%
1%

6%
75r

com propriedade de se oferecer em estado liquido e, quando aplicado sobre uma superfície, aderir-se a esta, fo:;.!.eu. uma p elícula Consist e nte

•histiee e i'il f ilmente removSvel.

%ice ponto a p resentado•

Requerente: DRAGOMIR VUOJICIC./ARGENTIRA./
Privilégio de Invenção: PROCESSO PARA FABRICAR CORTINAS, TAPETES,
VELUDOS, .TECIDOS FELPUDOS OU SEMELHANTES. 001iDOS E; PRODUTO R2
RULTANTL
J/eivindicaaes.,
1 . Processo para fabricar cortinam, tapete., VelltdOil"
tecidos felpudos ou semelhantes, colados a produto resultante,
dito processo caracterizado pelo tato de compreender ma aeguintem/
etapas: fazer colocar por baixo da boca de emersa de Um dispo •
altivo de alimentação de uma Grande quaitidade de fibras ou fiem

Tí:n,e,.-feira 1

0VAL (:oo 12)

Compridos, uma tela na qual, pelo manos, a zona que enfrenta a citada beca estd.constitufda por um material adesivo; ,em seguida unir os aludido ibras ou fioa ao mencionado material adesivo;:cortá-los a uma determinada distancia da auperficie externa do precitodo material adesivo: e repetir a opereeão indefinidamente.,
Ponto na 1 do total de 11 pontos aureeentedos./
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dando um conjunto de engate tarmico pré-ca/thrado, caracterizada
por ter um membro do desengate mével montado inclinadauente numa/
axasição salta e tendo um rebOrde de' engate e um apoie cem amare loção espacial fixa pré-determinada;

um membro engatador termica
mente deformável tendo um detentor de engate e uma porção posicio.
nadara pré-,-.eterminads sujeito a mudar da tamanho quando aquecido.

Mecanismos acatando o dito membro engatadar cem o detentor, enge tendo o rebardo e a porio posicionadora em justeposição com o apoio. Mecanismos áláaticos eagrenando a parco poeicionadora para/
inclinar a membro engatador com o detentor, engatando e rebOrdo e
a aorço posicionadora.ea inata posição para inálinar o membro engatador na posição./
URMO Na 153.858 da 18 de outubro da 1963
Requerente:. KAWASANI STEEL CORPORATION . - JAPIC
Privi14gio de Invenção "PROCESSO PARA PRODUZIR I.Ral CUAPA CU VIU DE AÇO 1
FERVESCENTE, LAMINADO

FRIO REM COMO A RESPECTIVA CHAPA OU TIRA DE AÇO"

A requerente reivindica as:p rioridades doe corresponde:1 tez pedidos, deposiaada na Repartigão de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte em, 2 de janeiro de 1963, sob o na 248.923,
Ponto na 1 do total de 10 pontos epreeOntados./

REIVInDICACORS

FlG.4

-

Um processo acra produzir uma chapa matiza de aio efervescent
laminado 'a frlo, apresentando pro p
riedade de não envelliecamenao a superioa
Capacidade de repuxamento a fundo, caracterizado por compreender as opera

~4~

Oes de: prover um aço fundido contendo da 0,020-0,150% de carbono, de 0,150:0„60% de mangaraIs, menos do 0,0/0% de faisforea a restante sendo essencialmente ferro; adicionar ao, dito aço fundida taisforo e pela menos u/
elemento selecionado do grupo consistindo de antima:nio,aismuto, niObio e
chumbo de modo a produzir Um aio efervescente, contendo fSsforo ou uma proporção de 0,010-0,0405 e pelo menos um elemento selecionado do dito grupo, em una 'proporção de 0,003-0,050h formar una chapa ou. tira de açoefervescente por meio de lamineção a quente e; a frio; e submeter adita a
chapa ou tira, laminado a frio, e uma descarburação e desnitretaqão por- o
recozimento para reduzir o teor de earboao a monas da Nozog e p de natro to
gaio a menos de 0,0025%..
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depy
titado na Repartição de Patentes do Japão, em 19 de outub,a0 de1962,
sob
n o 1962 sob n 2 46.726.
Ponto n o ido total de 6. poodaaa apresentados.
TERMO N't 155.163 da 5 de dezembrode 1963./
Requerente; FMAVIO TORESC RIBS= DE CAS TRO./RSTADa 1.5. WARARARA./
Privilégio da Invonaão; NOVO PROCESCO DILPRODUZIR LAMINADOS, PAR -

RAS OU VEIGALWaS, PARA CONCRETO ARMADO OU PEOTHEDIDO,,
RoivindicaçOu.
- Sova processo da produzir laminados, barras on ver galhoe peca concreto armada ou protendido, meia particularmente /
os destinada a serem submetidos aula coalescidos proceasos de en .0ruamento, e specialmente pela releia/nação frio, combinada ou não
com trefilogom a laminados, barram ou. vergar:cães assam produzidos,
.caracterizado por ser inserido na periferia dos referidoa lamina dos, barrae ou verga/125as, da quaisquer oeçães, minateculao cavidades ou protuberenciaa, totalmente esperadas umas das outras, uni formeMente ou não disseminadas,/
Ponto na / do total de

5

pontes apreaantados,'

TERMO Na 155.911 de 7 de janeira de 1964.1
Requerente: PMC CWORATICUMULA./
Privilalaio de Inveneici APARELHO PAHA umiçÃo QTICA Maa CARAaTR

RISTICIa

AraPrgaien0 DR RODAS./

•

Reivindicacãeear
1 - Um aparelho ético de alinhameato de rodas, caracterizado por tu. projetor para emitir um raio de luz incluindo uma
porção de feixe principal e duas porçães de feixes da referencia,
respectivamente espaçadas do feixe principal em planes separados
intersectando o feixe principal; uma estante da espelho incluindc
um primeiro e spelho p lano :tentado na mesma e ca p az de ser /econ.
zado o projetado feixe principal lateralmente ao longo de um trajeto perpendicular ao feixe projetado; e segundo e terceiro espelhes planos montados na referida estante em predeterminada orien.
tação relativa ao primeira napelho e capazes de serem posiciona •
doa para respectivamente interceptar um dos mencionados feixes dl
referencia a refletir o faixe no sentido do reaerido projetor./
A reqoarente reivindica a prioridade do correspondente/
pedido depositado na Repartição da ?atentes doa aeaados Unidos da
Amárica, em ° de janeiro de 1963, sob na 250.11t
Ponto na 1 do total de 11 pontos apresentados./

F I G .1

Fl G .1 d

C

c

11
1
P ERMO Na 155.573 de 20 de dezembro de 1963.,
Requerente: . GENERAL ELECTRIC COMPANYa/E.U.A./
Priviléaio de. Invenção: APERFEIÇOAMENTO EM ENGATE TERaOSTAa1C0./

Reivindicaçãoo./
1 . UM aperfeiçoamento em engate la2rmostatir,ea comprcena.

-":11-7,"
2L' (122 252 ,1

F.3

26:0 1- ra-:"e;i a 1

OF:CIAL.

TtRMO Ne 157.641 d 17 el e çt,;!rçà d e 19Lt.1
Requerente: ORLANDO DE ANDNADE./SÃO PAULO,/
Modelo Industrial: NOVO TIPO DE CORTADEIRA PARA PLANTAS E FRIVAAS.

Junho de 1971

(Seção III)

Sidd4da de 38 do te241 64,;19romur
Requerente/ 'IAM m0RANàled0 344~,/
:p14efftào de uv.nOot YffilomMuRA P emmewp.
5~0

Reividutie~

Reivindicreed
1 — Novo tipo de cortadeira para plantaa 6 frutas, cara

torizada por se formar de dois suportou de chnpa, fixos no encaixe
do cabo da cortadeira, e tendo na parte superior duas facas móveis
em forma de bicos que se tocam, cedia uma delas com mola de retOrno
de forma que asfacen

se abrem para dentro do suporte , dando passa

vem ao remo a ser cortato, e logo em seguida se fecham, automática
Menta, por fOrça das molas, assim prendendo o ramo a ser cortado./

Vnico ponto apresentado./

k Uma Sehadura do beirado, Oe tapo qns oomRasead&W
Dea#0- Pertados do ferrolho cede ama trava de 000110.00 1 doê
"'lede o 091aaaida do farrolho 4 oonatt4teldo por wt eixo g" pari
maios de aoionmaento. manual watt linodo atei pinhão qme emgreo
Ma coa a oauda devoremaileinapreviata para o ilfarld0 ferrolhop
oaracterizada porque o eixo oonatitutivo do comando do ferrolho/1
apresenta Una pluralidade de pinos qme, projetados radialmente '4.1
na qaalidide de esperas, achem-me di ppeetos cá combinaglo eón ar'
respectivas cavidades prtviatas para a trava de combinação non
oionade, sendo n Jargão, do oitado eixo de comando menor dó qae.
a soma das seoçãola oorreapondantee zoa pinos superas; rondo a rt
ferida trava de combinação oonetituida mediante pelo mansa um je.
ao do faixai qua, dotados doe reapectivoie meies da comando dispo
toe 47ftariOnaIndia em releoão ao corpo portador, são providos de
membros de trava reapactivamomell lipadoa a eles, fadam dos
audio membros 4 provido do multdpias cavidade, em oombinação cote
o. rafai-14*a pinos espargia, represontamda uma da ditas oavidadam
de cada membro de trava uma abaetara de eaoape, que, correapon
'dama° b 00,Oiall eao de libertara, taipas de permitir delaloaameno
toa anoularina do eixo de oomando do /arrolho; alando ainda lata
limo demlOodvai &Malmente, oeineddindo um doa limites deste cult
ao linear ama a diapoeição doa pinos *opera* dentro das aludidas
oavidadee de trava, enquanto 4ffil no limi t e oposto ' do almeao curso
eu pinoa ne acham diepostos dontro Mo uma concavidade que, dotada ds um meibro de retenção lixo em ralação co corpo .portador,
(popa: de inpirddm doelocamoatea oreeimws de .11~ de amando do

Junho de 1964.
TERMO Ni 160.129 de ,18'de
•
Requerente' WiLANESE CORPORATION OF AVERICA -E.U.A.
2rivi14gi0 de Invençãot "PROCESSO DE PRODUCX0 DE SM 10/Manno
33TÁVEL TENDO. GRUPOS OXIMETIIENICOS RECORRENTES SUOESSIVAMEN.

dOrrolhed
Ponto na 1 do total do 0 pomes* apoomostiodiow./

'TE DISPERSOS COM onurOs commouÉRIdds miúmEnÚs".
ReivindicaOlSes

processo de produção de um polímero eatível
grupoa
•ximetildnicol
z000rrentea'auceeeivame nta dispersos
tendo
1-tia

em grupos oomonoméricoe divalentes, oaraoterizado por oompreen.
der a reação de uma mistura gaseiforme de fórma1d4i4o ciai um no.
atontem°, numa zona de reaçãor na presença de um catalisador ou,
titnioo, para produzir um polímero da,alto páso Moleoular am coa
tato com n dita mistura gaeeiformero dito amontoar* tendo 4to.
mos de carbono adjacente. e sendo capaz de cáolimerização com formaldeldo, na presença do dito catalisador. oatitnioo e a dita mistura contendo de 0,01 a 10 jaca de Comonãmero por mel de for

1111~~
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hurfio,

Maldsidet

deivindica-ae a prioridade do correspondente pedi;
da danositade no. É.U.Á. em 24 de Junho de 1961,eob.o ni 289817.
de 1; pontos apreaentedos,
I'ont0 nP 3. no

-..o-

•
13.

TERMO Ne 157.802 de 23 da março de 1964.1
Requerente: ARENCO AKTIEBOLAG./WEC/A.1
2rivilágio de Invençâot MAWILA PARA TRIDHAR RUMO E SEPARAR O PU
MO TRILHADO./
XSIZill,110áÃsaj
1. - Máquina para trilhar fOlhas . ue fumo e separar o Tu .
mo trilhado, compreendendo uma cWmara do trilhar com uma abertura/
para receber as rólhaa de fumo, em cuja câmara está montado

uai tal

bor de corto á cuja câmara está ligada &travei., de abertura de saj.
da com grade, diretamente a uma câmara separadora deritro da CrIal
ar circula em sentido ascendente levando ou podaços de falhas
fumo mais leves. caracterizada pelo fate que os tambores de

df

eor;tçV

Trça-fdra 1
-

D:ÁR:0 C'ECIAL (Setlro iH)

Xicam presoe a um eixo vertical Propulsionado, -j-que a câmara se paradora inclui o espaço anulem que fica entre a abertura da grade
de saída e uma caixa externa subetancialmente tubular que encerre/
a câmara de trilhar; cujo eepaco abrange toda ou quase toda e pe
rifaria da câmara de trilhar./
A requerente reivindica a prioridade do correspondente /
peatdo depositado na Repartição de Patentes da Suécia. em 16 de
maio de 1963, sob n2 5.419./
Ponto no 1 do total de 6 pontoe apresentados./

Junho

de 1971 2631'

160.376 de 25 de junho de 19S4
Requerente:. FORD,MOTOR COMPANY - E.U.A
Privilégio de Invenção: "PROCESSO TARA RETW/MMTO 21111100 DE 0DJ2T08

Tint

Wa

COM UM FORMADOR DE PELICULA OF.GINICAH

5

UIV/NDI0ACCIE5

Procesed para revestir objetos e14tricalftente coo usuforoadOr
de película orginica, que é disperso em um banho aquoso e que sstd
. 1 -,

gado com o polo negativo de uma fonte de corrente contínua, enquanto os
objetos ligados oom o polo positivo mão suspensos de 'um dic p ositivo •••••
transportador em maneira isolada, caracte plaado pelo Pite l ds Ia" Nua ..**
dos objetos pendentes do dispositivo ' transportador Rir carregado ant.eali
de sua entrada no banho atravee de una mona paraiftedir o idolamonto Re!
objeto contra o diapoeitivo transportador ligado a terra, • ser Usada
um: aerrente que flui entre um objeto e o dispOsitivo transportador Pia,
ra. operar um einal de aviso quando' í excedido un. determinado valere
'
Reivindica-a. a pritridado ao Correepondente redito, depositailt
nos E.U.A. em 1 de julhb de 1963 •ob ri 291.743.
Ponto ns 1 do total,dt '4, pontoe apresentados*

t.p.mo N2

159.796 de 5 de junho de 1964
Requerente: AAGE MOUSTGAARD - FINI1NDIA
Privilégio de Invenção: *ARRANJO PARA TRA1ORE9
'REIVINDICACCES,

Arranjo para tratores, consistindo de uai armagab suportadoxa
que, na poeição de tranSporte, fica suepsnea em baixo do cheeei do tra
tor e na posição de trabalho IS capas de levantar .o trator em poeição tal que as rodas do trator não tocam O chão, pelo que, o trator pode gi
'ror em volta de . ui ponto de ap8io vertical leVado pela armação ,' carece.
terizado pelo fato de que o arranjo compreende elementos de °pernão.por meio dos quaie ao rodas traseiras do trator podem e'er. levantadae e:
relação à armação suportadora enquanto o trator cate( sendo girado em ir
tórno das rodas dianteirae, pelo que a parte dianteira da •uperficie -

de contato da armação suportadora é levada a enconstar no solo antee
do restante de suas peças, tendo lugar, este contato adiante da vei-ti nal geométrica que passa pelo centro de gravidade do trator, de modo tua o trator se inclina em tórno da parte dianteira dá euperficie de
eontato vindo a d' escançar totalmente sóbre a armação auportadora, fi
eando as rodas dianteiras do 'trator, .durante o movimento de inclina-.
ção, fora de contato com o solo.
Reivindica-se a prioridade do corresponden'te'pedido depositado ta Suécia de 5 de junho de 1953, oob na 6220.
Ponto n2 1 do total de 18 pontos apresentados.

Ttnso Na 158.283 de g de abril de 1984
Requerente, LUIZ CANDIOTTO SICO.PAULO
Privilégio de Invenção: "ORIGINAL g iro Da LADRILHO Da 330~1110
REIVINDICACORS

N. e Original tipo de la drilho ..da . borracta, caraetetleato
meamo ser conetituido essencialmente de borracha •caillgth.
Ponto n2 1 a. total de 3 pontoe apreeentadoe.

5:1(7.1
TERMO N2 161.309 de 31 de Julho de 1964.
Requerente: SANDOZ PATZUS ITD.-Canadd
PriVilégio de Invenção; "PROCESSO DE TINGIMENTO OU DE ESTAL
PAGEM DO COURO",
-ReivindiCacãeG,

Processo de tingimento ou estampagem do couro,/
que coneiste em impregnar o couro com uma preparação tintori.. j
al, que possua um pR entre 7 e 10, e, de Prgerincia, 7,5 o .1
9,5 e que contenha; a) ua ,trante, b) dgua,c) sal hidrossolli.
vel de Um ócio graxo de Peso' molecular tateado d) glicoie
mono-alcoolicos, glicois polialco61icos e acua iteres • íter45/
e) feriais polioxitilados numa concentração.de 50 gr por Mus)
de preparação tintorial e eX bidrocarbonstOe saturados 14gdoR
1-

Reivindica-se a prioridade Ao correapondente pedi.. •
Agdeto de 1 963~ 26 69 N9290 99
1964 e em 13 de Abril de 1964.
do depositado na Suíça em 2 de

Ponto n2 1 no total de 11 pontoe REFIAdata229

CFSCIA!...

' 2632 Tèrca-fel:a
22Rmo Ne 191.972 f!a 10 de agOato de 1967./
Requerente: WALCAR-INDUS.TRIA E CONEPCIO WDA./r,STADO DA FARIA.
Mdelo Industrial: NOVO M0D2i0 DE 00JUNTO ESTOIADO./
•
Reivindicas-Lã „7
,1 NOvo modeló de conjunto estofado, que 4 campoeto f
3)or um aofd-cama e dlias poltronas, caracterizado por compreen
aer inicialmente o fato de cada qual, Aer formado a partir de
Unia armação em U, a qual tem o seu ramo maior e central, em for
'xoto retangular, e Obre o qual é aplicado o micósto e assento/
.cada . qual tendo o formato.priamático retangular, de pequena
tura e ambos sendo reliestidos em couro, ou outro material ode
quedo qualquer, com as suas superfícies externas sendo dotadas/
inteiramente de pequenas áreas retangulares, as quais são for...
'aladas por pontos reentrantes, e por delgados sulcos, dispostoo/
em g entia° hOrizontal e vertical, cruzando-se entre Bi; e por
Sua vez, os ramos menores e extremos da armação em U, apreeen tendo cada qual t uma placa retangular, a qual é igualmente re
vestida em . couro, ou outro material ddequado qualquer, dita pin
ca recebendo tanto na sua borda superior, como ra inferior, caio
toneiraa externas em l,, de efeito decbrativo, sendo que, as can
toneiras inferiores tem os seus ramos horizontais, maiores, a
mos quaia'são aplicados os pés, do conjunto, os quais apresem
'tam-ae retilíneos, com secção transversal quadrangularre final
laente, a armação em II de cada poltrona, sendo provida em sua
parte pOsterior de uma haste transversal, fixada entre as pia
este, e próxima as bordas livres superiores das mesmas, dita
9liste tendo funçãO de apóio para o encOsto; tudo subetancialmem
;.te como asecrito e ilustrado nos deaenhoa anexos./
rrnico noto apresentado./

(Ce-:: o CI)
...

_

_

•-

t podem ser substituidos aiteriorment e e conter sais adicionados por •
cona ansação. •
F inalmente a requerente reivindica, a prioridade do correspondem.
te pedido depositado na Repartição de Patentes da Suíça. as 20 de julho
de 1960, sob n o 8.307/60.
Ponto nel do total de 4 pontos apresentadoa.
TEhM0 N 2 116.205 de 13 de janeiro de 196c
Requerente: TEXTRON EEC. - E.0
Privilégio de Invenção: "INSTRUMENTO DE ESCREVER
CO E PROCESSO DE SUA FABRICAÇW

PARA cANRTA-TINTEI

REIVINDICAOME:,

Instrumento de escrever para caneta-tinteiro caraoterizs
co pelo fato de compreender um tambor, um reservatório no interior..
desse tambor, e .um bico de pena. insertado na superficie externa do
referido tambor e formando uma parte integrante do mesmo, avançando
mencionado bico na parte dianteira do citado tambor e terminando.
ruma
ponta de escrever disposta para comunicação com o referido
ep
-

2

eervatório.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depolitÂ
do nos E.U.A. em 27 de agosto de 1959 sob nçt 836.384.
Ponto no 1 do total de 14 pontos apresentados-

TERMO N o 132.807 do 13 do setembro de 1356..y
Requerente: CENTRE DE RECHERCHES DE PONT-A-MOUSSON./FRANÇA,/
Privildgio de Invenção: PROCESSO E DISPOSITIVO APERFEIÇOADOS

•.•; ••n
4 -

•

DF/

U NDIÇXO DE FERRO POR CENTRIFUG410./

Reivindicaçães.,

1 - Processo aperfeiçoado de fundição de ferro por cena
SURRO NA 130499 de 19 de julho . de 1961
sufy
Nquerenies J.% GEIO
,sivilisio de Invenção' PROCESSO Dk PRODUZIR CORANTES DA SAME DIOELZIXCA"

•

peIvidincic(dig
2. Processo de produzir corantes dio gasinicos, caracterizado peão fato de que Z'mol de una 3..amin p-feni1.-cetona que em pelo menos uma.
wosigão orto com relação ao grupo omino ou nio substituida ou con4teu
grupo hidroxi.ou eter, são condensados com halogeno . anilo e pelo fa.

trifugação, caracterizado por consistir em incorporar ao forro
fundido líquido um.produto grafitizanto, como ferrossilleio, nu,
ponto do trajeto seguido pelo mesmo, entre a concha de fundi-0/
G a coquilha rotativa, o mais porto Possível desta 61tinia./.
A d'epositante reivindica a prioridade do correspondem.
podido
depositado na Repartiçlo de Patentes da Yrança, em 1%
te
de setembro do 1965, sob nt 31.300.,
*Conto na 1 do-tota1 do 7 pontos curem-banca.:

.to de que o produto da condensação transformado, sob condicaes fecha.
Ouse do anol. ' _N000mpoatoa da afana geral I

(I)

QE oallazapresanta. v.d resto hidrocarboneto, eventualmente ainda suba
toldo e Tal significa halogãnio,.e onde e.!

PREÇO ou

_
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