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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Maélo industrial deferido •
Nç 691.831 - Nailotex S. A. Tece.agela e Cenfecções. - (iiequite-se,
Irra S. A. Ind de Produtos Reli- -.ene° em visa o elle uispõe o arti- N9 177.203 - Orieinel configuranaeos A li merticies (tn'er da maice go 99 do ie3ç do C. P. I.).
çao Cui,solecto de calçados, sandaeas
Ereei.ce látice termo n G21.15) Tomo
e coe.elatos - Ancora enctustria
seal ce'eltn r de...emacem de arquivamer
Comercio etc:a. - vont exclui-tia uu
to, baia o fim cie ser a preciada a Eeponto no 3.
tição oe transf. oe ta. 7. o tra Derme SECRETARIA DE PATENTES
N 9 153.366 - Nôvc modelo de cha.
a. A. Produtos Alimentícios.
De / de ;unhe de 1971
ve Ele,rica - indasr ria Panam S. A.
de ielatLrial Eletrico - Com excluExigências
Notificaçdo
sao do ponto no 2.
Sudeste S. /1. Corréecto e Eme
Ficam noti:Icados os interessados
Privilégio de invençáo indeferido
(titia- ar da marca Sudeste tênno número 63&479. cum p ia o a.t. .3 abaixo relacionados paia efetu,rem,
No 159.53 - Ape.feteoamentus em
bem e-mo a sua insericet ne C. G.C.. dentro 0.--• ses2enta (60 dias. o rebem como sua i neerieão no .1..dc. coihimee te. no n'ner Bresol S. A. eroeesso para a p.o eizçáo de este.es
(Pescam:ia° 4R5 N - Torno se efeitc Ja eeteibutego finai devicie e ele te- arilicos a partir ue acictos carbox.O . deepanho de arquivamento.
teime:ta anuidade, cujo liccs carbo elencos
ativa
otenein eche
tado Werke Witten tiM1313
coinnenene " deeeeá se.
indeleacto
o .I.Nra. dentre do mesmo Prezo, a pot haver anieriori ciacies espec.f.cav
tim de eerrru ir 'a eeeedigao da com- citadas em felhas r úmeros 31 e
Unidade de Comunicações
al(m de outras coneiderações técni• te'
c^ ete reterte.
cas em falhas números, respee*ivaExp ed'ente de 1 de Junho de 1971.
me e te 40, 44 e 61.
Privilégio de invendo deferido
Diversos

nn•n•n•n••••••n

Prorrogue-se
'orar& Manda .4, 9 Prorrogar o:Processos abaixo mencionados:
an 519 - Ind. Parmacéutice
33aeai Ltda.
Ne 04.371 - Siemene Aktiengesellsehaft.
N., 02.428 - Sinalco Aktiengesellschaft.
No 94.115 - Ind. de Pape de Arte
José T-cherle n553, 8. A.
1" M .515 -= Abrahain Salomon poptanek.
le9 05.441 -- Cerâmica Sanite'ria
Porvee • •e 8. A.
149 05. e4e
poe-44ie. ts,, A Cerâmice Sanitárie
N 9 85 5Re
Erva Haus Beeker.
349 05.571 - Lorena() Loranzettl.

SECnETAPIA DE MARCAS
Exnerd .ete de 1 de pinho de 19-1.
It4.51n - A. Sacennakrit de ele
fA r nuive.se. te/Nd- em'*ata 0 (41''
dletatie o art. 99 2 2 9 do C. P. 1.).
Iff, 53..882 0:9mica
reuet Ltda. - taramve.se. tendo euviete. o mie dispõe o art. 92 e 2 9 do
C. P. I ).
3,79 013.027 - rrancisco Pealo 4m-toe(Aeoutve-se, tene em %Mita
o 0141,d dispõe O art. in) do P de
C.

d.).

- Kengce He'mets Li
. - (Arenive-se. tendo em
vista oe que _dispõe o art. 99 do e 30
do C. R. 1.),

IV 163.008 -- Composições deterW 100.597 -- aree-eico-amentos em -gentes de es umaçâo controlada, ,ara
procesr e e estufa d encurvar fo5:hes ^ervi
eo pesede te, lgate Paln,nlise
de livro - nele endlistriee Inc. - Indeferl ice os 14
Com exclusee rI ns nontos earacter's- Company
receies tecricos em o iloos (te inibas
tices ris. • e 8.
núm eros respectivamente, 66 e 6'i
N? 106.428 - P.1)P p n g (1, n urnees- 82, 89 e 98, cujos argumentos são
30 para P eleldieeOn extrativa - bastante conclusivos;
Univer- e l Ou Products Company.
N9 163.009 Canposicões deterNo - Processe tiara a Po- gentes de serviço peeado, de espamalimerização de moreemeros mirim çãc, controlada de oesmanchamenro
polaree - The B. 5'. Ciloodri eh Com- ,rápido de espuma - Colgate Palmolive Company - Indeferido, lace
• rlY •
pareeeres emitidos em l Alhas nurnr'sq I ø ngi- os
N9 110.322 meros resnectlyamenIe, 76 e 71 86,
mento difereecie l de misturas de fi- 93 e 98, cujos argumentos são bem
bras enn ,i .eindo dt e de te:arme- cormaisivos, ,,ecnicamente.
ros de acrilenite ll a - Momento
N2 113.244 -- Azerfeiçoado pertenCompany.
ce tubular soldadado, para cana”zaN 9 111.39^ - Más:min a de molde- ções de alta pressão, em particular.
gem para furiclicãe e processo de 4 e erande dl'e metro - J. M.
modacern - ahes Shevrin Will1911V e melete eedeeeridn ter,r^tlirntIV
do em vista o art. 8 0 alínea e do
Lecunado de lençol Derreto-lei no 1.005 de 21-10-69
No 111.911
de vidro ou materW similar - 'lhe No 125.013 -- Ape v ieionamen u e em
Dour ch emical Company
aquecedores elétrico ,:ao leave1 em
No 160.123 - more b e te- bide, torneieas e chuvei ros - Wilayr
rias - fasmrt Sociedad Anonima Pill i ettaz - Indeferido, tendo em
I vista es e e terienidades citadas no
Cerne-ciai
No 154.259 - Máeulea de proces- exame técnico.
samento contínuo tara menutelmear No 151.057 - Ape rfeiçoamentos no
cig arros - American Machine et sistema de suspensã o e amortecimenFolmar - Company.
to nplicável a rodes e similares Pinto
NQ. 153.395 - Aplicam:ir de líqu i •oãn Emenesio
usa. COITI P T^'Rl e-dosucrem tee de em' fle te n arr . Re e eeee e, do
Incluso' e{atra - Com exclustio ao Decreto lei n9 1:005 de 21-10-69.
ponto no 2.
IV 152.300 - P.o..esse rara r-eaniN, 174.334 - ADe.zetuvamentos em clic.onar impulsor de partida ar Ne:ou reiativos a demi/anos var iável - culos ern gerei - ii:ugetSio Oesp
rotto - Indeferido, tendo em vista
..ãosias Araujo de A aletria

o art. 8Q alínea c, do Decreto-lei
nQ 1.005 de 21-10-69.

1. 0 153.033 - 0.1ginal capa metálica
oara cobrir botijões de gás Nicole
N'gro Neto. - Indeferido, tendo em
vista o art. 89 alínea e do Decreto
no 1.005 de 21-10 €9.
N9 153.714 - Trava de segurança
ema auto veículos - RO .A 3rto Heise
Lima. - Indeferido por contrariar
• ces oeo 1:o ar:. 5o do Decreto lei
n9 1.005 de 21-1049.
N o 155.635 - Nceen interrupter elétrico. - Lucio de Andrade Marcon- Indeferido' tendo em vista o
ate. ane ee e, do Decreto-lei liúme:o 1.065 cie 21-10•09.
No 155.3E8 - Aperfeiçoamentos intraduzidos em dispesições censtruti-'
vas anlicáveS em dtsjuntor anipolar.
- Schorch S. A. Inda. Elétricas. tndeferido ,tendo em vista o art. 80
elínee e do Decreto-lei n9 1.005 de
21-10-69.
N 2 156.615
Núcleos de ferro
Hitachi, Litansformadores.
inited. - Indeferido tenda em vista
n art. 8 9 alinee e, do ')ereto-lei numero 1.005 de 21-10-63.
1- 9 156.734 - Ge erala de bo'iche
enetál ica. - Netlar dl Lead Company.
- Indeferiri n, ele e eerlo com o artigo
elie ee. e do CPI.
N9 174,527 - Neva e original casa
e're +frie . - Júlio Gonzalez. - Indeferido.
N9 156.840 - Aperfeiçoamento
•
ido nn sistema d e nronuleão ele
•
- Te•Aefeeirlo, tendo em vista
• ert.
elinea e r1 ^ llecreto-lei número 1.005 de 21-10-69.
" 9 157.127 -- Nova apresentecãe de
-,ranebete s para montagens de pisos
e eseoe'le ne , - Esouarirlas Me`álleas
"Persee tte Ltda. - Indeferi do, tendo
• v'&-e, ext. 8 0 ellnee e. dó Dereto-lei n9 1.005 de 21-1049.
te? 157.260 - Dispcs'tivo enti-ofus^al•te bera autey eículos em geral. -In,leeerido face
c'emehi Shimatai .
à anteelmidade apresentada.
N9 157.978 - Novo modelo de chave
intetruatore; -^ra bateria - Imeprel
Ind Metalúrgica de Prec ise, Ltda.
- -7rndeferido tendo em vista o art. 8o
alínea e, do Decreto-lei n9 1.005 de
21-' 9-5.
1.1 9 15e.074 - Nova dispOSid •I Em,
'nterruptor para cerrente elétrlca.
nerelea'ica - :rivieferldo tendo
era v'ete o S"t 89 alínea e. da Decreto lei n° 1.005 de 21-10-69.
N9 159.570 - Novo processo de e'rolamento manual em motores de dí"erno. - Eugênio :eas p aretto. Inde ferido, tendo em vista o art.
""-^ n e do Decreto-lei n9 1.005 de
21-10-69.
149 160.350 - Original esguicho de
água adaptável a escovas de dentes.
- Mitsuo Oshiro. -- Indeferido, tende
em vista as anterioridades entradas.
No 160.'737 - Processo e equipa -
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1) o expediente aus repartiçoes,
publicas, destinado à publicação,
será recebido nu Seção de Comu11 'v;ões até as 17 'horas O atena ,-nento do público pela Seção de
Redrieão será de 12 as 18 horas

DiARIO

(Sec,ão III)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
OIRETOR-GERAL

aaUs para priblicaçao,

ALBERTO DE BRUTO PEREIRA

2vctameatedittent:cados, deverão
s',rr datilogralcdos diretamente, en
' ei;p,::.ço dois, em papel acetinado CHEFE DO SERVIÇO CE PUBLICAÇÕES
CHEFEOA EICÇÃO DE REDAÇÃO
01 apercaminhaelo, medindo 22x33
J.
6.
DE
ALMEIDA
CARI%
EIRO
FLCRIANO GUIMARÃES
centímetros, a:m. emendas oa rasuras que d,V'icuitera a sua compreens:',;'o, em cepecial quando conDIARIO OFICIAL
tiverem tabelas.
SEÇÃO .

Serão admitidas cópias em tinta
prèta e indelével a critério do
D I N.
3) As reclamações

perizn‘mites

a matéria retribuída, nJs casos de

• érro ou omissão, serão encaminhad•s. por escrito,á Seção da Redação até a quinto dia útil subsequente à pub2leaç1a.

ai

, •

Seção d• putséhcleteulea 00, cioepodhanto do DeOd'ét. um•MO

Nacional do Propriedade Industriai dO halr41•t•r10
da indemtrIte• do Comércio.

fmr(t,,,t, net, ot orlas a Cíptrtan tnte de inifiritnse Nacional

(atestai/1

Junho de 1971
cheque ox nate postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.
6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por esse
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Eviprêsa 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
Empresa Brasileira de Correios e
Telegrafas em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevaçtio de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoim,évio, aos assinantes.

ASSINATURAS

cf) Os prazos da assinatura poderão, ser semestral ou anual e se
iniciarão sempre no primeiro dia
4) As assinaturras serão toma,,„ , útil da mês subseqüente. O pedido
das no D 1 N O tratuporte por Semestre
Cr$ 30,00 Semestre
Cr$
‘4,a0 de porte aéreo poderei ser mensal,
via aérea serd contratado separasemestral ou anual. O prazo das
damente CO77/ a Delegacia' eict Em- Ano ..
Cr$ 60,00 Ana
.451)0 assinatures para o Exterior é sópresa Brasileira de CO2'reioa e TeExterior
tzte,'tor
mente anual e não haverei trenslegrafes em Brasília Esta poderá'
por ria aéreg.
se encarregar também de eneanzi- Ana watae...wa...0,114..1114.0 Cr$ 65,00[Ano
•.a a a a .....• • ••Cr$ 50,00 porte
tzhar o pedido de assinatura ao
91, A. renovação devera ser 30D .1 .N
N. Neste casa„ o assinante diPORTE: URSO
liettada cem antecedéricia de 30
rigirá ao D.1..N o pedido de assidias do vencimento, da assinatura
natura e o pagamento da varo), „
Cr$ 204,00 e do porte aéreo. Vencidas, sereia
correspondente. na forma do iteml"'"a' ..01 I7,001 Semestral Cr$ 122,0,01 Anadl
suspensos independentemente de
seguinte'.
N'EMBRO AVULSO
aviso-prévio.
O
preço
do
número
avulso
figura
na
ultima
página
de
cada
5) A remessa ae varares para
10) Para receberem ot supleexemplar
assincttura, que serei acompanhada
mentos às edições dos &pisos ofi- O preço do ez:emplar atrasada será acresezdo de as 6114
de esclarecimentos quanto à sua
cial-s. os assinantes deverdo
aplicação, será feita sómente por se elo mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano se de anos anteriores.
no ato da as. s"inaturo.
REPARTIORS E PARTICULARES

I

FUNCIO.NARIOS

menta para a Fabricação de Substân- N 9 ei3.572 . - Preces.so de Faári2GL- ' cria de Matais de. Aça Onda Ltda.
N 9 18G.978 - Motor elétrico aciocias Abrasivas e Produtos Resultan- , çaaa de Brineuedas ou Peças Indus- - Indeferido era faca do art. 39 nado por fluxo magnético - Drototes - Abilia Fernandes - Indeferido, n trials p.ermaineo a colocação de alínea c do
veo Mattiali - (Indeferido em face
tendo em vista o art. 8 9 , alínea e 'Partes ou Peças em seu Interior aco
da art. 8" alínea c do c.p.r3.
Ne
177.195
Aranlaa
ou
reiandril
no C. P. I.
Errichi Arnemiya, Talcaant Ameexpansor
coadjuvante
de
colocação
e
N 9 187.309 - Aperfeiçoamento em
miya e Aldia Annemiaa Telefaride
N 9 161.32g - Aperfeiçoamentos em em
retirada de- pneumática da. maquina quebra jatos abrizador - Elisa de
face
do
art.
r
aliara
'e"
da
CPI.
Amortecedores Tubulares Telescópicos
de raspar - João Maggion - (Inde- Mesquita e Silvia Lousada - (Inde- Torcuato Saneiam Roja a - IndeN9 I eu, . 253 — Aperfélaiamtnee em ferida ai face clo asa. 89 alínea c feferido em- faca. do art. 8 9 alínea c
ferame nte em face do art. 8"; da CPI. ou Relativos a Drenara:leres do C.P..I..)..
do C.P.I.).
IV 161.114 - Navo Tipo, para To- dex Inclastria e Cersarria Uytaa
lar. 514 — Máquina maneie' para
N9 133.173 - Aperfeiçoamentos em
mada Elétrica com Fusível de Segu- • - /ndeferiao eia face- ele art i ea 89
'fabricação de novelas de linhas em secador de cabelo - General alleetric
rança. - Antonio Cantadori - Inde- alínea "e" do CPI.
ferida em face da artigo a" alínea c N 9 1:69.4'23 o- N3va Aparelha pare geral - Getúlio Marthas e - (Indefe- Corapan3r - (Indeferido em face do
rido em face do art. 59 da C.P.I.).
do CP/.
Aquecimento a Ca.ma. para Illarrar
art.. 8 a alínea a da C.P../.).
N., 173..747 - Nova disposição de
Na 164.469 - Um laspositato de e outros - Antonio. irja - IndeN9 188.784 - Aperfeiçoamentos em
Iluminação Direcional' em Veículos ferido em fa r e do art. 3' alínea "c" facas para caralaueiras de relha ,Inds. Máquina la'André.a S.A- - chaves para. dar corda em taxímetros
Automóveis - Alfonso Chongor Cd- ,To: CPI.
(Indeferida em face da art. 3 .1 alínea - Edmo . Girino Gomes - (Indeferiganv - Indeferido em face da artigo
N9 I70./89 -- Dispositivo elástica.
da em face da art. 8" alínea c do
5 9 da: CPI.
fixável ao fêcho dos óculos pratear- e da C.P.I.).
C. P. I. e.
IV /64.927 - Aperfeiçoamentos em cionanda maior poder de fixa/cão e N9 182.451 - Acendedor elétrica de
N9 18a..736 - Aperfeiçoamentos em
Espelhos Retrovisores - Luiz Roberto ajustamenta idt.J, através de pressão fogões a gás - George Xenoahon
de Castra Siqueira - Indeferida em mais suave das hastes a face lateral Xamthokos - (Indeferida em face do pegadores para passageiros viajando
cia pá no interior de veiculas - Consface à. anterioridade apresen.tada.
da cabeça -- ' Alcincia Tavares Cor- art. 8' alínea a da C.P.I.
Campos - (Indeferida em face
135.331 — Nova dIsposieela em tantin Theociore Kessar - (indeferi566.310
AParfelattannentia Re deiro
comando de fechadura - Nicole Res- da era face do azt. 8 9 alínea e do
-laciondsmfiltropaCgro do art. 8 9 alin.ea c do C.P.I..).
- British American Tratam), Cam- N9 170. .643 - Acbarno-brinde para tuccia - (Indeferido em face da ar- C. P. T. ) .
Na 111.941 - Torneira de fechapana Ltd. - Indeferido em face do garrafas de refrigerantes e aut eas - tigo 5 9 do
N'Y 185.405 - Limpada auto-ope- mento por gravidade - Produtos
art. 89 alínea "c" da CPI.
Ind. Inajá, Artefatos, Copos, Emba- rativa
da bie intermitente - Raiphael
F.é S/C - (Indeferido em face
N9
1611.437 - Nava Acoplamento lagens de Papel S.A. - (Indeferida Guilherme - (Indeferido era face do Santa
do art. 11Q alínea c da C.P.I.)
Flexível para Bombas Injetoras de em face do art. 82 alínea e do C.P.1). art. 59.
Combustíveis Oraste Mastellorie N9 I81.966 - Melhoramentos em
N9 172.173 - Aperfeiçoamentos era
.185.699 - Original processo
Indeferido em face do art. 3 9, Wi- macacos mecânicos, aplicáveis á pa- para fabricar caixas de- ernaaIagens bomba de peço - Kurasaburo Nanea "c" do CPI:
ráchocrues de veículos - Eaorr lifass por simples montagem em cantonei- etiwalti - (Indeferido em faca do
(Indeferida em face de art. 8" ras. - Társiis Cleta.vici Casta - (In- art. 139' atines, e da C.P.I..).
N9 166.573 - Abam Aperfeiçoada deferida era face da art. 8 9 alínea ri 24T7 189.002, - Novos araefekeamenr- Daniel Lopes Ribeira - Indeferido alínea e do C.P.I.).
em face da art. 59 da CPI.
tas em mesa de bilhar Miniatura N9 173.556 - Aperfeiçoamentos em do C.P.I.).
IV 166,845 - Aperfeiçoamentos ou relativos a secadores - Nlassey Na 185.873' - Iam nava processo Josepha Ilernancles Quadre - (Inconstrutivas em Roçadeiras - Azedar - Ferguson (Austrália) Ltd. - (In- para. fabricar embara_gens desmontá- deferida em face da art. ao alínea c
Máquinas e Implementas Auicalas deferido em face da art. 50 da C.P.1). veis por encaixe e defasagem de earr- cio C.P.r.).
B. A. - Indeferida em face da aratravessadas par pino IV 174.757 - Dispositiva rara li- toneiras
Mc:Idéio Industrial Indeferidas
tigo 59 da CPI.
Tamis Octivia Costa - (Indeferido
beração de bola., para mesas de bi- em
face do. art. 89 alínea c do C.P.I.).
N 9 16'í .117 - Nevo Dispositiva Eco- lhar e similares Hartilton Noguei166'.316' - Mimo moda° de plaaomizador de Combuustivel Aplicável ra e Dalton- de /Omitas Nogueira - laa 185.392 - Aperfeiçcamentos em
ao. Distribuidor de Gasolina - Do- . (Indeferido era face do art.. 8 9 alínea interruptores automaticos parai bom- ca isolante de contatos - Instror,
alingas Fernandes Barajaa
e do C.P.I.).
bas elevatórias - Raul Francisc Zirn- S.A. Tad. e Comércio - (Indeferido
3erida em face do art. ai , alínea "a"
N 9 174.199 -- Nova aplicação de, mermann - (Indeferida em, face : da em face da 'art. r alínea e do
da CPI.
taa. InTF rrk5.vdiA, em steral —
I art. 89' alínea e da C.P.I.).

° D I ÁRi0 OFiCIAL (Seção III)
N 178 9 - Novo oloel-310 de
luma
p:ra faker...)c2fé - N.
V. 1-11s' O'c-il)ro:erfotbr'sken fIriel22erido em face do a'4
alínea
do .C.P.I.).
D. • 123 1,13 - Nõvia ralsclem de lanterra r 11c vel C - 11 Ve:Clif(5'; Aurel
5toic-"cu - ( Tnd e fe9icl o em face do
2 9 e'iee e. c do C.PJ.0..
N' 191! - Nova orneme e t el e lic-cia a c e d dle'd--oltrona aut i ce'ede - Pcro re''ebetreo
- Undrferid o em fece daVanterio'
rid-des
N9 183.!'87 - Novo trodàlo ,cle poltrona - Je-é Griera Roma. ,- Underferi do em face P= r-4er'orld2des
radas no ex-rne técnico.
1n9.074 - Nova e Original c6n;figure e lin oenamental anliceda a afiador de f^cas cen i ttgado cora abridor
de trornaf" .3 - Orlando Rodriamea é
Mauro - (Indeferido ém
f oce do art. 39 alínea c do C.P.I.).
Na 139 075 - Nóvo modèlo de abridor de 1"t^s - Orlando Rodri gues e
Manr"ei o Bianchi -- (Irde,ferir'o era
face d-s anterioridedes apuradas).
Na la9.784 - Medalha artistics de,
iden fi fi^ eoã o rer-n e l L-- Art(s. fl io D,Ins
(TY"'ferido
.A "I
em face do art. 5Q .
do C.P.I.).
Illoalêlo de' . Utilidade Indeferidos
N9 114.310 - Nódro disnositivo de
refar ro rara saltos de calerdos
Ode. - ( 1"ddeferido erri face do
art. 89
do C.P.I.).
N9 141.527 - nitro tino de sifão
pe na eri n s. d e 0"-carge PPM bóia Pohert o Be ne'-etid - ( tin deferido em
face do rrt. 59 do.C.P.I.).
N9 1 .^9.752 ---• Aer relho rortátil nara
een -eet er (l' vne ras de r de r neus Ch"-^ fumi 0",") — (Trid-fe^i d o em
face do art. 8 9 alínea c do C.P.I.).
N9 fr.8.4t5 - SIm r5vo tiro de sal.ve-vide e fIrd eferido em face do art. 5 9 do
C.P.I.).
Cumera as exigências técnicas:
Na 181.541 - rábrico N^cional de
Es'--m trr^s Met(..Pcos Ee i men t al S A.
Na 140.lt0 - E. I. Du Pont de
Nemours And Company.
Vrigencias
N9 155.546 - MarEer Kommandit
os rentes cee-cteriidi eos suera mencion-dee ceefoeme reivindicreões no

-

N° 172.123 - Arthur Sciamid (Notificer o r-T:erente rara rue se
manif-"te cm f-. ce do parecer de f3lhes 23 cu cnrn-rir es eY igênci^s formul^d.rs
?).
d.:3 poet es 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13).
N9 183.783 - Moycés "Tre";ier (Pr&im rTrrant.) arre:ente rovo3 relatórios m-is e--c'crecedores e roncos
earrcr".-»tr3 rue clelim'em claramente o ruas fôr riivo » to invento,
el.-Cardo a ra9te usua l e conhecida
cem t-ni:êm o funcionamento para
antes da e-pressão).
N9 173./125 - Alcides de Souza Leite - (Deve o requereni • e apresentar
(fazer) nêvo processo e apresentar
neste rró-'mo relatório em que se
note a rel ".eão entre o desenho 4. o
relatório derre itivo e também o funcionrmento do Me.:Mo pois não podemos eheEr à conclusão sem saber
se o acendedor arre"enta a faisca
inicirs 1 por meio elétrico, por
ou pedra de isqueiro).
NO 123.413 - Rubens Gil de Cariar:10 - (Notificar ao iniereseaelo
exi,rencia surra. is'o é. alterar o Pedido a Dodelo de Utilidade para
Modelo Industrial).

N9 188.490 e-e)- Paulo Hin gel Pinto
-- (Notificar Oregtierente da transferência do pedido de M. U. para
M. I. e da-rélp, pão, dos pontos característicos, 'c.fad deiiern ' ser reivindicados conforme o art. 13 do C.P.I.).
N9 123.223 - Revestimento Indl.
Floeotécnica Ltda. - (A interessada
deverá assim informar em que con;drste a técnica original referida Pm
sua constituição para se poder reconhecer efeito, . inventivo, em seu pedido).
e
N9 201.414 - Tecelagem Mansa
S. A. - (Notificar o requerente).
SECRETARIA DE INFORMAÇÕES E TRANSF,ERÉMA DE
TECNOLOGIA
Em 19 da,rp,ulho de 1971
Anote-se as transferências e as
alteracbeá de nome
Foram mandados anotar as transferências e as alterações de nome
nos processos ;..abdigo'-rrelrcionados:
Tabaco Matas da Bahia Ltda. no pedido de transferencia junto ao
t.-'n9 652.542:
Rei elas Tintas S. A. - no pedi.
do ele alteração de nome junto ao
têrmo de marca n9 659.644.
Nova Vulcão. Torrefação e Moagem
Ltda. - no pedido de anotação de
alteração de nome junto ao têrmo
da marca n9 660.067.
Fiação e Tecelagem Sent'Anna S.
A. Indústrias Gerais - no pedido de
alteração de nome junto do registro
n 9 220.084.
' efeito o despacho de
1) torno sem
arquivamento publicado no D.O. de
23.4.71, eis que a edigência publicada no D.O. de 12.2.71, foi atendida,
no prazo, com a petição 51.016, de
17.3.71, só junta aos autos em 12 5,
de 1971.
2) Anote-se a alteração de nome
requerida às fls. 15.
Cia. Carioca Industrial - no
dido de transferência junto ao têrmo n9 670.239.
1 - em face do Parecer da Procuradoria, .anrovado pelo Sr. Presidente do INPI . em 6.4.71, fica sem
efeito a exigência feita à requerente de fls. 2, publicada no D.O. de
13.1.71.
.
2 - anote-se a transferência requerida a fls. 8.
Kosioivski & Cia. - no pèdido
anote-se a transferência junto ao
tm. n9 490.741.
1 - em face do parecer da Pra
eu_ar.loria aprovado pelo Sr. Prez-dente do INPI, em 6.4.71, fica sem
efeito a exigência feita a requererte
ele fls. 2.
2
anote-se a transferência para
La Barcatolla Creaçoes.
Laboratório Mauricio Villela S. A.
-- no pedido de transferência junto
co termo de marca n° 519.467. .
-- em face do parecer da Procuradoria aprovado pelo Sr. Presidente do INPI, em 6.4.71, fica sem efeito a exigência feita a requerente de
fls. 2.
2 --- anote-se a transferência requerida às fls. 7.
CEBEC S. A. Engenharia e Indifis,'
tria - no pedido de transferênci,
de nome junto ao tm. n a 607.262.
1 - em face do parecer da
curadoria, aprovado pelo Sr. Presidente do INPI, em 6-4-71, fica sem
efei t o a exigência feita a requerente
de fls. 2.
2 - anote-se a transferência a (•te.
querente às fls. 19.
Engeterrno Engenharia Têrnin In
clustrial . Ltda -- no pedido de trans
ferência do termo ne 636.585.

1 - em face do parecer da Procuradoria aprovado pelo Pad Presi•
dente do INPI, em 6.4.71, fica sem
efeito a exigência feita a requerente
de fls. 2.
2 - anote-se a transferência requerida às fls. 13.
Unilever Limited - no pedido de
transferência janto ao ternto número
387.204.
1 - Tratando-se de processo já inoeferido, rs. 27) com pedido de re
consideração (fls. 28-30), não cabia
a exigZncia que, por engano, foi feita às fls. 37 verso para" o cumprimento do artigo 81 do CPI. Assim
sendo, torno sem efeito a requerida
exigência.
2 - anote-se a transferência fls.
33.
.Sawaya . S. A. Ind. e Com. -- no
pedido de transferência de termo n9
509.954.
1 - em face do parecer da Procuradoria aprovado pelo Sr. Piesi
dente elo INPI em 6.4.71, ficam bem
efeito as exigências feitas ao regue
renn,i de fls. 2 e publicadas no D.O.
de 3.3.71.
- anote-se a transferência fls.
21,
Sawaya S. A.i Ind. e Com. - no
pedido de trensferência junto ao têr
rio na 613.155.
I - em face do parecer Ga Procuradoria, àoros,aeio pelo Sr. Presidente do INPI, em 6.4.71, ficam sem
efeito as icigênaias feitas ao reguerenle de fls. . 2 e publicadas no D.O
cie 3 3.71.
2 - aente-se a transferência fís
Cooperativa Regional ide Consumo
dos dancários do Rio Grande ao em,
Ltda. - no cedido de transfeância
junto ao têemo ele marca n9 845 t.)..rt
1 - em face do parecer da Piocuradoria, aprovado pelo Sr. P.:ese
denie do INPI, em 5.4.71, fica sem
efeito a exigência feita a requerente
de fls. 2 e publicada no D.O. de
22.1.71.
2 - conforme a certidão da Junta Come:eial do Rio Grande do
ás 113. 25, tint,a-e de alteração de
.nome e não de transferticia, como
ioi requerido;
3 - anote-se a alteração de nome
Copeerativa lifeelonal de Consumo
dos Bancários da Rio Grande do Sul
Ltda. - Na pedido da transferência
junto ao termo na 617.225:
1 - em face cio parecer da Procuradoria apro.,.acto pelo Sr. Presidente do iNI, iica sem efeito a exigênci a feita a requerente de fls. 2
e publicado no D.O. de 29-1-71.
2 - coa:ora:e a ce.iidato da Junta Comerciei do Rio Grande do Sul
de fls. 23 trata-se ele uma alteração
de nome e não cie transferência coiro foi requerido;.
3 - anote-se a alteração de nome.
Cooperativa Reeional de Consumo
dos Bancários do Rio Grande do Sul
Ltda. - No pedido de. transferência
junto ao temo de marca n. 9 647.229:
1 - em face do 'parecer da Proctii-,:.(o.:ic, aprovado pelo Sr. Presidente. em
-fica sem eie
a exigência feita a requerente de fls.
2 e publicado no D.O. de 29-1-71;
2 - conforme a certidão Aa Junta
COCreid do Rio Grande do Sul, a
lis. 23, trata-se de uma alteração de
roroe e não de transferência 'como
foi requerido;
3 - anote-se a alteração de nome.
Caoeerativa Reelonal de Consumo
d"s E"o3 do rl'o Gerale do Sul
Ltda.. - No Pedido ria transferência
junw ao termo n. 9 647.230:
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1 . t. 'doi face do Parecer da Procuradoria, aprovado pelo Sr. Presidente do INPI, em 6-4-71, ficam sem
efeito a exigência feita a requerente
de fls. 7 e publicado no D.O. de 29
de janeiro de 1971;
2 - çoi f,orme a certidão da Junta
Comercial do Rio Grande do Sul, as
fls. 24 trata-se de uma alteração de
nome e não de transferência como
foi requerida;
3 - anote-se a alteração de nome.
Cooperativa Regional de Consumo
Jos Bancários do Rio Grande do Sul
Ltda. - No pedido de. transferência
junto ao têrmo n.9 647.231:
1 - em face do parecer da Procuradoria, aprovado pelo Sr. Presidente do INPI, em 6-4-71, fica sem
efeito a exigência feita a requerente de fls. 2 e publicado no D.O. de
184-71;
2 - conforme a certidão da Junta
Comercial do Rio Grande do Sul, as
Lis. 34, trata-se de uma alteração de
nome e não de 'transferência como
roi Toquei-ião;
3 - anote-se a alteração de nome.
Cooperativa Regional de Consumo
-dos Bancários do Rio Grande' do Sul
Ltda. - No pedido de transferência
junto ao têrmo n. 9 617.232:
1 - em face do parecer .da Procuradoria, aprovado pelo Sr. Presidente • do INPI, em , 6-4-71, fica sem
efeito a exigência feita a requerente
de fls. 2 e publice do no D.O. de 1
de fevereiro de 1971;
2 - conforme a certidão da Junta Comercial do Rio Grande do Sul,
as fls. 28, trata-se de uma alteração
de nome e não de transferência como foi requerido.
3 - anote-se a alteração de nome.
Coorerat iep, Regional de Consumo
doa Bancários do Rio Grande do Sul
Ltda. - No pedido de transferência
junto ao têrmo de marca 617.233:
1 - em face do parecer da Procured.oria, aprovado pelo Sr.. Presidente do INPI. em 6-1-71 fica sem
«cito a eidaência feita a requerente
de fls. 2;
2 - arquive-se o pedido de anotação de transferência requerido com
a retição n.9 16.745-70, as fls. 14 por
falta de cumerimento da exieência
It"-licado no D.O. de 29-1-71;
3 - anote-se a alteração de nome.
Cooeerativa Regional de Consumo
drri Bancários do Rio Grande do Sul
Ltda.
1 - em face do parecer da Procuradoria emovado pelo Sr. Presidente do INPI fica sem efeito a exie&-eja a requerente de fls. 2;
2 - arquive-se o pedido de anota- •
eão de tre neferência requerido com
a petição n 9 16.747-70 às fls. 17 nor
falta de cumnrimento da exigência
pn'-licada
D.O. de 29-1-71;
3 .- anote-se a alteração de nome.
Cooperativa Regional de Consumo
dos Bancários do Rio Grande do Sul
- No pedido de transferência'
junto ao têrmo de marca 647.236:
• 1 - em Tece do parecer da Procurecioria anrovado pelo Sr. Presidente do INPT, em 6-4-71 fica sem
efeito a exigência a requerente de
fls. 2 e publicada no D.O. de 29-1-71;
2 - conforme a certidão da Junta
Correecial d Rio Grande do Sul, as
fls. 2ê trata-se de uma alteração de
nome e não de tran-ferência como
foi requerida as fls. 8;
3 - anote-se a alteração de nome.
Coorerrtiva Regional de Consumo
dos Bancáriee do Rio Grande do Sul
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Ltda. -- No pedido de traroderência
Londrifarma
3 — Apresente nova procuração.
Ostmn Industrias 1 - Apresente, a requerente de fls. 11,
junto ao termo 847.241:
Farmacêuticas
S/A
no pedido de nova procuração sem referência do deGaS Corporation — No pedido de al1 — em face do parecer da Pro- teração de nome do registro 320.890. anotação enaão social junto ao registro ereto-lei 1.995-69.
Gaf Corporation --- No pedido de ale
curadoria, aprovado pelo Sr. Presi1 — em face do parecer da Pro- 214.583,
teração de nome do registro 320.891 —0
dente do INPI. em 6-4-71, fica sem curadoria aprovado pelo Sr. Presiden— dealare. a reaueetrue de fie, 23, Apreseete, arequerente de fls. 9, nova
e alto a eaigência feita a requerente te do INPL, em 6-4-71 fica sem efeito o número de inscrição no CGC.
procuração sem' referência ao decretotik, fls. 2 e publie.ada no D.O. de 12
a exigência feita ao requerente de fls.
lei 1.005-69•
everteiro de 1971;
Argpasea
Ind.
Gráfica
e
Cora.
de
Pai;,
--- conjuram o documento de fls. 1 e publicada no D.O. de 10-2-71, pel Ltda. -- no pedido de traneferenGaf Corporetion --- No pedido de ale
a cerzido da Junta Comercial do
2 — anotem-se as segairoes tronefe- eia junto ao registro 215.508.
tenção cle e.nome do registro 320.892.
F. Grande do Sul, trata-se de urna remelas:
— Apresente, a requerente de lis. 8,
aeraeao 'de nome e não de troas1
--comprove
o
ramo
de
ativiiikede.
nova procuração sem referência ao dee
Campeão Rádio e Televieáo Ltda.
te etncia. como t'o1 requerida as fls. 17.
--- no pedido de transferência do terdeclare o
de inscrição no creio-lei 1:005-69.
2
--3 -- anote-se a alteração de nome. mo 653,047.
CGC e
Com. ehíd. de Bebidas 3 Caravelas
Covraceativa Regionai de Consuma
Ltda. — Nti pedido de transferência do
el'eosta
Transportes
Ltda.
-no
pe3
prove
a
guciiidade
do
signatádoa :Bancários do Rio Grancla do S:1
reg. 399.3885
Ltcia --- No pedido de transferência d:do de transferência de titulo junto ao rio do doctonento de :cessão de fls. 20,
térillo
de
marca
653.C,56.
perante
a
cedente
e,que
:o
mesmo
tem
junto ao termo
647.,241:
1 Promova a rol:ligação no ineae
da marca, no documento de eeseão, de
1 -- em face do parteer da Pro- poderes par alinear a marca.
1 -- em lace do parecer da ProNewton. Cliambers, ,& Gimpany Limi- Be. 12 para 3 Caravelas.
curadoria aprovado pelo Sr. Preá- curadoria aprovado neto Sr. Presidendente do INPI„ em 6-4-71. fica sem i te do INPI.. em 6-4-71 fica sem efeito ted no pedido de' transferência Mo2 -- Prove o seu ramo de atividade e
efeito a exigência feita a requerente> a eaigentia feita ao requerente de fie. to ao registro 222.225..
3 — Declare D uárneeo de inscrição
de fls. 2 e publicado no D.O. de 12 1 e publicada no D.O. de 25-2-71.
no CGC.
tio fevereiro de 1971;
• '
1
aeMestnité
rocuraçáo
de
acor2 - anote-se a transferência.
do com o , artlaca..1 2,,do CII.
Confecções Roeli Ltda. - - No pedido
2 — conforme o documento de fls.
Nascimento fi Oliveira Ltda.
de transferência do registro 400.093.
33 certidão da Junta Comercial do
2
—
preste
escliirelánefitcai.
tendo
em
Rio Grande do Sul, trata-se de urna pedido de transferência junto ao rirmo vista que a dotar" conforme o exemplar 1 -- Prove o ramo de atividade e
alteração de nome e não de trans- de marca junto 653.214.
- Declare o ntneero de inscrição
de fls. 4, abekciaa eia Woods- -2 -e
ferencia como foi requerida as fls. 17.
co CGC.
em
face
do
parecer
da
Prol
toei(
GroVe,,StlePherds
'.13tista
Londres
1
3 — anote-se a alteração de nome.
curadoria aprovado pelo Sr. Presiden- e a cedente, raiadocatmento ,de Ce3,1"á0 Vidraçaria Paraná Ltda. -- No pea
Cooperativa Regional de Consumo tedo INPI., em 6-4-71 fica sem efeitor às fls. 13, tradoção fia', 15. é estilhe- dido de transferência do registro 400.313.
dos Bancários do Rio Grande do Sul a eaigência feita ao requerente de fls1 tecida em Tborncliffe, Sheffield. • .
1 — Promova a inclusão das classes
Ltda. -- no pedido de transferência
25 e 16 no documento de cessão de
1 e publicada no D.O. de 10-2-71.
Ind. e Co am.
Mead Johnson
junto ao termo de 647:242.
no pedido de transferência do reg. mi- fls. 10.
Conteaçoes Katnar Ltda. -- no pedi-1 mero 237 ; 603 prove, 9 requerente de
1 — em face do parecer da Pro2 — Prove o seu nome de atividade e
do
de
transferência
junto
ao
termo
j
euradorie aprovado pelo Sr. Presidenfl. ,
I s 11 a tranefereneia do licenciamen656
.
732.
3 -- Declare o número de inscrição
do
INPL,
em
6-4-71
fica
sem
efeito
te
te do produto ao .SNFMF.
ro CGC.
e exigência feita a requerente de fls.
1 --cio face do parecer da Pro- A-T-0 inc.
NO 'pedido de mu2; publicada 'no D.O. de 29-1-71.
curadoria aprovado pelo Sr. PresidenFortaleza S.A. Indústrias Gerais
2 _e conforme o documento_ de fls. tedo INPI.. em 6-4-71 fica sem efeito dança de notne do registro n" 247.006 no pedido de alteração de nome do re17,
24 certidão da junta Comercial do Rio a exigéricia feita ao requerente de fls. ---- Apresente, regaérente' de isl.
nova procuração de acórdo 'com o arti- gistro 404.340.
Grande do Sul, trata-se de uma alte- 2, publicada qo D.O. de 29-1-71.
go 162 do CPI.
1 — Promova a autenticação da fotoe
não
de
transferênc:a
ração de nome
2 — anote-se a transferência.
Merlin S.A. Inc. e. CÁ)
No pe- cópia de fls. 66 e
.como foi requerido.
dido de transferência do registro 251.196.
Exigênc:as
2 -- Prove que os signatários do ins3 — anote-se a alteração de nome.
1 Prove a qualidade do signatário trumentos de fls. 65 tem poderes parei
Cooperativa Reg:onal de Consumo
Ugiue Kali/mann — no pedido de zo jocumento de cessão de fls. 17, pe- outorgar procuração. .
dás Bancários do Rio Grande do Sei transferencia do registro 216.465.
rante a cedente e que o mesmo tem poFarmasa Farmacêutica Argentina SoLtda. — no pedido de transferência
-- apresente nova procuração de I deres para alinear a marca.
ciedad Anônima — No pedido de transjunto ao termo 647.243.
acedo com o art. 162 do CPI.
ferência do registro 239.659.
. 1 — em face do parecer da ProUqine Krik:anatin — no pedido de' 2 — Prove o seu ramo de atividade e
cueidoria aprovado pelo Sr. Presiden— Prove a transferência do Beca— Declare o numere de inscrição demento no SNFMF.
te do INPI., em 6-4-71 fica sem efeito transferenc:a do registro 282.259.
a exigência feita de fls. 2 e publicada,
— apresente nova procuração de no CGC.
2 — Apresete o original do documenno D.O. de 29-1-71.
acOrelo com o art. 162 do CPI.
Balzac ---- No pedi- to de fls. 39/41 e
Société Berri
do
de
transferência
do
registro
262.818
2 -- conforme a certidão da Junta
S. J. Feres — no pedido de trans3 a- Apresente nova procuração em
Comercial do Rio Grande do Sul, às ferêneia do registro 211.591.
1. — Apresente nova procuração .de ordem, tendo em vista que a de fls. 45,
lis. 24, trata-se de uma anotação de aiacordo
com
o
artigo
162
do
CPI.
eoá COM data anterior à de fls. 3 que
1— tendo em vista a cláusula 1 , do
'ereção de nome e não de transferência
auto
está em ordem.
contrato
social
da
cedente,
às
fls.
14,
2
—
Prove
a
transferência
do.
licencomo foi requerido.
prov e: qualidade dos signatjaios do ciamento do produto SNFMF
Farmasa Farmaceuticn Argentina So3 anote-se
—
a alteração de nome. documento de cessão. de fls. 12, peNo pedido de . ciedad Anônima — no pedido de transSociété Berri-Balzac
rante
a
cedente,
em
11
de
agosto
de
,ferència do registro 245.990.
Cooperativa Reg:onal de Consumo
transferência do registro 313.725,
Prove a transferência do licencia1
dos Bancários do Rio Grande do Sul 1970.
--- Apresente nova procuração de mento
no SNFMF.
Ltda. — no pedido de transferência
2 -- prove o registro de firma indi- acordo com o artigo 162 do CPI.
junto ao tênno 647.252.
vidual.
2 — Apresente nova procuração em
2 — Prove a transferência do licen- ordem, tendo em vista que a de lis. 14
. 1— em -face do parecer da Por3
—
efeckare
o
número
de
ina..
içio
ciamento do produto SNFM.F.
taria. aprovado pelo Sr, Presidente do
está com data anterior à de fls. 10, que
.
Dolair Gonçalves — No pedido de está em ordem.
INPI., em 6-4-71, fica sem efeito 'a no CGC e
transferência de direifos de t:tulo de esexigencia a requerente de fls. 2, pu4 — prove o ramo de atividade.
Farmasa Farmacêutica Argentina Sotabelecimento do registro 263.688.
Dlie,do no. D.O. de 29-1-71.
Buschle
Lepper SIA Com. e Ind.
cied Anonima — No pedido de trone2 -- conforme a certidão da Junta e Buschle 3 Lepper S/A Joinville Com.
1 — Prove o registro de firma indi- terência do registro IV 247.977.
Co:aerc:al -do Rio Grande do Sul, às e Ind. — no pedido de alteração da vidual.
11 26, trata-se de ema anotação de razão social do reg. 211.890.
1 — Prove a transferência do licenalteração de nome e não de transferêne
2 — Prove ee ramo de atividade e. ciamento no SNFMF.
eia como foi requerido.
1 — apresente a procuração.
2 — Apresente nova procuração em
3 — declare o número de inseriçâo no ordem,
tendo e invista qu ea .de fls. 14
3 -- anote-se a alteração de nome.
2 — declare o n" de inscrição no.
•
está com data anterior à da fls. 10 que
CGC.
13enedicto Felipe da Silva — no peNo pedido de le- mão está em ordem.
Fieons' Liinited
dido de transferência junto do tér'mo
G:engole:nu industries Inc. — no pe- galização de Leme do registro 23.529.
Farmasa Farmacêutica Argentina .Sodido de transferência do registro ....
4550. 975 .
Apresente nova procuração outorga- ciedad
— No pedido de trans213-.292.
da à Mercúrio Marcas e Patentes Ltda. ferênciaAnonima
1 — em face -do parecer da Prodo registro 142.410.
— apresente, a requerente de fls. 20, e de acórdo com o artigo 16 2do CPI.
turadoria aprovado pelo Sr. Presiden1 — Prove a transferência do, licene.
Coeservas Rubi S.A. — No pedido elemento do pro'uto no órgão compete do INPL, em 6-4-71 fica sem efeito nova procuração sem referência ao deei exigência feita ao requerente de fls. creto-lei re, 1005/69.
de alteração de nome do registro núme- tente e
Congoleum Industries Inc. — no pe- ro 319.686.
2, publicada no D.O. de 294-71.
— Apresente o procuração de
dida k eransferência do registro ....
2 — anote-se a transferência.
1 — Declare o número de inscrição ecordo com o artigo 162 do CPI.
213..293.
earmeza Fernmzent:ca Argente-e, SeNascimento 6 Offveira Ltda. — no
--e apresente, a requerente de fls. 16, tio CGC.
1 A—
ae:::a'o da transpedido de transferência de nome junto nova tx-octtre , '-) a'an relearac ;a ao de- 2 -- FoOtie a retril.alieão referente a
ferência junto ao registro 230.023.
retificação do nome da titular e
ao tênno de marca 653.017e creto-lei IV 1005/69.
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1•11.n.11.11.

I • •- Prove trausfeeerielo: do licencia- social doetertntrate -marca •532.2i0 - formulado com a petição 57. 992-63. de cloreto de vinilideno entre -si -1 - prove a elteração de nome de t fls. 7, por falta de cumprime e to da The Dow Chernical nome:any. .
mento do produto no SNFMF e
Teiestereo •Indústila _eletrônica Ltda.. , exigência puliiim- da no DO. . • it, 39 149 175.04 - Apettetconmeetes an
2 - Apresente n v aprocuração em Para Telestereo S. i.A. Indústria Eito de iotambro de 1969.
. deeceecadcr de arroz e correeiro , ordem, tendo em vista eriç ou de tis. 21 tônica: e 2--- pague a eetribuiran' Joie Febri a i Filhos - Com mos ano
Ibrase
Instituto
Brasileiro
de
an
_
fls. 27 que referente a essa anelação.
está com data anterior 4t
, genharia Profissional Sociedade Ci- de eonto ris 2.
está e mordem.
ie ;moo
Sintotil-~Prillises gíliiiiiee,S e l Vil - No pedido de retificação de N i 167.559 -- Aperfeiçoado erose-oo
Farmasa FarniaceêUridiçrAlsentieti ' So- Farmacêuticos Ltda.: - na pedido de ' nomie do Virmo 634.260 - •knoramse • de polimerizaçã.o em su:srensí ) ¡:,31. : -)
ciedad Anonima paickidde trans- transferência •dri t•••iirr-°, (-Fe 'marca ri :9 a retificação de nome da depeeitae- preearar em:clinicai,- ee (neteerlato
634-530 - 1 ---OrGve a ilita'-ldaeio (1.1 te para Ibrasp Instituto Brasis iro tia de 1' tua e Alfra-nietelieStireno -ferência do registro 347.61f.
slgnatário do til:cume-ano de oeseãe Sicretaria Profissional Sociedade Oi- J.T. Baker Chemical Corepanr.
1 - Prove a transfereala":Vo.liée"ni de fls. 18, perante a cedente, e que- vii.
1 N9 13.331 - Estabiliza(ior .•,:1 !1o mesmo temoodeees para. alienar E
demento do produto no eSNFIVIF,','
moo
Pla.scal Ind. e Com. de Tintas Li- -versai para braços inferiores :de emarca; 2 - comprove O seu rato.° de
-- Apresente nova-procuração , de ' itieofie oe ''.: a-oa- 'declare o número mitacia - No -pedido de retinem:à° venta_rnento para trator es --e- Tradeacôrdo co mo artigo do CPI I• - de hiscrição no CG. •
• de nome do termo de marca 840.140. i res Fendt S.A.
-- Anote-se a retificação ele norte ria
Cooperettiva
Regilral
Agro
PecuaMorrei° Industrial Indeferido
Farrnasa Farmacêutica Adgentinct:Soda depositante para Plascal Lua e
dee
lia
Languini
Ltda.
no
pedido
ciedad Anonima --- No pedidô de trans187.364 - Nievo e Originai MoNs
Com.
de
Tintas
Ltda.
Solicita
as
de
ferência do registro 343.736: :e- Apre- a:Iteração "de nonie junto ao terra°pro_
• :mi - M enety
iiSit , de ricto
• fls. 20.
1.
--'
apresente
triarca
648.6(19
sesente, a requerente de fls. 9, nova pro- ' ceraeão tendo cmvisto-que a de fls.
Gemi.
El-Con Ind. e Com. de Mateis
curação de acôrdo com Odiget 162 do
14 hão foi 'outorgada pela Cooperati- Elétricos S.A. - .No pedido de alta-- el . 187.646 - Novo Tipo de ASCOp
CPI.
VP Pienional AgroPectiária Languiru ração de nome junto 'a :. termo de -- Taboada Pare Escolares -- Ketshu
Farmasa Farmacêutica Argentina So- Ltda. é 2-- , prartiovai a autenticação marca. 647.195. - Arquive-se e pedi- Ta.kano.
do de anotaçOo de alteração de nociedad Anonima -- No pedido de trens- das lotricóialtta'de°feeii'18•-,27.•
W 187.751 - Novo Tipo de :',Ipa
ferência do registro 343 737. - ApreSudeste S. À ••.iiii-,i _itna e CoMér- me formulado com a petição 13.e43 Protetora Para Butijão de Gás -se te, a requerente de fls. 9, nova pro- çio - no petiide de transfertir.cia da 1968 às Ls. 12, por falta de mon- Inds. Nogeri Ltda.
curação de acôrdo com o artigo 162.do junto ao Vareio de marca 655.716 - primento integral da exigência pu- N 199.311 - Nôvo Modèlo de eas1 - em -face • 'do aftemeter -r da Procurai- blicada no DO. de 29.1.71, eis que tojo Para Medicamento - Moam
CPI
dona, aprovado pelo. Sr., Presidente não foi provado o ramo de atividade Braulio de Mello.
Parmasa Farmacêutica 'Argentina dO INPI. em. d1 4.71 , fica serl. efeito
Orquima Ind. Quimica Reunistes • Exigências
Soc:edad Anonima - no pendo
a exigêntia ' t:ita 'ao reqüerente de
transferência do registro 343.738 --, fls. 2e puldPcárli, no DO de 1-2-71; Ltaa. - No pedido de alteração de
N9 186.471 - N.V. Limei.Apresente, a requerente de fls. 9,
- esciaréca retini:mente de fs. nmeo junto ao termo de marca ... lampenfa,brieken - Os pontos númenova procuração de acôrdo com o ar- le, a divergência entre o -seu nome 650.676. -- Arquive-se o pedido de., ros 4, 8, 8 e 10 devem ser retirados
tigo 162 do CPI.
Sudeste S. A,' --aoIndústria e Co- anotação de alteração de nome, for- já que não estão em conformidade
e -o que coniita eo decumeeto mulado com a petição 103.992-70, as
Farmasa Farmacêutica Argentina mércio
de fls. 23 - Sui cete S. A. - Co- ils. 11 por falta de cumprimento da com o CPI.
Sociedad Anonima - no pedido de mércio
exigêecia publicada no DO. de 12 de
Titsui Toatsu Chemicals, Inc. -e Exportiteão.
transferência do registro 343.739 fevereiro de 1971, eis que a reqatiren- Junto à patente PI ri' ' 64.911 - ProApresente, a requerente de fls. 7, noDe Piá Fotografias Ltda. - no pe- te
com a petição 33.368 mova o reconhecimento da assinatuva procuracã.n de acôrdo com o arti- dido de transferência do têrmo nú- de apresentou
documento idêntico ao de ra do Cônsul Adjunto, Arthur Pigo 162 do CPI.
mero 659.959 - I Preste esclare- Lis.1971
13 que não prova o ramo de ati- menta, Valente, nó documento de
a requerente de fls. 10 tenFarmasa Farmacêutica Argentina cimentos,
vidade.
lhas 40.
do
em
vista
que,
de
•
acôrdo
com
o
Sociedad Anon ima i - no pedido de contrato social de fls. 17-18, a cosSevem
seleção
de
Profissionais
em
N 9 191.587 - Giroflin S.A. nadeitransferência do registro 342.401 é uma soe ièclade civil e na Veoctas e easseteting b.C. inda
ras e Poltronas - Paguei a retriottia
A presente, a requerente de fl s4 9. no- sionária
45.607-71, no documento de No pedido de retificação de nome ção relativa ao depósito do pedida
Ira procuração de acôrdo com o ar- netieão
cessão, de f1s. 1. e n es exemnlares junto ao têrmo da marca 654.780 tigo 162 do CPI.
de fls. 13-16. consta firma comerciai; Arquite-se o pedido de ann taçao de 6 N9 193.082 - M'chael Harin ,Se.•
Pague a retribuição relativa
Farmasa Farmacêutica Argentina 2 - anresen te,nova procuração, pois retificação formulado com a puma() ientis
Socieciad Anonima - no pedido de á cie fl s. 12 não foi outorgada pela 61.432-68, as lis. 6, por falta da cum- ao depósito do pedido.
transferência do registro 237.371 - cessionária.
primento integral da exigência puoii- lin 195.199 - Ind. Inraense de ArApresente. a requerente de fls. 12,
cada no DO. de 3.2.71, eis .itte a tefatos de Borracha S.A. - Pague a
nn-a neocuradão. acôrdo com o
Diversos
requerente não provou o registro ao retribuição relativa ao depósito tio
artigo 12 do CPI.
contrato social no Registro Civil CIR.3 pedido.
Aeireré Produtos Alimentícios e Laboratórios Silva Araujo Roussel Pessoas Jurídicas.
N9 195.198 - Ind. Paraense de
S.
A.
no
pedido
de
contrato
de
Artefatos de Borracha S.A. - Pague
Domésticos Ltda. aa no pedido de exploração do registro 201.495 a retribuição relativa ao depósito do
aitera,eão mie nome do registro n.9
PROCURADORIA GERAL
n eancel -mentoda avemba401.2O4 - Peove a requerente de fls. ção do contrato
pedido.
de
exploração
a
fa17, a nua' l ede dos Srs.Howard vor de Laboratórios Silva Arauto
N9 193.652 - Gazolit Ltda. - Pague
Exigências
13ucirner Rardoinh Rediev e Leiloa°. Tne
a retribuição relativa ao depósito do
S.
e.,
em
virtude
da
resciimel
do :rieneditn rd'aroues nerante a ComOrganização Meridiano de Marcas pedido.
do mesmo, a partir de 1.9 de japanhia Aimoré de Renresentaeô ts e são
e Patentes Ltda. - Petição 84.121-ect N° 180.831 - GlasuritoWer ke M.
neiro
de
1929.
Admin ietea-re e The Dei te° Ponkinie
Diga, o que fôr de seu interesse Winkeimann Aktiengesel schaft. Corporation Limites] e que os mesmcs
Fram Corporation - titular do re- sobre
a peça acusatória inicial o , Apresente o nevo ponto característ i
têm nedf.res rara aliener ás marcas. oistro 22.3.557 - endefiro o pedido documento
acostado a i l. 5 deste au-ico,prasnetiço,sbnó
anotação de transferência, forram- tor Se assim
desejar.
Enka N V - no pedido de mudan- cie
112.513 de 23-4-71.
lado
com
a
petição
22.738-68,
em
vir1
ca de nome do reoirtro 96.727 Heinz e Center - No pedido de ca- The Steel Comaan y of Canada, Lia
tude de não ter sido prorrogado o
Apresente, a requerente de fls. 7-8. presente
ducidade da patente 64.424 - Enten- rnited (junto à pat. PI termo 154.466).
registro.
Ie
a rel erão das mamas registem-do que deve ser notificado o impe- apeezenie nova procuração de acekceneOt? ,"l a S. rn n teimada na tradução
Laboratórios Frumt:st S. A. In- trante da caducidade afim de que do com o art. E2 do CPI.
de fs. 14 verso.
dústrias Farmacêuticas - no eedido traga
aos autos inovo instrumento de Brasp:a S.A. Ind. e Com. de MaretificaMão da medo social do tel- mandado
téria Pleztica (junto n. pat. PI n•
devidamente datado.
Abrasivos Corcovado S. A. - no de
into
mie
marca
430.018
Anote-se
á
i0.282). - Promovam a retificaçau
Heinz
e
Center.
No
pedido
de
capeclicie de transferência do têrmo n.9
de nome da cessiedária ducidade da patente 76.415 - len- da Oáusula I do contrato de fls. .n.1
280.715 - 1 - prove o seu "%MO de retificação
S. A.
rara
Laboretórios
Frumtest
Onde ambos aparecem com.
atividade e 2 - declare o número de Indústrias Farmacêuticas.
do em vista a imprestabilidade cio ws-39,
titulares da patente, tendo em vista
inscrieão no Cedi'
mandato acostado a fia, 46, que ateen que
Jayme José Barros Lisboa é ape:
Laboratórios Frumtost S. A. In- de estar ilegível não roi datado. reAbrasivos Corcovado S. A. - no dústrias
nas concessionário da exploração di
Parmacêut'co.s
oo
pedido
querido
a
notificação
do
impetrante
pedido de transferência ao registro de retificação da razão social do têrda caducidade a fim de queeapreeente mesma.
253.296 - 1 - prove a qtiali dade do mo
Amoiteis. S.A. Inc. e Com. ci41
de marca 430.019 - Anota-se a novs procuração.
signatário do documento de cessão de retificacão
Amortecedores e Congéneres (junto I
de
nome
da
cessienária
fs. R. ~ante s cedente e que o rara noboratórios Frumtost 3. A.
pat. PI n9 82.278). 1) Apresente adi,
mesmo tem nodêres rara alienar a Indústrias Farmacêuticas - no peditivo ao contrário, junto à pat.
EM
1
DE
JUNHO
DE
1971
marca; 2 - prove o seu ramo de ati do de retificarão da razão social do
06.633, incluindo o n 9 e o título dl,
-vidae2-dclareonúmide térrno de marca 592.174 - Anote-se
presente patente. - 2) Declare o 11
Notificação
inserieán no CGC,
de inscrição da licenciada no CGC.
a reti ficação de nome da depositante
Ficam notificados os intert soados Amortex S.A. Ind. -3 Com. d
Seltec Planejamentos Agro L
Para Laboratórios retintost S. A. abaixo
relacOnados para efetearera, Amortecedores e Cong.heres (junto t
••
triais S. C. - no pedido de altera- Inciiistrias Farmacêuti cas.
dentro de sessenta (60) dias, o reco- pai. PI n9 83.350). - 1) Apresenta
cão de nome do têrmo de marca nd
Ind. Agro Pecuária Ltda. - lhimento, no Banco do Brasil 5. A.,
ao contrato, junto à pat.
014. 4-58 - Apresente, a reg:termite NoIndag
pedido de retificação- de nome do da retribuição final devida e da rela- aditivo
66.633, incluindo o n9 e o titulo di
de fls. 9. o contrato de constitideão térnm
de
merca
656.597
Anote-se
tiva à ririmeira anuidade, cujo com- presente patente. - 2) Declare o 12
de denositante. Seitm Fieneiernentes
do nome da etpositan- provante deverá ser apresentado ao de inscrição da licenciada no CGC.
teode em vis- i atemonco-ao
para
indag
Ind.
Agro
Pecuare,
iNPI, dentro do mesmo prazo, - fim Amortex S.A. Ind. e Com. dl
ta que o docimert- de fl s. '3-14 'Ltda., com sede em Sento Andra
de rerznitir a exraedicão da Nompti- Amortecedores e Congêneres (junto
" 14. ^'^ e" o de nome de Seltec
- Pi enejementos Poro-Industriais S. Orniex S.A. Organização Nricimml. i "nie corta patente.
pat. PI n9 83.729) - 1) Apresent
aditivo ao contrato, junto à pat.
C. Ltda.. rei ra d ei te- Planeamentos de Imrortação e Eimortação - No
de Invenção Deferido
Pr:v.:régio
66.633. incluindo o n9 e o título d
A---S C.
pedido de anot-ção dë transfere:ima
presente patente. - -2) Declare O 11
100
907
Processo
de
unir
vedo
tênno
6'5.005
Arquive-se
o
tia
Te'esorine S. A. Ind. Eletrôetca
de
polimero
de inscrição da licenciada no COC.
surerficiis
2(1z:1:cante,
c,
dido
de
anotação
de
traneferêtmte
- no pedi de de alteração da radia°
11"
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AlUminio Indústria S.A. (junto a'Vigorelli do Brasil Ltda., pagando ai N9 184.187 - atApeafejaraunento
eial processo para atime~ afresispat. PI n9 83.927). - 1) Promova akretribuição aor,espondente.
ttncia de materiais termoplástico:
retificação do titu:o da presente pareet108
contra rechea,ra ae cruggaa por estente no contrato junto ti pat •n9
- 2) Atenda it alínea "b", do Fosfanil S.A. Suzerfostatos, Anili- forços - de Oenerar eEltetric Comitem 1. da Portaria n9 30-70. - 84 nas e Produtos Quiri:ecos (junto ao ranY. Pontos-publicados em 23
Declare o n9 de instatfflo da lksencia- registro n9 255.5'T). Indefiro o pedi- de maio de 1971. - Denositado em 31
do de anotação de alt, de nome, for- de cutub.a de 1966.
da no CGC,
para
o:tilado epea e. petição n9 91.312--ar N9 179.39'? - PI "Processe pa
por tratar-se de registro de nome co- prorlueão de urna região de cerze eREP1JBLICAçA0 DO D.O. DE 31-5-71 me.: ciai .
rletices elétricas alteradas em uma
pastilha temiéondut-ea. e 'IrExigéncias •
Mauro Sanes / Inter Americana de primeira
..igo assim produzido" - de Radio
Lundgreii Irmaos Tecidos S.A. Publicidade S.A. (junto ao reIístro Corp. of Amenas. - Pontos publi(ttrao ao registro n9 254.33.e). - 1) 119 322.621). . Arquive-se o pedido de
em 9--3,271.
P.o:e o ramo de atividade da custo- anotação de transi., formelade Com ord.-s
-Gerador de
N9 125.0e5 nada. - 2) Provo que os signatários petieão. n9 59.4A2-60. ror falta de vaeor
4paaboao. 4t„- Mo=
do documento de. ceeeão, de - fls. 19 comer:Mento das e:é-anelas pub toa- cenurny .de-The
Ponitia Pública-dos Cm
das no D.O. de 1-3-71.
tin poderes para alienar a marca
r0-3-1.
7
o de Pontos
Retificaçã
Farmex Ind. Quirnica e FarmacêuN9
.503 - PI mereFrocarao pare
tica Ltda. (junto ao terme 614.969). N9 103.177 - 'PI "Compeziões Re- ai-odiei*
fibras eintéficas • com lustro
1 , Comprove o seu ramo de etivi- teedaderes da Chatne " Iacrevea anerfeamedo - de 'Mariegaftielii-leare--2) Declare () n9 de inscrição etarnica) Corp.. - Pontos, publicadir
„Sr0a..talscosit
':rataarshiki
ne CGC.
Soeletà
Nazionale
Industria
Appliciiem
28-5-70.
acit S.A. (Máquinas de Escritóeaste
(junto ao tiamo 633.977). - 1)
ri
.
••
..••••n••••••••••••nnn
e .:ente o contrato de constituição
é Máquinas Contábeis Odhner do
•
Tar t:
I reli 'Ltda. - 2) Prove que o signaéa-b do documento de cessão, de
ft -. 21, tinha podtaes para alienar
a marca em 15-12-69. - 3) Regulari o o dectunento de fs. 21 com a
DECRETO-LEI N1 9 1 300 DE 2140J69
e . -inatura de duas testemunhes. 4) Comprove 4) seu ramo de atividade.
•
r aboretórios Farmaceuticos Natus
DIVULGAÇÃO Nó 1130
Lida. (junto ao termo 637.037). 1)
Aaree.ente o original de documento de
ceestto de fls. 20. - 2) Prove a quaPreço:
Caln 2.50
lidade do signatario do documento de
cessão, de f.s: 20. perante a cedente
e que o mterno tem podêres para alep ar a merca. - 3) Prove a transf.
A VENDA
do licenciame.nto do produto no S.
N. F. M. F. - 4) Comprove o ramo
NA GUANABARA
de atividade.
DAM-Werke, itfaurer & Wirtz (junto
ao Urino 697.792). - 1) Cconprove o
Seção de Vendas: Avenida Oodrignee Afves.
e:egado na petição. 41.072A1, tendo
em vista que a procuração de fia. 27
foi outorgada em 11-11-1970. e o peAnda Is Mintatérto da Fazenda
dido de registro foi depositado em
25-C-65. - 3) Pague a retribuieão
relativa à retificação de nome.
Atende-ia a pedidos pelo SerViçe de Reenib011o Postai,
Adrakal International Corp. (junto ao registro n9 133.534). 1) Apresente a procuração outorgada pela la
EM BRASILIA
rondada ao coordenador, signatário
de petição (ils: 10). - 2) Atenda as
alineas "a" e "h". do item 1. da PorNa atoe do 131N
taria 30-70, de 17-0-70. cem relação 1
ao contrato anexo ao presente' processo. - 3) Apresente aditivo ao mencionedo contrato incluindo os números dos registros e es nomes das marn••n1111~
cas a serem usadas pela coucenionaria. - 4) Aprezente o documento assinado pelo Tabelião Públfoo do Município de Coe% Estado de Eilinois, Sr
SEGURO DF', ACIDENTES
Rebert J. Greaney, legalizando as assinaturas dos Serheres, Norman E.
Johnson e W. El. Delta. - 5) Dec-aDO TRABALHO
re o n9 de inscrição da licenciada no
CGC. - 6) Comprove o ramo de atividade da 2112Z1ria,
ItaiULAMENTO Orear Americano Caldas Filho (junto ao registro n9 224.1'.31a, 1) Prot:
•
o registro da firma individual. 2 s
Comprove o_ ramo de atividade. - 3)
055Meoeta s• LOC
Declare o )19 de Inscrição no CGC.
- 4) Apresente os Estatutos social:.
de Cia. Agricola e Pa.etorial NOS.0
Senhora do Carmo.
tv.4,() C4 0.3)
Ultraquimica Ind. é Com. Ltda.
(junto ao termo 638.775). Prove a
regularização do licenelamento dc c[
produto 'no SNFMF. eis que o de ias
1.4, apresentado ccm a petição ra'
. At
& Vrital")
03044-70, está em nome de Ultraqua
mieis S.A. Ind. 'e Com.
Na boanaJana
Vigorelli do Brasil S.À. Máquinas
&cão tle Vondas: Avenida Rodriernon *kin ni
de Costura (junto ao registro 222.100).
Aot tina 1: Ministério da
1) Arquive-se o peando de anotação
de art, de nome, de fie. 15 (petição
- n9 32.301-69), por falta de cumori'.1kteade-se a pedidos Peie Servico de Rceenberlso Poeta!
mento da exigência pub'icada no D.O.
brasilla
de 19-9-69. - 2) Apresente a pracoração e declare o n9 de inscrição
Na arde do 1) 1.N.
no COO, e,.proSe, a ala de nome da
titular, Imp . Com. e Ind. Praticante Ltda., para Maquinas de Costura

•
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zioni ViacastI, p.A. - Pontos Publica dos em.4815-46.:
N9 182.232 - PI - Um aparelho de
recepção e transmissão de fascirnlie
de Xerox Pontos publicados
em 28-541,
N9 174.512 - PI - Automático de
regulagem de 'som em caixa de bateria musicales-ado. Ind. e Com. de
Instrumentae ,aatraierie Carpe Ltda. Poritba" •pulillta~ - em 28-5-71.
- Implemento
"rri..634i tapara cuitiy~asolo - de C. Van
Der Lely
--Pontos Publicados
értet2ea6aaa1e ta, ia'
I68e9691efaind1-- Tubos para a
cQim
e-a.,acond icionamento de
rtioéeias' a- "der ~isto Pinto Borba Poneoe,publkedos, em 28-5-71.
IZA.2137szrnr PI Processo de
preparar urna tinta aquosa na qual
st ferrai' &ti /Cear da eolimero alotee aei dispeasN na raearno um pigmento - de AU -Reduz-liou Corn'ae.ny
reet--- Pontos publicados em 23a5-71.
- altivo modelo
173a4a7.8
fEtel
galva-vldá
In --- de Francisco
entanto ;MIMO ae, leontos publicados
em 2-5-71.
'• S9'163:067 - PI '- Aperfeiçoamentoa erq suportes amóveis do gabarito
longitudinal para e:parelhos de reprodução de Etabliesements A. Caseneuve e o Sr. Reuni, Rene Bruet Pontos publicados em 28-5-71.
PI - 'Composicão
N9. 135-..612
catalitiera processo para sua preParação e 'processo Para. bldroorabking
uma carga hklrocarbonetada - . de
Mobil 011 Corp. - Pontos publicados
em 6-5-71. - Fica retificado o interipoorr pdêso
o „1.9 ponto:, "a menos de 4%
N9 130.816 - PI - Processo para
o fingimento e im pregnação no Foulard, de materiais hidrõforos. - de
Farbentabriken Bayer Aktiengesellschaft. - Pontos publicados em 7 de
maio de 1971. - Depositado em 28
de fevereiro de 1962N9 158.188 - P1- Ipstalação própria para impedir a formação, de rugas (dobras) em fitas de material
por ocasião da estampagem - de Joh.
Eleinewefers Sohne. - Pontos publicados em 31-3-71.
N9 167.268 - PI - Filamento composto auto-encrespante e o seu Processo de obtenção - de IVIonsanto
Company - Pontoe publicados em 15
de maio de 1971. - Total de 10 pontos.
N9 177.173 - PI -- Processo' e Dispositivo de contaaile remoto - de
Michelangelo Trombetta. - Pontos
publicados em 20-5-71. - Fica retificado a prioridade: "Finalmente, o
depositante reivindica, de ac5rdo coma Convenção Internacional e de conformidade com o art. 21 do CPI, a
prioridade dos correspondentes pedidos, depositados na Repartieão de
Patentes da Itália, em 15-2-65 e 21
de setembro de 1965, sob Os números
lEa-70 e 171-121, respectivamente.
N9 110.317 - PI - Camadas aperfeiçoadas de material foto sensivel à
base de derivados unilateralmente diazotados da P-Fenileno Diarairia como
substáncias fotoesensivele - de lane
N ktieng eserschaft. -- Pontos publicados em '10-5-71.
N9 180.441 - P - Dispositivo aperfeiçoado para fundir zonas sem cadinho - de Slemens-Sebuckertwerke
Aktiezgeselschaft. - Pontos publicados em 21-5-71. - Prioridade dePOsitada em 10 de julho de 1985 e' 26
de abril de 1966.
N9 181.556 - PI
Suporte de
núcleo de molde Para a moldagem
ror centrifugação, de tubos de ponta
e bolsa - de Centre de Recherehee
dpeonPo
tosn. t-a-Mousson. '-P ontos Publicados em 13-5-71. - Total
de 8
N9 182.261 - P1 - Estojo com bdfon para lábios - de Aerosol InventiOns and Development S.A. Akisa
Pontos publicados , em 10 - 5-71.
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE F'RIVILÉGIO
•
TERMO N o 184.592 de 16 de novembro de 1966
Requerente: ADDRESSONRAPH mulazàkpii CORP6ATION = E.U.A

escoem do referido vaco para a mencionada poça; quando há determinado ni.
vel de metal em fusão no referido vaso; um elemento destinado a retirar -

Privilégio de Invenção: "MAQUINA REGISTRADORA DE DADOS.

metal em fusão e crosta, descendentemente, da citada poça e descarregá-lo;
em um poço no qual o metal em fusão pode ser seprado da crosta e esta po-

REIVINDICAÇUEZ

2 - R egistradora de dados, caracterizada por compreender: uma /
bigorna com suporte para um símbolo ou cartão de impressão; um disposi-

de ser removida por técnicas convencionais como formação de espuma, o tipo do poço podendo ser aberto para a atmosfera e dito poço comunicando-se

tivo de posicionamento para manter o símbolo de impressão na localiza-/

com o referido vaso. fechado abaixo do citacto nível predeterminme , a

ção certa'sôbre a bigorna; um dispositivo para sustentar o formulário a

de manter uma vedação de metal em fusão entre o mencionado poço e a cita .
da poça.

ser impresso, colocado a uma certa distância afastado da bigorna; uma /

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido aspo.

fita com tinta disposta no plano que divide o espaço entre a bigorna e/
o dispositivo de posicionamento do cartão; meios para aproximar a bigoz
na e o dispositivo de posicionamento do cartão e formar com a fita, uma

citado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América .'em 15 d.omaio de 1964, sob o n o 368.456.
Ponto n o 1 do total de 4 pontos apresentados,

pequena pilha fechada e unida; e um rOlo de impressão pata aplicar-sO-/
bre a pilha uma pressão capaz de completar a impressão.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado/
nos Estados Unidos da América em 7 de março te 1966 sob n 2 532.286.
Ponto no 1 do total de 12 pontos arprementados

•

•

•

N 2 183.950 de 24 de Outubro de 1966
equerente: GIOSE-UN/ON INC ..= E.U.A.

'AEMO

•
•

rivilégio de Invenção: "MAQUINA DE SOLDAR"
REIVINDICAÇOES
- Máquina de soldar, tendo um membro de soldagem e um suporte

,e obra; caracterizada por: meios para-suportar o membro de soldagem em
TERMO No 152.533 de 4 de setembro da 1963

relação ao suporte de obra, para movimento no sentido e para fora do eu

Requerente: ESSO RESEARCH AND ENGINEERING -COMIWPI - Et.UU.

porte, em posiçbes de soldagem e inativa, e para movimento manual livre

Privilegio de invenção: " COMPOSIÇOES LUBRIFICANTES

em direçUs paralelas ao suporte; e lieicua destinados a movimentar o me;

REIVINDICAÇOES

1 - Uma compleição lubrificante, caracterizaaa por

eu

ter grande proporção de dleo lubrificante; uma pequena quantidade,s2
ficiente para melhorar a estabilidade lá oxidação do :Selo, de sal me-

bro de soldagem entre as posio3es de soldagem e inativa.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depogitadai
nos Estados Unidos da América em 24 de Outubro de 1965 sob ng no4.660,
Ponto z5' In total de 9 pontos apresentados.

tei alcalino-terroso solúvel em óleo de um produto de reação de um ai
doído, uma alquileno-poliamina e um alquil-fenol; a uma pequena quan
tidade detergente de um derivado nitrogenado isento de cinzas e saível em óleo de um anidrido alcenil-sucínico, no qual o grupo alcenilp

contém de 40 a 250 átomos de carbono.

-

Reivindica-se prioridade do correspondente pedido, de•
positado na Repartição de patentie dosEstados 'Unidos da Imérivr

.d1

• Norte, em 7 de setembro de 1962, sob mi 222 172.
Ponto n2 1 de 14 pontos apresentado;
TERMO No 169.667 de 14 de maio de 1965
Requerente: ALCAN RESEARCH AND DEVELOPMENT IIMITED - CANADi
Privilégio de Invenção "APARELHO PARA REMOVER CROSTA DE METAL EM FUS10"
REIVINDICACCES
1 - Um aparelho para remover crosta de metal em fusão, caracterin.

do pelo fato de compreender um vaso fechado destinado a conter um corpo .
de netal em fusão; um elemento definindo uma poça sue se comunica com o si
tado vaco e está diaposta de modo R permitir Ruo metal 'em rodo •

costa-

TERMO N o 176.260 de 6 de Janeiro de 1966
Requerente: ERWIN SANE RECUA - SN PAULO
ivilegio de Invenção "APERFSIÇOAMENTOS EM OU RELAIVOS A MOINHOS
REIVINDICARES

1 "APERFZIÇOAMANTOS EM OU RELATIVOS A MOINHOS", compreendendo má.
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guina'dotaia de moega disposta shre separadir magnetico que alimenta da
soinho, sendo que o material moldo por corrente de ar transportado para
lepaisito de ensacamento atraves de condutor, no qual intercalada tela
intercambievel, classificadora de granulometria, com ramal da ret;rno pari
D material grosso, caracterigados inicialmente pelo fato de se dotar 'o
ap inho com entrada dos grãos frente a discO ' rotetivo dotado de martelos .
na face voltada para a entrada, enquanto que, na periferia da face oposta
se encontram facas operantes em contra-facas fixas, sendo que na ceceara a
formada entre o disco e o suporte das contra-facas, injetada coaaente

Junho de 1971

do arejar o aatardil eanSualdo i . referida . amara de reeipienta, UMA
abertura paro denearregar.o material arejado da,oimara sabre a eu a
perfilei* matar lratada , e diepoeitivo..00netOr para-remvIvelasatel
lidar o dietràbaider,ao inetrnmento ema ontn1 44 dd Palmei:~ de
ar conotada com a cada die ir do instrumento.
Melvindicaase prioridade do correspondente pedido,a
poeitado na Repartiçto Ao patentes dos Entadoe Unido da Aadrioa do
Norte, em 15, da tívereiro de 1965, sob M[ 432:764,
,Pontõ 10 1 de 15 pontoe apresentados.

de ar aquecido alimentado por conduto ligado a aquecedor
Ponto n 2 1 do total de 2 pontos apresentados.

ERMO Ra

169.482

de 6 de maio de 1965

Requerente: E. SCHULZ & CIA LTDA. - (LIMIEIRARSTADO DE SXO PAULO1
Privil:sio de Inienção "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZI po a EM PICADOR PARA P0MARES E OUTROS FINS"

TIRE) W169.392 de
Reqintei

EIVINDICAÇOES

1 . APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM FICADOR PARA POMARES E OUTROS"
subdivisão um par de eixos (3) stbre os quais estão adaptados os discos a
(4), lisos ou recortados; e por os dois pares de eixos (3) apresentarem-si
dispostos como duas letras "V" paralelas (ou então, como "wr), possuindomo conjunto dos quatro eixos orientações alternadas para os seus discos.
Ponto n 2 1 do total de 3 pontos apresentados.

maio de 1e:65

TACLIERE - SAO PAULO

invençn:"AERIDOR DE CARTAS AUTOMÁTICO.
REIVINDICACONa

caracterizado por ser constituído de um chassis (1) com formato poligonal
• subdivtdido por uma travessa de suporte (2), estando montado em cada

MIEMO

4 ae

1 - Abridor de cartas automdtipo, caracterizado pelo
as apresentar conetitliido por uma armação bísica na qual se
acha diapneto um relativo numero de pilhas para acionamento de um
pequeno motor, armição esta que recebe tampa provida de botão ou in

tóiruptor do notcr além de uma bainha para lapiseira, sendo que laterali,ente, esta tampa apresenta ressalto formando encOsto para ie
bedri.ca do envelope que serd guiado para o corte.

Ponto ns 1 de 2 pontos apresentadoe.

RERMO 52 168.806 de 8 de abril de 1965
Requerente; THE HOOVER COMPANY m
Privilégio de invencãot " INSTRUMEMTO PA2A TRATAMENTO DE SUPERPI
/

CIES H
ItEivINDIcAcCEs
- em distribuidor para aplicar um material de tra-

tamento a uma superfície e adaptado para ser unido removivelmente a

1

Tam instrumento ambulante do tipo que tem um membro de engate de su-

perfície movido a motor, uma saída para o escape duma corrente de /
ar proporcionada por um ventilador, e um recipiente para armazenar
O material de tratamento tendo uma passagem de descarga para o matl

(4)

Ciai, o distribuidor caz:icterizads p or ÁM .aOr P o tendo uma câmara da
arejamento, dispositivo transportador comunicando com a câmara de a
rojamento e oonetível com a pass a gem de descarga do recipiente peya distribuir o material para a câmara de arejamento, uma passagem
4e ar tendo una entrada conetível com a Saída de ar do instrumento
Wails

oanduair a carrente de ar do instrumento para a câmara a fie

11 . aa:(: NP 165.765 0.e 29 de ,iezembro te 1954.
SiA-SX0

yaw,y:

li

norhol,s

entendo um cabo de aço, revestido extern;(1,atc

4

em tado a elas em .

tensão por material flexfvel, e doia terminais, caracterizado pelofato dos dois terminais serem :id'ènticos, estando em terminal, em
da extremidade

.de

:conchas idêntic

ae '
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ca..

altos terminai sendo ¡W;ados:por duas
s. ál'.‘"0".1,

cabo de aço coserem fixadae_uma

Outra,

rmsa mentrar co contato Com dita faee com rel;vos, sendo alitasn:
toda continuamente com tinta a ser aplicada zebre tal face, ditas sup6,12
ffei,eS

Sendo colocadas a uma distSncia tal. que com a compressão a tintJ.

aplicada,

e

confinada aos espaços compreendidos entro os rel;vcs, uma .

vez que no cume de ditos rel;vos esta é removida polo atrito com a su
perneie comprimente do rolo aplicadcr de tinta.

Pontcung 1,6c . i. oval

orixoà

-

prebebtdoí,:.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dg

,

Destoado na Repartição do Patentes da Itália sob n Q 50h7/g ;J e 6 de mar.
go de 1964, verbale 44.737.
tonto n 2 1 do total è_e - i;on:,bs
è ar,res

FIO

TERMO 122 167.282

de 17 de Fet;ereiro de 1965.

Requerente: KIICHI AMEMIYA, TAKASHI AMEMIYA E AKIRA AMEMIYA-S.Paulo
Privilégio de Invenção* "PRENDEDOR DE EXTREMIDADES DE PIOS CONDUTORES

TERMO N e 168.301 de 29 de março ao 1965

EM DISPOSITIVOS EL1TRICOS COMO POR

.Requerentet PORILWILLYS DO BRASIL 5/A 510 PAULO:
Trivilegiode Invenção: "NOVO DISPOSITIVO:LIMIIADOE,DE 410.DIPERSEM

Eumno CHAvEs",

ReivindicaoSes

AI., ESPECIALMENTE PARA VE/CULOS AUTOMOTORES"
1-

REIVINDICA2OES

1

Prendedor de extremidades de fios condutores em

dispositivos elétricos como por exemplo chaves, que tenham olhais ou

..'Nivo dispositivo limitador de ação do diferencial., eapeciaL

'mente para veículos autonotoree, oaraoterizado pelo.fto,de apresentas
.as duas engrenagens planetárias ooi. entalhados internos e externo* sem.

semelhantes para a introdução da extremidade desnuda do fio o um parafuso de aperte da mesma, caracterizado por uma chapa ou semelhante
com dois ou mais relávos ou nervaduras transversaia, a qual é colo-/

do os entalhados internos destinados a encaixar eBbre,oe.seMi-eixoe k e
cada abre a extremidade do fio e apertada contra a mesma pelo para*e entalhados externa para permitir um movimento, axial de duas pegas..

3gui chamada, "ceai),"
•

Ponto

fuso de aperte, tal como descrito no material e representado nos de..
menhce 2110X00.

A2 1 do total

de

8

Enio° ponto apresentado

pontoe anres^,,tadoe

FIGA

187Á05 ' de

TERMO Na
Requerentes

28 de fevereiro de. Y96g

KNAPSACK AKTIENGESELICHAFT - ALEMANHA

Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA A PRODWIC DE CLORETO DE VINILA
PARTIR

DE 1,2 DICLORETANO"
REIVINDICAÇOES

TERMO NO 167.601 de

5

de março de

196!,
1 Processo pAra a produção do cloreto le vinil* por dissocio.

Etquerentet A O A ARTICOLI GOMMA AFFINI S.P.A. - ITÁLIA
ção rmica parcial do 1,2-dic1oretano sob pressão elevada, preferente..
Privilegio de Invenção "PROCESSO E DISPOSITIVO PARA DECORAM DE TAPA
mente, de

8 .a 4JD ata

e a tem p eratura entro cerca le U5025 e 450 0 C., ou.

TES E SEMELHANTES E PRODUTOS RESULTANTES"
Anela de catalisa:irce, -_,n gasoso luo .Landona nona 'de
REI VINDICACCES
dissociação • e que consiste ü5 , cloreto do vin:la, gás clerfdrico, 1,2.
1 . Processo e dispositivo para decor&ão de tapetes e semelha
Aes e produtos resultante,

cOM um

verniz colorido, apresentando zonasbulição abaixo

ou acima

de

83 o2 . (760

predeterminadas de um artigo estampado sm relevos em forma de chapa de-

tç' rr• ), wes P raw.c::te e n "f.ta

gães leves" ou "pesadas"- ecadensada parcialmns.
material elástico, como borracha ou outro alto polfmero elástico, ditoprimeiro estágio de
verniz estando presente sabre a face em relevos com exclusão das culmi.
meneias destes últimos, caracterizado pelo fato oue dito artigo

RUM

6

.e

dicloretano não .convertido, orn canudo sub-::rodutoo 4uo . tem ponto de

derti:cRb

para

destilar

e

6 conduzida, para

os JJ_oráirice s,

uC

em se.

vida, para ao ae j r,a ertd') d o destila;Sc uara dostiler o cloreto de

feito
vinila t .após o que o przduto do cauda dc segunço sctecio de 2c2V-40"

entre duas superficies compressoras rigidaS e lisas, a superffel
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à imediatamente alimentado a

UM Ulti

C 't estígio de destilação . sendo as

LigaçOes que

J.:í-,1;o de 1971

subsistem entre os corpos ocos moinares sucessivamente serem

frações pesadas rejeitadas . como produto de cauda, obtendo-se no tapo, ja

•nfraquecidas .e/ou cortadas por aperto das referidas ligaçães entre os bor

pas resriamento, uma mistura líquida . de 1,2 -dicloretano não convertido

dos cortantes dos referidos moldes e um Orei() fixo disposto no interior

e frações leves, misturando-se com avo 1,2-diCloretano e reciplando-a.
novamente à zona de dissociação -

DU

'flertado, pr destilação, das fra

çães leves, alimentado-Se a mistura restante de frações pesadas e
dicloretano não convertido no último estágio de destilação, reijeitado-

do tubo extrudido, numa posição tal que os corpos ecos sejam logo conformados e que o material plástico tenha ainda uma plasticidade suficiente
Para ser facilmente enfraquecido ou cortadO..
Po,1-, nQ/ do total de 7 pontos apresCntados.

se as fraçees pesadas como produto de colida, removendo-se no tapo, após
resfriamento, o l,2-dicloretano não convertido líquido e, após misturacom nOvo 1,2-dicloretano, reciclando-se a mistwa à zona de dissociação
processo aste, caracterizado'pelo fato de que uma parte do cloreto de .y.1
nila obtido e liquefeito no tapo do segundo estágio de destilação é derivada e bombeada de volta para aproximadamente o meio do primeiro

esti'

gás clorídrico.
gio de destilação, previsto para' desttlação
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartgão de Patentes da Alemanha, em 1 demarco de 1966, sob n 2

E

58.605 IVb/12 o.

Ponto n o 1 do total de 4 pontos aPr222nt2d°3*

TERMO N2 176.379 de 14 ao junho de 1966.7
Requerente: JOSE ROBERTO FERREIRA BRAGA E ANTONIO JOAQUIM PER MIRA BRAGA./SIO PAULO./
Privilégio de Invenção: CONJTJNTO DE EMERGENCIA PARA APLICAÇXO
TERMO N2 174.891 de 17 de novembro de 1965.

DE INJEÇOES./

Requerente: ARLINDO DONIZETI DOS SANTOS BARRETO-São Paulo
Pri,ilégio de Invenção: "NOVO CATETER PARA !DR ENAGEM TOEMO)."

çoes, evisto para que um médico, enfermeiro,..e mesmo o pr6 -

Reivindicacees
1- Nave cateter para drenagem Wran.Luo, .o,avuurama00 peio
fato de se r.presentar conatituido em cloreto

Reivindicaçasill
1 conjunto de emergencia para aplicaçao de inje-

de

polyvinyl transparente-

ou resina sintética de característicos meea:doas equivalentes, incorporando aubstâncialigeiramente opaca á ação dos raios E.
Ponto n 2 1 no total de 4 pontos apresentados.

prio paciente tenha-o sempre h mão, para utilização imediata /
nos casos em que, por circunstâncias de local, tempo, ou outras
quaisquer, não se possa proceder a esterilização de um conjunto
comum, caracterizado Por compreender essencialmente um inv6lu oro de proteção, feito de preferencia em material plástico, e
hermeticamente fechado, inv6lucro este que contem internamente,
em estado de perfeita •aterilizeção, um conjunto de seringa e
agulha para injeção./
Ponto n2 1 do total de I pontos apresentados./

TERMO N 2 165.090 de

7 de dezembro de 1964

Requerente: SOLVAY & CIE . BÉLGICA
Privilágio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM PROCESSO PARA A FABRICAÇXO
CONTINUA DE CORPOS OCOS"
BEIVINDICAÇOEQ
1 . Aperfeiçoamento em processo para a raoricsçao continua as
vorpos ocos por moldagem a partir dum tubo de material plástico reaquec,do ou acabado de extrudir em MO1g e2 sc.edP.A0de pela reunião sucessiva de duas filas de semi-moldes mOveis dispostas em sárie e cujos bordos superiores e

inferiores Sb

talhados eis bisel, caracterizado pelo foto das-

Ttnmo N 2 176.729 . de 30 de escamara ao
Requerente: ROUPAS "STAROUP" LTDA./SIO PAULO.,
Privilégio de Invenção: APERFEIÇOAMENTO NA CONPECÇIO DE ROLS0S/
MESTINADOS A CALÇAS , SAIAS E PEÇAS SIMILARES./
Reivindicaçães./
1 - Aperfeiçoamento na confecção de boisoe deati nados a °caçoe, saias e peças similares, caracterizado pelo fato de se pré-fabricar bolsos a partir de duas peças de tecido ,

D:AP:0 CF- VAL (Seção III)
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COm formato adequado, reunidas em corta extensão das bordes pot
debrum, restando livros apenas limitadas extensães à se-em cos.:

-kurodas ao interior de -"ce.stuári0./
Ponto riQ 1 ' da total de Z pontoe apresentados./

HS 175.682 do 15 do dezembro de 1965./
Requerente: ANTONIO CARLOS PELICIO RUIVO./ DISMIE0
Privilégio de Invençho: APARELHO DE PROPAGANDA VISUAL REPETIDA.

TERMO IT2 174.351 de 26 de outubro de 1965

Requerente: MARIO CONSTANTINO - SÃO PAULO
Privilégio de Invenção: . GUIA PARA PREPARO DE DENTES E NE CAVDWES

Laindicae3es.(
1 - Aparelho de propaganda visual repetida carne terisado pelo fato de ser constituido por une, caixa provida do
visor na face frontal o contendo nia coleção de cartães com gr&

DENTÁRIAS"
REIVINDICAOES

1 - Guia para preparo de dentes e de cavidades uenuarime,wa.
racterizada ptto fato de compreender calha portadora de pino implan-

vuraw e inscriícies do natureza prepagandistica, um motor, um
aistema de roldanas e correia contínua o um conjuntO'de rOlOs /

tado em sua base e preferivelmente articulado 7a mesma por esfera ou

de apoio dos cartães e meios de transmissão do movimento do ao-'
t.or ao sistema de roldanas e correia contínua./

similar, sendo clue tal pino se apresenta rosqueado e portadoj de /ui- .
cha m6ve1 sabre o mesmo e h qual é conjugada a extremidade de haste.
ligada a Uma ou mais barras terminadas por braçadeiras que se adapte

Ponto n2 1 do total de 3 pontos apresentadóê.l-

morta-brocas'usuois.
Ponto n2 1 do total de 2 pontos apresentadoS.

RUMO N 2 175.321 de 30 de novembro de 1965
Requerente: REIFENHXUSER E.G. - ALEMANHA

TERMO N2 176.784 de 28 de janeiro de 255n

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM INSTALAÇÃO PARA SOPRAR

Requerente: STAUFFER CHEMICAL COMPANY - E.U.A.

muus E PROCESSO PARA FAZE-LA FUNCIONAR"

Privil6gio de Invenoão: "PROCESSO PARA A REDUÇÃO DA QUANTIDADE
CLORO-ETIL ENO LM DICLORETO DE ETILENO EM BRUTO"-

REIVINDICAOES

1 - Aperfeiçoamentos em instalada° para soprar rilhas, em qud a

REIVINDICAOES,

processo para a redução da quantidade de tricloro-exiis
o por compreender: .•
no em dicloretc de etileno em bruto, •caracteriza d
tratar sob condicães essencialment e amidras, o dito dicloreto de eti.
leno em bruto com cloro em presença de uma quantidade catalitic • de

falha tubular a ser alargado sai em direção vertical do bocal anular--

1 - Um

de uma prensa de extrusão e é conduzida através dê chicanas (chapas de
guia) para os cilindros espremedores, sendo que na regiiio do alargamen
to do tubo se acha disposto um Corpo cilindrieo ajustado sob atritd è

cloreto férrico e recuperar daí dicloreto de etileno purificedo,con.
tendo menos do que cerca de 1,0 por c e nto de tricloro-etileno.
pedido depositado
Reivindica- se a prioridade do correspon dente
429:120.
2
nos E.U.A. em 29 de janeiro de 1965, sob n

parede interna da falha Soprada e percorrido por um ageate de refrigeruão, corpo asse em forma de serpentina de refrigeração torcida em es
pirai ou de um espigão calibrador, caracterizada a instalação pelo fato de que os cilindros espremedores e as chidanas que conduzem para és

Ponto n2 1 do total de 2 pontos apresentados

tes cilindros se acham dispostos, de maneira conhecida, em uma ti.r_lo

calizada por baixo do espigão e permanentemente Percorrid. ¡p or água re

TERMO 11 2 171.285 de 15 de julho de 1965

frigerante.
Reivindica-se,a prioridade do correspondente pedido depositado.

Requerente: INDSSTRIA DE REFRIGERAÇÃ O CONSUI S/A . SANA

CATAArrn

Modélo Industrial: "NOVO MODELO DE CONDENSADOR"

na Alemanha em 2 de dezembro de 1964, sob n 2 R 39.364 X/39 a 3 e em 4

REIVINDICACU?

de agasto de 1965, sob :1 2 R 41.237 X/39 a 3.

p onto n 2 1

DE TRI

1 - Novo modelo de condensador, constituido por uma chapa maft.
do corpo do r2,
tida aproximada inferiorme nte e afastada superiormente

do total de 11 pontos apresentadou.

•

MAMO OFICIAL (Seção III)

2E56 QL,arla-feií a 9

frigkroaor, caracterizando-se a referida . chapa por possuir uma plure-

•

iJanoe 1,,

: dobrados e mantidos em poeiçOes alternadas,-

Mrmendo uma abertura de ângulo conveniente.

rontr 11e / do total de e pontos apreseltados,
ar
i
,
0
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Requerente/W.2.4MM S.A, SIYXÇ.
Wrivilagiole Invenção: !PROCESSO TASULJUUSNOXO-MEOORANSEZ :Pd.
MIPIOIL31ENTESOLINPm=14134*- .

S.A?*

0.„ c.

la

' 0, -,

sua

O 0

O

taElmo iÁ s2 i7.Cj

:dum() IN 227: 482 ao 24 fie 2evereiro . da 1921

3L-WProces210' pora obtengão ,WOOSUatels da agrie entracinte
Rica alfiiiiffiento sol(iveia em tIgual 'Onradtellad0 p er ao reagIrtgew
4)01n,X)5t0 antraquinZnico da fémeale4- 41",

0 0
y., O
0 0
,.., ,, <0. „,r, 0
yr 0
O

.

Junho do 1971

ae fevereiro de 19,3

Requerente: RNDEIL PALCeá . 320 PAULO'

Yrivi14 g io de Inve "WVaS DISPOSIÇUS

-P•Ri reDi'er;eg.s . 114regenlo ou.= grUpo : isióoile de baixo peso molectlor
X 4 rpioal de um composto ilidroxila orgânico ligado através de GEL
o grupo omino ou o radical de uma mina Orgânica primaria ou
seipmffria, e Y Um_subâtituinte_mével, que possibilita a substitui
çO Oc1e6fi2a com uma omina da fórmula II

TORNSIRA-BOIA"

—

REIVINDICAOrrà

(II)

N -L

"NOVAS DISPO510R3 E g. TORUEIRA-e01A", caracterizado por o

Vs.
temo de engate a rede, ter a átlearfiele de contáto com a parte
de furos radiais,
dente com uma configura 'çao côncava e ser provido
Moda por a arruela vedante estar solta no Inter5,or do elemónto de e2
íate da bOla, de encoste ao oistrao.

c:0 ponte apresentado.

onde
representa um radical oarboolclico-aromá t ic o ou 6eterocíclio0-arom6tico, 'eventualmente substituido e o micleo benzenico A ainda pode
apresentar outros substituintoo, a un comnoato de fórmula Ta

(In)

F/217.

TERMO E 2 189.252 de 8 de maio de 1967.
Requerente: "RENE TEIOREIRE S/A.COM . E INDDSTRIA -Guanabara.
Privilégio de Invenção: "FERRO DE SOLDAR ELtTRIC n APERFEIÇOADO 3S 11122=
eRUPPOR

CONTROLE DO AQUECIMENTO DO MESMO',
ReivindicaoRes

aperfeiçoado tendo reei!
for.
t oncia e temperatura variáveis, caracterizado por compreender ua
dirigido
interiormente
ma de Ponteira soldaeorti incluindo um espigão
especial de euporte
• os elemento tubular de alojamento de um arranjo
us interru.1
• isolamento da respectiva resistíncia de aquecimento, •
pdor de controlo do aquecimento da dita ponteira de soldagem
1- Yerro de soldar elétrico

Pont' n e 1 no total de 10 Pontoe apresentados.

Z e A possuem os valores citados nas l'é.p rmulas I e 11 e
escolhendo, neste caso, as componentes das fórmulas I e II de tal
modo que o corante final obtido n50 contenha grupos hidrossolubilisantas, que formam sais, dissociado de maneira doida em água.,
Reivindica - se a prioridade do correspondente pedido aoposi- .
tudo na Suiça em 25 de fevereiro de 1966 sob n 2 2.771/66.
onde

ni, X,

Unto n2 1 do total de 11 pontos apresentados.
TERMO N* 186.816 de. 3 de fevereiro de 1967
Requerentes R= INTERNATIONAI, INC. Privilégio de Invenção: 'APARELHO E PROCESSO PARA EMPACOTAR E NOTE
LAR"
.EIVINDICACOES

1 -Aparelho e processo para empacotar e rotular, .caracteriz£
por
compreender um arranjo de alimentação alongado tendo um ex,..;
do
tremo de descarga e.adaptado pura suportar produtos para movimento
longitudinal ao longo do mesmo e para fora do dito extremos 122 CM
primento de material de empacotamento tubular armazenado em condi.
ção costurada em tOrno do dito arranjo de alimentação, o dito mate
rial de empacotamento sendo adaptado pare ser removido do dito ar.
ranjo de alimentação conforme um produto é descarregado do dito ex
tremo para envOlver o dito produto, arranjo de guia no dito arran
jo de alimentação para receber deslizavelmente um comprimento alo.
gado de material de rotulagem para dentro -do dito material de empe
eotamento de.moÁo que o material de rotulagem é removido do dito-.

IYAR O OFICIAL (Seçlle ft)

Ouaria.-ca 9

Junho

á 1971

851'

arranjo de alimentação soa o dito mato;ial dê empacotomoste, asas*
jo de fechamento para fechar o dizo material tubular

en pontes es.
loacadoe ao longo de seu'"&MOrialsnto e em extremos opOstes,dtsoada n r

•

dos ditos produtos com dito matorial ,:de; rotuItgera,,glasseate_pil

O4,

WIST"rir.iãto
-24-4 '34:-,Irátta—,Zri-~trjr,4"1
te babetem e olipro Aa ~leio ao *atado dek leasor 14~ teert:

~Pd e oar4 mdaed • a pedt4e ~rias, Se emovecoodow e, a emmuMN4 "K

ao dentro do materit&VAWamPACOta2sntO nos ditos PoSJ.:.afrnoáo..;-

UNO, o •mpil selea01 • termbeediem

para cortar atravéte4SMWtoe'Materiaie de empacotamSaterstula

Atat~TO

sãmedttaaussete ara pc***2* Sumiam de

de sommarleatmate *e alesese de reaace peqie at4 uma pomeakm

sem para fora dos ditos pontOs;para - ormar um pacote,

iammipeammem meomMaaa, ***Mlasie de AL e 40 am ás**, regaiamaa uaa

Reivindica-0 a^prierLdadoc4!_-:APrr~4".1?-.44°~4'atado non E.C.Ai sek-.9-4,4êTere iro .-d,2L 19 6.,6, tob _301.-30,4gPonto lie 1 do- total de 10 Pontoe_apresentados.

ve3maMehmde eo atam, ão wea *e ~ase no stateme de reesporaeêc, peva

doema tmara ledmaer uma paqmeme maamtidede de ar externo *Avaria Jer
ama falam 4momaaa imesiticeimenae a una pargo de relentonoon de eami mg

vai sa pmeme samemier 4t esepipp ledier, pelo que pode spr Pmes4d3s a
Ameh~4, 4.

,p0

Iptm ma *amam).

Deemaimacsa-ee a priscidodo do uorrespsalsods sed44p , 4...i e..

daso

lawilm

ma 1.7 de paneiro de 186f, sob a i 41.247S,.

Powee . a t L A. -,14.1 4. 3 peute. aoresionledeo.

IMMO Na 186.630 de 31 de janeiro de 196?
Aequerentet DALN1NE S.pa. a ITÁLIA
Privil4gio de Invenção "PROCUSO DISPOSITIVO PARA ali& CORPOS IR04C6N21
e0M MBDIANTE ESTIRAMENTO ATRAVU DE UMA MATRIZ DE DOIS OU MAIS ROLETE,SP
/3.5IVIND/CACCEd
1 . Processo para obter corpos troncOnicos mediante estiraMen'to am
Srevàs de uma matriz de dois ou mais•roletes, em que a redução de dametr0
los corpos troncOnicos 4 limitada si:mente pelo perfil dos 'roletas da matria.
• cuja extensão é limitada, na pràtica, sOmente pelo comprimento do banco.
de trefilação, caracterizado o processo pelo fato de que. o eStiramento da
ega em bruto cilindrita numa peça troncOnica terminada se realizar com a
mesma matriz mediante vários estiramentos em rápida sucessão sabre trecboS
de extensão prOgressivamente creicente, mantendo em cada estiramento a mel
ta conicidade.
:Finalmente, a deuositante reivindica, a prioridade do correspoadu
te pedido depositado na . Repartição de 'atentos da Itália, em 31 de janeiro
de 1966, sob o na 13.991.
Ponto 21 0 1 do total de 9 pontos apresentados,

Rittri014

186.112 de 10 4. :janeiro do 1861

Requerente: "IIIE 160110TYPE CORPORATION LIMIT

i

INOLatithe

Wrtvá14dle de Ims~Oot upARILmo PARÁ g ourea . ImalusaO 1
SIÇÃO"

PUA

112IYIN2424CO22
1 AParãlho para compor imprecai°, oaraeterisado 1*/* iate

as ommo

praender uma pluralidele de caracteres:4 mestre, seda um movIvel.seletim
mente para uma posição de operação e meios, deetinadoe a operar em oad
oarácter neutro, quando ma uma poeiçío, de °pereci% para estabelecer+
ma euceceão de caracteres correapondentes em uma linha de caracter**, t
i %pluralidade de immabros1,
que •atio monta-10e e
racteree mestre
sovfveao eeparadamente . de maneira que enquanto um cardoter mmetre
sa uma posição. de operação, um outro caráctor Mestre, em um esporte, dg%

rente, pode ser movido eimultaneamente para uma posição de operaeto
Reivindica-se • prioridade do correspondente pedido depoiliado na p
lualaderra ma 1; de janeiro de 1966 sob n e 1.1'3286.
Ponto ne 1 do totai de 8 pontoe apreeentadoe.

ie
---g0 S7.7.
12.

27—/(—
1 ° II

.4
16
• r„

T/SRVO N e 186.271 de 17 de janeiro de 1967
Requerentes YAWATA IRON & STEEL CO.ITD. - JAPIO
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA DESCARREGAR GÁS DE ESCAPE NAC
QUEIMADO .DE UM CONVERTEDOR COM SOPRO DE OXIGENIO PEIO TOPO"
REIVINDICACCES
1 . PnOoes0 para descarregar éás de escape não queimeN, de a*

oonvorteaor com sOpro de oxigónio pelo tf:5p°, no tapo do qual um capb -

formar substancialmente um corpo unificado quando o capO mOvel é abai.
xodo, no qual o gás de escape do converte .dor é recebido no sia ,:eme de
reomperagio do gás em

UM

estado não queimado e descarregado por meio

'-'71

id•

27
T2RMO N e 16$.O23 de ,) de Janeiro de 1961
Roquerentes KINEGOUCHI BOS2K1 KAUUSHIKI XAIREL . 31PIO
Magallt
de Inveugio "PROCESSO PARA EABRICAÇA0 DZ CHAU

verticalmente móvel de-um sistema de recuperação do gás é montede de
tal maneira que o convertedor e o sistema de recuperação do gás podem

I
51 I SI

ROSO"
larapTaC),0311
Yrooeseo par fabricação de ohpa de material mioro-poroo, uni
berizado ptr a impregnação ou o revestimento de um material.
base, com soma soluZo de polimero

formadora,dejelípula. oonoilemJ

_

trikRIO OFICIAI_ (Ser y o III)

a..a .da4eira 9

_
U , do de poliuretano, ou principalmente do poliurotano, adicionada de ta,í
o. ,cona temperatura mais alta çue a de gcicifieacão'da dita solução; a ei
ifics.cão da solução por reerriamw,to da s'olcs de polfmcro retida no
, a uns teevoCura infeuor à de gelelfieSo; a rOMOg g 0 , n
ci sclu,:^slo do polfsero, do ge7

de . ,11e, e do s.:1'.ote =uca na
fc. :jo, por ucio do luvwjsn

J1:11k3

de 1971

TERMO Nit 183.325 de 30,4e eetembro de 1966
Requerente:, PANEM LOBA. -SIO
Privilégio de InvençãoORUSETA HORIZONTAL PARA mignumucoms DE
LABORATÓRIOS E OORREIATOS"

lfsro W.sc ,-el coo o dito solvente.

REIVINDICACCES

que ris soja solvente do polfme.
or
ssja apto a dissolver colEo, co

1 - Cruzeta horizontal para centrifugadorep Oe iaboratérios 8

r::¡ a a secs:,:on flso.1 do pre,:nto.
a'aj,cridado do correspor..:c,to , re3ido dsposItado na e
de Pa.1:25 do JJ'.não sob co r 2 s.• ElC7/.2j-,- em 14 do jvneiro de

correlntc2, ecracterlzado essencialmente por umà'oruzeta ao redor de

e

o 21%.22/,15, em l4 do Janeiro do 19''O'.
Pem'so ne 1 do total de 8 pontos ae:J2ntJ01:0

[rui, sKo fixados por aneis e parafusos, seis tUSOs providos de vir

po, :ocultando etterificação, guando a centrifUctçNMoVimento.
Ponto n2 ldo total de 2 pontos apresentadoe,/
I

N Q 185.951 de 5 de jsrleiro de 1917

2=21=

R:

hW.= AD=1:o1-L.,D=

Irivii j6io de: Irienç j o:

vens, roister uci Mf

110 0,i =A A 0:=ÇZO 02/

'

SbESS=ZIA3 :=2 ..S DD RIdirAS DE EPDXIDOS"
rirt\A

- Aperfeiçoamento em processo rara a obter,r:ão de substâncias eepa
ce resinsa de expdnidos, em presença do um solvente de baixo ponto
, .

de ebulição como agente esipansor, caracterizado pelo fato de se usarem /
'como catalisadores de polimerizaço, cwraexce de trãluoreto de boro e
aminas aromáticas de valer PRb = 9 a 16.
R eivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na /

TERMO 112 183.321.60 730-de setembro de 1966

Alemanha em 5 de janeiro de 1966 sob n 2 P 43.093 1Vd/39e.
Unico ponto apresentado.

Requerente: WREFA STABLISSEMENT POUR LE DEVXL0PL'EMIX5, RROMSECSDS
DIZ PARRICATIONS'INDUTRI ELLER IIECHTENSTEI)I

stmo N. "

Privilégio -de InvençãO1. "PRESAS"

183.785 de 19 de outubro de 1966

;

a

g

1 Preza, caracterizada pelo fato de que tem uma pluralida.

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PULVERIZADOR AUTOMÁTICO E MEOAWIS
REIV1NDICACUES

1 - UM dispositivo pulverizador automático, paru ser Usou com

LJ

REIVINDICAORS

Xequerente: UNION CARBIDE CORPORATION - E.U.A.
ZO DE VÁLVULA"

.

de de dentes de corte, cujos espaçamentos periféricos sucessivos Di
terdentaie ficam sucessivamente aumentados e diminuidos em relasio.
ao espaçamento básico num vallir e que determinado pela eesudmee.

Sm recipiente de pressão com um propelente contido no seu interior,c1
recterizado por compreender, em combinação, ,un primeiro mecanismo de-..

lei sinusoidal

VálvOia ligado ao referido . recipiente de pressão, por intermédio de.

Ma qual
fé uma constante, a saber a amplitude mixiaa Da awrva wheoneell

sual-dito propelente pode flUir, a Uma velocidade ajustável, do dito
recipiente de presaão4 uma peça estruturai externa, prése mecân:icamen
te ao referido mecanismo de válvula, dita, peça estrutural externa definindo uma câmara e possuindo usia'abertura de entrada, ,do referido ,
primeiro mecanismo de válvula para a dita oâmara, dito segundo mocaliemo de válvula compreerendo um diafragma e peças a ele ligadas e
dm direta comunicação com dito orificio de saída, dito diafragma sendo

o mo

aiA

. dal admissivel para o serviço da freaa,

o
o

um pequeno ãngulo constante adaptado para impedir que a rA
°remonto o tome duse . veses o mesmo valor em laeleffilio.
é

0 é igual a
r. x

ativado para uma primeira e uma segunda posição pela pressão que se .
forma no interior da dita câmara, feohando, assim, ou alvindo dito orá
'iole de safda:

Meivindiea-se a prioridade do correepondente pedido, Weeitida
dee .V.A. em 21 de outubro de 1965, sob r1 2 499.929.

3,"502

senso que n e o ni:mero de de'ntes da fres& e X o ndmeso fome
define a ordem dos dentes SUOOSSiVOO e que, por isso varia de 1 a
fontes 1 do total de 5 pontos nPrillontcdoce

7ento'n2 1 do total de 9 pontos apresentados

orle,.
WERNO No 19e.941 de 16 de setembro de 1966
Requerente: ARI ANTONIO REGEIS=

SIO PAULO

Privilígio de Inveneio "APERFEIÇOAMENTOS EM SOCADOR PNEUMÁTICO DE PROEXIDdi

UNIDOS EM Pd, EM SOSPIN3X0 EM LIQUIDO, PASTOSOS, GRANULADOS, PICADOS OU n
•

TRITURADOS"
•

ISIVINDI0A0E5

1 - "APERFEIÇOAmeNTOS EM SECAOOR PNWMITIO0 Dlt PRODWINSS 6WID0S
EM SUSPERW, EM LIQUIDO, PASTOSOS, GRANULADOS, PICADOS OU TRITURADOS", mg
raeteri:do pelo uso da sequencia dos 'seguintes elementos: fonte de calor
Que poderá ser fornelha a lenha. Gosbustures a :mis, oesbustoree a Ó l eo. N.-

Quarta-feira 9

Junho de 1971 2859

EEAR;0 OFICIAL (Seção 111)

diador de vapor, turbina de combuaSive ll lltaaido ou outros; vearermaaor que .
retira o ar ~te, a temperatura que oscila de 100 a 100 e G, e o joga em
um tubo horizontal, inclinado ou vertical, revestido de isolante térmico;
uma moega . com dosador
situada no inicio do tubo, e este remete o prody
tom uma cámara de expansão ou igualaaio, conectada
Produto á separado do ar amido,

a um

ciclone, onde o

materiareffore-poroeo resialOSS8 ao calor, oujoa poros perinatas per.
feita diatribuição e transmissão do calor pelo ingresso do agente da.
aquecimento, dispensados quaisquer orifioios ou oanaie artificiais

peoebendo oe edtadoe moldes ou f8rmas, as quais apenas recebem a matéria prima a ser moldada por simples contrâle gravimétrico, sendo o
material agitado, em todos oa sentidos pela turbulência do agente de
aquecipento que ingreesa no molde ou fama pela pluralidade de poros

Ponto n e 1 do total de 3 pontos apresentados.

da mesma.
Ponto 10 1 do total de' 3 pontas apresentados.
TERMO Na 180.820 de 30 de junho de 1966
Requerente: IANOFIX DO BRASIL S/A; SIO PAULO
Privilégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVOS PARA

AuTommuka

O SRLECIONAMENUO DE AGULHAS DE MÁQUINAS DE TRICOTAR MANUAIS OU MOTORIZADAS

fflAK_Açaâ
N
1 - "APERFEIÇOAMENTOS EM DISPOSITIVOS PARA AUTOMATICAR O SELECIONA.
'MENTO DE AGULHAS DE MÁQUINAS DE TRICOTAR MANUAIS OU MOTORIZADAS", caracts
rizados pelo fato-de o chassi da máquina apresentar-se por estrutura longitudinal de perfil substancialmente triangular, tendo os catetoe por ba..
se e altura, sendo que centralmente possui câmara oilindrica que se este

TERMO R e 182.603 . de 5 de setembro de 1966
SA0 PAULO

Requerente: FAIÇAL SIMON

Priviléáio de Invenção: "PROCESSO PARA A 0 .212tÇÃO DE VINCOS PERMANENTES /
EM TwIros.

de pelo comprimento da estrutura, mimara esta que se acha ladeada Par abertura em forma de canais paralelos no comprimento.
Ponto n e 1 do total de 14 pontos apresentados.

nnavinDicAçons
-

Processo para a obtenção de vincos a.erm a' nentes

em

tecido., cerce

terizado pelo fato de que o tecido 6 tratado por imeraão por ume ambição/
contendo um agente ativo capaz da agir sabre as ligações bi-ealfidicas de
aodo a desfaze-laa, mantendo-se o tecido imerso durante cerca

de

'20 mina-

tos, após o ' que é retirado e lavado com água, até a remoção total da soly
pão ativa, sendo logo em seguida passado a ferro até secar.
Ponto . n e 1 do total de 5 pontos apresentadoe, rsnmo m2

182.371 de 25 de agasto de 1966

Requerente: JOHNS-MANVILLE CORPORATION - E.U.A,
Privilégio de Invilgelo: "PROCESSO,E APARELHO PARA FORMAR E CURAR

MA

RIAIS FIBROSOS"
REIVINDICAOES

1 -. Processo e aparelho para formar t curar materiais fibrOSO8

TARRO N e 176.019 de 2e de dezembro de 1965
Requerente: N.V. PHILIPS , GLOEILAMPENFABRIZKE N = = HOLANDA

Se preferencia de fibras de vidro, realizando-se o processo a partir

Privilegio de Invençio: APERFE/ÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A PROCESSOS PARA

de uma esteira continua de fibras, tendo um aglutinante reeinoso.dis-

'0 ESTABELECIMENTO DE ENTREFERROSúTEIS ENTRE. AS /

perso entre elas, aquecendo o aglutinante a um estado de * cure, e apli

DUAS PORÇOES DE CIRCUITOS DE UMA CABEÇA MAGNÉTICA,

Dando umaoressão à esteira, durante a cura, de mi:;clo a bbte, a densi:.

APRESENTANDO RIGOROSAMENTE A MESMA DIMENSÃO

lade aprapriada caracterizado o dito processo pelo fato chi que ia ou.

Dá

ra e a preasão neto efetuadas passando a esteira através de placas fi-

REIVIRDIOACUS

cas, opostas • esquecida., uma ilirça de tração sendo aplicada 1 estaia curada para a puxar através das placas aquecidas.
Reivindi.ca-se a prioridade do correspondente pedido depositada
tos E.U.A. sob-na 485.754 em 8 de setembro de 1965.

Ponto .n5 1 do total de 11 pontoe apresentados.
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TERMO Na 182.290 de 23 de agasto de 1966
Requerentes ANTONIO REIS PILHO - SÃO PAULO

de Invenção: "PROCESSO DE MOLDAGEM DE CORPOS DE ESPfinta
PLÁSTICAS E RESPECTIVOS MOLDES"
Privilégio

REIVINDICACDES.

1 - Prumo de moldagem de corpos de espumas piasticae e re spectivos moldes, caracterizado pelo falte de

que Ast

expansão térmica é

processada em moldes ou farmaa cOntruidae parcial ou totalmente de •

Em,TA

SUA EXTENSÃO',

1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a processos para o estabel*
cimento de entieferros Uteis entre as duas porçõeS de circuito de uma ca.
cabeça magnética, apresentando rigbrosamente a mesma dimensão em tàda sua
extensão, cabeça magnetica essa destinada a gravações, reproduções e/ou 11,
pagamento de registros magneticos, sendo os entreferros enchidos com mata
rial não magnetizável que promove simultaneamente a união das duas"por- /
96es de circula* uma à outra, apreset~sdo as duas pordsées de circuito ca
da qual uma superfície Usinada at; o polimento rigorsso e sendo reunidas/
por essas superfícies, apOs o que o material de enchimento colocado se.
bre ou dentro do entreferro assim criado, Sendo o referido material aque.
ciclo ate a temperatura de fusão, sendo as placas. prensadas uma contra a/
outra com auxilio do moldas, caracterizados pelo fato de serem dispostos1
fios com seção reta aproximadamente circular entre uma porção do circuito
e um molde em- cooperação com esta, fios estes que possuem temperatura de
'fusão superior a do material de enchimento s asas podem ser comprimidos à,
temperatura dt fusão do material da °petiz:ente, localizando-se a projeçãa
do ponto de aplicação do estOrço de compressão exercido sebre UM molde wir
ma plano que passa pelas linhas centrais doa fios, entre os fios.

2850 .Gluala-tvira

D;AR!O OFVAL

leivindica-so a prioridade do correspondente pedido depositado na Holanda em 31 de dezembro de 1964 sob no 6415293
xoto n 2 1 do total de 7 pontos' apresentados.
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REIVINDICAÇOa
'"

'"I N•1

PrCheseo d e . fabricaçãO . 4(C - corarites

toldos da an.

tra q Ui t ond ' itracterikado pelo fato de'Se '
faier'reagir um moi de Ma
Y acb. de nan-ldiamino-antraouinona'de

3

XI/

4
8

\N"

7

yux..
.agnifica um radica.:
iates) de difenil-alcano, difenil

~rue

suostivu

difenil-éter, ou

fenil-tioíter, o qual este{ ligado,ao
nitroginio por meio de um atomu de carbono de um anerbenzinico'e contendo no znicleo.benzenico

TERMO NP 180.601 de 21 de junho de 1966
Requerente: SOCIETE ANONYME D'EXPIOSIES ET DE PPODUITS CHIMIOUES-PRAN( A
Privilégio de Invenci p 4 ' PROVAS COMPIrSIÇCES EXPLOSIVAS E PROCESSO 2LdA .
SUA ODTENÇXO"

pelo monos dois dtmaos de hidrogínio substituíveis:
Ri 01 /22 r e pr esentam, cada um, um grupo alcoila ' infc ior eventualmente, substituido-

moles de um composto que intr,duz o radical de férmula II
-CP2 - N - CO. - Y

REIVINDICACOES.

1 -Processo para a obtenção de novas compoeiçães explosivas ea.
fracterizado pela aplicação, como ingrediente essencial, de nitrato dt
' amónio sob uma forma cristalina que apresenta uma superfície específi.
ca superior a 500 cm2/g e, de preferencia, superior a 1000 cm2/g..
Reivindion-ee. a'prioridnde do . correspondente pedido, deposita.
'do na Austria em 21 de junho de 1965, sob n 2 5552/65 e na Inglaterra em
;ao de' setembro de 1965. sob n o 38.ec.
.•
Ponto
n
e
1
do
total
de
18
pontos
apresentados...
-

R,
..na qual R' significa hiárogâaio,ou-um radical alcolla inferior
Y significa unradical.inferior (event:aimento eubstituido) alcoi•:a,aleenila ou alcoxi, um radical cicloalouila, oicloalcoxi OU um
e sul nano anteriormente ou

simri.t: ^esmente ou posteriormente t
uma mistura de corantes antraquinônicoe de composiçõo média de f6r
mula III

2tfd40 N Q 180.391 de 14 de Junho de 1966.
Requerente: ADDRESSOGRAPH-MULTIGRAPH CORPORATION, camusafflemwo
,Privilágió'de Invençáo: hmocasso DE'PREPARAÇXO DE PEÇAS, PAftA IMPROSEXO
0201LETROSSTICA,

SC 3 R) n
CH2-N-CO-Y)a

.1.- Uma
Uma peça fotoeletrostática usável como um original,
"para fazer reproduçóes em materiais diamitipos sensIveis á luz, caras-,
itorizsda porqudtem um suporte fino, flexível e el;tricamento condutor'
! tendo *Obre á'le particularfotosondutoree finamente divididas dispor-,
Ae a S em um :aglutinante resinoso' isolante, a dita poça fotoelétrátática
'llendo uma transeksaão a'oSto elca do. pol.) monos is%.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido Mlepookta40 nos E.U.A. em.14. de Junho de 196, sob o n o 463.766,
Pauto. n o 1 no total de 12 pontosapresentado:o.,

nl

rk qual A 4 um radical correspondente ao radical Mdie da difenil
-alcano, difenil-cioloalcano, difenil-éter ou difenil-tioéter (even
tualmento com outros substituintes), radical âste ligado ao nitroge
loto, ao grupo eulfónico e ao grupe
Re
por meio de étono s de carbono do anel benzenico; n e m significam
cadá um, 1 ou 2; Ri , R2 , R' e Y tem o significado dado aciaia
Reivindica-se prioridaRe do correspondente pedido e

depositado na Repartição de patentes da Suiu, em 3 de marco de
1965 sob ne 2.937/65.
Ponto no 1 de 2 pontos apresentados.
TERMO No 179 ..288 do 6 de Maio de 1966.
Requerente: AMERICAN ANIIINE PRODUCTS INC.-E.U.A.
Crivilégio de Invenção: "PROCESSIO DE IREIARWW DE CORANTES ANTRAQUINONIe
COS",

Reivindicações

1- O processo cie preparação de corantes antraquinónicos caracterizado pela reação de 1,0 mol 1-amino-to-ariloxi-ant'raquinona de
fdrmula

, RERMO: E P. 177.474 de 2 de março de '1966
loquerentei á.R, SEICY'S/A.,
.Privi1igio de-invençZo: o PROCESSO : DE 4i#AERICAÇU DE C0RANT6m 10YDos
PA ANTRAWINONA r

rI

/2
r'I
I

--I

Ccin "..a-:cri a . 9

D.Arr OPCIAL

15•.

Junho de 1971

VOO..
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Reivindica-se e prioridade do correspondente pcid165 aipoeug

aa qual h • um menor° •scoa:mio no grupo qae coaea... qual , R 4 um membro escolhido no grupo que coneiete de radicais fenil,a1-/
coil-inferior, fenil, a l coxi-inferior-fenil, halo-fenil,benzil e halo-ben

do ma Suíça em 11 de março de 1965,sob o n2 3.423/65.

zil, com 1,0 moi de cloreto de salicildila, na presença de um solvente.
aromático de alto ponto de ebulição.
Ponto n e 1 no total de 9 pontos apreoentadoe.
TERMO N e 178.037 de 22 de março de 1966
Requerente: ALVIN MEIVILLE MARES e MORTIMER MORTIMER MARK MARES E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAM DE UMA PEI/CULA ESTI,

TERMO N e 177.318 de 18 de feveeiro de 1966
Requerente: HARRY MUDLEY WR/CHT E ROBERT ERNEST DECIFRO ....auto:
Privilégio de invenc ;U: 9 DM PROCESSO APERFEIÇOADO PARA FORMAR AR?I
GOS A PARTIR DE MATERIAIS TERMOPIASTICA a
MENT'aDEFORMÁVEIS E U'A MÁQUINA DE mau.

Ponto ne l'ao total de 7 pontoe apreeentadoNe

*GEST PARA LEVAR A EFEITO DITO PROCESSO "

VIL, ORIENTADA, NAO-RETRATIL BEM COMO COMPOSI-/
ÇOES DE CRISTALIZAM E POLARIZANTE, EMPREGADAS

REIVINDICACCEE

DO MESMO"
REIV/NDICANES

1 - Processo pera a preparaçZo de película polimérica eettivel,orlem
tada, nala-retrátil, caracterizado por compreender as falses det
a) formar uma composição de crietalização, incluindo pelo menos 30
e ng o mais de 60 partes em peno de um polímero orgânico linear e não /
meio de 70 e pelo menos 30 partes em peso* de um polímero inorgânico, rea
tivo com o polímero orgânico, em um solvente apropriado,
b) aplicar a referida composição a uma euperfície de fundição,
c) secar a referida composição fundida, para formar uma película de
moléculas orientados a esmo;
d) distender UMA parte da referida película para fora da euperficie;
e) alinhar as moléculan do poÚmero orgânico em uma direção eubeten
cialmente paralela no eixo longitudinal da película distendida;
f) simultaneamente pOr em relação física reativa de proximidade o jr
polímero inorgânico com as moléculas orgânicas assim orientadas, para /
produzir uma película polimérica orientada em paralelo, retrátil, :•
g) ligar o polímero inorgânico nae moléculas orgânicas, para assim/
formar uma película polimérica, estéveWorientada, não-retrátiL
Ponto lie 1 do total de 25 pontos apresentados.

1 - Um processa aperfeiçoado para formar artigos a
partir de um material termoelàsticamente deformdvel, caracterizado/
pelo fato de que uma carga de material, tendo o volume necessdrio,4
equecida a uma temperatura dentro da escala de amolecimento de mate
rial e á, então, extrudada lat(ralmente através de uma folga ou vão
que se estende por 360 e no eixo da carga e tendo uma extensão radi4
al finita, para uma cavidade de molde que é mantida a uma temperatu
ra abaixo da escala de amolecimento, sendo a velocidade de extrusge
pelo estampo do extrusador através da folga ou vão controlada de mo
do a evitar a solidificação prematura do material de moldação,antee
de encher a cavidade do molde.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,U
positado na Inglaterra, em 2r 2 de fevereiro de 1965 1 cob nO 7666§65.
Ponto ne 1 de 17 pontoe apresentados*
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TERMO N 2 177.730 de 10 de Março de 1966.

Requerente: SARDOZ PATENTS LTD.-Canadá.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO DE FABRICAÇA0

f2,5
1

DE CORANTES REATIVOS",

uâttiLLJ:--

75-

Reivindioacies

1-* Prooeseo de fabricação de corantes reativos,caracteri-,
zaeo pélo fato de fazer reagir corantes oriânicos hidrosoltiveis ou com-//
postOs orgánicos capazes de tomar parte na formação de corantes, os quais
oontem pelo menos um grupo mamado eventualmente mono-substituido,com peio men'oe 1 molícula-grama de um halogeneto de ácido de 'fórmula
Na
1
Hal -C

\ 2;

qk
C•- CS 2 -CO -Y

na qual Ral representa um atoms as cloro ou de bromo, Y representa um -/
&toro ó.c cloro ou de bromo • i representa um átomo, de hidrogénio ou o gra
po metílico,
• de transformar os Produtos reacionais obtidos, se ;les tórax capazes de
tom,Ir lartsr
macAen de corantes, em corantes h'drosolliveis. ~tantei-eaa'ao aolooriada.

TERMO Ne 172.707 de 30 de abri/ de 1965
Requerente: MORRAM HARROWER WESTWATER = GUANABARA
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS /A MESAS DESDOBRÁVEIS E USUAL
'SÁVEIS"
REIVINDICACOES

1 - APERFEIÇOAMENTOS EM MESAS DESDOBRÁVEIS E DESMONTAVEIS, cambe

terizados por compreender uma armação confeccionada preferencialmente IBS
ferro, pintado ou cromado, possuindo quatro pés Confeccionados com tubos,
com seção típica transversal quadrada, unidos por meio de quatro traves-/
sões, confeccionados com tubos de seção típica transversa/ retangular, if
dispostbs estes travesses na parte superior, sendo dois d g stes, fixados/
por Meio de solda a seus pés correspondentes, formando dois lados compleu
tos, que ficam unidos opostos e para/elos, por intermildic dos outros dota
travess3es, que encaixam-se , por cortes adequados, nos extremos superiores',
dos pés fixados aos travess3es fixos, formando assim, uma armaedo com c /
tODO (medrado,
Ponto ne 1 do total de 6 pontos apresentadod.

Junho de 1971
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TERMO Ne 175.125 de 22 de novembro de 1965
Requerente: TH E SINGER COMPANY . E.U.A.
COSTURA DEI
Modelo leduatrials *NOVO MODELO DE GABIRUS PARA MAQUINA DE
UTILIDADE MeLTIPLA"
REIVINDICACDES

*1 . Um novo modelo de gabinete para Máquina de costura de Utilidg,
de múltipla aliando a sua utilidade como gabinete de costura à de escrivã
minha para estudo, ou mesa, caracterizado pelo conjunto de uma escrivaninha coe uma falsa gaveta para guarda da máquina de costura, um tampo supa
rior tendo uma abertura ou recorte para o encaixe da máquina que possui /
um fecho go tampo basculante, fixado à mesa por meio de dobradiças escame
teeveis, invisíveis externamente e a um lado, preferlvelmente à esquerda/
do usuário,.uma serie de gavetas corrediças; superpostas, sendo o todo sg
portado por dois pares de pes,'em par à extrema direita e o outro, menor,

ERMO Ne 175.315 de 1 de dezembro de 1965
4
- ALEMANHA
Requerente: ALPRED . Tsvz
Privilegio de invenção: * CILINDRO AURÉLIO° D5/NADO A saa UTILIZADO, = puro H/DR/Mn/CO *

abaixo ?- serie 'de gavetas, numa posição mediana.
Ponto ne 1 do total de 5 pontos apresentados.

CD

0
116

—4

TRAjc3/3.

1 - Cilindro hidráulico destinado a ser utilizado em
h/ariano-e,
caracterizado pelo fato, de que o, manguito de ga-,
freis
reta do seu embolo fies auatentando reabre uma placa deprede:ia, e
entre esti „mlaca e a embo/a fica previsto um elemento de batente e
uma mola com capacidade para manter uma certa distância entre dita
olaca e o-embolo descarregado.
Reivindica-se prioridade do correspondente pedido,de
positaao na Repartição de patentes da Alemanha, em 4 &remai° de
1965, sob .1. T 28 511XIII/47f.
Ponto n2 1 de- 3 pontoe apresentado°.
$

64 64

a

6

icts.i
TERMO N o 174.572 de 4 de novembro de 1965
SEO PAULO
Requerente: ENDEL PALCOW
io
de
Invenção:
*NOTAS
DISPOSIÇOES
EM DOBRAD/sÇA"
Privileg
REIV/NDICAÇDES

ernI."easzcoMPWIlierirer

mor-

"ija 1 •

;MIR

rir

P n.a

6

;1111m0 IN 172.905 de 6 .de setembro de 1965
ORequerentet SILVA, MORAESE NATAL- LTDA.. SIO PAULO
1 MESAS
1PrtviISg io de InvenTRo: 0 N0VAWDISPOSIOES CONSTRUTIVAS APLICADAS
DE BILHARES*
AEiVINDICAnES
- NOVAS DISP0STO:1S CONSTRUTIVAS APLICADAS MESAS DIBILHARBS,
apresentou,* tampo munida de . caçapas el tabelas usuais, ascente sabre bm.,/
. se, caracterizadas pá/afetada que na face inferior da tampo mencionado/
se encontram fixadas centsmoiras mijas abas livres horizontais contateima
com abas correspondentes de cantoneiras similares de iguais oat diferentes
A

1 . NOVAS DISPOSIÇ IDEs BE DOBRADIÇA, constituída de dUas peças ardelas forma de um "L", com/
ticuladas entre si, caracterizado por t:er -uma

Uma das hastes provida de rebordos inclinados e com dois furos para fixação ao mOvel, enquanto que a outra baste tem a extremidade a envolver-se/
num eixo acoplado à segunda peça; e por ser a segunda peça formada de uma
Chapa recortada e dobrado convenientemente, em forma de moldura, com duas
projeçOes laterais providas de furos para fixação :11 porta; e por ter esta
segunda peça articulado em cada lado interno, pouco abaixo do eixo onde /
presa a'primeira peça, um pequeno tambor que aloja . uma mola helicoidal em
seu interior; e por ser dito tambor dotado, na extremidade oposta, de um
rasgo, atraves da qual 4 passante um pino fixado trinsversalmen t e no cotn
velo da peça em *L ;*; sendo que a dita mola apoia-se sabre este pino.
único ponto apresentado.

dizimes-6as ~das citada base suporte , do tampo,.
Pcr:So n e 1 da total. de 2 Muftosegr.eigntadoe
$

At e

MN* st 174,309 de 25 ao outubro de 19,55
SX0 PAULO
Requerente: MORIM TOS AMOVEU/RO
PrivA1410 a. ItalmOot *APERPHIÇOAMEETOS EM OU aluCt00

DEIGAs

á Quaimag4(

9

Junho ç. ! e

m•n•n•.oemmamin•••••

1971 2863

central e inferior do queimador encontra-se ligado conCuto tubular ou •ca

assinale tas as liçhes , carentes de melhoramento, permitindo assim a
sun corzeçU e portanto o estabelecimento de - perfeitoe programas nor.
mais de ensino, bem como de coeficientes normais de avaliação.

ehimbo por haste fixado a alça com sapatas para aplicação do conjud.o • e
fogBes ou similares, enquanto que pela extremidade oposta ro queimador o

Reiviniica-se a pr'soridàe do torrespondente pedido, deposito.
do na Alemanha em 1 2 de agOslo de 1964, sob n2 H 77.938 IX a/42n.

cachimbo apresenta-se com injetor de aás, sendo que junto ao

j e t or sPr2
menta-se com injetor de gás, sendo que . junto ao 'injetor apresenta-se an/

Ponto ri2 1 do tote. OJ 21 pontos apresentados.
229mo Es 170.317 de 10 de junho do 1965./

bertura de entrada do ar, abertura essa regulada por luva interna ao Ca.

Requerente: COMPANHIA HANSEN INDUSTWAL.áESTADO DE SANTA CATA .

.chimbo e dotada de orelha para ajuste de sua posição, a qual é mantida/
por parafuso lateral, caracterizado pelo fato de que na , parede euperior/

::
: Al de Invenção: NOVA CONEXXO PARA DERIVAÇXO DE TUBOS CR
Privilégio

3. -

APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A QUEIMADORS DE GáS, constd-,

tuldos per camara preferlvelsente circular de beira altura a cejr

in

da casara circular se encontrarem implantados bicos formados por tubetes

ILIORES DE ESGOTO./

metálicos vedados por pastilha de material ceramico ou metálico, provida
1 . Nova coneeão para derivaião de tubos coletores de/
esgÉto, caracterizada pelo fato de compreender um membro tuba

de pluralidade de orifícios.
Ponto n5 1 do total de 2 pontos apresentadoS.

lar central; um primciro.flango alargado que circunda .0 referi.
do membro tubular central e se estende, a partir da parte mediana do mesmo, tendo o dito flango uma seçEo transversal semi-ci
culer apropriada para se acomodar sObre a superfície externa da
um tubo coletor a guisa de sela; um segundo flange, subjacente/
e similar ao primeiro, circundando e estendido radialmente

a,

partir da extremidade inferior do referido membro tubular, sendo os ditos flanges afastados entre bs para proverem uma folga(
ou espaço entro suas faces adjacentes e tendo Use espaço uma/
altura correspondente h espessura da parede do dito tubo cole
tor de esaBto; uma pluralidade de nervurae de refOrço estendi

TÉRMO Ne 172.163 de 17 de agosto de 1965
Requerente: INDUSTRIA E COMÉRCIO ISMANA LTDA

$IO PAULO

Privilégià de Invenção: "NOVAS DISPOSIÇDES CONSTRUTIVAS EM ESTOJOS PORTA.

ção de um tubo de ' derivação na parte superior do dito membro
buler central./

.RELÊS E SIMILARES"
REIVINDICAgnES
3. .

das radialmente entre a dita saída e e maior parte da largara /
de dito primeiro flange; rmeios eldsticou anulares para fixa .

NOVAS DISPOSIÇDES CONSTRUTIVAS EM ESTOJOS PORTA.RELÉS E SIM':

Ponto nal do total de 4 pontos apresentados./

/ARES, compreendendo cápsula de plástico ou similar, transparente, carac.

terizadas pelo fato de que tal cápsula se apresenta com cordão circundan=
te externo passivel de encaixe em rebaixo circular previsto na base supor,
te do aparálho elétrico, rebaixo asse limitado por.flange confrontante
com o mencionado cordão, cordão e :lenge passiveis de retenção conjunta
por luva circular de material preferivelmente plástico e de secção trans.
versai aproximadamente em meia-cana.
Ponto ng 1 do total do 2 pontos apresentadoSo

/

TERMO N 2 167.571 de /i de março de 19g5
Requerente: DEHYDAG DEUTSCHE HYDRIERWERKE C.M.B.N. - ALEMANHA
Privilegio de nwen40 . comp osious APERFEIÇOADAS DE BANHOS DE COBRE OIL.
VANICOS, lOIDOS"
'RE/VINDICAÇOES

ComposiOes aperfeiçoadas de banhos de cobre galvánioos, ácida
com uma concentração de iene cloro acima de 60 mg/1, caracterizado pelo
tato de conterem, como niveladores ou alisadores, de 0,001 a 20 g por 11.
tro, de pr.:Per:nela, de 0,01 a 0,5 g por litro de liquido do dito banho •
de compostos orgánicos, os quais possuem mu radical tiouréia e um radica/
ditiocarbásico no grupamento:
.

esmo /12 170.6a1

de 30 de junho de 19t

Requerente: BROWN, BOVERI & CIE.AKTIENGES=SCHAFT ALEMANIfi
Privilégio de Invenção: 5 PROCESa0 E DISPOSITIVO .. jARA EXAMINAR PROGRA.
WAS DE ENSINO E ALUNOS"
REIVINDICACOES

/ Prodeseo para averiguar as imper g eiçoes de programas de en
Sino e para nperfeiçoar ãstes, caracterizado pelo fato de que a nveri
guação das imperfeiçães é executada automaticamente mediante, medição-

de reação e/ ou dos tipos de
reação (por exemplo, pergunta simples, normal, dificil, duvidosa; res
c registro dos tempos de aprendizagem ou

poste certa, parcialmente certa, errada) do aluno ou de um grupo re

presentativo de alunos er ainda, pelo fato de que sío automáticamente

NH
•

NH

D

6

dnde as val:ncias livres dos 4tomos de nitre-Tini° pelam ser ligadas a ra.
dicais enfáticos, cicloalifáticod ou aromáticos ou a hidrog:nio, as VA*
liares de ,eamo de nitrognio do radical ditiocarbamínico, coa
juntam att com o nitrog;nio, podem também formar um sistema beterc-ane •

1

DIAMO OftCIAL

2?364 Cuarta-fidra 9

de roliaal Iteardla te.0381.
, Lar e p,valÁncia livra do gtoio dó attagónie
ácido ditiesorbamintes
'pode s,Ir ligada a mais um radical 3-neti14ster do
seguide. a fórmula acima .
Finalmente, a depbeatante reivindkça, a prioridade do coUeepon
dente pedido depositado na Repartição de Patentee da Alemanha em 7 de mi

90 de 1964, sob na D 43 821 V1b148a.
Ponto na 1 do total de h pontos apresentado*
TERMO N q 170.219 de 7 e )unho de .1965

Atequerente:RAZIMIERZLIPU-SXOPAIILO

- CANETA TiNTESRe OOM 0Ab4e 57!
rrivilegio de Invençãe: "NOVO MODRL0 a
COM V'P0L0,"
NEIVIRDICA02,1
1 -Nevo modblo ie Caneta tinteiro cem carga toaai, com
.b010, formando de uma oaneta com bico e pena destacáveis, comuna, pt
rem caracterizado por ter, o corpo da caneta propriamente dito,ser.
; Vindo de cilindro para um %rebolo (2) de eepeseura bastante reduzida:
(3) und4 se prende, guando desejado, um piso de hal
C COM UM encaixe
'te aue ' nerve para acionar o referido b.mb010.
Ponto na / do total de 3 pontos aoreaeatadca.

(Seção III)
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OMMO W* 10.4di da gé dm malte de 1965
:nagicremtec emale mau OOMPARZ L44ITRS .,INUATERRA
Priviligict do 30,00* w eeRNIÇOADO WRO OU MANGUEIRA E PROCUSO PARA

mirkoh00
' jaiSaitilitA~
Aragie4m4ado tubo ou mangueira,soroprIsdo para uso como une
M444WelMe . d4 m14400 MU de entroga, caracterizado pelo fato de inclui/ . me nóm*re, umikerme, par de tiras LeIicoidalmente enrolada: de material
poliarias termepláatico e UM tubo impermeável interno de material termopliatiee, onda tina leoluindo filamentos reforcadores, parelelos,quese es4541404k e;,~44 A& direção longitudinal das tires e que foram •mbut(dOe no material. teve...elástico sob calor e pressão estendo os Mamem.
aos dAstanniados em cada .tira por, pelo meatos, a metade do diâmetro dos
filamertoe, sameo qVA a razão ponderai de material polimárico para mata
rà1.1 filamentar em cada tira está na escala de, nele menos, 3s1, eatand.
na tira* ligada( sonjumtamente e ao tubo interno e estando a metade 4.1a emualaéé pala a esquerda e a outra metade para R direita
a requerente reivindica A prioridade do correspondente pedido .
disa. oottado TA Aeparti" de Patentes da Inelete p re, em RC 44 mele 44 1 -

se o na

iteane ma 1 49 Sabat és Slanmees apmeeembeeee.
1

is
(52)11#

..Fign 24.
éa outubro a. ladk
Requerente: ritione.AIA 9/A. MIOU PUBLICIDAN = MI0 Pát7.0
Arimiligdordm Inrensien 0NOVO 1 011141INAL "ILOK OOM 119181WIpm 30.
riamo .4 leblog 4.

Miam*

4

IIELI1UGA225

meve s OtitELL LIVRO.ALBUM COM nestegets 118W1NaDL8, que /

1 ..
TERMO N a 168.686 de 27 Ca Janeiro oIC 1965
Requerente: MAQUINAS AGRICOLAS ITAPIRA LTDA. - SX0 PAULO
Privilegio de Invenção "NOVA 3 ORIGINAL FACA PARA MÁQUINA
FORRAGENS E s'imit kaEs" •

DE CORTAR ?MC

REIVINDICACOES

1. . NOVA E ORIGINAL FACA PARA MÁQUINA DE CORTAR FENO, FORRAGEM
P4 que se caracteriza essencialmente por á e' r o pedido constl.
tuido por duas facas rermviveis (4) fixas a uma chapa apóia (5) chpa
sa provida de um ruro central (2) e dois rasgos opostso (3), sendo as +
facas fixas à chapa por meio de- parafusos ou outro meio qualduer.
Ponto na 1 do total de 2 pontos apresentados.

se caractorisa nssoneialmente por pessoais folhas formadas por uma índia/
peça dobrada Obre si mima formando uma sanfona undo sada par de dobrai
(1) uma folha do (abam ficando sempre entre as dobras superiora' um espoa.
go (E) e cada f* olha provida de uma abertura. (3) de formato e posiglo /
quaisquer e na parte lateral do álbum hl uma caixa (4) que oaapa todo e
soa comprimento e que possui uma janela (3) em duas llapaiaa sondo una /
delas acesa POr meio da corrente alternada emula e ligada e desligada por
meio de um interruptor (6) e a outra acesa por moio do pilhas (r) Podead•
tambia sor desligadas e ligadas polo momo interruptor (6) e ma =tremia',
da da caixa (4) hl= por de terminais (8) onde ao pode ligar a. corrente/
elltrica sendo nas abortaria (3) colocados ~anho ou fotografias tranca
rentes roferentom ao qui' •stí oacrito no "'pago restaste da /Oha emesda
pendente, podando as limpado" serem colorida" ou nMot
Ponto . xa 1 Cm total do I pontes aPressaNedele
a
Fido

TOMO Ne 164.173 de 11 da novembro de I96k
neverentet OIROFLIX S.A.-CADZIRAS g POLTRONAS • MIO DAM
Privil;gio da Invengíos sli8V0 SISUMA APLICLUL MO WASIXOTO DM OOMPO8
ESTOFALOS 4

RRIVINDIC ACUA
.

any* distemo aplicável ao acabameité do eorpot sitotaiwil 'a

D;AR LO OF_C Ai

Quanta-feira 9

ractorizado pelo fato de o bordo anterior da almofada do assento ou C
aão aos seus respectivos suportes rígidos, de modo a poderem fletir p•
dos Seus planos quando solicitadas por esforços de apoio.

Ponto n Q 1 do total de 2 pontos apresentadng.

2865

dos vidros conirtituintes da janelas late.
caixado scire a borda
veicules, caractorinado ',cor compreender essencialmente uma •

duperior da almofada do encÉsto, apresentar beirada em balanço com rale
Vil fora

Ju:tio 14a - 1971

1

peça ilnica, feita de - , refernola material plástico rígido, e forma
;o a aartir de uma placa plena circular, de cuja periferia projeta-se
um prolongamento radial e co p lauar, de largura constante curta gatona
são, prolnngamente áate que se dobra extremamente a cente e oitenta
grátis, apU o que se continua por novo trecho p lano, com formato suba
tancial de um trapezio, levemente inclinado em rola* ao plano da
placa circular, e estendido atá prUimo da borda oposta da mesma, dito
tr;cho trapezoidal formando ainda dois Pequenos ganchos extremos e 1a

4

tereis, revirados para fora; e com nervuras longitudinais de referço.
,'onto n t:' 1 do torta? de 2 conto; acresentades.

n
ammre~màmmáiewÁlt

O

o

TERMO N i 162,235 de 28 de ajeto de 19C.4.
Requerente: PHOTOOIRCUlTS CORPORATION-França.
Privilégio de Invenção: "MAQUINA DINAMO-ELETRICA FARA CORRENTE CONTINUA
DE BAIXA VOLTAGEM E ALTA AYFENAGEM"
Reivinnicaçõee
i-Mstauine dinamo-elétrica para corrente continua de baixei/
'voteuzem e a,ta am peragem, caracterizada pelo fato de compreender a com/
binação de um estator que inclui uma estrutura heteropolar de campo de ee
poios de Imã permanente é que define uma folga magnética em que a orien/
tação do campo magnético reguiermente se inverte em zonas sucessivas, de
um rotos' na referida folga o qual compreende uma pluralidade de lâmina
condutoras arranjadas em pelo menos uma camada com suas dimensões maio-/
res substancialmente orientadas ao longo da - direção maior da folga,eetan
do as referidas làminas pelo menos parcialmente nuas numa de suas faces-

TERN: N o 161.25P de 30 3e julho de 1964
Requererte:TADAO MATSUOU - 310 PAULO
?rividciÕ ie Invancão "POVO TIPO DE ALMOFADA OU 144AVBS'61hO INPLÁUL •
REIVUDIOACrES
, - OVO TIPO DE ALMOFADA OU TRAVESSEIRO INFLÁVEL, caracterizada
uelc fato de se apresentar Por uma ou mais láminaã de plástico eletrá
nicamente soldados no formato retangular, de modo a formarem para da
bordos com abas de relativa altura, dotadas em um dos SOUS pontos de*
uma conveninete válvula de insuflação, sendo - que os cantos das ditas*
a transforma*
abas são nrovidas - de botões de pressão que possibilitem
.g o do formato retangular para cilfnd'rico.
Ponto ne 1 'do totalde 3 pontos apresentados.

junto pelo menos a uma-de suas extremidades, e de escavas montadas em rel
gistro com os eixos de polo magnético da referida estrutura de campo e
interconectedas a terminais transdutores de corrente continua, cada umaias referidas escavas curta-circuitando pelo menos duas das referida, 11
minas condutorae em suas extremidades , de outro modo não curto-oirouiti
ias no referido rotor.
Reivindica-se a prioridade do correspondente peaÀao celosj.
talo na frança, em 4 de Setembro de 1963,sob o n 4 946.579
Ponto n2 1 no total de 10 pontos apresentados.
-

gumn Na 161,244 de 30 de jigho de 1964
Requerente: TEC EMIGNAL CASE MISTER COM/ir— S.U.A4
Cri/alísio de Invenção: "ANUS/COMENTO ER TSO0ES00 PUA 41121122,
TANINIAS WrintS M.GOLUAS CONEWIEA00
umumennt
Aper*I906Meeto em procuro para remitir perdoam 11.1

tEnno a s? 161.a2 de ly de avisto de 196a
Requerente: UMBERTO IONSO - SIO PAULO
de Invenc go "NOVA C2BIDE4
REIVINDICACU,
1 - ":k)vc eaMe, previsto parn ser aplicado, prettrentamente l aja

vídeo e aftidne conhecidas, do tipo selecionado de partici:lei 10111
sias e liquidae exemplifioadae por oompostoa farmaohutleos tala com)!
corantes de metil-predulz*Unal por exotplo L ataranto, t6xicoe para
ervas daninhas, por exemplo o (2,4-di-olor-fenoxi).acetato de e6die
t semelhante e partionNaa líquidos , escolhidas, por emulo, da it.we

D:Ann OFICIAL (Seção III)
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gus, ácidos ou álcalis diluidoe e sec--kentes, partieulas essas que
são eispermas de uma maneira conhecida em uma soluç[lo-em solvente .

Junho de 1971

\
xo =sevaras. aexoraela

orn-ico ou o tipo exemplificado por hidrocarbonetos clorados, por
O .

0

solventeá 'aromáticos, por cetonaa e álcoois de polímeros conhecido
selecionados do grupo exemplificado Doe- acetato de poliviniI e co.
polímeros, por copolímero de estireni ' e ácido maleixo,

eolleti.

lenos por borracha, por etil-celelese e semelhantes pc.' ; em u
ma maneira conhecida de não-eolventea orgEnicon eelecier_ . .-i do gra
po exemplificado por destilados de petróleo, por solventes alifaticoem por álcoois e polimeros liquidas, pr aLores e eemelhantee,não
Solvente esse , que é não -solvente para as particulas e. serem reves.

ma qual E é hire/sitio ou fluor, numa tampa rabiara de 50+0 a 250 11 0 e ume
pressão de 70 kg a 3515 leg/cm2 nua meio aquoso contendo um oatalisador.
A. radical livre hidro-soluvel, um agente teneio-ativo de baixo patim..
oial de alceias, escolhido no grupo que consiste de agentes tonsio-ati.
vos aniontiooe tendo um potencial de micelas inferior a 10 e agentes
tonna-ativos nie-ionticos da formula
R - ( O - CH2 - CH2 - ) 7 OS

tidas e o polímero, caracterizado pelo fatod um silicato mineral .
de dimensão de partícula de menos d5 que cerca de 50 micra e selecí

na qual R é um radial mono-valente de hidrocarbonoto alifoniao tendo

onado do grupo exemplificado por bentonite, por caolim, por pedra-pa

de 10 a 20 atemos de carbono, e um agente teneio-ativo de alto potencial
do meoelae tendo um pontecial de :Riscais de - 10 a 40 para polimprizaçUes

rios, por terra silicosa purificada, por talco e materiais semelhantes ser adicionado intermitentemente durante a adição do dito solveu
te conhecido.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depoeitato nos E.U.A. em 15 de janeiro de 1964 sob n2 33-.710,

em temperaturas do até e inclusive 1002C e, de 20 a 40 para polimerisa-/
gOes am temperatura. superiores a 10000;
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depoin.
tado Aos 1.0.1. est ,3 de abril de 1965,sob os ns e.270173 e 270.174.
Ponto MI 1 no total de 16 pontos apresentados,

Ponto n2 1 do total de 2 pontos apresentados.
TERNO N2 160.680 de 6 de julho de 1964

TERNO Ne 157.907 de 25 de março de 1964

Requerente: METAIS DE MINAS GERAIS S/A. "METAMIG" -MINAS GERAIS

Requerentes DOW CORNING CORPORATION - E.U.A.

Privilégio de invenção: n PROCESSO DE TRANSPORTE A LONGA DISTANCIA
POR TUBOS, DE CONCENTRADOS NATURAIS OU

Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA A INICIAÇãO DE UMA REAÇãO EM CA.
DEIA DE RADICAL LIVRE"

-ARTIFICIAIS, FIRAMENTS ROMS, DE MIRE .

- RIO DE FERRO it

REIVINDICAM/4

1 - Um processo para iniciar uma reaçÃo em cadeia de radicais
livres, caracterizado pelo fato dd pOr em contato, a cerca de çO0 o C atd

RE IVINDZ MACO ES

cerca de 400 0‘.: , ám substrato, capaz de desenvolver uma reação em cadeia
de um radical livre, com desde cerca de 0,1% até cerca de 50% em peso

1 -

Proeewso de transporte a lonas dia-UI:sola,

por

Subo*, ai conce.trados naturais cu'oetinciaie, finamente moídos /
de minério de ferro, caracter: ola mistura do minério com

O

do dito substrato de um composto da fórmula
R2 111
-C-Ct

ES

líquido conveniente, como a água, de m
* odo a formar-se uma lama, on
polpa, dita lama ou polpa sendo impelida-através dá uma tubulação
até uma estação terminal distante onde o líquido e o minério :são/

na qual Y s selecionado do grupo constituido de hidrogenio, alcofia de.
cérea de seis átomos de carbono, R é selecionado do gripo constituído .

separados,
lanto n o 1 de 8 pontoe mprrsestadoa
TERMO Ne 160.621 de 3 de julho de 1964

, Requerente: MONTECATINI EDISON S.p.A. - ITÁLIA
Privilegio de Invenção "PROCESSO PARA PREPARAÇA0 DE SISTEMAS CATAUTIC08
E SISTEMAS CATAI/TICOS COM ELE OBTIDOS"
REIVINDICAÇOES

mos; de carbono, e .
de hidrojnio, alcoíla de usaa dois áto

YR".

ds'' selecionado do grupo constituído de uma alcoxi, de um a cerca de dois
átomos doi carbono, e acetoxi, e R é selecionado do grupo constituído
de .hidrogenio, metoxi, etoxi e acetoxi.
Finalmente, a depositante reivindica,a prioridade ao correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes'dos Estados Unidos de
América do Norte em 28 de março de 1963, sob o nO 268.597.

% . Processo para preparação de um catalizador especialmente congi
tuldo por compostos decrOmio depositado sabre um portador contendo compou
tos de silicone, o qual compreende a realização de depósito dos compostos

TERMO N2 155.236 de 6 de dezembro de 1963

'de crómio sabre o dito portador, por melo da reação química entre, pelo

Requerente: MUNE CHEMIE GESELLSCHAFT M.B.H. ALEMANRA

Menos um composto de crómio fluorina e um material conveniente como porta
' or, contendo, pelo menos, um composto de silicone.
d

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A OBTENÇÃO DE ESTERES DE AC1
MOS GRAUS I/QUIDOS DE PESO MOSECUSAR ELEVADO E poLIALcous, ESTÁ

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dopa
sitado na Repartição de P atentes Italiem Ak 3 de julho de 196
3, Isb o ai
Mero 13838/63:

VEIE AO FRIO"

Ponto n 2 1 do total de 10 pontos aPresentadoS.
TERMO N2 157.933 de 30 de março de 1964.
Requerente: UNION CARBIDE CORPORATION-E.U.A
lrivilégio de Invenção: " PROCESSO PA.. a 11:.PARAÇXO DE EMUISOES DE
POLIMOS DE ELEVADOR PESOS MOLECULARES E ?ARTICULAS DE POLIMEROS
~mo POR TAL PROCESSO"
Reivinidioacãee

1- um processo pare a preparação de emuleS'es de' edímeroe
de elevadon pesos molecuiaegs contendo p articulas,relativamonte esferioa
SM %%metro de 0,01 a 2,0 miara, caracterizado por molimerisar um menom£

Ponte n o 1 do total de 9 pontos apresentados.

REIVINDICACUS

•

1 -Processo para a obtenção de ésteres, estáveis no frio, de.
leidon graxos líquidos de peso molecular elevado, de origem nntural
com polialcoois, caracterizado por se separar mecanicamente os cons.
tituiletes liquidoC, com um ponto de turvação abaixo de 10 o de prefe.
Anela abaixo de 50 per processos em .si conhecidos, de misturas de
acides gral:os de origem vegetal ou animal, separando por meio de dea
tilação fracionada destes constituintes em destilado de Cabeça, que
contem pr'eticamente todos os ácidos graxos de cadeias com menos de .
18 átomos de carbono, esterificendo o resíduo da destilnção, °venta.
almente após nova destiluço, por processo em si conhecido, com ps.
lialcoois.
goà.vinCece-ce a práaaoà:4ade do oop..ecen.dente pedido deeoeYte.

ti )Juna:o

rr-

co

na -Alemanha em 13 de dezembro de 1962 sob'h à B 69.962 IVb/12 O.

G.0
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:cromo fi à 131.981 de 25 de agOsto de 1961.
Rc:omrente: CI A.TEPERMAN DE ESTOFAMENTOS
l
eroi7o,egto de inve-nç'ão: "PROCESSO E MÁQUINA PARA DOBRAR FITAS DE FIO
P REVIAMENTE CONFORMADO EM CON
FIGURAÇOES ADAPTADAS PARA USO COM MOLAS'

Ponto nà 1 do total de 2 pontos apresentodos.
TERMO N 12 141.824 de 6 de AgOsto de 1962
Requerente:HOOKER CHEMICAL CORPORATION-E.Tj.e.
de invenção: "OXICIORAÇXO CATASITICA DE IENZENO".

1 Numa máquina para dobrar uma fita de fio p
reviamente forma
do e sinuoso, n construção cara cterizada por
comp reender: um cabeçote
de agarramento do fio montado numa g
uarnição para movimento de deslocamento em direção e em afastamento de uma fita do fio, incluindo
O
dito cabeçote di spositivos paro agarrar
forçadamoote uma fita de fio,
e mecanismos acoplados com o cabeçote paru d
eslocá-lo em direção e
em a
fastamento de uma fita de fio e para acionar os ditos dispositi

Aeivindicaçõe.

1- Num processo contínuo para a produção de mono clorobenzeno, em que se paásam os vapores de benzeno, cloreto de hidrogenia e um gés contendo oxigênio, através de uma zona de reação, catalítica, e se remove desta a mistura reagida, o aperfeiçoamento caracterizado por consistir em: introduzir a dite mistura reagida com substancialmente -

voa para agarrar fo
rçadamente a fita, quando o cabeçote atingir uma
d eterminada posição de d
eslocamento em direção e la e ' para acionar.
Da ditos d
ispositivos para libertar a fita pela retração do cabeçote

menhum esfriamento dentro da porção de fundo de uma zona de destilação,introduzir benzenu e água dentro da porção de tapo da dita zona-de desti
lação, Utilizando, aeeim, o conteúdo de calor disponível da dita Mistura

em afastamento da fita.

reagida para evaporar uma quantidade corresponente de mistura bemzeno- /.
égua, tendo aproximadamente a composição do azedtropo benzeno-égua,forman

Ponto n à 1 do total de 23 pontos apresentado,

do, aselm :uma mistura em vapor, compreendendo água, benzeno e materiais
inertes na porção de tapo da zona de destilação, remover a dita mistura em vapor da zona de destilação, e recircular uma porção da measte, ádita -/
zona de reação catalítica.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposo
tado nos E.U.A. em 25 de agOsto de 1961, 25 de AgeSto de 1961 . 'e 25 de -,
agasto de 1961,sob os n ào. 133.803, 133.801 e 133.565, respectivamente.
Ponto :là i no total de ,10 pontos apresentados. •
TERMO N 2 134.039 de 9 de novembro de 1961
Requerente: DUNIOP RUBBER COMPANY LIMITED-Inglatera
Privilégio de Invenção:"APERFEIÇOAMENTO EM PROOESSO PARA MANUFATURA DE
ARTIGOS MOLDADOS A PARTIR DE DISPERSOES DE BORRACHA
Rei;indiceções

1- Aperfeiçoamento e m processo para manufatura de artigos moldados a partir de dispersões de borracha, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de incorporar uma politicamina contendo gru
pos alquila, grupos alquila substituidos, grupos aliciclicos ou gruposheterocfclicos na molécula, a uma dispersão de borracha natural ou sin-

TEI,N0 N 172 146.068 de 11 de Janeiro de 1963
Reguezente: MANUFACTERSS DE PRODUITS CHIMIQUES OU MORD - ETABLISSEMENTS
KUBLMANN - FRANÇA
Privilégio de Inveneão "PROCESSO PARA PREPARAR NOVOS CORANTES DERIVADOS
DO INDAZ01.10"

tética em um meio líquido; dar á composição assim obtida a forma deseja
da; e aauecer artigo moldado até efetuar sua vulcanização.
Reivindica-ee a prioridade do corespondente pedido deposi.
tado na Inglaterra,

em

9 de novembro de 1960,sob o

n

RE/VIXUICA,DES
'

1 - Um processo para preparar novos , o..o.ve u uriVaacS
co lndazõ.
lio de fémolam

e 38.463.

Ponto nà 1 no total de 4 pontos apresentados.
TERMO Al à 125.676 de 4 de janeiro de 1964.
Requerente: MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY-E.U.A.
Privilégio de Invenção: • UMA FOLHA DE FIBRA SATURAM* R PROCESSO

diquila - N
l'Art.

PREPARAR A MESMA, BEM COMO PARA PREPARAR UM PRODUTO REVESTIDO A PARTIR
DA MESMA.

OH
NN7f.':\

A

alquila

Reivindicações

1- Uma fOlha de fibra saturade, preparada fácil e conO
trolavelmente, tendo escelente resistencia a seco e a úmidacaracteri/
sedo por compreender uma fólheodepositada com égua de fibra eaturada/
com, e reforçada por, um polímero saturante, resinosa-sólido, sem pe/
gajoeidade, flexível, de contacto íntimo com a fibeacujo polímero com
preende o produto de reação in situ em um primeiro composto orgâncico
tendo , pelo menos, dois aneie 1,2-alquileno-amido por molécula e um segundo composto orgInico tendo, pelo menos, dois grupos reativoe contendo hidíogenia por molécula, e tendo um peso molecular igual a pelo

na qual Z representa o resto de uma aluiria primária aromática ou hetero.
cíclica tendo eventualmente substituintes não solubilizantes A, represelt
um anion, os grupos "alquila" podendo Ser 1 ,3er:ticos ou diferentes, caras
terizado por consistir em copular o derivado diauSico da omina Z-NH,com
um sal de dialquil-1,2 amino-6 indaz61io.
•
A requerente reivindica a prioridade do correezondente pedido depo
sitadO na Repartição de P atentes -da Fr&nça em 13 de janeiro de 1962,sob

a Q 83L.763.

.

menos 100 vezes o número de grupos que levam hidrogenia por molécula.
Reivindica-Se a prioridade do coreespondente pedido de

sbnico ponto apresentado.
TERMO N m 133.185 de 5 de outubro os 15,

noeAta eo nos E.U.A. em 4 de janeiro de 1960,sob n2 6.
Ponto nà 1 no total de 11 pontos apresentados

Requerente: CHEMISCHE WERKE WITTEN GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKTER HAFTUNG.
ALEMANHA
Privilégio de Invenção 'PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DE CLORETOS SRMI-ESTaRICOS DE ÁCIDOS DICARBONICOS ARom.eicos9

D:Áwc) OFIC!AL (Seco
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REIVINDIÇAOES

1 - Processo para a preparação de cloretos semi-estericos de loteio:
8icsrbOnicos aromáticos e seus produtos nucleares de substituição, sobretp

Co dos ácidos ise"g.licce a terefl i cos, caracterizado pelo fato de se tre
tarem esteres do ácido triclorometilbonzOi co de Álcoois primários, de pre.
éteres metilicos, com ácid
2e gncia dos com atá 5 átomos de C, sobretudc os
tono-, di- ou tricloroscetico, em presença de catalisado r es ácidos, de-pre.
Wer;ncia cloreto de ferro III, a temperaturas levadas, especialmente tempe.
~uras entre 50 e 1605, áa pruferc..-ia temperaturas entre 100 e 1302.
aeivindica-se a prioridade do corraspondente pedido depositado na
bapartição de Patentos da Alemanha, em 23 de dezembro de 1960. sob N. C 23,

de 1971

111) •

womm aer1g5.3.64 a* 29 de Dem/libro de 1960.

Requerentes MONTICATIffil,SOCIETÀ GENERALE PER L'INCUSTRIA MINERARIA
3 CHIMICA- Itália.
Privilégio de Invenção: "APRICAIÇOAMENTOS RELATIVOS 1 EANRICAÇA0 Cr
UREA..
dei,rindioaçãe.
1- Aperfeiçoamentos relativos a processo para produção
de ureia a partir de nitrogênio e uma mistura de anidrido carbónico
e hidrogênio, caracterizado pelo fato do processo incluir as etapas .
de comprimir a mistura de anidrido oarbênico e hidrogênio e de resfri
ar á baixa temperatura para condensar o . anidrido oarbOnico • separei./

W. c 23.058 IVb/12 O.

lo do hidrogênio, de reagir o hidrogênio comprimido separado com o mi

Ponto n5 1 do total de 2 pontos apresentados.

trogênio para produzir amênia liquida, de reagir o anidrido oarbênico

9210 N 2 139.589 de 1 de junho de 1962.

eeparado com a dita amênia liquida sob pressão, para sintetizar uréia*

Wequerente: TESTRON INC..- E.U.A.

sendo o dito anidrido carbênioo e a amónia levado í síntese de uréia.

Privilegiro de Invenção: "MECANISMO ACIONADOR PARA UM INSTRUMENTO DE

asa qualquer gasto adicional de energia para a compressão.

RSCREVER"

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido dl
REIV1ND!.P.AES

ponteia° na Itália, em 31 de dezembro de 1959,sob o n2 21.734.

1 - Mecanismo acionador para um C.nstrumento de escrever, caracterizado pelo fato de ter um tambor e uma unidade de escrever -longitudinalmente móvel no mesmo entre uma posição de escrever dian

Ponto n2 1 no total de 4 pontoe apresentado'.

tetra e uma posie..^e" oculto traseira, com disposi t ivos elánticos for
mando a dita unidade em direção1 dita posi;ão traseira, compreon dendo o mecanismo uma peça trovadora, um embolo . operávelmente ajustáve1. com a dita unidade, sendo o dito embolo montado para movimento recíproco longitudinal relativo e através da dita peça trovadora
lontra uma poeiçã- Iisn‘l,ka a uma 1 , osiçao traseira, 'um elemento tra
aador esférico levado pelo dito embolo, e uma pluralidade de supercies inclinadas providne pelo dita peça trovadora, formando as di
toe superfícies inclinadas um curso excentrico ajustável, com o alu
dado elemento trovador para girar o dito elemento em passos ao re
Oor do dito êmbolo pelo movimento de repetição do dito embolo en
tre as ditas posiçães dianteira e traseira, definindo o dito curso
oscentrico pelo menos dois cotovelos espaçados longitudinal e cir..
eninferencialmente, ajustando-se com o dito elemento trovador pelo dito movimento peso a preso do mesmo em terno do dito êmbolo, pura
Benter livremente o dito embolo alternativamente nas ditam posição.
g lanteira e traseira pelas sucessivas depreesães do dito êmbolo.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedi.
20 depositado nos E.U.A. sob n 2 131.393 em 14 de agêsto de 196/..
Ponto n2 1 do tseas de 5 pontos apreentNaros.

•
T2RMO 22 115.626 de 15 de dezembro de 1959.
Requerente: THE DOM CHEMICAL COMPANY-E.U.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DE ESTIRENO POR
DISIDROGINAÇXO DE ETILBENZENO E comp osnIo CATALISADORA PARA 2STE 111E4

geivindicacães
1- Prooeseo paro a preparação de estireno por de:sidra./
gonição de etil-benzeno, na presença de vapor de um catalisador Uno"

de desidrogenação, auto-regenerável a temperatura elevada, oaraoterism
do pelo fato de que o catalisador consiste de 29,7%, em piso, de P*203
29,7%, em piso de Zn°, 8,9%, em riso, de cada um dos compostosiCu20,

Na20r207 e K2Cr03 , 5,1%, *zupes°, de grafito, 3,9%, em Péso, de um ci..
mento refratário, 4%, em piso, de uma metilcelulotte tendo uma visoosi.
Ude de 2000 a 3000 centipoieee como uma solução a 2% em água, • 0,9%,
tis pês*, de Y205 , dito cataliaador :sondo auto-reativável na presençade vapor, a 5502 até 67520.

Reivindica-se a prioridade do correspondente peaido 4ep0.4
eited0 nos E.U.A. em 22 de dezembro de 1958,sob o n 2 782.061

43'

Ponto ne 1 no total de 4 pontos apresentados.
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uma camada de matoriall em partículas na superfícies da camada de matem&

ai filamentar, repetindo-se estas fazes ate se obter uma estrutura de .
parede de camadas sucessivas impregnadas com resina de material filamea
tar e de material em partículas com uma espessura pre-determlnada, o
sendo-se finalmente o aglutinante.
.Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correepona
dente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados PMAdos da
America do Norte, em 2 de maio de 1966 sob n 0 546.676.
Ponto n g 1 do total de 13 pontos apresentados. .

.1400
8.000
7.000
6.0"00

5.000

4.000

9.5

da

o

6

u

Wzmmo ffi s .130.606 de 5 de Julho de 1961.
Requerente: MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY-E.V.A,:.
Privilágio de Invenção: "UMA COMP0 5ro X0 DE EIASTOMERO E PROCESSO PARA
PREPARAR A MESMA".
Reivindicacães
1- Uma composição de elastEneero que compreende o produto /
reacional edlido , não celular, reticulado, de lima mistura reacional /

TERMO Na 188.888 de 26 de abril de 1967.
Requerente: RAIROYAL,INC.-E.n.A.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA FABRICAR wraimITTnne mr wapv4g
LONAS NUM TAMBOR Di RECSALTO",

líquida de um diisocianato aromático e um poliol orgànico, substancial
mente isento de água e de ácido, tendo grupos terminais, contendo um radical'ativador escolhido dentre OH,S,O, e N, ligado ' a um átomo de
carbono alia ou beta em relação a cada átomo de carbono portando um -/
grupo hidroiila reativo do ieocianato primário ou secundário, sendo -/
que esta mistura . inclui moleSculas tendo mais do que dois grupos hidrozila ou ieocianato para conferir tri-funcionalidade d mistura de modoque retioule d medida que fica convertida do seu estado o liquido para
o seu estado e6lido, caracterizada pelo fato de que a dita mistura tem
uma razão ROO:OH de 0,9:1 at4 1,5:1 e tem uma quantidade catalítica de
um sal de um ácido carbozilico de um metal escolhido do grupo que consiste de FbIl, HgII,SnII, BiIII • SbIII, aí dissolvido.
.Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depo-/
citem nos E.U.A. em 6 de Julho de 1960,sob o n 2 41153.

XoLto m 2 1 no total de 8 pontos apresentados.

Reivindicuães
1- Um processo para fabricar um paul/manco dó variagf
.0Zabor de ressalto tendo uma superfície de sustentação deff,-AM

findo uma parte cilíndrica de tambor e ressaltos radias nos cantou de d/
ta parte cilindrica, dita superficie de Mustentação tendo uma ranhura Ge
tendendo-se oircunferenoialmente na mesma, caracterizado pele fato que
g le compreende os passos de formar uma carcaça de pneumático diepondo
pelo menos a lona mais interna de material de refOrço em 'volta de dita.
superfície de sustentação e para dentro de dita ranhura, • diepondo opa.
10 minou 'a lona mais externa de material de refOrço numa relai go oirounm
dante com dita lona 'interna e ponteando dita ranhura 11 colocando dita
oaroaça num molde para formação final.
Reivindica-se a prioridade do correspondente ~do do
positado noe E.U.A. eia 27 de maio de 1966,sob o n o 553.352.
Ponto no 1 no total de 9 pontos apresentado/.

ON

2

3

t.

TERMO N o 189,031 de 28 de abril de 1967
Requerente: UNITED AIRCRAFT CORFORAI1CR - E.U.A.
Privi16gio de . Invenção "MELHORAMENTOS EM TUBO DR uric,,00
FORÇADOS E PROCESSO PAR;. A SUA PRODUÇÃO"
REIVINDICAÇUEB

1 - Processo para a produção de um toco et,
forçado, soacetvol de r' e,:istir a cargas de preso interna e externa,earacterlzulo ralo fato de co g prcender uma fase da aplicação de uma cama
da contínua do material. filamentar ao longo de um mandril, sendo o mata

rial filamentar molhado com um aglutinante, e uma fase da aplicação de-

TISNO No 188.719 Ce 19 de abri/ de 1967
° e qUerentetUNEGAFUCHI MOSEKIEABUSHIKI RAMA e SRIA VISCOSA Oen
TA NAZIONALE INDUSTRIA APPLICAZIONI VISCOSA 84'.A.

ITÁLIA rrivilegio de invenc go:

nonsro PAIA A PREW$Ag0 DE IFILAMERIOI
COMPOSTOS DE POLIAMIDA, TENDO UMA nain
PABIIIDADE LATENTE ATEREEIPAIO

2870
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REIVINDICACUM
Proceaso para a preparação de filamentoe compoe'' toe na poliamidai tendo uma encreepabilidade latente aperfeiçoada,
. compreendendo a fiação eimultãniea em conjunto, prelo

mesmo

orifi

cio da fieira, de dois componentes diferentei de polímero linear
aintético, formador do fibra, para formar filamentos unitários,nos
quais os ditos componente. estão dispostos excântricamente em em
relação ao outrc em zonas distintas, as superfícies adjacentes estando em contato íntimo de adesão umas com as outras, cada um doe
ditos componentes estendendo-Be ao longo de todo o comprimento doe
'ditos filamentos, caracterizado pelo fato de um dos ditos componen
tee compreender una homopoliamida escolhida do grupo, que consiste
'de policapramida . e poli-hexametileno adipamida, do outro componente compreender uma copoliamida que tontém, Tolo menos, uma unidade
'estrutural polimérica derivada de prego:Iam oquimolares de ácido/

ARMO N 2 188.223 de 31 de março de 1961
'equeronte: CHEVRON RJ:=01.1 COMPANY s E.U.A.
,ric:légio do Invenção: .W.:JESSO TARA PRODUZIR UM VIU PIBROSO A PARTIR/
DEUSA PELICUIA DE POLI:MERO'
RRIVINDICACCES
L - twOC&330 para produzir um véu fibroso * partir de uma película/
de polímero, caracterizado por eompreender os estágios de: passar uma pa

lícula de pollmero, uniamialmento orientada, :ars um rtlo acionado, cuja superflcie tem uma cério do protabcrânotae rígidas, agudas, desalinhe
das, dispostas num padrão aubstcnclulmante uniforme, enquanto se aplica/
prosnão dinãMica suficiente e película Para obrigar as protuberâncias a
puz..çnzra polícula, e ae co mantsr a velocidade periférica do dito rãlo acionado dentro da escala de 1,5 eté 20 vUes a velocidade da película.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado no,
. Estados Unidos da América em 31 de mormo de 1965 sob n2 540.149.
Ponto na 1 do total de 6 pontos apresentados.

2

;dibáeico e diamina, pelo menos um dos ditos ácido ielbásice e diami

4

'ma não tendo mais de 4 átomos de carbono em sua principal cadeia mo
a
lecular tendo o ndmero médio de liceções de amido contidas nf prin
cipal cadeia molecular da dita copoliamida de 5 a 15 por quilograma de polímero.
Ponto n 2

1

de 7 pontoe apresentado'.

TERMO 172 188.285 de 5 de abril.de 1,67
.Requerente: PEREIRA SOBRAL INDUSTRIA DE MADEIRAS S/A, - s10 PAULt
,Privilegio de Invenção 'NOV) PROCESSO PERI FURO DISCOS DE MADEIRA OU .
OUTRO MATERIAL SIMILAR E MIQUINA PARA SUAIRECUÇED
I•

FELET~-2-.
1 - Novo processo para /tirar discos *e 'madeira ou outro materna.
'asnmilar, caracterizado pelo fato de que e-disoo a ser furado ,1, colocado
rum eixo, onde 4 mantido por •tspesittvos de localização e travemento,.
de maneira conectivo' de ser variada re ete ,posição giraticiamente para4:xecução dos furem mos pontoe sdequadeereudesejad o s, segundo um plano larts -estabelecidos provocando-se entãoseasealsente o ,deslocamento, em dl
,teção ao dito disco, das brocas de perforasSe transversal, de modo a re
"alizar, por meio de motores tedividtedele.a cliderlis às armaçOs porta-

doras das ditas brocas, e respectivas -teemeninaPees, os furos destinados
11 fixação doe tirante que apertam ,oe . dbis discos entre os sarrafos -lei tos das bobinas ou carreteis, sonde *me, so mesmo tempo, ou alternativa
Mente quando desejado, procede-se .à Coração diagonal nos pontos convenl
entes, para a passagem das pontas dos cabos ou fios, por meio do deslizamento horizontal na direção diagonal do disco a ser perfurado, de uma
broca carregada por um conjunto compreendendo o correspondente motor
dirigido manualmente por ama xauim:ela, retralg s de um eixo roscado.
Pont., nO 1 do total 4e 7 pontoe apresentados.

FIG.1
187.805
de
16
de
março
de 1967
TERMO N a
EAREGAFUCH/
BOSPEI
KABUSHIKi
EAISHA E SUTA VISCOSA
Requerente:
INDUSTRIA
APPLICAZIONI
VISCOSA S,p.A JAPXO
SOCIETA, RAZIWALE
E ITÁLIA
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA FABRICAR ARTIGOS TECIDOS
M VALHA, ESTIRAVEIS"
REIVINDICAO5ES

Processo para fabricar artigos.tecloos em mama, eatirá
veia, caracterizado pelo fato de um grupo de uma pluralidade de
filamentos de doia-Componentes tendo uma capacidade de encrespa
-

sento latente ser mieturado com um grupo de uma pluralidade de
filamentos de um-componente, respectivamente em condiçOes eubstancialmente dom torção, de tal maneira que a razão do denier,

total dos filamentos de doia componentes para o denier total
dos filamentos de um-componente esteja na faixa de 4:6 a 9:1 e
pelo fato doe multi-filamentos mistos reaultanteereerem tecidos
em malha e, a seguir, os artigos de malha serem submetidos a um

tratamento de intumescimento ou aquecimento, para desenvolve:,
ee crespos.

Reivindica-CO a prioridade do corre'spondente pedido depoeita
Co na.Repartição de Patentes do Japão em19 . de.março de 1966,sob

a: 17.185/66.
Ponto nS lidatotal de 7 pontoe apresentados.

Fig./
00

50

O

10/0
*8/2
6/4
4/6
2/8
0/10
filamento de um-componente/filamento de dois -componentes,
T2R1O N a 187.139 da 20 de Fevereiro da 1967.

Requerente: PARUNFA3RIKENI3A.YER.AKTIÂNCESELLSCHAFT- Alemanha.
- Privilegio de InvençSo: 0 PROCESSO PARA-A PRODUCIO.DT Ub4 IATEX 2P.~.
ORNSI3II.IRALO Da DoaaAca SINTI2ICA0.
Iatyindloaçõeo
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1. Processo para a produção de um lateX termo-sem.
ezmilizacto co eorracha sintetica, mediante polimerizaç go de brutadieno

&ador e um emulsionador,Caracterizado pelo fato de efetuar a dita poli-1

compacta para uma consistencia de fibra de 30 a
80%;
(4) imprimir o medeio de nds do referido tecido de
impressão na tela de papel não compacta presse•

WrizaçZo com uma combinaç go do emulsionadores que compreende:

eada, sob uma pressão de 70,3 ate-843,6 kg/c..,2

a) 2 - 8 partes, por peso, de um sulfato ou sulfo.
nato alcai2.no, hidro-solevel , de hidrocarbonetos de 012 b) O
4. partes, por peso,de um emulsionador não iOnico, com um ponto de turve
ção superior ti75 0 0; e c) O - 4 partes,-por peso, de ' um emultionador nge
itinico, com um ponto de turvaç go inferior a 75 0C; sendo 'quantidade da .
h) e o) juntos

não

inferior de 0,5 partes por 100 partes do monémero to.

(5) submeter a fOlba de papael assim formada a uma sP
cagam final.
.Ponto n2 1 de 7 pontos apresentados..

g , _c.
'--.1.... I31 lt,_...A16
\,
7 "
'-

tal
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#3) pre-secar termicamente dita ¡ela de papel neir /

um membro do grupo que consiste 4e acrilonitrila e estireno e misturas
destes 'e Cido metacrilico numa emulsão aquosa, em presença de um catali

Junho de

.27 2c\c,

o V_A9

le--Ç' •-'

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedi.

10 depositado na A1emenha, em..9 de Março de.1966,sob o n a P 48 616 1Vd/32
Ponto no 1 no total.de 11- pontos apresentados.

Fig. 1 •

TERMO Na 186.834 de 3 de fevereiro de 1967
Requerente: INSTITUT NAWOZOW SZTUCZNYCH - POLUTA
Privilegio de Invenção"PROCESSO DE ENRIQUECIMENTO DE M1NERI0S DE MANCA.
NES DE BAIXO TEOR, CONTENDO GRANDE QUANTIDADE DE CAMADAS INTERCALADAS .

Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A EQUIPA

DE COMPONENTES DE ROCHAS"

PINTOS INCLUINDO UM CONVERSOR DE CORRENTE CONTIN T.7A EM CORRENTE AL.

pEIVINDICACCIES
-

PERNADA, DOTADO DE, PELO MENOS, UM RETIFICADOR CONTROLADO"
•
REIVIkDICAOES

DM processo de enriquecimento de minerlos de manganes de

baiXo teor contenjo grande quantidgde de camadas intercaladas de campo-

:ELMO N Q 166:433 de 23 de janeiro de 1967
Requerente: N.V.PHILIPS , CLOEILAMPENEAWIEKEN - ROLAM,/

.

Aperfeiçoamentos em ou relativos a equipamentos inclade

mentes de rochas, caracterizado porque o minerio de manganes 4 supera

am conversor de corrente continua em corrente alternada, dotado de

quecido a uma temperatura de 500 52C, triturado em pedaços com um digme

pelo menos, um retificador controlado,-como por exemplo, um tira

tro méximo de 1,5mm; porque o composto de ferro 4 separado a seco, com.

tron ou um retificador semicondutor, destinado n converter a tem

um resíduo num campo magatico de baixa intensidade; porque a fração ..

são fornecida por urna fonte de corrente continua em tensão alterna

mo magnética 4 ustulada numa temperatura de 900-1200 aC; porque a fra

da, e incluindo um gerador destinado a produzir impulsos cuja fina

çâo ustulada 4 misturada com égua e distribuida emhidrocielones; porque

lidada 4 tornar condutor o retificador controlado e incluindo um .

o matela/,grosseiro escoado dos hidrociclones 4 submetido a uma extração por meio de Oxides de nitrogenio de recirculação, enquanto se obtem

filtro de entrada com uma combinação série de um indutor e um capa
citor, sendo as pontas dessa combinação série, ligada ? n fonte
de

por decomnosição ter/sim do nitrato de mangan g s lixiviado, um &Oxido

coiTente continua e o conversor shuntando o capacitor, caracteriza

de manganes ativo, constituindo um produto de uso, com um teor de Mn a-

dos pelo fato do indutor ter um valor tal que, em resultado de

cima de 95%; e porque, tamb4m, os materiais rochosos, que foram stibmetk

quer interfere:iole no conversor Ou em seu circuito alimantador ou

dos • extração, insolUveis, são removidos como . residuos,enquanto o mata

Circuito de carga que conserva o retificador controlado em

siai dividido, que transborda dos hidrociclones, separado da água,

produz-se uma oscilação tal que o potencial no capacitor passa

sJa

qual

condução

ciado e sinterizado numa temperatura acima de 1200C, resultando num se-

pelo zero. de sorte que o retificador controlado ee desliga a des.

gundo produto de uso, que 4 omangan4s metalUrgiu, com um teor de Mn de

peito da interferencia, derivando dal um potencial da dita oscila

45-50 ',gó

ção e impedindo que os impulsoo do circuito gerador alcancem o rg
tificador.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
de-coitado na Repartição de Patentes Polo/visa em

4

de fevereiro de 1966

.o-n o n Q P. 112.793.
Ponto na 1 do .Cotal de 5 pontos apresentados.

Ponto /1.2 1 do total de 5 pontos apresentados.

TERM0 Na 186.623 de 30 de janeiro de 1967Requerente: THE PROCTER & CAULE CONPANY
Privilégio de inveneão: "

EMB.

PROCESSO TARA FABRICAÇãO E UMA

FOLHA DE

PAPEL MACIO, VOLUMOSO E ABSOLVESTE ERB2
PECTIVA BOLHA DE PAPEL"
REIVINDICAÇOE6

I - Um processo para fabricação de uma relha de papel mano, volumoso, e absorvente, caracterizado pelo fato de compreender

etapas de:
(1) formar uma tela de papel não compacta tendo um
peso inicie° uniforme da ordem de 8,13 a 65, 1 gl
2;
-

(2) suportar dita tela de papel não compacta sobre
um tecido de impressão tendo 20 a 60 malhas por
2,54 em., dito tecido de impressão sendo formado de filamentos tendo um diâmetro na escala de
0,203 a 0,508 mm;

Reivindica,ce a prioridade do correspondente pedido deposita.
do na Holanda em ' 25 de janeiro de 1966, sob o /1 2 6600907

n:z,(!

Quarta-iciia
••

f 2872

•

Junho

(Selo til)

de 1971

1Cn.364 de 19 de janeiro de 1961

NihMeN t

tequerente: MAURICE EUGENE MARIE EARTEALON (que terld7m sn ais!na
SE I-ARTHaLON - ?RANÇA
Privilégio ie Invenção "ThWWORSW OR COM VEIC l itt

,(1FUéSt.'

:!fElIINDICACUS
1 - Trunsport:aner, 2 9mornendende

1102

vi g a ou. JengarIna contínua

nue serve de via na qual vai sudnensc no mínive um veículo, móvel a( .
longo dessa via n :.rovino de órgãos motores une assegura sua p2oduisão
Caracterizado- pelo fato çle compreender um dispositivo de sustentação a.
Vácuo ou deeressão de a, o qual comporta no míniltz Uma A71tVik.,.reo,à;

da entre a viga e o veiculo, e tornada narrialmente estanque por

Orgãoa

de vedação, permitindo c deslocamento Co veículo, dita câmara estando .
ligada a um aparelho extrator de ar, suportado pelo Veículo, e compor .
tendo no mínimo uma par . de na viga, que fica situada acima de uma pare.
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de- pertencente ao veículó de modo que o vouo, que reina na dita camaascendente, a qual.
a, cria- uma fOrça, tende uma componente vertical

19--,

2mtribui para a . sustentaão CO veículo.
Finalmente, é depositante reivindica a prioricade do correspondente pedido depositado na Repartição de latente da r7rnça the 19 de j,lk

neire

1966 sob o n a ii6415.
Ponte na 1 do total de 43 pontos apreseutadod.

.4r-,4â

--.=
C-07.-.'-g6

4-'"
é

186.175 de Janeiro de 196Y.,
Requerantet GESELLSCHAFT FUR ELZKTROMTALLURGIE aéla:L.Alemenhan
tr.I11-10

Privilágio de Invenção: vLIGi DE FERRO°.
1Pivindicacãe5

1- Liga de ferro, caracterizada pela •fgain44 GeMpee440
15 a 50 % de tità-nio
,y a 25 % de niOblo
1 a 10 % de alumlnio
1 a 5 % de silício
O a 0% de carbono e
. O resto t ferro,
coa-as impurezas decorrentes da fusSo.
Reivindicase a prioridade do correspondente pedido da'
positndo na Alemanha, em 26 de Janeiro de 1966,sob o na G 45821 las/40W
I

~ir /47 MO/

Me Na 186.273 de 17 de Janeiro de 1961
Requerentee TH B. F. GOODRICH COMPANY . E.U.A.
Privilegio

A. 1.V.Waão " PROCESSO E

Ponto n i 1 no total de

3

pontos apresentadola

TRRNO Na 185.899 de 4 de janeiro de 1967
Requerente: ROHM AND PUAS COMPANY - mut,
Priviligio de invenção; 0 PROCESSO PARA PREPARAR UMA LAMINA AM,
DICA ESTÁVEL

APARELHO PARA FArilkiCACIO DY ,o1 PNE.2
ERZVINDICAÇOPI

lancem
.AIVINWCIAÇE2L.
1

UI p rocesse para a fabricação

da

um pnnumdtico caracteriza-

do por compreendert
não vulcanizada anular .
( A) 0 a aavne ~04 ama oaroaga de pema
com partes de talão ooaxiais nas extremidades abertas opostas da carcaça, com uma parte de banda de rodagem no exteg
or da carcaça, e com partes de costado se estendendo da •
parte de banda de rodagem para cada parte de talão;
(A) debrandm-sa uma das oartee de costado no sent() axial da
paroaga para uma poeição concentricamente no interior da

Parte de blindada rodagem; e
(e) vulóanizando-1O a °arena com a dita parte de costado 555ia dobrada para proporcionar uma dobra permanente no dite.
tostado se estendendo perifericamente da careaga num acenalamento reentrante contínuo si abrindo para a superfície ex
terna do costado.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido .
depositado na Repar1411 de Patentes dos Estados 4rnados ea Am4rica em -'
19 de Janeiro de 1966 sob o n a 521671.
Ponto na 1 do total de 16 pontos apresentados.

1 Um proceeso para preparar uma liaina aoriliea
tendo
superiores
propriedades de reeistãncia a fosco oarsate
tível
risada por'polimerizar os segaintes componentee:
(a) pelo acabe 50% de matacrilato de adila;
(b) 3 a 30%, de acrilato cano-basti/ao om metaerfl.
to ciclo -hoxílico;
(o) O a, 5% de um composto acrílico modificador, e
(A) 3 a 25% de ma composto teaforaae-waia.ao
tente a fogo.
Reivindica-se prioridade de oorrreappmdemt,
depoeitado ma Repartição de patentes doe Ratado' unidas de Amália*
do Norte, em 17 de janeiro de 1966, sob na 520.900.
Ponto na 1 de 6 pontos aprossatadoe.
T.tftMO M G 185.964

de 5 de janeiro

aa

1961

Requerente: MULLER S/A-INDOSTRIA E COMÉRCIO . GUANARAHA
Privil ggio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTO EM ROLOS VIBRATORIOW
-REIVINDICAOES
-

Aperfeiçoamento em r31os vibratórios destinados à oompao-

Ce4,i.cta-;e

.

a

9

duAlto d

OFICiAL (Seção III)

taci° de aolos, dotado de eixo te massas excealtricas no seu interi-

.pgpmd hs 185,195 de 7 de ~Ma á g 594é
Requerente: MONSANTO COMPANY . E.U.A.

or caracterizado' por possuir um conjuno aMortecedor constituído de
uma caixa metálica bi-partida, cada uma das suas metades tendo 14.

Priviligio de InvonOie o commeaçlo 110441160

baixos internou onde se encaixam coxins de borracha na parte aspe.:
ror e inferior ficando entre os coxins de borracha superiores e ik,
feriorea a caixa de rolamentos coa o eixo do raio sendo que antçe os coxins inferioree e et dita caixa de rolamentos se introdut uma
ba do chassis: ae aço que assim se apoia sabre i itee coxine. Prendea
do a caixa bi-partida ao chassis; e centrado o rblo e limitando seus leslocanentoe horizontais exist:eie duas P ega. Metá/io.0
ao chacais que se ligam k caixa bi-partida, na parte diantalra a Vala
zeira, por meio de cosias de borro:ene, cilindros, eneseixadee ww .0,
'beLxos apropriados.

1971 2873

WVTNOTCAntegi

plisti,., oarecterisofa pele fat2 de aamPreender.
um polímero de halogeneto vinflieo escolhido do grupo, que consiste de
konciauerOS de halcgeneto vinftco polimerizado * os cepolfmeros dessas .

monOmerOS Com um morAmero etil g nicamente insaturado, pelo menos, 5 0'f .
das unidades as mon g meros dos referidos copolfmeros sendo unidades dehaloeereto vinflico e um poli4ster saturado teroir . adk da fOrmule:
C
O
R
2
ast qual:

foeto a o 1 do total de 2 p ontas apresentado*.

n 4 um nt'ittscro inteirt . de 2 s 6, estensk, o solitster eubstaacis
mente isento de die.steres;
X 4 um bitiroeerbereto alifétleo saturado, de ?

e

R Itemea de .

carbono;
G 4 escolt.ido do grupo, que consiste de e l.001}ent e •xioltelle.
no de 2 a t átomos de carbono? 4 R e R , cada um, 4 escolhido 10

o

grupo, sue consiste de aleofla de 4 a 20 ;tomos de oarhonol
aloofla e fenoxialcolla de 7 a lo ;tomos de carbono.
:ftnalmenta, s depositente reivindica, a prioridade do correspog
dente pedido aeositadc n. % Partição de Patentes dos Lotados Snados IA
AWrIGe

geRWO
E

do Norte, em 8 de dezembro de 1965, sol o R e 512.557.
Ponto n o 1 de teta]. de 9 o"ontos apresentados.
105.144 de 7 da dezembro da 198‘

eauarento: "PRISOMAE" INDUSTRIA e COMANÇIO, IMPORTOU X ~ume ati
PESCADOS LUA

SIO PAULO

Reivilégie de Intançdot "NOVO C MURAL TRAPOYONTADON St 46se )133A1011)
PARA PESCADOS 3 érltil4RU"
invinIeÁçam

WEhM0 N e . 165.536 de SO . de dezembro de 30146
Requerente: JOSE J. SANS SIA. , INDSTRIA E COMERCIO . So1,0 PAULO
Priviagio is InVOR00 "MÁQUINA PARA PLANUR CAPar. CANA. MAXIIMMUJI 0.10
LARES"
1 . mmquIna para ptantar.Oapim,.cana, ManOttea é almlimsee., ~Ao
tarjada essencialmente por eompreender um grande recipiente prlemétiee
retangular, onde sio coiceadas aS mudes, manivás ou "toletes" de essa,

1..
TRANOPONIADON DR RUN ~DMA rama. ~DOR
0/141LAANS, que eu caracteriza essencialmente pOr se unetituir de =A

34

de metálica (1) feitas an fio g alvanizado ou similar, onde se fixam R se
paços regulares pde de borracha (2) e tal rede corre continuamente ohm
râlow (3) acionados por motor externo qualque: : , ceado Cinda prendo O

e-

quipamento de eteticadoree e a rede ma porta i .cd4rior do oiroaito emp ri ,o0
*Obre guias de madeira (4) co
' conjunto todo é colocado paroialmente
tre de tenque.de lavagem Ou de salmoura coo:forme o oaso.
Wmice ponto apreeentedo.

tendo um dos seus lados abertos, na parte traseira, e • outro lado oposto
e frontal provido de teia, protegidos por paredes lateraie, geado 'alue st
cipiente aberto em sua parte auperior"e provido ainda, em sua parte tra -

g

sseircf, de um anteparo de pequena altura, eendo o dito recipiente assentado num chauim ou uma armaçio, em que sh assentadas ame duas rédea latua
Is, por MOIO de mancais fixados em auportee ajUtévelei de deis braços
convergentes, providos entes de ondeies de regulagem de a4ture pør maio
de parafusos.
Ponto * 4 1 de total de T ponto apwasentedoss
TIRRO M il 184.719 cm 21 de novembro de 1964.
Nequerezte:T5I AAT/ONAL 004i MISTER COMPANY-X.74A

Privildgio de izvensiot 5PROeUe0 PANA 3UPARAR MINUddelli mratna,rx
MAMA, TRUOPARUU DI,MATINIU 20113230 MIDOVI10 MDRO-UI2DIV35 4
dlOILO, 1,0 QUAL UMA DINPURIO MAS CÀ55ULÀ 6ioduADA dfisi IIQUIO0P *
PINAIMEMPE MIEM DA 8tT 5PER640 PARA 6401601",
daltiodiest#0

4..Preeesse vire preparar ximémeuRas eapou'Iaa, esa ntesa,:exa

*o paredes de material polímero hierdnito hidro-ambehível rígido, no -/
•ual uma diluirei* dez edpeulae d farsada nua líquido • finalmente sepam
p
g

EISA

ada da suspendo para secagem, caracterizado pelo fato de Iole
oma uniee-auvi; ~dedos Asis oddeismade 4 mutpenak,

AAAOs

DIÁWO rwiciAL
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Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido empoai.
tad* nos E.U.A. em 30 de março de 1966,sob o n 2 538.578.
.Ponto n2 1 no total de 3 pontos apresentados.
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Surro •poeto mala espesso e provido do um entalhe ou abertura para o -1
dente acima referido, tendo, ainda, um o recorte lateral com a mesma com.
figuração do dente para o desoncaixe mediante pressão lateral; tudo con-/
fora* foi eubotancialmente descrito e representado no relatdrio e desen-/
boa anexos.

vice ponto apresentado,

TERMO N2 184.421 de 9 de novembro dó 195
gequerente:CI R A SOCIÉTE ANO= - SUIÇA
r Privilegio de Invenção "pn0cus0 PARA A FABRICAM) DE MONOAZO CORANTEI
mIn80-INSOLIJVEIS"
UIV1NDICACOE4

1 . Processo para a fabricação de monoazo-corantes nicro-insoll
tais, caracterizado pelo fato de se copular e composto azo de uma omina
livre de grupos de ácido sulfonico o alcollsulfonila com um componente.
aso da fOrmula:
tERMO N2 183.430 de 6 de outubro de 1966
Requerente: CATERPILLAR TRACTOR CO, - E.U.A.
X
aio-O?.
"^'

cH CH CN
2

4

Privi14gio do Invenção "DISPOSITIVO PARA ACIONAR OS CONTROLES DE ALIMENTg
;10 DE COMEUSTIVEL DZ DOIS MOTORES A.PARTIR DE DUAS POSIÇOES DISTANTES
DAPOSITIVO PARA ACIONAR UMA ALAVANCA DE CONTROLE DE ALIMENTAM) DE COM .
BUSTIVRL PARA MOTOR"
REIVINDICACMS

ta qual R representa um grupo alcoi/a ou aralcolia, "alc e representa um
grupo alcoileno, X represonta um átomo de halogenoo ou bidrogenio ou um
grupo alcollie, a alcoxi ou acilamint
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do corresPon.
lente pedido depositado na ROpartição de Patentes da Suíça, em 9 de no.
soabro de 1965, sob o no 15402/65.
Ponto no 1 do total de 16. pontos epresented08.
T2R110 112 183.759 de 18 de outubro de 1966
Requeronte; ALVARO AUGUSTO D1 SILVEIRA - SALVADOR - là.
Frivilínio de inveaçío:

1

alym nanico "

lrainaloicktizi

Dispositivo para acionar os controles no alAmununau as

.
DIVOS.

a,

UWaVylp

dois motores, a partir de duas posições distantes, caracterizado

pelo fato de comproender um motor acionado a fluido, operativamento assolado com o contrele de alimentação de combustível de cada motor, uma fon
* de fluido sob pressão que comunica fluido de dita fonte para ambos oslitos mOtores, e duas válvulas remotamente posicionadas, normalmente fe
badas, em:dito dispositivo comunicante, cada una operável por ocasião .
ia abertura, pura admitir pressão a ambos os motores.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositado na
lepartição de Patentes dos Estados Unidos da America, em 19 de outubro de
P965, sob o n2 497.952.
Ponto n 2 1 do total de 3 pontos apresentados.

1. - REvel'aeciinico, caracterizado polo fato de se apr2
sentar per uma rígua peralelipedica maciça ou Oca, provida central.
sente do cavidade onde fixado um euporte com perfil aproximado de
5 11", ao qual, atravís de um eixoroequeálel, é fixada uma roda ou
disco incorporando pReo localizado em ponto perimentral qual q uer. f
&leoa e.te que pode girar livremente ao redor do dito eixo.
.2 1 de 5 pontos apresentados. -

TERMO E 2 179.359 de 9 de Maio de 1966.
Requerente: CESXOSLOVENSU AXADEMIE VED- Tchecoslováquia.
Privildgio de Invenção: "PROCESSO DE MANUFATURA DE ARTIGOS COMO MEMERA=
NAS 'ENTES DE CONTACTO E SIMILARES, COM HIDROGEIS, POR POLIMERIZAÇU POR
MOLDAGEM.
Reivindicações

1- xrocesso de manufatura de artigos, como membranas, lentes
os .ea,acto e similares, com' jidrogeis, por polimerização por moldagem,
*partindo de uma mistura monenera, que consiste de um material monogene-/
res, de 0,1
TIMM N2 101.730 de 10 da outabro de 1966.
loquerentes TUNA/ UTBRIAL 7USTIO0 S/A., -Goanebere.
ItniVi1411in do Iavtallos "APSRPIIÇOAMENTOS Rb: ELAS PARA CORTINA8"
agiviadioacOes
I-Apertelooamentoo ma 874, pKP'sortinae, oaracter,....o por
hatriti da aaterial plístieo • flixivel, oruvada eia anel ou argcla,me-/
diante dois breou' curvos, sendo um doa braços com menor espessura e mais
6110514j tosem4na4o per wi dente de engate ou ensaie.. enquanto O braço -

a

2% de um agente reticniador ou cruzador de ligaçees,conven

oional, Um base no peso do dito material mono-olefinico monSmero e de .
um líquido inerte, miscível com água, caracterizado pelo fato de se efe'tuar a polimerização em presença de mais de 40% de um liquido hidromis-/
eive', inerte ou inocuo, como seja de preferencia glicerol, removendo-se
subsequentemente tal liquido hidro-miscível por lavagem, com encolnimen. to controlado ou mensurável.
Reivindica-se a prioridade do oorrepoierto pidido deposita
do em Tenecoalovel'a, em 24 d . -y a de 1965,zob o n2 Pi 33(30.65.
Ponto na 1 apreseu.ado.
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mm st xvwfrJe mv ET eaunnO de
Requerente': J. TAIM S.A. INDISTRIA .E. COMÉfleíS..elartiiiii
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS IX ARTIOULAÇOES
YARETAS METÁLICAS DE SECO° CURVA9,
peivindicncãea
/-kperfeiroamentos eis artiabláçãeS'Oe varetas
meteliona dO seco curva, caracterizados por ser a Varetci.
de secção curva, provida de nacos!~ circulares praticados.
nas duna margens fronteiras, na linha transversal de eixo
da hoste articulada;
tonto n2 1 no total O4 3 ?onto0 OWesentadOR.

•

.x.r1RMO N 2 181.015 de 5 de Julho de
Requerente: BRANKO IVAN ADOLF CKRETIC-São Paulo
Privilégio de Invenção: mrAMPAREUTILYZÁYEE E PERMAaxerm

TERMO TO 196.1ZR de 10 do Janeiro de

1968

Requerente, RIRAITà 'COMÉRCIO ExPoRt410 E IMPORTACIO
PAULO
RoAmile Industrial "Um MODELO DE RECIPIENTE PARA SUCO DE FRUTAS'
REISINDICACOES

PARA RECIPIENTES".

Reivindicacães
I-Tampa-re-utilizavel o -permanente para recipientes, ceracterizada pelo feito de ser constituida por cápsula preferivelmente de plástico, tronoo.cânica, cuja topo apresorata-'me com ~elegem centra', enquanto que internamente e a pequena distância das bordas apresenta recesso circundrinte mais
pronunciado inferiormente, maula que ao interior da cápsula 6.
alojada piam metálica circular, noa passagem- central e dotada
-de apêndices radias inclinados, para baixo e com extremidades .
voltadas para o interior, apêndices esses que atuam como molas
contra as paredes da cápsula, ficando a peça retida no interi-

1. Um modelo de recipiente pára suco de frutas, moldado sua pl-liatizi
apropriado, caracterlaqda pelo tato de apresentar uma conflguraoio •sferale
dai um tanto achatada, de cuja parte superior se projeta radialmente uma .

pluralidade de reentrancias ou dobras desiguais que desaparecem ou se per
dme na laperf/cie, projetando-se ainda da parte superior um podunculo tubu.
lar tendo lateralmente uma pequena rolha, reproduzindo o recipiente, quanto

cr e ao aspecto superficial, um tomate, tudo como der-4.71A° no minoria"
representado ao desenho anexo.

Unica p onto apresentado

or da mesma graças á reentrância circundante que impede esál
da das extremidades dobradas das apendicee.
anta pP1 nm total de . a pontua apresentadas-

TUMO Si. 196.134 de 10 de janeiro de .1968.1
Requerente: THE DONLOP COMPANY LMILITEDWINGLATEHRA•/
Desenho ludas* -141 a'NOVO DESENHO DE BANDA DIEBODAGEM PADA PNEMMA,21001

TERMO SI 196.1Z3 de 10 do Janeirád. 1968

R equerentes MIkeLVA 'COMERCIO, EXPORTAÇÃO E I MP

ORTAÇIO, LTDA.- SIO FAULO
Modilo Industrial 'UR MOUÉLO DE RBCIFIENTE PARA ' SUCO DB FRUTAS'
pine:ginetas
1 • um
nod:le de recipiente para suco de frutas, moldado num

tico apropriado, c aracterizado peio fato de a p

pipi--

reaentar quando si configuraçã

aspecto superficial • Cr,
O um aoaraixl ou &nanas, tendo em sue superficia es
terna os acidentes, rugosidades ou
Gorazes caracteristicas de stafruta,. e •
tendo na base uma haste tubular ou ;ca circundado por uma
p luralidade de
folhas, bem como, na e
xtremidade, um coroamentm em forme. de um tufo de foLnatal como descrito no ~ia' e r e p resentado nos ciesenhow anexos,

palco ponto apresentado

Heivindicacães./
1-

desenho da

banda de rodagem para pneumãtions *Mn.
preendendo um arranjo de sulcos aprofundados e de frisos emaplennatim
roa na face da mesma, parartort oda pelo tato da um par de sulcos ase
Nova

trais de desanholinear irregular definir uma consequente porção nem .
'trai de face, e de dois sulcos en signa -negue relativamente amaplemer
tares definirem da um lado e da outro da face da meama-banda duas eo§
sequentes porções. da face,: astaa mas ditos sulcos que as originam di
senvolvendo-se com ligeira ineliaaelo Ao sentido oirculgUilabe Pofká.
rica do =emético./

2876
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rF'e!Al
_

nliitiorante reivindica a prioridade de correspondente po.'

12.85 depositado na RePartiOlo de Patentes da In glaterra, na 8 de se .,

pequem) siso matiiiee sonoro. te extromideue de efile eu dee
palmas a salga o; dotada de na disco de material apropriado no qual estí reproduzido o desenho existente ao cinto e estí prlso, oscilante. /
am pequeno siso retines sonoro./
Tudo nubstanoialacnte Gomo, descrito, desenhado o ralai*.
dieado./
e*

oesre) de 19 6 7, sob as 932.971./

fPonto mo 1 do total de 5 pontes apresentados./

dal*e ponto apresentado/

• M e 196.150 de 11 de janeiro de 1968./
gnerentes urra° HECANICA RAYLIGHT LTDA./MIO

10 Industriais Nom MODÈL0

PAULO./

DE ASPIRALOR DE Pd PORTITTI_J

Reivindica6u,
1 • NOV0

modelo de Aspirador de p4 portít4, caracteri .
TIRMO NO 196.351

nado pelo fato de ser constituído por corpo cilindrico portador de pi
_'1464!) e dotal° de tampa num dos sextremos e de comutador literal, engula

de 18 de janeiro de 1968.i

Requerentes INIUSTRIA ELETRICA DENKO LTDA./S20 PAULO./
Rodado Industriai,. NOVA L ORIGINAL CONFICURAÇEO OBiAMINTAL
41184A-LUZ./
_

AMICADA

/

Reivindlcacgee.,

,1 Nove e original contigure0o ornamental aplicada 4

qusbel-laí, oarooterizada pelo reto de ser eNpstitalmo de blue pris
mítica, oem topo abaulado', sendo que junto a WZ4 dao eatremIdedie em.
tical* -se conjunto de hastas telescOpices na extrweidodo das quais /
por algas i fixado refletor tronco-clinico, algalo que, letere/pente
a monologada base apresenta -se dotada do bodo circulas strot4e10./

no extretA0 OpóStO 4 adaptada peça em cotovelo e ceife abertura?'
4 fixado corpo cilindrico dotado de nervura circundante e apresentado
'mato is bordas do topo cerdos, enquanto que lateralmente 4 aplioada/
*ao coletOrw/
%e que

Ponto n e 1 do total de 2 pontos apresentados./

NdersX0 Na 196.155 de 11 de jíneiro do 1969.40
1bmptereatel ~NUL a GORENSTEIN./ SUADO DA CUANARARA.,
Iadustrials NOVO e ORIGINAL TIPO DR CALÇA FEMININA

OON BALAR

t'PeeMI 0 1 de total di No tei Ikpee~Gi

G

1Wilsem çamoquaa).,
ReivindicacSesp

r- . N..o
• e erigiaal tipo de salga foolniao elem talaagaa
,

(berlosees), earaotorimede pelo rate da melo ser dotada de ia /
w:ato ao qoal esti estampado tia desenho colorido, ia *ares viveu que /
= Jetet sor Ra ale, illattas k !madeira inglese e prâso esollaterionente

'PREÇO

'

T-10,1E: Cr$ 0,30

