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ANO XXIX - N9 113

INSTITUTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
De 8 de junho de 1971

1

QUINTA-FEIM, 17 /e2 JUNHO DE /971

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N9 131.479 - Processo para a re- do com a exclusão do 39 ponto cageneração de níquel de raney em- racterístico.
N9 160.908 - Nôvo sistema para
José M. S. Rojas Cortes - No pregado em peocesso de autooxioapedido de preferência da patente UI ção orgânica, no qual um compesto reclinaçáo de encostos de cadeieas
poltronas em gera. de Girodex
termo 210.793 - Indeferido o pe- do tipo hidroquimona em soluça' e e
oxidado a iôrma "quimona ou idr- S. A. Cadeira e Poltronas - Dedido,
lerido com exclusão dc 39 ponto camação concorrente .de peróxido
hidrogênio de Kali Chemie Adden- racterístico.
Diversos
gesellschait.
N9 162.464 - Aperfeiçoamentos em
N9 132.035 Processo a fabrica- fechaduras de Metalúrgica La Fonte
Plásticos Polyfilm S. A. e ITAP ção
de placas termo isolantes e re- S. A. - Deferido cum a exclusao
- S. A. Indústria Técnica de Arte- sistentes ás chamas da Badiscne Anifatos Plásdcos .-Sodidtam a impei- lin & Soda Fabrik Aktiengeseescnart do 39 ponto.
N9 163.3b8 Enrotacteira acerelaciabilidade do penido, indeferinN9 132.125 - Processo para prodo o têrmo 172.777 partente Pi - duzir um artigo carbonaceo artifi- trica de Toyo Rayon .Kataisnilu
Arquivem-se os pedidos de fls. 25130 cial laminado de Union Carbide Cor- Kaisha.
N9 163.550 - Apetecia° para apiie 32-39, por falta de amparo legal; poration.
car plastificantes a tuna mecha para
2 - Prossiga-se com o pedido ue
N9 132.184 - Processe para a apli- 1iitro ue Eastman Kouak Company.
In19 163.838 - Aparelho de medir
Flavio Battaglia Nogueira - No cação de coberturas dememente adepedicin de reconsideração do despa- rentes em peças de metal e compo- de Standard Electrica S. A.
N9 166.291 - Aperfeiçoamentos em
cho que indeferiu a part. P1 tiram sição plicáveis neste pi °cesso de Meou relativos a câmara de eco de SotQ 175.598 - Não conheço do pedi- tallgesellschaft Aktieegesellsehatt,
cinter
Indústria Ele ..rônica Ltda.
do de r econsideração. para manter
N9 132.337 - Processo aperfeiçoao despacho de indeferimento do pro- do para a fabricação de cloreto de
N.9 166.354 - Processo e disoesiticesso.
amônio a parte de sdiuções do pro- vo para o aquecimento de fornos ceBebidas Maruim:3 S A. Indústria cesso amônia soda de imperial ene- =ocos, eeeeciaimente com óleo pee Comércio - Titular da marca Nova mical Industries Limited - Defeeido sado - de Manfred Leisenberg.
Marumby termo 730.949 - forno com exclusão do ponto característiNd 167.287 - Válvula distribuidoSein efeito o despacho de arquiva- co 14 em ils. 33.
ra - de Koppers Company Inc.
mento uma vez que o interessado
N.9 18;.569 - Ajustador de folga
N9 132.681 - Aperfeiçoamentos no
cumpriu, em tempo hábil o disposaquecimentos de fornos particular- automático para a articulação de
to na Portaria 40
men; e de fornos de zinco de Com- freio ue eia veiculo - de Irder'ecte-Pag nie des Metaux cdOverpelt Lorn- niqui S. A.
N.9 167.571 - Aperfeiçoamentos em
mel et de Corrphalie Societé AnoDE
PATENTES
SECRETARIA
çarro-reboque - de Benard Droste nyme.
(deferido com exclusão do ponto 49).
N9 132.774 - Composição e proihmediente de 8 de junho de 1971
NP 167.937 - Aparelho para execesso nata revestir superfície metá- cutar
rôscas - de Juan Dl Paolo licas
de
Amchem
Products
Inc.
Ficam notificados Os intereSMOOS
(deferido, com exclusão do 39 pone
eu
sanfona,
como
134.661
Fól
N9
abaixo relacionados para efetuarem,
to).
dentro de sessenta (60) dias, o re- capa protetora de órgãos em moviN9 168.199 - Nôvo jôgo de Carfeito
de
plástacc
por
processo
mento
S.
A.,
Oolhimento, no Banco do Brasil
tográfica F. Dei Nero B. A.
da retribuição final devida. e da re- de injeção de Giancarlo Mazzoni.
N.9 168.302 - Bomba para água,
lativa à prime:ra, cato comproeante
N9 140.095 - Nova disposição consdeverá ser apresentado ao INPI, den- trutiva em 'brinquedos Inflamáveis e ccmbustíveis e outros líquidos - de
tro do mesmo prazo a fim de per• similares de Yurie Amemiya - De- Fábrica de Bombas Centesimo Ltda.
- (deferido, com exclusão do 4.9
initir a expedição da competente ferido, com a exclusão do 2 9 pomo ponto).
°arta patente.
característico.
N.9 168.591 - Aperfeiçoamentos em
N 9 1 4 0..578 Queimadores nara is- dispositivo
elétrico automático para
Privilégio de invençâo deferidos
queiros a gás iiqu efelto de La Na- Impedir
furto ou uso arbitrário de
tionale S. A.
N9 142.161 - Aper feiçoamentos em automóveis em geral - de Ricardo
N9 166.553 - Dispositivo de proteção com segredo aplicável prefe- suporte para laminas de barbear de Muzio.
rencialmente em poetas residenem.s Paldo Priami - Defendo com a ex- NP 168.747 - Aperfeiçoamentos em
comerciais e outras de Ornar 'doni• clusão do 79 ponto característico.
cadeiras dobráveis - de Metalúrgica
Unho Silva.
Eletro Dínamo 8. A.
150.267
Moro
modelo
de
*rasN9
N9 193.673 - Composições anti fer- co ou recipiente de Colgate PalmoN.9 168.997 - Dispositivo para
rugem e hidrofugas de J. R. Geigy live
com a ex- contrôle de atm isfera,s - de AtmosColnpany
Deferido
A. G.
pheric Control Limited.
clusão do 39 ponto característico.
No 153.384 - Aperfeiçoamentos em
, Nç 130.029 - Processo para pooN.9 169.009 - Conjunto de Role merizar alfa olefinas, e, era parti- cabeçotes prerdedores de pinças de mentos de MC Corporation.
culas nroptien o, benteno ou 4 man T.I 4 d9lumi Takahashl.
N.9 169.036 - Nôvo dispositivo de
1 pentenn de Montecantini, Società
ansportes Mu 14 faca móvel tara cortar laminados
N9 154.373 Generale per L' Tndustria Mineraria rolo
de Maeeio Materiais de remo- metállos - de Spema Sociedade Pau2 r"IliniCa.
li sta. de Mármi e es e requirenleede
ção e conexos Lt da.
:drenada de mão In cinstri a is Mein. - deferi n,
N9 1re9.547
N9 111.108 ..-Processo u^ ...a a pra9 n- 111.0) .
Mefina S. A.
due n de resin es alqui d icas modifi4.18 (914 - An erfel^ - -.lentes e
cadas de Shell Te terne tionale ReN9 160.128 - Malha para tiqu. "N''.1;e1%.1
dos de Wilhelm Biasuttl - Deferi- ou relativos a projetores einematográsearch Maatschappij N. V.
Pedidos de preferência

ficas - de N. :1c. Philiph' Gloeilampenfa orieken.
N.9 159.590 - prensa Helicoidal de Reifenbausez K. G.
N.9 161).838 -- Aparelho de refrigeração - de General Motors Corporation - deferido, com exclusão do
ponto nenhum.
N.° 169.985 - Aperfeiçoamentos em
embreagem centrífuga - de General
Eletric Company.
N.9 170.784 - Aperfeiçoamentos
introduzidcs em gadbetas de borracha especialmente para os cilindros
das rodas e ce cilindros mestres do
freio hidráuliou de veículos -- de
João Hoppe leddesitrial S. A. - deferido, com exedieão do 2.9 ponto) .
Nd 170.826 - sederfeiçoamentos em
dispcsitivo de regalagem para conduzir veículos automóveis de variador de ve'oidades - de Soçiete Ananyme Andre Citroen.
N.9 171.502 - Aperfeiçoamentos em
cedeado de segurança - de Francesco Gerace - deferido, com exclusão
do 4 . 9 ponto).
Nd 171.547 - Sistema de acoplamentos para tubulação de material
si ntético - de Dynamit Nobel Aktiendesellschcaft.
N.9 172.689 - Aperfeiçoamentos em
rd mecidrafo manual - de Metalúrgica Pri nceza Ltda. - Deferido, com
exclusão do 10.9 ponto).
172.R01 - Dispositivo de susnersão hidrouneurnatica es pecia l mente para veículos automóveis - de
Simca Automobilee.
Desenho ou Modelo Industrial
Nd 160.050 - Alavanca de comando - de Indústrias Romi S. A.'
deferido. cem eec l usão do 29 tonto.
N.9 160.187 - Um nôvo modelo de
anare'ho transladável de solda elétrica - de Equipamentos Superun
de Ferragens Ltda.
NP 171.079 - Nevo modelo de frasco para bebidas em geral - de
Drury's S. A. Distribuidora de Prodides Internacionais.
NP 175.483 Original modelo de
caixa acústica - de José Joaquim
Dondigues Guerra.
N. 184.888 - Cadeira reetinável
'ara praia, campo e outros usos -•
de ler ewton Silveira - deferido, com
ed d eeão do 4•9 ponto.
N.9 187.558 Nôvo modelo de cartão tara contrôle de estamooamento
de veículos - de Park System Aktiebelag.
7". .ç' 188.602 - Névo modelo de taoete Para banheiros - de Lindberg
Pereira - deferido, em face do 2.9
o, d, to .
Nôvo modelo de cor9 189.d73
e edor o 0/119 illP/Itador para massas
.. d o, e s, tícid - de Orlando Redrigues
e Maine ci n -- deferido, com
exçlusão do 2.. ; ponto.

3070 Quinta-feira 17
expeazente aas repartições
1)
públicas, destinado à publicação,
será, recebido na Seção de Comunicações até às 17 horas O aten..dimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.
2) Os originais para publicação,
devidamente aunticados, deverão
'ser datilografados diretamente, em
espaço dois, em papel acetinado
ou apergaminhado, medindo 22x33
centímetros, sem emendas ou tu; suras que dificultem a sua com'. preensão, em especial quando contiverem tabelas.
Serão admitidas cópias em tinta
prêta e indelével, a critério do
D IN
3) As reclamações pertinentes
d matéria retribuída, nos casos de
*erro ou omissão, serão encaminhadas, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subse' quente à publicação.
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EXPEDIENTE

ohi

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL::
OIRETOR-GERAL

ALBERTO DL SRITTO PEREIRA

Seção da pubilcIdad. do •apeie/lents do O•partarno.sto
Nacional da Prdpriadada Industrial do MinlatErlo
de Ind.:nitri,
do Cornarei°

•

Impresso nas oficinas cio Departamento .de Imprensa Nacional
BRAStLIA

ASSINATURAS
FUNcIGNARiot

- 4) As assinaturas serão tomadas no D .I.N. O transporte por Semestre
.
Cr$ 30,00 Semestre
Cr$' 22.50
via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Em- Ano
.
Cr$ 60,00 Ano
.
... Cr$ 45,00
prêsa Brasileira de Correios e TeExterior
Exterior
légrafos em Brasília Esta poderá
se encarregar também de encami- Aero a_t_p_wjulf_kg_k•“_..... Cr$ 65,001Ano
..._.,. Cr$ 50,00
nhar o pedido de assinatura ao
N. Neste caso, o assinante diD.I .N
PORTE &MEG
rigirá ao D .1. N. o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspondente, na forma do item Mensal .. Cr$ 17.00 1 Semestrat Cr$ 102,00 I Anual ... Cr$ 204,00
seguinte.
NÚMERO AVULSO
O
preço
do
número
avulso figura na última página de cada
5) A remessa de caibres para
exemplar
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
- O Preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
aplicação, será feita somente por se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.

Notificação
Decorrido o prazo de sessenta (60)
dias, a partir da data desta publiçação, e desde que não haja interposição de recursos, ficam notificados os
Interessados abaixo relacionados Para
efetuarem, dentro de sessenta (60)
dias, o recolhimento no Banco do
Brasil S. A., da retribuição final deVida e da relativa à primeira anuidade, cujo comprovante deverá ser
apresentado ao INPI, dentro do Inesrjlo prazo, a fim de permitir a expedição da competente carta patente.
Privilégio de Invenção Deferido

N. 128.446 - Aperfeiçoamentos
em aros para fixaçáo da calota em

+rodas de velculos - de Mecânica Industrial Estampotec Ltda.
N9 125:796 - Processo e dispositdvo para a fabricação contínua de
'eepamdopes raleroporosos de matel4à1

1 ~ep4astico4apa batepias de acamo-

!do Tesoureiro' dcriDepartamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato l `de3 porte- aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileirade;Correios e Telégrafos
em Brasilia
,ifi í-

6) No Gq$0, de porte aéreo para
localidade 'não servida por êsse
CHEFE DO SERVIÇO DE PURLICAÇ/SEE
CHEFE DA SEÇÃO DE 9;14~Lp meio de transporte, a Delegacia
lda Emprêsa Brasileira de
J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FLORIANO GUIMARÃES Regionta
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga á contPletar o encaminhamento :) ao destinatário por
DIÁRIO OFICIAL
outras vias, independentemente de
acréscimo no preço.
SEÇÃO

REPART:UES E PARTICULARES

N.9 189,076 - Nova e original configuração aplicada a ralador-cortador
doméstico e manual - de Orlando
Rodrigues e Mauricio Bianchi - deferido com exclusão do 2. 9 ponto.
. N.° 189.209 - Efeito decorativo em
peças de tecido ou malharia - de
Textil Rachel Ltda.
N.9 189.873 - NEivn modêlo de isqueiro de mesa - de Fernando Masearenhas Filho.
N.9 197.390 - Ni5vo modêlo dr, gabinete para rádios - de Philco Rádio e Televisão Ltda.
r N.9 197.606 - Desenho ornamental aplicável em sandálias - de Ind.
e Ind. e Com. de Artefatos de Borracha Sirreaflex Ltda. - deferido,
com exclusão do 2.9 ponto.
N. 199.238 - Neivo e original fixador de fio elétrico - de Hermann
Lattheis.

( chnue ou vate postai, em favor

ladores elétricos tle
Azioni.

7) MGR libeleaffia "Regional da
EmpreptioiSiRsiteirct,We Correios e
Telégrafos ,erri, ,Brasilia reserve-se
o direito dè l reafitStar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comeréiafsaéreas, Mediante avisoprévio aos assinantes.

8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
iniciarão Sempre no primeiro dia
útil do mês subseqüente. O pedido

de porte aéreo poderá ser mensal,
semestral ou anual. O prazo das
assinaturas para o Exterior é somente anual e não haverá transporte por via aérea
9) A renovação devera ser solicitada com antecedência de 30
dias do vencimento da assinatura
e do porte aéreo. Vencidos, serão
suspensos independentemente de .
aviso-prévio.
10) Para receberem os suplementos às edições dos órgãos oficiais, os assinantes deverão solicitá-los no ato da assinatura.

N9 174.664 - Permetal S. A. MeN 9 219.806 - The Goodyer Tire
tais Perfurador; - Deve o requeren- & Rubber .'ompany.
te normalizar lie acordo com o arN9 219.807 - Bordei, Inc.
tigo 13, cic- Decreto--e- 09 1.005 Je
Privilégio de Invenção indeferidos
N9 219.829 - Harnischreger Cor21-10-69 o relatório, uesenhos e pon- poration.
terísticos .egundo privilégzo
Ng 135.054 - na tos carac
N9 219.838 Goodyer Tire
fabricação de calçadz.; plásticos e em de invenção
& Rubber Cornpany.
outros artigos para calçar de AncoArquivem-se de acórcio com o artira Indústria e Comercio Itda.
N9 219.839 - W. R. Grace & Co.
tigo 145, uma vez que a procuração
N 9 219.840 - Union Carbide CorN9 132.194 -- Um composição cie apresentada não atende ao disposto poration.
resina sintética esta,belizada de N.lastno artigo 162 do CPI
N9 219.842 - Lapcite Industries
man Kodak Company - United.
face o parecer técnicos em fls 26,
N9 218.556
Wertnington CorpoN9 219.863 - Laporte Industries
21 e 44. Realmente é um agente es- ration.
Limited.
tabilizado a matéria, reivindicada,
N9 218.564 - P. P. Mallory & Co.
N9 219.868 - Ima State Univer.
conseqüentemente não privilegiávei Inc.
sity Research Boundation Inc.
de acôrdo com o Código da ProprieN9 218.566
USIvI JorporatIon
N9 219.859 - Caterpillar Tracto?
dade Industrial.
N9 213.967 - Untou Carbide Cor- Co.
poration.
N9 219.870 - Hycir. Corporation.
Desenho ou incalo mdustricte
N9 218.984 - Japan Exlan ComN9 219.893 - Norton Company.
Indeferidos
pany Limited.
N9 219.910 - Caterpillar Tractor
N9 218.998 - Motorola Inc.
Co.
N9 219.411 - USM Corporation.
N9 143.078 - Neivo tipo de quebra
N9 219.911 - Unem Carbide CorN9 219.596 - Snam Progetti SpA. poration.
luz com luminosidade regulável de
João Tormin Castanheira.
N9 219.597 - Pirelli Societá per
N9
219.912 - Ppg Industries Inc.
N9 167.210 - Um novo modelo de Azioni.
N9 219.913 - Obram Nathaniel
N9 219.598 - Umberto Sforza.
Spanel.
capa para encôsto Gu espaldares de
assentos iincliividuais de veículos ou N9 219.623 - Mitsui Toatsu CheN9 219.915 - ITss Engineers and
Consultants Inc.
semelhaides de Caries Aprile e Ra- micals Incorporated.
N9 219.630 - Adi Industries InN9 219.916 - The International
phael Delfino - Indeferido por inNickel Company of Canada Limited
fringir o art. 11 do Decreto-lei nú- corporated.
N. 219.663 - Pfizer Inc.
mero 1.005 de 21-10-69.
N9 219.986 - H. Vi qsers N. V.
N9 219.664 - Pfizer Inc.
•
N9 190.478 - Mesa de i6go de saN9 220.004 - Rhone. Poulenc S. A.
N9 219.738 - Federal Mogul Corlão de José Manuel Garcia - Inde- poration.
N9 220.101 Allied Tube Cmferido por infringir o art. 59 do DeN9 219.743 - Don ,Jd James Do,ids. duit Corporation.
creto - lei n9 1.005 de 21-10-69.
N
. 220.102 - Allied Tube & ConN9 219.744 - The Lubrizol Corduit Coiporation.
poration.
Cumpra as exigénczas técnica s,
NO 220.103 - Smith & Nepbew
N9. 219.745 - Srecrice TJnion
lyfabrik Limited.
N9 '100.494 - Pfeilring Werke Aktt- Cie. Socteté Fra nçalse de Re ali e. re
N9 220.155 - 1 - T - E - Imperial
engesellschaft.
Med4cale.
Corporation
N9 180.535 - Imperial Chem:cal
N9 219.754 - The Wheeiabrator
N9 220.160 - Ptrelli Societá per
Industries Limited.
Cornorr t. on.
A ioni.
N9 219.762 - Taaashi Funalnkfir.
N9 220.191 - R. J. Reynolrls •roExigênc:aa
N9 919.768
No,tr, Comranv.
ai.-iwo Company.
R. J. Reyno l ds Lo-ib, y Ov-ens
Ford
N9 220.192
,
' N9 169.721
Feriniceio
' c'o Comr-inv.
- Notificar o' irte es.indo
e o pá.
219.VJU
Aine,ican Br i os
-- R. J. Reynolas
New do técnico à página 15.
aboco Comi:any.
Societá per
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Editôra Gazeta Mercantil 5.4. (No
pedido de transferência do Reg. n9
235.172):
1 — Apresente o original do documento de cessão de fls. 12;
2 — Prove a qualidade do signa'Ari° do referido documento perante
a cedente e que o mesmo tem poderes para alienar a marca;
3 — Preste esclareciment os , em
face da divergência entre o nome da
outorgante da procuração de fls. 11,
Editôra Gazeta Mercantil S.A., e o
carimbo acima da assinatura do representante da mesma, Editára Jornalística Gazeta Mercantil S.A.;
4 — Comprove o ramo de atividade, e;
•1
5 — Declare o n9 de inscrição no
C.G.C.
SECRETARIA DE INFORMA- Editôra Gazeta Mercantil S.A. (No
ÇõES E TRANSFERÊNCIA DE pedido de transferência do Reg. n9
235.173):
TECNOLOGIA 1 — Declare o n 9 de inscrição no
EXPEDIENTE DE 8-6-1971
C.G.C., e;
2 — Esclareça a divergência entre
Diversos
o nome da outorgante da procuração de fls. 11, Editôra Gazeta MerMinco Corporation Ltd. (No pe- cantil S.A., e o carimbo que aparedido de contrato de licenciamento da ce acima da assinatura' do represenPat. 40.939) . — Indefiro o pedido tante da mesma, Editora Jornalísde averba.çâo de contrato de explo- tica Gwfcita 'Ylercantil S.A.
ração, formulado com a petição n9
Deca S.A. Ind. e Com. (No pe30.960-63, tendo em vista que o prazo dido
de transferência do Reg. núcie vigência da patente terminou em
mero 239.724):
• 10-12-67.
1 — Pague a retribuição referente
Minco Corporation Ltd. (No pedido de contrato de licenciamento da à anotação de alteração de nome
Pat. 1.574). -- Indefiro o pedido de de Artefatos de Metal Deca S.A.
averbação de contrato de explora- para Deca S.A. Ind. e Com.;
ção formulado com a petição 31.654, 2 — Declare o n9 de inscrição no
de 1963, tendo em vista que o prazo C.G.C.
Casa de Saúde e Maternidade São
de vigência da patente terminou em Paulo
S.A. (No pedido de trans30-12-69.
ferência do Reg. 240.963) . Comprove o ramo de atividade e declare o
MARCAS
n9 de inscrição no C.G.C.
Laboratórios Iodobisman S.A. (Ne
Exigências
pedido de transferência do Reg. n9
Plough, Inc. (No pedido de trans- 241.118):
ferência do Reg. 230.376). — Cum1 — Prove a qualidade do signatápra as exigências:
rio do documento de cessão, de fls.
1 — Apresente nova procuração 16, perante a cedente e que o mesmo
de acôrdo com o Art. 162 do CPI; tem podêres para alienar a marca;
- 2 — Comprove o ramo de ativi2 — Promova, na tradução de fls. dade;
27-29, a retificação •da data da assinatura do documento de cessão, de 3 — Declare o n° de inscrição no
fls. 24, para 1 de dezembro de 1967 C.G.C., e;
4 — Prove a transferenc i a do licenPlough, Inc. (No pedido de mu- ciamento do produto no SNFMF.
Ind. e Com. de Inseticidas Mosdança de nome e transferência do
Reg. 233.095):
quitana Ltda. (No pedida de transdo Reg.. 242.463). — Com1 — Pague a retribuição referente ferência
o ramo de atividade, declare o
à anotação de alteração de nome de prove
de inscrição no CGC e faça assiGets-It Inc. para Plough Of Illi- n9
nar o documento de cessão, de fls. 9,
nois, Inc. e;
Fellinghauer, em face
2 — Apresente nova procuração de pelo sócio Max
da cláusula 2 9 do contrato social de
acôrdo com o art. 162 do CPI.
fls. 11-12.
Plough, Inc. (No pedido de mu- Ind. e Com. de Inseticidas Mosquidança de nome e transferência do tana Ltda. (No pedido de transferência do Reg. 242.464). — ComproReg. 242.286):
ve o ramo de atividade, declare o n9
1 — Pague a retribuição refercji- de inscrição no CGC e faça assinar
te à anotação de alteração de nome
documento de cessão, fls. 10, pelo
de Gets-It, Inc. para Plough of Illi- osócio Maz Fellinghauer, em face da
nois, Inc. e;
29 do contrato social junto
2 — Apresente nova procuração de cláusula
ao Reg. 242.463.
acôrdo com o Art. 162 do CPI.
Ind. e Com. de Inseticidas MosA Gazeta, da Farmácia Ltda. (No
Ltda. (No pedido de trans.
pedido de transferência do Reg. nçl quitana
ferência do Reg. 242.466). — Com230.673). Cumpra as seguintes exi- prove o ramo de atividade, declare o
gências:
n9 de inscrição no CGC e faça assinar
1 — Aprerente o contrato de cons- o documento de cessão de fls. 9 pelo
tituição social de A Gazeta da Far- sócio Max Fellinghauer, em face da
mácia Ltda., arquivado no antigo cláusula 29 do contrato social junto
ao Reg. 24.463.
DNIC sob o n9 72.443.
2 — Declare o n9 de inscrição no
Ind. e Com. de Inseticidas MosC.G.C.
quitana Ltda. (No pedido de trans•
Incasa — Ind. e Com. Catarinense ferência do Reg. 242.465). — ComS.A. (No pedido de transferência de prove o ramo de atividade, declare o
propriedade do Reg. 231.487). Cum- 11.9 de inscrição no CGC e faça assinai
pra as exigências:
o documento de cessão de fls. 9 pel3
Max Fellinghauer, em face da cláu1 — Apresente procuração;
sula 29' do contrato social junto ao
2 — Comprove o ramo de ativida- Reg. 242.463.
de; e,
3 — Declare o n 9 de inscrição no Ind. e Com. Irmãos Vasco Ltda
(No pedido de transferência do Reg.
C.G.C.
N9 220.196 — Union Carbide Cor' poration.
— Union Carbicie Corporation.
Union Carbide CorN9 220.198
poration.
N9 220.199 — F. licffmann-La Rache & Cie. Societé Anonyme.
N9 220.200 — Union Carbide Corporation.
N9 220.201 -- .Uss Engmeers and
Consultants Inc.
N9 220.202 -r Union Carbide Corporation.
, s'
Fisons Limited,
N9 220.209
N9 220.210 — . Standar Pressed
Steel Co.
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242.948). — Apresente O Formal &a Apresente nova procuração de Ude&
Partilha, declare o n9 de inecrição com o Art. 162 do CPI.
Metalúrgica Heleny S.A. Ind. •
no CGC e pague mais uma retribui.
ção relativa à anotação da transfe- Com. (No pedido de alteração de
rência do titular para os herdeiros. nome do Reg. 408.321). — Complete
Hevea S.A. Ind. de Plásticos (No a retribuição relativa à retificação
pedido de transferência do Reg. n9 de nome que, na data da apresenta243.863). — Declare o n9 de ins- ção da petição 58.052-70, era de c•14
crição no CGC.
30,0e e não Cr$ 20,00 como foi paga.
Hevea S.A. Ind. de Plásticos (No Bishop Industries Inc. (No pedido
pedido de transferência do Reg. n• de mudança de nome do Reg. 197.782).
232.582). — Indefiro o pedido ds — Apresente nova procuração de
anotação, de transferência, formula- aoôrdo com o Art. 1e2 do CPI.
Memphis 3.A. Indl. (No pedido
do com a petição n9 21.358-70. tendo
em vista que o ramo de atividade da de alteração da razão soelal do Reg.
sociedade não tem relação com os 214.582). — Declare o . n9 de insartigos protegidos pelo presente re- crição no CGC.
gistro.
Progresso MetaLfrit S.A. Uai. e
Rodney Hunt Company (No pedi- Com. (No pedido de altera'ção de
do de alteração de nome do Reg. n9 nome do Reg. 230.965). — Declare
g46,628) . — Apresente nova pro- o n9 de inscrição no MC.
Progresso Metalfirit S.A. Ind. e
curação, oe acordo com o Art. 162
doCP1 e promova a legalizaçao da Com. (No pedido de alteração de
assinatura do cônsul Samuel Pinhei- nome do Reg. 20.965). — Declare
ro Guimarães Neto, no documento o n9 de inscrição no CGC.
Casa Nunes Martins S.A. Imporde fls. 13.
Inds. Reunidas Caramuru S.A. tadora e Exportadora (No pedido de
(No pedido de alteração de nome da alteração de nome do Reg. 277.30õ).
firma do Reg. 258.648) . — Declare .-. Declare o ne de inscrição no CGC.
Lapidação Alka S.A. (No pedido
o n9 ee inscrição no CGC e promova de alteração da ruão social do Reg.
a autenticação das fotocópias de fls.
278.974).
— Declare o n9 de ins12-13.
crição no CGC.
Moinho Fluminense S.A. Inds.
Panificadora Jamaica Ltda. (No
Gerais (No pedido de alteração de pedido de alteração de nome do Reg.
nome do Reg. 247.014). — Apresen- 303.732). — Declare o n 9 de inscrio de lis. 21, ção no CGC.
ter o original do document
s de
prove a qualidad e dos signatário
Alcon Laboratórios do Brasil Ltda.
referido documento, perante a ce- — No pedido de transferência do R.
mesmos
têm
pode220.625. Apresente procuração, comdente e que OS
res para alienar a marca e compro- prove . o ramo de atividade, declare o
ve o ramo de atividade.
n° de inscrição no C.G.C, P rove a
n (Na transferência do lice nciamente ao
\r emis Esterbrook Corporatio
produto
no S.N.F.M.F. e apresente
pedido de mudança de nome do Reg. o documento
de cessão, eis que o prenova
proe
.279.561). — Apresent
registro não consta da relação
curaeão sem referência ao Decreto. sente
anexa ao documento junto ao R. ne
197.280.
le. 11 9 1.005-69.
Kelly S.A. Tintas e Solventes (Ne
Alcon Laboratórios do Brasil Ltda.
pedido de alteração de nome do Reg.
331.941). — Apresente procuraçãe e — No pedido de transferência do R.
220.626). Apresente a procuração'
declare o n 9 de inscrição no CGC. declare
o n9 de inscrição no C.G.C.
Ilco Corporation (No pedido de ai; prove a transferência cio licenciamed
Leracão da razão social do Reg. n. to do produto no S.N.F.M.F. e apre
341.145). — Apresente nova procura- sente o documento de cessão, eis que
ção sem referência ao Dec.-lei n° o presente registro não consta da relação anexa ao documen"o junto ai
1.005-69).
Ilco Corporation (No pedido de al- R. 197.250.
teração da razão social do Reg. n9 Alcon Laboratórios do Brasil Ltda.
341.146) . — Apresente nova pro- — No pedido de transfeeêacia do R.
curação sem referência ao Decreto- 221.359. Apresente a procuração, declare o n9 de inscrição no C.G.C. e
lei n9 1.005-69.
Estil Móveis e Decorações S.A, prove a transferência do Iicenciamen
No pedido de transferência do Reg. to do produto no S.N.F.M.F.
370.317). — Prove a alteração de Alcon Laboratórios do Brasil Lida.
nome da titular Estil Ltda. para Es- — No pedido de transferência do R.
til Ltda. Móveis e Decorações, pa- 224.516. Apresente a procuração, degando a retribuição devida, esclareça clare o n9 de inscrição no C.G.C,,
a divergência entre o nome que cons- prove a transferência do licenciamen
to do produto no S.N.F.M.F. e
ta no aocumento de fls. 10-23 — Es' apresente
o documento de cessão, eis
til S.A. Móveis e Decorações .6 que que o presente
não consta
aparece na petição 48.691-70 e na da relação anexaregistro
procuração de fls. 9 Estil Móveis e to ao R. 197.280. ao documento junDecorações S.A., declare o n19 de
inscrição no CGC e regularize o oriAleon Laboratórios do Brasil Ltda.
ginal da procuração de fls. 9, que — No pedido de transferência do 1%.
235.858.
Apresente p rocuração, dee
não está datada.
clare o n 9 de inscrição no C.G.C.,
I.B.P. Industrie Buitoni Perugina prove a transferência do licenciaS.p.A. (No pedido de transferência mento do produto no S.N.F.M.F e
do Reg. 378.248). — Promova a re- prove que o signatário do documento
tificação de nome da sociedade ,no • de cessao, junto ao R. 197.250, e do
original da tradução de fls. 16.
aditamento de fle. 10, é o DiretorI.B.P. Industrie Buitoni Perugina Presidente da sociedade cedente e
S.p.A. (No pedido de transferência que o mesmo tem poderes para aliedo Reg. 379.945). — Promova a re- nar as marcas.
tificação do nome da sociedade no Alcon Laboratórios do Brasil Ltda.
— No pedido de transferência do R.
original da tradução de fls. 18.
I.B.P. Industrie Buitoni Perugina 240.698. Apresente procuração, de.
S.p.A. (No psdido de transferêncit., clara o n9 de inscrição no C.G.C.;
do Reg. 380.043) . — Promova a re- prove a transferência do licenciatificação do nome da sociedade no mento do produto no S.N.F.M.F. e
apresente o documento de cessão, ele
original da tradução de fls. 16.
Cia. de Cigarros Souza, Cruz' (No que o presente registro nãa consta
pedido de transferência do Reg. n9 da relação anexa ao documento jun398.567). — Promova a anotação da to ao R. 197.280.
transferência da titular eera Indu
Fábrica de Adesivos Atlas
—
condor Ind. de Fumos Ltda., pa- No pedido de transferênciaS.A.
-do R.
gando a retribuição devida, apresente 323.334. Comprove o ramo de ativiprocuração e declare o n9 de inscrição dade, declare o n9 de inscrição lio
no CGC.
C.G.C. e apresente procuraçãe.
Envirotech Corporation (No pedido Moinho Inglês Ltda. — No pedido
cie transferência do Reg. 403.007). — de mudança de nome e traneferêne
•
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, eia do R. 346.037. Apreseote os ori--;cle , transferéocia do T. n e 643.612). do de anotação de transferências, mero 62.016-70, por falta de cumprigiriais dos documentos le fLe 20-25. ' - Na conformidade do Parecer da formulado com a petição n9 59.265-68, mento das exigências publicadas fie
Procuradoria, apresente o documento por falta de cumprimento, no, -prazo D.O. de 17-3-71.
26-31 e 44-46.. Tertz System, Inc. -- No pedido de cessão, comprove, outrossim, o seu legal, da exigência publicada no D.O.
Rádio Globo Capital Ltda. (No pea
' de averbação de contrato de . hee ae_ ramo de atividade é declere ó n? de e 28-7-40
- d ido de transferência do R. 385.958)
Schilling-Hillier S. A. Ind. e poria
toriz,ado e sub-licenciameove no n, inscrição no C.(i.C.
Arquive-se o pedido de tranefea
- 'No pedido de transferência, de Ri Micta, formulado Ma e 'petição new
: 190.935. Atenda as alíneas a, e li, do Nascimento & Oliveira Ltda
itene'l, dá Portaria 30-70, de 17-9-70. (No ' pedido de transferencia cIo T. ri9 228.190). - Arquive-se o pedido mero 96.829-49, por falta de ournprk:
relativamente ao contrato et .expie- n9 653.045( .-. Comprove o seu ramo de anotação de transferência, formu- mento das colgando& publicadas na)
lado com a petição na 7.075-69; por
. ' i-ação de fls. 17-50, substitua - C. fo- de atividade, declare o ri 9 de insc, - falta de cumprimento das exigências D.O. de 17-8-71., .
. :• tocópia de fls. 30 por outra mais ni- cão no C.G.C.. prove a qualidade do publicados no D.O. de 24-3-71.
Fiplast Fios Pláatieos Condutores
tida, visto que e mesma está ilegi- signatário do documento de fls. 14 ' Flopen Inds. Farmacêuticas Ltda.
Ltda. (No pedido de altera.çãO de
vel, apresente a folha do ' referido peranfe a cedente e que o mesmo tem '. ,I - (No
pedido de transferência do R. nome do R. 593.712) - Arquive-lie
. contrato, exarado no idioma inglês, poderes para alienar a marca, regula- ! n9 231,794)
- Arquive-se o pedido o pedido de' alteração de nome, forcontendo o . recolhimento pelo an- rize o dccumento de fls. 11, que não1 de anotação de
transferência, formu- mulado com a 'petição 2542-60, por
sul Geral do Brasil. das eesinateu as está datado e apresente procuração. lado com a petição
n9 68.756-68, por
- do Sr. James McGurrin, apostas aos Nascimento & Oliveira Ltda.
de cumprimento das exigências falta , de cumprimento das exigências
ns. 83.839 e 83.840, cenas- (No pedido de transferência do Ti falta
documentos ais.
10-4-71 ahr shr, etao shretao shrol
publicadas no D.O. de 24-3-71.
' tentes . de fls. 49-50. declare o n 9 de n9 653.046) . - Comprove o seu ramo
publicadas no D.O. de 10-3-71, reS.A.
Distribuidora
de
'Tecidos
:inscrição da sub-licenciada no • C.G. de atividade, declare o n9 - de inseri- Rayon de Americana Distrai - (No tificadas pelo D.O. de 16-3-71.
C, e comprove o ramo de atividfide ção no C.G.C., prove a qualidade do pedido de alteração de nome do R.
Usas $..A. CAM1. C Imolai:
signatário do documento, de fls. 14, n9 236.026'. - Arquive-se o pedido
. da mesma.
perante a cedente e que o mesmo tem
liaria (No pedido de transferêndil
Deca S. A. Indústria e Colnércio ' poderes para alienar a marca, regula- de anotação de alteração de nome, do R. 401.237) - Arquive-se o Petr
•- No pedido de ansferência
do R. rize O docilmente de fls. 11, que•não formulado com a petição 85.551-69,
de transferência, formulado corri
350.464. Decl are o n9 de . inscric.ão está datado e apresente procuração. por falta de cumprimento das exi- adido
petição 19.859-70, por falta de cumgências publicadas no D.O. de 18
i. no C . G .0 .
Indústria de Alvejantes Branklar Nascimento e: Oliveira Ltda. - de março de 1971, posteriormente reti- primento das exigências publicadas
no D.O.; cie 24-3-71.
Ltda. - No pedido de transferência (No pedido de transferência do T. ficadas pelo D. 0. de 24-3-71. •
. do R. 358.323. Comprove o ramo de n 9 653.203) . - Comprove o seu ramo
DeCompagnie Française 'rhoinson
Newmarc
Criação
de
Marcas
e
;atividade, declare o n. 9 r.?e inseriçãn de atividade declare o ne de inscrição senvolvimento de Produtos Ltda. -- Houston-Kotchkiss Brandt (No pedi.no C.G.C. e apresente procuração. no C.G.C., prove a qualidade do sig- (No pedido de anotação de transfe- do de alteração de nome do T. núe • Sindicato dos Empregados em area_ Imitara() do documento de lis. 17, pe- rência do R. n9 238.387) . - Arqui- mero 393.854) - Arquive-se o pedi..
'Presas de Seguros Privados e Cape. rante a cedente e que o mesmo tem ve-se o pedido de anotação de transdo de alteração de nome, formulado
atalização e de Agentes Autónomos de Poderes para alienar a marca: regula- ferência, formulado com a petição com a petição 75.433-87, por falta de
'Seguros Privados e de Crédito do rize o documento de fls. 14, que não n9 90.595-69, por falta de cumpri'Estado de São Paulo - No pedido está datado e apresente procuração. • mento das eidgencias publicadas no oumprimento da exigência, publicada
no D.O. de 21-7-70.
8.: Oliveira Ltda. 'de alteração de nome do R. 359.381 Nascimento
pedido de transferência do T. D.O., de 31-3-71.
, Declare o n9 ,de.inscriçao no C.G.r. (No
Newmaic
Criaçao
de
Marcas
- Comprove o seu ramo
Repubkeao do D.O. .ebe 7-641
Estarlinte Comercio e Indústrie cie n9 653.213).
atividade, declare o n 9 de inscri- , senvolvimento de Produtos Ltda. (No
; Automóveis Ltda. - 'No pedido de de
pedido de anotação de transferência
ção
no
C
G
C
prove
a
qualidade
Noaiaicaaao
alteração de nome e no local da sede
do R: 238.629) - Arquive-se o pedida titular do R. 402.543. De.claia o do signatário do
documento
de fls. do de anotação' de transferência, fored
te
que
me-mo
14
n9 de inscrição no C.G.C.
Ficam notificados os interessados
tem poderes para alienar a marca, mulado com a petição 90.598-69, por
abaixo relacionados para efetuarem,
• A Sarnaritana S. A. Confecções regularize o documento de fls. 11, falta e cumprimento das exigências dentro
de sessenta (60) dias, o recoInfantis - No pedido de transfeien- que não está datado, promova a res- publicadas no D.O. de 31-3-71.
lhimento, no Banco cio Brasil S.A.,
eia do R. 395.495. Prove a qualida- salva da rasura no nome da marca,
S.A. Produits de l3eate.é Anime da retribuição final devida e da rede do signatário do tlocumento de do documento de fls. 11 e apresente
(No pedido de transferência do R. lativa à primeira anuidade, cujo comcessão de fls. 10. peranee a cedente procuração.
241.389) - Arquive-se o pedido provante deverá ser apresentado ah
e que o mesmo tem poderes para Nascimento 87. Oliveira Ltda. - n.9
alienar a marca, comprove o ramo de (No pedido de transferência do T. ele transferência, formulado com a TNPI, dentro do mesmo prav.o, a fim
• rição ne 653.215). Comprove o seu ramo petição 22.058-70, por falta de cum- de permitir a expedição da compeatividade, declare o n9 de insc
no C.G.C. e apresente procuração.
atividads, declare o n9 de inscri- primento da exigên eia publicada no tente carta patente:
No pedido ção no C.G.C., prove a qualidade do D.O. de 24-3-71.
Pfizer Quinuca Ltda.
de transferência junto ao 401.653 signatário do documento de fls. 14,
Usinas Brasileiras de Açúcar S.A.
Privilégio de Invenção Deferido
--- Comprove, o seu ramo de ativida- perante a eedente e que o mesmo (No pedido de alteração de nome do
de, declare o n9 de inscrição no C. tem podes para alienar a marca, R. 2M.867) Arquive-se o pedido
N.9 106.952 -- Aparelhagem parta
G. C., prove a qualidade do signa- regularize o documento de fle. 11, de anotação de alteração de nome, perfurar materiais esponjosos, partitário do documento de fls. 11, junto que não está datado, promova a re- formulado com a petição 47.905-70, cularmente resinas sintéticas celulaao R. 205.082, perante a cedente O3 tificação do nome da marca do do- per falta de cumpr i mento das exiAlcide Mora.
que o mesmo tem poderes para alia- cumento de fls. 11, para Campeão- gências publicadas no D.O. de 17-3 resN.9- 155.881
-- Aperfeiçoamentos
nar a marca e apresente procuração. Oceano e apresente proouração.
de 1971.
em tampas para saleiros e outros
Vapiron Com. e Ind. Ltda. José de Oliveira Paixão (No pedi- Miguel Abujamara (com exclusão do
Cia. de Cigarros Souza Cruz --.No (No
pedido de transferência do T. do de transferênca cio R. 285.151) ponto n.9 4).
pedido de transferência do T. 518.253 n9 654.175)
Comprove O seu ramo - Arquive-se o pe' i do de transfe- Prove o arquivamento dos Estatu- de atividade,. -declare
Rola plástica invio-•
N9 134.399
n9 de inscri- rência, formulado com a petição /leitos de fls. 25-26 na Junta Comercial ção no C.G.C., faça oassinar
do- mero 27.262-70, por falta de cumpri- lavei - Vittorio Mediei,
Indústria de Alimentos Super cumento de cessão, de fls. 9,opelo
IV 112.811 - Aperfeiçoamento em
Chef S A. - No pedido de altera- sócio Sr. Kazuo Onoe, de acordo com mento das exigeneias publicadas no processo para a oxidação de cicloção de nome do T. 546.563 - Pro- o § único da cláusula e• do Contrato D.O. de 16-8-71.
hexano - Inventa A.G. F'ur Ponsmova a autenticação do documento Social, de fls. 13-16 e apresente proEditôra La Selva S.A. (No pedido chung Und Patentverwertung.
de fls. 19 e pague mais uma retri- curação.
de alteração de nome do R. 441.731)
buição referente a alteração de nc.,
N.9 168.263 - Nova e original ar-- Arquive-se o pechcle de alteração
Polaris Ind. de Elétricos S.A. - de nome, formulado com a petição mação para vidros ou similares de
me, requerida a fls. 22 (pet. mldo
T.
(No
pedido
de
transferência
mero 55.791-67).
janelas, portas e qualquer outras abern9 664.364h - Comprove o ramo de na. 661.93-62, por falta de CumpriNascimento & Oliveira Line - alo atividade, declare o n9 de inscrição mento das exigências publicadas no turas - Satiro Plastieos e Materiais
pedido de transferência do T. 548.467 no C.G.C. e apresente procuração, 0.0. de 10-3-71, posteriormente reti- para Construção Ltda. (corn exclusão do ponto n.9 5).
--a Comprove o seu ramo de ativida- Arquive-se o pedido de anotação de ficadas pelo D.O. de 16-3-71.
de, declare o n9 de . inscrição no C. transferência, formulado com a peSoc. Indl. de Camas e Cadeiras
N. 164.848 - Dispositivo para corG. C.,' prove a qualidade do signa- tição 1.774-65, por falta de aten
di- Ltda. (No pedido de transferência tar lajotas de cerâmica e outros
tário do documento de fls. 16, pe- mento ao despacho publicado no D.O. do R. 302.515) -- Arquiee-se u pe- Ari Martins Meixedo (corri exclusão
rante a cedente e que o mesmo tem de 19-3-71.
dido de transferène ia. formulado com do ponto n.9 4):
poderes para alienar a marca, reguM. Mulearram Ltda. - (No pedi- a petição 72.524-89 por falta de cumIn19 156.300 Original Banquinho
• larize o documento de fls. 12. que Co de trangerência do T. n9 656.528). primento das exigências publicadas desmontável
- Taneide Tomoike não está datado e apresente procn7 - Em face do Parecer da Procurado- no D.O. de 11-3 ,-71. posteriormente Com exclusão do
ponto 11.9 3).
ria, aprovado pelo Sr. Presidente do retificadas pelo D Cn de 17-3-71
ração.
N.9 155.999 - Aperfeiçoamentos
5anval Comercie e Inctild.'ia Ltda. I.N.P.I., em 6-4-71, fica sem efeito
Ind.
Química
Lecien
Ltda.
(No
-'No peclido'de transferência do T. a exigência feita à requerente de fls. pedido de transfecaacia do R. nú- em, e relativos a, um dispositivo de
controle para instalações de motores
550.129. Comprove o ramo de ativi- 2, prove que o signatário do do335.727i .,erqu,ve-se, o pedido marítimos, as quais abrangem urna
dade, prove a qualidade do eignatá- cumento de cessão de fls. 7, Sr. mero
de
transferência
formulado
com
a
pluralidade de motoras de combustão
rio do documento de fls. 15, perante Amadeu l'fuhaream, era diretor da
petição n.9 13.653-C9. por falta de Interna - Aktieselskabet Burmeister
a cedente e que o mesmo tem poderes : soc, cedente em 26-12-68.
publicaldeancies
cumprimento
das
e
& Wain's Maskinog Skibsbyggery
pata alienar a marca.
das no D.0. de 17-3-71.
Com' exclusão do ponto u.9 12.
Nascimento & Oliveira Ltda. DIVERSOS
•
(No pedido de transferncia, de nome
N.9 169.176 - Um motor elétrico
Rádio Globo Capital Lide. (No pedo. T. n9 653 . 044) . - Comprove o Laboran Farmacêutica S.A . • -- ( No dido de transferência do R. 358.641) vibrador - P. R. Mallory & Co.
euramo de atividade, declare o n9 Pedido de anotação de contrato de .-Arquive-se
•
o pedido detransfe- Inc. (com exclusão do lonto n" ).
le !áo
Insana° no C.G.C.t prove a clua- u autorizado do R. n9 210.377). dade do signatário do documente _arquive-se o peelido de averbação de rência, formulado com a pet1.0o PiiModelo Industrial Deferido
de' fia. 14, perante a cedente e que contrato de exploração, formulado mero 86.830-69, por falta de cumprio mesmo tem poderes para alienar a com a petição 6.393-70, por falta de mento das exigências publicadas no
Na 173.823 - Nova, e original cola*
marca, regularize o documento de fls. cumprimento -das exigências pubnea- D.O. de 17-3-71, •
Rádio Globo Capital Lide. (No Pe- figuração ornamental aplicada a In11,., que não está datado e apresente das no -D.O. de 31-3-1971. •
procuração.
Luciano Eugenio Moinem° -- (No ti l do de transferência da R 365.531) , terruotor - José Ismael Musitano
.com exclusão do ponto. naColgéia S.A. Ind. Brasileira de pedido de transferência do R. 'ml- --- A rquive-se 'o pedido 'de transfe~servas Alimentícias --( taro pedido mero 222•f59) -• Arquive-se o pedi- rência formulado com a petição Ma , mero 2).
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Ne 17(1.6( , 2 Nova- e orieinal con- Sun/acara do Brasil Antl-Corrosieos Apresente /leiva instrumento de pr0-1 N9 151.857 -- PI - "Novo sistema
figuração aplicada a luminária -H S.A. - Junto, à pate PI 119 77 325) !curação com os poderes exigidos pelo de junta ou conexão aplicável em esJoão Jorge (com !exclusão, do ponto 1) Atenda a alínea ettO item 1, da j art. 162 do Decreto-lei n 9 1.005-69. truturas tubulares" - de José Agos•
Portaria ne -. 30-70 - 2 1 Apreseute ;2) Comprove o licenciamento do pro- tinho Valente e José Carlos Pulcineln: 2.
aditivo' ao contrato junto á P. 66.810. I dato no SNIPMF. 3) Preste esclareci- li - Pontos publicado sem 4.6.71 -F. ;-¡vit-gio de Ifirfençaii•)Indefer:do"ii iticluindo o namero e o titulo da pre- ! mento, tendo em vista o documento Depositado em 26.11.83.
sente patente - 3) Apresente pro- ; de -fls. 17-18, que preceitua em :seu N9 155.386 - PI -- "Novo tipo de
,
para veículos auto-motores em
N" 181.718 --a! Diseeasitivia'Para Pro- curação - 4) Declare p número - de ! item -- "Que a denominação So- Banco
- de For Willys do Brasil S.A.
cleté Faria Corcellet &•. Cia. e Societé geral
GC;CI" Salda de ,'Aterr~ ,•erie 'Geral - inscrlciio da licenciada ''no CGC.
Pontos publicados em 4.6.71.
Industrial e MareaotIP Profer S.A. ; . N9 158.267 - Xepofon - Alexandre Corcellet te Cie. Forla se aplica a e-N9
157.545 --- PI --- "Perfurador
uma mesma e única pessoa jurídica. portátil
Kapatsis
Seja
mais
explicite
em,
para papel --- de Antenor
N91u7 14') - Migo:Cruel:e Fralda. I
suas
'-rei'
indicações,
fazendo
realçar
Amaro
da Silva - Pontos publicados
Kienzle Uhrenfabriken G.m.lall. Kalieko Nakamura, use ai.
na realidade o que caracteriza o mo- (Junto aos registros os. 285.339 e .. em 4.6.71.
Ne 170.976 -a ApoefeOçoareentek em I delo'.. •299.647) Apresente nova procuração, N9 157.583 - PI - "Novo utensíToine'rae, Regisere§ e Similaree,
para espremer batatas, legumes e
de
acórdo com o art. 162 do CPI. lio
Dw'rso-s
similares - de Giovanni Rice Pructente de Barrea,Ca
margo-;;;Fiaeis
que
a
apresentada
com
a
petição
mie lo Ferreira de .Camargo Neto
Abril S.A. Cultural e Industrial - ; 066.555-70 e 066.55-4-7(1 não estão em Pontos publicados em 4.6.71.
pedido de caducidade da- pat. PI :ordem.
Local do requerente: São Paulo -N" 137.100 --- 41perfeleoamentos em; No65.878
- Declare a caducidade da •
Fica retificado o le ponto: "Novo
Aco Aplicável a;:okemação de ;,Conctee ne
Confecções
Cukier
Ltda.
(Junto
ostente
65.878.
utensílio para espremer batatas, le'
to - Cd-avie Guaaelle Júnior.
Philips Petroleum ao registro 227.014) - 1) Declare o gumes e similares ', caracterizado por
: N9 162.e39
número de inscliçao no
N9 11' Aperfeenamentoe sm; Company
Desarquiv.e-se.
MIL recipiente com cabo e, ao lado
Fo,nos. El.étricc,s de-:Indução -e-1(er- I eNe . 175.113 - Alberto dá Rocha Apresente a procuração. 3) Pague oposto, possuir externamente, dois
man Máquinas Elétricas S.A.
mais duas retribuições referentes a apoios; o recipiente possui ampla
Gonze - - Desarquive-se.
N9 197 440 -- Bopp 8.: Reuther alt. de Cukier & Grosrnan Ltda. para abertura no fundo provida de aba
Modelo Irdv:Irial indeferido
GMBH - Arquive-se por não ter Cukier, Grosman & Cia. Ltda. nos voltada para dentro e, nos lados
opostos da parede interna do recidois processos.
sido. cumprida a portaria 37.
Nõvo Modelo 'Indus- - N9 216..159 - Karl Isa.ac Joel Ro- Confecções Cukier Ltda. (Juntõ ao piente, adjacentemente ao fundo, ha
-Dl' 173.106
trial de Tapete -- Rayrnundo. Edson! sén Arquive-se por não ter sido registro 310.905) -- Apresente a pro- dois recessos retilíneos, que servem
corno encaixes e estabilizadores de
Gi an d e iro • ;
curação e declare o número de ins- chapa perfurada ou crivada, em feicumprida a• portaria 37.
N9 • 201.109 - Ernesto Emanuele crição no CGC., a requerente Con- tio de disco".
Modelo de Utilidade indêtertrio Enrice
Geiger - Arquive-se.
fecções Cukier Ltda. do Registro ...
N9 158.195 .- PI "Nôvo abastecedor
para caixa d'água" -- de João Se189.023 --e- nevo e Original Mo- ; _Repubticação do D.O. de 7-6-1971 227.014.
,veriano de Miranda --- Pontos publidêlo de Automóveis Pará Criança com
cados em 4.6.71.
Diversos
Carroçaria de Fibra de - Vidro - Ara- •
N9 158.284 -- PI "Original apaNotificação
•
elido Alves - Indeferido por colidir
Barbear" -- de Alfredo
_Laboratórios Lepetit S.A., (No pe- relho dePontos
com' o art. 89. item "e": do Decertopublicados em 4 6.11
Decorrido o prazo de sessenta dido de caducidade da marca Des- Pluss ---a
lei 119 1.005 de 21.10.69
-'Depositado
em 9.4.64.
(60) dias, a partir da data desta pu- congen registro 305.667) - Declare
N9 159.081 -- PI - "Tubo Venturi
' N9 189.079 - Nôvo" Modelo de Si- blicação e desde que não haja inter- a caducidade do R. 305.667.
com superfície interna escalonada,
nalizador - Milenko Dzakula e Tasso posição de recurso, ficam notificados
próprio para aquecedores d'água por
de Almeida Magalhães.
os interessados abaixo relacionados
Notificação
meio de gàs --- de; Junkers az Co.
para
efetuarem,
dentro
de
sessenta
GMBH - Pontos publicados em 4.6 71
N" 188.942 - Nõvo e Original Co- (60) dias, o recolhimento no Banco
Ficam
notificados
os
interessados
--- Depositado em 1.5.64.
junto de Bôlsa Para Componentes de
do Brasil S.A. ., da retribuição final abaixo relacionados para efetuarem,
Bateria - Garcia 8: Picone Ltda. • devida
e da relativa ao primeiro de- dentro de sessenta (60) dias, o reco- Fica retificado o 1 9 ponto: "1. Tubo Venturi com superfície interna esTransferência e Alteração de cênio, cujo comprovante deverá ser lhimento, no Banco do Brasil S.A., calonada, próprio para aquecedores
apresentado ao INPI, dentro do mes- da retribuição final devida e da reNome do Titular de Processos
mo prazo, a fim de permitir a expe- lativa ao primeiro decênio, cujo Com- d'água que funcionam a gáS, e -m
que a abertura de sucção do tubo'
provante deverá ser apresentado ao
Foram mandadas anotar fios pro- dição do competente certificado,
se acha em comunicação com
INPI., dentro do mesmo prazo, a fim Venturi
cessos abaixo mencionados as seguina câmara de baixa pressão de um inMarcas Deferidas
de permitir a expedição do competen- terruptor
tes transferências • e alterações de
de diafragma, caracteri/ate certificado:
nome do titular de processos:
do pelo fato de que o canto, voltado
Na 643.959 - Fleeting Moment - N9 782.823 - Dehydag Deutsche radialmente para fora, do degrau se
The Wheelabrator Corp. - Trans!. Parfums Balenciaga - Cl. 48.
disposto na região da seção
Hydrierwerke GMBH. - Prorrogan- acha
para seu nome da pat. PI tèrmo
transversal da abertura de sucção.
83.289
9
do
o
registro
internacional
n
182.873.
e Alterações de Nome na classe 1, com vigência até 10-2-77.
Trans!. Transferências
Metalúrgica Jas Ltda.
N9 159.426 -- PI - "Originais disdo Titular de Processos
posições em capa protetora para lopara seu nome da pa . MI têrmo
N a 699.186 -- Agfa Gevaert Aktienengessados - de José Barisaus193.403.
Foram mandadas anotar nos pro- gesellschaft - Prorrogando o registro cais
kas Jr. - Pontos publicados em 4
WallacerMurray Corp. - Atte de cessos abaixo mencionados as seguin- Internacional n" 78.676, na classe 1, de junho de 1971.
nome do titular na pat. PI termo tes transferências e alterações de no- com vigência até 3-11-75.
N9 160.089 -- PI .- "Um nôvo tipo
156.558. - Anotem-Se duas transfe- me do titular de processos:
de biqueira indeformável para ponta
Sanbra Sociedade Algodoeira do
rências e uma alt. de nome.- •
Retificação de Pontos
de sapato em gerai - de Masai UchiBrasileiro S.A. (alt. de noPhilco-Ford Corp. (alt. de nome Nordeste
da - Pontos publicados em 4.6.71.
me
do
titular
na
marca
Dinda
113.551
-PI
-Ativadores
para
IV')
do titular na pat. PI têtrno 165.395. n9 253.746).
Depositado em 13.2.64. Polimerização
de
Pirrolidona"
de
-- PI têrmo 171.169 - 1 -. PI núMonsanto
Company
Pontos
publiN9 160.094 - PI "Batedeira espremero 84.498.
cados em 7.5.71.
medor de frutas cítricas - de PláetiExigências
Allegheny Ludlum Induetrles, Inc.
N9 151.906 - PI -- "Mesa conjuga- cos Mapola Ltda. -- Pontos publica- alt, de nome _do titular na pat.
Ludovina Surreira Marques San- da com dispositivos para passar rou- dos em 4.6.71.
PI ermo 173.444.
ches (junto ao tarmo 649.550) - 1) pa" - Ind. e Com. Siderauto S.A.
N9 160.244 -- PI - "Mancai de deElgin Máquinas S.A. - Atte de Prove o registro de sua firma indivi- - Pontos publicados em 4.6.71.
sengate
para embreagens, particularnome do titular na pat. PI termo dual. 2) Prove o seu ramo de ativimente de veículos motorizados -ponto:
"Mesa.
9
Fica
retificado
o
1
141.136.
dade. 3) Declare o número de inscri- conjugada com dispositivos para pas- Fichtel & Sacha A.G. - Pontoe puDeca S.A. Ind e Com. -. Alt. de ção no CGC. 4) Apresente procura- sar roupa", apresentando estrutura blicados em 4.6.71.
nome do titular na pat. MI têrmo ção.
metálica ou de outra natureza qual- Na 160.284 - PI -- "AperfeiçoaI 52.032 .
Cia. Vinícola Rio Grandense (jun- quer desejada, compreendendo, por mento introduzido em panelas e si- .
to ao têrmo 652.179) - Promova a exemplo, duas peças tubulares em milares de Kinichi Ishitani - PonExigências
autenticação das fotocópias de fô- "U" invertidas, dispostas paralela- tos publicados em 4.6.71.
mente, conformando ramos os 'Ivés
IP: 169.678 - Friedria'n Mook. e lhas 17-20.
N9 161.744 - PI - "E.stôjo para
GERR. Lohmanit - Cumpra a exi- Cariali Agricultura e Vinicultura conjunto, sendo que à base de uma socorros
de emergência - de Drogagência técnica, apensa ao processo. Ltda. (junto ao têrmo 854.452) - das peças em "U" se articula, por do- bir S.A. Produtos
Farmacêuticos e
bradiças ou similar, tampo de mesa, de Toucador - Pontos
publicados em
N9 169.684 - Clara Fidalgo Mo".- 1) prove a qualidade do signatário caracterizada pelo fato de que entre
ido de Beltran - Cumpra a exigên- do documento de cessão, de fls. 16, as bases das peças em "U" invertidas 4.6.71 - Depositado em 13 de agascia técnica, apensa ao processa.
perante a cedente, e que o mesmo se encontrarem aplicadas hastes em to de 1964.
poderes para alienar a marca. forma de biela-manivela, sõbaie as N9 161.809 --- PI -- -Nóvo tipo de
• Carbex Ind. Reunidas S.A. - tem
Prove o arquivamento do do- quais se assentando tábua de passar mesa console com banquetas escamoJunto ao pat. PI n e 59.106) 1) - 2)
de fls. 18-19 na Junta Co- roupa, estando uma das bielas liga- teáveis em seu bojo - de Andrzej
Cumpra. a alínea "b", item 1. da Por- cumento
das a regular extensível dotado de Olszowski - Pontos publicados em 4
taria n9 30-70 --- 2) Cumpra a alínea mercial.
de fixação, enquanto que. de junho de 1971.
"a", da referida portaria, com re- Mead Johnson Company - (org. manópla
base da peça em "U" a que se arlação ao instrumento de te-ratifica- sob as leis do Estado de Delaware) aticula
o tampo se encontram asso- N9 161.841 -- PI -- "Distribuidor
ção de lis. 42-45 - 3) Apresente a - (junto ao têrmo 678.005) -- 1) ciadas armação de fero de engomar por pulsações magnéticas - de etuy
última fôlha de contrato de fls. 48- Prove a transf. do licenciamento do e cestos receptores de recipientes pa- Fernaadez Vasquez - Pontos publicados em 4.6.71.
3i com as legalizações - 4) Promova produto no SNFMF. 2) Apresente a ra água e suspensão de goma".
a autenticação das fotocópias de fls. procuração de acórdo com o art. 162
N9 162.086 --- PI -- "Original PorN"
153.547
PI
"Composição
38-41 e 46-51 -- 5) Apresente aditivo do CPI.
Polidor-Detergente" - de Professor ta-Objetos de Toucador, adaptável ao
ao contrato, incluindo os números e
visor
um automóvel - de W. ElSociete Coreellet & Cia. dite Forla Sebastião Pagano -- Pontos publi- lingerde
os títulos das patentes a serem ex- Pontos publicados em a de
cados
em
7.5.71.
(Junto
a-o
registro
216.882)
1)
ploradas.
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junho de 1971. - Depositado em 26 poliéster. De Allied Chemical Corp. com poliamidas em pé. _De C3abe Werke Witten GMffl. Paltee
Pontos publicados era 10-5-71
de agôsto de 1964.
N9 162.768 - PI - "Dispositivos N9 1'76.895 - PI. Um apetleiçoa- publicados em 4-6-71.
Termográficos Calorimétricos - de mento em ou relativo a um novo dis- • 2P 179.668 - PI. Adutor inverInstitute Metallurgii Imeni A. A. positivo limitador de ação do dife- samente ~Tad° para lente escavaBaikova - Pontos publicados em 17 rencial, especialmente para veículos dos* com pentes. De Gerald A. Pede maio de 1971 - Depositado em 8 automotores. De Ford Willys do tersen. Pontos publicados eall 17 de
de setembro de 1964.
S. A. Pontos publicados em maio de 1971. Depositado em 94 de
N 9 162.776 - PI - "Dispostivo de Brasil
maio de 1966.
junho de 1971.
Interrupção e ligação de corrente ele- 4 de
N9 177.487 - PI, Vela de Ignição N9 180.521 - PI. Aparelho de carica - de Roberto Nogueira de Sá e para
motores de combustão interna nhão de feixe eletrônico. De Libbey
Binesio Franco Fernandes -- Pontos De C,entropa
Handelsgesellschafe B Owens Ford Glass Company. Pontos
publicados em 4.6.71.
BH.
Pontos
publicados em 4-6-71.
N9 163.207 - PT - "Elemento de
publicadas em 21-5-71. Pica retifi!igação para peças de construção - N 9 178.331 - PI. Estojo para ape- cado o interior do 19 ponto: "força
trechos
pessoais
de
toilete,
adaptevel
de Artur Fischer - Pontos publicade densidade ao longo de um trados em 4.6.71 - Depositado em 7 de à parede ou para viagem. De André jeto inicial e arranjo gerador de cam
Barreto
Agulha.
Pontos
publicados
eutubro de 1964.
para c-iar um campo
em 4-6-71. Fica retificado o 1 9 pon- po magnético
transeerso no trajeto do
-N 9 163.296 - PI - "Suporte de to, digo o final do 1 9 ponto: "E por magnético
Carretel e correlatos para guiar a li- ter em posições convenientes, presi- feixe eletrônico para guiar o feixe
eletrônico ao longo de um trajeto
nha, adaptável a máquinas de costu- lhas de lâminas".
curvo para- cima da superficie do
ra - de Humberto Filia - Pontos
publicado sem 4.6.71 - Depositado N9 178.594 - MI. Novo e original alvo, caracterizado pelo fato de o
acendedor de fogão a gás. De Deni- arranjo gerador de campo magnético
em 9 de outubro de 1964.
N 9 164.725 - PI Aperfeiçoamentes chim) Mitsuoka. Pontos publicados incluir arranjo para criar um primeiro campo magnético transverso tenna apresentação de Oatons indivi- em 4 de junho de 1971.
N9 178.617 - PI. Aperfeiçoamento do resistência crescente na direção
duais de Germaine Monteil II; Cia.
Ltda. - Pontos publicados em 4 de em filtro para água com válvula au- do trajeto do feixe eletrônico e arjunho de 1971. Depositado em 23 de tomática. De Egidio Di Vizio. Pon- ranjo para criar um segando campo
tos publicados em 4-6-71. Depositado magnético transverso de resistência
junho de 1964.
12-4-66. Fica retificam o 19 constante do feixe eletrônico deixanN9 164.912 - PI. Original dispo- em
1 9 "Apeileiçoamento em fil- do o primeiro campo magnético lamne
tição em ventilação de calçados e ponta:
tro para água com válvula automá- verso.
porrelatos de Lin A Ho. Pontos pu- tica,
que se caracteriza essencialmen9 182.397 - PI. Um dispositivo
blicados em 4-6-71.
por possuir uma calota esférica deNcancelamento
de ruido para reN 9 165.146 -- PI. Aperfemamentos te
(9)
ligada
a
válvula
de
borracha
ou
ceptor
de Televisão. Motorola Inc.
em fitas adesivas sensiveis a pressão. similar (11) de formato cilindrico de
Pontos publicados em 11-5-71. DeDe The Kendall Company. Pontos
diâmetro (13) e com a caoeça positado
em 26-8-66.
publicados em 4-6-71. Depositado em menor
(16)
cônica
de
base
mais
larga.
9 de dezembro de 1964. N I 178.689 - PI. Processo para N9 182.477 - PI. Secções de lonim N 9 165.321 - PI. Novo rodieio para produzir peliculas isolantes de oxido, garina Reunidas em série e respecmóveis em geral. De Helio Tagliere, que atuam preferentemenm como tivo apoio (coluna) para a armarão
Pontos publicados em 4-6-71. Depo- dielitrico. De Siemens .ektiengesellis- por elas composta. De Gu Tehoffchaft. Pontos publicados em 4-6-71. nungshutte Sterkrade Aktlengesellssitado em 15-12-64.
chaft. Pontos publicados em 10-5-71.
N9 166.222 - PI. Novo tipo de P or Depositado em 13-4-66.
-tafiques.DJoéCarlsMtin N 9 178.786 - PI. Aperfeiçoamento N 9 183.126 - PI. Processo e apareem
processo
paea
esmaltar
metais
lho para fiar em fusão filamentos de
Pizo. Pontos publicados em 4-6-71.
Pica retificado o inicio do 1 9 ponto
1. Novo tipo de porta fiqueis, caracteriza-se por uma peça moldada em
plástico transparente ou em outro
material apropriado.
N9 166.712 - PI. Aperfeiçoamentos
Introduzidos em máquina para desintegrar, moer, picar e misturar ft.rragens. De Máquinas kgm° as Itapira Indústria e Comércio Ltda.
Pontos publicados .em 4-3-71
N 9 168.524 - MI. Novo modelo d'c
cama cabeceira aproveitável. De Osmar Galafassi. Pontos publicados em
4 de Junho de 1971.
N9 168.638 - PI. Novo e original
! máquina furadeira com mesa e morsa conjugadas. De Indústria de Má! quinas Wormak Ltda. Ponms public,ados em 4-6-71.
N 9 169.240 - PI. Aperfeiçoamentos- em sistema articulado de controle
Divulgação a* 1.103
de Velocidade e de direção. De Clerk
Equipment Company. Pontos publi'calos em 4-6-71,
N° 169.383 - MI, Orignud modelo
de tampa para frascos, garrafas ou
vasilhames em geral. De Novolit S.
PREÇO: 'CR$ 0,0
A. Indústria e Comércio de Meterias Plásticas em Geral. Pontos publicados em 4-6-71.
N9 169.840 - PI. Processo paia
moldagem de calçado oor meio ie
injeção de matéria plástica e o aitigo assim produzido. De Desma
A VENDA
Werke GmbH. Pontos eublicadas em
' 4 de junho de 1971.
N9 171.535 - PI. Unia rumolade
Na Guanabara
esponja integrada a um depósito com
detergente para aplicação direta De
Avenida Rodrigues Alves a* A,
te Dehon Representações Comércio
e Indústria Ltda. Pontos publicados
f em 4 de junho de 1971.
Agência 1:
N9 172.569 - PI. Aparelho eles: anagnetizador. De Rádio Corp. Of.
Nn.listério da Fazenda
America. Pontos publicados em 4 de
junh o de 1972, Depositado em 26 de
agôsto de 1965.
Atende-se a pedidos peio Serviço de Reembõiso Poetai
N 9 176.275 - Mi. Novo tipo de
escojo porta ferramentas, acessórios
; e medicamentos para aut imóveis e
- análogos, De Virginio do Amaral
Em Brasília
Barros. Pontos publicastes em 4 de
junho de 1971. Depositado em 7 de
Na sede do D 1 N.
jane i ro
' 0 66 .
N 9 176.494 - PI. Proceeso paia a
pioclução de misturas de poliamida e

ESCRITURAÇÃO
E
LIVROS MERCANTÍS

Junho

de 1971

isn polimero fundido. De MonsanW

Company. -Pontos, publicados em 21
de maio de 1971.
N9 184.802 - PI. Receptor de Televieão em córes, provido de um comutador cora frequência de linha
Telefunken Patentverwertungs GM
BFI. Pontos publicados em 4-6-71.
N. 184.485 - PI alín Esfregão
Abrasivo - de Unilever N. V. - Pon•
tos publicados em . 4-6-71.- Fica retificada á jirioadade: - A requerente reivindica de acôrdo com a ,Convenção Internacional . e o. Art. ,2l, do Dec-lei número • 7.903 de 27 de aVOsto de 1945, a
prioridade do correspondente pedido depiMtado, na Repartição% de Patentes da
Inglaterra em • 1211-65 _sob o número
48.096-65.
N. 185.438'--P1- ,xInstalação de Lavagem, Automática .para lavar veículos
motorizados pela Sua passagem através
da mesma••••--- r Gebhard 'Weigele e Johann
Su1zberger,..7, Pontos publicados em 4
de junho de 1971 - Fica retificado o
inicio eleiDonto: Instalação de
lavagem 'automática para lavar veículos
motorizados pela sua passagem através
da mesma, poSSuindo escovas rotativas
apoiadas em braços giratórios numa posição estacionária.
N. 185.566 - PI .Processo de fabricação de implementos semicondutores de
Rádio Corp. Of América -- Pontos, publicados em 4-6-71.
N. 185.591 - PI eProcesso para impedir a pegajosidade de fibras produzidas de copoliamiclas - de Kanegaluchi
Boseki Kabushiki Kaisha e Suja Viscosa
Societa Nazionale Indústria Applicazione Viscosa S. p. A. -- Pontos publi.
cados em 4-6-71.
N. 186.019 - PI <Arranjo de Circuito para uma base de tempo de campo
de N. V. Phillips' Gloellampenfabrieken
- Pontos publicados em 4-6-71 -- Depositado em 9-1-67.
,<Metodo e equipaN. 186.043
mento para semear e adubar de Heinrich Weiste - Pontos • publicados ent
26-5-71 - Depositado em 10-1-67.
N. 198.372 --- Mi <Original configuração proporcionada a vasilhame para
detergentes líquidos - de Merlin S.A.
Ind. e Com. - Pontos publicados em
4-6-71 - Depositado em 17-4-68
N. 198!420 - Mi eForma ou configuração externa de instrumento musical
de Cláudio Cesar Dias Baptista --- Pontos publicados em 4-6-71.
N. 198.428 -- Mi Um nove tipo de
saca rolha -- Nelson Henrique Ramos
Martins e Gilda de Araújo Franco -Pontos publicados em -1-6-71.
N. 198.456 --- Mi , Maleta sinalizadora - de Piacentini S.A. Ind. e Comércio -- Pontos publicados em 1-6-71.
N. 200.429 - MI ,.:Maquilageni de
superposição 2- de Helenita Peiena da
Silva - Pontos publicado, •2111 4-6-71.
N. 200.885 -- Mi eNe.- çonfigura(Ao de solado para calçados e botas em
geral - de Cia. Inciustri- ' • • .asileira cie
Calçados Vulcanizados \'ille,ibras 'S.A.
-- Pontos publicados em 1M-71.
N. 200.982 -- Mi <.Cabeça de boneca
com características somaticas particulares do rosto - de Luigi Furga ei Co.
S.p.A. - Pontos publicados em 4 de
junho de 1971.
N. 201.031 - Di «Novo desenho
aplicado a tecidos rendados em geral de Ind. e Com. de Artefatos de jersey
e Nylon jerseyfin Lida - Pontos miblicados em 4-6:71.
N. 201.247 - Mi <Novo modélo cle
clister --Arlindo Do •
dos Santos Barreto e Nelson T4
a fine Pontos publicados em 4-6 .
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NTOS 'CARAC-TERISTICOS DOS PELHDOS
DE PFRIVILÉGiO
n•n•••••nn•n•

,jmv)E1-

TERMO R* 182.828 de )lUer,sotembro ,de 1966!7'y
Reqüerente: CONTINENTAL,OIL C~ - E.U.A.
Privilégio de Invindot "PROCESS0'12 utitivsn MINERAL FOSPITICO DE UR
DEPOSITO SOTERREM, ,

weics rotativoc podem enrolar e. sújsitar e. tensa° o referido ti
fo de cabelo, contra a resistência imposta pelos fios *agarrado*
polo grampn, e meios para bloqu,-e o desbloquear a rotação
enrolamento da referida coluna e referidos meios rotativo. em
relego ào grampo,/

Prooeseo de remover Oineral'fosfatioo de xué depésito
_ .
.subterraneo, caracterizado :pel,“ato de compreender: per em contatooom o referido dep6Site 'ruMaeo1ução de',.umécido mineral, Manter epse
efetuar desintegração físicontato durante um tempo suficiente pare
,
ácido 'do referido con.porção
do
citado
tepésito
e
.retirar
oa de uma
:
a
ume
.velocidade
suficiente
pare.:ífetuar
suspenso de partícutato las de fosfato no MCII20':
Reivindica-e, a'prioridade dToorreepondente pedido'deposi
talo na ReluarVid o. 800 . N.U. A. sob n*e 538.572 em 30 de março de 1966
de.aeteab.ro'de 1965.
• 491.89E
ponto na 1 do:total de 10 pontos apreaentadon.

A depositante reivindica a priorideee ao correspon .
dente pedido, idepositado na Repartido de Patentet dos Estados/
U , 2£08 da América do Norte, em...L9 d(; julho de 1965./
Ponto a* 1 do total de 16 pontoe apresentados./

22210 N* 182.629 de 6 do setembro de 1966
Raquerentef PADRE SILVIO BACCARELLI -SÃO PAULG
Privilégio de Invandol,"UM'SACA-ROLHAS"
REIVINDICACOES

1/m . 2i:toa-rolhes, caracterizado pelo fato de . oe projetarem
de tia eabo cio. pagador §ualquer; duas laminas flexiveig, dó perfil r
chato :!ourvado transversalmente, as . quais,_mantendo inicialmente
-

certa distanciai'ae afastam uma da outra a partir de certo trecho.1*J.ea*e ourvamento para:-. 1ados cpeatos .. se reduzem sularguia terminendo. ..elajontaa ligeiremente_arrendondadas, sendo uma lamina de
prezerenciann 'tSato neie , lortga oüe_a outra._
ponto n* 1 do total de 2 pontos apresentados,

TERMO No 181.382 de 19 de julho de 1966./
Roquerente: SEVLINE OID COMPANT./E.U.A./
J 2A2,I ONDULAR CA..
Privilégio de Invendot DISPOSITIVO E PROCESS A
Reivindicados./

1 . Dispositivo para ondular cabelo, caracterizado /
pko fato de compreender primeiro/ zelos que incluem uma coluna
e meios rotativos nela fixados, destinados a eproler livre:monte
um tufo selecionado de cabelo, em terno da referida coluna, segundou meios eue incluem um grampo destinado a agarrar fios da
do couro cabeludo e no sentido da referida/
.
cabelo prove .iientes
PS
coluna e referidos meioe rotativos de modo qoe a coluna e

TERMO NI 179.805 de 25 ao Maio de 1966./
Requ e' ronte: HIDEO RATANAKA./ SÃO PAULO./
Privilégio de Invenção: NOVO E ORIGINAL PULVERIZADOR AGRICOLA/
DE GÁS LIQUEFEITO./
1 - NOVO 2 ORIGINAL PULVERIZADOR AGRICOLA COM GÁS LI QUE22/T0, que Se caracteriza essencialmente por ser constituido,
por um reservatório (1) de formato ao qual se interliga um ci lindro (2) de gáz liquefeito que se comunica pela parta superior
tendo intercalado ao circuito uma valvula redutora (3) e um manómetro (.4) • a parte inferior do reservatório se . iga a num
mangueira co. haste (5) com registre e bico (6) • o redervató
rio (1) é ainda provido de uma tampa superior (7)./
Ponto me 1 do total do 2 ponto. apreaentsdo../
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TERMO N a 174.190 de 20 de outubro de 196'_:

termoplástico em folha por meio de uma hasta de *nota projetaga s

Requerente: PADERWERK GEFR.BENTELER - ALEM.A11

geM

Prt-,ilágio de Invonoão: "CADIMO INTERUDIRIO PARA A FUNDIÇÃO DE ME
TAIS EM LINHA"

pktfit4

do material termoplástico ao ser o mesmo ex ,rusadc e Antes de 89 On4as
roce».
.Ponto n5 1 do total de- 2 pontos apreaentados#

XIVINDIOACMS
1 - Cadinho intermed g rio para a fundíceo de metais em' linha,
de eco ou de metal não ferroso, do qual, ' o material de fundição eu tra edretamente no molde de fun:i.c3o, caracterizado pelo fato de que

4 como um recipiente inelie;Svel da sua posiçãO,de , serviço pe
10 ,iaslocamento do centro de roteheeo, ou como uma panela articulável
' et: volta de u eixo que gira com o jato de fundieão do oadieho.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depoeitado na A:aManha em 21 de outubro de 1964, sob n2 P,35320 VIa/31c.
Poa n Q 1 do total de 8 pontos aPraaentadon,

r
4

--Twri------- .
;.=777 //7/(1-,

-

s

- ---<>
-,--T--,,,

6

3

TgRup Ne 166.339 de 22 de janeir0 da 1965

2

..Roquereat o' t CIA.TEPERMAN DE ESTOFAMENTOS 114.a.
Privilêgio de Invengice "APARELHO DE DESENROLAR

7

Aula-

RnIVINDICÃOES.

1 - Aparelho para alimentar arame de uma bobina earlepirizaél

•

\\,_

lo
-------.

12
,

axialmente a dita bobina, e dispositivo de guia m gval oarregad0 pg
dita garganta de alimentação e tendo lama passagem para dito arame,

2=0 N a 172.096 de 13 de agosto de 196.
Deuarente: DURIOP =ER COMPANY LIMITED - INGLATERRA
kt?ile,glo de InvençÃos "APERFEIÇOAMENTOS Eli OU

Ráa,A1ZWU A

pelo fato de compreender um receptááulo fixo para dita bobina, ima me
garganta de alimentação suportada em dito receptáculo o eatendeade,as

ARTIGOS

ELAsIMnICOS TRATADOS
REIVINUICAORS
1 . Aperfeiçoamentos em , ou'relativos a artigos elastoméricos
'tratados, caracterizados pelo' fato de um artigo elastomérico tratado
comrrender um elastOmero tratado e um refOrço de tecido filamentoso

tendo dita passagem uma entrada adjacente a dita bobina e uma
adjacente a dita garganta, pelo que quando dito argaeftpurado..atra
vée de dita garganta de saída dito dispoeitivo*dia guia 4 obrigado
mover-se em uma direção oposta 1 direçâo em que dito aramo é enrolado
Reivindioa,ee a prioridade do correapondente rpedidO depoita•
do nos E.U.A. em 27 de janeiro de 1964 eob ne 340#332.
Ponto n2 3. do total de 5 pontos apreeentadom,

compreendendo um filamento ou filamentos que é mantido ou são mentidos em uma condicão longitudinalmente comprimida pelo elast8mero
qUando o artigo é esvaziado, sendo o artigo elàsticamente extensível
parra descomprimir longitudinalmente o filamento ou filamentos por in
fiação do artigC e elUticamente contraivel para recomprimir longitu
dinalmente o filamento ou -filamentos por esvaziamento do artigo.
Reivindica-se ,a prioridade do correspondente pedido deposita
do no Inglaterra em 14 de agtato de 1964 sob n 2 33.142.
Ponto n2 1 do total de 13 Pontos apresentados:

WLMO N2 167.695 de 9 de março de 1965
Requerente: TOWER PRODUCTS INC = =
Privilegio de' Invenção: 'PROCESSO PARA FORMAR UM ENVELOPE OPTIL E ENVELO-

TERMO N a 166.139 de 11 de janeiro de 1j,..,8
Requerente i MIMAM' DO SRASIL IND89TRIA DE VIATURAS - SXQ amo
:Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM PORTAS TRAZEIRAS E MATE4
PAIS DE VEÍCULOS"

PE Ri/PTIL PRODUZIDO PELO MESMO"
MEIVINDICACUS

•

1 - Processo para formar um envelope raptil adaptado para ser veda
do SO longo de suas bordas de modo a formar uma embalagem não perfurada, o
int( . .aelape . c;impl;eenden do pelo menos uma folha flexível termoplástica /
a rata de ruptura,
11^.egx
,‘•
caracterizado Èslo fato da

REIVINDIWÇUS

AOR

formada AO dito material

1 - Aperfeiçoamentos em portas traseiras e laterais! de MOU.

loa, caracterizados inicialmente pelo fato de o batente, em foranto
de quadro retangular e feito com perfilados de chapa de aço dobradoi
ter o ramo inferior com senão transversal especial, configurando 81
multaneamente um encOsto auperiOr para a porta, co degrau lartermed14.
rio, e uma

enquanto

aba inferior voltada aara traz, de :suporte do oara-choquag
os ramos laterais, convenientemente ligados hb ~II o

VA

•
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errr.

r 2Aferaig da unidade, sío formados, nada qual, por um par do perfilad°
nolidérios, o mais interno com aecção aproximadamente em 11 e tendo um
prolongamento extremo formando aéde para uma guarnição elástica de va
dação, de senão retangular, e o mais externo tendo ae°9:: Cana
Varela em C, com a borda anterior dobrada para dentro, formando alck,
demento para a articulação datt'dobradicas - da porta* e finalmente o r§
:ao auperior do quadro, avie é ligado ao teto da unidade, tendo aeogão-'
Zormando apenas ce encbato inferior, de aptio para g portai
'Ponta nft 1 do total de 3 pontos apreeentadoi.

disposto longitudinalmente dentro de dito corpo tubular, e V5Vt plural,idaéle.;
de peças du fraldas ligadas no dito membro de cordão numa dar suas extrata!"
dadas com espaçamentos adequados, sendo que nisto as s'irtes livres de ditag
peças de fraldas são feitas par.- remular por meio do e. misturado com pei
fluindo no corpo tubular de maneira a impedir a adesão do pó 7ix superdoles
Interna do dito corpo tubular,
Ponto na 1 do total de 2 pontos apresentados.

IS

TERMO N 2 .157.040 de 27 de fevereiro de 1964
Requerente: MARIO CÂNDIDO DE LIMA - S.PAULO
Privilégio de Invençãot "CAIXA COMPRESSORA PARA O PORECIMEA20 ME
TERIAL PASTOSO CONTIDO EM TUBO FLEX1VEL"
REIVINDICACOES

"FIGA
2íRMO NO 160.119 de 18 de junho de 1964
.
&quarenta: IMPA S/A INOSTRIA METALUGICA = = SIO PAULO
Yrivilegio de InvengãO: '"APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A DISPOSITIVOS/
'LAVADORES DE PÁRA-BRISAS'
PEIVINDIÇACDES

/ APERFEIÇOAMENTOS EM OU. RELATIVOS A DISPOSITIVOS LAVADORES DE /
124A,BRISA3, dispositivos esses compreendendo haste terminada por boto na
extremidade livre At que pelo lado oposto atua sabre membrana para Compres.
são de líquido a ser esguichado, caracterizado, pelo fato de que tal haste
de apresenta com região intermedieria de secçâo transversal quadrada que
penetra em caixa portadora de interruptor aletria° que alimenta circuito /
acionador das palhetas do limpador de pára-brisas, permitindo tal caixa O
ECTimento longitudinal da haate referida, enquanto que, por rotação parei.
111 da mesma, ; acionado o citado interruptor aletria°.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentadoSe

1 - Caixa compressora para o forneoimento da material pactuo
contido em tubo flexivel, caracterizada por uma caixa em forma de pt
ralelepipedo, aberta somente em face vertical para introdução do tu.
bo flexivel cheio do material pastoso, face esta gpe no fundo da cai
ma é dotada de rasgo para passagem do bico do tuboi suweseim assume'
a posição exteraa inferior 1 caixa, sendo previstas nas faces conti.
duas 12, face aberta, de um lado uma esfera, e de outro lado Toa placa
compressora, ambas levemente conioas, sendo esta placa compressora
dotada de °riflai° rosqueado onde engrena parafuso transversal dota.
do de prolongamentos exteriores 1 caixa, doe'quaio um 6 munido de
manopla de acionamento.
Ponto Unioo apresentada,

e
•

r-,À

FL.1

â.>

TERMO Ne 134.361 de 9 de novembro de 1963J
Requerente: zamou, S.D./ESPANEI./
Rrivilígio de InvengítarCURRO PARA NEWS 11011ARTMOVEISj
RelvindioaoSea./
•••

TERMO NO 158.256 de 8 d.. abril de 1964
Requerente: KYORITSU NOKI CO. LTD. . JAPX0
Privilmigi- de Invenção "UM CANO DE EJEÇXO PARA UM
ÇXO DE Py"

CagrO para reboque de autoídvels, para daatama

oló abra uma plataforma apropriada, dotada convenientemente de
DISPOSITIVO DE.PDIVERIEÀ

XEIVINDICAÇOES

2 . um cano Gd ejeção.adaptado para ligação na salda da UM disposi.
tive de solvromento de p g a partir do qual ar misturado com pg of jogado .
Para f,
,-.ende um corpo tubular tendo uma pluralidade de abortem
roi na parede de dito corpo tubular, caracterizado por um membro de .00rdEe*

movimentos vertical, e de giração ou deelocagío horizontaia-pae
racterizado por compreender MG108 extensíveis tela que, prole.:
tando-ee -para a partir da referida plataforma, possam chegar 24
gitudinalmente por baixo do veicUlo, situado num ponto exterior
Aquela, e meios transversais exteteivelo em re1e4m nas primei,.
roa, para a sujeição do veiculo pelas sua* 'rodas, em zonas daa
faceie interiores das Md3MEIS e em zonas da periferia, de maneira
tal que, ao chegar per baixo de Veicule por extene4

3078
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na, a parte correspondente do carro, possa, mediante os seus

elemeitoa trannvorialmente extensíveis, iujoitd-lo pelas rodas
o, Por retração dos meios longitudinalmente •itunsíveis, tird,
ao atd L pliv,hufbrsaa referida, e conduzi -lo novameata para fora
As mesma, num ou notstro sentido da direção de extensão dos rol .
va.,.-4-41sa,meloa./
4 requerente reivindica a prioridade de identico pa
' sido depositado na Repartição de Patentos espanhola em 5 de ns
?Ombro de 1982, sob o ml 282.186./
Pontoai 1 do total de 14 pontos ápreaentedoa./

til mdtuo paraoo meam-ái-qA's ponstituipefoBieni842%,por pe.
se da-compoill'aO, 100 partée; Por pea&M¥ U7IUM1composição/
de doido poliamico-e 5',-iv.. 45 L parteo de-Moaaa,24-8iamina-6-./
oubetituido-p-triazina, tendo um substittli4Wdatibilízente ,
não reagente, na posiç50 S, Juandojitompo.iç110 de Acido po.11anico assinalada per mma,pluregdaáffieslaunidade recorrentes,
tende a eatrutgrn-ger8,14.:
íEhi: e,

:51Cr

.
na qual, a seta ----3,donota isomerizar, o radical
,,R
o
um radical orgânico, tetravalents, contendo, pelo W‘noe> dos d
toa da carbono, estando não mais do que dois grupoa carbonile/
do ' cadaUma da dita unidade estrutura ligados a qualquer dto ,
mos de carbono do radical \ ./1
R
6 um radica/ orgInk
d#'"\
ao, divalents, contendo, pelo manos, dois dtomea do carbono $

estando , cada um dos grupos temida das ditas unidades de doido .

BIRRO Ni*153.8/44 de .22 de outubro de 1563.!
Requerentes 7NUERANT MO DRASID 3/Á. INDUSTRIA DE VIATURA8./310,
ráno./

'Privilégio de Invençãos APERPRIÇOANENTO3 RN OREI-REBOQUES./
Reivindicaçãoa./
a.). Aperfeiçoamentos ma a grei -reboques, do tipo for-

medo por caçamba retangular com canto, anteriores arredondado.,
caracterizados pela fato de oa referido, cantos anteriores se
r rem chanfrados, de maneira a formar angulos iguais' em oelaçãO /
418 paredes laterais à anterior./
Ponto no 1 do total de 2 pontoo aprooentadoo./

poliamioo estruturais, adjacente, ligados o átomos do carbono
Deparados' do dito radical divalente .R L ./
à requerente reivindica a prioridade do correspondim
te podido depOsitado na Repartição de Patentes dos !atados U,
nidoe da América em 8 de outubro de 1962, sob me 229.172.1
Ponto mel do total de lf Pontos apresentado../
TRRMO N1186.906 de 10 de fevereiro do 1947./
Requerentes cIpA saciei ANONYME./RUIÇA./
Privildgio do Invonçãos PROCESSO PARA A YABNICACIO DE 00BARTEO DE
AKTRAQUIDONA RIDRO-INCOLCVEIS./
Raivindicaçãess,/
1 . ?receoso para a fabricação de °Mantos de antradui.....
nona hidro-inooldvois, da.fdrmulas

ta qual um dos símbolos a roprosenta um grupo hidroxialcoila ou. um
grupo aciloxialcoila, o'outro símbolo &representa um grupo hidro
xialcoila'ou um grupo aciloxialcoila ou um átomo do'hidrogônio a E
representa um radical arilo', contendo, pelo menos, um grupo hidroxi,
alcoxi, fenoxi ou aciloxi nIN poáição-orto ou posição-para cm rola vão co radical antraquinonila, caracterizado p elo fato da tratar-se
sza composto da fdrmula:

rtG•

ANX O 0/1
II

chmo RS 153.481 de a de outubro de 1963./

Requerente; r,
DO PONT T2 NEMOURS An. tUwpw,,E.u,a./
Privildgie de Invenção: CORPOSICOES UQUIDAS DE ÁCIDO POIIIMI.
CO DR REUETIMIKTO 1 PROCESSO PARA PRZPÁRL-DAB,
ORM COMO PARÁ
3~ ARTIGOS RiNISTIDOB COM AS masua./
.a.lvindicacSes.,

—.

1 - ComposiçSes lí quida, de guide
p ollemico de revoa
timen to,-ciractorizadas por compreenderam, acato
os çamponsatee
_
formadores de yeliculas '
easencials num solvente orgealeg

HO

26

8

uma base aquopa, a temperatura 'elevada e a pressão atmosfdrica
com um agente dassulfonente./
doppnitante reivindica a prioridade Ao correspondente
podido, depositado na Repartição de Patentes- da 3uíga, em 10 44 I.verfUro- do 1964, aob o na 1.868/66.1
7Onte nR-1 do total 6o-3.poatos opross;ntadds./
'
em
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Seção III)

vis grapo de dois recipientes composto de uma bolse de usaria fanal
ando-se por uma tubulação refratária para ,aiimentaçZo de uma bacia.

,111

Sequerente: AMERICAN MACHINE &FOUNDRY..g0mYéEY-2.V.16

Ekivilég io de,Invenção; "PROCESSO DE OOLDAGEM 00M APLICA0X0 nt CORRENe
WEG ME ALTA. FREQUENOIA"..
3.P de soldagem 0om aplicação de corrente% de

alba frequencia principalmente para soldar uma superfície dum primeire
aerforo de meial com respeifa a uma superficie que entra em contato colk
*mesma num outro membro de metal, caracterizado por compreender; fia./
age a corrente de alta trequenoia (28) fluir ao longo da direção duma.
pedeteialhada linha (como 31) de soldagem desejada de um ponto(como^ce
2.9)a um outro ponto (como 30) na superficie de um Primeiro. membro(colO
Cf) oposta de superficies de contato,.. referida corrente sendo de .6/

intermediária descarregando por pelo menos uma tubuleira refratáriaprevista no fundo da bula e prolongada por uma tuànilagãO refratária
sensivelmente v;.!ticC, para_nlimentação de pelo menos uma lingotei-

ma tubular, um dispositivo comandado de cOlocação de marcha e parada
de corrida estando afetado a cada um dos recipientee, o da bacia cos
portando um obturador suscetível de se aplicar contra o orifioio de
tubeira, caracterizada pal.) fato das-tubtaaçOes serem de um comprimes
to suficiente para que sua extremidade livra atravesse uma- camada da
o aço líquido e que seu orificio de saída seja
eacOria que recobre
h
no
dito
aço
liquido.
seroo
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depoaitl
do na ?rança em 15 de nOvembro de 1965 sob n 5 38.409.

9ma frequencia: e os membros (como 25,26) tendo tal resistividade e
Seletiva permeabilidade,. ,que a referida corrente penetra a uma profun.

Ponto n 2 1 do total de 12 pontos apresentados.

Cidade de referencia estendida através do referido primeiro membro.
(Gomo 25) através das superfícies de contato e, pelo menos parcialmente
eravés do segundo membro,(como'26) nas regi6es ao longo da referida'.61
Ceseàada linha de soldagem (como 27), e a referida corrente sendo de sa
OiCiente fOrça'e duração para aquecer o . metal dos ditos membros (coxo
Cf,26) a uma condição plástica parca frente e a uma adequada profanai...,
dado pelo Manos através da referida linha de seldagem (como 27);e1 unia.*
d09 membros por preesão para, formar uma solda forjada do metal pléstiO0
da mencionada lima (Mis. 1,263,4,5,10)6
Neivindioa -se a prioridade do correspondente pedido dem
E,U,A.em
30 de novembro de 1965,eob o mA 510.5026
40110 noa
tonto m.,2 1 no total de 12 pontos apresentado,

mo longo

• ia

CÉREO N a 181.908 de 5 de agosto de 1966
requerente: ENZO GIAN MAMA ZANTIERI E ODOARDO Jen° FRANCISCO /Ma
SEI .. sko pano
Yriviligio de 1w/engace "APERUIÇOAMENTOS EM ESPUMA DE 2E15E00 a
SEBEEWIMEIED20 DS 03r2W04
MEM N2 184,475 de 11 de noverbró de 1966
1%u:crente-e GIBA SOOIETE ANONEME SUtoA .
Trivillgio de Invenção = 1 PROCESS0 PARA A. FADRI040 DE NOVOS CORANTIM
WEAQUINONO
REIVINDIOAWES

Processo para a fabricação de Corantes de antraquinona da E61
ao 11N

1

aof‘/

-$0 n
3

nEivilmnOns

2. a Aperteigoamentos em espuma de plástico, e respectivo =toda
Obtengão, caracterizados pelo fato de a espuma prOPriamente dita
seita de poliuretano, polieter, poliester ou outro, e obtida por
processo de espumar sob reaçZes químicas, ter incorporado interna
Mente, 8 em perfeita difueZo em avá eetrutura . celuiár. na clemente
paroialmente enrigecedor da mesma, de preferencia composto por f:t
haus de crina vegeta/ e/ ou animal, elemento este ai presente em .4
quantidade, pbrieloomento e culp ado o v olum e deeeâ2d2+
Tonto na 3. do total di 4 pontos apresentados.
de

Im.;...14a-A:
3
reael
na cima x representa um radical acila, preferivelmente 1111fático, nt
TO com a fibra, ligado por um grupo -CO- à ponte -RH., caracterizado
de halogona
2.0 fato de se fazer estes corantes por acllação, eliminação
tal de hidrogenio ou introdução de um grupo sulanico.
Finalmente, a depositante refvindies.a prioridade do correspondeu
te pedido depositado na Repartição de-Patentes da Suíça, em 11 de noves
bre de 1965, sob o n 2 15770/65
Ponto n a 1 do total de 5 pontes apresentados.
to

erem Ne 1E4.569 de 14 de novembro de 1966
leque:antes SOCIETE DE3 AMEM EINS DE Indr . PROV.
Wiviligip de Invenção; "IESTAIA00 PARA'OORRIDA CONTIEUA pn

El' ÉS
2ERMO N2 122.275 de 23 de atesto de 1966.
40 X

smonsealuta COLOCA-IA EM l'UNOI0NiMENTO5
REIVINDICAOES
eget oomporienie•
1 a, pás inetelacao paro corrida continua,de

Requerente: ' INZFRREMNAD. NIOXEL mim:TED-xli giturian

.

advildáig da Invonoto: "PROOESSO E APARELHO PARA REVOEM ler.
UI VIM) C.A.COEB,
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Zele

1- Proceseo para revertir particu;:s sólidas com metal/ .

1 . "NOVOE ORIGINAL ALIkWADOR 5C4T AUTO;41,Iè0 . PARA Of..5 E sp.

decomposição térmica de uma carbonila gecosa do metal em um leito

de uma.
AELAfissM, que se caracter,lea.easencialm ente 'IspOOAs tituir
ip.frior(2)
.
amos
provida
de,Prak
ade4uedo,
de
comprimento
caixa (1)
w044.,derp~fraralepe
travada por um fecho (¥i qae : se=lige auma'•4e'rear'-r:

Xluidizado dee partículas, oaracterizaio peio fato de as particulas -/
MoUi a serem , revestidas serem introduzidas no fundo do leito em tua.
decomponente vertical como uma suspens g o pré-a.,:uccide em um gaifluidi
tedOM inerte e ser a carenila introduzida ascendentemente dentro do-/

mente looalizada • arttonlada:a T.,ropriaitXra.,444ra'j
,r0r1 )1.(1 1 do total de Z ponto S" aprarregreada4.-'

eito através de-um a ou mais entradas resfriadas, acima do fundo do .
leito espaçadas das paredes do decomponente, sendo a temperatura e o
tedr de calor da suspensão de tal maneira-altos que ela supre todo o
calor exigido para a decomposição da carbonila
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depo-f
sitedo na Iogaterra,em 25 de agOsto de d9455,sob o n m 36534/65.
tonto n m 1 tiC total de 8 pontos sprenentsdos
5:5LL

10 de %soabro de 1964:
Reouerentei ~CHI WAMIKARIYA ...S Ro Paulo
Ttledo . *t 144.w de

2rivilégit:'de Invenção: "POVO E QPIGIMAL 1s1480.0.0 Terai osoce
1T 'BEWEAS"'.

itelvindicaOes
1-NoTo original descanso para copo* de oebidaed
seÁlarieterize thesinoialmente por ser oonelitUldo por Meai/
~Gemente ligadas sendo e superior (1) de papel ou

gyer tecido absorvente em nua superfloie são apliCadOe deeenkba
deeldrattVds, pintado' ou *a relevo; com ou sem inecriçãee de pc2
TEHmo R m 179.249 de 5 de meio de d966.

legando ou aimilaree e a folha inferior é conetituida'por gm aAa

Requerente: ACF INDUSTRIES, INC.,-E.U.A

pai oustsetdo ou smeteeMs/ iimarrwora yel qualquer (2) ODM o AMO./
lorpat0a
0OntUao da lolh ' euperior podendo ser pedido feito com
maneira
julgeda
com
decorados
de
quadaquer
bem
a &apaleiam

Privilégio de invemçgo: m AGREGADO 30£ IM9MBA AI1M5NTADORA ME UMBUS,
MIVEL"
REIvIEDICÁOES

0Onveniente.

1- Agregtée de bomba alimentedora de "combuetive;, wde
'morpreende um dispositivo para ineerggo em um tanlue de romluatvel •

lento ne 1 na total de 2 Pontos arreaontados,

o

ri

6o:e30 de uma abertura de acesa° em uma arede do dito t gnqUor oaraem
terizado por incluir: um alongado membro-suporte que define uma passa.
gem Iara o combUs :KYel l Uma boEba,cuja abertura da descante comunicai

com J—%.1 extremidade da passagem no dito MealremUporte; Uza Clara CO e
montagem, fixa no membro-suporta e adaDtaaa wara Wh:. C Cartzra daa
acesso no tanque, xti ,32p ando um obturador da ma gma; umagio datecter -do nível ao combuatvels penaendo do aludido raCro•auxorte,

dmno' ?Nk braço de tola, O qual é deslooével . em respozta SO M1701 do cola
bustivex no tanque; um motor, acoplado a dita Ia:lavara tIzz de trant
Missão; terminais elétricos, atravessando sob vedo2No e. dispa decanta
sem, e estabelecendo uma oonemg o elétrica Ofnao referido motor, CenãO
Was a 1,r n,O da boda Pode ser movido até ocupar uma soo12d; edgacentent
ao al,ragado membro-suporte, o que permite inserfr e dito diúoaltivo4

como Uma unidade ed no tanque de OOmbustivel,ou retir£ .40 do entro do
meou.
2onto n2 1 no total de 16 . pontos apresentada,
lei

A
Is

a

Jt•

•••nIt

WS ~amor are a...mu. o'

MI II 173.4g9

r de navntsze e 19.69,

79querentes TADAMIT 7033MA9Z - oXO PAULO
fk1V11410 de, /nvenção 4 NOVO OBIQUAL ALIHENTADOR szaz 472MV,W;0
L CHÁ VI1 MIMO

Requerente: CIA.TERIUM DE E$TOPAMENTOS U.S,A,
lrivilégio de Invenção: "ESTRUTURA 7DE
REIVINDICAVES

e.
Con,junto de aosemto, oarecterizedo pé10 latO de oom!medik
Aler uma armação rigida, uma tolha de Metal rcia%PdIette mleida-set.
1 .

ÇfC,1
I

e
201 0 N q 169.529 de 10 de Maio de 19,”

• ea através de dito armne;o, ume série de molas esp).raia prIsaa em Um
na extremidsi a dita relha e que se estenlem en rea606 de lodo a
ledo, em afas ,:smento de dita folha, e uma camada de tecida de oneg
Mento e de estufamento em dita armação, que ' se estende pOr 01Ma dem

n,, trae eXtremilades 4r ditas moine.
Ueivcc,,se a prioridade do correspondente 'cedido demita
1, bio de 1964 sob r g 356.254
:

4g n" Çont g

JIR

1 dg total de 3.2 pontos apresentado..
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RO I

1‘figk‘r ÁurArdeaserarA
Nua,

is 4

Ara

reténOwiM---,--y ffler

MIKIPM

URE0 lça 159:6 35 de 14 da Wh de'29d,
TAtrar
2sq
' uerente: GLIM 5/À autasaUlu GOlagoRt
naTZP55. Irzoiti4L.ZE Vais. Pit'de~ Zkivaísin dt ,
.1%raicallt2/52ii

Válvi.ce at destona do basze eneto, oormoteuadaka sw3
tdar eia 2optata de 7/#
empreender /nioielmente o tono rrkto/pea
tudo o tJaoh,o maior Intencol.ado vorticalmen'ts tkolagto C011aUm
tens aos ClItzta(tE, O maÉda dispostá9r liektamento 01):1EG/ileake c213
avelo, truão bife 5.1/avido baternemeate , ffe zra doam daolor fr eno
fozmado sal% pr5s.aas parede ) e oltuado es med., da somo aagã
do. do 41m/te Cario. dm desama% /atara/ tv:aullaN Ca =men%
lass o merende= de hotor.amento, Cita Cerlvadh Cermande ainda te

12 de j u 1 b 0 d * 1905
Requerente: RANWA Eà'; RRASJIIISA Uo TATU,
TaRal0 na 1!?1,03

de

IWN11494,5 de Invenção: °UM CONJURO PARA .RNHOLAR,MANGHEIRA.
npuTADIOACUS

1 . UM con¡Unto para enrolar mangueira, ceracterIZW10 pelo
. :rato de Se Apresentar por un cnoretel para o enrolamento da man
glie4Wa: OarwSta tsts Cuja OiZo e0 projeta lateralmente terminando
em bie0 á ~empatado um Saias do Pulverizador.
Ponto na I do "Ubá,. de 5 pontos apresentados

exista /orai:adite/ insertos, coso" extremidades tfJorteo•raepeo4,
temente sara SiSteriSP do tez** vestiviR. ema ;Moia gemestes.
ma As teres
1 do tete/ de I IsOttdie aprea~00.
'Ponta na

TERMO No 163.314 de 9 de outubro de 1964./
Requerente; PARBWRRRE HOECHST AKTIENGESELLSCHAEM vorm, XeisteW
e
adinM & Mruning./AIRLINR4d
Yrivildsio de Inveneío; PROcESs0 PARA onTENGio DR CORWES •
DE RUIM/ANIMA HIDROS8OLIS.NrET8./
tfivindicaçe

=0 n-2 171.269 de 14 da tUlto de 1955
AZEMARE,
Requerente: ALYRSD MEC
p.d.vi/fsla de Inten4o: "VÁLVULA 21EUEOUA DE 11/ESEXO'
ASZTIUDWOES

m Una .176.1vula redutora de preso, preferivelmente 'cara die
7451 .1:avos de Traduzem em veleules ntltomOtores, destinada para a sua

JliterposiqUo na C0Ilde022. CO C010 do presZ5o que -liga o cilindro princ!.Pal ODI OS cilindra dos fredee das naus, e provida de um êmboloescale:ledo que compreende una passuen de válvula suscetível de fe
c.:oar.re pela prazia° hidrÁuldea que atua s6bre o êmbolo escalonado e
cOntra a fina de we cola *as-batel qne tombem atia sObre dito Amtc
;10 (Manados CAWACtexizada pela inetalação de Ám. membro de umz: fôr-- •
da Weide& prure:uiva oomo apoio elástico.
~tente A equerente reivindica a prioridade do correepon.
ielate_pedido dormitado na Alemanha ça 9 de dezembro ae 1964 sob n 9 2
alts57-1 n/63 of
2orta a2 1 de 'Md a4 4 Poctm almuentadod.

1 . Processo para a obtenção de corantes de /talocia
nina, soláveis em égua, da /émula geral:
49?3/12,

Pc
\ZSO2NR-B-4A

Vte

onde Pc representa um núcleo nalociea14100, substibuido ou
não subs-Jib.lido, que contêm metal, :E uma ligação direta ou 'um
radical or6ilnico bi-valente, 1 um radical alcoiliniCO de ca dela simples ou ramificada, com 1 a 4atomos de carbono. Y um.1!
tomo de belosâuio ou um subetituinte que cOndel oxiginio, mi.
trogenio ou anxiare, O o oupo
- CR
2 - CH
, - R2

Ri(2)

CH

CH

2.

(3).

3t"32
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Onda B1 representa ua &tomo do hidroginio ou um grupo álcollIV
_com 1 a 5 átomos: de carbono * R2 Um radical de Acido Ingres:1i.
co ou orgânico • no qual m A um número 1141 .1 a 4, a ua admar0
de O a 3, devendo a soma de m n ser, ao máxime, 4, o.pednad0
o núcleo benylnico A ainda táv.wr outros eubmtituiat**, essasteriiado - pelo fato-de ee condensar aulfeclorai n doe ftalociani.

*R com aminaa da fórmula geral

Juolw de 1971

(Seção II!)

TERMO No 160.578 de 2 do julho de 1964 ,
Requerentee FABRICA REAL DE GARRAFAS TÉRHICOR

$11. SX0 PAULt

Privilegio de Invenção "NOVO CONJUNTO TANPARUAL'YARA GARRAFAS TgAML
CAV.
REIVINDICACUES'
1 •

Novo cOnjouito tampa-bocal para garanafas teralcas caraoterae

Sada por compreender prinoipalmente o bocal Propriamente dito IMO%

dente. .do recipiente tármico, feitO'de mataria/ plástico ou equivale

i

w2 - B

(4)

2 -Z
Inda A, B, 1, X' e Z possuem os valorou acima citados,

pateai,/

ainda representar adicionalmente o grupo

te, formado por ç2echo interior cilindrio ki superior tronco-cOniC0411
te a abertura formadora dá boca, -Mbertúra'esta dotada 'de uma pequenam
aba vertical, arqueada, formadora de um bico sendO direcho inferfogoa
cilindriCo, composto de dois setores rOsqüeados externamente e sapal"
radas por uma aba anelar, e mais inferiór deles aplicado aorae4ptenii4

..CH 2 - CE - Od

k5)

Metálico, e o outro, que e disposto acima da-aba anelar, recebendo O
usual copo-cobertura, provido de trecho inferior ..rosqueado internai%

ande hl posaui e valer acima oitado • de se
a) isolar os corantee, que contém grupos da. fórmula (a),
*) isolar 09 corantes que contirt gruPos da fórmula (2) ott
transformar éstes per.meio du tratamento com amantes
fizadaree cht Ácidos em corantes com grupos da fórmula
(3) , respectivamente, de ao
m) transtornar os corantes, que contém se grupo. da fórmula
(5) , iaciadmente por neio da tratamento com &eido* iam.giM.icos ou orgánicoa ou derivados dilazes, am corantes :asa
grupos da fórmula (2), isolando metes em ~ida, ow traem
tormandc-oe por tratamento com agentes fixadores de faia**
* em corna:te. com grupos de féraula (3).

te, ficando a aba anelar perfeitamente encaixada entre a borda supera
os' externa do recipiente metálico e a bordainferior do copo-cobariffli
ra,
Ponto n o 1 do total de 3 pontos apreserAados,

dapeaitante reivindica a prioridade do corro:mon .
Sente aludido, dai:a g itado na Repartiçâo de Patentes da ilemaman
em 11 de outubro de 1963, sob ne ir 40 96.4 IVs(224,./
%ido ponto aproai:0*de./
342M0 N O 167.194 da 15 de toverairo de 11d5
haquerente: MIRRED TEMI, a.a.t.R.
Privilégio de Turvenaica " ÁB3RWIÇOABENTOS is asma st mase WA ,Ng
10E DE /GROOS"
lailIMWOM$
4. - kaarleicommantea emitelim de ~MO Padre freto* de
caracterizado pelo fato da tua a limagdo dom partem de caiam 4* • 10)-

ao cella de freiokl) é meutada por um parafuso, *mi e . eledelat dd
xhfueo é atecutada como Orli:mire de doia doera :me, eamlo %ma mémodO a
parte cilíndrica inferior ~der fi g a Chanfrada na nua impe:adulada NL
leria com um éngulo de 45 9 , enquanto que a perto A* °alaga 0014Aéri,
ao oularior menor fica aplainada no mesmo lado pamataka eom e oden Á.
pnratuso em Arca de 1/3 de ama aup p rfillie de base, • ladro de ROILWR-'
•
do que o ohanfro, reepectdvmmente o stasisasemo ~se ai loto da
enntO do leito do aro.

-

Bedvindica.ae a padowitted. do cemam904~e4m: 1144144 deP41"-

'do

Ra A lamanba em 5 de **bato à*

I9S4 sob ml MolgOr4/41. sisk

FIGA.
TISRNO N Q 156.597 de :6 ie dezembro de 19632
Requerente: CARMEN ROSA-lórto Alegre.
Privilegio do invenção:. APARELHO HIGIÉNICO".
REIVIRDICAÇOER

2- Aparelho higiênico conetituido por usa tinepa de MO
sanitário perfurada na parte central, dita tampa sendo provido ète
esponja na parte dianteira e sendo portadora de um es guiolni Miga
tO sob ela, na parte correspondente ao drificio central
Ponto no 1 no total de 3 pontos apresentada,.
,

Eooto Amàoo apresentado.

TÈBM O 99 144.095 da 23 de outubro de 1962.
Requerente: DIAMOND SRABROCK CORPORAT'ION-E.U.A

Privilégio de invenção:

"PROCESSO APERFEIÇOADO PAPA OnEAk

IA EIRTROLITICA DE CATODO DE WERCDRIO FLUENTE".

DMA Olelek

DÁRO OFICIAL. (Ser:.^i'o 111)
Swelemenminlai.e.
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RE/VINDICAOES
1- Procesompes,Nimm› de recupera* de mercúrio
/
moura efluente de uma célula eletrolftica de cátodo de mercúrio flu /
ente, o dito efluente compreendendo principalMonte, uma salmoura aguo
sa de halogeneto , de,metakalcalinpor contéto adsortivO.com uma resina °rganica, ern.Yh'g,01k.0.. .gft4 02,4 Isr.fee4e ,smônis quaternáriodo ligado t raRsver s almeste,,,caraoterizadc,Imlo fato de se élutri
ar adita resina,permutadora de,ani4pitee, contendo de mercúrio adsorvi
dos com um el etro1ite,agu0SO, paprxmix ;poemeto , transferir os
tos compostos de,Mer eúr iwAdsonYi49 a Yera,u , elutriato, misturar o ditO
elutriato com uma ao1u00 ae.a4, de;olero em Uma salmoura de halogene-,
to de metal alcalino k semde.4proporeSo de cloro provido na dita solu-./
0.-. 0 em excesao e ateq• ion(triCo da requerida para converter os compostos de mercúrio, no dito,elutriato, em cloreto-mercúrio, passar a
ta salmoura, como, mercúria,costido na mesma, para a Corrente de abaste
Cimento de uma celdla eletrolftica de cátodo de mercurio fluente, e
passar uma corrente elétrica pela dita célula, d 'e modo a prover uma
carga catódica na superffcie do dito mercúrio-fluente.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositada
nos E.U.A. em 23 de outubro de 1961,sob o a 2 146.773.
Ponto ne 1 no total de 20 pontos apresentados.
R enuneracl"Q
cu_a arade de Nael

nu IfC,

•

Sesnatura
oura
aC

de
or de sd

co

•.naimmot
TERMO NO 149.072 de 13 ao maio de 1963.
Requerente: BEN1TO SERRANO PI/IA-São Paula
Yr.iví 16g 10 de invenção: o RODAPE-APARADOR DE AMA PIRA PORTAS Eli
GERAL",
REIVINDICAÇOES

fIe Cl,

r------

- -1

a C1

Wurrenra esgotadO
litica tendo 1:12=10WÊ
catOdio de solvido; o mercy 1
anrcurlo Sluej s. lo suspenso
g:
se
gut.
salmoura
ara deã
sd,r
salmoura
oscloradn
.....1
lutri- Coluna de7esine. perán .4. de s
matadora co enlonio,
n 1!n m
to (quatorA j ria N-col
tendo polimero de 3.1
IS.,
Mister dor
otio transt_rsal) Hg
Na,54. 11,S+C1,+ ,0
sorvido
__HgC1,+ •-• Mn 2S0 5 rEC1
Sulfetos de m u
curo em solon de ell , Potn de
. .
i
Na ou Y.

Para escoadouro

TERMO Ni- 148.206 de 3 de abril de 1963.
Requerente: MENICHI SUO( E SHIGERU IAMASHITA-Japgo.
Privilégio de invençio: PROCESSO
*
PARA PRODUZIR MATERIAIS E ÁRTICO!
DE CIMENTO, CONCRETO E CESSO".

1- Rodapé-aparador de água para portas em geral,caracteri.
zado por compreender inicialmente uma placa retangular, fixdvel sObré
e extremidade inferior da porta, e provida, em sua face interna, de s
duas abas laterais, verticais e extremas, entrn as qunis-aão fixadas
duas guias horizontais, delimitando um alojamento intermédidrio, em
cujo alinhamento corresponde um recorte, praticado numa das abas lata
raie extremas; e no interior do citado . alojamento entre -guiasosendase
disposta uma longa haste retilínea, cuja uma das extremidades,suavel/
Mente arredondada, avança para 11.2ém do recorte da aba lateral,baste
esta cuja outra extremidade aplica-se contra - 0 cabeçote gargado ág e
pequeno pino-retilineo,apoiado contra mola helicoidal previsto 44*
interior de furo axial de um suporte, fixo d aba lateral caneta,
Ponto n2 Ima tete' de 4 pontos apresentad04

UM

REI VINDICAÇOES

1- Um processo para produzi: . majterisie e artigos de/
cimento, concreto e gâsso, tais como'blocoa moldados, caracterizado por compreender a.mistura de pelo menos um mineral granulado, tal como sílica, areia DU asbestos, com pelo manda uma resina sin..
tática pulverizada e com cimento ou gÃsso, adicionando-sé água á mistura, moldando-se o artigo a partir da mistura obtida o permitindo ve o mesmo enfuyi-eça para, entali, aquece-1p até o ponto defusão da resina ou resinas sintéticas de mudo a fazer com que as
suas partículas se aglutinem mútuamente e, finalmente, permitindo ou provocando o seu resfriamento.

Ponto me 1 no total de 5 p ontos apreeentedcz.
TRIO N2 148.487 de 17 de abril de 1963
Requerente: MIGUEL ANTONIO DE SOUZA AGUIAR - ,C;UA=RA
Privilégio de InvendBOS WERFEIÇOAMENTOs NA FAUdICAÇÃO.;.DE P.1iDA$
PARA 2ADIO-SOUDL4
WRIVTDCACO:S

Aperfeiçoamentos na rabi Jasi:.o de 'iaraquedae pa, rádio- sun
da em filme plástico caract=izado pelo 'formato e%?r.j.so formando o vértice do cone um ângulo de nézse2;5;a zráue ao invés do opzven
cional feitio de calota.
Ponto n2 1 do total de 4 pontoe aprésentlece.

TERMO N2 243.647 de 16 de outuoro de 1962.
Requerente: BADISCHE ANILIN-& SODA- PARRTrikullENgEsEuswww,
Alemanha.
Privilégia de invenção: n .APPAPEIÇOADO PROCESSO PARA MODIFICAR COM,
POSIÇOES MOLDÁVEIS OU ESPUMÁVEIS, 2SPECTAWFNTE ADEQUADAS PARA
BRICAÇÁO DE CORLONEIS DE PNEUMÁTICOS RASEADAS EM POLIAMIDAS MINEA-/
RES ES TABILIZADAS COM amos CARBnbrAmrzá. RECORRENTES NA CADE/A
ROIIAMIDA".
REIVINDICACCES
d.. Masca; moidíve a base de poliamidas lineare9 COf
permanem;é repetição , de grupos ' carbonamida na cadeia ,estabilizadat
conera a ação do calor a do oxigenio, caracterizadas por contaram
0,01 a 5% em peso, de um produto de condensaçao de formaldeído de
um monsfemol de Térmla geral: •

\_

n,
• que RI é r4,dica1 alquila oom 1 o 12-dtomos de C srbono, cioloalnt
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quilo. com 6 a 8 átomos de carbono, aralquila com 7 a 10 atomos ae
carbono ou arila e 22 é hidrogênio, radical alquila com 1 a 12 dto1

vos da carbono, cicloalquila com 6 a 3 itomos de carbono, aralquila
com 7 a 10 átomos de carbono ou arilo, c' om a referida poliamida 11.
mear, em, proporção correspondente per2 completár 100%, em peso,

da.

composição global, a uma temperatura na escala desde a temperatura..

*ImeSsdados ptua adapts¡Wo ao ombro dos dis eerregadoess, e a4a Ga
yor o pulverizador *ater apeiado por meio de ortiou1agOes ( g) mo oh%
Seis (1) e !Mie ainda por o conjunto molor -bcaba ( 3n4), ffe2 provido
de tampa (8) pare a eubstituiçáo doe tanques (7) de ineeti~sue C

finalmente Por voenutW vm agitador 1clorául1co

(n)

acionerJ jelaspril

cria bomba de pulverizaçãO.

Yowto inico apreeentado.

ambiente, até a temperatura de extrusão dá composição.

F16.1

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depo.
fitado na Alemanha, em 20 de ostabro de 1961,sob o na E 64.448 Iva/
39b.

Ponto n 2 1 no total de 3 pontos apresentados,

II
.1

TERMO N2 .127.167 de 27 de fevereiro de 1961
nequerente: MINNESOTAMINING AND MANUFACTURING COMPANY .
-

Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA PWDUZIR UM CARBAKATO DE rui.

L4
_?:_5

ik_., __
,
—p--k.

.

1

AL

1,2-AIQUILENO-OXAOLIO0L ESTAVEL"

ti - •

REIVINDICAÇOES

T_

1 . Processo para produzir um carbamato de poli-1,2-alquilen0
,..xaglicol estável, ,U1. fórmula
ou 2

é

o

CR, 2
In

CM que R' repreeenta hidrogênio ou um grupo alquila inferior, R 6 um
radical n-Valente de um oxaglicol escolhido dentre oxaalquileno-gli.
Col e nril-oxa-alquileno-glicol e n é um inteiro de 2 a 3, can:lotei-t.
aedo por compreender a reação de uma 1,2-alquileno-imina em

mo.
aução aquosa contendo um eliminador de ácido, com um poli-halo-carbo.
uato sde poli-elquileno-glicol, dissolvido em um solvente orgânico su
uma

bstancialmente imiscivel com água quimicamente inerte para com ambos
Cs reagentes e com o produto de reação e que seja um aolvente para o
dito produto.
Ponto n2 1 do total de 3 pontos apresentados,

TERMO N2 24.763 de de 20 de abril de 1987
Requerente: 9017AY & CIE. . BÉLGICA
Privilegio de, Invencio
1 BABE DE BiAsTONEROs"

PROCESSO PARA OPTEMO DE . FRODUIDd 99,M9V
ElanNincscCE

g

. PT000890 pata obtenção de produtos sélidos,a abam de stad4r
meros sob a formada um pe seco,,neo colante e /leo se transformando •
em massa durante o armeeenamento, caracterizado por consistir num tal

TERMO Na 44406 de 23 de outubro de 1947

temente em que se coagula, sob agitação, um_letex cuje , materla salda,

Requerente: CIBA SOCIETÈ ANONYME - SUfÇA

.contem 30-100% em peso de um elastemero, sendo:o balanço eventual soye

tirivilegio de Invenção "PROCESSO PARA UNIR, ADESIVARENTE, MATERIAIS POR MS.

tituido por um pol4mero não elastOmero, aptis o que, Igualmente, ca
gitaçio, se adiolona . ao coagulado, uma pequena quantidade de in2 >4s2

;to DE UMA RESINA ARTIFICIAL"
REIVINDICACOEE

1 - Processo para unir, adesivamente, materiais Por meio de Uma reg
Oca artificial, caracterizado pelo fato de que uma mistura, que contém como.
componente essenciais um derivado resinoso de Oxido de etileno de uns fenol,

de um polimero dure que se coagula sare o produto coagulado no yr!, .0
melro estigio, depois se separa a fase aquosa, se lava e seca o

mia

to agindo.
Ponto n 2 1 do total de 5 pontos apresentados.

(11/10 contenha pelo menos, dois grupes de Oxido de etileno de um fenol, que
Contenha pelo menos dois grupos de Oxido de etileno, um solvente no volir .

TERMO N 2 188.722 de 19 de abr4.1 de 196k

til para dito derivado e um agente de endurecimento, cujo conjunto ffi espe
."..hevel e endurecivel à temperatura 'ambiente, 6 interposta entre as superfi.
Cies não-aquecidas a serem unidas, à temperatura aMbiento o deixada induze.

Requerente: CERRE DE RECHERCHES DE PONT-A.MOUSSON - FRANÇA

cer In-situ, à temperatura ambiente..
F inalmente, a depositante reivindica 4 prioridade do correspondente.
pedido depositado na Repartição de Patentes da Surge, em 25 de Outubro de .
1946. sob o n 5 16.536 e 30 de julho de 1947. sob o na'a5.238, respectivamea

Privilégio de Inven0o HIN6TALAÇX0 DE CORRIDA DE UM MUDO"
aESVINDICACSES
. Inatala0C de corrida de um liquido, compreendendo Wi a eat4
1M de corrida, sob presdo de um fluido, do tipo que comporta uma ta.

buladura de vazamento dentro da qual o liquido deve subir aoima do rd
vel que •ele ocupa no interior da caçamba para ser vazado num x(30100,13
te, e um registro de,regulazem da pressão do fluido acima do nível do

te.
Ponto n 2 1 do total de 5 pontos apresentados.
V2RMO 22 132.327 de 5 de setembro de 1961.
Requerente: PRODUTOS QUIMICOS GUARANY S/A - SIO PAULO
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZIDOS EM PULVERIZA.
DOR PARA AGRICULTURA"

liquido na caçamba, caracterizada por compreender uk dispositivo de 41.
comando da dita caçamba de corrida, sendo que este dispositivo (num
. onde, em combinação com esta caçamba a late registro de regulagem ds.
pressào . de fluido: um aparelho de medição da pressão do fluido rednedl
te acima do nível do liquido na caçamba, um regulador de presa°, 11...
• gado a este aparelho de medição e a este registro acioná-lo em Zum*

REIVINDICACOES

1 - Aperfeiçoamentos introduzidos em pulverizador para agri
00iltura, constituindo de um.conv:v.1-isnal ,:ulverizador montado câbre

da pressão medida, um aparelho de pesagem da caçamba, Um apireiho de.
comando externo de aumento de . presão, um aparelho de comblnaltio de •
tarefas de sedição de peso e tarefas ¡e aumento de pressão, ao que%

ia chaseis (1) carac:erilado por ser em forma de'meca co cu,lac entre

estão ligados ,ste aparelo ia ', , e2n-:em isca aparelho de comando emtma

Xidades esto finadas garras (2) articuláveie providas de eacoatos-

no $ estando o dito aparelho de combinaçÃo ligado: p0: sua VOE, 2.0-01
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80 regulador dO prendo para que ale Oontraie a abertura do dito fedo
2ro de regulagem da pressa° do fluido cafurna() doo sinais proveniezi.
aas do dito aparelho de coMbinageo.
'Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do torrespon
Gente pedido depoeitado na Pepartiggo do Patentes da Franga, eia 22 do
abri/ de .1966, ocas) md 58.602 •
Ponto alla 1 do total de 8 pontos apreSentedeSe

sn talango e da garganta estar loaalizada nas proximidades do auporta•
as cabeça,
• Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depe
eitadd ia Africa do sul, em 5 de maio de 1966 e 17 de agasto de 1966,
;oh OS OS. 66/2610 e 66/4911, respectivamente.
Vont° . nia 1 no total da 17 pontos apren edoa.
SI

66.
AilKedorg:
irdffle:4
.
~MS

zwancia

72

Ga

10

frgéd

..":-..s=2;

68

wied

p-

22

14

TERMO NO 188.129 do 29 da marco do 1957./
Requerente: PADISOHE AMILIN- .EG SODA-TABRIE AnIENGESELDSCHAFT4E2
DIANHA./

a'

•

.

SERMO 11 2 .188.897 de 26 de abril de 1967
equerente: CRYLOR . . . FRANÇA
Privilegio de Invenç go "APERFEIÇOAMENTO NO PROCESSO DP OBTENÇXO DE PO
ZIMPROS

1

BUS DWORILONITRILA"

2rivi14gio do InvongEo: .4FERFEIÇoi20 PROCESSO PANA TINGIR cono.1
Rei-vindicacàesi
1. . Apor2oiçoamsnto cm processo para tingir couros
Com proparagZos aquosas da pigmentos, caracterizado pelo fato de/
se aplicarem tais preparao g es pigmentares que contem, Como coidi
aos do proteç'do, polímeros ou copolimoros hidrossoblvois da amido,/
do ácido acrilico e/ou copoldmeros hidrossoldvels da amida do Aci.
do acrílico o/ou amida do doido ietacrilico./
Ponto 112 1 do total de 2 pontos aprenstadosj

REIVINDICAONES

E . Aperfeiçoamento no processo de obtengeo ' do ma polímero com:.
tendo ao menos sp% em peso de unidades acrilonitrila e.att 505 em pa
ao de unidades provenientes de ao menos um montmero etilenico copolt
terizilvel, por polimerizagie em meio aquoso, de maneira em si sonhes&
da, num polimérizador de metal ferroso, caracterizado pelo fato que
ga polimerização é efetCada em presença ao ao menos uri eletrodo mergu.
lhado no meio de polimerizago, e ligado el;tricamente massa do pc.
limerizado.r1141camente por um.eirouito exterior o :este melo, sendo o.
eletrodo Constitufdo . de um metal, cujo potencial, no meio de polimert

zação, deve ger positivo com relageo ao metal do polimerizador, e pds
Isso funcionando Como um' Énodó solUvelrdevendo o dito metal que ema
titUi o eletrodo ser suficientemente_eletro p ositivo para poder passar

de 'h. de fevereiro de 1967./
Requerente: °IRA SOCIÉTÉ iNONYME./00/0A./
erivilégio de Inven4o1 PROCESSO BARA'A FABRI CA* mm =mu MS
ANTRAQUINONA.RIDRO.INSOLOVEIS,/
NeivindicacSes./
y Procegeo para a fabricaç g o de Mantes de antraquim
nona hidra-ineoldvele, da fdrmulai
TERMO Ne 186.930

MN 0 OR

SOeN

it

.00'23

)

115 í IHRg

a soluç"o imediatamente apOs o seu depOsito nas paredes do polimerisa
.dor, com . desprendimento gasoso e nào devendo possuir sen g o um grau de
representa um radi.

Oxidação.

co suas disturas, em cuja fármpla .m é i ou 2,

Finalmente, a requerente reivindica a . prioridade corresponden,
te pedido depositado. na Repartição de Patentes da França sob o niime*
X0 60.101, de 3 de maio de, 1966.

cal'arila, que .pode estar substituído, R 1 e E2 representam cada um,
um átomo , de hidrogenia ou um radical alcoila, o qual pode estar eu.

gronto 11 12 1 do total de 4 pontos apresentados.
TERMO N e 189.156 de 4 de maio de 1967...
Requerente: ROTARY PROPILE ANSTALT- Africa do Sul
Privilegio de invenção: " APARELHO APERFEIÇOADO PARA A FABRICAÇXO
ME ARTIGOS TUBULARES ".

R

betitUido, R3 representa um átomo de hitirogenio ou um grupo alcoi
la; um grupo cicloa1coila, um grupo fenalcoila ou um grupo fendia •
oe radicais Rj . e E4 , conjunta
que pode estar substituído,
mente com o átomo de nitrogenio podas formar um anel heterocielicat
e Ri e R 2 representam, cada um, um radical alcolla ou um átomo de
halogeneo ou .iCregenio, caracterizado polo fato de compreender
reação de um composto, da fórmu2ac

REIVINDICAÇOES

n

1- Aparelho aperfeiçoado a fabricação de artigos tubulares, consistindo de uma cabeça formadora, uma garganta anular circundando a cabeça e cujo interior é definifIdo o exterior da referida gar
dente, e meios pare :estirar plsticamee materieJ deforvel de /
1ingote através da gergenta, caracterizado yelo fato da cabeça es-,er/

R, 1TH O
'!
e

OH

B1-1—r--- r" ' (----j—R
1"-

---á 'J

NBR2

---

.1

(902x),

a

(Sec;?.'ro III)
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co. sias misturce, na qual fdr .:,:.ln rapresente um Atuo dó hologe
me;, co,'t uma ou mais.aminse dá 26rm.io. N= 3 2 aia qual E3 e E4 .40.
.^DRO definidos acima./

A depositante r ,lvJ,udica a rrfrridada doe corresponden-

-

tee redidoe, depositados na ReT:',rtiço de Pa';sntss de balça, em 10
da favareiro de 1966 e 28 de desemero de 195, sob osxaas i867/66
N
N
1877/66, rse-1;eetivamonte./

Privil g gio de Uva:a:ião: MOCESSO:PARA-A PARARA& lIZÃ0VO3 CORA:75$ AZO REATIYOS BOLGVEIS 13fiZIA../
ReivindicacSee,/

2 xrocasso pura a ,preparaollo de nOvee oorantee
reatince sadvele wo a sun da fdrmulat
X
X

3 X
Nbc.c

1

ç-8

OH

R

em que E 4 um radical aromático carhonclelico eive:lente, cada à 8
um radical divalente benzene ou maftaleno contendo eubstituintes

186.532 de' 26 de Jansirc de

Requerente: TEZ ETOLLE CORPORATIU

M

A'N.N - CmC,

5-O C

Ponto 1111 1 do total de 14 pontoo Lpl.esentedos./
TERMO N2

like0

M.U.A-

chapa cie metal plana, caracterizado por incluir os estagies de (a) +

ceda X é um grupo metila, nerboxila mu oarbo-alooxi d.oiri0r, cada
R é hidrogênio ou grupo alquila inferior, cada Y é t/oro ou bromo,
e cada Z 6 cloro ou bromo, Dulia grupo omino /menino substitui:1Q/
ou grupo alcoxi, e complexos lel de vobro de teia corantes, par.E2.
terzsdo pelo fato de compreender e reaçJíto de mm COMD0#14) da f6r

Assentamento de uma alongada tira de metal, dl ponto do fila° mais

mui a:

Privil5zio 'do invenção "-PROCESSO E APARULHO PARA SEGURAR UM TURO NETÁ
LIGO OU . CONGUERES A UMA CHAPA LE.METAL PLANA"

mIvINDIcAow
1 - Processo pare ~irar um tubo metálico ou congeneres a uma -

X

baixo do que a referida chapa e o tubo ou co,,, enere, sabre a referida
chapa de metal ao longo da localiração onde o referido tubo deve ser-

=N

seguro,3 (bk) amaantemento 'do ;referido tubo ou cong;nere em ptsição nalocalização onde o mesmo deve ser seguro, em contato com a referida .
tira; Xe) eÁrto por :grampos da referida chapa i sabre substancialmente tOla a sua área que não é ocupada pelo referido tubo ou congánere,
Sob uma preasãowlfereso4 '(d) enstentacio:davelaciio posicional entre
o referido membro. Chapa tira enquanto se bmerce xontinuamente prez

1=
N

oH

e

B\C =
OH

A - N-N - C = C /

OH

N = N - - Nli
2

em que A, E, R e X eito como acima definidos, ou iam complexo de ca. •
bre ' de um tal composto, coa ume e-triazina da fórmula;

são sahres.Lsoferldo me.broz;e simulÁnaac aquecimento do nonjunto -de
tubo ca monge:11er*, ohmewko tira una temperatura a-ima do ponto de fusão da referida tira mas abaixo do ponto de fusão da referida chupa
e do referido tubo ou congánare; m (e) esfriamento do referido coajun

;

to a uma_temperetura selativementeftlte,nbaixo da temperatura de solidificação da referida tira ata que a tira tenha se so .lidicadwe o referido-tubo ou congenerea ,fleJa seguro; .referida chapa.

em ou. Y e.Z aio COM* supra dafinidea.,

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dy
pcsl-tado ma 'Repartio.ão de Potente-do s Estados Unidos da Amrica em -

TERMO N5 180.737 de 24

28

do janeiro de 1966, sob n 5 523.619.
Ponto n 2 1 do total de 10 pontos apresentados.'

/

10-

FUNDIÇÃO, CONTENDO OS MESMOS"
V'

1

- Wiza
km°

Requarente4 AWLAND OIL, 1NC Privilegio de invengão."PROCESSO PARA MODIFICAR AGENTES AGLUTINANTES
UTEIS EM AREIAS DE FUNDIÇÃO E APERFEIÇOADAS COMF;OSIOES DE AREIA DE

__12

.4

1Ponto ao 1 do total de _3 2pentoe apresenta:3.08V
de Junho de 1966

Na* 186.638 *e 31 de Jáneiro. 'àe
1,967

Requerente: CASÇADURA'INDÚSTRIALS MERCANTIL LTDA. . 810 PAULO
!Privil;lia de Invenção "PROCESSO DE liECUPER410 'DE SUPERkCIES MEU.
LIGAS DESGASTADAS"
REIVINDICACGES

a PrOCCW90 de recuperacio de superfícies mntelicas dosgastadaS

nar tiCal~ ra6 Oallade:$1:PerRae. condicRes em que o desgaste
trepam:a o .lamate mecoperevfb pela cromagem dura,,oaremberisado por
compreender'inlciolmente . a -opa-mijo de 'aporias* da superfície metí
Uca. desgostada,. 'tornando-almdfOrme que'4; /Oito:por processo mecenico
conveniente, tal noto torneamento da peça, seguindo-Se pela aplicação
de uma mamada Inte readgrlátparosa,meteloa, ou no wetelica, aplica

çÃo esta qual/odore marvor"proc,asso termino a leto,-coM temperaturaate 70 0 adien un. Mtmilor, * cOmpletando,se-pala aplicação de mma fina
Camada de cromo, que poder e ifidar de 0,01iale:"3 mm atreves da croma
• gem dura.por eletro-deposição, com temperatura ate 70 0 cdm ligação fim
Mo e definitiva das duas camadas sobrepostas, isto 4, a camada poro.
pa acima referida a este Ultima de cromo.
l'onto único apresentado.

REIVINDICACOES

1 - Processo para modificar agentes aglutinantes,, aeiS et areias'
de fundição, a base de .resinys de fenol-formaldeido . , ureia, melamina
-, Mu de álcool furfurilico-formaldaido e de suas misturas, caracted
xado pelo fato de compreender o tratamento dessas resinas com uma qUan
tidade na escala 4e:0,1 a 3%, em p;so de um composto reativo de suano da fOrmula geral:
r OR
R' - Si - OR
OR
em cuja fOrmula R', 4 um grupo alifatico inferior que e reagível com os
grupos reativos da resina e R 4 um grupo alquila inferior ou um grupo

alcoxi inferior-alquila inferior, a uma temperatura pouco elevada?
O requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido do
positado na.Repartição de Patentes da Alemanha em . 26 de junho de 1965
sob n o 56.485 VIa/310.
Ponto n 2 1 do total de 3 pontos apresentados.
TERMO Na 175.183 de 15 de setembro de 1965
Requerente: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY PrivilOgio.de Invenção "UM PIO ENVOLVIDO ou ENCAPDO . N PROCESSO A
R4LHAGEM DE FALSA TORÇÃO PARA PRODUZIR O MESMO"
REIVINPICACOES

12t11-0 54 181.146 de 8 de julho de 2566./

li:r,pm fio er.velvidd ou encapado, caracterizado por,cotpreender

equeren-;s: IM?&aAL CHEM:LU INDUSTRIES

um nx:cleo, constituído de, pelo menos, dois elementos de núcleo Int*

Quinta-feira 17,
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greis ,:ontfnuos de fibras texçeis descontinuas, estando as fibras SM,

Ammickaiga

.perficiais firmemente torcidas em volta do nticleo relativamente reta
e mentidas conjuntamente l como um feixe compacto, pelos enVoldrIOS.
Superficiais.

. Banho d. cal
$

é

para a nitruraçeo

Sódio, Caracterizado pelo

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido er
depoistado ha Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America.

em 17 de setembro de 1964, sob n 2 397.139

go potássio

tato

ou.

de

uma proporgeo de sOdlt

de apresentar

potássio (calculada sebre o metal

o

de a;e e fano hndido $ gaa

compOe substancialMente da ciamt p s og cianetos

puro) de 90%, em peso, dei potásdam

50%, , em peso , de seio ate 65%, em

peCo )

pateado e W%, ciado

de

de sódio'.

Ponto ne 1 do total de 9 pontos apresentados.

Finalmente, a depos:.tanto reivindica a.Pr1Q1dada.40.
dente pedido depositadp na Rej?art100 de Patentes

1964, sob

de abril de

Perreopopia

da Alemanha, em 12i

o n2 D 44 157 Vib/48,11'

Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentado..
EPEWENCIA PA EsPESSin, 013 7011450E GIC"ÇÃO
NATUREZA PO 740 EI4 POTAssIODO BAVS0
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TERmO NÉ 173.285 de 17 de aetemro de 1965./

'9F1-04140-0

11H
3o

o

Requerente; HEROULES POWDER COMPANY./E.U.A./

MMIMERMIK

erj
l illairellerl
lk lei

SO

:g

O

50013

POTA5510

Privilégio de Invenção: UM PROCESSO PARA PREPARAR NOVAS FIBRAS BIASTOMERICAS, FORMADAS DE UM COPOL/MERO VULCANIZADO DE EPI-RA

TERMO No 160.846 de 14 de julho de 1964

IOIDR1NA COM EPOYIDOS ETILENICAMENTÉ INSATURADOS./'

Requerente! MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA .- RORTO
ORE.

ReivindicaçZes./
1 - Processo para preparar novas 'fibras elastoméri.

Privilegio de Invenqio

REI VINDICACOES

ema, caracterizado pelo fato de que um copolimero amorfo alinde,'

1 - Bemba de NE-3 forjada e soldada, caracterizada pelo fato do

de uma epi-haloidrina com um 'ep6xido etilenicamente insaturad0
4 composto com uma , composiollo de cura com enxOfre, uma soluçãO

"Bompa DE NR-3 FORJADA E SOLDADA"

que o arcaUouço principal da bomba, formada cor um corpo ci./Adrice'.

do copoliaero composto, em um diluente liquido inerte, 4 fiada

externo,.um anel de encaixe para calota, uma calota, um porta-gaxetft

rara dar Ual, filamento, e o filamento 4 aquecido a uma temperatu.

disposto assimetricamente na referida calota, um flange perfurado,P4O

pai entre 70

e

20oaC, o copolimero de epi-haloidrina sendo um

pope.

lidter linear que tem uma viscosidade especifica reduzida de

lo menos 0,5, quando medida como uma solução a 0,1% em alfa-c10..

ra fixação reMovivel da tampa de vedação, tubos de entrada e , saida O
pes ou sapatas de apoio e uma chapa , de . base para 6 referido arcaboUp
constituido de partes em ferro forjado ou datido_as quais são sag
dadas entre si de modo a formarem uma peça . inteirioa, e sendo o ree,

xo-nafteleno a 10050, amuo pelo menos 20%, e m P ago
' do od"
dados repetida* derivadas do epi-haloidrine • pelo menos 0,5%

Xid6.arcabouço,ou corpo . de 1)ombe submetido, posteriormente,.kr0004

em pe;bo,

mento, para eliminação das tendões oriundas da soldagem elítrica

de suas unidades repetidae derivadas do ep6xido atile.*

'sicamente ineatUradod
'

Ponto n 5 1 do total d. 2 pon:es apre sentados.

• Ponto no 1 . do total; de 3 pontoe apreaentadOe./
po

das

Partea,_

165:331 de 15 de dezembro de 1964,

.

es)

Requerente: THE DOM CHEM/CAL - COMPANY -X.U.A.

Privilegio de Invenção' "APERFEIÇOAMENTO SM UM PROCESSO PÁRA PREPARAR
11MA ESFUMA DE UTE SINIgTICO"
REIVIRDIDACDOS
/ - Aperfeiçoamento em Um processo para preparar UMA eSpUlla
látex sintetico,e6lida,caracterizado
uma dispeoado apoia de

um poltmero

por compreender:

reagente,

(2)

misturar is

osual tem uma plural/

dide de ge ppos aubabituintew'reagentes, pendentes,

com cerca

f4 cerca de 100%, baseado c8bre o peso do dito polimero, de,
nos, um material 00-reagente

no e

que tem, pelo meei, um Momo de cotem

que tem pelo menos, dolo gsupoa enbelltudntes ressentes,

tes, que

do

co-reagentes

com os grupos

te, (R) espumar a resultante mistura
puma e ,

(4) ousar e secar

Ponto n o

1

Requerente:

reagentes no

(5)

solidificar

penem

polfmero mana
a resultante 411

a es puma solidificada em gel,

WBBNO ' E S 14h.415 de

7

de noveMbro da 1962.

:dequerentet-ÁLLOYS RASEAROR

&.7:ANUFACTURING CORPORATION - E.We

Privilegio da Invenção "PROCESSO APERFEIÇOAD O

do total de 22 pontos apresentados.

167.302 - de

Na

de ao

piora

amou

18 de fevereiro de

OOLD. VND

POS METÁLIC OS POROSOS,

7.965

OILEBR-UMEIDUNSTALT VOAMO RUMAR.

Po

APARELH E.

POROSO ObIDO io.mo ISESMO,"="
MTVInICAo0ES

'Rambla
ivilio

ble~

40.2fifflemero %MOO Dl Oàí NOA

A 1448~0

al 40 MOO

PARA eABRICAÇN AZ RB

PARA EXECUTAR 0 MESMO HZM COMO CCR=

1 e: PSRCeese aperto ).10050

para a . fabricejt o me corpos metelICO:
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Isto a,formação,de uma estrutura 0.nterizada, caracteri.
mistura de, pelo menos, de
g ad o !ielo fsto de compreender as fases de
Is p6s meteli:cOs elii• erentes, aquecimento da mistura atC formar um .
eonotituinte de baixo ponto de fusât p ra prover uma ação de fluxo.
e wr ,tinuand o a aquecer a mistura ate a fase liquida retornar a uma.
i"ese scilids,sando c aquecimento no estado stilldo mantido até se "t
.
-•
sinterigséo.
t g ar
Finalmente, a depostant é relvinr'-Ca a . prloridade , do correspondente pedidb deositadc na Repartição dç Patentes doa Estados UnVos
de Norte em 7 de novembro de 1961, sob . 0 n Q 150.8k_6.
de
n ç 1 do totaL de 18 pontos aprase,tados.

Juitte0

cie 1971

igfass de :4~ ataZWide aega timedMie ta einaL rjpe
dia a volteaste teime da volRemsea'do oegmeuto do dito oft-

maaterbblee, sacasenade pelos &aos grupos de o8Sig4 asg
smlaio l , nae az Evaiai:toare menor que ri teocoIros meios
•
acoplados aos Siton p/:ideiem' maios respendedoes me is nl.
do
dito
grupo
de
coseriamos de pesos .menos eigaiiicativoa
digo acumutade para produzir um segundo sidell'Oe inalou uposiorto ao longo do UM , nwseats indi.caea pCo dita pri"
ro nG1, andu r á um integro menor q^as n, e vertes meiosacoplados nos ditos primeicoa meio*, cm ditos seguindos mea ditos terceiros meios respondedores aos dites 1~6.
a canhoto do alseram de pese ma4*Xa sinal e peio menos
puas produ,
eigeific !:,tivo de W.to grupo de oéSial aeumn4do
infesior
da
valor
zit uma Priaaíra velt2Rem zSen+c.oze Uto
voltagem do dito segmen'âo SniPeads Ideie dite /Pèstaie,o
puaresponder, no dito pPiteeiP g eine; a dito eeimio ninei.
vai/produzir uma segunda vatageaCcorrespeadeni0 a ajte
oh indicada pelo dtts segundo 9i£61, e ama somar se di,"
tas primeilW e ' segundes voltagens para prada gig eat
gruposde oédipo acusSmt.
gem de e g ida revesentadt paia dito
do,
Estvándica-st a p~dade do otirrespondente
4n,SR ag da
,)edido depositado na Pranla, ab *Hg SY
tembro de 196&. 2oate mu 1 no totat de 10 p~os apepsaitadoi

196g
TUIM Ma , 136.573 'de 21 do feSereiro de

6.0-L

Requerente s T0R46Tac MIL mORPORArION AgeMpes,
de Inv.:146 "10T0 ritOCWO PARA PRoDUYta UMA MOIRA PARA
' Privi14 gi0
CONCUTO ARmADO"

yeavuciocOss
produzir ••• armadura para cancrato:arm&.
1 7 NOvo processo para .
do caracterizado por consistir em:laminar uank barra'no : eatado no to&
aso_r.unUdo erMoiliaado.,em.coqUiiIhas iem:eapote
cicie a partir de üm
•0 sem carga exotérmicas, dito eço . consintindefi e 0,29 a 0,50% •m.cat

9240
itk

ferro • impurezas,
bano 0,35 a 1,00% de mangen;s e o restahte sendo
juntamente oom qualquer constituinte de lirsem . quantidade oothecide,
torcida teàdo eleVeVies que divergem da diregio do.

a dita:barra não ,
Priteml'uma'ar;;
eixo da mesma, e torcer a frie a dita barra para dar
L go ming,
ta
limite
de
escpatientoM
.
tendo
madura par concreto armed0
mo, 50,kg/mJ ume'resistenóia.‘ ruptare.00,./ui,M4li504 §O.Xtiajr-uma,
. mia racho
elongagiSo d 19 de 1:10_41141MP 8% Juane.. capocidodo do fluía
seja'O'da
auperilciai g . de 18.0.p.m.Orno,ge Inumandril cujo diimetgo
tro doda tarra.em úta49,torc3d0,,
Pinglrnante, u.depositantstrelv1004 A-PrirPt idade.. d 9 PorraaPan
; 22, •
.dents,p0AidodspoSit'sdo majlepargo de Patentes da ketria, em
de fevçreir9,d0 19.-01,,SPUR A 1435/61a
Ponto Unica apresentado. •
2ER1O Na 183,113.. de 22 de lastmalúrto de 1.966.
Mequerentes STANDARD MIE022,10A, S.A.-Guanabara,
Privilé g io de Inve00o; IWECODIFICAIWNIO =NUR A1AL0d100
2A114 1)01T/til".
s ReivindicaoIes
7..Vm decodificadordo.linenr para transformar/
e:gerirmos . em'voltagene,r!,
;p apos de çó 'digos binários de a
no
mesmo
tendo
Um
trupo de °Mv no linear na
mrdeentad as
caracteristico
seaZaa
da 'voltagem formado .
entrada ve;.0
de uma pluralidade de segmentes do Untas retas sucessivos
. ee prolongando de.
,Cada =tendo uma ineiinao difirente.e
para =mar su./
gem,
-um .Yalliinferior diferente da volta
perior.diferente da watagem rAmpreendendovprimeiros meto!
Um dos ditos grupos de.
'Tara acumular os slgarisMos ia
aegundos meios scoplodes no,:, ditos primeiroo meiosva
re^:on:edore r,, nos' x-almariemos mais significativos de

9K0

g',91# • F‘

1R

Ir( 04)

Fig4

FI,0

A341(9
^WKO Xe 21.703 de 29 ft 41111(* de 1906
nequarente: OSA VISOU ~là luzioNao iNeedIRIA APPLICAZWES
VIZCOOA 3.7,11, . ITALIA
Privilé g io de InvenoSot "MORMO R JUNO PARA 11RODUOR eaga
rus NZOhtmus N ~RA N'AUTISOXIM APPARENUADA asauagoW
',r:ursnalcultsaa

Drotesso,Pare prodemir tutorai nWo-tecitlet, tal Gdae
tens, Xelim* semelhantes ama filamento; ou , ,rtiaiel mak
~coei earaeterieúdo pelo fato de que uma platrolidadadt 211,11eM•
,

1 •

tos on.fice coadama 6 tateada a mamar, cama madtete Ge ;me.
inieme aUstanoled, soplinieviidadei e estreita ad¡soliteita l sento Gee
Posta. uma sob dm ene' erayamento =Omito eu ode wit.eles fileinalffles

ou fica Individuais pua Nomear e apagadamato ie =álea% en
geme porpendiCUMee ao ;lano de diepoifigh da 224-84$441 plawaltda
de a fia . de ~orem o aparsoimento de UMA limaildsie de gelbee..
de contato entra filamento *Coe adtaematee, dold; ke y& teadkp
cie az sentido 66 *e der/acare* doa Plante em 4g8 age l'ereetbd 01
referidas ondategZes, sendo os referidos filematee caftes.deitaw
doe sOtre um seio de suporte de modo a temem movinu404 doe
feridos filamentos e fies, que tendas a oo3.ocer,s3 ondidagIee na
Plano de di'sposioão dos referidos testes de •urai* , proporoionseue
espalhamento crescente doe filamentos individunie XPeasiv elleente 81
multAnsamente coa um decréscimo Se Sua PS1001dIde da ~gata um.
•

n•
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reler:Aios .

ng‘r-ai

(c,-..• o iii)

.o

i9

71
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7!C.0 Se,SUpOlva,

IRIDADES DE MANGUEIRAS •DIS

A:;.-SCS,)10 AQLRCEDOR", caracterizadweeson
ccn_dgaiko, numa tnioa peoa, do chuveirinho deaviador4
cpm tais bico cie saída, externe ou interno, para ,i -zto de água, sendo ...

amplitude dne referidas ondulaçOes; e, possivelmente a trMa rei-não

de sua extensão,, e, então a formacio de ume estrdtura reticular em
que os referidos filamentos o entrelaçados em. uma-Plu.ralidsde de

una

pontos, onde op onduleçlas respectivas exibem curveturaewerients -

entrada de água inisrli g a-se com as sRidas pana o chuva/

rinho e pare ,

das opostamente.
Reivindica-se a prioridade do correepondate pedido depoei

de sida, controlada atraveede uma- torneira ¡Urja

sino e nota. o parcialmente perfurado longitudinalmente e pomeni
ou mais furos laterais que , conforme o acionamento da manopla, colar-

tado na Itália, eM 28 de julho de 1965, wob O 7536.
Tonto n e 1 do total de 23 p ontos apresentudoe.

cídire

com a salde

Ponto

. para ochaveirinLo ou com a más. Pa r a e Jate.

apresentado .

tERMO N b 182.073 de 12 de agásto de 1966.
Requerente: TER FIRESTONE TIRE a ' RUBEER COMPANY- E.ü.A
Privilégio oe invehção: " MATERIAL POLIItERICO MISTURADO FUNDIDO"
REIVINDICAÇOES

T- Material polimérico misturado fundido, caracteriacu
pelo feto de conpreender, pelo menos, 60% por peso no esregado de um/
nylon formador de fibra e/ou um poliéster formador de fibra, linear,/
de dm ácido benzeno-dicarboxílico, uma porção e ficas até 2%, por peso, de ume , diemi q a termicamente e,tável; Cb200E , a qual E relativa-/
mente incomparável com o dito najlon e/bu poUester, tendo a referidk
diamide a fórmula

ri

RO

OE
R 2 -c

-m-/-8- c

_

9

3

01.0

R, 0
I,

TERMO Na 175.56 de 14 de dezembro de 1965

On

Requerente: INDUSTRIAL WVEIS ESPLUDIDOS LTDA. ., Wpg adomo
Aod;lo Industrial "NOVO TIPO DE MÓVEL CONJUGADO"
-

— — C Ri— C n N

12 W

Aos qx.ais Te l - é um grupo alcoIeno de 2 a 12 átomos de carbono, R 2 e

1(3

myy

WVINDICACUS

são• grupos alboila, aralcolle ou alieiálicos livres de ineturação eti/

- "NOVO TIPO DE MOVRL CONJUGADO", caracterizado pelo fdto de ,t

lencim substancial e contendo de 2 a 30 á'tomos de carbono, e R4 e 1( 5 /
o restante do .reão hicirogenio, /utile ou sal idánticos a R 2 ou 1( 3 ,

em um só móvel reun1rea-se tecnica e funcionalmente, uma mesa Tetra til. uca cama escamoteavel e uma estante desmoritktuw

ferido Material polimérico misturado fundido, compreendendo um material

Ponto ri 0 1 do total de L pontos apresentados. .

molimérico compatível com o dito nylon e/ou poliéster.
-Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depc,,
sitedo nos E.U.A. em 27 de agosto de 1965,sob o n b 483.318.
Tonto n 2 -1 no total de 6 pontos apresentados.

...zammelezzo=st=eme~o

TERMO N o 175.504 de 11 de novembro de 1965

Requerente: PEç'AS MUVILOP DE PARA-BRIZA,S LTDA. - SÃO PAULO
Privilegio de Invenção "ORIGINAL DISPOSITIVO -.'ARA LIMPADOR DE PARABRI
ZAS"
BEIVINDICACOES
-

"ORIGINAL DISPOSITIVO PARA LIMPADOR DE PARADRIZAS', RUO . 00

de uma engrena gem (1) ma
ao
eixo (R) de sarda 40
tálica ou de metal sintático Que 4 acoplado
Motor sendo a essa engrenagem acoplado un,i tirante demo 4enteaft
que ocorre dentro de um tubo (4) indo SC comunicar COM DER muda.
engrenagem (5) acoplada ao eixo. do segundo limpador de parabrizas (6)
Ponto ri Q 1 do total de 2. pontos apresentados,
caracteriza essencialmente por se constituir .

OnnY

1

dO 30 10/7aútro do 19'65,f
ARMO 1r3C4
Na
EU:arou:e: WADITA fità. ZLE120-11i1NWRIA,P*02R304
/agivilietc de írlvonOlor FTOVA MM BA CON E AWMPlaremb

ReivInualOorif
mavatagpeisara 00ZD do 22elidSlle6der, TEO•
.véstayare.prop orelemmrporiedterzedasto ecrtra ?wenn
Yall ao cW or ileaoterleadal g eo ítto de, aand0 201,taânteidam
mato GmHarítaial /Cdstdeo Cleslire, empreender= corro C41
.'ato egindeleo, provido domam, efelvde gelg nolue Smeltrafi 2
da 21nn espeecures e nitradas oíronn gerenoldamAntO ZR,

-

TERMD I-, 175.565 de

8 de dezembro. de 1965

Requerdnte: FRANCISCO DANHOS - SÃO PAULO

RE0I$T50
Privilegio de Invencão "APERPUIÇOAMSNTO$ INTRUU2IDO9
APAREI:NO
AQUECEDOR"
-VIADOR PARA EXTREM7DADE5 DE MANGUEIRAS DE
3ET.VINDICAa34'

1 "APEREI.;CAN:OS INTRODJZIDOS iM

RESISTRO DESVIADOR

',arte externa da gole, 5$128nolos datas CO2 O. Oleiro (MIMO
Idgelkaaente mz%or ute o diluteo Intuo do ' croo do adwalfanoodor o que ee destino./
.
:Ponto 112 2. do total 43 3 3?ontoz egezeraMO2,/

Junho de 1971
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FIG. 1

se

33

C1,1" Is
'

~omgg%
0"Z=.4.."~",:=24

TERMO Ne 175.673 de 15 de desembro de 1965

270.1

Requerente: GLORIA VEIGA WILMER - GUANABARA
Privilegio de Invenção "UM NOVO FRASCO ESPAROIDOR PARA LNUIDON'
RSIVINDICAÇOE S

-

. 1 - " UM NOVO FRASCO ASPARC:DOR PARA LIQuiDos", caracterizado 2.
ZO fato de se apresentar por paredes de relativa flexibilidade, sendo
nue no interior do seu gargalo acha-se hermeticamente encaixado um
bocal cilindrico bloqueado contra a b6" -a'do dito gargale, através de
Uma flane perimetral, acima daqual o dito bocal e dimensionalmente 0Streitado em um dos sentidos, sw)eriormente chant eacb, fechadO.
.Ponto nfl 1 do total de

5

pontos apresentados..

TIIRMO Ne 175.279 de 29 de novembro de 19654/
Requerente: MOBILIA MERIDIONAL LTDA./SIO PAULO./
rrivildgic de Xnvenollo: NOVAS DISPOSIOES CONSTRUIU, 3K SAIE

nsli

OCOS./
Reivindica,/
1 . Novas diaposie8es construtivas em painita hes

confeccionados em madeiro, compreendendo quadros, moldura; Wa
entarugamentos revestidos por ambas as faces por pisoas demo ie
duzida espessura de madeira, fibra ou outro meteria comvolose
te, caracterizadas pelo fato de que nos compartimentos aula /
constituídos se encontrarem dispostos segmentos tubular:Me doam
Teccionados de finos laminados de madeira, os Taata se ~pau
ciem reciprocamente, enquanto. que os topos se aprImeataa
contes lu faces internas das placas que revestem Os pai:leio,"
Tonto mel do total de 2 pontos apreseAtMid

(
PA'.

r/O4VRIP
1
20M0 N e 165.267 de 14 de dezembro de 1964./Requerente: VIDROS CORNING BRASIL S/A./S10 PAULO./
Trivilógio de Invenclio:CONJUNTó DE VÁLVULA./
19.21alieSsãO2/

Conjunto.de :válvula compreendendo uma caixa, um buo dentro .da Caixa deslocdvel em movimento alternativo em um ei..
2e que passa atravóa da caixa, Um- dispoeitivo pera deslocar dl:to
eixo em movimento alternativo, uma cobertura et forma de fole eu/eivando o eixo e tendo Uma extremidade prosa em relacIto b. cilada

MESMO 11 2 161.643 de 10 de ag8sto de 1964,
Requerente: STUDIENMELLSCHAPT MORIM

Caixa e a outra móvel em relatído ao bujão, compreendendo dita
e0bertura pelo menos duaidobrat suetentadao por um anel envolvem.
eo dito:tixo, caracterizado polo kato.de o,referido eixo compreender Uma sórie de' partes cilindricaa em degráus de diâmetrot va.

Privilegio

MI4Veis e dispOttae em relaído teleacipica e.tendo cada degráu um
enel.aesociamo desliskvel abra si perda rido deslisável ',Obre a
yarte em degrdu adjacente de diemetro maior, e pelo fato da dada,!
Abel ser preeo Is junello ehtre dobres adjacentes da cobertura./
Reivindica-se a prioridade dó pedido correspondente de-

a.

Alemeaka.

invengio: " PROCESSO PARA ) oxigIo

DO miwo 1%-.1115U

pEIVINDIOAÇOES

1-Processo para a obtenglOkAde ~atoo do Woo Ptsul- Me-X da fdrmala geral (I)
-111 53 114
X,Me C - C - C - R o
2

'(M)

positado na Repartiele da Patentes doa Nstradoe Unidos da América,
NI 23

de dezembro de 1963, sob ne 332.417./
Ponto nal do total de 4 pontoe apreaentadós,

onde Me representa um metdl de transiçiço do IV..VIII.sub grapo do sia
tema periddico, X um radical
sendo mi- R .2 a 4 e

E,

anianico, m

e n rillmeros inteiros de 1 a/

.a R, , Aue podem ser ;:guae.

01!. WO:•niten
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'DIÁRIO OFICIAL

hidroginio, alcolla, cicloalcolla, araloolla.ou (trila, podando oe radicais R I reap.

Ra

e os radicaisR * reep. R 5 formar um aistamm de / /

anel olefínico não saturado, caracterizado pelo fato de se_reagirem//

(Secão

)

do material

J'unlio de 1971 3091,

no forno

para extração doa ditos gases e vaporas

ip

num molde frio disposto adjacentemente h extremidade da deacat
ga

da

referido recipiente, melew portadores t.elna.ilmiãa de ma..

.compostos de p/alila dos metais de tranaição do IV.-VIII.aub grupa do

tal fundido a partir ia referido recipiente conduzindo-o até/

sistema Derlodico áà fórmula geral (II).

uma extremidade superior aberta do citado :salda, emalo* apli
°adores de calor h superfície superior da material na dite mol
de em quantidade suficiente para:manter um.batha do mamo . II&
tal fundido por cima da material solidificam% -se me interior/
do referido molde./
A requerente reivindica a prioridade da correeponden.

onde Me e 2 1 a 2 5 poneuem os valores acima citadoe a 1 e um número ir
teiro de 1 a 4 , ou complexos destes metais da transição, que possuem

te podido depositado na Repartição de Patentes. dos Ratado, Uni

sómente poliolefinaa . ligadaa a eles, Com compostos ficidoe do tipo IDE.

doa da América, em 30 do março de 1963, sob n e 183.841,/

Reivindica-se a prioridade da correspondente pedido de

Ponto ne 1 da total de 19 pontos apresentados./

positado na Alemanha, em 10 de agasto de 1963,8olro n 2 St 20 974 IVb/
12o.

Ponto n 5 1 no total de 4 pontas' apresentados.

TERMO 2 5

173.437 de 3 de setembro de 1965.

Requerente: GRÁFICOS BRUNNER LTDA. - Sla PAULO
vrivilegio de Invenção"UM CALENDÁRLO"
REIVINDICACDRS

1 - "UM CALENDÁRIO", caractax1~-ma gale fato de

na face diantei
rt de uma Ultima.fOlha,posteriordo mamo, ter centrado por rebite ou
outro meio, um disco giratária b. em unja parte frontal d SSC barda ter
gravado ou impresso os trintiaa um diao 40 más, ene amestadebordodo disco hgsarilhados.para. ação digitalç ditiaresta serrilhadt dobordo pode projetar-se por pequena extensão para fora dos laterais,

TERMO 25 165.601 . de 2. de dezembro. de 1954

dp calendário; par seu talrnn, cacada uma dam fá/hae entque. estão impressos os dias dos meses do ano, h g aberturas coincidentes entre si

PAULO

pelas quais se visualiza um dos dias da mas, impresso no disco.

Privilégio de Invenção "NOVO TIPO DE GANCHO DE CORTINA E CORRELATOS"

Requerente: INJETOPL'eSTIC INWCSTRIA COYdx..ZO DE PLí111'C0S LTDA.-SIO

Vento n 5 1 do total data pontos,apreeentados.

Fie.t

,REIVINDICAMES

1 - "NOVO TIPO. DE:GANCHC DE CORTI2LE

colasuroc. ,

em que o seu

corpo possui parado laminmr ContaproFfada curvatura para se enganchar
e'deslizar em suporte tubular, bem assim gancha inferior em que se PM
de a cortina e caracteriza-se pala !ata danatÉrço inferior da face .
dianteira ‘ dadita gancha havarumpl~ . saliento, em que está inocrporado projeção perpendicular, emponta da seta, calque se , encaixa na
ornamento, tal comaummilar cari rasnoctivas , fátlas, um peixe-estiliza
do ou outras motivas ornamentnf.p o
da,

cais lua ,

friso

tazta,W).

cozam

da gancho temperada achata-

modismo.: perifá'rice.,

" Ponto n 5 1 do total de 2-pantos apresentadas.

a

5

TERMO Ne 148.074 de 29 de março de 1.951.,
Requerentes: Al-n. REDUCTION COY2121, INCORPORATED./F.r.h.,
Privildgio de anvençãot FORNO DE ALTO VÁCUO./
Reivindioaçiew.,

1

Um . flamcs &vilota aperfeiçoada. caracterizado por

compreender umrecipienta adaptado,para receber e material fan
dito, Drimsiraa meiam da armeolmasts par efeito de bombardea motaqua bombardeiem e fundem *meteria/ .ande alimentado a través da ume extremidade da cerrem:mente do recipiente, uma
quantidade de meiom pare . aqueelmante adicione1 por tombardea -

e dito recipiente
ao longo da ertensão longitudinal do. mamo Dura aquecer a par-

mento que dirigem feixes de partícula* sabre

te superior do referido material fundido contido no recipiente
para menta-ia enatado líquido adicionando calar ae referido/.
•m'coneequancia do que e meame ' mteria/ flui ao lon
gó do recipiente enquanto •menaç'ees gasosas ou vaporam erigi , • ,, _
nem-só-de mesmo; meio. de evacuava*
do volume gasoso em torno

namo Ne 164.524 de '19 oe novembro de 1964,/
Requerente: METAICHGIO,A n2ROARTE LTDA./ESTADO DO RIO GRAND2 LO
SUL./

-

Privilégio de invenção: NOVA DISPOSIÇÃO IN1TU-UIDA EM
DE CEREAIS./

umod

3092 Ouinta-feira 17

(Senf'o III)

Reivinctica-usil
1 - Nova disposiçõo introduzida em secador de as reais:, caracterizada por compreender um transportador vertical/
de caçambas de carga do secador formada por máql .. ' de transpor

te vertical inteiramente metálica, equipada com correis de lona
O caçambas de aço com cap acidade de trsusporte de 6 T/h pra do /

Junho de

1971

Mátodo de fabricação que inclua a etapa de alimentaçU de um de I.
nerte em uma tira de metal dobrado formada de modo a conter um nu .
cleo e a . soldagem deo bordas de tira de metal por meio de um arco t
letrico protegido 1-,or um gás para construir um tubo de ietul que
contém o núcleo;
Reivindica-ee's prioridade do correspondente pedida
citado na Inglaterra sob n 2 28.060 em 20 de julho de 1962.

Cereal e que tem a finalidade de receber o cereal da moega da

dePO4

Ponto n 2 1 do total de 13 pontos apresentado,

Car g a e transportá-la até ao alimenta ,lor do secador./
- Ponto n 5 1 do total de 3 pontos ap._

TERMO NO 164.602 de 20 de novembro de 19E4.,
Requerente: FRANCISCO ZEFERINO IPPOLITO LAM3ERT ./84 PAULO./
Privilégio de. Invenção: UM ESPANADOR PORTÁTIL, RETRÁTIL./
Reivindicações./ -

1 - Um novo espanador portátil retrátil, caroote
!izado pela combinação de um espanador prdpriamente dito (com »
junto de penas, fios de lã, ou outro material eucetível de res.
lizar o mesmo trabalho), que se retrai ou embute dentro de 120
cabo 6co./
Ponto n 5 1 do total de 4 pontos ceresentadosi

'RABIO Na 164.611 de 24 de : junho de 1964./

Ile quarente: TECNICO MEC1NICiBRISTAN A/A./81O PAUDO./•
•

ivil6gio de Invenção' NOVAS DISPOSIMMONSTUTUAS MnPRADO& DEALS PARA'1,0ObES./
Beivindicac'éea./
Novas diapósiçiiee construtivas ea.sepalha.or (

*5 gie para foges, quese caracterizam essencialmente 13
knr ser

• eapalhader constituiu* Por um disco.trOnco oanick,
provido de
CoontrAnoias laterais regularmente d i ntribnidas • de rusgo
L'1
tereis horizontais:mondo tanto aareentrinoias quanto os rasje
gaites na Inantidade julgada.cOnveniented
Ponto ne'l de teta/ de 2 pontos apresentados./

ri, I

51=0 Ne 150.974 de 22 de julho de 1963.
Privilégio de invençao: 0 APERFEIÇOAMENTO EMPROO/ISSO PARA PAZ/U

TERMO No 161.831 de 17 de agosto de 1964
Requerente: DYMITRI PETROW - SX0 PAULO
Privilégio de Invenção "VISOR DOBRÁVEL, DE IMAGENS, COM EFEITOS ESTE..

POLI-CAPROLAC1AWESPUMAM00.

MEOSCdPICO'

&quarenta: 0 E.I.DU BONT DE NEmourts AND COMPANY -E.U.A..

DEIVIND/CAODEs

muma4o,

REIVINDICACCE4

2- Aperfeiçoamento em processo para fazer pf\i-caprolectam
midiante aqueoimento de coprolactam na presença de un uts.

2Azatior do um sal de base lactUica e de um coosiulleador, bem com de
72: agente soprador ou expaneor, caracterizado pelo fato de se tfeuar/
O nueoimento

da mistura a base de épsilon-caprolac> em preselça de

UM atida alilica como soprador.
Ponto ne 1 no total de 14 pontos apresentadoe.
Q27áWO 112 150.935 de 19 de julho de 1953. •
Eequerente: STANDARD ELECTRIOA
TrIvildsio de

. GUANABARA.

Invenídot. ',CABOS ELÉTRICOS,'
REIVINDICACDE8

2. . cssce 'eietrícoe'clétricos caracterizado neste por uM

1, VISOR DOBRÁVEL, DE IMAGENS, COM EFEITOS ESTEREOSC6PICOS,
racterizado por compreender uma base laminar de papelão, cartolina ou
cong;nere, compreendendo " I res superficies separadas por duas zonas
transversais vincadas, sendo que uma das extremidades desta base 4 .

•

mais Cilada, passível de encaixar-se em rasgo praticado na superfíct
4 oposta, permitindo o fechamento do conjunto,1 maneira do envelope»
Ponto n 5 1 do total de 3 pontos apresentados.

TERMO Na /62.015 de 24 de agasto de 1964
Requerente: MECÂNICA ESFERA LTDA. - SÃO PAULO

]as ou outro processo, .de modo a forrar uma

Privilegio de Invenção "NOVAS DISPOSIÇOES TONSTRUNVAS
EM BRAÇADEIRAS

"NOVAS DISPOsIÇOES CON

unidale resultante apre*w

sentando, na foco de exposisão, znmri!-J diferentes

PARA ARTICULAÇOEs'
1..

Jutüle de 1971 309g
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STRUTIVAS EM rRAÇADEIRAS PARA ARTICU

contrastantes pela.

clIferna da nelagcmv formando elementos geométricos ou figurativas
cue valorizam a mercadoria, seja pelo selecicnamento das parte malhe

-..es d. diversos ceares, seja pelo conjunto estetico final,
Ponto n 5 1 dó total de i p ontos apresentados.

UÇOES", c

aracterizada pelo fato de ser formada por peça em meia-cana
dotada de abas centrais paralelas, com perfuraco, sendo que as boro.
das restantes da peça se apresentam com dobras em "U" voltadas para

ãnterior da mesma.
Ponto n g 1 do total de ' 2 pontos apresentados.

O

c4.1.
3
/
1

±5 '
TERMO N g 161.Ó6o de 22 de julho de

TERMO N 5

136.947

de

/

01/

7 de março de 1962

Requerente: STAMICARBON N.V. . HOLANDA

Requerente: PAULSON COMERCIO E REPRESENTAÇOES LTDA. . GUANABARA

Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA A PREPARAÇXO DE A.

Privilegio de InvengRo "NOVAS DISPOSIÇOES EM PROTEGEDOR DE ROLO DE PA
.PEL HIGIÉNICO"

CROLEINA E METACROLESNA"

.REIvinicAOSs
1 . "NOVAS DISPOSIÇOES EM PROTEbEDOR DE ROLO DE PAPEL HIGIÉNICO"
eis que a capa protegedora acompanha o formato do rolo em semlibircun.

terencia, possuindo , abertura de pasiagem do papel e lâmina ou parte
dentada de corte, caracterizado por compreender dito protegedor "ara
jprolongamento em abas circundantes quadrawlares limitado por- Uma
pestana'na extremidade do ponto de apoio, de dujo protegedor partem..
lateralmente, hastes de fixação com rasgos penetrantes que possiblW
tam o pressionamento para a sua colocaçâot
dinico ponto apresentado.
b)

REIVINDICAÇOES,

1 - Aperfeiçoamento em processo para a preparação de acrolefna ou
metaérolefna que compreende a reação em fase gasosa e á temperatura elevada, de propeno.ou isobUteno, respectivamente com oxigenlo, na presença do
um material catalisador, aperfeiçoamento flato caracterizado pelo fato de
que . o material catalisador compreende uma 'mistura ou misturas e/ou compos.
tos de áridos de antimônio . ° vanádio, ou de exidos de antimônio, vanádio e
resteis°.
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do correspondente

6 de março de •
1961 e 12 de janeiro de 1962, sob os n g s. 262.006 e 273.489, respectivament4
Ponto n2 1 do total de4 pontos apresentados.

pedido depositando na Repartição de Patentes da Holanda, em

TERMO N 2 129.364 de 22 de maio de 1961
Requerente: TER EENDALL COMPANY - 2.U.A

Privilégio de Invenção: "ESTRUTURAS POROSAS PERMEAVEIS AO AR
REIVINDICAOES

1 - Processo de enformar uma estrutura permeavel ao ar, cara!
terizado pelo fato de se deslocar uma solução de não mais do que cei
ca de 25% de Olidos de polímero normalmente saldo, a partir de um
orifirio para lontro de uma corrente de gás turbulenta, tendo uma vj
locidade de, pelo menos, 122 metros por segundo, para formar um bar..
rifo pneumático de porçOes filamentosas finas da dita solução, mande

o peso da dita solução, a medida que deixa o orificio e entra no
corrente de gás, constitui pelo menos 185 do peso da dita corrente .
que

de gás, de secar parcialMente as ditas porçOes para formar partiou..
las pegajosas, enquanto se impelem as mesmas por meio da dita correr
1 - Enceste.
2 • hut•cer
3 • nno es enc•lue ou tinção
2agge ea .22u. papo/
5 - 2.te aatadu
6 ..2.•etana

te de gás para e com fórça contra uma mistura de superfície enforma.
dera, disposta a uma distância.de cerca de 25,4 ate 76,2 cm dos Si.

Dorido da papa

tos orificios, mediante o que as ditas particulas parcialmente seca:

59.487 de 27 de maio de 1964
Ilmverec: -M. PACHECO - RIO GRANDE DO SUL

'TERMO Nc

Privilegio de Invenção 'NOVA ESTRUTURA DE TAPETES

ficam deformadas e para se conformarem minuciosamente aos contornos

e características de superfície da dita matriz ou superfície enfor.
DE

COURO CURTIDO COM

A PELAGEM"
REIVINDICAÇOES

1 - NOVA ESTRUTURA DE TAPETES. DE OJURO CURTIDO COM A PELAM, ca
lacterizada por ser o ta p ete formado por pedaços ou partes recortada
UI Vazadas,

cada

parte de pelagem diferente, reunidas.porCOsturaslea

madora e para coalescerem ou se conglomerarem numa face de contato.
não fibroso, finamente interrompida, aderente 11 dita superfície em.
forawiore

e de co continuar a borrifação para depositar partículas-.

filamentosas adicionais ctre aqu,las já dcpor.ítadas enre a dita et

perficie enformadora para foImar sObre elas uma camada de espessura.

OF;C.,:tr
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Wadvel, apropriada para uso.
Ponto n2 1 do total de d pontos apresentados.

TIRMO 101 166.051 de 5 de :anidro de 1965.
*itinerante: MERCK & CO., INC.,- N.U.d,

kri.;114gie de :nvenciot

.

"PROCESSO PARA PRODUZIR NOVOS ESTERES

E NOVOS

Jua:lo de 1971 .

ti0)

de papal parafinado roforqado, , irpermeevel, earacteristio por se'cOnstl
tuir 'de uma uni .3ede'fornadat e) PPr Um&basm de funda pleno e paredes,:
laterais de pequena altura. li.oirieente ' inclinadaa Para Cia• • para
fora afetando o formato geral de 'um cone truncado com a abertura maiorvoltada para cima e a abertura menor voltada pira baixo, 'constit:aindib
dita abertura menor iontamente coa dita bise de Surdo plano • limite ig
feriar da fama; h) Por'micorpo , aIongado de formata tambem de usa.Cone
trancado do maior altura, Com a abertura maior tamb$ voltada . p'ara 'cima
a abertura voltada para b' aixo e devidamente encaixada na dita base do
fundor plano, contornando..., dito corpo alongado, as paredee laterais, da
fiirma ','e em conjugacio com dita base,e.unidade. de fOrma•prépriamente
dita; e, finalmente, c) por uma cinta de pequena altura, tambem do formato de Um cone truncado, da abertura'másir voltada para cima, a qual .
•cinta cinge Com certa P r. essão'e . aderencia , as paredes da dita baas de .
..fundo plano e as paredes do dito corpo alongado, de modoa fixar.e
rar permanentemente o encaixe e a Junção entre ambas- 'essas paredes.
Ponto n 2 . 1 do total de 2 pontos apresentados.
,
•

r011msmos JEITOS com os mssmosx
meivindicao6..

1-- O prosasse para produzir um éster amega-alquilich
de (A) um oomposto acolhido do grupo de compostos dentro da fdrmula
genérica;

BR3
CRI - (02 )3, - CR
COOK
dom

•

TERMO Nt 162.986 de 29 de setembro de 1964
PAULO
Requerente; CARROS S/A DE MÁQUINAS E MkURIAL EIETRIO0
Privilégio de Invenção: "NOVO DIFUSOR DE AR, APLICADO A MAQUINAS
1/TRICAS ROTATIVAS"

offinede

as qual

3.EIVINDICAC5ES

2. - . Novo difusor da ar, aplicado a máquinas elátricas rotati4

X d um anionte escolhido do grupe que coroai"' de-1
antontside coapostom contendo ma componente 804U
• anteontem de compostos contende um componente 803
.21; .•

sendo escolhido do grupo que consiste de O e 241
caracterizado pela rata de se fazer reagir, num alcanol nono -boldroxilan
do 'Unitário .* em pressnça de tim catalisador acídia°, (á) com um álcool
momo-hidrczilado, alquilioe, priaírio, oca pilo menos 8 átomos de carbin
Mo; sondes dito catalisador acídia° -ia composto escolhido do grupo que n
constate ároompoatos contendo um componente 8031i.
P=ivindica -se a prioridade dozorrespondonte pedido depo
Citado nos 8.8.Á. em 6 de Janeiro de 1964 e 30 de Janeira de 1964,eab o XI' 336031* 341424.
Ponto ne 1 no total de 2 Opontoe apresentgdon.
281180 X* 165.655 de 28 de dezeabro de 1964.
Maquorentee 1923TORP 10:-8ndoia.
bis-11410 de Invengaw ndOORSOL: PARA PRODUZIR =COUR*

Tas, caracterizado por compreender essencialmente uma calha prismáti,.
ca, derivada tangencialmente da periferia da tampa ou . carcaça que envolve o ventilador, e prevista ia cada anida de ar da máquina elétrice
rotativa, dita tampa sendo naturalmente dotada de correspondente a .
berturaOu janela. de salda prOpriamente dita.
Ponté n2 ido total de 2 pontos apresentados.
moo.

A
.1_.

7„.
.E.20

NEIVINDICACONS

TERMO W* 161.045 de 22 de julho de 1964
Requerentes TWIE DISC CLUTCR CfmUNT . E.V.A.
Privilégio de Invencãot "JUNTA (UNIVERSAL) CORREDIÇA ANTL.PRICÇIOw

1•2rooesmo para produzir Ciosa= ~uterina, por
00:losar fofaldaido non8a.ro gasoso em oontaolio comum oatallaidor
da tipo de Soldo dá Zemin*
Ponto Me 2, na total de 12 pontoe aireeentadow,

BEIVINDICA00ES

21 16.4142 . de lfde dembre Ahapd4

nous. 9X0 Pala
do Invong&i.hommitwdass-OodttbdIO tad 701201100

14'1010, elift jad20

MITINDIckcem

,1

*

BagniNTI-Y613441çyOLWRIO P.016 ,410041 1retskoalOmeati

Uma junta corredios caracterizado por compreender uma man
ga, um eixo telesoOpicamente montada com elmanga,.11; manga e eixo im•
cluindp . uma variedade de estrias se estendendo radialmente para den.
tro * para fora, respectivamente, aa eatrias de manga incluindo en.
tre elaz uma vieriedede de ranhuras equieepecodee em 'tOrno da zanga e .
ai estriam dollime as estendendo Dar& o interior das' ranhuras. nem n
n

4
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DIÁRIO OFICIAL (Seção 11I)

variedade de nonjuntoe de rolamento NOM fie conduzidos talo eixo GE
xelaçeo de ecaVal g amento ' com:Setrias de eixo celeoionsdas para Unte,
to de elidi° com as estrias de monge adjaoehtee, cada conjunto de 2.0.
lamento Comprendendo uma variedade de 1,32.os ligados para deelocameetj
aimultâneo ao longo doo lado* da estria de eixo associada durante Od
deslocamentos recíprocos da manga e do eixo, e .10 extremidades de e;
cede estS4M de eixo Selecionada senda arrendondadas para facilitar 11'
deoeementi,doe coajuntoe de rolamento.
Reiviadica-ee a prioridade do correspondente pedido depOaiti
da moo X.V.A. ist 13 de fervereis° de 19641 sob na 344.719.
ponto 114 1 de total do I pontos apresentados:

eignitioa um nímero inteiro de 3. a 3 c "haiogineol
significa um radical halogeneo,
et ooluçâo aqueda tendo-se como aditivos suba-te/leias de reação alcalina.
ft outros agentes auxiliares e alueoendl-se mubsequentemente o conjuntos
temperatura entre 40 0 • 150°C.
Reivindioa-se a prioridade do correspondente pedido'depone
todo na Alemanha, em 7 de Fevereiro. de 1961, .13 de janeiro de 1962,sob
n*o. r 33 153 IT'o/22 a e ' r 35 772 IT0/22e, respectivamente e ' do'pedid0 de

•

brasileiro termo n* 136.267 de 7 Fevereiro de 1962,.
Ponto n* 1 AO total de 2 pontos apresentados.
.'
TERMO 10 152.538 de 5 de setembro de 1963.
dieluerenti: THE GOODYEAR TIRE & RUBBER ComPANY-E.U.A.
PROCESSO
Privile g io de Invençâot "PROCESSO DE' TERMO.DECOMPOSIÇXO .E

IARA PREPARAR nomeou
REI VINDICAÇOES

!?.4.,(!.-nN?-~e'
I, ,X
----;~‘
I r••••.~ia...-iii.,..~,.•,•
ss
.',. I
• .0wa s wesa , ::
~1.10~11
1

1- Um processo de termo-decomposiç ão caracterizado
por submeter, pelo menos, uma olefina que tem, em sua molécula,uas
ligaç ão de carbono-a oarbono em posiçãO am relação á dupla 11
eação olefinici, elevados temperaturas Por períodos de tempo sun-,
be;lentes para quebrar a ligação de oarbono-a carbono da posição
dupla-ligação,
estando
a
'citada
olefina
na
presenta em relação á
de me-/
ça de um "promotor" de oraquinizaç ã o que compeende cloreto

.....,..............=

:
Reivindica-se a prioridade do
222.177.
o
de
setembro
de
1562,sob
o
n
dopositado noa E.U.A. em 7
Ponto no 1 no total de 7 pontos apresentados.

tileno.
O 160.101 de 19 MI lime** de 1981;
APAIOGINGER e JURANDYR CARDOSO
Requerente; FARDWRICO NUM, MT
TRAMO_ N

BIO PAULO
Privi g gio de Inveng10 'lera littbENIAMUMO

correspondente

pedido

TERMO N o 151.822 de 13de agtstw_de 1963 .
Requerente: UNITED STATES RUBBER COMPANY /Xivi16gio de Invencãot "PROCESSO DE PREPARAGIO DE COPOLtMEROS DE ES

1 - °Gala19 4IN1LVRA", caracterleadopor una base * devidueente
ladeada por maigene, °Impondo una mordei* retangUer ou noutro PPM
e, e um dos lados inteWOB da amperaole, dieplle-sepea regiCo dellaNg
da ckr quadre/ em eu se magoa abai a ser batida por teco ou outro ..
meio; no meio da pau ! 8 én duró de dois, hl cilindro onvienidoes a.
tortos nas duas pontoe, e AO 1100 090380 da supertiele;h1 cavidade CA
furo, nos quais deve cair a bola çAue min veio imole, do dito 4134

fERE0-7210C0 SEMf-CRISTALINOS E PRODUTOS RE:11LTANTESn
•

REIVINDICAÇOES

1 - UM copollmero plástico-borracho de estéreo-bloco semicrit

talino, tendo as propriedades de um material plástico no estado não.'
Orientado e propriedadee elastbméricas no estado orientado, caracter
gado porque é representado pelas seguintee fórmulas;
~1

dro,
Ponto n o 1 do bbbaG. do E pontos apresentador.

Pia

TI A(al ,

A(02 , b2 , .d.)

...) xl-

Y2...o.*

71:
[--

A(a1 , bl , d..)

;-11t
lei
, 3 , b 3 , ...)
A(a2,_2,...,
. lu 1.-A. (a

Xj.

I

1

TERMO N o 155.280 de 9 de nelembro de 1943,.

3U III: l3

.

TENDO CELULOSE E SUIERPOLIAMIESS 811131,Iffis
ReivindáOacaSt

,

no

• •

tem o nUmero de moléculas de 1 - olefinas diferentes, respectivamente,
no bloco de copolimero n* 2, e assim por diante, E 1 é o nâmero total
de moléculas no bloco de ' copolímero .n* 1. X„ é o número total de mo..
léculas no bloco de copolímero no 2, e assim por diante, Y i • núm.
ro de moléculae 4o bloco de homopoliMero n* 1, T 2 é o número de molé

Youlard ou por meio de estampasem os ditos satnriais, espeeleU/
de celulose nativa ou regenerada, com um ° p ranto da lemas

OB

iCLT
_da qual r sinal:rica O radica de ou °crente orgânico/
signética um anel carlsolelieo ou keteroeiclice 4Mt.

cinco ou seis •lementoo l I significa hedregeniooM.me..
substituiate, Y sigelfioa hidrogenia, halogineé, ou •
'm radial arafaido e dffidliga ua devo Inteiros

nn•nn•

SM que A é , um bloco de copolimero derivado de pelo menos duas 1-olefinas diferentes, Is é um bloco de ho'clopolimero formado de uma 1-o1eil
na, al e b1 representam o yu5mero de molCcUius ' de 1-01efinas diferen.
tem, respectivamente, no bloco de copoilmero n o 1, 02 e b2 repreeen

1- Prooesao Para tingir e estampar material conteado *Me
2oeo e superpolíaaidas sintiaioall,earadierisSlo pelo tato de se impem.
rent,a

„_

Y2

Saq uereni,e: PARBENFAIRIKEN HAVER AITI31038111803~1~.
Privilégio de Invençío; . * PROCURO PARA TINGIAM 14111APA ~Aia teia

MAI

I.._

ian 41.

cuias no bloco de homopolínero n* 2 e assim por diante, o número da
fárma
blocos em cada uma das fórmulas sendo 2, e porque, no caso
naja
bloci
.stalinO,
lA I t quando o bloco B é 1.119. honOpo:Ilmer.
cente é um copolfero semicristalino,
•

do o bloco 3 é um homopolimerd semicristalinc, um bloco A adj-:cwüs..

DIÁRIO OFICIA!, (Seco
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"rERg e :
é um copolímero criota trio, semiortstalino, crist6lizévr1 ou amorfo,
quando o bloco 11 é 'Um homopolímero cristaltnével, um blaco A adjane/,
' te é.um copolímero cr'ltalino ou semicrustalino; e quando o bloco 8
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•••••

i44.tfjde

ReTuerentet JOilGZ DE SANTA LUZIA SADIES_São Paula
4PERPE1y0AMENTO EA+ P . :15 DE CONCRETO
-Privilégi o de invenção: *
nm ARMKg0 COdZAZA"
IERMIUM À ELE ,.;UÇA0 DE LAJES
N"5U0S.

é um bomopolimero amuzfo, um bloco A sdjaocnt_ é Um copolímero crie-

iVIiii

talino; no coso da fórmula II,. quando um certa bloco A é um copolíme
1- 4erfeicoam eu t o
ro c'ristalinb ou eemicristalino, um bloco A adjacente é um copolíme-

em 1:eç.as de concreto: pré-moldados que,

persit:em a exeedgio de lajes com ara2çEo cruzado, caracterdwado

. pe

ro cristalino, um bloco A adjacente é um copolímero semicristalino,ou amorfc, e, no caso da fórmula III, quando um certa' cristalizáve l
bloco I1 é um homopolímero cristalino ou semicristalino, um bloco E

superior da referida placa; os quais atravessam tôda aextens

-loCa.depnbasercoutidaslcoeitanf'io da -

oltada placa, perfurando, também, os respectivas nervuras.
adjacente é um homopolímer o semicrietalino, cristalizável ou amorfo,
O dito copolímero de estéreo-bioco tendo um teor ' de cristalinidade,-

Posto 1 ric: total de 3 poos al.resentados.

DÇ_SÇIUD t1e.

determinado por análise com os raiou X, que varia de 4 a 40%.
- Reivindica-se e prioridade do rorrespo-dente pedido depositado Aos E.U.A. em 10 de eetembro - de 1962 sob n2222.547
Ponto 11 § 1 do total de 18 pontos apreseutades.

11111111111111111111111111111111111111
11111111111111111=111111111111111111
1111111111111111111111111111111111111
TRamc, LtQ 14 j .,33 d l

111111~11111111111111

il de caturro de 1962.

Requerente; FERNANDO JOSE SEGRETO ME AEMEILA PEREIRA-Guanabara.
Privilégio óe invenção; "PROCESSO E DISIVSITIVO DE ANTI-OFUSCAMENTO

Ireeneff11111111111111111111111
11111111111111~11111111111111

DE MOTORISTAS IARA AUTO-EbTiLDAS'DE DUAS ALAMEDAS"

REIviNuicAni
Processo de auto-ofuscamento ae aul.oristas, pau suto7

1111111111111111111/11111111111111111
1111111•11111111111111111111111111111
111111111111111EMMIll
11111111•211111111111111111111111111
10X

a e,ilralas de dear alamedas, caranterizadd pelo fato de compreender
intervalos,_conver
:instala.gão, no canteiro centr,1 da auto-estrada e a
nientemente, 'calculados, de anteparos, substancialmente, retangulares,.
e verticais destinados a impedir o acesso dos rui os luminoso, oriun.../

IELINIE111111111111111
11111111111111111111:7

MEC

dos de um farol de um veículo em tráfego numa das alamedas á zona detráfego da outra alameda.
-. Porto rif? 1 no tal

JCOU

de 4 por Los apresentados

liliMO N 2 149.669 de 5 de junho de 1963,

Requerente: MOBIL OIL CORPORATILA- E.U.A.
rivilégio de invenção: " PROCESSO PARA REDUÇXO DE EROSX0"
REIVINDICAÇOES

1- ProcesaP para reduaO do eosdc -„tribuivel d
de uma °amada móvel de partículas refratárias por uma zona .
de, caracterizado pelo fato de se misturar oom ao dites par-e
uma proporção menor de minério de barita, tendo um . dametro da

tiCuJa de peso média de menos de 30 mierons.
Ponto n e 1 no total de

9

Pont os aPreseitad"

irla-f
70mo RO

1L6.7Z6 de 7

de fevereiro de 1963

Renerente; PPG INDUSTRIES, IDO -

Privilic de Invencão "NOVO

APARÉLHO"

REIVINDICAÇOES
1 -

Um distribuidor de 1Dl' s, para localizagão no fundo de um ram

tor de oai-cloragão catalftica soro leito fldido, caracterizado por pa .
gas superior, InferAor a laterais, um seto divisório localizado entre.
as .citadas relas superior e inferior e em comia:Lema° com as Citadas V.a
gas laterais de modo a fet. mar duas c.Imaras de gás superpostas, entre ao
pegas sup erior e inferior; peio !rdnes um conduto de gás tubular Oco a .
tkavessando c vitelo ria 10 divi.nório, e a citada Pega superior, numa di
septo diviscirlo e da

regão vertical com rela,,ác so clw
60
da-'414be0re de partícula be p;so cego tele,na!

pe:a suorlor; V .:,rolnan^:e ,

..,m

suu3.,n

r;e,

acima da superdcie da citada puza turarlor. e • sendn rrelido delira ord..

Quinta-feira 17
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$4510 lecallano, substancialmente, 8.2b112 ia citada peça superior; terminando a extremidade inferior de cada um dos citados condutor na ou .
' anixo da superfície do Citado septo diVis6rio, e comunicando-se com a
Mais bein daS.duas cemaraa citadas; dispositivos para introdução de gás
na citada Asna inferior e pass;-la . atreves do citado conduto; uma ala
ralhado de orifícios de g;s na oitada peça superior; uma abertura de
Ião no Oltad0 Septo divis6rlo em comunicação com a cemara mais alta, e
daapositivos para passar gís através da citada abertura para a citada c
amara mais alta,
Reavandica-se a prioridade do corres p ondente podido depositado na
Ranatágb de Patentes dos Estados Unidos da Am4rica, em 15 de março de
10M, sob ná 179.898.
Ponto n() 1 do total de 5 pontos apresentados.

( Seção

TERMO
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166.574 do 30 de janeiro de 1967./
Y COMPARIA, SOCIEDAD ANONIMA

Requerente: VARIE HKRMANOS

INDUSTRIAL, COMERCIAL, PINfNCIARA, 'MOBILIARIA, AOROPEOU/
Y DE TRANSPORTES./ARGE=A./
Privilégio de Invenção: DESLOCADOR DE aalOs PARA MÁQUINAS PRét.
.CESSADORA S DOS MESMOS./
Reivindicaçiee./

.1 - Deelocador de grãos para má:laia:ia preces:oneram /
dos .4saos, dc, tipo provido n. tuloa com pararans de arquimedoa pare o translado ce grão', que constituem UM primeiro tubo
vertical do tipo mencionado, cuja extremidade livre está proa.

vido de uma tremonha receptora, estando 'ma outra ¡atroe:idade/
articulada, de modo qu. seja aspas de diama el redor do nen,
a extremidade dianteir a do eixo de um segundo tubo do tipo mao
pinado horizontal, perpendicular ao arimeire e que tem Seu pk.
rafuso situado, em sua maior perto, no interior da máquina pra
dito
ceasadora, catando o interior da extremidade .dianteira de
comunicação. direta com a waareaidad e correepost

,

segunde tubo em
a
dente de um terceiro tubo e com a extremidade inferior de dito
primeiro - tubo de eixo vertical, caracterizado porque a extre
midade superior do dito tubo vertical está provida de uM.can-

um reter do palhetas, amlidário com/ .
Co te em cujo interior hé
dit. .
o eixo do parafuso de Argaimades que contas:, apresentando
interno/
cebeçoteduas-abe;turas, uma de frente .para um conduto

descarpara máquina processador a e • outra para um conduto de .
de portinholas interconea
ga; estando ditai aberturas providas
abertJ. tua e fechada a
ser
tadas de modo aue ao capazaa de
ira simultaneamente./

Teme Na 132,384 de • 8 de ietembro de 1161
Requerente: ISHIKAáJUA-HARIHA JUKCOYO KAEU311 KAISEA- JAPAo
ymivildaio de Invenção' " AÇO CARBURADO Em CAIXA"

Ponto ne 1 do total de 6 pontos apresentados./

32

1 - igo carburado em caixa, tendo

re70.

NN

•

REIV1NDICACOES

a

coaposiçeo aproximada
II

Carbono
0,05% - 0,25%
silício
0,15% - 0,40%
manganes
de
menos de 1%
caracterizade pelo fato de que o referido aço tem sido carburado (ou ca

Isentado) a uma temperatura acima de cerca de 925°C e contendo no estado
carburado entre cerca de 0,04% c Cerca de 0,10% de nitrato de alumínio,
precip itado e de cerca de 00201% ate 0,05% de alumínio met4lioo &anel.
vido.
Finalmente, a depositante reivindica a prioridade do corresponden
te pedido depositado na Repartiq g o de Patentes do Japão, em 11 de ango
de 1961, sob o nemero 8485/1961.
eonto n a 3. do total de 4 p on tos apresentados. •

"

TERMO NO 186.342 de 3,9 de janeiro de , 1967./
Reverente: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OORPORAPION./E.U.A
de Invenção: APARELHO DE ARMAZENAMENTO AUTO-ENDEREPrivilégi o
CIADO E SISTEMA DE PROCESSAMEN T

O DE DADOS QUE UTILIZA 15S8E APA.

Ramo,/
Rei.indicace2d

4
3
2
234,,x off mo., in‘o

5

.14/01

5.A84,..4,,..94~~.~.:64~5

da

emwema.

- Aparelho de armazennento auto-endereçado, capaz
ale alimentados ao manai
de respend e a enderkçoa de entrada a
palaVra de amam*
ra a distribuir, proveniente do mesmo, uma
uma pa,
aranenamente
mento, incluindo a referida palavra de
enderiye-se
te de enderEço-seguinte, ando a referida /Aorta de
duinte utilizada para identific ar una palavra de armazenaaeno:'
to subsequente que deve ser lido, incluindo O referido apar a m.
lho de contrble de armazenamento ViS registro de 'sarda de sna?
ingdereço, caracterizada, .
zenamen t o e um reg- a tra df entrada de
de dados; e meies contra*
pele fato incluir: uma fonte de bita
deatinadoe a combinarem aeletivamen te , de maneira liem
laveis

ca, pelo =ene uma parte da referida part9 ,de enderãOaReninv

aif
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O chué* bita de dados provonienteo da referida fonte, eu não
- alternativamente na dependânola do central:: que lhe é aplicado,

Vonto ne 1 do total de 10 pontoo apresentadoa./ .

em feitio de "V" nas ditas poreBes de entrada de oriffcio para prover
passagens convergentes'para os ditos dois polfmeros, sendo que as ditas
De ssagens se unem nos ditos orifícios.
Ponto ne 1 do total de 3 pontos apresentados.

10

III/ MEV El

,ier

Alr

P.lainaize
II,

.12 6 11

TERMO Ne 185.806 de 29 de dezembro de 1966
Requerente: COMMISURIAT A 1 , ENERGIE ATOMIQUE- França,

Privilegio de Invenção: " PROCESSO DS SEPARAÇA0 DO. ESTRONCO'.
REIVINMICAÇOES

RImm0 nT 188.300 de 18 de janeiro de 1961
Requerentes PARBENINURIiEN BAYER AKTIENCESSBLISCRAYT- Alemanha.
RkivildgiO

de'inveneãot "Anal: MINAM% RL PRO00450 PARA A PRODUÇXO

119 HIOMEN906 AMIE I% Bta04810-VANA110"
RRIVINMCAÇON

1- Aperfeiçoamento em processo para a produção de
go:entoe azula de ziroínio-vanddio mediante calcinação de ume:miei:zoa que contém óxido de zirania monexido de silício e oxido de .
landdío, •ventual:tente em presença de um mineraliaador, caracterisi

do pelo fato de : 1) decompor silioato de zírcenio por moio de um dloalt, numa razão molur de metal alcalino para sílioato da miroOnio
liblfeRiOr a 1, a mediante aquecimento a uma temperatura superior a
800°Of 2) misturar o produto decomposto com água numa raso molar de
4Ww& para silioato de siranio superior a 5:1; 8,3) misturar a sue./
pensão resultante tão rdpidamente quando posaivel som usi'doido inor.
amuo, preferivelemente doido sulfúrico, numa real° de meie do que.
• 0,5 equivalentes-grama de doido por 6-tomo-grama de álcali, adiei°.
mando-se óxidos do vendai°, ou compostos que os formam, duranto ou,.
Opds a adieiado doido inorginioo, em quantidades' Sado da0,01 moi ate
43,10 moi, baseando sóbre Y 2 0 5 , pór moi de ZrSiO 4 , sendo a resultante.
mistura calcinado, apds desidrataçio, a temperaturas na esoala indo A.
de cerca de 850°C.atd 1150°0., a eventualmente . triturada, 'lavada
• secada do modo ueual
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido
depositado na Alemanha , de 18 de janeiro de 1.966,aoh o na It 46 244
11b/80 b.
- Ponto n2 1 no total de 6 pontoo aProgoattaloa
SUMO NO 186A68 de .17 de Janeiro d o 1967

Requerente. EANZOAFUCHI SOME EABUSHIRI KAISMA . e SNIA VISCOSA awm%
MA e NAXIONALE INDUSTRJA APPLIOAZIONI VISCOSA S.P.A. . 12~
;Privilegio de Invenglo "APERFEIÇOADO CONJUNTO DE 17141RA E BOSAG PAPA A
NERI0/40 DE FILAMENTOS SINT£TICOS CO81'0E1108"
MIUMDIAIUM

3. . aperfelloada conjunto de fioi'ra e boca& para a fabricação
de filamentos sintéticos compdsitos, caracterizado por compreender una.
placa de.filtro, tendo cisaras de entrada separadas pira duas empeci:9a.
de polfápros fundidos, reservitdrios to-orlais de sada de palmem"
. - parados um do outro por ume parede divisdria anelar, formada inteiriça*
mente com a dita placa de filtro, é paesagens pata transferir separada*
blente,o4 ditos polfmeros doa ditas choras dó entrada para OS dites re.
servatórios de sarda, e uma placa dó bocal que tem uma pluralidade dag
.ifcios de fiação, tendo porgles c3n1 as de entrada • alinhado. Com &
dita parede diviaária:anelea promovendo . so partes de mio ~Avessa

1- Processo de separação do estrôncio, a partir de uma sola. .

vio complexa, caracterizado por compreender uma primeira etapa em que
a mencionada solução complexa 6 poeta em contacto com um permutador
de Untes conetituido pelo doido antimônio°, e uma segunda etapa de
•ltnio do estróncio fixado pelo doido antimônio° por meio de uma sola
eiEco contendo um cationte que tenha maior afinidade que o estrôncio pe.
lo doido antimOnicO.
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositada
na !rança, em 5 de janeiro de 1966,eob o n 2 44.937 e em 30 de novembre
de 1966 sob o ne 85.696.
.Ponto n2 1 no total de 8 pontos apresentados.
.
tOpso El 165.387 de 15 de dezembro de 1966.
RoquereAtot SANDOZ PATENTS ITD. -Canadd.
de invenção: 11 PROCESSO DE FARRICAÇA0 ME CORANTES AZOICOC
'annum): SOMEIS NA AGUA".
REI VINDICACOES

Processo de fibrioaelo do corantes &seio°.
Mante'Nelivele na dana, que reepondem d fórmula
1..

tur

/"."-"

w

82
R1 . N'''

/,13
NB

(1)

4

-m2cm2ci

ai gut

representa um dtomo ai hidrogenia de cloro ou dm bro*
ao, R1 representa um grupo oarbonilo ou oulfonila E 2 ro.
presenta um dtomO de hidrogínia um radical alodilo 00m.
1.2 &tontos de oarbanio ou o grupo bata-oiano,etilaR 3 e34 representam p idspendentemente um do outro, um &tomo .
de oarlono eventualmente subotituido portai &tomo do,o1o4
ro ou do broa:), um grupo oiano, metoxilo ou etoxilo ou.
Mo grupo asilo alifdtioo com, ao todo, 4 dtomos de 'a cor*
to:dano maximo,
318 . 0111 O Adelo° 3 pode trazer ainda outro. substituintes não hidroaso.
lubilisantes,
earacterisado polo fato de diazotar uma saia de fórmula

>h

j
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ai

1
•• de copular Sem ma composto da f4rmula

a lta frequancia ou filtro de pahaa.a/t0e

t e pe8180 6.12
A requerente xelVindica a prioridade da corras:penden
de
detedhro
positado na Repartição de Patentes na Belanda, em 10 de

651bP6bh
Ponto na 3. do total dO:340nton

spb o nu

/

.42ZOI latadas

-4
Aeivindioa -me a prioridade do correapondente pedido espoai,
itado na Salça, ia 16 de dezembro de 1965,Sob o ma 17.397/65.
Ponto na 1 me total de 2 pontos aproa:dentados•
TERMO Ni 185.802 de 29 de dezembro de 1966.
Requerente: STROJOSVIT ,NARODNI POENIK-Tchecoslovaquia.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA TRATAMENTO MECINICO

IJE MATERIAL
FIBROSO EM LENÇOIS E FERRAMENTA PARA EXECUTAR O DITO PROCESSO".

Reivindicacães

1-Um processo 'de tratamento mecanlco oe Lençol:: Cs material fibroso, por exemplo de couro ou lençóis comam:toe de fibras na-/
turais ou artificiais em tOdaa as trie direçãee ou sentidos principais
de forma a obter um material macio, flexível e 1i°, o dito proceeso-/
se caracterizando por consistir de ação repetida de sabre o dito mate-

p iai em lençol simultaneamente de ambos os lados nua ndmero de. pontos...
reciprocamente escalona dos por intermédio de ferramentas guarnecidas.
de uma variedade de prolongamentos cujas ferramentas recebem na movimea

TERMO N2 185.077 de 5 de dezembro de 1966
1Requerente: DM" SENISE e ANTONIO CAEUS FADEI . SIO PAcIA,

to alternativo de aproximação e afastamento do dito material em lençol• pelo que1 o dito material em lençol recebe ma movimento de avanço in-

Illrivil

termitente é intervalos em que as ditas ferramentas se apresentam dis.
tentes do dito material em lençol, no curso de cuja ação 88 prolonaamen

de Invenção "NOVOS APERFEIÇOAMENTOS EM TAXI/C/ROEM
pRIVINDICACCES

3. • Novos sPerfeiçoament os em taxfmetros, caracterlsadoe Pelo
fra•
to de, num taxfmetro comum, Os usuais dispositivos contadores das
çães terem os respectivos ralos prolongados para alán de suas dizen •

tos atuando sóbre o dito material de um lado estio repetidamente preso/
onado'Met...material em intervalos ou espaços livree estro prolongamentos

ares usual°, a fim de comportarem, cada qual, uma aba anelar intermed0
de pequenos mut
:ia, Provida de Um alinhamento circular e periférico
distribuigão
correspondentes
à
numeração
do disco elb
C104 em milmero e
aparelho,
cada um dell
tenor, imediatamente interno ; janela frontal do
recebendo
um
pequeno
pino,
com
mola,
e
portador de.
oriffclos

atuando sóbre o material do lado °poeto e vece-versa.
Ponto n e

ígio

1 no total de 6 pontos aPresentaéos
•Fig.1

referidos

carimbe posterior, repetindo a mencionada numeraçãOe
Pon)o n2 1 do total de 5 pontos apresentados.

-

f4

TERNO N e 185.231 de 8 de dezembro de 1966
Requerente: N.V. PHILIPS , GLOEILAMPENFABRIEKEN - HOLANDA Privilagio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A CIRCUITOS
DESTINADOS A PRODUZIR UMA CORRENTE EM DENTE-DE-SERRA ATRAVES DA BOBINA,
DEFLETORA DE CAMPO DE TUBOS DE RAIOS CATODICOS"
REIVINDICACOES.

1 -.. Aperfeiçoamentos em ou relativos R circuitos destinados a.pra

---1
F I G.1
TERNO se 183.741 de 18 de outubro de 1966

duzir uma corrente' em dente-de-serrR através da bobina defletora de caia

Requerente: ISEKI - MITSD1 mkgrins AGRÍCOLAS S/A. . SIO PAULO

po de tubos de raios catódicos, compreendendo um gerador que supre um

Privilégio de Invenção "MÁQUINA DECORIICADORA DE JUTA"
REIVINDICACOES

sinal de contróle que á a soma de um sinal substancialmente com o forma
3. -

to de dente-de-serra com um sinal substancialmente parabalico e um está
gio final-, com o qual

el

acoplada R dita bobina defletora e ao qual": to.

plicado o're' ferido sinal de contróle, caracterizado pelo fato da bobina
de 0 . flexão ser diretamente (am seja sem R. interposição de transformado:
ligada à s.-da do estagie final e pelo fato das componentes de baixa frj
quãncia serem atenuadas em relação is componentes de alta frequencia,da
sarda do • dor Para a saída do estagio final, seja por meio de realimentação negativa no dito estagio final, particularmente da corrente
continua e das componentes do baixa frequO'ncia, seja per interacoplamea
Ao do gerador com a entrada d.; eztágio final por meio de um filtro de

14Équina decorticadora de juta, caracterizada essezicialmente

por comprem der uma guarnição de suporU, provida dos correspondentee
parafusos reguladores, sabre cuja guarnição são assentados os resPaott.
Vos mancais para assentamento de um eixo de um cilindro fixado n'esse

extremidades.
por seio de um motor, eld csjo eixo.
ã dispostcd um volante e uma polia, provida esta de uma correia do Ah
co
cionaRonto que se articula com a polia fixada ao dito eixo do cilindro*
e com una polia louca, sob o comando de um braço d .. alavanca manual.
-.51'onto'.- n 2 1' do- total de 4 pontos apresentados.
zo

a provido do braços radiais, dotados de dentes em suas

perifericas. nilindro asse acionado

3100
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Unidos da Amérf..ca do Norte, em 0 de julho de1965, sob o na te
474.93.4./
Ponto. me 1 ao teto) de pontos apresemtaAONd
TERMO o 181.120 de 8 de julho de 1966.
Requerente* BADISCHE ANILIN -& SODA- YABRIK AKTIENGESELISOHAPT-Alemadhm
Privilégio de invenção: ApERFEIÇOAMENTO EM Coar:05310ER MOIDAVEIS PARI
O FABRICO ME CORPOS MOLDADOS, AUTOEXTINTORES DE CHAMA".
REIVINDICAÇOES

PIGA

1- Aperfeiçoamento em oomposiçies moldáveis para fabris
moldados,
auto - extintores de ohama, a base de um polimere
to de corpos

2ERMO NO 182.359 de 25 de,agSsto de 1966
Pequerenes THE SINGER COMPANY E.U.A.
Privilágio de Invenção "MECANISMO PARA AGULHAR TEXTURAS TEXTEIS E PRO

CESSO DE CONCATENAÇXO DAS FIBRAS DE TAIS TEXTURAS"
REIVINDICACCES

de estirei° e um composto de bromo orgânico, caracterizado . pelo tatos
de conterem , como aditivos sinérgioo anti-inflamente . ou ignifugo, de ••
0,01 a. 5% em piso, em relação á composição global de um polímero fabricado a partir de um composto da fdraula geralt

1 . Mecanismo para agulhar texturas texicis incluindo um suporte
12. de trabalho para uma textura têxtil e una agulha farpada de feltrar

It

2eciprocade longitudinalmente, caracterizado por compreender um arrga

ão operativo pare fazer reciprocar a dite agulha, tendo um conjunto .
rimário de elementos de.acionanento que comunicou f:)sma lsubstancial.
(Mente a totalidade da amplitude do seu movimento recíproco e um conjue
to secundário de elementos acionadores operáveis simultaneamentJ c -

R
22
cuque pelo senos dois dos subk. tituintes ai , R2 ,
grupot

f'IS

Cs ditos elementos primários no sentido de comunicar à agulha uma pe
nuena fração da amplitude total do respectivo movimento recíproco,o u.

tia Unidade motora para fazer operar os ditos secundarios a uma frequea
eia suficientemente mais elevada do que a dos elementos primarios de
:Roma a efetuar a rediprocação da dita agulha em uma série de incremee
tos

recíprocos sobrepostos.

A requerente reivindica a priorióade do correspondente pedido dg
rosnado na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da Amerloas em
30 do agosto de 1965, sob n 2 485.697.
Ponto 212 1 do total de 2 pontos apresentados.
Fig. 1
so
O"
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39
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)

R"
e os restantes doa ditos eubatituintes , tem cozo oe y eubstituintea IL3
• R6 são hidroginio ou halogineo, R , e R" aão grupcie n-alquilo e IP ••
também é hidrogênio, ou a partir de misturas distea Compostos com comw
postos da dita férmula geral, em que Ri é o grupot

• os restantes do ditos substituintes são hiarogiftio ou halogensett
com adaptação do teor de compostos bromados presentes na oomposi..
gão que o teor total de bromo fique na escala de 0,1 a 5% em pisOe
Reivindica-era prioridad: do correspondente pedido ••
depositado na Alemanha, em 9 de julho de 1965,sob o n.11 M827.811Y0/

ar

Haia° ponto apresentado.
39
1
1:40 No 180.769 de 27 de junho de 1966

Requerente: UNITED MERCHANTS AND MANUFACTURERS INC, - BE.UU.
Privilégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO BK APARELHO DE CONTOLE NIVEL à
PARA TEARES SEM LANÇADEIRA"
REIViNDICAÇOIR

SUMO Ne 181.567 de 26 de julho de 1966./
requerente: MONSANTO COMPANY./ Ear.1.1
advilégio de Invenção: PROCESSO PARA ELETROIDRODIMERIEA/ ACIAT
SONITRILA ATE ADIPONITRIZA, EM UMA CELULA ELETROUTICA./
Reivindicaokod
3. 4. Processo para eletroidrodimeriZer aorilonitri
ciatia.
áe até adiponitrila em uma célula eletrolitioa, tendo uma
eolução
aquoaat
pa equipada com ânodo, pela qual um andlito de
Acido aulfdrioo é continuamente oiroulado e uma câmera aqui..
pada com atodo, pela qual d circulado continuamente tah catélin
sorne..
Co, inclusive uma soluçSo de sal de emanto quaternário,
iitrila e produtos reacionaie, enquanto é estabelecido um potes

1 Aperfeiçoamento em um aparelho de contra/e m6vel para teares
sem lançadeira, caracterizado pelo fato que ele compreende um meio de.
montagem adequado para ligação no sarrafo de dito teares, dito meio do
Montagem sustentando uma pluralidade de Mecanismos de contrele aciona*
dos por exc:ntricos o um eixo de excentrico correndo no comprimento de
doto teares tendo excentrico montados no mesmo paranolonar • ditos moça
miamos de controle.
Ponto no 1 do total de 8 pontos apresentados,
-271r.X.

tia elétrico entre os ditos ânodo e cAtodo suficiente para prg

13

Suzir flutm ae corrente unidirecionf., caracterizado pelo fato/

re se (a) Ar intimamente em contacto o dito andlito com uma
caução orgânica hidro-insoldvel de uma amima de alto pino mo
:Leculton e (b) separar a referida Aoludea orgânica de amima a.
BUO pis0 molecular do ref,vido andlito, para meduzir a corro w

15

•

' ao do referid0 ânodo./
A depositante reivindica aprioridade do correspeft.
rlente Dedido, depositado na RepartiçZo de Patentes dos Estados/
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