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DEPARTAMENTO NACIONAL
IDA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
OrRIJP0 DE TRABALHO
De 24 de março- de 1970
Notificação
Depois de decorrido o prazo de 60
dias, a partir da presente data, para
recurso ou impugnação e se nenhum
interessado do mesmo se valer ficam
notificados os requerentes abaixo
mencionados para comparecer a este
Departamento, a fim de efetuar ,o
pagamento da taxa final, dentro do
prazo de 60 dias, contados da data
em que tiver expirado aquele prazo
de recurso:
o•

Marcas deferidas
NO 293.924 - Torstanl - Aço 'Corsitua S. A. - Classe 5.
No 299.130 - A Primavera - Jorge Estefan - Classe 23.
Bazar F1NO 304.959 - Firenze
renze Ltda. - Classe 36 - Com ex/ clusão dos artigos indleadoa pela
ieçft0.
No 306.814 -- CIFF - Cia. CIff
de Ferro e Aço - Classe 5 - Com
axclustio do artigo 'Indicado pela
;ação.
N9 409.336 - Casa Guarani,. Mario Baccini - Classe 36.
N9 410.616 - Eastman - Kodak
Brasileira Comércio e Indústria Limitada - Classe 22.
N9 421.701 - Twinyl - Cia. Eraileira Fábrica de Raiem
- Classe 36.
No 437.843 - Aimoré -- Pucci
5, A. Artefatos de Borracha -Classe .31.
NO 441.540 - Belni - Belasi Indústria de Calçados Ltda. - Cias36.
No 456.958 -- Cirilon - Irmãos
Mazzaferro & Cia. Ltda. - Classe
t19 4 - Com exclusão los Artigos
indicados p ela seção.
NO 460.939 - SAMAC - 'SAMAC
-- S. A. Manufatureira de Artigos
Para Calçados - Classe 35.
aromércio e
N9 467.566 - O. 7
ClasIndústria Textil Orly
se 23.
NO 469.946 - Astrid - &te:: S. A
Indústria Textil - Classe 23.
NO 471.627 Said Said Cabeleireiro Asfora Modas Ltda. - Classe 36 - Com exclusão de leques.
Wag
N9 472.517 - Emblemática
ner Electric Corp. - Classe 31.
N9 478.643 - NitrOsio NitroSin
3. A. Indústria e Comércio de Produtos Quimicos - Classe 11 - Com
exclusão dos artigos indicados pela i
seção.

NO 625.534 - Dentagara - Cotgata Pahnolive Company - Classe 48.
No 627.378 - atondisil - Confecções kiondisil Ltda. - Classe 36 INDUSTRIAL
Com exclusão de leques.
N O 627.562 - Londritex - LonTextan dritex Tecidos e Confecções S. A.
N9 586.288 - Studio
N9 481.681 Platil - Irmãos
Classe - Classe 23.
Mazzaferro & Cia. Ltda. - Classe Indústrias Químicas Ltda,
nO 28.
nQ 49.
N O 628.024 - °libra - ()libra inNO 591.259 - Fondy Preto - Pro- dústria e Comércio de Calçados LiNo 486.665 - Renato - Casas Renato S. A. Artigos para o Lar - fusa Produtos para-Fundição .3. A. mitada - Classe 36 - com faC111.•
- Classe 28 - Com exclusão do ar- são dos artigos indicados pele seçao.
Classe 34.
NO 487.562 - Proko - Carlos Al- tigo indicado pela seção.
No 628.535 - Lilaz - Costa &
Na 592.852 - .Resinova Synteko Ltda.
ves Simões - Classe 16. •
- Classe 48.
No 493.643 - Emblemática - Ma- S. A. Comércio, Importação e ExNo 628.665- Creme Dermina.
portação - Classe 1.
gri & Caravaggi - Classe 11.
- S. Godofredo de Souza N9 594.111 - Revista Bom Gôsto
Societé - Emprêsa Fôlha da Manhã S. A. Classe 48. - Com a indic. :10o exN9 495.529 - Tergyl
Posta Pela seçao.
Rhodiaceta.- Classe 22.
- Classe 12.
N O 628.988 -a Manha
1aDo de
Societé N9 594.501 - Eletrodur - Fios e
No 495.532 - Tergalina
Morais Franco - classe 36. •
Rhodiaceta - Classe 22.
Cabos Plásticos do Brasil S. A. N
O
629.921
Atino]
Aniënio
Indús- Classe 1 - Com exclusac do artigo
N9 499.369 - Wagibon
Mendes - Classe 4.
tria Metalúrgica, Wagibon Ltda. - indicado pela seção.
No 630.792 -- Minarete - IndusClasse 11.
No 600.806 - Iretarna - Comér- tria de Calcados Minareta Ltda. cio
e
Indústria
Iretama
S
A.
N9 524.439 - Isqueiro Champion
Classe 36.
N9 631.230 - Negrume, Tagam
- Indústria Nacional de Isqueiros Classe 1.
Champion Ltda. - Classe 44.
sociedade
Anonima
I
n dustrial NO 601.157 - Sicol
Sylvio CoeN9 536.945 - Lubarsa - Lubarsa lho - Classe 26.
Classe 4 - Com exclusão do artigo
Lubrificantes Bardahl S. A. - ClasNo 605.041 - Nêga Fulô - Lander indicado pela seção.
se 25.
No 632.156 - Wamil - Comércio
Co., Inc. - Classe 48.
N9 546.394 - Cipan - Cia. Cipan
No 606.381 - Tecnicoplaar, - rec- e l naustria M arcog as Ltda. - ClasComércio e Indústria - Classe 23.
se
11.
nicoplast Indústria e Conièrelo de
No 546.433 - Elnabra - Elnabra Artefatos de Materiais Plásticas LiN
O 632.187 - halita/.
S. A. Eletrônica Nacional Brasileira mitada - Classe 28
Ferreira - Classe 36
- Classe 5.
No 609.664 - Protex Colgate Silva
No 550.762 - Crepemanon - Cia. Palmolive Company - Classe 48. . NO 632.217 - Barreai - Laminarde Tecidos São Paulo - Classe 23 - - No 609.797 - Marconi -- Socieda- me E. -Schumacher -- Classe 4.
NO 632.226 - Da mi na - Dam i na
Com a indicação exposta pela seção. de Rádio Marconi Ltda. - Classe
Comércio e Rep resentações Ltda. N O 553.925' - La Fornarina
no 9,
Classe 4 - Com exclusão de zirdustris Alimentícias Flora Ltda. NO 610.816 - Trilyte - The Udy- cônio.
Classe 41.
lite Corp - Classe 1.
NO 632.864 - Li enallet5 - i nd úsNo 569.257 - Fundição Joaçaba No 611.583 - Flôr de Lys
Tar- tria e Comércio Gendutcs tda.-Fundição Joaçaba S. A. - Classe cha & Cia. - Classe 37.
n9 1 - Com as indicações ,expostas 'NO 613.126 - Mag - M. A. Go- Classe 4.
•
pela seção.
No 632.907 - Lunez - Darcy Lula
mes S. A. Indústria e Comércio No 568.087 - Hamil
Classe 46 - Com exclusão do artigo da Costa Salgueiro - Classe 36.
Suissa Indústria e Comércio S. A. - indicado pela seção.
No 636.279 - Une Awa. - Plizer
Classe 13 - Com exclusão de chaNO 614.144 - Soucol
loseph Química Ltda. - Classe 48.
veiros.
No 637.293 - Florentitai - FloCrosfield & Sons Ltd. -- Classe 1.
NO 614.515 - Fraternidade - Cia
rente Givau Sociedad Aaonlina, CoNO 567.488 - Feltrin - Peltrin Petropolitana
Classe
23.
mércio,
Indústria y Financiara Irmãos Cia. Indústria Textil S. A.
Classe 48.
- Classe 36 - Com exclusão ,de
NO 614,516 - Igualdade - Cia.
leques.
Petropolitana - Classe 23.
N9 640.139 • -- Plaseal - Plascal
Comércio e Indústria de Tintas LiCia
No 566.373 - Emblemática
N O 616.280 - Cruzlands Cruz- mitada
- Classe .'?8.
de Fosforos Irati - Classe 46.
landa Indústria e Comércio Ltda. No 642.586 - Narpe .frinstria
N9 566.222 - Attik - Lavanderia Classe 23.
'de Calçados Narpe Lida - Classe
e Tinturaria Attik Ltda. - Classe
NO 617.376 - Novasilk - Tecidos no 36.
n9 36 - Com exclusão de leques.
Novasilk Ltda. - Classe 23.
Atrium
N9 565.152 - Atrium
No 647.772 -- Dermatografieo NO 618.419 - Bomtim - E. BomLivraria e Galeria Ltda. - :Classe fim -- Clesse .36 - Com exclusão I ndustrias Brasileiras de aáois ta'atz
no 25.
Johansen S. A. - Classe 48.
de leques.
N9 651.185 -- Talismã - Tallerna
NO 618.783 - Crédito Goz.io
Riad David
N9 564.600 - Azlon
Gozzo & Na,sraul Ltda. - nassa 36; Comércio de Madeira Ltda. - ClasAssad - Classe 23.
- Com a indicação exposta pela i se 4.
N9 569.886 - Fulfaion .- Malha- seção.
N9 651.512 - Carivinate - The
ria Fulfalon Ltda. - Classe 36.
No 620.184 - Vinho Clarete Seco Ulalohn Company - Classe 1.
No 570.866 -- Brislene - S. A. Salton
No
- Irmãos Salton Ltda. 652.716 - Flamboyant - Cia.
Moinho Santista Indústrias Gerais
classe 42.
de Tecidos S. Paulo S. A. - Clas- Classe 36.
se
23.
NO
621.850
Cometa
-tampas
No 511.190 - T e ica - Tricotagem Cometa fade, - Classe 36 - Com
No 652.742 -. indlistria
Catarinense Ltda. - Classe 36.
,Rleardi exclusão do." indicados pela de Tecidos Miranyl Ltda. .- Classe
NO 586.186 - Moleflex
n9 23.
seção.
& Marques Ltda. - Classe 28.
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As Repartições Públicas

EX EDEENTE

VC4';i0 entregar na Seção de Co-

municações do Departamento de
Imprensa Nacional, até às 17 horas, o expediente destinado à pu&ir-ação.
As reclamações pertinentes
â matéria retribuiria, nos casos de
ér:o ou omissão, deverão ser
forniviadas per escrito à Seçí."o
de Redação, até c) quinto dia útil
subse qiiente à publica ç4o no
órgão oficial.
- A Seção de Redação [urica) y:a, para atendimento do público. de 11 às 171230m.

DE A TARIENT (11 DE INIPR gNSA NACIONAL

e-=, Para evitar .7...gerra!pção
remessa dos órgãos oficiais a renovação de -assinatura deve -ser
DC-7EPCI DA ciaçÃo oe puuAçzo
solicitada
com antecedência de
FLORIANO MAMAR/NES
trinta (20)

DIRETOR GERAI.

CHEFE DO LiERVIO O Da PUELICAÇÕED

J. EL DE ALMEIDA CARNEIRO

DIÁRIO OFICIAL
e gaÇÃO I le
ISIoç Co do publio.clAdo do ox p odlonto do Ooportorinor~
Noolonol do ProprIododo I nd ntelol do Men:utórlo
Cid\Jotalza o do Cor, órol o

impresso rue °fieiras do Departamento de imprensa siacional

ASSINATURAS
REPARTIÇÕES E PARTICULARES

******* O 0 O

NÚMERO AVULSO

No 632.267 - Odlirena - Calçados Odlirena Ltda. - Ciassé 36.
No 666.924 - Sporting - i!resen-,
tes e Modas SPorting Ltda. - Classe 13.
NO 667.027 - Aval - Aval S. A.
Adm. de Valores - Classe 13.
No 667.791 - Hidrossaneanta
Indústrias Quimicas Anhembi S. A
- Classe 46. .
N9 679.895 - Brasmar - Indústria e Comercio de Brilha ates Bras•
mar Ltda. - Classe 13,
No 699.428 - com p rotende - AntÓnio José Andrade Cam peio - Ciasse '16.
Titulo de estabelectmentn deferido
NO 288.636 - Sapataria Guarani i
- M. Lopes ia Cia. Ltda..- Otas-,.
se 36.
Marcas indeferidas
••
N9 377.450 - Dooriente - MauJ
rici Janovitch - Classe 36.
No 399.246 - Oriente - Confecções Oriente Ltda. - Classe 36.
•
No 4a5.116 - Plumatex - Tecidos Pluma S. A. - Classe 37.
No 486.108 - Pixy - Angora Indústria e Comércio Ltda. - Classe
n9 36.
NO 490,839 -- Emblemática - Firserno.
ma B. Brami - Classe 8. •
NO 656.159 - Cosmobras - CosNo 547.593 - rund imetal - runmobras Indústria e Comércio Ltda. dimetal Comércio e Indústria Ltda.
- Classe 23.
- Classe 5.
No 562.557 - Stromac - wlinenn
NO 657.100 - Ursas - f.Jrsus ImMohensky
portação Ltda. - Classe 16.
Classe "13.
NO 657.632 - Petistil - Petistil
NO 564.215 - Toffano - Ramos
litiodas Infantis S. A. - Classe 23. lk Cia. Ltda. - Classe 41.
No 595.795 - Elefante - Tintas
No 657.859 - Biart - Biart BiLtda. - Classe 1.
Nuteria Artistica Indfistria e comer- União
NO 615.916 - Mouratex
tecelaCio Ltda. - Classe 13.
Mouratex Ltda. - Clasae 23.
No 658.099 - Tecilar - Tecidos g em
No 624.852 - A Casa V - Aage
2,uclides Andrade S. A. - Classe Vest
- Classe 5.
ai o 23.
NO 624.859 - O EcliXicio V - Aage
No 658.616 - Trinitá Dei MOnti,
Trinitá Dei Monti Ltda. - elas8e 23.
Ki-Kioni
NQ 658.638 - Aloxlclor
Undústria de Produtos Qulnlieos Ltda.

Classe 1.
No 662.079 - Bls.vion - Peres
Ltda,
Mame 3.

-- Na parte suparior do enlerèço e.stáo consignactos o número
tclo talão de registro da assinatura
le o mês e o ano em que findará.
As assinatz,zres das RC1-.),2;j2ções Púbicas serão anuais e deverão ser renovadas até- 28 de fere.rciro.
- A remessa de cad.:ires, sempre a feasor do Tesoure-iro da: Departainein'o de Imprenaa Nacional, deverá ser acompanhada de
esclarecimentos quanto à iaa aplicação.

-O preço do nàrnero avulso figura na Ultima página de cada
- Os suialemea.:-oa (;:s edições
exemplar..
dos .6 rgãos s6 serão reme- O preço do exemplar atrasado será acrescido de iViCr§ 0.01. tidos aos assinantes que os salise do mesmo ano, e de NCr5 0.01 por ano. se de anos anteriores. citarem no ato da assinatur:.

NO 652.816 - Emblemática -Mine Cia. de Tecidos Aurora ;lasse 23.
NO 653.341 - Maasafor - Inch/saia de Argamassa Fortenza Ltda.
- Classe 16.
NO 653.528 - Aujola -• Form'e-cetora de Materiais de Uonstruaão Au Ma Ltda. - Classe 16.
NO 653.688 - Forca - Porne. gelwa e Exportação de Madeiras Foex S. A. - Classe 4.
N O 654.013 - Tietê - Indústria
: Comércio de Sebo Tietê Ltda.. lasse 4 - Com as indicações ex•
instas pela seçao.
N° 654.658 - Adega - Adega
itstria e Comércio de Artefatos de
cimento Ltda. - Classe 16.
N O $54.727.- RIORIO
Ramos
Imobiliária Construtora Ltda.
- classe 16.
N O 654.906 Mawo - Indústrias
Reunidas Max Wolfson S. A. Classe 4.
No 655.595 - ktosoiaa - Comércio
a Industria de Macieiras Mos:alia Limitada - Classe 4.
NO 656.019 - Emitur - Empreenctimeatos Imobiliarios e Turismo Limitada Emitur - classe 16 - Lom
exclusão dos artigos indicados peta

N9 658.383 - Cauduro - Madelffas Cauduro Ltda. - Classe 4.

As-assinaturas vencidas po
der-ã° aer e y spencao som pré.vio
aviso,

A rLEÊRTO DE BRITTO PEREIRA

FUNCIONÁRIOS
- Os oeiginiais, devidamente
Capital e Interior :
Capital e Interior:
autenticados, deverão ser cl'"- ctil°- Semestre
NCr$ 18.00 Se7nf: stre
NCr$ i3,50
k-)..re:'ados em espaço dois. em tuna Ana
1VCr$ 36,00 Ano
- ...... NCr$ 27,00
só 'lace do papel, formato 22x33:
E xterior.:
. Exterior
as emendas e rasuras serão resAno
AlCr$ 39.00 gno
NrCr5 30,00
salvadas por quem de direito.
- As assinaturas podem ser
to:aias em qualquer época a-lo
ano, por seis m.eses ou um 'ano,
exceto as para o exterior, que
sernore serão anuais

Márço de 1970

VeSt - Classe 5.

No 624.975 - Nyrongal - Eron
Indústria e Comércio de Tecidos
S. A. - Classe 36.
N O 512.704 - OS Livros Ilustrados
da Mocidade - Milton l'iancluc gi Classe 25.
No 517.446 - Vila Rica - Vila
Rica Arte e Presentes S, A. Classe 25.

No 526.545 - Café Asas:atraia aleiatriz
cal<auloN
Euripedes Gomes de Caraúna -' Bela Tri, Ltda. - Classe 36.
Clakse 41.
NO 628.012 - raris Roma - raias
R? 600.987 - Heliotec - Rebotes:: Roma Boutique Ltda. .- Classe 36.
Copias ' lleliograficas Ltda. - ClasNO 628.330 - Nacional -- Naciose 25.
nal de Petroleo S. A. - Classe 11.
N 9 604.564 - Pro. industria Intera
N O 628.886 - Honor - Meias
canabio Comércio e AcessO:aa indus- nor Ltda. - Classe 36.
•
No 630.381 - Decôrpecira,s trial Amilcar Gonçalves - Classe
no 38.
corpedras Dr.-.orações Ltda. -- unsNO 610.021 - Estabelecimentos: -- : se 4.
NO 632.635 - Dimaco -- Distai
Eaitora Métodos Ltda. - Classe 32..
1,19 617.904 - Caxambu -- Aguas i buidora de Materiais para ConstruMinerais de Minas Gerais S. A ali- !ções e Artigos Sanitários Dimaco Lidrominas -- Classe 42.
.
mitada - Classe 35.
NO 633 072 - I‘vai 13rasilaira CoNe 633.333 ---- Petropalis - Revestimentos de fedras retropalis Ltda. mércio a Indústria Ltda. -- Classe
- Classe 38.
. no 16.
NO 638.404 - lesualda - C i a. Me-! N9 636.574 -- Globo - S. A j'alhoramentos de Jesualda Classe brica. de Bebidas Cardoso de Giou.no 38.
vea - Classe 42.
N O 641.305 - alirandeiens, alar
NO 641.491 --- Coima - Colina -e Lanches Mirandelense Ltda. - Comércio e Indústria de Maelmra:
Classe 38.
Ltda. - Classe 16.
NO 641.543 - Anandega •- TransNo 641.523 -- Flori D'Italia.
portadora Alfandega Ltda. - classe
lano - Indústria e Coméacio de rro
n9 38
de Toucadcr Opelin Ltda. No 641.708 - Grupo W - Marilio, dutos
Clas.se 48.
Santos Fonseca - Classe 33
1
N O 643.040 - Arcopal
Helio 'No 656.032 - Cuiabana Cuia
Morsch - Classe 14.
bana Sociedade Técnica de Reve3
NO 644.505- Vera Cruz - Artes timentos Ltda.. - Classe 16.
Gráficas Vera Cruz Ltda. -- ClasNO 652.640 - Concreto Blindadt
se 38.
NO 644.508 - Vara grua - Artes - Auge Vest - Classe 16.
Título
de estabaecimento indeferid2
Gráficas itera Cruz Ltda. -- ClasNe 607.928 - Iltilar - José Maria
se 38.
de Andrade - Classes 8 e 40.
---------------7
Frase de prop aganda tudefericla
No 627.019 - A Chave de .P.Melho?
VirilSO AS EPAE.TEÇOES
Negócio - Organização Feliz S. C.
PILIBL1CAS
- Classe 33.
Departamento de funprensa
Exigentias
Nacional avisa às Repartições PúCumpra exigências:
blicas em geral que deverão proviN 9 597.740 - Valery Periumas de
denciar a reforma das assinaturas 'Brasil S. A.
N O 599.114 - ein p rêsa Limpadora
dos órgãos oficiais até o dia 30 de
Estreia Ltda,
abril, a firn de evitar o cancelaNo 613.735 - Indús'ria de Calcamento da remessa, a partir daquela
dos Roroimã Ltda,
data.
NO 623.502 - A Samaritana Armarinho Ltda.
O registro de assinatura nova,
10? 624.907 - Confecções Abbud
ou de renovação, será feito contra
Ltda.
No 620.347 - TalesPring 8. A. Era
a apresentação do empenho da
afistria Eletrônica.
despesa respectiva
NO 639.407 --- Cia. de Repesenta, ções e Neaocios Promocionaa/

n an.a. ii
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N9 6,l9.791 - Cia. de Representações e Negócios Pranocionais.
N9 653.365- Indústria e •CoMercio
de Ar,.e.tatos de Metais Plástico.; Novarte Ltda.
•
N9 495:989 - Joflex S. A. Indústria e Comércio.
N9 599.651 - IndUstria de Plásticos Plast-Geral Ltda.

• The Purdue Frederick Company
International - Oposição ao tèrmo
i-19 904.667 marca Povidine.
Ciba bocieté Anonyme - Oposiçao
ao têrmo 904.188 marca Pionan.

Diversos

De 24 de março de 1970

N9 620.731 - Confecções Nazer
Ltda. - Aguarde-se.
N9 626.81,0 - Confecções Jak Sport
Ltda. - Aguarde-se.
N9 632.230 - 'Cofac Comercio IndusLia S. A; - Aguarde-se.
N9 636.107 - Spumar Espuma de
Nylon s. A. Indústria e Comercio
Agu:..rde-se.
N 9 656.918 - Pinheirm Arquitetura Ltda. - Auarde-se.
Fanta IndustrializaN9 659.019
ções Textcis Ltda. - Auarcle-se.

Marca indeferida

Smiwo de eceoção,
Informa(*) e Expedigão
Oposições

DIVISÃO DE MARCAS

DiN ISÃO DE PATENTES
=EXPEDIENTE DO DIRETOR
Rio, 24 de março de 1970
Notificação
Ficam norrtdatios os requerentes abaixo mencionados para comparek.-4 a êste Departamento, a fim
de efetuarem o pagamento da taxa
final e da primeira anuidade dentro do prazo de 60 dias:
Privilégio de Invenção

N9 669.777 - - L'Indiscret - ParIums Lucien Lelong - Classe 48.
Cumpram exigências:
Zulmira Alves da Silva - Titular
dos registros 211.524, 211.525, 211.526
211.527. 211.599, 211.600, 212.406 t
219.259.
Distribuidora de Títulos e Valóres
Mobiliários Intersul Ltda. - Titular dos registros 232.008 e 232.273.
Fábrica 'de Cigarros Caruso S. A.
- Titular do registro 239.187.
Lanificio Inglez S. A. - Titular
do registro 246.544.
Diversos

Deferidos
N9 111.859 - Aperfeiçoamentos em
processo de revestimento de superficies de corpos - Knapsack Griesheim
Aktiengesellschaft.
N9 149.071 - Dispositivo para a
decoraçt7 de objetos em matéria plástica - Grosfillex Frères.
No 121.380 - Processo para obter
um condimento para acentuar o sabor de alimentos - Takeda Pharmaceutical Industries Ltd.
N9 149.092 - Processo para controlar as pmpriedades óticas de pellcuias de poliolefinas e aparelho para
extrusão de material formador de tais
películas - Crown Zellerbach Corporation.
N9 156.156 - Processo para a obtenção de corpos compostos de têxteis e co./iolimerizados de inenomefinas - Farbwerke Hoechst Aktiengesellschaft vorm. Meister Luclus
Bruning.
N9 111.301 - Unidade de mamadeira - Dunhillinternational Inc.

Trol S. A. Indústria e coRercio
S. A. Moinho Sanista Indústrias - Junto ao registro 231:842 - Indeferido o pedido de prorrogação núGerais - Oposiçáo aos tétanos:
mero 16.814-70 eis que o presente reMarca Pekm.
N0 902.902
gistro já foi prorrogado pela petição
n9 '7.79869.
Marca Pekin.
N" 902.904
Fábrica de Meias Ferro Ltda. Marca Pluma.
N9 904.292
Junto ao registro 245.342 IndefeN" 904.592
Titulo Dinamar. - rido o pedido de prorrogaçao em lace
Desenho ou Modêlo Industrial ,
do § 19 do art. 166 do CPI.
Marca Dinamar.
N9 904 593
Indeferido
São Paulo Alpargatas S. A. Marca Dinamar.
N9 904.593
Titular do registro 251.002 - IndeN9 147.922 - Nova Configuração
firo o pedido de prorrogação proMarca Dinamar.
N9 904.593
cesso 13.568-70 eis que o presente ornamental em cruzetas para torMarca Dintunar.
N9 904.593
neiras,
registros e similares - Cerâregistro já, foi prorrogado até '24-1
mica Sanitária Porcelite S.A.
de 1930.
Busch Jaeger Durener
Aktienuesellschaft - Oposição aos
tétanos:
N9 904.571 - Marca Duralon.
N9 904.572 Marca Duralon.
N9 904.573 - Marca Duralon.
Societá. Farrnaceutici Italia
Oposição ao termo 904.66 marca
DE
Oran Vi
S. C. johnson & Son Inc. - Oposição ao .termo 904.468 marca Agua
Brava.
Kolnische Guninufaden Fabri ki
Vorinals Ferd. Kohlstadt & Co. DO'
Oposição ao termo 904.551 marca
Pancy..
Cia. Vinícola Rio Grand ‘inse SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
Oposição ao térrao 904.757 marca
Derni-See.
Labs. Keto Wemaco S. A. -;
Oposição ao têntio 904.518 marca
Vol. 51 (Págs. 285-576) feVereiro de 1970
iificobion.
uposiçao
Jóia Automóveis Ltda.
to termo 902.977 marca Auto Jóia.
PREÇO NCr$ 7.00
Labs. Lepetit S. A. - Oposiçao,
termo 904.525 marca Ureovist.
Labs. Frurntost S. A. Indústrias
u'arrnacêuticas - Oposição ao ;.errno
VENDA
904.516 marca Broncobion.
Na Guanabara
Buller S. A. Labs. 'Farmacêuticos
- Op osição .i.to termo 909.524 marca
;'erebrolysin.
' Seção de Vendas: Av. Ir odrigues Alves. 1'
o
Lab. Wander do Brasil S. A. Agência 1: Ministério da Fazenda
?posição ao termo 909.720 marca.
Alu 3. .
Atende-se a pedidos pelo Serviço de Reembedso Postd
F. Gurgel 8: Cia. Ltda. -- Opo- •
Em Brasília
tição ao termo 898.810 marca Es_

REVISTA TRIMESTRAL

JURISPRUDÊNCIA

;Teia.

João Pe.ei:a (tt ;silva
oposicait,
ao tiirmo 896.479 marca Caté Ga-

coto.

Na sede do DIN

Março de 1970 879
Nv 142.906 - NSvo modêlo de so
para sapatos - Vincent Geuril
Santiberi.
Cumpram exigências técnica..
N9 122;i59 - Indústria e Comercio Sobral S.A.
N9 142.2'11 - General Electric
Company.
NO 160.892 - Madeireira Germano
Pisani S.A.
N9 132.378 - Eli Lilly and Company.
N9 151.534 - Toyama Kagmru
Kogyo Kabushiki Kaisha.
N9 169.985 - Union Carbide Corporation.
N9 170.764 - Ciba Société Anonyin.e
No 170.892 - Kureha Kagaku
Korvo Kabushiki Kaisha.
N9 171.477 - Robert Boothe
N9 171.586 - Palmer Chemical and
Enuipment Company Inc.
N9 173.854 - Dr Frank 3osetin
Sowa.
No 175.175 - Nestlé S.A.
No 176.062 - General Foods Corporation.
N9 178.296 - Farbenfabriken Bayor
A ktiengesellscha ft .
N9 178.46 n - Ajinomoto Co. Inc.
NO 178.903 - Stauffer Chemicai
Company.
N9 178.926 - The Parker Pen Company.
NO 178.929 - Dunlop Rubber Company Limited.
N9 178.998 - Montecatini Societa
Generale Per L'Industria Mineraria e
Chimica.
N9 179.125 - John D. Riordan e
Gertrude C. Libby.
N9 1'79.143 - Firmenich & Cie.
N9 179.699 - Merck & Co. Inc.
N9 179.746 - Rhône-Poulenc S.A.
N9 110.147 - Farbenfabriken Bayer
Aktiengesellschaft.
Fiber Industries Inc.
N9 180.191
119 180.824 - Phillips Petroleum
Comn.any.
NO 181.200 - Harbison-Walker Refractories Company.
NO 1 81 835 - General Mfils Inc.
No 182.091 - Merck & Co. Ide.
No 182.225 - Monsanto Company.
No 182.328 - Casar Melton Libarson e .Ignacio PiroskY.
N9 182.485 - Solvay & de.
No 182.632 - José Pasqualucci Sobrinho.
No 182.878 - Peltzer & Fila S. A .
N9 182.891 - Amch,em Products
Inc.
NO 182.901 - Stauffer Chemin!
,Ct.trinany.
No 112.905 - Union Carbide Corporation.
N9 182.921 - Farbenfabriken Murar
A TztlerigeSellSChaft.

No 182.924 -- Imperial Chemical
Industries Ihrfiteci.
Diversos
N9 108.680 - Thera-Chemie GMBH
- Autorizo a reconstituição.
NO 119.066 - Francisco Viesmara
Sn'w, - Autorizo a reconstituição.
Ns. 124.431 - 124.542 - 125.154 -;
124.672 - 124.766 - Farbenfabriken
Baver Aktieneesellschaft - Autorizo
a reconstituição.
Ns. 125.965 - 126.038 - Sandoz
S.A. - Autorizo a reconstituição.
N9 60.665 - Dionisio Kluger
Autorizo a reconstituição - Apresente cópia dos desenhos; posteriormente será feita adaptação para PI
ou MI.
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PONTOS CA_RACTERIST1COS DOS ED1DOS
DE PRIV11....É'GIO

TrP40 N o 160.870 de 15 de junho de 1964
O PAULO
JOÃO EIMUJ.I.0 P1NTO ==-.
Pivilgio de InvençSoa " APERFEIÇOAMENTO EM REVESTIMENTO DE CALÇADOS,

A requerente reivindica a prioridade 4o correspondoom
. te pedido depositado 'na Repartição de patentes das:Estodos UMXna
tia Amãrica ao 22 de setembro de 1964, sob na 3980210.
Ponto na 1 do total Êo 5 pontos aprerantedo:.-

PYEUMÁTICOS E SIMILARES "
BEIVINDICAÇUS /
1- Aperfeiçoamento em revestizantr) Ra calçados, pasummt,..cos e
similares caracterizado por tHT limalha ou purticulas mstallans ou siml
lar, /imanente dividida e que 4') Incorporada a massa da borracha eu síml
. lar
Ponto na 1 do total de 2 pontos avrosentados
,

N2 161.442 de 4 de agasto de 1964
Requerentes JOAQUIM BORRES GOMES ----Pará
Privilágio de tnvenç.ão: " ROISDES DE NATERIAL PIXSTICO .
PARA TRANS..
PORTE E/OU ARRAZENADEM DE NATERIAIS OU PRODUTOS IIQUIDOSJ PASTOM
DM PULVEROLEMS, NX0 ARMAZENAMOS A PRESS210 2
REIVINDICAOES
TERMO

TERMO N o 95.173 de 24 de prIl.io de 1957..
Requerente: DONAJ,D HAiWORTH STACY FORRES E JOHN ALEXANMER
MATR.,:MS - ESCÓCIA.
Privilégio de invenoão . ." -PROCESSO PARA PRENDER UMA SUWURâ
I UMA AGULHA E AGULHA TENDO UMA SUTURA A EIA FIXADA".
REIVINMICAOES

'Processa para prender uma sutura a uma agulha,
,caracterizado pelo fato de consistir em fixara sutura à agulha
por emio de um adesivo.
Rant° n2 l da total da 16 pontos apresentadou.
A. n

TRRHO N a 173.235 da 16 da astembro de 1965.
pm4utrentet WESTINGRODERALECTRIC CORPORATION .
Prlv11410 da InvençRol "liV AR0RA Pie ROUPAS".

1 9 )"Ba1sôes de material plig.stico para traneporte e/
ou armazenagem de produtos líquidos, pastosos ou pulverolen
tos, não armazenados a pr essão",caracterizados por confeccionar-se emebalagens em formato de bolsOes, nos feitios paralk,
lepipedicos, ou em formato tubular, ou, ainda, alongado e de
secção ovalada, cada qual dotado de uma ou mais aberturas cus
periores de admissão do conteádo e de uma ou mais saldas inf,g
riores, com apropriados registros e valvulas; pelo fato de ao
bolsões poderem ser mantidos encostados entre ai, por meio de
presilhas ou alças articuladas num dos laterais de um doe bol
eões,ae quais se prendem em argolas articuladas no lateral do
oolsão Contíguo; pelo fato de o boto ser fabricado, do modo que o material pl aetico;ronstitutivo de ama
Porada interna, epreeenta-se lieo. e aqu;le formador de parede periférico
corrugado.
•onto n o 1 do total de 2 pontoe '
op rozentados •
4

BRIVINDICAÇOE4

-lavadora dw$ roupas compreendendo uma carcaça e um
mectuuteme operador dispustb.nalmEala e incluindo uma caçamba rota.
tive em 4arnoe Welidzo vertical, o dito mecanismo operador pendo
Montado 'Ur-Suma porçÃo inferior da dita carcaça de modo a permi..
tirsurrismonoiroCesenal do tesolaniemo operador em ttrno da um pon..
fato
te p1vB eletivo localizado MD dito 01), caracterizado pelo
' do dito ponto p14 -ter disposto pelo menos substancialmente no uidê 4Lte dazoosi.
49
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ZSRMO Na 173.34a de. 21 de setembro de 1965.
Requerentde MINNSSOTA MINTQ AND144NUFA.CTURING COMPANT •2.11.4'4
Privilágio de Invenção: "CHAPA LIZOGRSFICA paowsaso
CaLirà
çãO AS IMAGEM NE3545. CHAPAS".
REMI-UNA-5n
1 - Chapa lito g rífica provida de case cave atida
uma camaca aaaorvente hidrófila, com a qual se associa uma substám
cia promotora do redução dc ions metálicos e, o p cionalmente, um :1
vestimento de emulsão fotográfica seasivel è luz por cima da cama.
dá hidrófila, caracterizada pelo fato da base compreender uma su.
perfície organófila em contato com a camada hidrófila, permeável
aos líquidos em tOda a, extensão e qge si torna friável ou quebradl
ça com a redução local do_lome metálicos ao estado de metal e sub.
sequente remoção do produto da redução, havendo uma substancia redutora disposta na, superfície Interna da camada hidrófila, sendo
esta Ultima estabilizada e protegida contra indevidas roduçaas
saturas de bons metálicos Que, atravessam para entrar em contactapri
som o redutor na dita superfície interna.
A requerente reivindica a prioridade do correspob.
dento podido depositado ma RapartlOo de Patentes dos Estarloa Uni.
tos da Amárica em 21 de setembro da 1964, sob
n42 397986.
Ponta GA 1 da total. de 7 pontos adaaaantados,

Na 173.620 de 30 As setembro de 1965
Requerente& PORMUTO MANDE -...,--aatUtO
Privilé gio de lave/leia&.anogço.A,przonç4 ãlg, suco rasem, •
REIMAICAOSS

1 a Reforço aplioade em caca plietico. carausaa

&bisado por consistir em eoldae multiplae, i.to 4, ca
rumam todae se.folhge

5Nume

lados eanfonadoe do

g

aaco,

a inte
uma em

°adia- cante, dispostaa obliquamente em relação àe ooeturas
Ao fundo e . de beca do Baco.
Ponto n o 1 do, total me z pontoe apresentamos'

,`•/G /

A
4

eics 2

TÈRPG NO 161.846 da 17 de Ra:5st° de 1964.
114quarantaa PS/MICA Dg, FIDS
ESTADaDO' RIO Dg JANEIRA

o
42,

1,10a1_a Ind.gstgjj "Nevo itoat.o Da RENDA".

124VINDICACOEg-

cr modelo on renda, cujo fundo é feito de "nylon",ao
aasse'qUe o desenho p rCi p
riamente dito é lavrado com fio de
uray-

vistoSe, opaco ou lustroso, em branco ou em cOr, caracte.
rizado pelo' foto de sor constituido por uma carreira de flOres
nn m Oe

1.1

"-~

arredondadas
reira

essa

do flores
TRIO N a 169.735 de 19 de mala de 1965
.
Requerente: CI PERAL-COMÉRCIO E. INDUSTRIA S/A ==CUANABAR1
Moch;lo I

ndustrial: " NUO MODÉLO. DE CAPOT PROTETOR DE
SITuADO NO TNTRRIOR DE . VEICUIOS COLETIVOS a
RE

MOTOR

IVINDICAÇCE ,•

1. NOVO MODÉLO DE CAPOT PROTETOR DE MOTORES SITUADO NO INTERIOR DE VE/CU1OS commoa. caracterizado por se constitui,/

int erligadas por duas linhas Curvas
p aralelas, carque 6 encimada pa ralelamente por uma carreira curva

pent

aa p etaladas ladeadas s up
eriormente por um pequeno

florão, terminando a extanmiande Superior da renda por um refOr
ço reto constituído de duas Unhas paamIalas, a sendo
que a extra
mldade livre

da tenda termina em suaves arcos Providos qa nove
bicos e que são sep arados uns dos ouros por um conjunto de pontos mais ou menos triangular, de, vértice: ,para cima; tudo sUbstaa
cialmente como descrito e rep
resentado no desenho anexo/
tmico ponto apresentada,

de uma peça Unica sendo a parte auperior menor que a inferior,
mas ambas possuindo a parte frontal abaulada

e a,

traseiraplanat

Ponto n g 1 do total de 4 '
pontos apresentados

FIG.1
TRAMO 114 103.783 de 29 de outubro de 1964
Requerente& ARTIGOS DERTA RIOS"DENART" Lua.
Privil4gto- is Invençeet e• APERFEIÇOAMWTOS, .2t--ala MIA
CABO& ga
TRUUNTDAzRawfinos
RELYIRDICAÇARA
1. Aperfeigoamentormem cabos- de
Imatemmemwmateenvea.
riom .oaraoterizadaa pelo fato' de ser'
feito em p lietio ou
mata.

ciai

similar, de eecção tranaversal

tra p rovido
em tittaa parede.

l r,sextevada ou ow
laterais, 4# pequena. reentranciae
triangu a

882 Têrça,:f•tra

~ti iSffliC Noto IN)

41

anoavas 'e extremou, podendo a part. central ser arilada e
gualmente provida de reentrânciae
41 ambas as

alongadas; finalmente em uma\

extremidades do dito oorpe,4 previato me curto peie.

aço oi1lre, r4eo, onde alojam-se e fixam-se ao iSJ

peças para

Março de 1970

dei, 8 faeseama, ~140 se facetes Anteriores e esperIores pentagonale
• ae intszuedlirias hexagonais, apresentando o Pando do frasco,em baj,
ao relevo, uma roseta constituída do tabas radiais sujas ponter'etig
gen a . perifOria do tendo de

base,

Post o oo 1 de mo total de 2 pontos arre tadt_.

o

tratamento dentário.
lionto no 1 do total de 11 pontos apreeastadoiç,
, ff

er

ii

g
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fERMO N 2 113.576 de 28 de setembro de 1955
Requerentes INSTITUT . FRANÇAIS DO PEMROLE, DES CAEBURANTS ET-j

•

LUBRIPIANTS

Privil6gio de Invenç gos " PROCESSO DE PABRICAg0 DE ISOPRENO]

A PARTIR DE 4,4,DIMETIMEZADIOXANA
REIVINDICAÇvxm

1.

Ar

r. Ár

Amo 1 Q 190.603 do 23 de junho de 1967.

Processo de fabricaç6o de isopreno caracterizado'

pelo feto de se fazer passar vapores de 4,4—dimetilmetadioxene
diluidos em vapores ou em gases inertes sdbre um catalisador

Requerentes AMORAL 8/A. AGRICOLA SÃO PAULO.'
Nasalo ladostolals "NOVO MODELO DE FRASCO",
•

REIVINDICAÇOEQ

le) • "NOVO MODELO DE FRASCO", caracterizado por,
do seu coa? de formato geral cilíndrico, haver uma zona central

constituido pelo rutilo impregnado com ácido fosfdrico.

A requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartiç go de Patentes da França em 29 de sg,
tembrO de 1958 sob n o 775 524 e do

adicional em 13

de maio dd 1959

Mais estreita, tambem oildndrica, a qual se une às zonas extremas
atrav4s de troncos de cones; a zona superior termina em zona tran

ag aloa, àqual 94 adapta tampa; a base, reentrante, se uno à parg
da do freios por suave curva.
Ponto no 1 do total de 2 pontes apresentados.

sob No. 79'1.521
. Ponto no

1 do total

de 9 pontos apresentados

9

rtGi
190.699 de 23 de junho de 1967
Requerente: CRISTAIS PRADO C/A
el. SÃO PAU
Hod.INdustrialt"CONFIGURAÇÃO Exunma DE FRASCO ".
Reivindicaçães
1 * Configuração externa de frasco, coMpreendendo'um corpo prte
níveis° octogonal, ou seja conetituido de quatro faces menores alter.
nadas com quatro maiores ou prinéipais, caracterizada pelo fato da .
superficie das quatro faces principais, com exceção de uma estreita
faixa junta ; base, ser tomada por relevos em forma de bicos piram!,
dels de base qmadrangular, cujos vertIces nEo ultrapassam o plano de
periferia de ditas faces principais, sendo lisas as quatro faces me
sores; corpo este, encimado por uma parte em forma de tronco de piri
TÊRMO NQ

Lide abatida cujas quatro faces apresentam relevos abaulados, em rol
ha de gomos com extremidades arredondadas, passando as mesmas quatro
faces, de planas para- arredondadas; i medida que convergem para um pescoço circular tendo geratj z semi-circular reentrante com um borÀc, circular relativamente alto e de banda lisa, emergindo de uma cam
pa 4ODUM, um pegador da tampa de forma que, substancialmente esferol,

lallo N Q 172:348 de 20 de agOsto de 1965
ReqUerente: SULZER fRÉRES 80CIETE ANONYME =1= SUIÇA
Priv.de Invençàos" MÁQUINA DE TECELAGEM COM LANÇADOR

DE GARRA .1 XSPOSITIVO ACUMULADOR DE FIO DE TRAMA".
Reimindicações
1 - Máquina de tecelagem com lançador de garra e com bobina ds
fio de trama •que durante 4 inserção do fio permaneoe fora aa abertm
ra entre o, fios, begOomo .com dispositivo acumulador de fio de trj
ma, pospe_ ã er:ta eltestinad4 preparar um Tio de trama de detej
para'g
minado comp,,
,u4to inserção deste, caracterizada zelo fato -

Tc-mça.feira 31
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do pito, Gemo dispoeitivo seumiledor ' do Cio do trama, entre a 0001ne
de ficseeie trame e o lugar do disparo dá /ançadolra, Ao , acham dispog
&os um corpo acumulador de enralamentO, cOntinusmento Acionado ke- rocertans con v enientemente do manolra a ropreocntar dose figo.
quipado com nestes Unilateralmente. Dallent.ea Para fora,.te polo meye
aos ame alavanca reguladora, provida COM 43,4&condiaton. NaNtio 'de
rao doo mala diversas, com motivos Infantis, educacional() o ostrama e oseilàvel, no rítmo da Inserção digno de tramansiternaeg
senta para dentro do espaça limitado pelas hasteredelinrolamentólo
troo. figuras eatae lantioae a diepostae em sentidos epootos
p ara foro dOste espaço, alavanca essa por meto de qual O -fi.O'de
1
trama é mantido, para acumular, dentro do Mencionadu,olpaço, 40sera s eparadas entre el (sempre Pela Parte superior da figura repre'irá-10 atraVea dicabeça da bobina, fora desse esinno.
sentada) p or uma °aporfiai() provida de um furo central e adequaPonto n o l'sla Um total co mepontoa apresentados,
r

04

damente vinoada; e por-terem ao extremidades °poetas da 'tire

0 (2 9

l

1 ,: ,z!i !, molug umvves14 1
te to — " I
'.,,,,e+leála"......
Milli l'is
Me -.

prolongamentos vincados, um doe quais a dotado de dois cortes

II 1

p aralelos, dispostos adequadamente, enquanto que e Outro Goreaduma terminal em forma de lingueta.

Ponto n0, 1 dctotal l de 5 pontos apresente005.
-

Fig. 4
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n 40'
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CERRO- N g 164.686 de 14 de julhO4te 1964,
Requerentes SATOSRI TADANO . SA0 PAULO.
Privilégio de Invençãos "UM NOVO TIPO DE CAPA
ER GERAI'.

PARA SUIWIIIRLA

REIVINDICAÇUS

1 - NOVO TIPO DE CAPA PARA SOMBRINHAS EM GERA142con„.
alote numa capa feita -00 plAstico, couro, pano impermeabilizad4 Ou
os nualquer outro Material adequadolem *Bras e tamanho variávef,
caracterizado pelo fato de a p resentar-se relativamente alongadn em
formato tubo piramidal, tendo nú parte inferior uma peça rigiddeem
fopma de calota O na parte superior, duna abae recortadas em forma
A0,@eio lua de onde partem coéturas ou nerVurao em linhas varticals
quéspermitem a união da g peças que' formam e toldae a referida capa.
Ponto n g 1 do total dó 't pontos apresentados.

ria

2

C

FIG.1

Temo RO 1.70.643 de ee ele junho de 1969
Requerentos INEGSTRIA 'NAU ARTEFATOS COPOS,

SAA

EMBALAGENS DE PAPEI?

PAULO .

PrivilégiO an invencaos 0
0

ADORNO-BRINDE PARA GARRAFAS DE REFRIGERAR-

TE3 É OUTRAS

RETVINDICAOE$
le)

"ADORNO-BRINDE PARA GARRAFAS DE REFRIGERANTES E OUTRAv!.-

caracterizado por uma tinias tira, p referivelmente de earculine;

TÊRMO N g 190.706 de 23 oe) junnO Go 1901
Requerente: INDUSTAR -IND.DE ARTEFATOS DE METAL S/A.
eesee MINAS GERAIS
ModeIndustrial:" NOVA COBERTURA PARA TORNEIRAS
Reivindicaçóes
•
-Nova cobertura para torneiras caracterizada por ser constitul
.da de uma peça metáAca, estampada, cromada de formato alongado e
se alargando em uma das extremidades onde seu contOrno assumo
forma de uma poligonal o a parte de alma ()Obre ume - elevação circu
lar tendo no centro um furo a tendo a dita poça urna àba virada Pd
ra baixo ' em volta. dg todo ,o seu contOrno, tudo substancialmente cg
mo descrito no relatOrio e mostrado nos desenhos anexos.
Ponto t:nléo.

884 Terça-fra 3 ./
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de uma resina cintítice, apes o que os mesmos eito aquecidoa dtâ
líquido se evaporar e O pe da resina olntetica se a comodar. 0.
' necessário, endurecer,'

URRO Na 190.747 de 16 de Junho de 1967.
Requerentes YOSHISALA NISRIDA SÃO PAULO,
Modelo Industriais "UM NOVO TIPO DE SALVA-VIDAS°•

CIWAIrtardno
I . NOVO TIPO DE SALVA-VIDAS, fabricado dos mala , ‘aria-

Yhs matoriais, cosias como..tortica, ar oh qualquer outra modalidade
Iesojada em ceras, tamanha, oo,o.o to variáveis. caracterizado pelo
'ato do salvo-vides ser oonstItuido Co gomos, obaulados, formando le
20 chanfraduras entro ma o outro, o que permite um
perfeito deallzo
oeb -e e égua, aumentando o impulso do neda(.Ior.
Ponto no 1 do total de 2 pontoo apresentados.

Março de 1910

,

A requerente ralviudica a prioridade do correspondente
pedido depositado na.Repartição de Patentes da Holanda em 2 de o)
tuh ”0 de 1964 sob No. 641 . .463 •
Ponto n o 1 , do total.. de 2 oontoo anrosentados.

TERMO N g 173.627e 30 de setembro de 1965
Requerente: WALTER MEINHART
PAULO
Privilégio de Invenção; " APERFEIÇOAMENTOS EM DES1.17.A.CORES PARA
TRILHOS DE CORTINAS "
121.300 ao io de julho de'1960.
Requerente; JUPITER DENTAL, INDÚSTRIA E COMERCIO S/A. . SA0 PAULO.'
Privilégio dA Invencio . "APERFWCOAMENTOS INTRODUZIDOS EM AliattE.
LHOS ODONTOLOCICOS DOTADO DE SISTEMA DE MICRO-TURBINA"

.R.EIVINDICAÇOES

Trnms N9

pEIVINDICAÇOES

1 9 )"A p erfeiçoamentos introduZidos em aparelho,odonto,
légico", caracterizados por um dispositivo constituido de doia ci.
lindros (1) e (2), cujo cilindro (1) recebe trea canoa (12), 113)

o (14), respectivamente, de entrada, saiais e derivação de ar, Para
registro num manêmetro (39), enouant.
cilindro (2) recebe
nolo canos (31) o (33), respectivamente de entrada e ea(da de Agua.
Ito n o 1 do total de 8 pontos apresentados.

A p erfeiçoamentos em deslizadores para trilhos do cortinas, tendo cg; cantos arre d eondados,,feito de plasticO, borracha cã

outro qualquer material adequado, caracterizano por um corpO alongado, estreitando-se na direção de cima para baixo, tendo ao alto
uma abertura ou rasgo formado por duas pernas horizontais e vazio
central, terminando por trecho inferior árvo, onde se,sitássorifi.
cio c i rcolar.,Sobstancialmente como deacritP • ^ o torosestado nos do',
panh.a nnolco9.

OffiU

12RMO N o 173.639 de 30 de setembro de 1965
Requerente l N.V. PHILIPS'GLOEILAMPENFAHRIF.KEN --..--Rolanda
. Privilegio de •Invenção: q PROCESSO PARA REVESTIR COMPONENTES E1ÉTRI.
ICOS TENDO FIOS DE CONEXA° dal te40 REMI% SINTÉTICA, E OS OBJETOS DEVESIDOS OBTIDOS PELO MESMO
SEIVINDICACCES
I - Processo para revestir componentes elétricoe'ter4o

'Oco de-eonexão com uma roaine aintetioa, caractorizado polo feto doa
' ponentes serem recobertos em ume primeira operação com ama comece
t:7pO g nulen liouldee ia:p iada° o, em ama outra operação. com um DO

Unido ponto apreoentado

TERMO Na 124.341 de 21 de novembro de 196Q.
Requerente: HEIR, LEHMANN & CO, AG, - ALEMANHA.
Privil;gio do Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM CENTRIFUGA PARA SEPA.
RAR MISTURAS D2 MATERIAIS SÓLIDOS E LIQUIDOS EM PROCESSO CONTINUO.
BM PARTICULAR, RN CENTRIFUGA DE AÇUCAR".
WV/NDISUM..
' 1. - A p'erfeiçosmontos em centrífugo destinada a soparar,
aa processo continue, misturas do mt-rr:, s s,Slídon o 1.{quidos, em pez

bicolor, centrífuga de aeUtar. twol.lu , com um tambor, giréval em terno
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•

-

eu um

e espessura, dotada de 'almeras divisaes ou -CompartimeuLos
trio
ternos, possuidora de uma grande tampa que recobre completamen2

eixo vertical e alargado da baixo para cima, bem como com duas •

câmaras anulares, concentricas ao dito tambor a entre si
separadas por
uma parado intormediária que se estende ate à borda superior do tambor
ama das quais, a interne, recolha o liquido eliminado atrav4s das abar
turas do tambor, ao passo que a,outra câmara externa recolho o mate.
sOlido expula() por sabre A borda do tambor, c a
racterizados pai
fato de que, na borda superior do tambor e na parede in t
ormediíria, se
acham p
revistas chapas condutoras cônicas, que ao estendem de cima pa.
ra baixo para dentro da câmara anular para o liquida o que formam entre si ama
câmara anular de fluxo, que co adalgaça inferiormente a ter
mina em um bocal anular.
Peat°

te toda a parte superior e a Parte frontal, fixando-se por meti
de correias cóm favelas no fundo da posta-mala e de uma correi
horizontal que se destina a apertar a boca . da pasta-mala, correia esta que fica sob a tampa, caracterizada por possuir em
ponto ideal da face posterior, junto ao ponto onde nasce a tam-,fr
Pa, um dispositivo de fixaçUo para as ex
tremidades de duas ombreiras que se projetam em forma de alças para cima e para foré
depois do que descem em forma de correia dotada de fivela para
se fixarem no fundo da pasta-mala, configurando duas alças ou
suportes para a passagem dos braços do usuário; pelo fato da fao'

nu 1 do total de 3 pontos aprasontadon.

de posterior da pasta-mala ser convenientemente estofada para
maior comodidade do mesmo.
o

1

I3:11'1%,9

Ponto no 1 do total de 2 pontos apresenuados

25

1hM0 NO 170.646 de 23 de junho de 1965
Requerente t MANLIO RIZZENTE E ARNALDO RUSCUIONI
== SÃO PAULO
P rivilegio

de

InrenriJo

t " A PERFEIÇOAMENTOS EM MdVEIS EM GERAL

REIVINDICAÇOES
t

Ap erfeiçoamentos

em moveis em geral, eu

racterizadoe inicialmente pelo fato de dois elementos verticais e de sustentaçào de um móvel, sejamos duas pernas

FIG.1

dianteiras de uma cadeira, ou qualquer par de pernas de

TERMO N2 164.924 de 1 de dezembro cb 1964.
a:quarenta& MILTON ROSA - SX0 PAULO.
?rivilágio de Invençôo: " APER FEIÇOAMENTOS

uma banqueta, mesa ou similar, e constituidos por tubos
retilíneos, de . qualquer secção

t ransvérnal,

serem provi-

t'ESCA",

_

tos cada qual, e a partir da extremidade livre superior,

EM REDES PARA ESPORTE R

.

REIVINDICA0E%

de um rasgo ' lateral longitudinal, extendido por um compra

Aper

reiçoamentoa em redes para esporte e pesca,
carolo
por com p reender o fato de a
rede feita de p olietileno ou matg
1a1 semelhante ("nylon"
ou similar) ter as nuas malhas, fixados h Ma0
ou à máquina por dois nós, sendo o
p rimeiro nd
para formar a malha pro.
p riamente dita, da rede,
e o segundo nó, para b
loqueiar o p rimeiro. en
:ando dessas maneira que o mesmo escorregue, ezados

mento igual à altura da travessa horizontal de interligação doe dois elementos.

Podto n u 1 do total de

5

pontos apresentados

af 1 do total de 2 pontoe apresentados.
2

ItRMO NO 165.360 de 25 ne j uáho de

1968

Requerente: TÃO TSUN MUAR E CHUNG YUEH

-SÃO PAULO

WANG ==

rIG

ModUo Industrialt " NOVO MODPIO DE PASTA-MALA ESCOLAR "

REIVINDICAÇOES _
1) Novo modelo de pasta-mala escolar, confeccionada em ma-

4erial adequerdo,

RO

N u 200.001 de 20 de junno
de 1968.
SOMONDKRAPIP SZO PAULO.

zt aquerentel

Jesenno Indumtrialt NOVA E ORIGINAL
PADRONAGEX PARA TECIDoo-.

tais como couro ou plástico, de feitio substan-

cialmente paralelepipedal. com a altura maior do que a largura
c

oostIuidos p or

EEIVINDICACOBQ
1 0 ) , "Nt UI E ORIGINAL P
A DRONAGEM PARA TECI

fios naturais

ou art
ificiais de

qualquer natelmoiN
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fato de ser e nove pe.
rita, inclusive MetáliCós, careCteriZada pelo
dronagem formada por pluralidade de losangos que delimitam área

• i
eàcontram
dispostas
figuras
de
dois
"UM
com
ramos
5'eci.
Ma qual . se
procamente enàaixados, senda os ramos mais internos de menor lar.
gora e extenso, enquanto que na parte c entrai podero ser previstos pontos metálicos, restando entre os elementos mencionados.seg.
mentos retilíneos de casas abertas.
Ponto na 1 do total de 2 pentod apresentados .

vremento em um transportador a partirdes extremidades afiadas
de seus elementos de ' penetração tendo cada um deles um punho es
uma extremidade e lima ponta afiada na outra extremidade com uma
espiga intermediária entre eles, mover o transpotador para mer.
gulhar o punho e a espiga doe elementos do penetração 'em um ba.
nho de resina plástica para revestir a espigas, o punho com uma
camada continua de resina líquida, manter os elementos de pene.
traoão suspensos positivamente em uma posição prédetermiCada du
tanto a etapa de revestimento, mover-o transportador para retirar os elementos de penetração revestidos da resina Para fazer
com que a resina circule soba influeneia da gravidade para pro
duzir uma parede tubular de,espeseura UndunlMencd:Orencente
Soncentrica com a espl g a',.e:o Durmo tos elementos dl penetração
e mover o transportador passando uma fonte de calor para conveE
tora resina plástica de %Ma fase líquida numa fas. sólida.
A depositante reivindica a prioridad do correspon
dente pedido, depositado na Repartiea: de Patentes do sa Estados
Unidos da América do Norte eu 11 de fevereiro de 1964, eob o no
Ponto n o 1 do total de 14 pontos apresentados.
3

1.

ti

T°

11EMBROMEgál
1-1

(18
74

1113•1111
Sb

1960.
'ERMO N 2 125.056 de 15 de dezembru
Requerente: NORMA ALBERT HARRISON - E.U.A.
Yriv1l6gio de Invenção: "CONJUNTO ABSORVENTE PROVIDO DE DOBRACEM INEDITA

DAS ABAS E DISPOSITIVO PARA

42

02 60

tazawousin itiawanzwa
24•

EXECUTA-LAS

TEMO No 146.817 de 8 de favereiro:de 1903.

NEIVINDICAOES

Conjunto absorvente provido de dobragem in&dita
das abas, caracterizado por compreender um núcleo absorvente e
a os 14um invólucro alongado de material dobrável, permeável,
quidoe, englobando o referido nUcleo, estendendo-se o' referido
Invólucro além das extremidades do referido nácleo, para prover
dobrada
aheo destinadas a prender a toalha, sendo uma das abas
em %Orme de um "Z" achatado.
A depositante reivindica a prioridade do corresponden
te pedido depositado na Repannição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte e; 16 de dezembro de 19591 sob os numa.
ror 860.028, 860.029 e 860.030.
Tonto n o 1 do total de 20 pontos apresentaaos.
e 1,

flegnerentez. DMI/NGOS ALIPIO FERREIRA ...., Guanabara
Fr1vilegio do Invenção: "MODELO SE CADEIRA PoRTÁTIL PANA CR1ANçAS (BALIR)
ESIVINDIOAçOE,2

Modelo Ow.cadeir s portat11 para

crianças

(babe), oonst2

Naos por varias partes, montadas d. maneira original, caracterizado por
insistir de dois tubos edjas,extremidados são recurvadas de acardo a ser.

4r de apoio da cadeira faos assentos, (encostos), recebendo ditos
as demais partes que formam a cadeira.
Posto ai 1 do total de s pontos apresentadeR,

tuh"

4

t;t19.2.

40

li

de

gil

CACI

-1
14

Je

TRAMO NO 166.030 de 31 de aezembro de 1964,
Requerente: WILBUR RAYMOND ROEHN - E.U.A.
de Invenção: "PROCESSO E APARELRO PARA FABRICAR
rrivilégio

pATETERES DE PLÁSTICO".
IlrIthICAOSZ

1. Processo para fabricar cateteres de p1á2tieo, ca.
de suspender
lwaeterizad o polo fato de eompreender sua etapae

151040.0 178.106 de

1U

do fevereiro de 1966.

Requerente, RENDARTR S/A INDUSTRIA Dr, TOALHAS PLÁST:CAS.- 53o Pault
Modlo 1Adnatria1: " NOVO E ORIGINAL MODELO DS TOALHA DE MESA
2,F,X20...WWEES
le) - MVO E ORIGINAL M3DtL0 DE TOALHA DE WESA", que se car3ctst
..,za essencialmente por possuir o Cometo quactrado com a p p r:;.feria (10) rex
maud pox pequenos te4á 5.nuà

laasiCild0 Wila

faixa (3) com aplicaiões de fia

'MN
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!as estilizadas /imitada por uma Unha (4) provida de quartos de circules
5) nas extremidades havendo em seguida uma faixa (6) coa a plicaç8es (7) da
taras estilizadas ó Unhas rendadas (8) e em seguida, limitada por - Unha
)) com circules (Ia) nos vértices há uma faixa (11) cem a plicaçBea de f/11

c!e • ID70 631

eãta prOvtda p raxista a uma de suas
ext remidades de marcaçUS para a d is p osi40
de pisos ou garrafas, ext
remidade esta que se oro»
Longa em trecho extremo de nivel maio
baixo.

me e folhas em relevo o na parte central há um quadrado (12) Cem aplica0a

Ponto n 0
I do total de 2 pontos apresentadas.

• tolhas e flores estilizadas (13) em sua periferia.
Ponto n a 1 dos dois pontes apreseptaíes.

TtRM0 N o
157.666 de 26 de novembro de 1965
Requerente: VITORIO MACELLARI
.... a0 PAULO
lrivil j
gio de invenção: " SANEFAS PERFILADAS METÁLICAS .
REIVINDICAÇOES
MIMO N 2 157.92a ue e) at, marco ao 19621.

Requerente: HERMAN JOSIAS S/A.

INDOSTRIA

Privilágio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS

E COMERCIO - GUANABARA.
ÉM

SERDiGAS PARA USO

EM APARELHOS DENTÁRIOS".
REIVINDICACOES
. Aperfeiçoamentos em seringas para uso em riparalhos dentários, caracterizados pelo fato de que num só aparèlho. exiate oondiçóee partioularee de ee conseguir gtras) opere

t- Sanefas perfiladas, car
acterizadas cor compre.
derem barras parriladas
eontendo um, dois OU
mais v j os de aez
ção qua
drangUlar ou outra apropriada, auerte inf
e riormente em
todo O seu c omp
rimento e aberta da mesma forma uum de seus
la
terals para com
unicar-se cada um desses vãos e um outro vão
tts secçãO transversal cillndrlca..
ponto n* 1 do total de
5 pontos ap resentados .

pecto manuais, ou,sejat seringa 4e água; seringa de ar e atomiza-

2

dor (aitetu= do ar com a água).
.

Ponto a g 1 do Sota) de 4 pontos apresentados,

?,

•

Pica.J
.s..

3

FIG.2

.-• IG

4

CÈRMO ti* 173.101 de
13 de setembro de IgV,
Requerente: COMPANHIA BRASILEIRA OE
P riv.de Invenção " ARMA DE FOGO

CARTUCHOS .1. S.PAVLQ

Reivindicações

1 ... Uma arma de fogo caracterizada pelo fato do que no conjunto
ia mola que aciona o co
ã existe um retentor da mola da ação: que
dito retentor e tambem o nbolo da mola de ação
p ossuem, dada um, um
orificio transversal p
elo qual, introduzindo-se um simples estilete
; possível montar e desmontar todo o conjunto sem necessidade de de.
;armá-lo e sem necessidade de remover qualquer outra p
eca do mecania
no da arma.
Ponto n*

eRMO NO 165.413 de 16 de dezembro de 1964
hquerente, 8. VAIENTIN e: FILHOS LTDA ?==SÃO P4(71.4
CivIlágio do havençãot 0 NÔVO BRINQUEDO 0
REIVINDICAQ0E3
1. Novo brinquedo, caracterizado por compreeng er inicialmente, uma longa pista feita em madeira ou outro material, com revestimento de feltro ou outro tecido adequado.plata

de um total de Ü eontos apresentados.

elefee=~~

Março de 1970

TtEMO N 5 173.306 de 20 de setembro de 1965.
Requerente: ALFREDO DEPASQUALI - ARGENTINA.
Privilegio de Invenção: "APERFU.ÇaMENTOS bM
FICADOR PARA CARNE".

TERMO-N o a8.2,17 da 30- de julho de 1956..
Requerentes ETABLISSEMENTS NUYTS PRERES ...fRANÇA.
Privilégio de Invenção: "NOVO MODELO DE EMBALAGENS I#A%A'
.AMPOLAS ROMAOEUTICAS E ARTIGOS CILIRDRICOS SIMILARES".;
çagVINDICACUS

OU RELATIVOS A

1 5 ) "APERFEIÇOAMENTOS EM CU RELATIVOS A PICADOS
PARA CARNE", compreendendo corpo aproximadamente tubular horizon
tal dotada de ramo vertical termi , lado por bacia, sendo que no in
terior do corpo principal situa-se rasca sem fim ,cujo eixo é ass:vciado e acoplamento para tomada de movimento fornecido 'por batedeira ou similar, caracterizado pelo fato de que pelo topo opog
to encontra-se aplicada luva resqueada que mantém em posição dia
co perfurado contra cuja face interna á impelida a carne transpor.
taCa pela rasca e premida por soquete oassivel de introdução no
ramo vert i oal-de alimentação da máquina.
Ponto n5 1 do total de 3 pontes apresentados.

-

à - Nevo modelo de embalagem pare Solas earmsed'utiose'

e artigos similares, caracterizado pelo fato de ser nenstituidel
de um lado, ' por ume folha de papelio, cartolina ou similar,
formando suporte, a8bre e qual são praticadas uma série de ober-.
turas oblongan, paralelas e e q uidistantes, de outro lado, por
uma tire de papel ou aemelhante, de largura sensivelmente lousa
ao comprimento comum das aberturas, pensando a dita tire etre-.
ves dia d•tae aberturas, alternativamente, de uma face do suporte à foce °poeta e formando, sObre uma ess,egilan faces, eis
frente de
de

cada

abertura, um estojo ollindrioo para o alojamento

UMA) OMp018.-

A

requerente reivindica a prioridade do correspondente

pedido depositado na Repartição de Patentes da Franca em 29 de

julho de 1955, sob o no,PV-696685
Ponto 11 5 1 do total de . 4 pontos apresentados .

3
TERMO W5 173.236 do 16 de setembro de 1965.
Requerente: , A,B. DICK COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "APARELHO PARA FORMAR GOTAS DE TINIA"
aDOWILIQUM

TEPMO N 5 173.210 de 16 de setembro de 1965.
Requerente: THE NATIONAL CASE REGISTRE COMPANY - E.U.A.
Privilégio de Invenção: "ACESSO DE MEMóRIA XX -T".
REIVINDICAÇOE

1. Um arranjo de acesso para u r a memOria magnatoestática, caracterizado por meios de circuito de acesso, que
cluem pelo menos dois circuitos de acesso de endereço separados
e um circuito de acesso sensim4tico magneticamente acoplado a uma
pluralidade de células de memória: da dita memória, a representação binária de qualquer caráter sendo armazdnével num qualquer es
colhido dentre uma pluralidade de grupos das ditas células de me&Orla, as células de =eri giria individual dentro da cada grupo correspondendo a uma posiçõo de bit de ama repreicntação binária, ea
quanto as respectivas células de . memOria de todos os grupos que
correspondas' è mesma posição die \bit, • pelo menos um
dispositivo
de circuito retardador ligado em serie num destra os ditos cisca&
tos de *gesso escolhido.
* Reivindica-se a pricjidede do correspondente pedi.
do depositado as Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Saí
*toa, am 28 de membro do 1964 sob 42 399.499.
2"cáto ala 1 do total de 8 pontes apresentadoa.

1. - Aparelho para formar gatas do tinta, caracterizado
pc: uumpreender um trbnadutor eletro,mecânico com um furo que o ah?,
vessa, um tubo Oco de metal colocado dentro do mencionado furo e Ra.
liente do mesmo, tendo o tubo de metal e o transdutor uma das suas
extremidades co-extensivas, meios paralisar o tubo e o transdutor.
entre si, uma arruela provida de orifício, meios para prender a arras
la nas extremidades co-extensivas do tubo de metal e do transdutor
e meios para aplicar excitação entre as superfícies interna e catar.
na do citado transdutor eletro-mecânico.
A requerente reivindica a prioridade co aorreepon.
dente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da Am4rice em 9 de novembro de 1964, sob o no 409831.
%Ante n2 1 do total de 4 pontos apresentados.

TARRO N o 173.032 de 09 de setembro de 1965
Requerentes, CONTINENTAL CAN COMPANY INC. ...1 4 z.O.A.
Priv.de--Invenção:"PROCESSO DE IMPRESSA° ELETROSTÁTICA
E EQUIPAMENTOS PARA SUA EFETIVA& ".
Reivindicações
1 - Processo de impressão eletreettitica,.caracterizado por com
p.-eender'a introdução de uma relvem de partículas corantes para dentro de uma região de carga, em um ponto afastado de um molde ou es-

DIAR.10 OFICIAL (Seçllo
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Lancil, provido de uma parte condutora 0 aberturas e partes fechadas constituindo um desenho, o estabelecimento da uma descarga eletrica na referida região de carga e de um campo eletrico entre a dj,
ta região e o estencil, pelo que se transmitem cargas eletricas ás
partículas corantes, que são aceleradas na direção do eitáncil,pas.
sondo pelas suas aberturas, e a intercepção das partículas que passam pelo estenda por um substrato, Que El a matária que vai receber
° tmpressão:
Ponto n o a de um total de 8 pontos apresentados.
Pia 1 r—

K

III)

Março (I3 1970 e39

aros, sendo um de grande diametro que atua como braçadeira da adaptp
ção ao braço da mulher, e outro de pequeno diámatro, Usado. ao prime
ro, e que atua como elemento de ligação da armação suporte do novelo
de lã; pelo fato ainda do aro de ligação ser interrompido ou cortado
em pequeno trecho ie modo a resultar duas pontas que se adaptam por
simples encaixe a paesaào numa conexão cilíndrica através de aoeatu.
ras ou rebaixos praticados nos laterais desta mesma conexão; pelo ra
to ainda da referida conexão ser dotada de furo possante longitudinal onde tem pivotado livremente, com ponto de centro e giro, um pequeno pino cllíndraco solidário à armação suporte do novelo de lã,
finalmente pelo lato eata armação apresentar um perfil de cai.etel
com parte central rebaixada, e partes extremas saliontos e cOnicac.
Ponto n5 1 de um total de 2 pontos apresentados.

T2RUO,N o 108.762 do 27 de fevereiro de 195!
Bequerontet TIE PARKER PU COMPANY ----E U A
Modelo industrial; • NOVO MODELO DE PEGADOR PARA CANETA-TIN.
TEIRO •
REIVINDICAÇOES
1 - Novo modelo de pegador para caneta-tinteiro ou

instrumento eemelhante, caractorizado pelo fato de compreendor.
Um corpo, oubotanclalmente, acua tudo o do aocção retangular, de

largura auevemente,croaconte no aentido da sua extremidade 11.
vro; e pelo fato de quo a outra extremidade do mesmo tom uma

TERmO.N Q 173.030 de '09 de setembro de 1965
Requerente: VALVE CORPORATION OF AMERICA =1= E.U.A.
Priv.de Invenção:" CÁPSULA ACIONADORA À PROVA DE ADO,

configuração em csOlo de cisne

TERAÇA0 TIPO MOSTRADOR ".
ReivindicaçOes

A requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes dos Eatados Unidos

111,

amorico em 23 de outubro do 1958, sob No. 0-53121

, Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentado; .
11U,n1"

• "1,1
' .1!

1 - Uma cápsula acionadora à prova de adulteração do tipo moatra
doma, caracterizada pelo fato de compreender em combinação um corpo .
de cápsula Oco estacionrio adaptado para ser montado em um recipien.
te tipo distribuidor tendo uma haste de válvula mOvel, um botão acio.
nador mOvel no corpo entre as posições de descarga e não descarga,tep
do dito botão meia encaixável com, a haste de válvula dr, distribuidor
para aciona-la, uma peça da cobertura disponível pres sa e separada de
corpo de cápsula em resposta a arça aplicada mesma, sendo dita pa
ça de cobertura dispoSta sObre o botão acionador e evitando normal.
mente o contato de dedos com o mesmo, para por conseguinte, desanco.
rojar operação deaautorizada ou inadvertida do botão, tendo dita po.
ça de cobertura uma abertura atravOs da qual um Instrumento delgado
pode ser passado para se encaixar no botão e acioná-la para O prop4
eito de possibilitar que sejam feitas amostras da substância do dis•..

tribuidor.
A requerente reivindica a prioridade de correspondente pedida
depositado na Repartição de Patentes dos ZstadOs Unidos IS AMerdoss/
em 18 de setembro de 1964, sob n o 397.530.
Ponto no 1 de um total de 7 pontos apresentados.
4
J-

4

fru .r..11

AVY. I

031311

IFac,2

r£Rmo, No 1117.562 de 20 de novembro de 1962
Requerente: ANGU, GÚZMAN sARLIEGUI m is SÃO PAULO
Priv.de Invenção:" N6V0 DISPOSITIVO SJPORTE PARA NOVELO&
IX L. PÁRA TRABALHOS MANUAIS DE TRIGO 0•
ReivindicaçOes

Novd dispositivo suporte 'para novelos de lá', para trabalhos
man,lals da trico. caracterizado essencialmente por comnraender dois

o

F'•,:yr
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TERMO No 158.140 de 6 de abril da 1964.

Requerentes UNITED _SROE MACRINERY CORPORATION . E.U.A.
Priv114810 de Invenção: "DISPOSITIVO OS FIXAÇãO Dia AUTO-APERTO".

tERMO No 157 629 de 17.de março de 1964
Requerente: ¥ANOO ANTONIO ^ARANO MARINHO • Estado do .ase
Janeiro
Privilegio de /nvenallot "APERFEIÇOAMENTOS EM CADEIRAS DE PRAIA"
REIviNnIcAo¡s

faLYWIWILeaS

1. Dispositivo de fixação de auto-aperto que compre.
ande um membro dotado de =8 porção do espiga dotada de fios do ris
oa, caracteriz a do pelo fato de incluir um rasgo na referida porção
de espiga estendido longitudinalmente à mesmo e tendo um fundo aspa
çado radiaImente . atr á s das raízes dos referidos fios de rasca, - um
membro de embutir alongado Ga metal elástico de cocção longitudinal
corrugada que tem uma pluralidade de porçiies de crista, pelo.menos
uma porção de cave catre um par de porçóos de crista e extremidades
livres opostas, sendo o referido membro de embutir disposto no refe
rido rasgo com a porção de cava adjacente aorcferido fundo e as por
Ocs de crista-ostendidas para fora além das raizes doa fios de rOs
ca adjacentes a elas, e meios de retenção adjacentes ¡Ia extremida.
des opostas dor efarido rasgo revestindo e engatando as referidas
extremidades livres do referido membro de embutir e retendo-o ao re
ferido rasgo, sendo as referidas extremidades livres deslizantes em
relação Aos referidos meios de retenção para permitirem que o referido membro de embutir flexione substancialmente cai tOda e sua extensão.
Ponto no 1 do total de 6 pontos apresentados.
FIG.I

/ o ) "A cadeira de praia 4 caracterizada pelo rato ae possuir.
1- DM sarrafo que apoia 8 parte superior OM seu movimento;
2. UM parafuso que ligando es duas extremidades permite um A4
vimentoode rotação.
Ponta nO 1 dos dois pontos apresentados.

Ttmo

w2 127.752

de 17 de março de 1961

Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITEI) ==INGLATERRA
PrivilágiO de Invenção: " PROCESSO PARA REDUÇXO DE PESO MOLECQ
LAR DE POLIDLEFINAS
•

REIVINDICAÇOES
1 . Um processo para e degredeçáo térmica controlada de

uns pOlimero cristalino de uno mono-alfe-olefino alifetioa, baracteri.'sedo por compreender o.aquecimento do polímero cristalino, como une
lama com água contendo oxigenio e incluindo radicais livrei., em ume
temperatura de 60 a 250 50 , e remo s io da lama, de um polímero de maior.

•

índice de fueío,
requerente reivindica a prioridade do correspondente pg
F1G.3
UM

•

tido depositado na Repartição de Patentes da Inglaterra em 18 de
março de 1960 sob o no 964o
Ponto na 1 do total dó 20 pontos apresentados

!ERMO No 173.666 de 01 de outubro de 1965
tequerentes JOÃO FRANCISCO SPINOZA =1= SãO PAULO
Invenção: " NUID TIPO DE CONTROLADOR DE PESO.
CUATÁVEL EM BALANÇA PARA CEREAIS ":
R.ivindicaqn

1 - NOvo CO de controlador de peso adataVel em balança Ra
ta cereais,formado de uma balança (1), assentada imune armaçâo
(2) sob a moega de cereais, porem : caracterizado por ter um pedal
(3) com tirante (4) para acionar o registro (5) da referida moela, cujas placas (7 e 8) se abrem puxadas pelas barras (9 e 10)
ligadas ao tirante.
Ponto no 1 de um total de h pontos apresentado*.

TERMO No 146.814 de 08 de fevereiro de 1963
Requerente: RHEINSTHAL HENSCHEL AKTIENGEsELLSCHAI, --r- ni-crtANFL
Priv.de Invenção:" PROCESSO E INSTALAÇãO PARA O PREPARO CONTÍNUO
DE MASSAS DE MATERIAL PLÁSTICO ".
ReivindicaeOet
. 1 Processo pata á preparo contIno de ligas de polivinilo,poll
elefinas, Massas de borracha, masaas de fundir e de- prensar,
das, poliesteres e outros materiais plÉsticos, caracterizado pelo 1"/1
to que as partículas avursas são'moVidàs para lá e para cá hum reci.
Pieate . a . ser passado, prefe'rlvelMente horizontal, com forma de cano
(1), e"iso cada vez no espaço ' que e formado pela distância entre sí
de duas ferramentas'de mistura-.com feitio de discos de-tumultuar, .
cerca de cinquenta vozes por segundo num sentido mais ou menos axial
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sehdo que nisto fica sobreposto, a este Movlmonto, num movimento de
rotaqão sincronizado radial, ficando assim transmitida tara as partI
aulas asele transmitida Para ai , Partfoulas avulsas Uma aceleração oa
da vez diferente.
A requerente reivindica a prioridade de identico pedido deposita
de ao %partição de Patentes Alemi, em 09 de fevereiro da 1962, sob
4 n° la 44832 X/39a1.
%Mio nre 1 de um total de 12 pontos aprosentadot.

Marc) cio 1973 891

sionar o disco acionador, o disco acionado!a-chope de pressão conjte
tomento, e meios para limitação da pressão fonre a chapa dg pressãoh
o disco acionador o o disco acionado causados polo referido desloca.
mento da chapa de pressão.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente,
pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da
Aul l;ria&- .14 28 de abril de 1961, sob n g 106.352.
Ponto ng 1 do total de 9 pontos apresentado...
JemEhas
fve/Me..'
4.

'dr*
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ad 160.844 de 14 de julho de 194
ml. SX0 PAULO
Requerentes HERBERT ALBERTS
Pr1v.de Invengãot" DENTE PARA FECHOS CORREDIÇOS
Reivindicação&

1 - Dente para fechos corrediços, caracter-fiado por ser pria
vido de dolo sulcos semi-cilíndricos praticados com profundidade
levemente superior à matado de sua espessura, um em cada face ai.
jacente, mao um desencontrado do outro e dispostos aproximadamea
te na parte msdla da metade superior do dente, o alargando-me de
forma semi -trOnco-cOnica a partir da sua mádia profundidade, em
direção á foco lateral do dente.
Ponto n 0 1 de um total de 8 pontos apresentados.
II.I

II

•

I

•
A

J.&

TERNO No 148.101 de 1 de abril da 1963
Requerente: PPG INDUSTRIES, INE, ----E.U.A.
Privilegio do Iavenção: " PROCESSO PARA A PRODUÇZO DE CLORETO 08
VINIL& e

REIVINDICAM&
Prooesurpara a produção de cloreto de vinho, que com.

;moendo a reação, em leito fluidizado, conetituido por partioulea
de catalisador do halogeneto matAlloo, do etano, oxiganio 5 de um
agente

alorente selecionado dentre o

grupo ° pneu:tuteio por cloro.

H31, • misturas de cloro e H01, a fim de produzir uma corrente de
produtos gaposoe, contendo cloreto de vinha, etileno e outros de,-

II
FIG.2

FIG. 2

FIO.1

• F

•

rivadoe clorados do etano, caracterizado polo fato do produto olor&
to de vinila ser separado da dita corrente. e o dito etileno e de.
rivadoe hidrocarbonetoe clorados do etano serem re-introduzidos
no dito leito fluidizado, sendo as quantidades de etano e agente
obrante introduzidos na dita zona, reguladas pare compensar os

e
FIG

la

FIG.4

FIG.4

8 F6.%

hidrosarbonetos clorados e o etileno introduzidos

na dita zona.
Reivindica-se a prioridade do podido correspondente depa

sitado na RepartiçÃo de Patentes dos Estados Unidos da Amenas, do
-Mo de 1962, sob N. 196.985.
Ponto AG 1 do total da 4 PoAtoli anreileuVia04
fte.$

,Ç

P
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TRRMO Ne 138.213 de 18 de abril de 1962. Requerente; FORO MOTOR COMPANY
Privilegio de Invenção; "EMBREAGEM".

-3a

3

MIVINDIEACEE$

1. Uma embreagem ultrapassante, com esfõrIO de rotação
limitativo, oompreeqdradoe um eixo acionador, um dilua° de embreagem
acionador fixado a isso, um eixo coaxial acionado, um dismde embres
gem acionado fixado a isso, uma chapa de pressão, o disco acionador
sendo interposto entre a chapa de pressão e o disco acionado e a ch/,
pa de pressão sendo capaz de rotação limitada em volta do eixo seio.
nado e adatado para pressionar os discos de embreagem para ajuste por
frição, maios rezpowlontes co esfõrço de rotação do eixo acionador em
uma direçào para de ,..lecamznto radialmente da chapa de pressão devido
ao arraetamnto por atrito entre a chapa de pressão e o disco acionador, meios raspoadentes ao deslocamento da chapa de pressão para prez

-3

TERMO n- 173.934 oe 12 de outubro de 196\
Requerente: DEERE COMPANY mi m E.U.A.
Priv.de Invenção* COMEDEIRA DE ALOOD210 ".
Reivindicações

1 - Uma colhedelra de algodão com elevador de descarga palha eak.

892

•
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•

Onc'

4 '270

tala al¡odío, earuoteridads por compmeasdea um duto do material em

soptOre de alaedãS, incluindo um axajaxcato transversal exportado ao

torna de L theld.L110 SeÇOOS norizontaLe

ver!Jsulo e tendo uma abertura de saída ea aa lado; um dispositival_de
sem-fim dentro do alojamento para acionar material para a saída e -

vertical; uma descarga de

Material na porção superior da seção em forma de Lauma entrada de
Material na soção . horizontal atraves a qual uma mictura de tufos de
OlgOdãO maduros e

verdes são

uma poro impulsora de material movando o material para uma correm.

passados dentro do duto; um soprador

te lateral airaves a saída; um tranraórtador de descarga incluindo um duto de descaro com uma extromidado de entrada, e um soprador -

tendo uma primeira salda de ar aborta na seçãO horizontal 43 dirige:a
para a seção vaIrtical, e uma segunda saÇda de ar abrindo na seção ; uma ohicana no
vertical o dirigida para fora da seção horizontal
to adjacente ; junção das oções horizontal e Vartical, suportadas a

tendo uma doaoarga de sopramento localizada na entrada para dirigir
uma corrente principal de ar paralela ao eixo principal do duto,sen.
do a descarga do copramento desviada da salda; e uma extonaão do du.
to aborta dentro da corrente lateral do material proveniente da

.

p

sd.

no duto para so mover verticalmente em terno de um elauat avelmanto
'
mo horizontal a para desviar os tufos verdes para baixo; e um prenda
dor de tufos verdes g ata a junção para colhe: o material lua derce do

da

estendida da meema para se abrir dentro do duto adjacente e e
jusante da descarga de soRamento,para assim induzir uma coa:Tanto aa
cundária de ar através a eotensão.

defletor.
A requerente reivindica a prioridade do aorrespondento pedido .

A requeren:aa reivindica a prioridade do pedido corrosponoate

depositado na Repartição de Patentes dos .f',:adas Unidos da America

positado na Repartição de Patentos doc Estados Unidos da Amealca, 04,
06 de julho de 1965, sob n o W9434.
Ponto na 1 da um total de 21 pontos apresentados.

em 15 de março do 1965 7 sob n g 439.542.
Ponto n o 1 de um total da 16 pontos aprosoaaaaa..

TLRMO N

g

e

146.939 de 29 de outubro de 1962'

Requerentes LUZIA RELERA CARLOS DE.OLVEIRA ela 00 PAULO
ROUPA4
Priv.de Inveneão:" APERFEIÇOAMENTOS nm PRENDEDORES DE
Reivindicações .
Aperfeiçoduentos em prendedores ao roupa, caracterizaook

TSRMO N 161.844 de 17 de agito de 1.964
Requerente: FÁBRICA DE PILd S. . ......Estadp do Rio
g

.

A

Moda:lo IeAu.t1-:ait g

OVO DESRNRO DE RENDA

REIVINDICAÇOES
Nevo desenho de renda, cujo Zundo é feito de 5n71on"4

pelo fato da existirett, em ambas as barras que constituem o preg
dedor, fendas longitudinais e mais abaixo do lado externo de
tas barras, cavidades circulares .-ca ancoragem.
Ponto n g 1 de um total de 5 - entos aprsentado

ao passo que o desenho prepriamente dito é lavrado com fio de

3

°rayon" ou viscoae, opaco ou lustroso, em branco ou em

s

Car,

ca-

racterizado pelo fato de ser constituido por uma carreira de
flOres polipetaladaa intercaladah de cada vez por uma faixa

'se

u.-eircular penta-petalada, encimada por um desenho em forma do

:oração internamente provido de

uma

pequena fiar

entre duas ré-

lhas, terminando a extremidade superior da renda por um refôrçs
ticamente reto constituido de tra linhas paralelas e sendo
rue a extremidade livre da renda termina em suaves arcos provi-

Aos sucessivamente da diferentes ntiweros de bicos e que sRo
parados
'

0.613

se-

dos outros por um grupo de pontos que se estreita

em diregEo para cima; tudo substancialmonte clamo descrito e re
presentado

ao desenho aner, Ponto ínico apresentado,
-

MRMO N g 173.935 de lE de outubro de 1965

Requerente: DURE COMPANY =te
g COLHEREIRA DS AZOODX0

jPriv.de Invenção:

hé¥19415904i
1 Uma eolhedeira de algodde tendo uma estrutura ao vaansporte
'pura descarga em um8 colhedeira de algodão montada em um veioulo,ca.
i lameterizada por compresedert Mae esdtUtura de aegnj4p tranevercal ra
rirlirrn -4

5
2
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Tg REO . N s 177.197 de 16 do fevereiro de 1966.
Requerente: ÃNCORA-INDIISTRIA E COMÉRCIO LTDA. . SRO PAVIO.
Modal° industrial: "ORIGINAL CONFIGURaÇãO EM SOLADO DE CALÇADOS,
cupALIAs a CORRUNTOG".
pRIvg_DIçAaN
%g)
"ORIGINAL curicurtgb 112 SOM
DO DE CALÇADOS, SANDAWAS E CORRELATOS", caracterizada por uma
auperfica 'e elipodide, longitudinalmente disposta, com ápice a-

Mar-do do "

893

2 . Mecanismo acionador de fios da aroma aplicado a ma-

quinetas de acionamento dos fios da urdidura em teares som lançadeiras, conforme reivindicado em 1, caracterisado polo fato
' Roivindica-so, finalmente, tendo em vista o podido
Correspondente: dapositado na Espanha (país do origem) em
do setembro de 1.963 sabes 291.729.
Ponto no 1 do tRal de
F/6 4

cudo voltado para n zona da arcada, contornada por filete con-

_

5 pontos apspsortsdoa.
4

_ ---------

r

,

(-

tinuo em mcia-cena, ladeado por uma faixa saliente, lembrando

,

relevo de corda, sondo que este oonterno ultrapassa, por certa extensão, a zona do referido ápice agudo, dobrando-se. e 82
guir, e descrevendo ume euave curvatura em arco de círculo, aà

r"'"

"

1

Ia'

32 \..,

'II

é

i.

.1

o

tunda no longo de arcada; no interior da superfície elipedide,

-------

há uma pluralidade do sulcoo entrecruzadoe, compondo aaliencias

•

FIG.6

em forma de losangos inclinados, adjacentes entre ai; na restante nuperficio do solado, hd mioro-rugosidadee disformas.
Posto ?a s 1 do total de 3 pontos apreaentados

TiRMO N o 173.152
de 1h de çotembro do 1965
Requerente: ESSO RESEARCH ARO ENGINEERING COMPANY =I= E.U.A.
Priv.de Invenção: '1 APARELHO CONDICIONADOR DE AMBIENTES E PRO
CESSO PARA PROPORCIONAR UM AMBIENTE ENRIQUECIDO DE OXIG£N10",

Reivindicaçãoa
1 Aparelho condicionador de ambientes, caracterizado por com
preender, em conjunto ou combinação, uma área fechada, apropriada .
para ser habitada por animais, com dispositivo de adsorção ligado .
para trabalhar com a referida área fechada, estando o disposi /tivo -

de adsorção adaptado para processamento do ar e deixar penetrar dea
tro da área fechada um fluxo de ges contendo relativamente mais oxa
g;nio do que o contido no ar e relativamente menor quantidade de nj
trogánio do que a contida no ar.
-Ponto ri s 1 de um total de 36 pontos apresentados.'

FIG..

Ttiwo li s 162 356 do 3 de setembro dt 1964
Requerente: RAMON BALAGUER GOLOBART - Espanha
Privilegio de Invenção: "MECANISMO ACIONADOR DE FIOS DE
TRAMA APLICADO A MAQUINETA DE ACIONAMENTO DOS FIOS DE URa
DIDURA SN TEARES SEM LANÇADEIRA"
1,EIYJNDICAÇOES
1 . Mecanismo acionador de fios dm trama apIlcad0 a ma-

quineta de acionamento dos fios da urdidura em toare:: nem 1tm^
Çadeiras, caracterisado por ser composto de um corpo ou bloco
no qual são aplicados uns balancins que terão ligados ára Gls*.

TÉRMu a s 15h4Toz ae 42 de novembro de 103.
Requerente, ESSO RESSARCE AND ENGINEERING COMPANY - 11.U.s.
Privilegio de Invençãos "UM PROCESSO PARÁ INICIAR O FUNCIONAMENIO
DE UM SISTEMA COMBINADO INTEGRADO DE UMA ZONA DE REAÇÂO DE EUROREFINAÇÃO".
- ALLICEIUSAMSA
1. Um proceaso para iniciar o funcionamento da
ma combinado integrado de uma zona de reação de hidro-refinação que
emprega ta catalizador de Oxido de cobalto-Oxido de molibdenlo abre
alumina, e uma zona do reação de hidro-reformação que emprega um co.
talizador de metal do grupo da platina sabre alumine, no qual o cota
lizador do hidrorefiaaate não pode ser admeso antas quq soja disponível hidrogênio da zona de reação de hidra . . 3formaçflo, caracteriza.
do por compreender as fases de carregamento da alimentação do nafta
fresca pre-aquecida no
de reação do hidro-refinador, a circula.
ção de gás inerte seco aquecido etraWs da zona da reaçfld do hidroreformador para elevar gradualmente a temperatura no dita zona de hl
dro-reformação a 454 . - 5100C sem passar o efluente do hidro-refina.
dor atravea da dita zona de reação do hidro-reformador, e olevaçflo
da temperatura da carga de oog tO alimentado no alto sena 02 niaro-re

UM 818ve.

vancas com movimento de vaivem de uma ' maqUineta acionadora de
fios da urdidura para o deslocamento dos Cabo e que acionaráa
os elementos de apresentação e seleção doa f4ios da trama, Sais
balancins apoiados o articulados no bloco, oscilando em novimen.
to de vaivera e retidos por uma mola helicoidal que regular& a
retenção no momento de repouso, o cabo de acionamento dos ele.
mentos do apreaentação dos fios da trama e outra mola helicoidal de erraste que situa o balaneim em sua posi4o Inicial aWs

cada nprJsol,ts ,i 5o de fio da trama,

20114
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finaft, ate mais do 288 9 C, carregando então o efluente da .hidro-refl •
nado' na dita zona do reação do'llidro-reformador após. dita mona da
reção do hidra-reformador ter atingido a temperatura da reação do hl
dro-retortação, a separação e o recolhimento do gís contendo hidrod
alo, do efluente da dita zona da reação da bidro-raformaOlo a recita.
culação de uma parte da dito gds contendo hidroganio recolhido, pare
3 dil:ta zona de reação de hidro-reformação, a continuação da operaçr,
at5 que suficiente gás contendo hidrogenia seja disponível paras sç
ferida zona de reação de hidra-refinação, o carregameModW uam par.
te do dito gás contendo hidroganio recolhido, na dita zona de reação
do hidra-refinação e &pala a ativação da catalizador do óxido de ao
bllto-Oxido de molibdenio sObre alumina pela adição de um agente de
sulfuretação a dita carga da nafta da referida zona de reação de hl.,
iro-refinação . para converter ott compostos metálicas catalíticos noa
correspondentes sulfatos, enquanto 4 Continuada a alimenta* do g41
contendo hidragZhlo a referida zona de reação de hidra-refinação.
Pacto rág 1 do total da 6 pontos apresentados,

Idthrso 8 1970

raodo,imoomptatac(oaracherieado pelo teto de se

~IP reagir e elavatgair

'a ser clorado, u Osiganio o um agente olorante saleolonedo dentre o gne pe constituldo pelo cloro, Hel em um leito fio/ditado de partícula, de
catalizador, mantendo-se a dita zona a uma temperatura *levada • rego n
laudo-se a distritu.4ão da tamanho de pare:sul* das partículas de catail
'sador ma Leito durante a reação, para aseis prover, no dita leito, pelo.
monos 90% sm volume de pertíoulad da catalisador ougo tamanho Mil ' ao
tre 240 e 600 micra.
Reivindioa-as a prioridade ao pedido ontrupoalanta d*P2 .
sttedo as Repartição de Patentes doo Estados Unidoe da Amaria, em 6 de
junho a- 1464 sob 4400.453.
Ponto mA 1 do total de 6 pontos apeam**dói.

Y.AãO N Q 173..227 de 16 de setembro de 196$
çequerente: INDUSTRIA COMUCIO NAKATA LTDA. . SZO PAULO.
'rlvil j gio da Iaveução: "APERFEIÇOAMENTOS ,EM OU 42LATIVOS
, BUCHSZ"•

124

REIVIND3.AÇ0E!1

Ia) "APERFEIÇOAMBNTOS BM "OU MATIVOS A BUCHAS", ee.
ractcrizados pelo fato de sereia eonstittldas por corpo tubular do.

tado nas paredes externas de dilatação circundante abaulada, saldo
a merma revestida por dois :anéis laterais confeccionados em demopan, vulázoilan, poliuretano ao similar sendo que entre os topas com

rrentantes dos mesmos é intercalada arruela preferivelmente de dg.
pon, delrin ou similar, sendo os anis e arruelas mencionados reca-

ta:1:os e mantidos em posiçto por capa :metálica circundante e com to
o interior, senda que, contra as
faces externas c:ns referidos topos, são Aplicados anéis de vulkollan espumoso, cor:acha'on similar externamente Mantidos em posiçãp
por arruelas metálicas.
Ponto no 1 do total de 2 pontos apresentados.
pos parcialmente recravadoS para

120
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TÈRNO N o 173.686 de 1 de outubro de 1965.
Requerente: P.V. PHILIPS I GLOEILAMPENFABRIEKEN HOLANDA.
Privilegio do Invenção, "APERFEIOAMENTOS EM OU RELATIVOS A
SISTEMAS DB COMUNICAOBS PARA TRANSMITIR BINAIS BNTRB UMA EL
TAÇA0 INICIAL g Uma ZSTAÇIO FINAL ATRAVg S DE UMA LINHA DE TRANSMISSÃO".
REIVINDICA"

-.Aperfel4oamentos em ou relativos a sistemas d.
comunicações para tranamitir sinais entre urna estação inicial
uma estação final straveá de . unia linha de transmissão, na qual,

pare , coutrOle do uivai por ms43 d. uai sinal pilOto oo-transmltk
do com os sinale transmitido., encontra-se ligado um receptei
pilOto a estação final que-contrpla ume Impact:amole variável de
'contrai* de mival ma caiação final o taMhím umMImpedemois varl
ãvel de

tonara.e d* uivai am paio mano* uma estação repetidora

que precede a matação rimai, oaraatarlzado* paio rato do, para
o oontrOle de nível dai *ataçãaa repetidoras -que precedem a eatt
Tio final, •ata *ar provida de um gerador de contras oom um

circuito de contrais lárgado ao raorptor pila° sob forma de oqul
pamento de supervisão auarganal, Suprindo o gerador de oontrôle.
sob oontrãe do diapositivo d* auparvisio marginal, um einal
UNO NQ 148.032 de ;28 da darcó (de (19'63.
equerezte: PPG INDUSTRIES Ide •

kiviléglo de InvencIae wmJacleasó PARAI OX1,..CLORAÇA0 TeHRIDUGASSONt
0 AUFATICOS
Uârantgá:Za

1, .

Procesoo paru u oxl-clorato

nlarocarZ)or.atos all

UtIcos cance,..le O 1 e z etosaa ao caruono 8 e u sse aarl.rranos por

trivalente de contrata *travás da linha do contras, a estação
inicial, eonforme esteja e sinal pii6to acida, entre ou abal_mo
dos valores limites de supervisão marginal, sendo que, na esta.
ção inicial, o ol.s eal de contirGio rtc1Voi!.10 atrnvás da liana de
contrôle , con;;rale um gerador de sinais de contrôle de nível

Marc..)

01C1AL (Sen:To 'ti)

lerça-teira
dal, que compreendi+ u t ak mamaria ligada s linha de transmissão
pane suprir um sinal de contraio de nível para

impedãncia de

19/O

89n

válvula e seu atrito co cilindro, • mesmo só a inárcia basta para assoes
o
rar a abertura e o fachameutt da dita passagem de *agrega.° em resposta

contraio de nível das cotações repetidoras que precedem a esta. •

aos cursos alternativos do pistBo.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pe.

)ío

Ilido depositado na Resartich de Patentes da França, em 11 de setembro de

A requerente rdivindica a prioridade co cortespondente
pedido depositado na •Repartição de Patentes da Holanda,
me 06 de outubro de 1964, sob no 6411588Ponto (1 0 1 de um total de 12 pontos aoresentadoe.
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196b. sob a9 987840.
Ponto nO 1 do total do 2 pontos apresentados.
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FIG 2
TÊM) No 173.7io .te 04 de outubro de 1955
Requerente: HEINZ EBERHARDT SENTEM
SÃO PAULO
Priv. de Invenção: n _APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS'
a FREIOS".
ReivindicaçUs
1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a freies, caracterizados
inicialmente pelo fato de compreender cilindro no Interior do qual
pode-se deslocar embolo solicitado por mola espiralada e fixado a
um tubo longitudinal central que comunica duas cániras distintas e
diametralmente opostas em relação ao cilindro principal sendo que
uma das extremidades do tubo se apresenta com sede o válvula correspondente, esta dotada de sapata externe à sane e passível de
contato contra a parede da cãmara correspondente, esta atingida
por conduto de caco, enquanto que e demora diametralmente oposta
10 apresenta com conduto dirigido as rodas.
Ponto a o 1 de um total de 3 pontos apíresentaaoL.

IIRMO Nn 148.791 de W) de abril de 1963
Reeuerentet PAGE-UTRolT os --.
" INSTALAÇU PAPA MANIPULAÇÃO E EMBALAGEM
Privilegi o de invenção
DE OVOS
REIVINOICAÇOES
1- instalaçZo para manipulaçá o e acondicionamento de ovos,
garacterizada pelo fato de compreender: um reservatOrlo para armazena.
,

gem temporária de ovos, tendo melou para mover os ovos, da sua posiçOn
seu descarregamen'tc
de entrada no reservatsirio ate uma poslçâo- para o

de reservatOrlo meios para troladar os ovou, simultàneamente em u
de descarregamento co 44
ta pluralidade deles, a partir da sua posição
orientar os ovos segundo uma atitude com suas
to reservatório; e para
e
orientadas
para baixa), depois de removidos 1•
pontas substancialme nt
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reservatór io ; e um . recipiente ou bandeja para receoer simulGneamente
m aiLa pluralidade de OVOS, com suas pontas oridotadaa para baixo,,m0
serem liberados pelo meios de translàção e orientação
A requerente reivindica e prioridade do corre p onde n t e pedl~dos da america

o
/4

len
r
Ir .7 II #11
zer,75

âo , depositado na Repartição de Patentes dos Estados
do 01,Nne, ao 1 de melo de 1962 sob o número 191.01
Ponto a o 1 do total de 63 pontoe tor.ssecados.
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~MU hs 173.024 de 9 de setembro de 1965.
&quere:ates Noe1811 AtJOoflI4 AAU19 CITRORA - PUNO,
prleilóg1 0 de InvençAe, "APERFEIÇOAMERTOS EM DU14BA8 A PISTÃO°.

ii&IVÃSDIcA0113
1 - Aperfeiçoamentos em Cumbas e pistbo compreendendo ama
Ál y ula de 1spira010 levada pelo Ultimo, caracterizados porque dite vai..

uld á constituida por um elemento montado deslizants no Cilindro 10 Li1• sObre o plst g o, com um JOgo axial que lhe permite descobrir ou ~a:
Là pasaaam de aspireçAo teatro ilw • o pintdo, de modo que • inórcia

•
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005 Wwea .452hret â1
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(Soo 111)

Março

••

TâNO N2 851 .44

6o ti do aovãbwe to

tais platinas apresentam, de acOrdo com O uive:não, uma confoimaçãO
,especial., consistentes no perfil curvo da parte maperior que morre
numa ponta Sue enfrenta e seção de uma guia disposta na parte Intel;
na do carro-cursor, apresentando-na Parte °poeto doia grifes, a'Azz,
ferior sobressalente g no seu centro um olhal„ com uma pequena deo
formação, Sue se enfia num eixo comum, cujo corpo oferece na parta
inferior dois descansos seu prolongamento um braço quo 00 sránon
la com uma mole ancorado na base do chassis da máquinia, capaz ta..
configuração, capaz de admitir a . projeção conjunto distoodo até&
com a largura do- tocido que o interessado deseja obtore
Ponto 112` 1 . de um total de 4 íontos apresontádoa.
4à

tge

1,6quorontoe KARL MARIA OROETSCREX, comALEMORA
de Invenção°

0

PROCESSO PARA A SUSTERTA00 DE

BREPENDENTES EM ESCORARMOS OE'EXTRAÇÂO E AGREGADOS

sg,

DE TRABA

&RO PARA REALInlo 2$ 0ROCESSO
REIVINDICAÇGES
1.. Processo para e sustentação de sobrependentes em
escoras de extração , com frente de trabalho livre de pistio,
Dor agregados de exploraçU pregressivoe, acionados Alurauliea ou mecanicamente, os quala , res p
ectivamente,. oonsistem de
ala

do 1979

agregado traseiro, sustentador da zona de encaixe do -;paço

de escoramento e outro dianteiro, .segurando a zona de carvio do
aesmo espaço, em forma de um suporte simples ou cmiltipl., sustea

•

tado em um :Inico ponto cujo braço ' do lado de carvão suporta o sa
brependente em balança Com fOrça bastante para que em dependa'a
cla da capacidade , sustentadora escolhida para o pist;o que apoia
o suporte j e

consiga no lado de ertraçÃo, livre de pist5o, Ul
efeito de apllo igual em sua ordem de 'grandeza ao de um pistão
que se possa imaginar ser pOsto ali para o tratamentoMais.sua've

do sobrependente'nesta zona, de forma que o braço traseiro do sia
porte se estenda a uma chmtncia -correspondente idem dp ponto, de
apSio da pistS'o na zona do agregado traseiro, caracterizado pelo
fato de que, com concentraça"0 de, pelo menos, a parte preponderag
te desfeito sustentador do apOio do agregado de campo dianteiro
'as duas zonas terminais d, Suporte, o mesmo e colocado dentro
ona de sobrependente segura pelo ou p.elos elementos, sustentadoreS
diantel ,oe do agregado traseiro .
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pg
dido depositado na Reparti y ;io de Patentes da Alemanha em 10 de nove@
bro de 1962 sob o inSmero G 36.367 VIa/5o.
Ponto n o I do total de 14 pontos apresentados

TERMO No 148.403 de 15 de abril de 1963.
Requerente: PPG INDUSTRIES INC
E0.4.
Privilégio de Invenção: 0 PROCESSO E APARELUO PARA TRATAMENTO DE VIDRO
REIMINDICAÇCER

Lf
e-

1,-/ •
id

/2

FIG./

1. Processo pare o tratamento de vidro ea mio o vidro ó
fornecido a um liquide em uma°cAmara, o liquido tondo uma densidade maio8
que a do vidro, de modo que o vidro slutue no liquido referido, ditradterá
zado pelo fato de á atmosfera acima da uma parte do vidro flutuante ser
Deparada da atmosfera acima de outra párte do mesmo por meio de descarga
dá ume corrente de gás sabre o vidro flutuav:a.
ROlvindica.se a prioridade dos pedidos correspuudences de.
positados na Repartiçào do Patentes dos . Estados Unidos da Amárice, em 19
do libr11 da 1962 sob N. 188.664 e em 2 de maio de 1962, sob N. 191.8330
volto nn 1 da total da 13 pontos apresentados,
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TÊM() NO 173.336 de 21 de setembro da 1965
Requerente; EDUAW9i IGNASIO PURPURA =1= URUGUAI
Priv. do Invenção:APERFEIÇOAMENTOS
°
INTRODUZIDO
uuilus DS TECER DZ USO-DOMÉSTICO 0
9eivi2dicaçOet
à . Aperfeiçoamentos introduzidos em máquinas de tecer do tipo

soo4sttoo, constiqumdes por uma pluralidade de platinas e a mesma
de lançadeiras que, combinadas e acionada* por um carros
eursor, entrelaçam 8 . fibra de ia ou outro material, produzindo à nl
a continuidade a estruture do tecido, oaracterisados pelo. fato que

4ea
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ZORRO N2 169.088 .de 20 de abril do 1963
Requerente: CONTROLES ROBERISHAW DO BRASIL 8/10 bdo
Priv.dP Invençaot" NOVA DISPOSIÇÃO ' DE INTERRUPTOR DS INZ°
Roliindica609

===
ar. IN "NOVA DISPOSIÇXO DS INTERRUPTOR' DE %Wh,
cillásinCo, Com fundo atravessada

Têrça-feira 31

MAMO OFICIAL (Seção III)

por duas laminas metálicas, caracterizado polo

rato

de tia

de entrada modulados de AcOrdo com pelo menos um trem de códlgo
una/alar;
B.- meios detetores conectados para receber os ditos slne.1

recipiente apresentar-se com una regia° de maior diametro,
tendo aí dotado do. recortes longitudinais o entre estes de
janelas a que correspondem ganchos do braços solidezios com
disco ajustado contra o tepo do recipiente, sendo tal disco
centralmente atravessado por botZo tubular, cuja parte interna ao recipiente possui prolongamento do menor diímetro que
atravessa chapa metílica dobrada, conformando esta abas diver,

atravessam o fundo do recipiente, terminais esses dobrados
em posiçío convergente o providos pelas faces confrontantee
do contactos prOprios, sendo que, entro os rebordos das abas
referidas, voltados para o prolongamento do botim central, e
o fundo do recipiente, se acha disposta mola espiralada, mantendo tencionado o botão central do dispositivo.
2

retendo um característico e o espaçamento dos elementos correspondendo
e isto; as então p ulsações de leitura correspondendo ao trem de código
retangular modulado os ditos pinais de entrada onde o dito código retan
ralar que module os ditos sinais de entrada é recuperado substancialmeg
to e çimultaneamente com o recebimento dos ditos sinais de entrada,
Prnto nQ: l. do total de 28 pontos apresentados.

p ontos apresentados.

é 9

'\11111111rierk~r~#~7~

trada e as ditas pulsações de relógio para gerarem um trem de sinais;os
elementos do sinal formando o dito trem tendo um característico determa
nado de acórdo com os ditos sinais de entrada e sendo espaçados uno
'os outros de . acórdo com as ditas puleaçees de rel(iglos
D.- meios conectados, para receber o dito trem de sinais e
as ditas pulsações de relágio para formar e ler usa pulsação para cada
elunento de sinal do dito trem substancialmente durante o intervalo no
qual o dito elemento estiver sendo gerado; as ditas pulsaçõès formada:

gentes, localizadas a altura dos terminais das líminas que

Ponto P P 1 de um total de

de entrada para detetar as ditas modulações e prodúzir pulsações de ra
lágios, em resposta ás modulações detetadas, tendo uma frequóncia igua,
1 frequóncia do dito código que module Ot diton sinais de entrada
C.- meios conectados para receber ambos os ditos sinais de ea
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THRMO N a 175.348 de 30 do novembro de 1965.
Requerentes INDUSTRIAS SST LULA 3/A, . SÃO PAula
modelo Industrial; '1n10V0 MODELO DE EMBALAGEM EL4STICA".

1 '1

1 - Nevo modelo de embalagem plestica, particular.
mente adaptado para talco em pó, por exemplo, caracterizado pelo
seu corpo continente substancialmente oval regular em corte transversal horizontal e algo reduzido em ambas as extremidades finais
ao longo de paredes particularmente arredondadas, em cima mais nitidamente dando origem a um gargalo coaxial circular cilindrico e,
Infeiormente, menos nitidamente de modo a formar uma base de apoio
substancialmente plana, perifericamente na qual é provida UMA porqâo interior rebaixada a partir de cantos periféricos interioree e
exteriores suavemente arredondados.
Ponto na 1 do total de Lt pontos apresentados.
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=AMO N o 173.316 do 20 da setembro de 1965.
Requerentes N.V. PHILIP3 N GL0EILA4PEHFABRUUTUI . HOLANDA.
Privilegio de Invenelios "APERFEIÇOAMUTO3 EM OU aLLATIVO8 I
ARRANJOS ELBTRICO3",
KIVINDICAÇOIL,

1 - Aperfeiçoamentos em ou reaativec a arranJ04
elétricos, compreendendo um conversor de corrente:direta-correia
te alternada, • uma carga, garaglarlzaaa pelo fato de que o gota
versor compreendo uma combinação dm série de um retificador se.,
micondutor controlado, uma indutancia e um circuito, consietine
do o diagrama de súbstituiçâo deste circuito de uma combinads
paralela de uma capacita/M.e • ume segunda indutínols, e CM que
dita combinação em série é destinada a ser ligada a uma fonte
,z.

riG.1

16.2.

de suprimento e dito circuito é aceploo . 1 carga que comprem&
duas ou mais limpadas de descarga é gio Ota vsp8r • constitua
junto com a combinaçãO em série do conversar, um ~pul ga °soáa

MN° Ne 161.073 de 23 ee julho de 1e6a
%quarenta* alaNDIRD ELEeTRIcie/A eaeGUANABARA
Privilégio do Invenção, UM 1eG gNEAAD02 DE CóDIGO 2ETANGOLi2
ESIVINDICaçOrs
3. CM regenerador de cedia* caracterizado por compreender I
a.- ema toot• da suai de entruda para proporcionar minais

latórso que é subcriticsmente setreaco, piracfegyadsl pelo fala
de que a proporção entre • aegunda indutenele e e primeira Urna
tancle é menor que 15 e de prefe renal&Menor dam 30 é que porem
t,

898 Térça-fetra 31
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----~••••n

Ia carga cada uma das quais compreende pelo menos uma rimpads

le descarga e que 'Cem um caráter capacitivo na frequencia

44

Iperação do conversor pode ser desligada individualmente.
A. requerente reivindica a prioridade do .corres.
pondente pedido depositado na Repartição de Patenteá da Holanda,
ia Z3 de setembro de 1964, sob o na 6.411.058.
Ponte na 1 do total de 4 pontos apresentados.

Março do 1970.
4fflummemon

rior dotada de aba anelar, plana e horizontal, solidaria tangenci.
almente ao ponto mais baixo da borda chanfrada do corpo de base,
servindo de assento para a criança, dita aba sendo contornada sua
riormente por uma superfície recurvada e inclinada para o alto, eg
' tendida ate o nível da mesma borda chanfrada do corpo de base, for
mando encOsto para criança, tendo ainda, Interna e excentricamente
uma faixa plana e anelar contronante, de grande abertura central
abertura esta. na qual fica suspensa a aba superior do urinol p ropriamente dito, de caracter destacável.
Ponto n o 'l de ma total de ' 2 .00ntos apresentados.

GOMO Na 177.79/ de 11 de março de 1966.
Requerente: R. SOUZA FERREIRA
Guanabara
odlo Industrialt " NOVO RODEIO DE SABONETEIRA u

auvinnenõss
.

NOVO MODELO DE SABONETEIRA,

F I .

caracterizada, pelo fato de-ser dota

de de configuração que lembra um cantil, dotado de um gargalo

fl

no e oilindrico, seguido de um corpo quadrangular abaulado, após
o qual se amplia formando um bojo redondo com duas faces achata.
das nas quais, em ponto previsto, ha duas depressões de encaixa,
Caie° ponto apresenta&

.0 IMMO Ne 151.197 de 29 de julho de 1963
Requerentes RELIWTH HERMANN SCHLICE =a . MO PaMLO
Mod.Industrials n NOVO URINOL PARA CRIANÇA$M,
Reivindicações--

• DoVo urinol para crianças, car~rizado por ser formado
• partir de um corpo de base, em formato tronco-cenico. e com a
borda livro superior chanfrada inclinadamente, corpo este com a superfície lateral provida de duas aberturas Alongadas e diametral
Dente opostas, constituintes de pegador para transporte; e no intg
rios do referido corpo de base, sendo previsto um rec ip iente exee'A
Crio% em formato cilíndrico, tronco-cOnico ou outro, constituindo
uriAtel prOpriamente dito, recipiente este com a borda livre
-

2

TERMO N o 162.847 de 23 de setembro de 1964
Requerente: MIGUEL LUCENA
SãO PAULO
Rriv.de Invenção: V cori.nru'rn tMPRESSOR PARA CARIOU
DE CRÉD.lTO ".
Reivindicaçoes
Conjunto Lmpressor para cartOes de.crOdito, compreendendOP
um estojo de material plástico, caracterizado pelo fato de,na pari
te correspondente lombada
á
do estOjo, serem previstas duas peque
nas esperas transversais e internas, de confinamento e encaixe pad„
ra . um carrinhc impressor, formado a partir de um cabo retilíneo
tom uma das extremidades terminando em sarro. -"de se aplica um 21
Loto transversal.
Ponto
1 de um total de 3 pontos apresentados.

TERMO No 173.233 de 16 de setembro de 1965.
Requerente: t4.V, P HIL IPS : GLOEILAMPRNFABRIEKEN HOLANDA.
'rivilégio de Invenção: "AMANSO DE CIRCUITO PARA CONVERTER UM
SINAL DE TELEvISA0 EM CORES DO SISTEMA 2£,,,,EM UM . SINAL DO S/Se
TEMA 12§4 E VICE-VERSA"
REIVINDICAÇOU

1 - Arranjo de circuito para converter um sinal de
televisão em cOres do sistema PAL em. um sinal do sistema NTSC
vice-versa, ao qual o,sinal de televisão contém, além do sinal
de luminância, dois componentes de -OOres modulados em quadradare
em ama onda sue-portadora, e no qual, em particular com o sinal

Manjo de

1.35ARIO OFICIAL (Seco III)

Terra-feira 31

PAL um doa ditos componentes de córes , é variede aD fase do li.
nha a linha através de 180 0 , e cujo dispositivo compreende uma
Chave, disposições para comutação de linho a linha da dita chave
C um estágio adicionador, caracterizado pelo feto dos camponentes
de coros modulados na onda sub-portadora atingirem o estágio adi.
eionador atrairás do pelo menos duas passagens, pelo menos uma da2
quais contém unvestágiO mlsturadar ao qual é aplicado um sinal
com o dObro da frequencie da onda sub-portadora além do: os campa*.
nentes de ares, e no qual a chave que compreende um terminal de
entrado e dois de saída á incluida em pelo manos ama das ditas
passagena.
A requerente reivindica a prioridada da carraspana
dente pedido depositado na Repartição de Patentes da &landa, ar
19 de setembro de 1964, sob no 6.410.974.
Ponto ng 1 do totalda 6 pontos apreaentados.

1970 899

2amo N o 178.310 de 30 d e men* de 19'550
Requerente l ANGELO URIS . GUANABARA.
Macia° Industrialt'llORIGINAL CONFIGURACO PROPORCI(St'ADA'
A VASILHAMEG.,

Pra-)0_IÇAO:N
1 0 ) "OR/GINAL CONFIGURAÇO Pnoroscw:mg A VASIlMAMES" coa,:
preendenda parados substancialmente delgadas flexiveis,
preferentemente plaísticas, 0 , caracteriz ada pelo fato de a preformato ellindrico que:se:er,,e:
sentar, de cima para.baluo
ta (2) ligeiramente formando e batom dó gargalo Cl), alargando
seanovamente sob a forma do tronco de , cône (3) até um ponto -nervurado em friso horizontal (4) nuana o diametro sofre li-a
geiro aumento, continuando a alargar-se (5) conicamento até à
metade da altura total da vasilhame e cornando-se, dai para e
oase, plana (6), constituído por uma pluralidade de ealiêncins
°oleadas (7) e reentrCnclau arredondadas (8) alternadaaente
distrabuidas por aaperposiçao, e - cujoa axametros vão diminuindo ' levemente à medida aoue se s aproximaaaaja ponto médio (9) dessa porçãa e aumentando gredativamente dOsse ponte até é taaO,
de que resulta, ar conjunto, um perfil de maltipla sanuaaadade
e ligeira concavaeaac: e sendo ditas sanuozadades interrompiaaa por uma depressão circular (10) cujo fundo é plano, para conter relévos decorativos,. simbolos, nUmeros 'ou qualquer ou-,
Iro ornato deaejado para coapar'a'estataca do'conjuntn.
Ponto ao 1 do total da 2 pontas apresentados .

TaRMO N O 160.903 de 16 de juba do l914.
México
flequerentes GaGaGC W. ZIEGaaa.
Privilégio do Invenção: "PROCUSO Paha PRuilUZIR AaliCoS
DE PONTO".
UhM12.9=àakiâ
1 , PROCESSO Pilai, FRODUzIR ARTIGOS TSCIDDS DS PONTO a
caracterizado polo fato do terem 11144 largura maior que a largura
de trabalho de uma fileira do agulhas de u f a" máquina de trana de
empurrador plano formador de bucle que se emprega para ';Iste fio,
em que, ao formar os alicies de fio, os cmpurradores o os divisa
ras

empurram muito mais para diante entre as agulhas que a dista

cia de scOrdo com um ajuste de calibre normal para uma finura

clã

da da máquina, com o qual GO produzem bielas de empurrador,

que
tam, cada um, um comprimento de fio, quando menos, duas vozes maiol

xtiliMU N u 163.208 de 7 de: outubro de 1964
Requerente; MINVEZOTA UINING AND MANUFACTURING COMPAN1.
Prival jgio de invenção: n ARTIGOS INTERAGENTES

REIVINDICAÇOES
- Prendedor consistindo de um par complementar do arta
gos uaiteraos interscoplávels, cada qual tendo uma suporfacie de ra
tenção e acoplamasto compreendendo 01, iniMer0 do elementos do acopla
Sento flexível dispostra de forma ordenada sGbro uma base do maprara.

que o do bucle do agulha, sondo o fio empregado de um namoro de fio

portadora -e que consistem de ama porção do haste o de uma porção faa;

considerà.velmante maior que o namoro de fio máximo permitido normal

mada como uma cabean, caracterazado peio fato da base do suporta

santo selo calibre da máquina.

' reLativaMentO rigida, as porções da cabeça de cada artigo aP al an do-se contra et,s- porçOer de (latinas do outro artigo durante o

Ponto ng 1 de total de 5 pontas apaenentadca.

ser

acoplarionco e o desacoplamento, cauta cabeças são substancialmen
te ndo-deformávels, os espaços, entre as cabeças dos elementos in,dividuaas de cada artigo sendo menores do que o espaço ocupado pe a
ta cabeça do cada elemaato do outro artigo e os grupos ordenados as
elementos tendo posições vagas de elementos provendo espaços vaaloa
a intervalos nas ditas/ .a cerfíciev funcionais de forma a permitir

900 Tèrfeira
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Março de 197Q
—7--

ria:flexão

..--..mxos durante
Plamento a desacop1amento4
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pSdia0
aepasitado na Repartiçâo de P atentes dos Estados Unidos
da Ame'rica,
-- 07 de outubro de 1963, sob n o 311i.26PONTO no 1 de UM total de 21 pontos apresentado

do por cima do nivel do liquido no depOsito do apar$1hooâ;
motorizada pelo fato que ela é feita com um Material 12
fratário poroso e, pelo menos no percurso de guia interno.,
no'tubo, consta de um corpo alongado, cuja seção tranevero

saa apresenta partes entrantee em relação à
correspondente
anão do tubo de guia, sendo os c on dutoree ' resultantee COO
Siumicantee com o 'ambiente externo da torcida, pelo menos

I •

o

Iltura correepondente ao intervalo entre a extremidade..
Ulterior * do tubo de guia o a superrície do líquido no
depg
,4to do aparelha,

'Ponto n o 1 de um total de 7 pontoe apresentado
-Av
P14. /

5

TERMO No 190.942 do 30 do junho aa 1967c
Requerentes S.A. INDUSTRIAS REUNIDAS F. MATARA=

00 PAUL
Nodilo inaostrial: " NOVO MODELO DE EMUMLAGRM PARA PRoDUTO PASTOSo g
WILILLIWI42£6
-Novo, monUo

PARA PRODUTO PASTOSO", caracterizado por
de conatitdir áe ume base retangular com ângulos abaulados e ten
DE EMBALAGEM

do no centr p das partes maiores

do

retângulo reintrânciasp dando

e forma de em oito, tendo ainda pela parte superior, no lado

ia

torne em prosseguimento I; extremidado, ama eallônele tambam

cem

forma do oito. o pelo lado externo ama

sentinela

retangular

„

Ponto no 1 do total da . 3 pontoe apreowdtadog.
''."490111

Z

com

--—
TERMO N o 121.504 do 26 de ' julho de 19604
Requerente: PARBWERKE HOECHST A ATIENGESELLSCHAFT VORld MEISTZU
LUCTUS & BRUNING - ALEMANHA.

ângulos acaaladoo.

Privilegio de Invenfto; 'PROCESSO , PARA O DEUI
NCADZA5LïW0 D g ¡IVA
PaLIWIZA00 IONICA".
RaULT4ICACD23
1. - Processo para o desencadeamento de uma palmerização 'jônica, caracterizado polo fato de
ser, o sistema catalisador de soncadeador ,
da rea0o, formado pela decomposiçAo de flaor-boratos-do eril-di-azOnla na presença
do monEmero a ser polimerizado.
A depositante reivindica a prioridade do correspon0
dente pedido depositado na RepartiOo de Patentes da Alemanhab
30 de julho do 1959, sob nO I P 29 056 IVb/39 c.
Ponto na 1 do total de 6 pontos apresemta4
oS0.
ThM0 NO 164.083 de 9 de novembro de 196142,

Requerente: DEUTSCHE' GOLD-UND SI
LBER-SCHEIDEANSTALT VOPm414
ROESSLERALEHANHA
Privilegio de Invenç go: 1 PROCESSO PARA A PREPARAW DE NOVA
AMINOCETONAS COM SISTEMA CICLICO AROMÁTICO
. BEIVINDICAQUES
1.. Processo para a p
fafàaração de novas amino-cetonse
eam um sistema cl.clico arome.tico, da fórmula geral

TÊEMO N o 162461
de 09 de setembro de 1964
••
Requerente, MáRIO OSVALDO SANTUGC1 .ia ARGENTINA
.( 11W.v.de

SI .. Cd - c 2
2
14
• Ã

Invonio: " TORCIDA EMBEBEDORA PARA VAPORIZADORES",
ReivindicaçOes
=====
I, Torcida embebedora para vaporisadoreaquel

rem, etc do tipo provida de um tubo de guia da 'torcida
O de-condução de uno corrente . dakr, podendo a seção do

%ge,

.tja

4ula ter uma formo qualquer e floand0 o tubo coloca

R'

/

25

NN•
CH
fo
ia
R' R'

- ( I)

resp ectivamente de seus sais
e CO 08T05 ae
rio,-em quem

Y é um radical aromiltico condensado
po l iciclico, em que um ou
mais de um doa aticleos pede estar saturado e o
pode ter um ou mala su bstituintes; ou

•

. radica/ ainda

111
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X 8 um radical aromático monoolclico da armais saraii

em quer
R I o radical -0-Alq-OH 10
ou

n,211

Mar:o ch 1970 901

tos encerrando hidrogünit como, por exem plo, c -água, os Jat, o
carbono e aglutinantes orellices, caracterizado pelo fato do ievestl
monto citado encerrar Zr0 2 , qmx combinado ou não com outras matori.
aia, um uma quantidade entre 15% a 30% cm pho do Zr0 20
cos relaçãO'
t sua parto co
ã motélica, o uma quantidade do silicato, sob a forma
do SiO
2 1 no máximo igual a 100% em peso da q uantidade empregada do
Zr0
2'
A requerente reivindica as p
rioridades dos corres ou..
dentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da Holanda, em
10 de fevereiro do 1957 a 6 do setembro de 1957, sob n a s. 214.242 e
220.579, respectivamente.
Ponto no 1 do total de 7 pontos apreeentadna

(II)
(1115

rERMO NO 135.668 de 15 de janeiro de 196
Requerente: A.H. ROHINS COMPANY INC

oendo Alq um grupo alquileno, linear ou ramificado, com 1 e 6
que 2 10 e 211 podem ser iguais ou direi&tomos de carbono, cm

Privilegio de Invenção: " PROCESSO PARA A PRODUÇãO DE 1,3,3
TRISUBSTITUIDA 4 (HETA- ETIL- SUBSTI TUIDA)-2PIRROLIDINONA 0

rentes o significam Lidrogenio ou alquila inferior, que podem

REIVINDICAÇOES

estar reunidos entre 81 e com o grupo Alq em um anel d% 5, 6
.1 - Um processo para a prodUção de 1,3,3-trisubs.
ou 7 membros que, evontualmente, pode encerrar mole um hetero, -átomo e, ou estar' substituído por um grupo alquila, acne, bem

titulda -4-( bet a- et il-substituida)-2-pirrolidinona, caracterizado
por consistir na reação conjunta de um ácido a1fa,a1fa-disubstituid0..

alia, oxialquila, alcoxialquila, ester de oarboxilecido ou ami.
da de carboxi,lácidol
U 2 e R' significam:

-(3- p irro1idil-N-substituido)-acetico, em que os substituintes do
carbono alta do ácido acético e da posição N do anel pirrolidila es.

-OH, -Cl,

dOH, e

podendo ee,

tão isentos 'de grupos de interferencia e contam Individualmente np

iguais ou difewintes;

máximo 15 átomos da Sarbono, inclusive, comum anidrido de ácido,

X . O ou

capaz de formar um anidrido misto dos mesmos, am:presença do um
OE
anion Q", a fim de pnduzir um-anidrido misto intermediário a par

e -H, -011 3 ou -C2115;
R 5 e R 9 significam, cada qual, -H ou CHil

tir de aido alfa,alfa-disubstituido-(3:pirrolidil-N-substituido)
-acético, e do anidrido ácido de partida, e rearranjo do anidrido

Rb ; -H ou -01%

misto intermediário para a desejada 1,3,3-trisubstituida-4-(eti1.

R e R 8 significam, cada ep. ., -H, -di, -6H 3 , -OCH,•podendo

beta substituida)-2-pirrolidinona, em que o substituinte na posi..

ser iguais ou diferentes; caracterizado pelo fato de ee :doer

ção 1 corresponde ao da posição N 'do ácido acetico de partida, os

reoglr um composto de fOrmula

dois substituintes na posição 3 correnondem aos da posição alfa
do ácido acetico de partida, e o substituinte da pOsição beta dO

- CO -CH
2
134 •

grupo 4-etila corresponde ao entoa tr presente na reação do rolar.,
ran j o *•
r
A requerente reivindica a prioridade do corresponaente

com um composto de fOrmule para:

pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unádoe de
R'

América em 9 de fevereiro de 1961 sob NP 88 036 .

RN - OH OH -

Ponto na 1 do total de 22 contos a presentado:3 0

1 5 1R 9 .16

TERMO Na 111.132 de 15 de junho de 1959,

junto com formaldeldo ou substancies fornecedoras de formaidel_

do, sendo que nestas duas Ultimas fermulas Y, 11 4 , R 5 , 8 6 , R7,

Requerente: SHEIL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCHAPFIJ N.T. HOLANDA.
Privilégio de Invenção: "UM PROCESSO APERFEIÇOADO PARA A POLIMERIZAc
0[0 CATALITICA DE .DIENOS"

REIVINDICAOW

Ra' e R 9 tem o mesmo significado que com relação à fOrmula (I),

Finalmente a depositante reivindica a prioridade do
correspondente:apedidos, depositados na Repartição de Patentes
da Alemanha em 9 de novembro de 1963 e 21 de dezembro de 1963,
sob os n a s D42899 IV/12q e D. 43235 IVq, respectivamente .
Ponto no 1 do total de 12 pontos aPresentados

TERMO N a 100.031 do 29 da Janolro do

1 - Um processo aperfeiçoado para a polimerização
catalítica de dienoe, CaracteriZado porque o dieno conjugado é pão. 7'
to em contato com um catalisador que 4 um produto de reação de UM-.
halogeneto metálico ácido e um halogeneto de metal de transição.
* A- requerente reivindica a prioridade do correspon. dente pedido depositado na Repartição de Patentes doe Eetadoe
da América em 16 de junho de 1958, sob n a 742016.
Ponto na 1 do total de 19 pontoo apreeentad000l

1958.

Requerente: N.V. PHILIPS MOEILAMPENPARRIEREN - HOLANDA.
Privilegio do Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS à

TÈRMO Na 154.971 de 29 de novembro de 1963

ELETRODOS DE qOLDAGEM",

ALEMANHA

R;querente- MISCH:E ,u1 ID-UND SILBENSCHEIDEANSTALT VORMALS ROESSLEÁ,

RRIYINPIÇA.ÇQW

1 - Um eletrodo de soldagem tendo um revestimento cuja
parte formadora de escória é de natureza bésica'e encerra um fluoreto alcalino terroso bem como um cãrbonato alcalino Urros° em ame quantidade capaz de produzir uma atmosfera protetora do dióxido de
carbono durante a operação do soldagem e que encerra além disso um
aglutinante como, por exemplo, o tetrasilicato de sódio o ainda pós
metálico:, revestimento asse que í substaacialmente isenta de copos

Privilegio de Invenção • PROCESSO PARA
TIOPÉNICOS

PARDICAÇÃO DE

NOVOS COMPOSTOS,

0

,REIVINDICAÇOES
1.- processo para.fabriCe& de novos UNJIAP-W9
'ênicas da fOrmula geral._

.0

902
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Março de 1970

tÈRMO 112 171.092 de 8 de Julho de 1.965,
Requerente: J.R. GEIGY S/A. à. SSIÇA.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO ME EADRICACZO DE ALVMJANTES ÓTICOS
DA SERIE DO ESTILBENO",

W.I2MMr,4
L. evocesso ao , •acricacto de alvejantos éticos da série do estil.
'ecno4, caractorizado p elo fato do ao copular o composto dlazóico de
ácido 14-amino-2 , ; 6!. ou =3' ,4'-dicloro-estilbeno-2-sulfbnico com
na qual:

um 2-amino-naftaleno (não sulfurado ou sulfurado em posição I) -;":

-1
A..e representa um•radical alquilo de cadeia iinear ou rlo•

de oxidar o corante o-amino-az6ico obtido a um composto de fórmula

mificada com ate 6 atcmos de c arbono,
Alo e re p reaenta um radical alquiieno eco, pelo menoa,
2 átonos- de oarbono na cadeia,
em '
que um dos atemos de carbono pode estar aubetttutdo
p or me
grupo nidroxila, R I e um átono de
b idrogãnío OU um g ru p o alou/
la Inferior, A2 13 113
sào &Vala oU diferentes e significam !ai;

(11

drogenio, nalogeneo, nidroxila ou um radicai olcoxi, caracter,"
sedo oor c cm p reender e rea
g i° de d issoolaÇáo de agua do
o'orreg
p ondente coa p osto de fórmulas

•na qual um dos X (doa i e Xe; signifloa hidrogíSnia a o outro X
significa cloro
•
A requerente reivindioa o prieridade do correapondenta,
pedido depoeitado na Repartição de Patentes da Suiça, em 9 de Juátio
de 1:964, eob ne 9.043/640
ponte'ne
'total de a, pontoe ebrOoentadne,
TtEMO No 154.497 de lg de novembro de 1961

°Requerente: SOCIETS'bES USINES CLINIQUES RNONE-POULENC soPRANÇA
Privilegib de Invencão:, ' 4 PROCESSO DE PREPARAÇÃO DE DERIVADOS 00

IMIDAZOL
•

REIVINDICAÇOES

Processo de preparação de UM derivado do imidasel de

Finalmente a depositante r e iv in...y.i a
amotinada dos corresoondentes p edidos de p
ositados na Re p
artição de .Patente da Alemanha em
10 de novembro de 1962 e
8 de dezembro de 1962.

fdilaUle g e r e/ !

cg ----a-vaa
I

Ponto no 1 do total de 15 p ontos a
p reso dos

C

A

I
N'GRa,SR2OR
-

ttRm0 de 106.973 de 27 de novembro de 1953
Requerente: CHEMISCHE SERIE RUIS AETIENGESELLSCRAFT---Alemanho
Privilégio de Invenção: ' -A

na qual R d escolhido no grupo que compreende -UM Atomo de

PERFEIÇOAMENTOS EM PROCESSO PARA A
OBTENÇÃrDE POLI-ETILENO PELA PO LIMERIZAÇÃO
BAIXA PRESSÃO COM
(MUI° DE CATALIZADORES MISTOS

hidrogénioro os radicais alcolla (contendo de 1 0 5 átomos
de carbono), Grila, aralcolla e cicloalcolle, caracterizado

REIVINDICAGGES

pelo fato de ee fazer reagir um nitro-4 ImIdazol de fórmula

1.- Ape rfeiçoamentos em p
rooesso para a obtenção do
p oli-etilono p ele p
olimerização a baixa pressão com auxílio de

Geral:'

oatalisadores mistos de esteres do ácido
orto -titãnioo nalogenadO
' e oompostos org ano-metãlicos de alumínio em
p resença de dissolveg
0$8 inertes, o
araoterlsado por Oubetiteir..se o áster do ácido

$

or tch. titânioo balOgenado pelo; p
rodutos do reação em bruto do
betra . balogeneto de titãnio com do 1 e 2 mo/ de

ida gMal R 4 4ofin149 c O09 49 344 0 , a 644% 4. ettlenc %a tua

gompostos orai

cucos tildroxiladOs,
rijar

melo-Xiquido contendo WIR 4o1do ~auto% % 0 1 ve dV s d x› d ite nl -

contendo datem do 404421 no149220Poto.41

tt.).4 imidadole notedaRento O 42140 OrolOok e de 4%

único1

0,

firmamento a de positante r0iei:014a a

prioridade do.00rreg

• gomem* pedido de p oaltado no Rep
ortipio do Oitenta da Alemanha
I de mala do 1.958 sob oø 8 16.812 Ubt39 o
Mato os 1 do total

do 2 Pontoo

ele

oPr000ntadoo

dito derisadO do iald at Olt

-

Nuamente a requerente reivindica a prioridado do eorree-

pendente pedi.to 4 opas/W*1" W/ 0~44 8417 de 4a2~9 de 1962 sob o
no 865./11
Único ponto soresents.40.

=natio NO Ib1.684 do 1 do adem 4,

;Requerente. gOSNITARA RDA . Japão
do favençio, • COMPOSIÇÃO

tt1040 NO 169.924 de 7 de maio de 1969.

-::PriellÁgto

OW-11~
1 C om p osição para
arro

PARA

FURO 09 ?RUO

°.

de freio, c aracterizada por consl.
• --'
Eirir e s sencialmente em uma mistura
de g ranulos de g rafite c omo '
ingredlente p rodominante, dom g
ranulos de meta/ macio e , como a g
ente ligapte
ígOd as ditos g
ranulos, uma resina sintática termo estável.
Ponto nO 1
do total de 19 pontOs apresentados.

Requerentes.HALOWINTERNATONAL INC. . .U, A.
Privilégio da Invenção: "PROCESSO APERFEIÇOADO PARA A PRODUÇÃO DE

COMPOST0S ENXI%
REIVINDICACIES
1 - via 121-Q0098o aperfeiçoado para a produção de compostos Gomei, caracterizado por compreender' a reação de epozidação do uma
olefina de 2 a 4 &tomos de carbono com um hidroDeróxidd orsSnico, eob
oondieZee de epoxidaçiio, no presença de uma quantidade catalítica de

,
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se composto orgânico do grupo constituido pelos compostos ds vanádio e
rungetênio.
A requerente reivindica o prioridade do coriespondento
pedido depositado no Repartição de Patentes doe Eetados Catita@ da Ama.
rica, em 8 de meio de 1964, sob n 9 366.170.
Ponto m t do total de 17 p ontos apresentados,.
TERMO N9 111.261 de 22 do junho do 1959.
Requerentes ROUSSEL-UCLAF ..
Privilágio da Invençâot 'PROCESSO DE. PREPARAM DE SULTONAP,_.
hiGIM1liDI.UZW1

Março da 1970 903

1-olefintie alifáticas, sendo os componentes do Sistema catali.
sador sile que a purtícula de metal é tratada cem os componen.
Les antes de ditos oomponentes terem tido uma oportunidade de

t

reagir eUbstencialmente uns com os outros, reaGir as partículas
de metal tratadas com o componente restante do sistema caf,ali,
&odor, e polimerizar uma 1-defina alifá:ica"burante suncien.
te período de temil e svb condiçães de . formar nela polímero
p endo dita olefana uma que contém menos de 6 átomos de carbon0.1

Reivindica-se o prioridade do correspondente pedi.:
do depositado na Repartição , de Patentes dos Estados Unidos da
América, em 26 de setembro de 1960 sob N.58.169.

j

Ponte n 9 1 do total de 4 pontos apresentados.

1. • Processo de preparação do g aifonas azumitices, Álb

fermaia gorais
TÊRMO N 9 121.157 de 27 de fevereiro de 1961
I .

80 . R,
Requerentes ROUSSEL UCLAF ....FRANgt

ua qual R

representam grupos arilos identicos ou ao, podendo 11
var substituint ' es, caracterizado polo fato da so fazer reagir abro
um anidrido misto, de fórmula geral:,

Privilegio da Invenção: ° PROCESSO DE SEPARAÇXO DE ANTIBIá
TICOS
REIVIIsiDICAÇOES

- SO z - O . 30 z • O . a

1.- Processo de separaçSo de antibi g ticos, isto O, se.

ha qual R significa um grupo anis substituido ou não e R" um alcoíla
inferior, um nidrocarbonoto aromático substituido ouoo proferlvele
sente a quente, • se isolar a sulfone por precipitação na égua.
A depositante reivindica a rioridado dos corresponde2
les pedidos depositados na Repartição do Patentes da França, em 5 de
folho de 1958, e 22 de dezembro de 1958, ;ob os ues, 769,595 a 782.278

pmrdi g neomicina :15 da neomicina C, caracterizado pelo fato de
se submeter uma mistura de dois isOmeros, adsorvida sabre uma
resina permutadora de íons, à eluiç 'do fracionado com um solvente de p11 alcalino, com ooncentraçao crescente.

respectivamente.
Ponto n9 1 do total do rpontos aftssestadoon

Finalmente a depositante reivindica a prioridade do cor
respondente pedido depositado na Repartição de Patentes da Françi

TERMO NQ 127.676 de 15 de março de 1961.

em 8 de março de 1960 sob o nUmero 820.726

Requerente: ARCUS CHEMICAL CORPORATION • E.U.A.

Ponto n 9 1 do * hotel de 5 pontos apresentados .'

P rivilégio de Invenção: 'SISTEMA ESTABILIZADOR PARA RESINA DE

CLORETO POLIVINILICO E COMPOSIÇÃO DE RESINA DE CLORETO POLIV1.
KILICO TENDO UMA APERFEXÇOADA RESISTtNCIA A DETERIORAÇãO PELO -

Tareio 119 158. 448 de 15 de

CALOR".

Requerente:
pEIVINDICAOES
L. -

abril do 1964

P. ROPFMANN-L4 ROCE & CIE. SOCIÉTÉ ANONYME

Privilegio de Invenqio: " PROCESSO PARA A PREPARAÇZO DE DERIVADO'

tomn estabilizado; paro resina ee cloreto

DE BENZODIA2EPINA

polivinilico, capaz de aperfeiçoar a resistência da resina 'à
deterioração por calor quando aquecida a 190,6 9 C, caracterizado pelo fato de consistir, essencialmente, de: (1) sais de cál.

REIVINDICAÇOEs.

sepina, caracterizado pelo tato

cio de ácidos graxos, mistos, derivados de óleos e gorduras co
mestiveis, sais de zinco de ácidos graxos, mistos, derivados dr

'or

1- Processo pata a preparaçâo de derivados de benaodd&.

a) de que 30 foz zeaulf uo apaposto da Pormula sevai

,T1

óleos e gorduras cometíveis, * e sorbitol, nas léroporções de cer.
C3 de 25 até cerca de 40 partes de sais de cálcio de cerca de
25 at6 eérca de 40 partes dos sais de zinco, e de cerca de 20
até cerca de 50 partes de sorbitol ou pentaeritritol, ou (2)
ã

ume mistura de sais de cãlcio e zinco dos quais pelo menos um
é

escolhido do grupo que consiste de benzoato de zinco e benzo.

ato de cálcio, e, pelo menos, um do outro sal é escolhido do
grupo de cloreto polivinilico e de 3 ki 10% por peso

do

resina

de um sistema estabilizador de aardo com o ponto 1.
A depositante reivindica a prioridade dos corres,
pendentes p edidos depositados na Repartição de Patentes doo ER

tados Unidos da AmériOudo Norte, em 15 de março de 1960, soa
•i 112
qual n

os n Q s. 15.059 e 15..060.
Ponto n9 1 do total de 16 pontes apresentados,

rapp eaenta bildrojnie ou alooílo infericd , e 1+3

presente nidrogenio, halágeno, WiflUdroge1110, agga0 04 aloo,

com hidrato de litio-aluadnão, ou
fERMO NO 125.094 de 18 de dezemoro de 1960.

b) da qut se faz reagir um composto da granas gemi

Requerente: NATIONAL LEAD COMPANY

E.U.A.
Privilégio de Invenção: 'PROCESSO DE FORMAR UM REVESTIMENTO
DE POLIMERO IN-SITU SOBRE PARTICULAS DE METAL"

1,1

pEIvINDICACUSI.

,

1. Processo de formar um revestimento de poilmerd
,n situ sobre partículas de metal, de modo qUe cada 'part:eula

fica substancialmente embutida num revestimento do polímero
caracterizado pelo foto de tratar dito metal com pelo Menos tu
componente de um sistema catalisador de reáltiplos componentes,
.•••••

os quais, por ocaso do Tença° áe uns com os outr,,s, prporeionam um iniciador eficaz eM baixes pressães para polimerizai

na qual P1 representa hidrogenlo OU eleoild Inferior e ita rapfeaey
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DMRIO OFV,AL (Seç,o

r(3a hidrogenia balógeno, t rifluorometile, nitro ou amino
007.) um compósto da fórmula geral

f

CIV)

' Co qual R2 representa .oaro&enio ou alcoilo inferior
ou

e
J3—R,

11 4

bezinalcm,se a pr1aride3. 0 do co
respondente pedido depoeg,'
tmks. em 19 do abril de 1963 s ob
0' ag 2 74 .30
3 na 1WartiçOhld0 Batente&
dos Estados Uhldos . da America .
Ponto nP ido total de 14 pontos a p resentados .
TtAMO Ng 173.218 de 16 de setembro de 1965:
Requerente:
E. MERCK IOULENGESELLSCRAFT ALEMANI-14
Privilégio do invenção: 'AGEPTES DE. SORNA° PARA A CROMAM.
GRAFIA EM CAMADAS, EM ESCALA PREPARATIVA",
W.,-.1=Açazr

C) de que se trata um co piposto da P, **,-'1, geral
,

Março d.e 1,910

I
/r/
T

(v)

1. . Agentes de sorpqão para a cr om a tografia
em
camadas em escala preparativa a base da sílica-gel, quiselgus
silicato de ,
magnCsio, Oxida de alumínio ou calulonal caracteriza.
das por terem um teOr
em, &essa da 25 , atá-70%.„ pre ferivelmente, de
30 ate' 60;4.
A depositante reivindica a pr ioridade do corres
=dente pedido dePositada na R epartição de Patentes da
Al emanha.
em 2 do outubro de 1964, sob ne
M 62.

na qual Ri e B2 representam hldrogenie ou al
collo.inferior O k.re.
presente hidrogenio , halegena trifluormetilo ou amimo
Com a:Nue' de Raney na presença de
Uta dissolvente ou

647 Lx13/42

Pváto ng

1 do total. de 2 pontos aprenentedm

itRMO NO 129.970 da 12 de junho, de 1961
R equerente: MO/MC/UI/a SZCIETÀ URURAU' PER t"/NDUSTRIA MINERARIA
CN1M2CA - ITÁLIi.
rivi/¢gto de Invenç4O: "COMPOSTÇ0ZS POLIMÉRICAS ESTÁBILIZADAS CMRA o CALOR, O ENVELHECIMENTO s A LUZ",

d) do que se faz reagir um compósto do fOroa/a geral

UIVINDICAÇCEZ

(TI)

I" qual '1 repr,o:a nidrogenio g
alcollo inferior ou, tosila o Bk rea
presente hidrogenia halógeno ou nitro,
com um baleto B-acilaminetilo e de que se aidrolisa o comp‘te reta.
tanto da fOrmula geral

a5

qual ri e R 5 tem a mesma algaiiicaçU

que na ampla VI acima e
e a componente acilamino do reagente baleto B-acilaminetilo,
s) de que se faz reagir um c o mposto ia f6rmula
Ns

138 qual Rá representa hidrogénio, balOgeno,
Ou mano e X representa balogeno
dam uma aloullene. 1-diasUma da
armula

RSO

em que R e„,c ser um grupo asila, substi.tuldo• ou não, aaa radicela.
alquila, atila ou a icoxi; R F pode ser hidrogeálo ou um grupo al,
euilar . R" pode ser hidrogenia ou um grupo hidroxila;, e R"' pode
ser h/droxila ou ua grupo meta/-oxi t 'ou uma , rila substituida 0(4
qão 0:41: radicais alquila, acua ou alcoxi.
& requerente reivindica a prioridade do cor
respondenta pedido depositado na Repartição de Patentes d . Uálla
m 14 de junho dó 1960, sob a na 10.593.
Ponto na 1 dó total de 13' pontos apresentados.

"a-ca,CB2-28

na

1. Composição polim6. ice, estdvel a ação da ca.
lor, ao envolnacimento e'da lar, caracterizada por ser constituida
por uma poliolefina cristalina a mu , composto orgãnico estabilizan.,
te, da ' 4 5mul0 Reralt

t rtfluorometilo, nitre

.1c5-Kik
LUC)
aa qua4 e2 representa bidrog2ni0 ou alcoi/o inferior,
o se necessário fOr, de que se t ransforma um. produto relacional
ebti,
de desta manecra em um as seus saia de adigie do ácido
e

'PURO. Na 147.683, de 19 de março, de 196??
R equorente: ?PC INDUSTRIES IN
ali.
'riv.de Invenção:" F1BRICAÇ1Q UCCUTRATQ; DE SUN'''. •
...indicaçõea
1 . Um p rocesso, para a produq5a de 0.tarata de metal alcalino,
por eletrelisa de, uma noluoàa contendo: uma eanceetraçÁo subatanci,
ai de cloreto, de metal alcalina caracterizado par fazer a eletro.
use entre anodos quimicamente inertes e catcdos de catalizador ativante de oxigenio, elátr icam ent e,conduter t
sOhre mahmtracto porg
so, q uimicamente inerte, sendo a inter-face deles provida, atraves
de poros adventicios, com oxig . enio proveniente de uma atmos .
fera. que
contem oxigenio.
' A requerente reivindica a: p rioridade da c o
rrespondente pedida
depositado na Repartiç,ão de li'aten:tem doa Eatado• Uotdoa da AmeriCA
• 29 de março do 1962, sob n.a 18,3„..579),
' -onto n0 1 de um total da 6 p ortos apresentadc_
TERMO 01 121.45% de 131 de outubro de l96C
R equareate:: FUJISAWA PhARKACZUTICAD CO.,LTD.,
Pr iVilkRio d4 i
nvenção): "' PROCESSO DE PREPARnWO DE DITTOOCTA-NAMIU&S E SE105 . DERIVA,D03_ "
mvfnelenti.,_,a

Procesae de p repareao de ditiometanamidas 0
seus derivados, caracterizado por um composto de fórmula geral
1 -

f))APIX", "Y7Y!j1L (Seção Hl)
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vow

a

nl

em que R i 4 Az sio membros selecionados do grupo que consiste de
hidrogenia radicais alcollas ou arilos.
A requerente reivindica a p rioridade Co correspondente
de p dsito-feito na Repartição de Patentes do Japão, sob os
nUag
32.471-de 1-3 de outubro de 1959.

ros 32.467, 32.468, 32.469

Ponto n o 1 do total do 8 pontos apresentados.

rf:Kmo E0 129.879 de 08 de junho de 1961
Requerente: MONTECATINI, SOCIETA GENERALE PER
:le

MINERARIA E CHILICA

L'INDUSTRIJ

ITÁLIA

Priv.de Invenção:" COMPOSIÇOES POLIMÉRICAS ESTaBILIZADAS
CONTRA O CALOR, O ENVELHECIMENTO E A LUZ
Reivindicações
1 - Composições polimerica, estevel contra a ação do caior,do
envelhecimento e da luz, caracterizada por consistir de uma poliolefina cristalina e um composto orgenico estabilizante da fermula
geral
R - SO . O . R'
em que R 0 R8 podem ser grupos arila iguais ou duerentes, substituidos ou nEo, com radicais alquila, acne, alcoxi, hldroxila 0i41
.0s0 C H
2 6 5* •
A requerente reivindica a prioridauo ao correspondente pedido ,depositado na Repartição 4e Patentes da Itelia, em 13 de Junho
de 1960, sob n o 10453.

TtRMO No 107.309 de

15 de dezembro de 1958
Requerente: MONSANTO COMPANY

Privilegio do Invenção: "
COMPOSIÇOES DE MATtRIA

PROCESSO PARA A PREPARAÇÁO DE NOVAS

E AS '

COMPOSIÇOES DE MATERIA OBTIDA COM

Maro c! .? tç-in
•

9(15

onde m e n são númeHer-inleiros de 2 a 4, x e um desero inteiro do
cerca de 3 4
' cerca de 125 e M e um metal, caractdeizado por se roa.
girem, conjuntamente, um ;eido bidroxibenzeono -s.:ire:aio°, Um hidro.
xido metelico e IA Oxido de alcoileno.
1 requerente reivirdica a prioridade do correspondente pedi.
do de,-, sitado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos-da Amer4
ca, em 29 de novembro de 1957,sob o n o 699473.
Ponto A o 1 de um total de 5 pont os apresentados,
TIMO M 4 106.769 de 18 de novembro de 1958, •
Requerente: MONSAN70 COMPANY - E.U.A.
.
Privilégio de Invenção: 'SAIS METÁLICOS DE ÁCIDOS TIOOARBEEICOS, 00ED CATALISADORES, NA PRODU07.0 DE POLIESTEREZ".
REIVINDICACOES •
'

1.. Processo para produzir tereftalato de poiletitena
caracterizado pelo feto do se conduzir uma reação de permuta de
ester entre etileno glicol e um tereftalato dialcollica para
Tormar o tereftalato bis-2-hidroxistílico e, subsequentemente,
polimerizar o dito tereftalato bis-2”hidroxialeoflica sendo coa
dusidas as reações tento de permuta de ster como do polimerização, na presença do proporções cataliticas de um sal metelico de
um ácido dltiocargeSico.
Finalmente a depositante retvinaica e prioridaca ao corred.
pendente pedido depositado na Repar 'tiçio de Patentes dos Estados Uni.
dos da America do Norte em 13 de novembro de 1957, sob o úmero
'696.932 .
Ponto ng 1 do total de 20 pontoe apresentados .
¡ERMO N g 168.148 de 25 de marco do 196t
Requerente: ROUSSEL -0CL4F - FRANÇA.
, Privilegio de Invenção: m PROCdSSO DE PREPARAÇÃO DE NOVOS RSTERÕIDES1,
RITROGRNADO=1",
‘,..nvispICAOR2

'V•

1. - eroCesso os preparação de novos esterOldes nitrogenados, da fflAffimIla gerai

O MESMO
lETVINDICAOÊS

1.- Nova composição de meteria caracterizada por coa.

preender solução de um polímero, contendo pelo menos 80 porcento de acrilonitrila e ate 20 por cento de outro montimem-roorro,
-oleifInleo polimerizevel, copolimerizevl tom a mesma, num
solvente consistindo de hidrato de cloral e um composto escolhido do grupo que consiste de (I) um carbonato altollenico
clice, contendo do 2 a 4 átomos de carbono no radical aleollenica e (II) una dlnitrila escolhida do erupo que consiste
de succinonitrila e melononitrila.
Finalmente a depositante reivindica a prioridade
Correspondente pedido, depositado na Repartição de Patentes

dos
Estados Unidos da America do Norte ara 30 .de •ezetbrO de 1957.sob
o n g 705.822.
Ponto n o 1 do total de 20 pontos apresentadet
&IMO No 106.979 de 28 de. novembro de 1958
Requerent,1 MONsAN20 COMPANY

Priv.de InvençãO: " PROCESSO PAflA PREPARAÇÃO DE SAIS METÁLICOS,
DE ÁCIDOS &IE GA -HIDROXI-KI LIOXIALCOILE,NO-OXIBENZENO OU ALCOIL.
OXIBENZENO-3JLFUICOS ".

Reivindicação
1 - Processo para preparação de seis metálicos de ;eidos emege
n hid roxi - oollx ialcol1en~xibanUno ou (azcoll-oxibenzene)sulaalcol

o kcliz ) m 0:] x (

°S02 OU

), ou

1

qual R representa hidrogenia um radical alcolle inferior ou o
radical acile do um Acido orgânico inferior e seus sais terapeuticd.
mente conpattveis, caracterizado pelo fato do qe .r econdensa a dimeti
lamina zebre o cloreto de ácido 5bete-colânico es terificado em po.
siço 3, obtím-se cóm s a ponificação simultinea o 5-hidroxi 214-oro
25-aze 'bete -colesteno, submete-se o mesmo è aço
Ao do anidrido ra% co, o que conduz ao 3,24 -diozo 25-asa 5teta-colestano, introduz-se
o sistema de duas ligeOloa em posiçSee 1 e 4 per bromação e deebromidratação, tromati see-so por termállee o 3,24-dioxo 25-asa 1,4-co1eí
!Adiem& obtido em 3-tildrosa 24 -oxo 25-484 19 -nor 1,3,5(10) -colests.
trica*, o çael, pela acle de um hidrato de alumínio, fornece o 3-1a1.
droxi 25 -asa 19-aor 1,3,5(10)-co3eatatrieno buscado e transforma-ser
comforme o ca go, liste último composto, pela ação da Dm agente. de el.
collação, em um ater de fórmula . geral 1 ou, pelo ^çÂo de um
derivado
func1ón41 de um doido orgdnico inferior, em um inter de fórmula geral
1.
1.requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido, depositado na Repartição de Patentes da França, em 27 do aar4
do 1964, *oh me .968.943
noto aP 1 do total de 8 pontoe apresentado&
no

URRO Rt 128.836 de 28 de abril da 1961e
Requerente, pus= CORPORATION LIMITEI) . CANADÁ,
Priv/lírio de Invengloi "PROCURO PARA COVULCANITAÇA0 DR ODPOL/NEROS
Dl ETILENO is PROPILAM com POLIMETK IS ~TOM ZydanitaDcis cosW8HD9
~AXIL= A COMPOSIÇOU ASSIM OBTIDAS.
.auxuawruumuk
• Um processo para eovalearisarlo da sopOlitOTOb

908
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_

de etlleno e proPileno ama polimeros olefinicamente insaturados

coae

tendo isobutileno, c a racterizauo por compreendes' e formação de
uma
mistura homogenea, inter alia, de 1 a 99 partes em peso de um polirao
e° olefinicamente insaturado contando isolutileno, que tem 80 0 99,9
moles % do isobutllano, 99 a 1 partes em peso de um copolimero seme.õ
lhante a borracha' , de'etileno propileno contendo de 20
e 80 partes
digo, moles % de etileno e uma eristalidade menor que 15%, em temperatura ambiente, e tendo uma viscosidade intrínseca de 0,5 a 5,O
quando medida em tolueno a NaC, um agente de vulcanização para o dl
to polímero contando isobutileno, um agente de vulcanização para o
dito copolímero de etileno e propilam), escolhido entrè agentes vul.
canizantes de parísteres e p eróxidof orgânicos o agente vulcanizante
para o polímero contendo isobuuileno e o agente vulcanizante para 4
copolimeso de etileno e proprilano, estando presente, cada, na quam
tidade dee0,1 a 15 partes em peso, por 100 partes do peso total do
polimos° contendo isobutileno mais o copolímero de etileno-propileno,
moldagem da dita mistura nomogenea e a q uecimento dela a uma tenparat2
ra de 150-2005C, para vulcanizá-la.
A requerente reivindica a prioridade do correspon
Reata pedido depositado na Repartição de Patentes do Canadá, em 29 de
;bali de 190, sotena'797.792,
. \mato flQ 1 do total de 16 pontos apresentados.
TtPJA0 N 2 . 142.460 de 27 de agosto de 1.91)2. •
Requerente: MONSANTO COMPANY - E.U.A,
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA • PREPARAR ALPA.

HATAGENO-ACETAMIDAS

E

COMTOSIÇXO HERBICIDA CONTENDO

AS MESMAS",

1,- Processo para preparar alfa-hal6genoacezamidas,
,,endo A fórmula
R
C
N--, (0-P,
)

culoa radicais são escoinidos de modo a compreendarl
(1) Comp mtos da fórmula generica supra,na gual p é
q são, ambos, zero, m ó 1, R i e um radical t-alquilo, tendo não mais do que 10 átomos de carbono,
R ligado na poSição 6, ó um radical
alquila,tene
2'
io EãO mais do que 8 átomos de carbono,ou tm ra.
iical al coxietendo'neo mais 4-o que /4 átomoa do
OaZ
é

cloro, bromo ou lOdo;

.
(2) Compostos da fórmula g enérlea ' supra, na
qual h e g são, ambos, 0,R 1 é um radical
t-alguila, tendo não
maio do que 10 átomos de carbonb, m á2, o R 2

, ligado na poei.
gão 6, é al gulla'primária ou alquila secundária, tendo não mole
do ' qtle 8 átomos de carbono, o R2 ,. ligado na

Compoatoe da fórmula g enérica supra, na qual
•' p e g sio, ambos, zero, Ri Ó t -alquila,
tendo no mais do que 10
átomos de carbono, m á 1 e há Um
substituinte, quer na posição
5, quer na p osição 6; e.
se houver um sub stituinte na p osição 6,
o mesmo e halógeno, pref erivelmente am átomo
de cloro, bromo ou
ido, ao p asso q ue, se o substituinte estiver na
p osição 5, 0
mesmo e uma al q uila p
rimária ou secundária, tondo não mais do
QUO 8 átomos de carbono;
e X e cloro, bromo ou iOdo)
(6) Com p ostos da fórmula g
enérica,

é

posição 5,

é ml-

quilo prim;ria, tendo não mais' do que 8 átomos de carbono, el.
queia seeUndária, tendo não mais do que 8 átomós de carbono,um

étomo de cloro ou um grupo nitro, e X é cloro, bromo ou iédo; .
. (3) Compostos da fórmula gonérica supra, na
Qual p ou q é 1; 8 3 6 alquilem', ozalquileno, alquenileno
ou 4
quinileno, primários ou secundários, tendo não mais do que 6 &ta
os de carbono, it4 é alquila, tendo não mais do que 6 átomos de
earbono; R 1 á uma t-alquila, tendo nao mala do que
10 átomos de
Carbono, m é 1, R2 é alquila, ligada na posição 6, tendo não pais do que 8 átomos de carbono, e X é cloro, bromo ou iédo;
(4) Comp ostos da fórmula gonOrica supra ina qual

P é zero q é zero ou 1, 83 é alquileno ou a lquenileno,tendo não
Mais do que 6 átomos de ca r b onorméReos doia 8
2 são tomadoa
Ma conjunto' com o grupo fonila, ao qual estão ligados, para fos
par um grupo naftila, R 1 é um grupo t-alquila, tendo não mais
ao
;me 10 átomos co carbono, e X é ,
cloro, Dromo ou ido;

na

qual p -

raro, q e leR 3 e alq uileno ou
alqu enileno. tendo não mais
do quo 6 átomos de carbono, m e 1 ou 2; R

i e um átomo do hidro
g enio, um radical al quila p
rimária ou , socundária, tendo não mala
do que 10 átoals de carbono, ou um átomo da halogén
eo, preferivelment° um átomo de cloro,bromo ou lêdo;
ee houve; um substituinte na p osição 6, o mesmo ó um radical alquila
primaria ou
secundária, tendo não mais do que 8 átomos
da carbono, se houver um sub stituinte na p osição 5, o
mesmo á um radical alquila
primária ou secundária, tendo não mais do que 8 átomos de carbono, ou um átomo de halogéneo, pref
erivelmente um átomo de clO
ro, bromo ou iOdo;' com a condição de que, se m fôr 2,
á um átomo de hidrogenia mas

REIVINDICAOES

sono, °X

Março de 1970

mo de cloro; ou

então R,

não de outra forma, e X' á um áto-

(7) Comp ostos da fCynula g enérica supra, na
qual p e q são, ambos, zero, 8 1 e um radical aiquiía primária
ou secundária, tendo de 1 a 4 átomos de carbono, m o 1, R 2
, 11.
gado na p osição 6, á um radical alquila
p rimária ou secundária,
tendo de 2 a 4 átomos 4o carbono, e X
e cloro, bromo ou iódo.caracterizado por compreender a reaçã'o de lima amima
da formulas '

em que RI , R2 , R3 , 84
, g, g e g são como supra definiaos, coo
um a propriado agente de balóg enoacetilação
para dar o produto
emejado,

Finalmente, a depositante reivindica a p rioridade de
cois
respondente pedido depositado na Repartição de Patentes

dos Ostadoo
Unidos da América do Norte em 28 de agasto de 1961, sob os úmeros
134.158; 134.159; 134.18o;

134161; 134.162; 134.166; 134.1671 134.1310

respectivamente .
Ponto ao 1 do total de 4 pontos apresentados .
TEMO N0

135.613 dei! de Janeiro de 1962
MOBIL °II
CORPORATIoN ===E.U.A.
Privilégio de Invenção
° PROCESSO PARA O CRAOUEAMERWO
Cerni
TICO DE 8IDR0 CA.RBONSTOS 0
ReqUerMate:

REIVINDICAOGES

4- Processo para craqueamento c
'Wonaeys, cara

a talítico de hidrocae
cterizado pelo contacto dos referidce hidrocarbona

tos com uma composição catalítica,
comp reendendo' um alumino-sill
Cato cris talino, tendo uo'teor
total de ions hidrogénio de pelo
menos 0,5 eq uivalente por áto
mo-grama de al umínio e um teor do
natal alcalino de menos de 0,25 equivalente por
átomo-grams de

alumiai°, sendo o referldo.aluminloesblicato in
timamento mlstura
do com uma matriz
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Finalmente e depositante reivindica e prioridade do cor
reepOndefiate pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados
Doidos da Métrica dó Norte em 21 de dezembro de 1961 sob n e 161.239,
Ponto n ó 1 ao total de 16 pontoe apresentados
TOAMO N e 170 700 de 2.4 de junho de 1965
Requerentes IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES UNITED • Inglaterra )
Privilegio de Iovenção: "PROCESSO PARA PREPARAR 'FIBRAS DE
POLIdSTER OU CO-POLIg STER COM CAPACIDADE DE TINGIMENTO APER
PEIÇOADO EM RELAÇÃO AOS CORANTES ÃCIDOS°
ÂNIVI1DI2g0g4

1 • Um processo poro preparar fibras de nq
ilester ou do-poliéster, comnapacidado do tingimento aperfeiço4
4a em re1aVió aoS corantes ecidos, caracterizado pela formação
de uma mistura íntima no estado fundido, de um poliester ou co.
polióster Contando atè 0,8% em pdso, baseado na mistura de-nitta
;Anió ne forma de uma omina

do

flinaUlai

119

.

N . h%

onde ceda um dos grupe .11, .11+ O -P o

é em

fia qual o posição 1-2 4 eaturada ou ó uma dupla*ligaçao) n
Ilidroganio, R' 4 b-hidroxi e, R e R' juntoe cão ceto) X 4 hl...
drogênio, halogeno, hidroxi, alcoil”inferior, ou alcox1
3 or; X ó hidrogênio ou elcoll Interior; Y é hidrogtnio ou
metil; Y' d.halogeno; Z 6 hidrogênio, hidroxi ou aciloxi; P
o 4 aZio hidrogênio radicais alcoil-inforior,

naloganado, ciclo-alcoi/ mono-cfclico, eril mono-cíclico,
alcoll-inferiorp hótero-cfel1to mono-delido,
ou hetero-Olollco-alcoll-inferlor; e, junto com o dtomo de Cel.°
bonó ao qual sé ligam, P 'e 42 eão'um radical cielo-aleollico cu
hdterc-ciclico none,-cielice; caracterizado por fazer reagir um
asterSide da fórmula geral

dós aegUintes grupos:

alquila. arilo, aralquila, alcarila e ciclo-alquila, e e flae51
em fusa° de mistura, para tornar fibras e estiramento á frio das
fibras para Crientá-las.
Ponto ne 1 de Um total de 6 pontos apresentados.
ILIMO Re 147.875 de 22 de março do
floquerente1 GIBA BOCIÉTÉ

norkg

1963

m==SUIÇà

Privilegio de Invenção t 0 PROCESSO PARA à FABRICAÇÃO DE
NOVOS A.NOR.B-HOMO-ETEROIDES
tEIVINDICAVJE

L. Procesffi. tara a fabricação de .1,nor-8-boido-ester61
dos caratterizadó pelo rato de se' dissolver o 3-oxo-4,5-exido-,

estereide em um solvente Organice, de 50 irradiar a stanS°
tida coa luz ultra-violeta sendo que por rearranjo molecular
da ligação C, 5,10-0, se forma o sistema A.nor-2-homo-esterõide
e, caso daaeladd de se Converter ó 3,6-dioxo-a,nor.g-hono.este.
roide em seus derivados funcionais e/ou sais de meta/ e, caso
desejado de se hidrogênar o delta-3-oxo-6-aciloi4A-nor.13-homo
estorcido obti,
A requerente reivindica t Prioridade doe correspon.
lentes pedidos depositados na Repartição de Patentes da Sulça
na 23 de março de 1962, 17 dá agõsto de 1962, 7 de dezembro de
1962 e 7 de março de 1963. 'Sob CS A ge 3533/62, 9844/62,14422/61
) 2880/63, respettivatente
Ponto fA 1 do tótal do 12 polIttà iprearnitadóó
2g1INO Re

112.10 dó 30 de julho de 1959
Requerente: 2. R. SQUIBR Read, INC•, =1= E.U.A.
Priv.de Invenção 0 PROtE320 PARÁ PRÈPARAR ESTER6IDD!
FISIOLOGICAMENTE ATIVOS ".
Beivindlcaçõál
- em para preparar um eeter614a da tdrmula geral
Troc

11
gusa a posição 1-2 4 saturado ou ó uma du pla-ligação, R,
FP, X, VI) X e X' toem as a1gnIficeOce acima citada° e Z'
P
é hidrogênio ou bidroxi, com um composto da fórmula
Cl
na qual P a 4 tecia et eignifitações jd titedae, e oh se
quizer,, acuar a posição 21-hidroxi com um halogeneto de acne ou um anhidrido de Acido.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados
Unidos da América, em 6 de agOsto de 1958, sob o nUmero
753401.
Palito 0 1 de um total dó 8 pontos aprosentados.
na

TÉRMO No 150.017 de 20 de junno oe 1961
Requerente: SEUL INTERNRTIONALE RESEARCH MAAT8OHAYelj N.Y. HOLANDA
Privilegio de Invengjo 1" UM MOEM. PARA A PREPARACZO DR a:
CLORO 1 MEIA De 0LONSTO DE .AMÔNIO

Mana E

nnivxhicaOes
1. Um proóesso para a preparação de amõnia e obre

partindo dó eltà,eto dó amtnio, caracterizado pelo fato de em
Uom primeira fase ou estágio da reação o oloreto de amonlo
ter colocado em contacto, na presença de vapor d'agua, com um'
gdstura de Oxido de tsgmesice umucrunool tratelldedõree pare
a oxidaçao ao cloreto de hidrogaio a cloro, em cuja fase ou
tategió de teivad-tate,~ thau119 4 que retirada, e olneeto
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hidrogapie, qüe absorVid0 poP 6x1d0 do Olagnásid, e dó ag'
. 4

ça a

segunda fase ola estio

da reaçZó l o

cloreto da ilidroge-.

aio ou desprendido com a ajuda de oxigelin10,01.1

tendo oxig;n1o, e pelo menos parcialmente

de um. eS:s cow

convertido

em elorO.

.retilineo e o anterior

formado per doi randas t,recnoz; lz arcos da

círculo, disposton sin:!tricament'. uatulicedon pr peq0.2n,1 r.racha
central, tamb4m em arco, porem âe menor di&altro, olataforas esta

a agua
A reouorchtM reiVindica a prioridade do cOrrespoadma
te pedido depositado na repartiçã'd de

p atentes

austantada shre ama armação fnferior de zuporte

coopona aor doas

apoios tubulares em 1J lnvertidoo com ponteiras anti-arrspaatesp o
da Holanda as

da junho de 1962 sob n g 280.080 .

1 1 do total de 17 p on tos apresou dos

Ponto ) 2
tiIRMO N2 115.7E0

dispostos lovemento inclinados com relação ao sentido transversal

p

ditos piá sendo interligados, anteriormente, por fuste/ honisonta4
retilínea, com os trechos extremas dobrados loclinadamente paratrfiM

de 18 de dezembro de 1959
Requerente: THE NATIONAL CASH REGISTER COHPANY
Priv.ae Invenção:" PROCESSO PARA REVESTIR OU ENCAPSULAR PARTÍCULAS

coo ponteiras extremas, e posteriormente, por simples travessa hong,

S RESPECTIVAS'CONPOSIOES °.

ticalmente dois corpos iguais, cada qual formado

Reivindicaç-deã

mental e a6bra a referida plataforma de base,

estando aplicados vee
pula metade longl

tudinal de um barril, aba os soas elementos longitudinais adjaceux

1 - Um processo para revestir partículas de uma emusao ao Intu,

do!hidrOfilo-em- jleo por coacervação, caracterizado por compreender
formar =à emulsão primária de líquido hidrOfilo-em-Oleo contendo um
agente anti-inverso na fase áleo; e formar uma emulsão secundária cog
preendendo a dita emulsão primária, um agente coacerwte, e um sol g
guoso de um colide coacervante, numa temperatura acima do ponto de .
geI, do dito colide coacervante, de modo a fazer com que se forma
coacervato em volta das partículas da dita emulsão secundária.
A requerente reivindica a prioridade do correspoddente pedido deo
positado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America, em
22 de dozambro de 1958, sob n a 781.919.
Ponto n O 1 de um total de 19 pontos apresentado.

tes catre si, contornados por cintas transversais e semi-circulam
da amarra0o, ditos meios barris estando posicionados coo as parteR

:els

abauladas voltadas para a frente, perfeitamente centrados com

Oão aos

trechos arqueados

fechadas por

dois

da plataforma, 8 com as faces poatoriorsp

pares de portas retangulares, articuladas

mente; e finalmente, em nível pouco superior ao dos moAos

Lateral

barda

e delai afaatado por pequenos suportes verticais uai:nadaras,

g

senda

prevista uma placa plana constituinte do baloao, com formato subg
tu:Calmante retangular, o tendo apenas um canto autorior ortemen-

tERMO Na 158.686 da 27

da abril de 1964.
Requerente: ANTONIO WALDIR DUALIBX . São Paulo

te arredondado tudo substancialmente como descrito o ilustrado nos .

ModOlo Industrial: "ORIGINAL NOULO DE BAR"

desenhos anexos.
Ponto &laico apraseníado

1 . Original modlo do bar, ouractoresado por compreenass

Alcialmante

ama

plataforma plana de

base,tmndo coatErno posterlox

SE GURO DE ACADF,NrIl'ES
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ENTORPECENTES

REGULAMENTO

OECRETO-L21
1.4X0

eivu/gaçâo

N 9 385 — DE 26-124961

DIVULGAÇÃO N 9 1.on

RREÇO4 NTC4

PREÇO: Nere-$ 2,-(3
A.

VENDAI

Na Guanabara

Secâo de.

Vendou: Avenida (Rodrigues Alveã
E Ministério da Fazenda

Agência

Xtende . t

pedidon pelo Serviço de Reend-Also PoeGal
EvoBrasa/ia
Na seda do P.I. N

,k VENDA
Na Guanabara
Agencia 1: Ministrído da azerula
Seçà.o de Vendas Asi Rodrigues Alvest
Ate Oe-se a pedidos pelo Serviço de Reerabôlso Postal,
Eu) Brasília
Na sede do DlN
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