SE CÂ O
CAPITAL FEDERAL -

ANO,

DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Orupo de Trabalho -

QUARTA-FEIRA, 30 DE SETEMBRO DE 1970

REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

Ervin Kirschner Madeiras S.A."(t1*
tular da Pat. no 03.500). H.. Stern -Comércio eIndústria
S.A. (titular. da Pat.• no 63.6
71).
• Cerâmica Sanitária • Porceute • S.A.
(titular da Pat. n9 04.790).
Indústrias de Chocolate Lacta-S.A.
(titular da Pat. no 05.011). •
Cerâmica .- Sanitária Porcelite S..A.
(titular da ' Pat. no 05.159).
Produtos Eletrônicos Metaltex Ltda.
(titular' da Pat. • n o 05.337). . • .
• Cerâmica': Sanitária Porcelite S.A,
(titular da Pat. n 9 05.350).
Sven -Arild Swallert (titular da' Pat.
• -"
no .06.105).
• .• ‘•
•

N9 591.899 - Mirante -E.
N° 653.295 -- Suspiro - Editôra
Wagner' & Cia.-Ltda. - CI. 28
Brazikira de Livros-e Revistas &libras
N° 625.885
Pawi-Pai Cera- Ltda. -CI. 32
*Depois de decorrido o prazo de Mica Ltda. - CI.' 15
N., 654.138 .=•:. Oani
Mecânica
. 60 dias; a . partir da presente data
CI. 21
'
N° 632.793NJvI Adaga S: A. Oam Ltda.
para recurso ou impugnação e se ne- Comércio e Importação - CI. 8
•
N°
656.950
Doiza
•
Michel
nhum interessado do , mesmo - se valer
N° 637.762 - Iretama - Comércio Chayá ,Mognrabi -- CI. 15
ficam notificados os - requerentes abaixo
mencionados para cómparecer' a êste é Indúhtria Irámna S. A. - CI. 46
N°, 657.010 - Jacaré
" Nazaré
Departamento, a fim de efetuarem c
Naisá N 9 638.393 - F,verest Lojas Agro Industrial -S..-A.
pagamento da taxa final, dentro do Everest --- CI. 15(Registre-se-com
-prazo de 60 dias, contados da data em exclusão de canos e -tubos)
N° 657.767 -- I São - José da Estiva
que tiver- expirado aquele prazo de reMario Moraes Tavares (titular da
N° 638.462 - Construvel Cons- - Usina São José da Estiva S. A. - Pat. no 06.187).
curso:•
•
"travel Comercia/ 'e Construtora Ltda. CX. 1
Marcas Deferidko,
Itap . S.A. Indústria de 'Artefatos
- CI.- 15 (Registre-se com exclusão "" 1\19 660.608 ---Metalquirna
.
•
P''Á sticos (titular ida Pat._ no 05.208).
de pratos para ornamentos).
- Metal-uirna IV1ikron Indústria e Co,
N° 247.387 - Power - Auto
Zani Fundição Artística e Metaálica
inércia
Ltda.
CI.
I
(Registre-se,
N° 638.715 - Bonstik -- Comparicano• Importadora S. A., CI. 1
(titular 'da Pat. no. 06.231). - • " • •
nhia United Shoe MaChinery , do Bra- éorn exclusão de carvôes;:esmaltes, .talco, tintas e vernizes). ,
N9 303.699 - Look - • Prado In- sit - CI. 28 .
Hermann S.A.' Induziria e Comérdustrial de Produtos Look S. A. CI.28
N9 661.087 ' - Vape
Indústria cio (titular da Pat. ;n o 06,2661.
N9
638.732
Diex
DisCo/hN 9 457.912 - Bonsueesso
Laboratórifos Hobson .S:A. (titular
tribuidora, -Importadora Exportadora Químicas Vape Ltda - CI. '46
panhia Melhoramentos Bonsucesso - Ltda: - CI. 15
da Pat. no 66.276).
o
N
662.450
Fuscalaca
Wetsier
•
"
CL 15•
.
: "o.
Cia. de 'Cigarros Souza Cruz (titular.,
Frey - CI. 28 "
'moro N9 639.008 - Continental Piásda P.at., no 06.362).
N.,- 469.038 - Torocel-D
ticoS" Continental: Indústria 'e Comércio
o
N
662.868
-Dep6l
Depel DeS A. Indústria Comércio - CI. '28 Ltda. --- CI. 28
; Foi mandado : restaurar a pa•-.ente
posições Eletroliticas Ltda. - Cl.!
(Registre-se com exclusão de juntas de
abaixo mencionado:
Dunel Co.
• veículos):
: N° 639.239 -= Danei
N° 665.420 - Hidrofil FM Mal
-Laboratórios Hosbori S.
(titular mercio e Importação Ltda. -= CI. 1
1\1° 490.348 - Kon-Kréta - Tintas N°' 639.910 - N B Magazine -- Ni- Inchistria,e Comércio de Produtos Qui- da Pat. no 71.704). :
micos
LtdaCl.
1
(Fegistre-se"
coin
Ypiranga S. A. - CI. 1
codernos Barreto Ferragens S. .A. -- exclusão de tintas liquidas, em pó e só-,
CL 15
.{Registre:se sem direito de lidas, ( tintas preparadas para vulcaniN9 528.983' - C.: A. I: O.
•
Divisão de-Marcas
Companhia Americana Industrial :de uso 'exclusivo da palavra . Magazine): zar e vernizes químicos).
CI.
28
OnibuS
N° ' 646.675
'Ata. - Atá : ComNotificação:
•
NI' 665.989 - Fulgor ."
Coiripa,
No" 545.768 - Comori Indústria, bustão Técnica S. A. - CL 1
nhia Industrial
- CI. 46,
__Depois de decorrido o prazo " de 60
\
<,Artefatos de Madeira Comori _:Ltda N9 646:912 - Karibê
Karibé SoN9 666.027.- Termoflux
Termo- dias, a partir da presente data _para
CI. 40
ciedade Anônima Indústria e Comércio flux Fundição e Fluxos _Químicos , Ltda. recurso 'ou impugnação e se Lenhurn
interesado do Mesmo se valer -ficam
N° 546.096 - Dumafor - --Dumanotificados os" requerentes abaixo
for Indústria e Comércio Ltda. - CI.
N° 648:217 - Regente - Indústria
N°666.039 - LaborPlast -- Produ- mencionados para comparecer a êste
número 48
e Comércio de Cistais Regente letda. tos Químicos Labórplast Ltda. - CI.28 Departamento, a fim de efetuarem o
- •lagler - CL 14
pagamento da taxa - final. :Nntro
NO 556.797' - Flagler
N 9 673.680
G M C prazo d6"60 dias, contados da data em
Laboratório Eletrônico Ltda. --- CI.8 •
N° 650.499 - Plavinil -' Plásticos LOtiças e Ferragens Ltda:
CI. „15 que tiver expirado aquele prazo de
• 'N° 557.806 - Big Etar Big 1 tar Plavinil S. A. - CI. 15 recurso.:
Indústria e Comércio de Relógios SoN9 651.243 - Promovéx - PromoNo 185.569.- átudenik - Studenik
ciedade Anônima. - CI. 8
Sdrviço de Recepção
véx Promoção de Vendas e Exportação
S.A. Indústrias de Serras, Facas e
Banker
Ltda., - CI 15
N° 560.071 - Auto
Fetrrarnentas - Ci. 6.
Standard Electrica S. A. - CI.
Naisa - Nazaré • Intermação e ExpediçãO
N9 417.689 - Faiendeiro - Kaiser
' N° 652.932
<Jeep Corporation -- CL 6.
N° 566.840 - Fundy-Kote -Tintas Agro Industrial S. A. Naisa
CI. » 15
DE SETEMBRO DE‘11i7ii
.
Pundy Kote. Ltda. C/. 28' :; • ,
N9 553.298 - Emblemática - Casa
Laminex 2- Santa
N° 653.012'
Foram mandados prorrogar as pa- da Borracha S.A. - Cl. 40. N0 < 568.931 - Guanabara Industrial Lúcia Cristais. Ltda.- --CI. .15
tentes abaixo mencionados:
Federação das Indústrias d6 EátàN9 585.118 - Amiguinha Piástin
, do da Guanabara . e Centro Incliist,ial "- No 653.174'---- Soergue -- Soergue Jacques & Cia. 'Ltda. ' (titular da cos Nôvo Mundo Indústria e ComérSociedade
Editôra
-Rio-Guanabara
Sodo Rio de janeiro - CI. 32,' I
cio Ltda. - CI. 39 (com exclusão leis
,
ciedade . Anônima Utilidades .EszolareS Pat.
ta 'pela seção).
1\1°._ 580.059 - Zig-Za'q•COnrajdO Comércio .e Indústria
CI. 32 .
P; Cia.'Ltda. (titular da Pat.
N9 498.475 - Tecno-Flex
•Guilherme Wagner - CI. 8
Tecnon
s
•
Edi tô ra n9 03.173). - .
N° 653-.2 51 - eIBinont
Flex Indústria e Comércio Ltda.
•
N° 584.060 - Oriente - Indústria de' Livros e- Gráfica Offr-t. Belmont •
'oroters,-, Inc. (titular da Pat. Cl. 21. (com exclusão feita pela sede Brinquedos Oriente Ltda. - CI.49 Produções S. A. ' - CI. 32 ,
çã o)...
03.'357), I _ • •
•
<
• Em

'

25 de setembro de 197.0
•
Notificação

„

2438 ‘Itiarta-tio.i'a
f
expediente das repartições
públicas, destinado à publicação,1
será recebido na Seção de Co..au`
nicações até as 17 horas O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 ds 18 horas
I) O
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAI

2) . Os oridintils para mhticação,
ALBERTO DE BRITTO PEREIRA devidamente autenticados, deverão
(
ser datilografados diretamente, em
~ p ia "o^ akaçAo 011 naowolte
espaço dois, em papel acetinado oe-nw pa oc ~vice> um punLeco.çõaa
ou apergaminhad.o, Medindo 22x33 4, B. DE ALME.IDA CARNEIRO
.FLORIAND GUIMARAEã
centímetros, sem emendas Ou rasuras que dificultem a sua compreensão, em especial, quando conDIÁRIO CICIAL
tiverem tabelas
SEÇÃO/ SI

Serão admitidas cópias em tinta
treta e indelével, a critério do
D I N
•
3) As reclar,nações pertinentes
matéria retribuída, nos casos de
êrro ou omissão, serão encaminhadas. por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subsequente à publicação
4) As assinaturas serão tomadas no D I .N O transporte por
via aérea será contratado separadamente com a Delegacia da Emprésa Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília Esta poderá
se encarregar também £6. encaminhar o pedido de assinatura ao
D 1 N Neste caso, o assinante dirigirá co DIN o pedido de assinatura e o pagamento do valor
correspondente, na forma do item
seguinte
bG A remessa de vattires para
assinatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
apliCação, será feita sómente por
._
-•-•

tacto d• publieldadm do aapaalwanNo do CaPortiérnarde
Nacional da Prapriadado inslustriall do idiniatirla
da inde.atrla • do Comércio
tmer(sso nas oficinas do ' Departan-.Ento de Imprensa Nacional
SRAS/Lia

Setembro de 1 9 /U
cheque ou vale postai, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanta ao
contrato de porte- aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.
6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por êsse
meio de transporte, a Delegacia
Regional da Emprêsa Brasileira de
Correios e Telégrafos em Brasília
se obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
outras vias, independent emente de
acréscimo no preço.
7) A Delegacia Regional da
Empam Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.

ASSINATURAS

8) Os prazos da assinatura e
do porte aéreo poderão ser semestral ou anual e se iniciarão sempre
Seint..tro
C)." 30," Semestre
Cr$ 22,50 no primeiro dia útil do mês subseAno
Cr$ 60,00 Ano
Cr$ 45,00 qüente. O prazo das assinaturas
para o Exterior é sómente anual e
não haverd transporte por via
Exterior
. Exterior
aérea.
Cr$ 65.00 1 Ano
Ano
•!..2.1 61 50,0(1
9) A renovação deverd ser Solicitada com antecedência de 30
PORTE. AÈREO
dias do vencimento da assinatura
do porte aéreo. Vencidos, serão
Semestre
Cr$ 102,00 iAno .
Cr$ 204;00esuspensos
independentemente de
;aviso-prévio.
- NIIMERO AVULSO
O preço do número avulso figura na última Pagina de cada
10) Para receberem os supleexemplar
mentos ás edições dos órgãos ofi-- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
ciais, os assinantes deverão solictse do mesmo ano, e de L'r$ 0,01 por ano; se de anos anteriores. 1 tá-los no ato da assinatura.
RYPARTIOES E PARTICULARES

"1

Marcas Indeferidas:
N9 620.109 - Capeta - Ford Willys do. Brasil S.A. - Cl. 6 (com ex- N9 275.561 - Latex - PrAtos Lev
clus^o feita pela seção).
Ltda. - Cl. 6.
N9 638.582 - "D M" - Décio Me- N9 591.534 - Olivetti Indústrial
nezes & Cia. Ltda. - Cl. 8.
S.A. Indústria e Comércio d? Máquinas -.Iara Escritórios - Cl. 45 - EmN, 649.796 - Elsanco
blemá.lca.
Elfr- co Ltda. - Cl. 8.
N9 591.556 - Emblemática -- Oli654.470
Eletroga
Comércio
N9
de Materiais Elétricos Eletroga Ltda, vetti Industrial e Comércio Máquinas Para Escritórios -- Cl: 47.
'- CL 8.
N9 653.828 - Margutta - áidústria N9 591.725 - Emblemática - Oli, vetti Lndustrial e Comércio de MáquiEletrônIca Syller Ltda. - Cl. 8.
nas Pára Escritórios
Cl. 8.
N9 653.880 - CRCA - Metalurgica
OrP;a Ltda. - Cl. 10.
N9 647-523 - Luso Brasileira - InN9 64.805 - Belcar-Rio - Vernag dústria e Comércio de Adornos Luso
S.A. iVeículos e Máquinas Agrícolas Brasileira Ltda. - Cl. 26.
- CI1 21 (com "exc'usão feita pela N9 658.246 - Gaza - Zacarias &
- seção).
Zacarias Ltda. - Cl. 6.
N9 667.163 - Sirnperol - Sociedade N9 aal. 602 - Volkslendia - VolksImportadora dê Peças e Rolamentos lândia Peças e Acessórios Ltda. Ltda -- CL 21.
Cl. 21.
N9 668.705 - Montiel..- Lojas Mo- N9 662.712 - Modelo Ressolagem
tiel Eletro Domésticos Ltda. Cl. Modelo Ltda. -- Cl. 38.
Cl. 8.
N9 606.009 Campo Limpo - ViaN9 671.706 . Oeste-Gás ção Campo Limpo Ltda. - Cl. 21.
Prudentina dê Gás - Cl. 47.
• .
,
N9 6E4.165 - Belcar Móveis BeiFerbraça car Ltda. - Cl. 26. .
N, 653.034 - Ferbraça
-Indústria e Comércio de Arte fatos de N9 687.489 - United Steel FabricaMetais.Cl. 11.
tors!- United Steel Fabrica'.ors Inc.
-Ci. 7.
N9 687.704 - Nova FloraNova
•
Cl. .45.
P9 412 - Lio-Serum Lio2Se-:
Flora Oliveira-L(4a.
N9 674.935 - SOhipred '- • Quimico- rum;', Indústria e Comércio de EquipaProdutOs Químicos Comércio e • Indús- mento l e ProdutoS' Para ‘•Laboraikrios
Ltda. - Cl. 10.
s
•'
••
tria S.A. - C1.--3.
2- 695.696 --Brasi1dICsel - Brasil674.936
'-:=Befradex
N9
diesel Coméreiti e -IndÚstria.
Produtos 'Químigis Comércipt;e.'iNtidtt."'-° Cl. 21.
tria S.A.
4 Ni 695.985 - Ion - Auto Pffiqscp
CL 2 V
N9 725.461' '-'-=-••‘Dee'.ziii- ,- IYiistátnItO de Acessórios Ion Ltda.
- Mc n
Angeli do Brasil Produtos TPrapetiat- i•
bOratórios do Brasil Ltda. - Cl. a.
cos S.A. -' Cl. 3.

FEngerOrgáltral

N9 622.415 - Vendome - Ellofarma
Societe Anonyme - Cl. 48.
119 642.956 - Magio Secret
Helene Curtis Industries Inc. - Cl. 48.,
N9 644.124 - Dermozyn - Indústria Química e Farmacêutica Schering S.A. - Cl. 3.
N9 644.131 - Magia da Noite Adão Barcelos - Cl. 2.
N9 645.953 - Lenabol - "De Mao*
Indústrias Farmacêuticas I". -Cl. 3.
N9 651.980 - Blaesse Marubeni
lida do Brasil Importação e Exportação Ltda. - Cl. 2.
N9 651.981 - Mas - Marubeni
Tida do Brasil Importação e Exportação Ltda. - Cl. 2.
N9 688.673 - Instituto Vital Brasil
S.A. Cumpra-se o Art. 73: ,
• 11,9, 653.656 - Vulcan Material Piástico 8.A.
N9 V0.470
Carlos Rodrigues Vidigal.
_
N9 557.609 - Distribuidora de Produtos -"de Petróleo Ipiranga. -S.A: 1
1nT9 623.919 - ..Comercial Magel.4e
Utilidades DorriésticaS. Ltda.,
14° 625.925 A.P.V. do Brasil S. .
Indústria
e Comércio. .
,
N9 625.936 - A.P.V. do Brasil S. 4.
Indústria" e Cbmércioa
N9,633.930 rr7 ,Nadir. Figueiredo I
dústria e Comércio S.A.
N9 ' 647.556 ---' Sõclêdftlê Comera' 1
&, Industrial Pasec Ltda.
/%1• '.661.:537
Enadil S.A. Empi sa Nacional de Importação.
)
-437f4r).- EmPréTá 0rffiea,""i0
Cruzeiro" S.A.

N9 680.087 - Aplican - Aplicadora de Capitais de Desenvoivimento
do Norte e Nordeste Ltda. e Aplicap
- Aplicadora de Capitais de Desenvolvimento Ltda.
N9 693.382
Vizcaya Lotor Ltda.
N9 640,402 - Mario Neves Sobral.
N9 667.150 -S.A. Produtos
de Petróleo.
N9 729.543 - Emprêsa Charrua Limitada.
Exigências e Apresente Novos
Exemplares:
149 253.639 -- Saci-Instalações e
Imóveis Ltda..
19 497.450
4
Huches Tool Comp'any.
149 541:901
Bardahl Manufatuling Corporation.
149 641.915 --- Bardhal Manufacturing Corporation.
149 642.0z9
Bardhal Manufacturing Corporation.
N° 601.027
'Bardahl Manufacturing Corpbration.
N9- 614609 ,Escrita Indústria e
Comércio de Móveis Ltda.
•N9'. 643.740 ,-Pinhal S.A. Comér-

cio -deri .Aútomóvels. \

N9 656.495 - Casa Melp Indártria
e :l ei:á/lerei° 'Ltda.
. •
N9 686.641 - Móveis Simo
f
774.685
Beecham Group Lirnited.
!,,,..,L,Ei
;,.geít•C_Uude 'Apresente Procuraçao:
-No.; 6621409 o44-,* Sodiva ,S.A. Distribuidora de Combustíveis. e Jel?uios

' N° 775.072
Indústria e Comércio de Bebidas Guarabel Tária
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No 689.096 n-•-• Instituto Vital
N o 577.471 •-z: Leon Israel barbara N 9 414.660 -- Gualter Mala de Al •
N o 400.038 - Comercial de Bebidas Super Sol Ltda.
zil S. A. • •
meida.
•
'
'
No . 589.937.
Metalúrgica Orlara*
N o 689.097
Instituto Vital BraNo 400.212
Distribuidora. de Be •-• dia S. A. •••:".•
N9 414.658 --- - Gualter Maiii de Al
•
bidas . Butanta Ltda.' • - •
zil S. A.
••
meida'
' N 9 591.768 •--- Suesbra Comércio e
Institui-o Vital araN 9 467.530
N o 689.099
Anacieto "Nogueira Representações t. de'. Bijouterias Ltda. ' •
N 9 61.852 '-•-n Sylvania EleOtric. Prode Souza.
- zil S. A. •
duts Inc.'
No - 594.964
Capri imooilulria•
Instituto Vital Bra • N o . 49 7 .045..
Madd -- 'iNlaquiria.s e Ltda. - :N O 689.100
- Exigências Diversas:
•.
'
Artigós
Diversos
,
Ltda.
•
,S. -A.
N 9 - 536.510 •
- Cuttõdio
N 9 538.681- Emprêsa Nacional de
BraN o 528:756 - Leopoido de Barros Costa.
Autocarninhões S.A.
1‘1 9 689.3:50 - Instituto
I
Guimarães
Ltda.
•
. N 9 598.520 - ,Fag, Pub li :idade L14 •
De Haen zil p. À.
N 9 630.503 - Riedel - •
.13?
Instituto
N 9. (39.598 - Copar S.. .A. indtits rnitada.
•--- IV 689.353
. G.
.
- • • •.
.
uradas.
•
Iria
deResinas
Estru
t
•
zil S.. A:,-----------é
Norstad Indústi•la
N O 598.933
Socielade Sutil de
N9 646.1...e.,8
NO 512.481 - Quitrilca, and usi ,;!,g tIntas Ltda.
N 9 689.735 - 1nsti tufo' Medicai
• CoiLétmo de Produtos Eletrnteos
e
r',-,n--i,-.-Ltda.
A.
Preste esclareci:ri-rato.
to ontoUra .
tiritada.
N9 693.18a - br,
'
itic . sh i guz Ca•-n
.
Calse _ri -: i nitts ria e mura.'
N 9 691.180 - IVIerck,N O .,55.1.583
' N9 619 399, - - Lee Wilson . EngineCalçados..Ltda.
•
•
- ering Corril • any Inc.AbboLt Labora 'c-urres Comei.cio
N 9 699.527 .- .Tintas .Arcor
N
9 -.700.495
•
Elton .,-codt.gues'
N 9 563.146
tuia e Coinrcio . Ltda.
•
_N 656.172 - Air-Shields Inc. •
Lima.
•
. „
.Arquivado s. .
.
.
N 9. 6.0,359
Qu:mica Vaques,.
667.180 - • Hoos Máquinas Mo.
tores S.A. •
•
• "-. N 9 555.447- N9 779.554 - Vetertarma s.
,
•
Assoe.-1•a aos • ts,In
N 9 560.600
N O 611.450 • - Come:nial Soda
United Steel''Fa.bèi- dústria e Comércio.
• .N 9 637.488m istas 'do Esta° do -R io.
•
mo; o Ltda.
cattirs
NO 790.976 - Schw vienwolle
•-• .
Russcttr -& Po .coreil
N2 . 562.096
1-7 2 613.931 .- Meta tasi • ::',otn • veio 3
N o 774.634 - Amc-rican Cyanamiti, tel & Kruger A. C..Ltda. •
-- • Arquivem-se os -ptoeessoà.
Indústria . de-- Metais Ltda.
• - Company.
Cintt.Mrt _•Pund
• . N 9 562.928 •
' N O . 613.979
Crad nos Uriii 1,1••
N9 775.073 . - Dalpelas Tratores • Li- Foram mandados arquivai os irotintada.
-•
Mitadá. '
cessos abaixo mencionados por falta ncicistrial Ltda.
- de pagamento da taxa lixai
N O 562.938 ..- 'Criações rtisenrii • N o 611.376
Ronhn ' Agro Pe.
. N 0581.501 •-• Colgate-PaIrr olive
Ltda. • "
cisaria inclueria 'e
-ida: • .Company._ •
.
- No 141.226'
MOveis . Tepeman ... N9 • 563..629, • COPLICOra '..3 ernam
'NO 614.388
Navaias Arle
o• 1\1:ç" 626.702 - American Home Pro. -;
nuoaia
' 01 5 - Orlai. •
, ducts Corporation.
,.Ruth • t-lezerra- Soa- . • N 9 566.774 - Modns
NO 166.968
ia
IV 615.557 - Inelca S.- •A
N 9 624.023 - - Ludolf & Cia. Ltda. res Coutinhá. - • •
• mitada. •
trias
611.990
Cosmética.
Cientifica,
N9
No 161.262- Duracor S. A. •
NO 568.979 - A. LevV.N O 615.519 -. Soc n et.r,ad(-, Ri alio •
Sociedad Anonima Industrial y Co- dústria e Comércio.. . • - • • - •
Larconi Ltda. :•z.
;
mercial.
Irriústrias
5%1.555
N
O
Adolfo Quirim°.
N9 182.910
N O, 615.296
Sociecled. Rádio.
N 9 643.256 - Therachemie
Ltda.
No 332. 189• -=.. 'Ama:leg o .• Machado Rosa
.Ltda.
misch Therapeutische Gesellsc.b i•
., .Indrist:da e Comer: •
'N o o73.240
•
MBH.
cio Guató Ltda.
No 396.222 - Yozo álizano.
• N O 615.599 - Sociedade Radio
Marconi
,
Ltda.
•
Brasil
•
' N 9 43.500 - Hoechst o
_
Química e Farmacêutica S. A.
• N 9 616.284 --- Cometções Aizemberg Ltda.
N 9 643.530 7- Produtos Químicos e
Farmacêuticos EMS Ltda.
N o 613.293 - José Peres Pad:lha.
N9 643.835 - Les Laboratories
N 9 620.!.34 - Produtos Vegetais
Roussel.
do Piaui Ltda.
• N 9 644.121 • - Indústria Qtdmicae
N o 621.742
Oiavo de' Alenca:
r"Farmacêutica Schering ;S.A.
Pimentel,
N 9 644.122 - Indústria Química e
N 9 622.624 - Confecções Presto
Farmacêutica, Schering-.S.A.
,
Ltda.
-. ,
- N 9 644.123 --.-- Indústria Química e
N 9 624.397 - Confecções - Chaiter
Farmacêuticá Schering • S.A.
MODÊLO CIEF 0006
Ltda.
•
, Declaração de importacito
•' N9 644.392 Incof arma Indústria
N O 624.015 - Muszinaki Fetrelra
e Comércio de. Produtps Fartnacéuti& Cia. Ltda.
.
•
Cr$ 6,00:
cos 'Ltda.
Bloco Com 10 j ogos
N 9 N6.27.017 • - Lysdefne indústria
• • N 9 614.400 - Aktiebola g et Bodors.
e Comercio de Costneticos•
Indústria • Brasileira
• . • N9 644.751
• N 9 627.054 - Mercearia Marrar'
MODÊLO CI1EF 0007
•
• de Produtos Químicos S.A •
Ltda. - •
Guia • de Recolhimento Complementar
N 9- 644.752 - ',Indústria Brasileira
N 9 629.593
Dr: Donongos- Basile
de Produtos Químicos S .A
, Bloco com 10 jogos
N 9 631.417 - Panificadora Penha"
_ •
N 9 .641.753 - Indústria <-1.3raSl1eira
de França Ltda.
- "
".de Produtos Químicos S.A.
N
9
631.462
Produtos
QuimicoS
• MODÊLO CIEF" 0006 A
N 9 • 644..757 - Indústria:' Brasileira
•
Esquilo Ltda.
de Produtos Químicos .:StA: • •
- 631.485
Indústria ue SuinoS
- Unidade
• N9 644.758 - Indústria :Brasileira
Ltda.
•
Produtos
.Quimicos,oS;t:A4»,.:1
ele
N '
. Cornexpil Cornerclal
PoIchirnca.•,Sap,
N 9 644.989
de Materiais , Exportação e -11-nporta4
B
,
MODELO
CIEF
0006
'
•
'.0,
Soc. p. Az. .
ção Ltda.
•N O 645.955 - • Produros -'%. Qu ím i•
. Unidade
Cr$ 0.06
• N9 631.773 - Importadora e Eied <
cos e 'Farmacêuticos 6i.rns-rd_i'di.t.
Pot tadora 1Viondovi Ltda. j . _
.
.`
• N 9 646.546 . - C.,igate00P.alinclive
N 9 631.871 - CopiSa; Comércio 1
nh
, Company. •
-:Via:,(;riacte verde
Participações ;Industriais
produtos ::---,téu,.tnicor:.
N 9 654.474 -•
•"'N9 632.457
MáriO Reais Vita. •
:
• Farmacêuticos Co/smetitounEurarged
• N o 632.811 - _Mercearia campa
Ltda.
01.4
f..C1\
,P
,• •
LindO Ltda.
,•
•
'VENDA:
7-;212 ,)••;,3:•,/sitN 9 680.803 -- Laboraabrior.Lepetn.
t •,• ••• • ••••:,
'--7* r;'
NO
632.915
Hospital
de
Clinicai
S. A.
• -•
,
(3\0.688 '••1
A
)-x 7.3, 06::;)
tta l. Pqr!? - ,
49 Centenário do Rio de Janeiro.
, Seçàcs, ;/(icnoSI;eqda_s;r- AvÀnida Rodn9ueA1ve n*,,1
N' -630801 -- fiaboratóriw
G6J.k.r
•1
N9 632.925
Edelson David Pe.1
S. A.'
3 otrs7r-1o111
reira.
f13;.{1,11iiisterio
da
Fazenda
•
,
&
' No 687.695 --7 • blercif,
, A . e ópy1$11,0:)
131.1
! -!:••-•çv•fr
• te,-,.!,F)1! -. . , -,r 1 •
ea.„,;i:€)
A
No 632.934
teude._n a pedidos - pelo Serviço
Jowai't.Yabeílnreiro
Arlette,
• N o 688.207
Rgpa
lAi
P
9
Stgti
)Ikri
U
:SJ
:orla
h
tice. Pk.•
- Ltda.
:43%J
dwEmlBrsilia
N-9 633:0 '1.7 :A. CF:' 14. Importa.'
,
NO 688.67'2 -. 1nstit.rtotab13r4- 1dora e Exp ortadora 'Comerciai Ltd&
1391
•-1103 ab .0-obiut
- zil S. A.
atimiT /1-3
MNottisedei
4.101
"t'
.
.10 --,inN9 633.449
.
Instit.uto,;•VitgbrAar
auilo
N9 ,680.095
.ofortrin;f nb Inuotae:,
-•
Ltd9.
- f:5• 0
zil S. A.
•0191
(I
si
s'(•:•Z'
,
' 1 0119NITI3 I • 1:
•
•

•

•.•

N"

IMPORTAÇÃO

ft

[t5'tã ,

/P 9

r °

, -0

9

•

,.eS 0

J..

' .

t

tt

Quartzi-fera

3t.k

NO 635.140.- líaldecor In9;alaçoes i

e Decorações Ltda.

N9 637 973 - Ancora Inata:CM
Comércio Ltda.
NO 638.067 - Produtos Allmentielos SI.71( Indústria e Comércio.
N9 638á25 - Sonaer d Brasil
E. A. Indústria Farmacêutica.
N9 639.740 - Frigorifico Ricardo
E. A.
NO 641.804 - Sophle Dotega Dziakiewicz.
NO 642.538 - Indústria de Sabao
Lava Ltda.
NO 644.591 • Pucci S. A. Artefatos de Borracha.
N9 644.599 - Pucci 5. A. Artefatos de Borbacha.
Ne 644.773 - Indústria e Comercio de Rádios Transradar Ltcle.
Nc 644.199 - Mai Serv:ços de
Administração e Promoçáo S. A.
No 645.229 - Comercia, Sanzo L111)
N9 646.137 - Padre Otou Carvalho Salazar.
NO 646.166 - Papelaria E.splanada Ltda.
'N ; 646.573 - Arneiro Importadora de Rolamentos Lida
N O 646.b61 - Nelson Cavigna.
N 9 617.363 - Ancma Industria e
CotriCrcio Ltda.
N9 647.381 - Magazine Modas
144-uribex • Ltda.
; 7 0 - Calcados Luoamar
Ltda.
N9 647.545 - Te2etagem Coltro
Ltda.
N o 647.881 - Deluz Automotores
Lira.
N (48 047 - Jorge atcardo
•
3 1 Melsels.
Klinpers Comércio
I * 619.263
e . .: . ;e:entações Ltda.
14 , 649.803 - Inclustrla de Vasscura .niperial Ltda.
N° 650.553 - Elvina Teixeira 'a
limos Teixeira.
•
149 660.509 - Aveludamento Havelua Ltda.
N o 650.609 - Lanches Nõvo CiII( atar Ltda.
•
652.017. - kiersz Hee: RytentI

1 054.407 - Produtos de Delem
Ltda.
14' 654.731 - Fellx Guardiola
.Cr.

N o 664.273 - Darkan Companhia
lyoustrial de Perfumes.
664.715 - Zanin Pasaual Dal
P1 oeol Cia. Ltda.
19 668.879 - Modas a Rapo:ação
Clipper S. A.
" 670.178 - Paulo Roberto de
1..-tros e Albuquerque.
N 670.637 - Edgard Ferreira Basto.
N I 676.632 - Lis Utilldadea Do•
Inesticas e Industriais Ltda.
No 678.337 - Agaplast Inclastria
Comércio Ltda, •
No 679.84l- Farmea Industria e
Comércio S.A.
•
.
• '3
IV 680.325 - Marcos Keutealedelir
Indústria,, Comércio Ltda.., •
No ' 633..342 ••••n-•a • Lubrifil Lubrificantes
• Ltda.
N" 6a6.686 - Foto Hanny Ltda.
f49 687.118 - Hélio morgantl.

D:ARIO OF.C:AL (Ecc:o Ili)
149 639.572 - Cie, Teperman ce
io:amantes.
N9 691:6E3 - C. B. e Cia. Brasileira de Extraio.
N o 693.455 - Indiutria e Comercio
de Capas e Guarda-Chuvas 1-1.2ean
Ltda.
W 700.430 - Pedro Fortunato.
riamtrclo
N° 700 672 e Indüst ia de Visores Ltda.
149 702.254 - Soproplast Indastria
de Astefatos de Plásticos Ltda.
No 703.065 - Irpasa Industrias
Reunidas Paranaenses S.A. (arquivem-se os processos).
Dive- rsos
149 648.988 - F. Nascimento &
Cia. Ltda. (arquive-se a pettçãu).
DIVISÃO DE PATENTES
Em 25 de setembro de 1970
Notificação
Ficam notilicados requer:x.1,s
abaixo mencionados, vara comparecerem - a este Departamen.o, a
fim de efetuarem o paaamento ra
taxa e da primaria anuidade • ro
prazo de 60 dias".
erzaos
Privilégios de Invenção De /ermos
N° 131.025 - Processo para a preparação de Aldeidos eicu atroais e
de catalizador apiicavel para este
r im - Shell International Research
Maatscleappij N. V.
No 136.617 - Processo de Recureraeo de uma cloridrina Alifatica de
uma solução aquosa - PPG industries Inc.
N° 153.421 - Prcces.to para a fabricação de mono-c‘c:o-ortano - inventa Ag. Fur Forschung und Pa:'Len tvera e: t ung Zur:ch
Desenho ou inodé!o industrio/ Defendo
N9 178.156 -- Nova Apresentaçáa
de recipiente para produtos de *P11cador - Perfumarias k'hebo S.A.
Privilégios de Invenção Inde;endcs
No 144.988 - Um sofá transfarmavel em cama - Ulrica Luecro.
N° 145.522 - Tampa Vertedoia e
Dosadora para Liquidos - Gima Indústrias Reunidas S.A.
149 146.794 - Novo Calçado Industrial - Mário de Campos.
149 150.840 - Caixa Suporte para
Máquina de Escritório - Factt )3.A.
Máquinas de Escritório.
N9 184.438 - Dispositivo para sinalização de emergência em estradas e
ruas - Carlos Mendes Corre?. e Hermes da Costa Júnor.
149 184.701 - Caneta Datilar Gustavo Alejanclro Obelleiro Canajal.
• N9 194.709 - Sistema Crédito Capital de Giro de uma Empresa Jorge Alberto Minar de Oliveira.
Desenho on Modélo IncInsYrhil
Indeferidos
N° 158.167 - Original Modelo de
Tacho - Irmãos Trota. , ,r
N° 162.971 - Nova e Originai Cor figuratár i1t • erfllado - Ana Tne •
reza Mazzant da Silva e Adolla ae
napos Lima..,„, •
No 164.207 - Um raivo riesenno
para solas de calçados - Inlusttia
de Tênios e Arteiatos ae Borratar
Iria Ltda.

N° 155.732 - Novo Medeio de :Mac) c:e Ar - Euclicics alen e tros .
N° 163.733 - Filtro de ar para
r.o.ores - Euclides h.eueirats.
N9 106.034 - Um nóvo madélo de.
;laca vara anúncios eni ve,cuios de
Cransvorte coletivo - Nester
N° 126.156 - Nóvo mcdélo de terrantenta 'de co:te - Omar ktosan .
No 167.521 - Um novo modela de
cinzeiro - Adolfo azpilman.
N9 171.209 - Mv° moaelo de mator v.daptável - Huber Warco .Cutr.pany.
149 174.041 - Batoque ecinta-gtItas
- Walter Kanitz.
No 175.739 - Original MOOC,.) ue
casinha de brinqueclo representanao
uma cadeia - Hairton Aparec.do da
Silva.
N° 179.054 - Vidro Dinisor Le Luz
pata Faróis de veiculas em geral indústria Eletro-Metaltugica D.nafloy Ltda.
N° 179.090 - Nova Grade livra
circulador de ar - Produtos Coal:irl.
S.A.
N° 137.03 - Original configuraçao
proporcionada a bõl.sas - Eds.A
folding.
N P 10.153 - 11•5vo modelo de eit-sJiiicor caL:a para arquivos e.n Le:al - Horel Jose Pagano Do:zina.

-bro da

1;7t,

N o 125.407 - Acer.cório para anall- EstraLras
_a,. o ee tr-ns
iuras Mei 1 icas Industriais
No 185.524 - Um nóvo tipo de
in:quina para fabricaç3o d3 eitunetrs. letras, números e outros em alta
eIéto ou não.
Exigências Técnicas
149 134.439 - S. T. V. Matruz/1ca Eraslleira. Ltda.
N° 77.064 - Laz Boy Chair Comany.
N' 1E4.886 - General Electric Com.
aany.
N' 133.395 - Monsanto r;ompany.
N9 - 106.134 - Suinitomo CheinicP'
"Jornprny Ltd.
No 188.228 - George hlazuza.
IV 133.264 - José Jorg
- e Teixeira
;hurra.
N o 126.265 - José Jorge Petreira
Z:-urro.

No 126.268 - Kanegafuchl Boseld
Katuchiki Kaisha e Snia Visccsa
Eocieth Nazionn!e Industria AppliVircora S.P.A.
N P 192.333 - José Francirca RiDodrlauez .
tl ; 121.327 - Science "inion et
C e. toctete Française de F.ectie.cae
ar le
14° 135.12 - Imperial Chern:cal
In* a tt:ies Limited.
Modelos de Utuidade Indeferia03
N° 121.213 - Canadian anductiles
N° 140.283 - Ntao torquime:ro - Urarteci.
Cclso i•ur.n.
IP 105.319 - Canadlan Industries
N; 141.903 - Noves dispas:e:cies em "•'m'ted.
pasta aala documentos e similares
155.320 - Kaisar Aluminitim &
- Hermann Frank.
Coraoratinn.
149 146.6e8 - leta.o tipo de arado
N
P
125.222
- He tor Bruzamohn.
:te.tmont:..‘cl - Joré Espi
149
123.324 - F. Hoflmann La ItoNo 147.393 - NOVO tipo de sabonec:-e C.: Cie. Eccieté Anam me.
:eira - Artimr Ste:ner.
149 155.325 - Union Carbide CorNo 151.513 - Ca.1..ide protetor para
c:ation
roupa - Clifford W. Lmer,
14 9 105.523 - Eutectic Welding AlN° 151.920 - Ori3Inal protetii" de
sapatos i.ara senhoras - Wenecadau -es Corporation.
Arenas Carnvillo.
r p 193.227 - .5.:oc1eté Anemia An149 153.436 - Dispositivo para gu- dra (ltrcen.
te J umento de liquidas e respectivo
/I9 125.223 - CEPEC Cia. da EsLeio - Bluepolnt Produtos Eletruni- tidoa Patentes e Empreendimentos
cos Ltda.
Cancrrto S.A.
No 183.501 - Conjunto arttchlatic
N' 195.329 - Mário Rocha Lima.
para sinalização à noite - Jcse UNo 103.231 - Garton Duval. •
nário Antunes.
N9 123.514 - Nova e original Ar- 149 155.332 - C. F. Boehringer &
GmbH.
rueIa. - Plwal Industrie. Metatingica Ltda.
No 125.333 - The Dow ChernIcal
14, 183.715 - Embalagem Lata Do- Cornacny.
méstica - S.A. Industrias
N' 191.334 - International Papel
Alimenticias.
Coirr'eny.
iv 183.959 - Nova disposição em.. No 135,335 - Erwin Hans Braker.
encaixes para cabras - Delphim
Lima Pereira
N° 195.326 - Erwin Hens
N o 184.009 - Novos mcdelos de quaNo 105.33) - The Imper:al Tcbacdro universal sara bicicletas caniec- ea Company (Of Great Britain and
çlonados em 'matérea plástica s - Irel^..nd) •Limited.
Dr. Roberto WeInstein.
No 195.340 - MIchelin & Cie.
149 184.010 - NOvos' modelos : de (Com.:agnle Generale des Etablisseparalamas de bicicletas conieccibrin- merIs
..... •
dos em matéria piá-seca injetável cu
N9 10:1341 - F.:c:entific Systems LImoldadoq .7-, Dr. Roberto Weins:can. mited.
t
N° 184.038 - Nova aprecentaçto, -• N9, 125.342 - te; etlt S.p.A. Gruopara acondicionamento de produtez:, e.o . . per La Ricerca Scient'fica e Ia
Abrasivos Q'Lustro Ltda.
•N° 181.257 - Dispositivo ae este a:cdtitione Chimica FarmaCutiMc.
rára !- tiicu.os - Luiz Fros.m. i
1"5.343 - Milton Borboto.
14 9 185.116 - Nova e origina 1 ,r..S2
Nf 19.j.315 - Balem International
adura para o banco de traseir 0
crrros - Walter France
_co -li .'ars
natrIL,_:,
N' 19,346 - The Gillete Company.
•t
•
N P 183.162 149
195:317 - Ballestra S.p.A.
e ,ein 1ara ice ).P.i e sinalares - Frimmar Indústria e Comercio. Im , or249 125.318 - Continent,a1 Can
.c0o e k:xlso,taçati de ece.das Ltda. ...am iatny Inc.

uzuarta-feira
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.N9 195.349 - T . •ason Distribuidora de IVII"IsIca .L.....-tente Ltda.
N9 195 . .350 - Leo John ..oesch e
Clareie, Eldred lacesch.
N2 195.351 -a The Pak Inc. - . . N? 193.552 - Enaanzerina :Ceaelopménta (Birminahatn) Lemited..
1:15.353
Esso Research and
Engineering s Company..
, N 2 193.553 - Orniex S. A .
nização Nacional. de Importação e
Expertaaaoa
.
N9 195.359, - Ferreira Filho 'a Cia.
N9 195.360 - Manufaturas Daca
.Ltda.
:/a2 '195.361 - Eugênio Gomes Loua
reiro.
• alla. -195.362 -\195.263 -= F. L.
Srnidth C,s- Co A/S.•
•
•
•
Carneiro Oliveira & Cia. Ltda. =Classe 47 - cal l chô publicado em 6 de
.• janeiro de 1969.- a
a
. •.
N 9 835.509 - O Zangão de,Emanuel

Sarbesa a Cie Ltda. -_Classe 41
- Clichê publicado em' 6 d3 janeiro
de reg..
,N9, 861512. .0clusport - de Oclusa' Jnda e Cem. Ltda. Casca G •Cachê publicado' em 6 ' de -janeiro de
1969.
- N9 866.527 - Bob de Safelea S. A.
Indústria de Papel - cl asse 28 Ca i-ha Riblicado, em 6 de janeiro de
. 1959.'
•, Yd° Pa g .5 02 - 'Plana ralçalos
Cala° Prantleili -- Classe 35 - Clichê
publicaao em 6 de janeiro de 196.
N9 263.533 -•-• Exouizita: de Daltc
.
•Mandelli
-Classe 36 -.Cache pu, baleada em 6 de janeiro de 1959.
N9 Pa2•5a7 - Pr eary 'de Famaa Me. dicas' Associados S.A. -a- classe 33 ' cliaba publicado . em 6 de janeiro de
19e9.
N9 263.547:- Fleuvry de .Emea ' Mé'. diccs Associados S. -A. - 'Classe 33
- Clichê publicado . em 6 de janeiro
de 19€9. . .
N9 . 866.551 - ' Título "OrpÁnizaçao
Nicacio & José" :de . Organização Ni, caca) 8: José Ltda.- Classe 33 Clichê publicado em' 6 de janeiro de.
1969.
".
N9 866.567 - Titulo Casa dos Mapas de José M. C. Albuquerque ;Classe 25' - Clichê puplicado em 7
de janeiro de 1969.
N9 866.568 - Titulo Construtora
R. B. Lopes de Remiro Branco * Lopes - Classe 33 - Clichê publicada
em 7 de janeiro de 1969.
N9 866.578 - Glassy , de Presentes
Glassy Limitada - Classe 14 .-- Clichê
publ icado em 7 de janeiro de -929.
Ns e-- 0 ^4 - 'rítu'n anailstria e Comarca) de Cimento Bela Visto de Vi:
to Iaco Velo - Classe 16 - Clichê publicado em 7 de janeiro de 39b'9»
865.589 - Titula de Fstabele, ci m en to " all etrcnica São de
Antônio Teixeira: Gamboa que 'também assi na A. T. Gambea - Classes
8 e 33 - Clichê pabacadO enad7 de:
, Janeiro de 1939.
.
aalç •
,
' • • N9 RER -50a - ca-tel Ca:lanam- dá'
Malson Moet et Chandon-Pondee Eu'
aa1743
Classe 42 publicadc
em 7 de janeiro de 1969.
bat. ' •
- N9 866.652 - CSC SP de :Cerâmica
a São Caetano S. A. - classe, 6, -açhê - Publicado em 8 de:dai-letra de
1959.
N9 866.653
CSC X de Ceramice
" 'São Caetano 8 A. - Classe-6 •••- Caia
9a..:
d&-399..
rada"- --a3 em R d j-neiro d&, N9 8E6.656Prix de • Companhia
• de Cigairos Braatoba - Classe 4a

--

Clichê publicado em 8 de janeiro de ,.- N9 856.455 - Titulo de 'Catálogo tumbi Ltri
a, - Classe 41 - clichaa,
1929.
Gi•a, aeierenico no Nordeste" de p ublicado em
3 de janeiro de 1969.
a N9 866.658 Virginio c/Emblema Márcia Daria Rocha de Mello ClasN9
- Clichê publicado em 9 de's3866.448 Jubiabá de Eilltdra
da Companhia de Cigarros Brastoba
lembro de 1970.
Jubiabá Ltda. - classe 32 - clichê
de janeiro de 195a.
publicado em 3 de janeiro de 1969.
•- N9 vs:r c
. s Pazacle Companhia de N9 858.497 - Frase de Propaganda
.a. - Cobrantil de Cobrana
Cigarros Brastoba - Classe 44 - _Cli- "I.C.A.- 2.001" de Shel Internationa'
Petadieurn Campany Limated Clas- til - Companhia- Brasileira Financial
chê publicado em 8-1-69.
Imobiliária
e Mercantil - Classe 50
IP '5íi.63 de Boneco e se, 47 - clichê publicado em 9 de- se- 'Clichê publicado em 3 de janeiro
*
Mola de Indústrias C. Fabrini S. À. tembro de 1970a.
de
,1959,
- Classe 53 --a Clichê -publicado em
N9 856.663 - Sinal de Propaganda
3 de. janeiro ,de 1a969.
-•
N9 866.468
Norsan de Fábrica de
"Conforme renresenradas nas etlque,
•
N9 856.678 - Chamex de Chamex tas acima Caladas" de Sotana-Sccie- Tecidas Tatuané S. A. - classe 23 - - ind.. e , Comércio Ltda. - Classe cade aecnica .daval Ltda. - Classes Clichê publicado em 3 de janeiro de
47 - Cachê publicado em 10 de ja- 21 e 50 - Clichê puta/ledo em 9 de se- 1969.
,
lembro de 1970.
neiro de 1269.
N9 856.469 - Norsan de Fábrica de
N9 2aall .637 - Xcpoto de Cereansta la9 857.311 Expressão de Propa- Tecidos Tatuapé S. A. - Classe 24
clichê 'publicadoarn 3 de janeiro de
Regira Ind. e Com. Ltda. - Classe aancla "Um Pradato Durave para um
,
'•
41, - Cacha publicado . em , 19 de jaa Mundo que se transforma" de Marfi- 1969.
uivePaedulcs Sintét .cos Ltda. neiro ele 1959.,
.N9 866. a 70-- Narsan de Fábrica de
ClasSe 40 - Clichê publicado em 26 Tecalos Tatuapé S. .- A..- Classe 33
N9 863_722 - Medeiros' da Armazem
- Clichê publicado em 3 de janeiro
Medeircs -Ltda. -c/asse 41 - clichê de agasto de 1970.
sr.., ub l icado em 8 de -janeiro de 1969.
N9 859.532 - Bens de Bens - Dis- de 1969.. • . •
. • Na -863.735 - Titulo "alanapru
biouldcia de titules e Va l orã MobiN9 863.471 - Norsan de Fábrica
Nacicnals . de Assistencia
liários Ltda.' - Ceasse 50 -. Clichê de Tecidos Tatuada S. A. --- Classe
Predução" de Senapro - Ser ylça • Na- 1,3blicad frem 9 de setembro de 19711. 37 - Clichê publicado em 3 _de ja:danais de Assist(m:a à Produção LaN9 836.243 - Expressão de Propa- neiro de 1969.
•
publimltacla - c l asse 33 aanda
"Casa Ruiria ao Mart - Pifa
N9 886.472 - Titulo de Estabelecicado em 8 de janeiro de 1959.
N9 836.733 - Veasthal d3 Indústria Al meida Pereira Classe '36 --- Cli- menta "Mi nd'nho . ' Clínica -Denraria.
publicado em' 2 de janeiro de Pronto Socorro", de Mindinho CliVerirthal de Calçados Ltda. - Clas- chê
nica -Dentária e . Pronto Socorro Soca
se 23 - Clichê ,publicado ,eb 8 de-ja- 1969.
neiro de "1969.
Clichê publiN9 866.295 - Sinal .de Propaganda Ltda. a-. Classe 33
.
"Cai' - Luz" de Car-Luz do Brasil cado.em 3 de janeiro de 1959.
•
Retificação de Clichê
.
Indústrias Químicas Ltda. - clas- •, N9 865-473
•
Pósta
',levante,
de
ses
• .
- Claahé publicado .em 2 de
. .
N9 '2E6-.740 - Nambel de 'Bar e ResN 9 836.458 - Sinal da, Propaganda Janezo de 1559"Emb'eaaaticr." de Jcse Severo. Meu- N 9 PS6.495 - Abeva de Abe.va l. Ad- taurant e Nambei Ltda. - -Classe.
ra Bellissimo e Paulo Roberto Bellis- ministradora de Bens e Válôres Ltda - Clichê publicado em-8 de janeiro do
•
sino - Classes 33, 41, 42 e 43 - - Classe 11 Clichê pablicaclo em 3 1929.
Clichê publicado em 26 de ageeta de de janeiro de 1569.
Na 866742 Reca de Firme' Dlstri.
1970 - estabelecides na cidade de Ri- N 9 865.414 - Titulo de, Estabele- buirlora de Títulos e 'Valores . Mobil ia,.
aeirão Preto. Estado de São Paulo. cimento "Minerita Extração O Ume- rtos . Ltda.. - classe 33 - Cliché pu, N9 855.031 - Título de Eatabele- ficiarriento de -Minério" de Virgílio blicado em 8 de janeiro de 12 •69.- •
cimento Indústria e Comércio, de Ca/egari - Classe 4 -a Cache publiN9 • 866,745 - VAU de ‘Tcsé- Vitti
Acumuadores Oba a de -Koiti Ohaaa caao em 3 de janeira de 19E9. •
- Classes 8 e 33 - Clichê pablicado N 7 856.426 - Esquininha da Ca-, ar..- Irmãod -a- clame 4 - 'C l ichê puem 9 de seteMbro
de 1970.
•
• tumbi de Lanches Esquinha da Ca- bal eado em 8 de janeiro de 1959.
.
N9 836.746 - Coiape de Coiape Comércio Importaçãn 'Artigos de Pre••n• •i~
sente Ltda.- - Classe 25 - Cachê publicado em 8 de janeio) de 1969. •
N° 866.749 -- -Conganhas de Ma teriais nata Constiucão -Congonhas Limitada - Classe 16 - Cli chê pablicacle em 8 de jaa eiro de' 1999.
9
N 836.57
- Saveiro de -José,
mas dos Santos - Classe 8 - Cladia
Regulamenta a liberdade
publicado em 8. de janeiro de 196. ,
de manifestação do pen- Na 866.710 . - "Mai- gabeiro aa anguelra', Geraldo Lemes e -Migué'zia
, sarnento e de informaçã•
nho" de Oredlo Lunriano, Paeínico e Gerai do . Lemes Pereira classe 32. - Cliché-- publicado em 3
„
le Janeiro de 1969.
' Luciell'
866:787
•
Luciell
de
N9
', alias Ltda. - Classe 13 --• C li chê pua
'" " n. '4,1 em 8 de -laneiro de '1959.
N9 866.80'7 - Paul Brown-ale Dmay's g'. A. a Distribuidora de Produtos
Internacionais .- Classe 42 a- Cacha
publicado em 8 . de janeiro de 1959.N9 82a 0 1a - Título de- Estabelecimento • "Wanda's Bouilque" Seria
Confecções Ltda. - Classes 12, 13, 22,
23, 94: 35 e 37,- Clichê publicado em
VENDA,
8-1-69. .
N9 866.814 Titulo- de EstabeleciNa Guanabara
mento "Wanda's Boutioue" de Seria
Confecções Ltda..a- Classes 12, 13,
Seção de Vendas . Av. Rodrigues Alves,
ê
publicado
22 23 24 35, e '37 -a, Clich
em 8 de janeiro : de 1969..
Agência 1: Ministério da Fazenda
N9 866,815 - Titulo de Estabelecimento' "Wanda's Boutique" de Bera
'Atende-se a pedidos pelo reembolso postal
• ta Confecções Ltda. - Classes-, 12,
• 13, 22, 23, 24 35 e 37 - Clichê publlcado . em 8 de janela° de 1969.
Em Zrasilia
N9 866.843 - Engisa de Engisa,
Na. Sede do_ DIN
genharia - e Construcões Ltda.
,
classe 50 - Clichê publicado em 9 do
• 'janeiro de 19a9aaaa.
‘1,,. • •
ik
• N 9 866:854 - ' Títuled. "Mercado Osda
-drio"l de Joannes Emmanuel Datserie
ovúri rifJ
fivoZ
•
r- f. , tYti91,59
!
,e'LL,11
fy,fn
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" Diversos

N9 164.875 - Woe',Iimnetea S 1)
,ilVíaquinas).
,

Retificação de Fon los

. N9 155.002 - Máquina de costura
Mefina S.A. - esoinos
am 23-9-70.
. NO 168.150 - Aperfeiç.enuentos
ou relativos à fabricação ue c:e,arres
com boquilha - 'The Morins Orem-Ji m
-sationLmed-Pontspelicda
em 23-9-70.
N9 167.789 - Acoplamento ReveismVel para canos de perfuraç ree, seoarevel por torção - •;harl es Jordan Da.
Vis - Pontos publieados em 23-9 70
' N9 167.801 - Aparelho de Esmeillhar - The Carbormidum Compeny
- Pontos publicados em 23-9-70.
N9 165.458 - Um n.oide paca uma
Máquina de fundição contínua Tsentralny Nauchno - Isslecinvat e
-lskvIntiueChroM•algIn
I.P. Bardina e Gosudir saven:, v Fejuzny Institute Proettrovantia Hetallurgicheskikh Zavoclov --Pontos publi
eados em 23-9-70.
N9 150.028 - Granada de tspingor
da - Anstalt fur elle Entwickiing von
Erfindungen und Ciewerblichea AnPontos pia,liwendungen Energa
•
cados em 23-9-70.
N9 169.579 - Assento banco especialmente para veículo autoitóvel
Société Anonyme Andre Citroen Pontos publicados em 22-9-70.
N9 150.343 - Lacas aquosa fixade
em estufa - Farbenfaoriken Bayer
Aktiengesellschaft - Pontos nriblicados em 23-9-70.
NO 168.667 - Aperfeiceaniento3 em
ou relativos a arranjes de transmissão
destinados a transmitir oseilacões moduladas - N. V. Ph s)lins' Gloeilampenfabrieken - Pontos publicedes ee,
23-9-70. - Depositado em 6-4-65.
NO 154.969 - Equipamento para a
produeão ro p tí rma de redDientes de
material flexível, especialmente secr.com fundos quadrados - Societá.
Edison - Pontos publicados em 18 de
setembro de 1970.
Diversos
Laboratório Farmacêutico Meleis Limitada (titular do registro 260.7081.
- Declaro a caducidade do presente
registro.
Notificação

thARi0 OF;C:AL (Seção III)

No 863 532 - D3utor aetan d( REIs 3°. clichê punaldo de O'ive l ra -)i.e
bn.cedo em 7-2-1°39.
NO 830 .569 - Titulo "loa Apple Antena" dc Offtex red. n Com Textil
Ltda. cl asse 36 encime pubncado
7-2-1959.
N9R59519 - Orti z de Felgorlfico Or ti z Ltda. casse • 41 clichê pabliendo
sm 7-2-1969.
N O 8'29.581 - Franis de Franis,
nortação & Exporteeão e Comércio
Ltda. classe 42, clichê publicado em
7-2-69.
NO 869.580 - Caco':; de Caro's
burger Ltda., clasee 11. clichê publicedo em 10-2-69.
IN 9 869.582 - Freies de Fremis. I.nportação & Exporta r ão e Comércio
Ltda. classe 41, clichê publicado em
7-2-69.
No 869.597 - Belleaarde de Christian Gray Cosméticos Ltda., classe
48, clichê publicado em 10-2-69.
N9 869.607 - New Sh uive de Christian Grav Cosméticos Ltda classe 48
clichê publicado em 10-2-69.
NO 869.610 - Confisa ao Confisa
Distribuidora de Titules e Valóres Mobiliários Ltda., classe 50, ileche publicado em 10-2-69.
N9 869.611 - Fazenda Pinhal de
Renato Pannain, classe 19, cheire, publicado em 10-2-69.
N9 869.613 - Aureplan de Aureplan - Imóveis, Engenharia e Administração Ltda., ci aese 10 clichê publ icado em 10-2-0e.
Nç' 869.614 - Aurep : an de Aureolai
- Imóveis, Engenharia e Administração Ltda.. classe i(), cli-erê publicado
em 10-2-69.
N9 869.635 - Titule "Clube Comercial". da Associaeão Comercial e Industrial de Niterói. -miasse 33, clichê
reibli cado em 10-2-09.
No 869.641 - Marunian de Mensei
Kagyo Kabushiki Keisha. classe 44,
clichê publicado em 10-2-69.
N9 869.654 - Topitapi de Francisco
Armando Retine Garcia. classe 48, clichê publ icado em„ 10-2-09.
NO 865.592 - Formicentro de Formicentro Móveis Ltda., classe 40, clichê publicado em- 24-9-70.
N9 865.661 - Tobubres de 'TM-Abras
- Comércio de Ferros Ltda.. classe
11, cliché publicado em 24-9-70.
•
N9 865.683 - Christiarsen de Chrietiansen Veículos Ltda , classe 21, clichê Dublicado em O4-9-70.
Monterey Ltda., classe 41 clichê pn•
blicado em 24-9-70.
N9 865.695 - Manterei de Bar

Depois de decorrido o prazo de 60
dias, a partir da presente data Para
interessado do mesmo se valer tirecurso ou impugnação e se nenlium
cara notificados os requerentes 'bai- REPUBLICACAO: DIRETOR GERAL
- DIVISÕES - SERVIÇOS E
xo mencionados para comparecer a
SEÇÕES
ar o pagamento da taxa final, dentro do prazo de 60 lias, contadcrs
D. O. de 24-9-20
data em que tiver expirado aquale
prazo de recurso:
Reconsideração de Despacho
fcrees
M qreas
Cia. Siderúrgica Belgo-Mineira frio
NO 216.122 - Maracai.h. - Teha- pedido de reconsdieracão de despacho
carie Londres S/A. - Clesse 44.
que deferiu a pat. PI termo numero
N9 341.222 - rleetolin F. N. - 112.825), Reconsidero o despacho, puProdutos Auxiliares Textis rides S.A. blicado no .D. O. feleeáa III s de 25
de março de 1964, que concedeu a pa- classe 1.
tente, para afim de, deneirá-1.
Fabrica
NO 509.209 - Stargloss
Estrela de Tintas e Vernizes Ltda.
Exigén cies classe 28.
Cumpra digéncias iécnicds:
N9 522.412 - PVF Fademac FáBrunner Ltda. (opoente
brica de Materiais de Construção S. daGráficos
pat. MI têrmo a9 143.814).
A. - classe 1.
NO 195.080 - António' Para+
N° 625.332 - Sol - Ind de flanaclasse 8.
fas Térmicas Sol Ltda.
NO 195.087 - Toyobosead Kabushiki
NO 825.883 - Trio Marir(:)eire -Braulio Drigo, Antonio Tridico, José Kaisha.
N9
195.180 - Telefunken PatentverHelio Batista - classe 50.
wertungsgesellschaft rn.b.H.
N9 655.952 - Giasa - Guisa Como.
Ne 195,191 - Mario Mascarenhas
e Impo-Ltdao---classe 41.
da. Rocha.

Setembro de 19/u

NO 659.979 - Bento - Cipa.S.A.
- :lasse 41, 42 e 36 - Clichê publicaIndustrial de Produtos Alimentares do em 9 de janeiro de 1939.
classe 41.
N" 866.865 - Super. Pão VitaminaLouN9 667.151 - Louçalandia
do Hélio de Panificadora Hé'io Limitada - Classe 41 - Cliché publicado çalándla Ltda. - clesse 15.
PM 9 de janeiro de 1969.
N9 687.585 - Atente - Mente
N O 8 .- 6.868 --- Manta de Produtos S.A. Balas e Caramelos - classe 41.
Alimenticios Manta Ltda. - Classe Espuma de Nylon S A. Ind. e Com.
41 - Clichê publicado em 9 , de ja- - classe 23.
neiro de 1969.
- José
NO 522.269
classe 38.
No 866.873 - Titulo de Estabeleci- Finei & Cia. Ltda.
mento "Clube dos Prefeitos do BraTrivellato S.A.
N9 652.856 - T
sil" de Feliciano Araújo - Classe 50 Engenharia Ind e Coni. - classe 31.
- Clichê publicado em 9 de janeiro
N9 597.918 - Menino - Sociedade
de 1969.
Marnito S.A - classe 16.
N9 866.874 - Título de Estabelecimento Hotel dos Prefeitos de Felicia- - N 9 721.292 - Velasoun Montesardo
Castllha - Polibras Comercial Brano Araújo - Classe 33 - Cliché pu- Y
sileira Ltda. - classe 9.
blicado . em 9 de janeiro d 1969.
592.406 - Arja Metalúrgica
N° 866.879 - Incofer de Indústria - N9 S.A.
Ind. e Cora. - classe 6 e Comércio de Ferro Incofer S. A. - Arja
(com as inclusões indic idas pela seClasse 11 - Clichê publicado em 9 de cão).
janeiro de 1969.
N9 874.189 - Emblemática - BraNO 866.880 Incofer de Ind. e singa S.A. Perramentaria CarroceCom. de Feiro Incofer S. A. - Cas- rias Veículos - Classe . 21 (com exse 50 - Clichê publicado em 9 de ja- clusão dos artigos indicados pela Senei ro de 1969.
ção).
N9 8E6.881 - Incofer de Ind. e
Com. de Ferro Inofer S. A. - Clas- Expressão de Propaganda De ferida
se I6 - Cliché publicado em 9 de janeiro de 1969.
N9 609..697 - Cipetrol -- Cia. ImN9 866.889 - Metalmag de Magne- portadora de Petróleo - Classes 1, 32,
site S. A. - Classe 15 - Cliché pu- 33, 46, 47 e' 38.
blicado em 9 de janeiro de 1969.
- Marcas Indeferidas
NQ 866.899 - Volta ao Mundo de
Volta ao Mundo - Passagens e Turismo Ltda. - Classe 50 - Clichê pu- N° 180.534 - Q Tal - Quimica
Industrial Medicinalis S.A. - Clasbli cado em 9 de janeiro de 1969.
se 46.
N9 866.925 - Golden Twenty de
Reemtsma Cigarettenfabriken G.m.b. N9 513.301 - Folia - Orval IndúsH., - Classe '44 - Cliché publicado tria e Comércio de Produtos Quirnicos Ltda. - Classe 49.
em 9 ..cie janeiro de 1969.
N9 625.475 - Peçascar - ComerN° 866.931 - Lacrima de Vinhos
Senhorial Ltda. - Classe 42 - Cli- cial Peçascar Ltda. - Classe 21.
chrê publicado em 10 de janeiro de N9 699.983 - Sedador - Farmácia.
1969.
e Laboratório Labomar Ltda. - ClasN 9 866.945 - Pneucap de Pneu- se 3.
cap-N. Bonadiman S. A. - Classe 21
- Ro- Clichê publicado em 10 de janeiro N° 811.793 - Carrapatovac
Classe 3.
ger Guy Espinet
do de 1969.
N9 703.289 - Oxum Maré - LaNO 866.984 - Pilar de Pilar - PlaIndígena Ltda. - Classe
nejamentos Imobiliários Ltda. - boratório
•
Classe 50 - Clichê publicado em 10 2.
de janeiro de 1969:
Trans erénoias e Alterações de Nome
NO 866.949 - Corisco, O Diabo Loido Titular de Processos
ro de Oswaldo Massaini e Cinedistri
Ltda. - Classe 32 - clichê publicaForam mandadas anotar nos prodo em 10 de janeiro de 1969..
cessos abaixo mencionados as seNO 866.974 - Titulo de Estabeleci- guintes transferências e alterações
mento "Marmobrás Indústria e Co- de nome do titular de processos:
mércio de Mármores" de Marmobrás
José Potiguara Sampaio (transfeInd. e Com. de Mármores Ltda.. elas- rência parao seu nome da marca
sés 16 e 50, clichê publ icado em 10 de Leonam n° 358.764).
janeiro de 1969.
Exigéncias
NO 866.994 - Marvic de Indústria
Mecánica Fibrasil S. A. Classe G c'lCumpra exigências:
ché publicado em 10-11.1909.
NO 866.995 - Marvic de Indústria Rala & Cia. (junto ao térrno nuMecânica Fibrasil S. A. classe 21 cli- mero 203.316) - Nada ha que deché publicado em 10-1-1969.
ferir quanto ao pedido de fls. 25. eis
.
No 866.996 - Marvic de Indústria que a exigência foi cumprida /ora
Mecânica Flbrasil S. A. classe 11c11- do prazo.
ché publicado em 10-1-1969.
N9 605.115 - Aços Finos Piratini
N2 869.519 - Vermepeo de Flopen S.A.
Indústrias Farmacêuticas Ltda.. classe N9 843.933 - Palias Gradmann &
3 clichê
publicade
.
Holler do Brasil.
,
. . .7-2-1969.
NO 869.520 - Vacitrat de LaboratóN9 652.998 - Irc Ind. de Resisrio Rinedan Ltda. classe 3 clichê pu- tências e Componentes . A .
blicado em 7:2-1969.
NO 869.526 - Lustril de Joeée Gui- N° 654.093 - Eletrotecnica Baral
marães classe: 46 Clichê' joltbri'taido em Ltda.
7-2-1969.
N° 662.055 - Moldai Moldes e MoN9 869.530 - Rodovilas de Ainaldo delos Industriais Ltda.
Floravante Minatto cia-sse 50 clicné N° 662.197 - António Dadaito &
publitado em 7-2-1369.
Filhos.
N9 869.541 - Título de Estabelecimento "Paty Modas Infantis" de S. N 9862.327 - José Riodandi.
Boussidan Filho Ltda. Moses 36 e N9 863.620 - Miguel Lembert &
49 clichê publicado e.n 72l969.
Cia.
NO 869.545 - Dinorah de Lojas Dinorah Ltda. clase 38 ,c.icleè publicado N9 888.341 - Hatarak Comércio 11
•
em 7-2,1969.
.„
Reprepentações Ltda.

▪
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N .' 668.564 - Aparelna.gens t letioN 656.591 - Joailllers de Paris
N° 618.201 - Severino João Ba- N" 607 2f1
Mercadinlice Corde
mecânicas Kap Ltda.
Jolas S.A.
tista Zornittta, Julio Oclani Zoi mita, S. Joaquim Ltda.
N° 669.072 - Icolar Utilidades ue•
N" 666.375 - Auto Peças Nliear Alfonso Zornitta.
N° 667:225 - Panifiearloia
mesticas Ltda.
Ltda.
N' 643.177
Café Lou,enço
do Brasil Ltda.
•
N° 669.128 - Boalfe Comercio e
N' 541.287 - L'arclahl Maiiittactu• tria e Comercio Ltda.
N° 667.294 - SOTEC Sociedade
Indústria de Peças e Acessorios para ring Corp.
Isr 668.784 - Inter otnervan.i de Tecnica de Administração e ServiAutomóveis Ltda.
Public
dada
S.A.
eos
Ltda.
N's 541.909 - 541.911 - Bardanl
N° 675.688 - Comerci g l Auto-Peças Manufacturing Corp.
N° 667.067 - Discount Ilcuse PuN° 667.306 - Petrolorma Plásticos
Sanfa Ltda.
Banco Brasileiro de Des mvJivi blicidade Ltda.
P etroommicos S.A.
N" 635.206 - Aquárlo Auto I eças mento S.A. FINASA (Juni.) ao reIV 667.161 - Viio Publiciciacle L1N' 667.308 - Petiofezma vlásticos
Ltda.gistro n' 336.597).
iodada.
Pe t rocuilmicos S.A.
N° 685.506 - Ica Indtria de CaIndústria e Comércio Tianeu.t Li
N' 667.162 - Teconau lercnica de
Cartoon
N 667.399
mas Automáticas Ltda.
mitada (Junto ao têrmo
712.5644. Contabilidade e Auditoria Ltda.
Promuciond
N' 681.560 - 11(canica Grifa InN° 609.516 - Textile Moinclings N° 667.21-1 - Campestre uoloni•
N° 607.414 - Itatiaia. Crédito V Idustria e Comercio Ltda.
Limited.
zackna, Exp. e Agro-Pecuária Ltda.
• ~ e nto e Investimentos S.A.
N" 65.705 - Stokeli Amortecedo- N 9 619.449 t- Diergi
6437.221 - Pas.ikret Engenhara
jornal dos Si'.oris.
/4)
607.418
res Ltda.
mel.
e Pavimentação Ltda.
S.A.
SI' 690.711 - Ind. de Mó , eis São N° 623.208 - Automatic Canteen
No 667.232 - Coin, e leo.'ectItaN° 67.474 •••• Carlos Fria.
Tarcisio 1: 'a.
lompany of America.
ções Eximia Ltd a.
N° 667.483 - Aleph Assessoria Es c:N° 595.833 - L. A. de Oliv !ira ": N" 702.758 - Cia. Produtora de
N 9 667.236 - Bar e Mercearia .Precómica Ltda.
Cia. Ltda.
Vidro Provldro.
goneros Ltda.
Biagioni.
N 652.038 - Cromet Imp. e ExN" 667.505 - Blagioni
N" 669.408-A - Sociedade Comer
N• 667.237 - Cerealista Orion Liportação Ltda.
ciai Lurrumari Lida.
mitada.
N° 667 511 - Mobiliária Carioca
N" 653.991 - Viplar Utilidades Do- Tendi. em vista o disposto nc hrt. 73. N° 667.238 - Panificadora Vila Ca- ltda .
iné,ticas Ltda.
do Lecreto-lei n" 1 005, de 21 de 'ifórnta Ltda.
•
N° 667.512 - Rotinas Feitas Vital
N' 655.226 - EMEG isaciinarrentos OUttlt)f0 de 1969 prove, a ieqt.ere.•:ic
N° 667.242 - Bar e Restaurante Brasil Ltda.
com
documento
habil,
mie
industria
Tvlecánicos da (ivanab.ux Ltda.
Ia.
N° 648 .29
.-Einprcut Ininstriai
liza e comercia l iza com os airgns l-sorn Petisco Ltc
N° 679.7 4 7 - Júlio Conceicao NeN' 667.243 - C.A.L. Constrtitnra Garcia S.A.
ves.
reviadiccdos:
c Adm. Ltda.
N" 682.240 - Walter Fernandes
Diversos
N° 667.249 - Mac-Fer Máquinas e
Cia. Ltda.'.
r erramentas Lt da.
N' 507.011 - Cit. lux :5. A. C tN" 682.254 - Metalúrgica Aifix cio e Imp.
14' 158.778.- Aquino .5; Silva LIN'' 667.255 - Lanche e Phizarias trilada. - Aguarde-se.
Ltda.
N' 559.831 - Sociedide Comeicial Santa Helena L tda.
- oveis Ultr.i
N" 690.780 -. M
393.141 - Indústria de ?troveis
N° 667.257 - Cerealista Aros Limide Café Ivai Ltda.
Comércio • e Indústria.
Vitória S.A. - Aguarde-se.
'afia.
N' 617.771 H. A. H. flepret-en- N' • 560.130 - Soitel Sociedzich
tacões de Materias de Construç'io Li- Particiração e Em p reendimentos E l - N .? 627.268 -Limpadora e i la3pa- N° 52.2327 - Tulsa Industiias Gearde-se.
rais S.A.
dora Parai.so Ltda. .
ntitaa
mitada.

Cnsolidação das Leis do Trabalho
Altentçõe3 do Dec. te; Et.' 229 - 28-2.67
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A VENDA
Na Gsiallabffli

Ilação At 'Vendai: Av. Roths igties Ah, e,s.

'

Agácia IMirnsté10 da Fazenda
¡titio' Serviço de Re-eiabõlso Poerei
•

• r'
arit'il:k!'

•

•

áC;i;zie' do''DuNr''
to

-

I
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Diplomas legam ou UM§ dispositivos cAines.
samente revogados. derrogados. declarado*
nulos, caducos, sem efeito ou inssibmistea•
tez pela legislação pubP,cada em 1907..

•
DIVI1T,GÃÇÃO . N1 1 eme
*

lek/SÇO: Cr$
.

II VENDA
Na Guanabara .
SecAo de Vendas: Av Rodriguez A lvo. 1
Apénrda I: Ministtrio da Fazenda

s.'

.. :,"

Ateade-ee a pedido, pelo Serviço de Reciubolao Postal. ,.
. •

Em Brasília .
Na sede , do DIN
,

nemma.~...

*Nau

G.AI ...alma

......—

.

.,

••

Y. ?'.. •

--.

'Ve.:

n

• e. ,.
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO
1•••nnnn••,

tRamo NQ

í20.605 de 24 , de : junho ',de" 1960'

Requerente: PADISCHE ANILIN - & SODA,FARRIK . AKTIENGESELLSCHAFT == ALEMANHA

_
Privilégio de Invenção:"PROCESSO PARA CLAREAR OU ALVEJAR O;
u
.
TICAMENTE,. DE MODO HOMOGÊNEO, SUBS.
TÂNCiAS ORGÂNICAS MACROMOLECULARES

PROCESSO PARA OHTENÇA0 DOS RESPECTI.
.
•
'VOS COMPOSTOS ' ALVEJANTES 6TICOS"
REIVINDICAOES'

um membro escolhidodentre o grupo que
, na qual R significa
. .
consiste de átomo de hidrogenio.e radical alquila; R 1 e Re'
.os quais podam ser i denticod
ou diferentes,aigni'ficam
um
. - .
.
membro ou membros escolhidos dentre o grupo que consiste de

átomo
de. hidrogeniO, radical arila; radical alquila,, radical
.
alquenila, radical aralquila e radical cicloalquila e na s/
al o irupo..P1--..,2.. çode conter um átomo crt átOmos, tafs
como átomos de oxig;nio, enAfre ou "nitrogenio e outros, .en,
R a -l ou pode mostrar Ama ligação direta /
tre o'radical E 1 e _s
radicais' R
k. caracterizado pelo fato de
- se fazer /
1 eR
reagir canforoimida com 'uma tumida de N-R 1 ,R2 substitiddo
doi

.1 Frocesso para clarear ou alvejar Oticamente, de
modo homogeneo, subsUncias orgãnicas macromoleculares, ca.

' ácido ..alfa-nalágenoalifãt'ico da formula geral: -

racterizado . por compreender a incorporeçãO,-na,massa de suunCON
,

-bstância macromolecular, antes ou depois de suapolimeriza-.

rivados de grupos'carboxila_ e/ou grupos nitrila da fórmula

-

p

ção ou policondenseçãO, de um ou mais compostos da serie de
1,4-bis-estiril-benzeno a cujos em/Ás os radicais fenila
e ,
nos grupos estirila, se prendem grupos carboxila livre, de-

1

e R tem
X Significa um átvmo
. de -haiootinio
0 mesmo significado como acima definido.,
_, •
requerente reivindica as prioriáadá dos corres.'
.pondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes do
Ja p ã o em 8 de março de 1960 sob n a 7092, 16 de junho de ..',
- 1960, Sob n a s. ,27891.P

t7893e 7 de"julho de 1960 sob' ngs./
-

304E 8 , 30429. , 0 30430.

am oue:R i e R' 1 , que representam"grupes carboxila, estar e
asida de carboxiláciào ' e-aitrilo E2 e R 'repretentam'hidr2-'

,3

',genio;-halog g nio,.alquilit,-áralqUila e alcOxi e em que Ri e
podem ser , idãn-ticos Oudiferentes-aastarligados'sime:
trica ou assimetricamente aos núcleos ben4nicoa e R e R3

Ponto n a 1 do total,de 11:pontos apresentados
•
ue j.. ao juino ae,£9b.L.,
't11/40 Na 131..314
.

.•
' Requernter MONTECATINWSWIETkGENERALE RERI I INDUSTRIA MINERARIA
E CHIMICA ITILIA ',
Priy ílÉgio:de . InVençZor PROCESSO PARA . PREPARAR ROLIMEROS LINEARS5 SI)
PERIORES DOTAi7r0S.DE ESTRUTURA REGULAR, DE.N-VINII:-CARSAZOL =
. Reivindica:96;es:-

podem ser identicos ou diferentes
A requerente reivindica a'prioridade do - correspon/y•
dente pedido depoiitado na Repartição de Patentes da Alemanha em,2 de ;ir'fn de 1959 sob no,B 53723 IVb//2 o.
Portõ n ç 1 do' total.de . 4 pontos apresentados.
-TERMO

'` .127.450 Ide 8

da: . março de. 1961.

- Ra4a. er,en"co: T -CRIZO TAKABASHI, .HAJIMS FUJIMURk-e YOSHIO RA.
MASHIMA = JAPI°
Privilégio de Invençãoi r ''PROCESSO PARA,PREPARAR NOVOS Dát:-

,

•

.

VADOS E CANFORINIDA0
REIVINDICACOES'
- 1 . UM

Processe') Pata preparar novos derivados da:

canforoimida representados - pela fOrmuia geralCHCON':'
C4

res

1 - Um .processo para preparar . polfmeros lineares,-SUperio
dotados ' de estrutura regular de N-;:rinil-carbaol,'Cris 'taiinOs •

•

que.am .i.mra estrutura reguur ordenadi estericamente e uma'estabilida n ,.
de termica multo elevada, 2aracterizado porque . a polimerlzaçZo de 14,-v1
• nil-carbazol.e realizada em presença de catalisadores Constiuidos por!
'Poli. , •
compostos que.te'm a formula geral -X1.1MeR , na qual Me ' eum metal
. , .• ,
valente - (com uma Yal;ncta de 2 . ou mais )s^ tom uma'eletronegatividde'/,
inferior a 1,8 na escala de Ilauling,. e um ralo1nico inferior..a o;sy
Angstroms.Ápor exemplo, .aluminiO, titanio " tetravalente.;.estanho tetra
valente, van4dio tetrayalente e pentavalente ) X e:um halogenio-e R 'e
.um rageál:orúnico escnlhido do grupo_ ]Ul cumprende radicais alquila, .
. .
• arilt.on alcoxi' e radcaiS , ..4:rIcidOS . monocarboxilicos. enquantO . 2,M /
' a ge

1 ou
-

um rulmero Maior e ri 'sOma a

+ á

corresponde 'a ,;', alenCia de Me.

requerente-reivindicá a prioridade do correspondente pe

.,.eltdO depositado na • Repw-tic:4 dar Patentes da

It g lia, em

2. de - agGsto de

6('): . sob o n0.13.'838: n
-Ponto .,02

1,,, do ;teta 'de .2.0 'pontos apresentados...s.
:4'
• -

•
•.

Sete^., Frn de

u:tir.***"
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—-TkEMO N a 134.984 de 13 de dezembro de 1961
looquerentes CALIFORNIA RESEARCH CORPORATION = =
Privi14g10 de Invençãos"CORPOSIÇO ES DE COMEUSTIVEIS Pl.R1 Lu

b5-75%, em Peso
9,27%, em piso

Ahrasivo em forma granular
Rdsina ligante termo/is:v/4
Percloro pentaciclo

TORES, CONTENDO ALCENIL SUCINIMIDAS

0,5 a 20%, em p;so

decana

(5.2.1. 0 216 0 319 . 0 598 )

DE I g/RAETILEN0 PENTAMIKA*

sendo o sald.) para 100% em p:30 % compli;.ado por ua enchimento mine -

REIVINDICACOES

ral.•.

1 - Uma caapomição de combustível sara actor de com
busto interna, caracterizada por compreender uma proporção
maior de um combustível para motores, em de 25 partes per
lhão a 5.000 partas por milhão de uma 1A-po11aaina substitui
da moncalcenil sucintsida de tetraetileno pentamina, em que

requerunte reivindica a prioridade do correspondente pedi
do depositnao na Repartiqio le Patentes dos Estados Unidos da Am:rical
I

em 27 de das/ombro de 1960, cob n oi 78.666.1
Pon:ra nS 1 do testai do 6 contos apresentados./

dito radical alcenila contam de 30 atá ctrea de 200 átomos
de carbono.
: A requerente reivindica a prioridade do correspondentepedidó depositai.° na Repartição de Patenteados Reta..
dos Unidos da Am4r1ca em 16 de dezembro de 1960 sob n a ....
76.161.
Ponto 11 12 1 do total de 10 pontos apresentados.

T/RMO WS 136.093 de 30 de janeiro de 1962.1
Requerente: E.I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY 1,8 E.U.A. •
Privilegio de Invengiot UR PROCESSO DS PORKNX0 DS UM ITER DE CELCLO
•

SE 8,
reivindicagSes:-

1- Os processo de formuçio de um :ter de celulose tendo um
gr:u de substitatqiC no maior do que 0,6 e um gr:* da absorgio de :sua
compreendido entre 7 • 25 gramas por crua, quando medido sOcre ear
ga de 39 grmaas por centímetro moa/lá-eido % garactarlsaU pelo fato de eu
preendar as etapas tie precipitar por cisalhamente um :Lar de cabalas*/
tendo e desejado gria da surastitulgZo % a partir de uma soluço, sob /
coadieZes de cisalhamento e coagulaçio tais que um valor de cisalha mento entre 3 e 10000 : provido, a dimansio "valor de cisalhamento total

X% definida

pela f;rmulas"
Vp
Itt a me

-

V

ia qual IÇ ' •

1
9

ao, respectivamente , a visco:IS-Ás do precipitante/

•
• a viscosilade da soluqío de :ter de. celulose, em pmises, medidas ee/
'lias respectivas temPeratuas log j antar de se combinarem para formar /
P

o pecipitado; t ; o tempo, em microseúndos, durante o qual o precipl
tado defcrm:vel, com' a condi;io que quando alrecipitagio : efetuado/

50;

150

ltr

-

2tI40 PC 135.3 0 2 da 27 da deb. eabro da 1961./...
%quarenta; 112 CARBORCNIUM COMPANY
PrIT1141 .0

• E.U.A.

:. •

de Invangrot APERFEIÇOAMENTO EM COMP0SIOF2. SOLIDO DE ABRA

alvos Ds ~tilada= tén ftssmi

• ,

•

;

^
•..tc.
,•I

4 .1"d'Aperfolgoamen,t

•

mento turbulento,

b•oo

em compasigoes solidas de ararali‘oc, e,
base, p aramanufatura diuà iik:go g ibritSivra,íigaa&Ya s toltinai que se -

Caracteriza por COmpreeader os OeguinteS ingradiantes;

na praça da um dispositivo de agitagio, tal:Lesmo wisturador
g) : definido'pela f;rma/a.'(a) tinanado aSmaro'áe'irRey" nolds, No do ai!
./
3.505. 1stc'e,..e3eoommno 11mina r , • P ols fc5/'
tema no : maior do
escoa
.t.parlor a 3.353, isto
aula (b) quando o n 4 aJro de Rynolds

Ip
•

•I•

Ss^

;a.a.

-

;

• • J. O: s

•

.

""

•13.;:,01,

ir;}..x0 ,C.7" .

1•
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•

,

a distanciaíám centImetros do eixo à pontada limina do'
- agi:,tador./
'
•
'..
•
= largara media da 1:miía do agitador em oentimetro0.1
q .. velocidade media do agitador, em rpm./
•

viscosidade : do precipitante, em poises.,
-P
dp = devidade do.precipitante em g/co./
Re .

ab
vp

,

.

•
e com comi:lição de que quando aprecipitaçao,e.e4_-#1aoa em um.tutho pra-ciPitador, R' s I; definido nas equações (e) e (d) naraescoamentos la minar e turbulento, respectivamente:- ,
•
(c) R I , 1.27 Vo?
Varo
v 5/8 F11/8 4 3/8t
13
(d) R' -g, 0.0527

-0/8

• Vr
O
• onde? ia Velocidade'de escoamento,-em centimetos cúbicos por segun:.
do, do banho de precipitação,, r0 e o raio do tubo, em centimetros, e'p
numero de Raynolds,410 , e.definido pela expressão:-.

F dp

5 rovp
os valores restantes tendo . as significações dadas anteriormente.,
Ponto no 1 do total dm 9 pontos apresentados,
•

catalizador de oxl-cloração de cloreto Meilico, manter a citada Uma ej
tre ' 295 2 C • 310 2 0 e controlar a velocidade de fornecimento doe ,raagentel
e a quantidade em peeo do catalizador empregado, para formar una proporção numerica de - peeo de Catalizador pari:velocidade de entrada de gasee
total superiores a cerca de 30 petiz -produzir,'assim, predoMinantemente,
1,2-di-dloro-etana.:
,
_
.
A requerente reivindica a prioridade do pedido correepOúdente depor
-'0itado.na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America em 16 de
maie'de 1961, sob 112 110.360.
'
•
' • Ponto n 2 1 do . tott.1 de 6 pontoe apresentadoe.
• .
'

TARSO itt2. 138.605 de.30 de abril de 1962
Requerente: PPG INDUSTRIES INC. Privilegio de I nvencão: "PROCESSO PARA PRODUZIR CLORETOS DE HIDROhaoanyt
,
.
TOS NIO SATURADOS"
•
- ,
.

•

REIYINDICAOES

-

' 1- Um processo para produzir, cloretos de hiarocarbonetoe não 'satura,
doa, caracterizado par introduzir . um hàrocarboneto saturado ou um -seu
' derivado, incompletamente, clorado ou uma misturado citado hidrocarbone
to com o citado derivadoj -oxigenio e.um agente de cloração ' que 4 cloro,
.HC1 oti - mistnras deles, numa zona de • catalize de oii-cloração, trabalhanem temperatura de entre .470 2 C e 5502C'sendo ContrOlada a utilizaçãodo
• agente de cloração durante sua passagem pela,zona de catalize, para entro
7(:, e 90% da quantidade fornecida.
A requerente reivindica a prioridade -dh pedido correspondente depo..
sitado na Repartição da Patentes dos Estados, Unidos da America em 16 de
malas de 1961, sob n2-110.348.
.
Ponto n2 i d o , total de 7 pontos apresentados.
••
•
de Melo de 1962.1
4
de
Ttpmo NO 138.799
,
PequevuAtes , WILII WANIE ro ALEMANHA m's_
Privilegio de Inven 'ção:PROCESSO PARA A PRODuçXo DE CORPOS CERÂMICOS
CORADOS CONTENDO 6XID0 DE ZINCO á •
T-

Meivindicacaes:.

.

1 Processo para a produção de corpos ceramiCos corados 1_
contendo ZnO, caracterizado pelo fato de se adicionar a uma Mistura de
compostos, presentes sob a forma de .Zra0 e P 2 0 5 por oca;ião da calcina.çRo, constituida por 7 a 7-por peso de_ ZnO e 5 a' 75% por peso de 4
P20 u'calculados sob a forma de , oxido - um Ou mais compostos, presen.
te: sob a forma de oxido quando de calcinação, dos - elementos de nOmer:
TÉRFO.N 2 137.366 de 22 de março de 1962'.
-- Requerente: KNAPSACK-GRIESHEIM AkTIENGESELISCHAFT Alemarom
Privilegio de ' InvençãO ': "PROCESSO PARA PRODUZIR FOSPATOS"

de ordem de 24 a 29 em quantidades - calculadas sob a forma de Oxido •
de 5 a 65% por peso e de se calcinar ã mistura, de maneira 'conhecida
t,800 ate 110020.1.
. A depositante reivindica ' a prioridade do correspondente

- REIVINDICAOES _
I- Processo para produzir fosfatos sob simúltenea obtenção de
'Pedido,-depositadd na Repartição de Patentes da Alemanha, em 13 de mai0.
dos- minerais voláteiál caracíerízado ' pelO fata'cle que fosfatoe crlie a'-'
.
•
de - 1961-sob,o no . D 36 076 IVb/80h./ —
• sais de ácidos minerais facilmente voláteis são feitos reagir . coa ácidos minerais dificilmente voláteis, misturando-se Intimamente os cita. ;canto n o ' l do,totai de 9 pontos arresentados./.,
.dos componentes em quantidades mis-eti-meeme'esteoiometricas e em fina
• distribuição, e:deixando-ae realizar-se a reação àtemperatura.--normal
TtRM0 20 - 138.814 de 4' de maio de 1962d„
ou aumentada, aquecendo-se, em seguida,
á
massa
da.reaçãO
obtida,.com-,
•
Requeróntei SWIFi 8c . COMPANY_u
pacta ou pulverizada e no aglutinante ou fracamentn aglutinaate, at,tem
• peratura abaixo de * ceraa'atr120024'q!dankli'es "cápiáii[entã, as'CoMP'enevn--"
Prixilegio-de Irrienç;to: PROCESSO PARAVREPARAWCópOLIMEROS% .
tes de ácidos voláteis,taoando,:em seguidaí,ms sais-soleveis-de
' PARA . FABRICAR F3RMAS'DE FUNDIÇXO DE METAL,
extraídos com o auxílio de um diás ' Olvente e eagrossados_ mediante: evapo- ..; t .ENDURECIVEUIE
•
,-, ração- ate a secagem, ourespectivamente, submetidas a processos certhe
-.
•
-APLICANDO .TAIS COPOLIMEROS
-cidoe para a produção'%e f6eratee'conã'ãlserfig7."'
Reivindicagges
•
Á requerente reivindica - atprioridade do correspondente,pedido,
poeitado na Repartiç ão,de
.. .' . •
en Patentes da Alemanha em 22 de marçodc1961'.;"
Um ,processo- pára .". ir-el:Ârt• 'edb fmero'si . édiii. cf. ' .
I
Rnb n2 E 43.259
— , . -r
.
.
:
S'~',iát j.. M .",
• • ,- ..•
4 .p i
,
Ponto n2 1 do ' totaIde v-31 OOntosareeentációé:
p or compreender o aquecimentO e a rea • : ,
.yelsí•carácterizado:
obnou tá)
Tb- ' .À047191ral 4.', fà: ,...0
;
f.F á
' ..--'' -• l'.3 • ;,%:-4,?.?..;.-1:::Asy,r,2 n': ...+
i'.41
TÊRMO N o 138.351 de 24 de abril : de 1962 l especialmente ',. ' .
oxirana
'--;-aáreludlo3,o:nee Iça° dó compostos graxos_vcontendo
.
.. .
.
Requerente: PPG INDUSTRIES , INC. - E.U.A. '
- •
- - Superiorerl
•
. ,ht nomposiç g cs.que os.,
....t. e twa s d'i. ac4dse, trolNos
Privilegio de i nveitção. •• aX
'' Rber
E TAA PAR
•
. RN
, • 1 2cD I nC LORQvae0 OiRA PRODUZ;
. . • ,thi2i1te.44.4.0s...L,W.b.
.
1IR. DE ETILENO"
para/ ,
.tó
. tempoo.sufi,;;;,ón
lódtama
durante
o
‘
r,contenham,
com
uma
, .t... .
,,e . v!.k. 1 a
sop
-1
,ot;
zu
4,
ars
,
.t,s,,
,t
,,c,
a
.
t-,
.
n
• REINFINDTC4OES;;;\:.1.0,-.0
1 • . c,-; :', f-i,I.,..a.7,45
.
1- Um procelas:. para produzir 1-dl-cioro-etana a partir de etileno
1.Ó.Ila.73.211a9P.1)11erdRÊ gPRgAet}§5PM2O41pA-.
,caracterizado p or fornecer etileno, a:oigenio e HC1 &uma zonã-coUitHH'ui
,L M',,,...::: , , , •;,,, ..8 .• .. ,,, jrÁk ,,, ..,"

' • . •

..'

' . ‘

•

l,`,., A.,"

a a, •
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A requerente reivindica a prioridade do correspon

tar magneticamente e com pactar4 particulam de um pó finamen..

dente pedido, depositado na M2partição de Patentes dos Esta

te divididas, cujas partloilas tem uma direção preferida de
magnetização em um campo magnético alternativo.

dos Unidos da 1m4rica, em 4 de maio de 1961. sob o nO

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Esta-

127.65P-/
Ponto no 1 do total de 8 pontos apresentados./

dcs Unidos da America em 28 de junho de 1961 sob n g 120.377.

ThM0 NO 139.190 de 21 de maio de 1962.1
Privilegio de InvenqXo:

Ponto no 1 do total de 6 pontos apresentados.

•

Requerente; JOHNS-MANVILLE COITFC1ATION E.U.-.

UMA COMPOSIÇXO DE VIDRO UTIL PARA,PEFORÇO DE /

MATERIAIS PLASTICOS E ARTIGOS PLASTICOS REFORÇADOS COM DITA COMPOSIÇXO.

it

vidro util para reforço de materiais/

plasticos, caracterizada por consistir essencialmente em peso de: 42
Al 2 o3 , 4-13%

56% 810 2 9 4-110% 13 2(1 3 ,

40

Ca°

Requerente: NIFPON YUNSUISO KALURSHIE/ EAISHA (JAPO PURC RIO= CO(
LTD a JAPI°

ffleivindicagSes:1 - Una composiçi)

TSRlo No 141.990 da 10 da az:g oto do 1962./

Privilegio de Inver.: PROCE:30 PARA A PREPARAÇXO E PURIFICAÇXO DO MI
DROANIO
MA PAREDE P.7:EÁVEI, DE LIGA DE PALÁDIO
. ; ITS VIDO
•

Na2 0 0,5-1!% IC20 3-19%/

5- 14% de Be0 , 2-7% ZnO, 3-10% zr02 • 1-4% CaF2.,

• Retvindica-Y A de Ac g rdo com a Couve:1;1. o Internacional /

• a'Art 21 do COdigo . da Propriedade industr i al, a

prioridade do pedido

correspondente dspositadanaRepartigec de Patentes dos Estados Unidos

1 - Processo para 'a prcparnSo e purificaqío do bidrogenio,
usando uma parede perievel ds liga de palUio, que seletivamente permeia o hidrod;nis e :leo permoia quaisquer outros gases, caract:rizado/
pelo fato de que esza pareCe consiste do uma liga de pelo menos tres /
elementos preporaCos usando Pd como elemento Indispsnsevel, ao qual /

em, 26 de maio de 1961 sob n o 112.766.1
Pontona 3. do total de 5 pontos apresentados..

da America,

foi adicionado pelo monos um cimento do grupo Ib'da Tabela Peai:dica/
numa soma total do 2 - 4051 e ainda pelo menos um elemento do grupo /

TEamo Y R 139.292 de 24 do maio de 1962
Requerente: BADISCHR ANILIN- a SODA-FABRIL WIENGESELISCHAFT-Alécanham

Privilegio de I nvenção; "PROCESSO PARA FABRICAR NOVOS ILR2OLUER08 E cqd
2CrIZrPO AQUOSAS, À BA$E DOS MESMOS, PadPRIA3 PA
RA

o BROBRECIMENTO'DE

221.112alál3

FIBROSOS*

rezuerente reivindica a prioridade do correspondente/,
pedido d2positado na RzrarttçZo de Patertcs da

1- Proceoeo para fabricar novoe terpolimeros ou polimerizatos mietoe, caracterizado por compreender a copolirerizaçia da 60.5 a 9515% Por
peio, da um estar derivado de eoldo acrilico a um alcanol com 1 a 8 Ct2
mos de carbono de 30%, por peso, de ;eido acrílico e'de 0,5% a 10%, por
peeo, de N-metilolmetscri/amida, efetuAndo-ee a p o/i m e r i sa C S0 (no emulai.°
e p presençade cot:ali:odores de polimerização a agentes emulsionantes,en
Meio aguce°.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de¡opitado na Repartipeo de 'atentou da Alemanha GA 24 de maio de 1961, sob

h 11 62:603. 17a/8 H.

In gleterra, em 11 de /

agasto de 1951, sob o no 28.c.'n./
Ponto no

RNIVINDICACUS

W

VIII da rebola Poriedica, outro que :ao Pd, numa soma total de 0.1-20%.

TERMO NO

1

do Lota_ do 4 pontos apresentados./

145.720 de 28 de dezmbro de 3.968

anquerente: HEECULES PCUDER =G.=
Privi/égio de Invenção: *COMP3SIÇOES DE. , POLIOLEFINAS ESTAI
LIZADAS COM FENOLATOS DE NIQUEL4
RETVINDICAÇDEE

.

1 - Campos/0es de poliolefinas.estabilizadas, por
fenolatos de níquel contra a ação da luz, compreendendo po-

Ponto na 1 do total de 6 pontoe apresentados.

lietileno ou Um polímero estereoregular-de uma alfa-olefina
de peio menos 3 ítomos de carbono, caracterizadas polo fato
da conterem de 0,01 a.5%, por peso; da pollo/efina de um /*A
./
nolato de níquel da fórmula:
44.

FIG.1
Itmo Na 1 40.325 de 25 de :anho de 1962
Requerente: N.V. PHILIPS , GLOEILAMPENFABRIEXEN • MUDA

.

Privilhio de Invenção: VFX0C/MS0 DE FABRICAÇU DE UM com
•

Da

pa PRRELRERTZ }UGNXTICLMEN=

NISOTRóPICOe.
-Atoesso . de . tabricação de , umj coppa de imo, pgr",.
mamte

alhaWiticaments

anisotrOploo, caracterizado por

onde R i um radical,alqui1 'contendo 1 a 20 mitoMos de carbono
X um radical zulrOxido ou sulfonil,
0
X é um anion •
V é a valincia do

.4274NDICACDZI

orN1

R

/."
'
V Si ,) *1
x. eque4.erm ,r,ly4r.t.tea a, prioridade do eorr•spon..
imion

dente pedida depositado na Repartição de'PatenteS dos Estás

DIÁRIO OFICIAL ' (Seção III)

Quartá4eira 30
doa Unidos

da_America, em 6 de

egOsto de'1962

Setembro de 1970 2449

sob o no

.."

214 .8314 .
Ponto n o 1-do total de 6 'pontos apresentados...

í
.-TÊRMO 2 2 144.834,de -21 de novembro dá 1962 Requerente: GESELLSCHAFT FUR TECHNISCHEN FORTSCHRITT-M:B.H.-AIe4anhaPrivilegio de Invençeo: "DISPOSITIVO PARA Á FABRICAÇÃO CONTÍNUA DE PECAS
PERFILADAS EM MOLDES 'DE VULCANIZAÇÃO"'
REIVINDICACMES

, 1- Dirpositivo para a fabricaçeo continua de peças perfiladas ' em
.-moldee de vulcanizção, Aaracterizada "Pelofato de que um suporte essen-" cialmente circular apresenta, na sua região circunferencial, , várias chapas de montagem para abrangerem os moldes de vulcanização, e . se acha con
jugado com nela prensa, em que o !suporte se acha giràvelmente montado' de
ao'
• tal forma que'cada molde chegue, 4urante a giração -do porta-moldes,
' alcance do curso do embolo de compressão: •
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, depo
- nitAdo na Ri,Partição de Patentes da Alemanha em le de dezembro de 1961.
sob ne V 21.755 X/398.2.
Ponto n2 1 do total de 1? pontos%apresentadoe..

contendo pelo ' menos 6 átonos-de carbono, com uma azida alcalina, de pll
• - • v- .
.
ferencia uma azida de sedio.
A requerente reivindica as prioridades dos correápondentes pedidos
depositados na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America, e4
12-de.fevereiro de 1,64 a 26- de . dezembre de 1962, sob n 2 s 172815 e ...
.
247878, respectivamente.
,-Ponto n2 1 do total de 14 pontos apresentado!.
•
,TERMO.EN 147.057 de 18 de fevereiro de 1963
Requerente: PPG INDURTRIMS,'InC. - E.U.A.
Privileg11.1e InVetição: °MáTono E APARELHO PÁRA FAZER UNIDADES VITRIFIo'
TADAS M#LTIPLAS"
REIVINDICACUS

1-! Um metódo de contatar e suportar um artigo rígido, particularmente uma chapa de vidro superior a ser soldada , a uma chapade'vidr!
terior para formar uma unidade' vitrificada ralltipla¡ que compreende coa
tatar a , chapa de ..vidro ' superior com, uma mesa de ' vácuo e-aplicando7se um
rácuo à dita mesa, caracterizado por suportar dita mesa de vácuo com 2,
ta segunda mesa de vácUo à qual e aplicado um vácuo, pelo que a primeira
lesa de vácuo poderá ser intercambiada cOm uma outra mesa de diferente
tamanho.
-)
A'requerents reivindica a prioridade do pedidocorrespondente dopa
sitadoza Repaàição de Patentes dos Estados Unidos da America, em 28 .
de ievereíro de 1962, sob 115 176.249.
-Ponto n2 1 do totai de5 pontos apreseutadoe.

Tt/RMO-Na 147.451F

de

7.de março.de.3963./

Requerente: TBE BRITISH PETROLEgM comp.bár y MIM= INGLATE2
BA

de InVenç'ío: PROCESSO Dá HIDROOENAÇãO ge
>tvind1 c e..9;g e s i- .

1 - um proce3â1) de hidrogenaç;o caracterizado por co:11.. •
preender as etapas dei,por um material de partIdA consistia
de arome0.cos e mono-olefinas e
.
.
' u f a menor-proporRo de.consttnintes formadores de gosa
.
em temperatura elevada e na presençaftellidrogenio,-em som-.
do do u l a maior

pojorçcm

tacto com um catalisedOr suportedode niquel que sob as con
Xevereiro de 1963
T2RMO Re 146.829 de 08
-Requerente: HERCUIES POWDER CONPANY
Privilegio de Invenção:' "PROCESSO 'PARA FAZER UM AZIBO-FORMIATO 2 'PARA
= EFETUAR A LIGAÇÃO TRANSVERSA OU CRUZAMENTO DE
.
LIGAÇÃO DE POLÍMEROS COM AUXfLIO DO MESMO"
.

'1- Processo para fazer umazido-formiato tendo um ponto , de ebulição de pelo menos 100 12 0 ece uMe'pi-essa&de r 7b- ei te' me-icUric'eÀendd'a
-+
fOrmUla geral
!A,..t. .1! ' 1.1 C:Ó)" xà't t(3. -__;2 t.0:,n '::'
''
O

Si :

-,

''

0 i'0)¡;.rt"W TI,LJ

----;
R CCN3 "
*'
.
11 Á
x.'Y ue1-no =--oN Ji.lnelJÁv
.. "
em que x ‘ pelo menos 1, e llí um radical .arganica inerte p. reações de
. Cruzamento de 1igaçOer4cili'á'ctariiÃO:' WE?11 , .'ElW liV2 Itiái o-fdrmiato, 1
eb 041$1âqea an•nba j leo g en oblbeq on445
-

forma-elementar, modo, pelo qual pelo menos uma 'substancial/
ProporçU dos constituintes formadores de.:goma ; dettruIdai
pôr o produto assfneáltielo¡rou u6 ,1 fraçZo -domesmoy e hidr2

-REIVIADIOACPES

/

dIçSes operatSn'ss conter Wa maior proporçZo do nIquel- em - •

ganho em cOntacto-cOM'ui catalisador de hidrogeneçU em. - tem_
- . peratura elevada,'meio:pelo qual uma'substanciSt'propOiçtol : dos-mono-olefinas'ao conVertIdaS --em'parafinaái e recuperar .

os_ aromlicos.?
A requerente xeivindiCeprioridade do correspon
denbelpititídodepõeitadonalbUe r' tiCZodeWentes'dí Ingla,15.44.t1Pi.t2:311M p09.WIj 0.4t44 .0É.5~144~.f;'

2450
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)

c:e
_

•2,

terra,

7

l':a tubular, composta a partir de um trecho transversal em II, consti-

de marco de 1962, s* 110 8.773./

tuLate do,espaldar da cadeira, que se continua, pelos extremos, segun-

Po :Ito n0 1 do total de 11 pon:-,us aoresenta.,
TÉRX0 N* 147.806 de 21 ?e aarço de llf:
Requer:ente: 'APRECIAI, CREMICAL INDJSTRInt LIMInD - Inglaterra Privil:gio is Inven4o: "PROCUSO PARA A PrI. ,ARIÇLO DS NG7(18
DE NlPTALENO 2011 O il7E,WtE)I0 DR YáláRILIJ
POLIMÉRICCS"

da deis t-tchos paralelos e laterois taabát em U, oca o menor afasta
minto ar.,ri os selos remos igual it 1161ma profundidade debejada para os
dopraus da escada, ditos trechos 'laterais sendo interligados por dois/
dograus horizcntais fixos, que ecnstitulao o quarto e o terceiro da
escada, e ainda providos do travessas laterais extremas, conjunto Isto:
co-iportando ainda requenos calçcs de apóio, aos nivele de tapo do es -

1-• Um processo para a preparaçZo de novos ccmpostos de ntftaleno
de fórmula estrutural:
R1
••••
1

pildar, • de bcoe dos trechos lateryis em U, e a arent' lIo incluindo /
ainda dois qudros latorais e paralelos, triangularas ou trapezoidais,
articulados acs extremos livres des trechos laterais em U acima meu cionalos, caracisrizadns pelo fato de es ditos quadros serem interli galos por dois deraus , sendo um fixo • horizontal, que formarei
e
primeiro degrau da escada, • o outro, constituinte do segundo degrau

em que R e N i repreeen am, cada um ia : • nán de hidtngónio ou um gru:o
aicoxi, aralcoxi, ariloxi, ciclo-alqutio: ,.. ou acuou, não aaie do q44
um cales rapresentando um átomo de hidrog:nio; A representa uu :L:0.20 de
hitrogInto ou um grupo CE, onde B representa um mitomo de hidroginio ou
um ío.omo de clóro; • I e I representam, cada um, um itomo de halog:neo
ou um grupo asino, amino substituído, hidrozi, aicoxi, ariloxi, manca
to ou mercapto substituído, caracterleade .;.:rque um halogeneto clantirl
co ou una 2:4:6-tri-halogeno-pirimidina reagida, em proporçias aproxtmadamente equimoleculares, com um naftaleno levando •ubotitdintee
cozi, aralcoxl, ariloxi.ou cicio-alquiloxi em uma ou ambas ai po3i-7te
1 • 3, em presença de um catalizador do tipo de Priedel-Crafts.
A requerente reiv:ndt-a a priolidele ,2 correspondente podido depositado na RepartI4o de Patentsa da Inglnterra, em 22 de jerço do ..
1962, aob n* 11.031 • completo em U. de março de 1963.
Ponto n 9 1 do total de 16 pontoe apresentador.

dt escada, senio articolado por uma das extremidades, • tendo a outra/
provida de cada lado, de pequeno prolongarento recurvado, com pino latoral e ehtmito, ditos quadros sendo tamb: 'm dotados de calços de apclo
/1111

suas

toses./
Pcao r

p 1 do total da 6 pontos apresentaAos./

2

TÉRMO R* 150.297 As L de julho de 1963.1
Raquerentes El/ARO N&WAMURA • SIO PAULO

f

Privil:gto de InvengIot NOVO SI.STEgA IMPRELIO PARA MONTAGEM DE LATOLIIS.

jolvialicaeotle!

1 - Novo sitema /apresso para anntagem da layouts, saraste-

risado pelo fato de consistir de uma falha transparente, dotada de Iapressos coloridos de letras, rnimeros e motivos ornamentais quaisquer
sendo que a face inferior da mesma se apresenta dotada de um adesivo /
sIco, o qual permite a aplicaçlo da falhe is:pressa ou seus.recortss
no estudo da montagem por simples pressío deslisants./
Ponto n* 1 do total de 3 pontos apresentados./
20

FIG. 1
AA A'A
a
o c o c

A
C

e • e

TÉRAO N0 150.976 de 22 . de julho de 1963./ •

e

Requerente: RALCON INTERNATIONAL, INC.

e e

e
o D

D D

•

e
•

•

•

4

e

e

E

PARA PRODUZIR PRODUTOS DE OXIDAÇIO Dg HIERCCÁRBbhrb •

lithetn4lcijess-

1

Processo para hidrolisar Oe ' produtol'de reaçgo formados
pila •xldaçIo por. oxig:mio molecular de ta hidrOcirboneto em presença
de um composto de boro que beja . capaz de . i. eágír'clOa ilcool formados dm
rente a rfaçioí . caracterisatj pCf. 'icsipainder o contacto do uma mistura
•

TÉRMO Y i 130.810 d. 16 do julhO'de 1963./ -Deqae!tatet 'ALTAIR *FERRAZ JUNWEIRA: a MINAS GERAIS a.

Priri14iÇo 4 Invongin APERFEIÇOAMENTOS ré( CADEIRAS- ESCADAS./

:áluzia.sacatit-°•'•
1 • Aparfoiçoametos ia cadeiral-escadas, do tipo qui com gems:o, feita Inteiramente me **tratara met;
premido laleielmnts uma arr..
.•
• •

;

E.LIÂ. "0"-

Priv11;gio de InvengIo: PROCESSO PARA NIDWOLISAR 'OS PROIUTOS DE REAÇÁO
poentes PELA ouraçie POR OXIGÉNIO WOLECUlAR . DE (111i HIDROCARBONETO

•

...0 .

1

coapreeadando'ditos produtos manos
WrimiLS'i''peld
, c;rea de 20%, /
• .
pfr peso, de-um hidrocarbonetorcoa'um melo 'da hidrolise
aquoso./
Puito L* 1 do total de 12 pontoe apresente/4os./
4,

•.

• • •••

1. • •

••

Quarta-feira 30
, T2R1O

NS'

ut pumu vriIL

ceçaa

Setevribro de 1970 2451'•

155.999,de 10 de'janeiro.de,1964./

, ReqUerentet'AkTIESELSNABET BURMEISTER&MAIN/SXASKINOO S KIBSBYGGEEY a
DINAMARCA =
-"
Privilegio de Invenglios APERFEIÇOAMENTOS EM, E RELATIVOS A, UM DISPOSI
TIPO DE CONTROLE PARA INSTALAOES . DE MOTORES MARITIMOS,Aus
AEK UMA PLURALIDADE DE MOTORES DE COMBUSTIO INTERNA a
•

QUAIS ABR45.

0.~
~11141111~

NevrogrNwaNkuMntrawroweeawcanno4 1111!

.10

RetVindiCaO'eSse
.
.

'1 e Aperfeiçoamentos em um dispositivo .de contrOle para int
,
talaçU de motores marítimos que . compreendem uma pluralidade de MOtorm
de,combuSao iterna, - cadi Um dos quais ligado, por via de uma embrea..
gem desacoplevel, a to eixo de entrada de uma engrenagem comum-, o' ele
mo de salda da qual aciona uma bÁlice sendo que o dito dispositivo com
preende um membro seletor, destinado a tornar °Perante e inoperante
. ,
.__respectivamente om ou mais dos motores que integrani a instalagU,
em particular a tototalf.dada . .delei, caracterizados pelo rato da hellca
terpes ajutisvais/":pelo !ato do dispositivo compreender um membro, de
„ " •
manobra parkftjustar a potencia de salda do conjunto, cujo membro de -/
manobra esta ligado ae entradas de todos os motores no re gulador, por/

ORmo N* , 158.3)84-. 10 de abril d* 1964.1

RequerentévEL CARIiE•ERGESUARIA i_comtaúo- algema
•LTDA, 41 810 PÁULO

In*ençío; ÁPERFEIÇOiMERTD8 2K màlarep PAR&
.aquiDos

meio da umi, transmissZo varieval, cuja relaçU de engrenaiens e deter-',
minada pela posiqZo do membro seletor./
"
dépositanti reivindica a prioridade do cOrrespondente
pedido depositado na MapartiçZo da ?atentas da Dinamarca, em 11 de.janel:
ro de 1963,soloo niimero 135/63.I -

1.eivtudieactSest-1 - . Registro para llquidos * earactirizado por ser ,/
constituldo de tr;s partes principais; corpo tubular fixo *
\ dentro do quais. aloja corpo oillndrico morte'', e ume tem.
,•pa superior./

,Pontoms 1-do total de 12 pontos apresantadims.
n•

_
• TtRMO Ns 157.952 de 30- cie março'dp'.964.f
Requerente: TRASTEO SOCZEDADE TECNIdA DE TRANSPORTADORES INDUSTRIAIS/.
LTDA = SIO PAULO =, •

.1/

•

Privilegio de- Invenção- UM'DISPOSITIVO DESPI1DCR. RSOULLVEL
MENTO AUTOMÁTICO OU NAWAL
. . PARA'CORREIAS . TRANSPORTADORAS e
,feiVindlOa092.1"

dispositivo-deaviador regul:vel vele adoesmcnto.auto
m4tico,ou manual para_correlastransportadoras.caraCtarizado por ume./..:T,
armaçZo montada em.fOrmi.de:pav4alatt,:pu,.:poute...s4re,correis,ranapor
41sposta

. cluo

transurge2daernyA

zum plaWlevemente

a . esta; armn5o esta ' que'voresentãi:

.oblf-

e.longitu

dinal na qual . correm em,,ume, rosca. sprahria~ bandeljm:yertical, .cuja/,
. margem . infarior fice-quase encos_tada face,superior da correia traha.
poradora , sendo a-rosca-sem risa aelonada • por um.pequeno.mo-torrredutor.

•

•.rtE01,3 -se

159:315' . d* 20'- do Maio' d11964

•_Requerentes SEWAYDER SROTERS/ INC.'Privitgio &e

Imeeet:!mn1'c2s3e3.lerClo'lã.RoxasN,

oU ainda, por um redão'Aqà°2.'e,Iffn4.4.4Pg..in.140.9US4Mas

13IVINaVVAZ .
ek:-.

,parte inferior do dispogtly&Lpesuleolç.i4yeicalmente.?da,5armsi,ieoa:pm.. , vista uma placal,g,.sPngsng.q:51,,U,kiWEJISlidlNláti,92rrilí,Anollado
oposto , daquele esi que opera a,bandeiái . iii a-aisitt,..qul -floa-com s
0.t.s!ci
'margem 'interior qUaSe #àifiSttliaAileta,g2gtrnt.CAng!Indq:íder,,g11.tepa
para evitar a .qoxs3s do maaterlsa quandá ;ste blovaadojia ban¡elja./
oh
eo.nrg,,“ at
Ponto n g 1:do total da 2 pontos apresantadoe./.
•

elf

• ,

• 34pfkklIRA

ç1à•

• -

novo astoja de bagagem da-,aspecis;.inClUindo.primeire,a-..
41
o ,i',
- .•'
gundo anvortririoa,c;neavos postos ,doe quais, cada. osa7apresentando
,
"
, •
"
parada superior, Inas T,rede 'inferior, paredes /..,z~NArel,,X e ria parede
Um

iaral, estando eaaesonvoltorios'providos da bOries opostaa , saguras a
- V.,?eSiIÇ ot,J- O. .,taks.Oée-am-,...tebae
ãojto*.q.,t*t10414)...71
meios-borda'interadartados formando uMa' armaçao tom dobradiças cOnectaa
.à.dess. .s7a4,s4- g e ee ,s .. fnaszeat.3-al Là./ .olassiss ?wm 4.i4Norat.lip;s1,
lo um ao outro os -citados
elas-borda nepars'travadores f-ote 'inferior,

2452 Quarta,letra

110neotendo soltivelmont•

DIARIO OFICIAL (Seção lu)

UM

ao outro os referidos meios-borda na parte

imperfor, apresentando a referida mala para bagagem superiormente uma
alça, caracterizada pelo fato de que um primeiro meio-borda para o cita

do primeiro savolt-Orlo inclul uma tira avançando centralmente ao longo
da borda da parado' superior de um dos envoltórios • constituindo essa
tira o' principal membro portant' de carga, apresentando a citada tira
recessos para resebimento dos rsferidos travadores e uma po--31çio para
afixa; g o dantencionada alça, com uma porç g ode ni -aguado maio-borda pa

Setembro de 19/U

ais poriodiéamsnte recorrentes; um arranJo . de ajustada* da polariza ne
ç go iestre do olnescoplo, caracterizado por um dispositivo de amplifia
caço de pulzaçSes tendo um eletrodo de entrada acoplado 1 dita fonte,
• um eletr:do de salda a-oplado 1 dita carga comum; e mica associado*
com o dito disrositivo amplificador das pulzaç g mo para fazer variar a
amplitude das pulfações de salda do mesmo dezeuvolvidas atravis do dit
a-za comum, desse modo estabelecendo o nivel da polarizaç g o entre os/
:atodos e as

SUAS

respectivas grades de conidule do cinescopio./

sa o citado segundo envoltório disposta lateralmente ao lonjo da refard,

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedi

da tira, com o que os citados inalados maios-borda • o restante dos moa

lo derosiiLdo na Repartiç g o da Paten,..!s dos Estados Unidos da Amárica/

eionados primeires meios-borda sio materialmente mais escreitozruala um,
do que a roderlda tira.

1. de junho de 19:53, sob n o 285.380.1
Fonto . nO 1 do total de 4 pon t.os apresentados./

Reivindica I prioridade do corrospondente pedido, dep.Isitt.do /
na Repartiçio da Patentes dos EstLdon Unidos da Amfrica do Norte, em 20
de junho de 1963, sob o n o 189.188.
IPonto n o 1 do total da 11 pontos aPresa,'ados.

.f12•
UM() tN ° 1 59.371 de 22 de Maio de 1964
;
Sequerentm ROSInDO SYLVIO BuNACCOESI. - GUAUPARA.

. !MO M o 15v.'. t95 de 27 cie ?Lio de 1964

Priallágio de Invençio: "APiRFEIv0AM211£06 EM RRIINUBDD WEJRCI
bpIVINDICACCS,r,

I ! . "Aport"Içoamentos ei brin.luedos 1,onoros 4 , caracterizado por PRI
OUir LAA peça rbtaigular na parte superior e tendo a forma triangular /
ma um doa lados coa um orifício para passagem de ar • tendo no outro la
do ua Corte onde se encaixa um tubo cilíndrico contando em sou Interior •

:.equerente: Jt1.10 112JIMAN.

Rio Grande do Sul

?rivilágio de 'aren g o* P APARLÃO PARA PUBLICIDADE ER YEtCULO34
ALMILICACOF4
1 -

4mr:lho pata publicidade em veículos caracterizado por compra

nd .,r uma caixa de seçio reta triangular, com dois pairais treaellícidok,
.ortando maneios ou 'legendas iluminada internamente.
Ponto n o do total de 5 pontos apresentados.

um oabo coe c.a an.d. numa oxtrenidade e uma válvula do outro.
Pont," ré 1 do total de 3 ponto apredentaios.

II I/ //
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/Mivindicaçõest..

I Um receptor de televiso em cores incidindo um cinrscá-

.
pio em .I ciires com canh ges ' multiplos cada um destes Incluin.lo um catodo/
.

esporeio •

UMM

primeira grade de controle, um amn'ificaior de luminosi

dada aplicanno uma °soluçá.° de sinal de luminosidade c.meum a cada um/
dos ditos catodos, e uma quantidade de amplificadores de slí.als de diferença de cores, cada amplificador tendo eletrodos de entrada e aplidando rm esCitaç go respectivamente difererte de • inal de diferença Cie
Caros owe reipettivamente diferenta das ditas primeiras grade:. de /
•ontróle do einescóplo, e todos os Aitos.amplificaiJrcr. de tirai de.di
remoa de cOres compartilhando una carga comam; uma ftr.te da 1.41ra -

TERMO NO 159.909 de 11 de Junho de 1964,/

Requezente: THOKAS bOOGAN * SIO MIA *
Privil;gio de

Irivenqiko:

APERFEIçOAMENIOS EK REGISTROS *
Re1tindicag5eat-

1 - iperfei,:pamentos sm registros, do tipo que uum
provendo um corpo externo substancialmente cilíndrico, provl
do internamente de,uaa - aba transversal anelar, intercalada!
.2 pa~m de agua ',,evre41611te de uma derivasIZo lateral tu

•
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Oular ae entradas para outra e oposta de saida, .dito corpO/'-'
sendo dotado 'de uma tampa 'rosqueada, atravessada por baste/
centra], longitudinal, com volante extremo e'externo , de co
, .
.• .
mando, caracterizados por compreenderem
inicialmente uma pe
,
ça tronca cônica de pequena altura, que se continuas pela-/
periferia, segundo um curto prolongamento ou aba cilindrica:,
rosqueada, aplicada no Interior da aba anelar do corpo extet
110, peça esta , dota-da de' uma Serie de abertúras t diapostas /.
-em 'alinhamento -circuiar intermedi;rio, bem como formando, /
.central e extremamente um . prolongamento,.tubular oposta,que
,4'provido'de um pequeno oiltIc iilat,àaliecalizador da um
.parafuso radial./
l'onto n o ./

6GL-total

de 3 pentos,spresentados/.:

•

;TERMO NO462.2 as 11 de setembro de 1964.,,
Requerentes'AMADOR DIAi GARCIA -À àXO PAULO a
Privilágib ' de Invenção: NOVO TIPO DE PRENDEDOR DE,CORTINAR*
-

P OUTROS
•ReivindicaQ5ess..

1 - Novo tipo' de preehdedor de cortinas e outros, ca.
:
racterizado por se formar , de uma peça: aGnica, rematada na
parte superior poriam grampo virado para baixo, e deliMi'cci.
:bartura,tambám'cSniea á com um rasgo longitudinal l'-peOt em*.
ta quase encaixa perfeitamente 'no . ,referido .-cone prendendo/
entre essas,peças _Á cortinasa ser devenaaraaa peio grampo
aplicado 'em argolas ou fio`ettendido comuns:/

Ponto hQ 1-do-total de 2 Pontos apresentados./

Thmo NQ 160.60 de

3 -dc julho de 1964./

Pequerente: ST. REIS PAPER COMPANY =E:U.A:
. - Privilegio de InvengZog SACOS PLÁSTICOS COM VALVULÁS PROCESSO PARA
• PROEUÇIO D03,MESMOS.x

-

Agiviadiaucal
,
1 - Um saco pl4stico com valvulatujás Paredes sao roma das de um material em fôlha , feito de uma resina termopltistica,.catacte
rizado . por incluir: uma junça. olateral em sobreposiçZo das bordas das/
abas da folha, uma abertura de vávulà entre as . ditas 'abas -

lateral do saco, uma luva de,velNiula :tendo sUperfícieí anterior e 'por- •
• 4erlor Unidas e • projetunio-se da abertura_da . váslila para o interior /
,
•
.
.
• ido saco, cuja ' luva e uma folhe essenclalemtne retangular de um materi-.•
al flexível eMv'folha feitO•de gia-resina ierme:Pl'a' stica dobrada uma ve2
7 .
• j 4Obre si...mesma,nada,una das, superfícies externas da qual unem-se ?:
abertura da velvula . por meio do um cord;,Wextrusado ' feito de

uma

resi-T:

. na flexível termopl4stica compatível tom g resina termOplalstica
da.
•
'„ • ••
"; •
•
qual 4 feita a ' folha da qual o saco e formado, um coroa° da qual
unindo
tambem as abas da junçZo lateral do , Saco', e um arranjo de fechamento /
• .
, final unindo entre si as bordas superioras da luva ' dá válvula:e,as
„
' bordas.contermigas das paredes do saco./. .
A requerente reiVindica.a prioridade do correePondente pedi
, • ,t.. • ' , •
ao 'depositado na RepariqZo-de Patentes nos ra tados, Unidos da America/
eia'5 de
ode .19S3' Sti2'nQ 2' 93:ao5— ém 19 de Junho de 1964, sob o./

Ç3Ey
;.?(41t.9.:51.9-tola:4.InggaPr9sorlados.

:TERMO 11-162,07 Ãe lá de seteMbro de 'i961
Requerente: BRUCE MORADO SUTTON . -GUANABARA
Privilegio de Invenç go"DISPOSITIVO INTERRUPTOR APLICÁVEL
A VEfCULOS RARA pINALIZAÇCR"
REIVINDICAÇOES'

-DISPUS1TIVUSINTERRUPTáR 'APLiéAVEL'A VEfOLOS • PARA .

•SilgALUAÇOES,-eurz:cte r" 1Sade l Pelo.fato do dispositivo
constituido 7.1'r um interruptor de ebluna.on.éiratOriolceM
: seis terminais e ligado a_uma limpada pilOto; instalado m
em orna carcassa de formatquadrangular owcilindricó,clue
ligado
ihstaradc -sob.6,- painel , do.Veiculoe
,
. ao sistema
.,de tinalizaçáa eietrca-PXistente, -, transformando o sinal,/
zador'de direçàoem dispositivo de'alertainteraitenteem..

traseiras, .
panforme.fol substancialmente descrito e

conjunção com-tOdas as4anternas,:dianteira
,do velculo; 1;

representado no relat grio e,:desenhos.anexos.;
Unicg ponto.apesentadO

0 •4 2';'`
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011111uva*.

produsidOs *atro os discos • enchidos com o agente aglutina
dor terem o comprimento desejado.
requerente reivindica de acordo a prioridade do ou
respondente pedido depositado na . Repartiqio da Patentes na
Holanda, em 31 de dezembro de 1963, sob n s 302.797.
Pontn ns 1 do total de 13 pontos apresentados,

1

.2"-esy,

TERMO X II 165:672 de 8 de Dezembro de 196h
Requerente: I.V. PEILIPS , GLOEILAMPENWRIEWEN Auálu
trevi1;g10 de Invenqie .APENFEIÇO£KENTOS EM OU RELATIVOS A.
PROCESSOS DE FABRIC4i0 DE SUPORTES CIUNDRICOS DE ?MIOU
MENTO ROTATIVO E PROVIDOS EM SUA PERIFERIA DE UM CONXUNTO

TEMO . te2 169.733 de 19 de aalo de 196ÇRoquerentet CIF£RAL COMERCIO E INDóSIRIA 6/A. - 0UANAZARA.
Privillo de Invenvl'ot "PROCESSO DE RENOTA010 DE AR Ui APARELHOS SANI-

DE COMPONENTES DE CIRC1TITO DE Canta 211 GPAVAIO E aullooR
çxo )4Aotrein,

TÁRIOS ADAPTADOS NA CARROÇARIA DR VEÍCULOS NM
TORIZADOS".

SENDO CADA COMPONENTE PROVIDO DE ENTRE/PERRO

ERETIVO, BEM COMO A SUPORTES FABRICADOS POR ESTES PROCESSOS
REIVINDICAM/S.

1 - Aperfeiçoamentoa em ou relativas a processos de fa

leaparaçUt
1 - *Processo ao renovaçio de ar em aparelhos sanitirlos adaptados
na carroçaria de veiculos motorizados", caracterizado pelo fato do nag

nricação de suporte. cilíndricos de funcionamento rotativo

ter sempre renovado o ar viciado do coletivo, ji quo sal do gabinete og
nitario 'traves da sueçio do prOprio motor, levado por tubo colocado met

• providos em sua pintaria de um conjunto de componentis

'baixo do chassis, processo ;silo que m; mantido pornanenteettate.

da Circuito, formando cada qual uma etbega coo entreforro a.
fotivo para aparelhos 44# zraYa 9 U , " Pmihn" */ °11 aP'"'"
to de gravaçUe sare ua portador provido ou constituldo

Ponto n o 1 do total de 2 pontos aPreeantados.

FIGA

por Material magnétisevel, suporte isté •apecialmente aplicível ou gravaçâo • rimproduç go dé ninais de *ídolo e ne qual
os ditos entriferros efetivos sio uniformomente .distribuídos, com alto grau de procisio, em terno da periferia do su
porte • sio dispostos paralelamenta
rota9Ro

•atro

vi • ao eixo do -

do suporte, caracterizados pelo fato de ser dispos-

to ui conjunto de discos Chatos circularia da dl:metros

Cm

tomento iguais • faltos do material ferromagnítico otídic•-.

iintorizado, de modo que SUA' ?metal& fies,* em contato unas
coa as outr as, d& tal !arteira que se estrutura maa pilha *A
uivei, ficando os centros do todos os discos exteriores ai
tusios em un círculo, cujo cetro rkpOUfa 'abro • fixo d* ri
taçiv. do suporto, apeai • que o; colocado am nauta aglutina-

TIMO Me 168.824

4*

23 de fevereiro de 1965

Requerente; PUSTICOS VSYKA LTDA. ismdsrart E

COMÊNCIO

$ILO PAULO
Modelo Industrial: "NOVO ' i ORIGINACMODELO DE BONECO

dor, Com a característica do ter aproximadamento a mesma rl

EINTATIVO .DE GUERREIRO trioro.

alst;ncia ao desgaste • a mesma capacidUe do usinaeim que

WINDIWOIS

• t.Lteria/ dom discos, como, Por aaea,4.4o vidro ou o ver.
ais, entre os disco, a, finmloamte, o diimetro do suporte t

•

resultante rulusido por . usinagia a um_valor tal que pelo
....

Medo: hs linhas do contato entra cal, do'.41 discor vi-inhos,
• ,...
—- .on e
y paralelsti, lio eixo dlo rotaçio, sio ramovides, conti,.
/
..
í è ',,
• ,
r'
tlarta4 ~me *tercei° de usinigem.v.o que os •ntraforl.s

1 - ilowd

•

I ORIGINAL MODELO 'DE BONECO REPRESENTATIVO

DE OUERREIRO xINUIO,'que 'sé ceVriCterfii.-*Z-iãcialmente por /
ser constiüddo\por'unigjrreirorffim posiciolde combato empa
nhando um arcq (i)'ietezado a 'llaa um cocair/ (2) de penas, uma
bolsa para flamas (3) nem-costan-Ulla calça (4) com enfoi -

tes laterais (5) e tanga

(6)

una faca (9), mocacins (7) &-/
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TERMO 244 .166.402 . ,de
poiando-se todo o conjunto s g bre uma base

(8) que . poderá

25 de janeiro de 196

- Requerente: 'AETIEBOLAGET1WYW

SUÉCIA -

/
Privilágio de Invenção "P.

ser dispensada.
.Ponto n5 1 do total de 2 pontos apresentados.

cEsso PARA A DIGESTXO'CONTINUA

-DA CELULOSE : E DIGESTOR ADAPTADO PARA it,,REALI
ZAÇÃO "DO PROCESSO".
_
-REISINDICAMES
UM processo ar a digextãO de celulose, no qual
o material celulOikco fibroso á introduzido continuamente
.._em uma extremidade de Um-digestor cliindrico longitudinal
e 4 alimentado ' jUntamente com uma solução de digestão,tal
'
__
'.
•como uMa - solução,de sulfato, na-Aireção longitudinal dó
.
.
_
. , :digestor, passando atrav4s de unia zonade digestão e, poA

TtRMO N5 ,176.180,de 4 de
' -:junho :da . . 1965
. Requerente: SAUNDERS-VALVE COMPANY LIMITEb = INGLÁTERRA
Privilágio de Invenção: I4 MEIOS PARA A VEDAÇÃO DE FUSOS"
REIVINDICAÇUS

• - esto e realizada' dm dois
, estágios com a mesma'solução
de digestão mas: em temperatura diferentes, _a temperatura'
.do ' Ultimo estágio sendo reduzida-relatiVamente a temperatura do primeiro estagio..

1 . Uma vedação para vedar a uma caixa um riso que
gira intermitentemente 'em 'pequeno ;ngulo, ccracterizsda por
•compreender uma bucha conica de nhionouptfe reforçada' por..
.•
'•
um enchimento, que constitui um bom ajuste funcional sObre/
A

sivelmente, de uma zona de lavagem, e e-descarregado péla
'
outra - extremidade do ii g estori,caranterizado pOÉque , „
a dj.

A .requerenteT reivindica de acOrdo
de .
. a.,prioridade'
„ Correspondente pedido 'depositado na Repartição de Paten:

tes da Suácfa,. em 25 de 'janeiro

2964, sob n 5 . 940

Ponto n 5 .1 do total de 8 pontos apresentados,

o fuso,- um flange integral cem 'a extremidade de diaMetro-./.
.
maior. , do cone, que. é Vedado 21 ' Caixa: 'k_
qual
há
da
.
ser
1
.
r
dado,
. •,
,
•
um com Pressor - tendo . uia p erfUraão
conica que se adapta ./
bucha; e ' meios 'elásticos que empurram' o: Compressor
a conta.
- .
mais apertado 'com a bucha..

f

/7

A requerente reivindica a -priorfríade 'do . corresPon..aente:pe dido . depositado.na Repartição ' dei
Patentes da Inglá- terra, em 5 , de junho 'de 1964,sob n 5
23.471/64.
- Ponto n5 '1 do total de 11 p ontos ap
,
resentados.-

_

2.9
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TERMO' N o 170.929 de 1 de julho de ,1965
Requerentes COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE

FRANÇA

Privilegio de XR7tOçãos °SUPORTE PARA CARTUCHO DE CO.MBUSTíVEL NUCLEAR"

REIVINDICACOES
11 - Suporte para cartucho do combustível/Ia:olear constituido ,por

1

•

,

a peça metálica em forma 'de astrála-com vários braços laterais, colo
cadaJ na parte tO'erig : de uma camisa anular que envolve O cartucho e
'tendo uma parte central sabre a qual descança o cartucho ao passo que!
-Nas extremidades dos braios laterais•ficam em contato com a camisa, ca,
,racterizado pelo fato de (pie as extremidades dos braços laterais foram
tornadas diretamente mlidárias com a camisa por meio da fixação apro'Priada constitnida , por um sistema de parafuso o porca.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado /
\na:Repartição de Patentes da França, em 7 de ,:lho de 1964,- sob o no
•
'PV-980899.
,Ponto no 1 da total de 3 . pontos.apresentndos.

aRMO N '

de 23 de 'Julho de 1965
Requerente: OWENS-ILLINOIS, INC.
- U.S.A.
Privilegio de Invenção: si PROC2CSO E APARÊLHO PARA APLICAR UMA IMAGEM
à SUPERFÍCIE DE UM ARTIGO, MEDIANTE UMA

1.)

q&

NADA DE PARTICULAR DE Pó 0£ IMPRESSI00.
NEIVINDICACCES
1 - Processo para aplicar uma imagem superfície de um artigo,me
liante uma camada de partículas de

IA

de impressão, caracterizado pelo

fato de compreender as etapas de: colocar a . superfície da um artigo em
registro'vertical, espaçado, por baixo de uma tela de estencil dotada
de aberturas determinadoras de imagem; dispeasar descendentemente

Um

fluxo de partículas de pó de impressão, carregadas eletricameinte,sabre
a referida tela é fazer passar o fluxo de partículas carregadas atraver
de tOda a área das aturas de imagem na referida tela; e estabelecer
um campo aletria°, que se estende da referida tela à superfície do rj
ferido artigo, orientado de modo a atrair e guiar eletricamente as pag
ticulas carregadas, que passam ' atraves as aberturas da referida tela,
para áreas da superfície de artigo correspondente às aberturas

deternal

nadaras de imagem da referida tela.
. 'ReivindiCa a prioridade do correspondente pedido depositado /
na Repartição de Patentes dos Estados UnidOs da America do Norte.
TUE° N o

172.-.Z424 et 19

Julho .de 1965
.Requarentes SILO-VAC HOLDINGS (U.K.) LIMITED. - INGLATERRA.
Privilegio de InvençãO: "PR O CESSO'APERFEIÇOADO DE EMBALAGEM OU ACORDICI
de

ONAMENTO, E an RECIPIENTE OU ENV(SLUCRO

em

25 de setembro de 1.964, sob o no,399.138.
Ponto no l do total de 9 pontos apresentados.

PARA

PRODUTOS OU MERCADORIAS".
• REIV1NDICACOES
1 - Um recipiente para produtos ou marcadorias, caracterizado por
compreender] um membro com senão transversal em forma da calha, cuja
abertura ;definida entro um par do beiços paralelos espaçadosvno mín4
lençol ou £61ha flexível e Lapermeável aos gases; e um membro de
'Cunhe, cujo comprimento igual ao da ' calha, sendo que no 'mínimo um dea
'dos membros possue uma resibitheía inerente, e Sendo tais, as dimensões
me

'relativas-da Senão transversal desses membros, que a fOlha, enrolada /
p&.,. menos parcialmente ao redor d) Membro•cnnha, possa ser introduzida
, com ação elástica entre os rebordos ou beiços da calha, a fim de assumir
ma =sua paia posição sob a qual no mínimo um deeses membros sofre uma
deforáação, no sentido de reter e vedar hermeticamente a ilha entre os •
membros em ,q11,...-4w, pue . eaio
i'ricoZ* oda. senso exk.rcidaso,do met
bro deformado.'

-"

1Ponto n o l'iáti - total de 11 Pontos-aPreSentados..

II

1
tookwawmwmãmerweiaomihá.
' -a"
widhmenr.

e

:-TERMO N o , 171.620 de 28. de julho de 1965
Requerente:EUGENE AARON MAGID.,.

Privilegio de Invenção: °PROCESSO! , E,APAR41[0.pARA DECORAÇIO MOLTIPLA
' DE MATERIAL EM F&BA0.
EiVINDICAÇCEs
f
. • •
1 - Processo de decoraço ,de material.lembeilln,,Gargateuizaciolobr
cOmpieencier os seguintesestágios* -..)ro pioeiciaêyost'our4,10 *le.1sapress"ik
•

Wuarta-Teirá
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MoiClado, rotativo em rõlo de esf6rçO, • et'ativo, em relação 'geralmen
te tangenCial; sucessivamente aplicando diferentes materiais de decora
,
ç*Jo ao dito ralo de inpressão, e pasSando á fOlha asar decorada entre
ditas rOloi; peló que dita falha decorada com ditos materiais diferem
tes_de:dacoração, deacCrdo com 'a configuração moldada. do dito ralo de
impressa.
Reivindica a• prioridade do pedido correspondente depositado na
'Repartição de Patentes dos Estados tinidos da AMerica, em 30 deitlho de
• 1964, sob o 11 2-'386.305
Ponto n5 1 d° total de 12 lentos apresentados.,
_ -

:Na ',171.727 de 30 de JUlho - da 1965.
Requerente: :CONTINENTAL, CAN COYVANY,,INC.
,privilegiOdáInvenção: "PROCESSO E APARÊLHO PARA IMPRESSIO,
ELETROSTÁTICA".
REIVINDICACOL. .

1 - UMprocesso para aplicar um revestimento seletivo a Unz substra
to, caracterizado por compreender as etapas de: misturar partículas .coa
dutoras transportadoras com partículas matizadoras, de modo qa as partí.
cuias matizadoras:adiram triboeletricamente ;o partículas trandportado.
.ras; depoditar ditas partículas trawbortadoras a ditas partículas mata
• iadoras Sabre Ura eletrodo base em relaçFo espaçada • do referido substra
"to; e estabeLIcer uai °aipo aletria° no espaço entre o citado eletrodo /
base e o referido Substrato, a fim de mover ditas partículas transporta'
-7. •
"dóras • matizadoras para o citado substrato. •
•

-

Reivindica a prioridade-do correspondente pedido depositado na

na • Repartição de Patentes nos Estados Unidos da America;
RIRMO R a 171.633 de 28 de Julho de . 1965
Requerente: COMMISSARIAT A.7L'ENERGIE , ATOMIQUE. 7 FRANÇA.
:privilegio de Invengoi "a DISPOSITIVO PÁRA TRANSPORTAR CAGAS rapiostu
VAS EM, NO }OIRO, DUAS CÉLITLAS ESTANQUES,4;,.GADAS ENTRE SI".
REIVINDICACOES

aa

30 de

J11,

.1120' de 1964,, sob o na 386182. ,
Ponto na % do'total ' de ' 15. pontos apresentados'.

- 4
-

_1 - Dispositivo para transportar cargas radioativas em no mínimo /

12

duas celulas estanques, ligadasentra'si por no ;mínimo uma paisagem qp
turável de maneira' estanque, e ' compreendendo uma primeira ponte rolante

TLRMO Na 171.728 de 3O de Julho de 1965_
zuL4.A..

dentro de uma das oelulas, , e um carrinho automotor; prOprio para deslo-

Requerente: PHILO° ÇORPORATION.

car-se ao longo de .uma via, suportada pela dita ponte, ás% sentido per,
. _
pendiculár à direção de deslocamento da ponte em gzest go, caracterizado

Privilegio àe Invenç
gá
•,,,,
•
-•"
.

pelo fato de comportar,;outroialm;'...por"tialado, uma segunda ponte rola
-te, disposta. dentro- da begtinda celula; e igualmente suscetível a . roca
*ber, sabre uma via perpendicular ao seu sentido da deslocamento,
o dito
•
-

"

•

"PROCESSO
DE
. ,
•

'LAVAGEM E MÁQUINA,'

REIVINDICACOES.

1 Um processo de lavagem de tecidos, caracterizado por _comprem
- der.os passos' 4E; introduz1 -los p s.e. - (nitro dum tamboi.tendo • um eixo tá
ralmente horizontal, atraves duma regiãode carregamento de dametro

carrinho automotor, ei7par -ontrOrido; um tronco de via fixo,atravessial

nor dogue o tambor o que se estende para dentro do tambor ao longo do

do a 'passagem, obturável aciMa citada, quando desembaraçada, sendo as da:

referido eixo; rolamento dos tecidos no referido tambor por movimentos/

41s pontes dispostas de.Modo tine stiaütvfit 's possam ' ser colocadas ent;'811,

que os fazem inicialmente cair atrasas duma porç go superior do tamborft
fazendo alguns deles se expandir do, tambor para dentro duma porção sun

_

nhamento exato com o'dito trOrié.ofixo, rdá''Sbrte, a tornar' poSi/Vel a i /1
transferencia ljsea'anuçãCder",:aOntInUldidedo'Carrinho entra'U.Maiá.á.
•AFL.tma J“M
te e a outra.
•

Reivindica a prioridadi-daT-Wrfespondenté pedido depositado na
lelaLtow
)-'Repartiad'di'Páterítés'da'França,
em ' 28 de júlho ,de 1964, sob o nP 983.
mN. 3].# 01 4011
ilia4 taiirdei'di‘pdat011 4r8SCAtadOi;'

.iior da região de carregamento, e desvio dos tecidoa de Volta eco tambor
enquanto ;las continuam caindo atraves dOmesmo
•

Reivindica a prioridade do correspondente pedido»

na

Repartição de Patentes dos Estados '•nidoe da America,..m 18...de setembro
de 1984, sob o no 397.447 ' Ponto nP 1 do total de e . pontos apresentados.

:g À`

M"."*.".
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n 111)

postos de dws colunas conautoras presas uma ao lado da outra
por urna tira isolante, estando uma extremidade destas colunas
condutoras unidas por um fio aletria° incandescente que, por
sua vez, está embutido dentro de um material de escorva,ea CA
jo processo estampa-se una tira do material condutor ao longo
de parte do seu comprimento de modo olle ao colunas ficam asseA
tadas aos paras na parte restante da tira, produzindo-se taA
bem a tira isolante • ligando-se os fios incandescentes cotiNA
temente com ai colunas, caracterizado pelo fato de que a tira
de material condutor cortada em pedaços compridos incluindo,
por exemplo, de 500 • 3.000 pares de colunas com as tiras isA
lantes • os arames incandescentes presos nas mesmas, • que cA
da pedaço enrolado em forma de espiral deixando um espaço eA
tre as voltas, sendo práso nestas condiçOes, depois do qie 4 A
k

plicado um material de escorva por processo de imer gi°, na
ma do costuae.

rot

Reivindica a prioridade ao correspondente pedido dapg
sitado na Repartiçio de Patentes da Sucia, sa 5 de agOsto de
1965, sob o ne 9469.
Ponto ne

1

do total no 4 pontos aproeuauauvs.

TEMO PI 171.839 de 5 ' de Agclisto de 1965
Requerentes COMMISSARIC i L'ENERGIZ ITOMWGE. - ',RANÇÁ.

Privilisgio do Invençiot UPERFSIy0AMEXTOS EM PROCESSOS DISPOSITIVC8
PARA DOSAR O RIDROGUI0 DISSanDO . NUM FLUIDO".
REIVINDICAOSS
. 1 -

Aperfeiço a mentos em processos e dispositivos para dosar o 41,

droge. nio dissolvido num fluido, c.racterizadcs pelo fato de we ao pal
par num circuito apropriado uma corrente de fluido a estudar, fluido ;I

se que contÁma,

alia

dO hidroienio dissolvido • dosar, oxiginio disso

Vido sob uma concentraç g o superior i metade daquela do hidroginio, coa
bina-se no referido circuito a totalidade dste hidrog;nio, cpm uma pac
te do referido'oxivnio, notadamantepor s.dosa-se continua.
Rente o oxig:nio dissolvido na referida corrente de fluido respectivameg
TERMO R Q 194.835 de 21 de Novembro de 1967

cima • em baixo do referido circuito, o qse permite determinar a
cada instante, por diferença, • quantidade de oxiiinio qie foi combina.

Requerente: METALIIRGICA E ESTAMPARIA MAU LTDA.- aQ. .

da com o higrog:nio neste circuito e, ea consequ:ncia, a quantidade de

Privil4g io de Inven9ão "BICO ESPALHADO DE XOUA PARA MANGUEI,

te em

bidroginio correspondente, assim como aia concentraçio no fluido ea cá,
ma do circuito.
Reivindica a prioridade do correr p ondento pedido, de p ositado /
na Repartiçio de Patentes da Trança, um 5 de mg g sto de lídk, sob o niuk

•
1 do total de 7 pontos 'apresentados.
e
S
Ponto

ro 984.260.

gIVINDICACCIES

1 - "Bico espalhado' de tigua para mangueira", caracta
riza-se pior o corpo externo apresentar-se na , forma troncÊnj.

t.P.

Modo que na abertura maior ha *friso abel-ar, do qual partem

Ptequerente: NITROGLYCER121 ArXIAMOLAGET. - SUÉCIA.
Privilegio de'Invencio: "PROCESSO PARA FABRICAR O ELI.MeSTO rA

1 SÍVSL'DOS FUSÍVEIS ELÉTRICOS".
j

RÃ".

za com biselamento nas adjacÉncias da abertura inferior, de

TUMO Ne 171.85). *de . 5 de Agros4,o Is 196.5 -

. Itm."";:s
• itEr'Itip_

PAULO,

I:

•

1 - Pror-;:so aPerfeiçOadciliiiieir.fabricC -J:la li lnento ou ci
•
•
s ispes CO!
baça fusivul u.iada nos fueP:reTi - rafil'COS-;* eireMen

seis salte'ncias lon.eitudinais em meia-cans, moldadas em PA
• ,111,1.,
• • /
rede de maior di;tetro, e d106 . 1,A.E1 há piaredeIntermodiaria;
•
;•, s
nos filetespinternos die ntiberi thraior die2tá l peça ,. .está roa
cada

porcar cuja abiem'torma de

s7,11scO,-:p8tJ91

cias em semid.isco,na l boria,te e t.mo dita hea 14-of :aéra'reziiadO 01"1
t j bu1o, com unA extremidade dotada dti MuilalItfadWb d; VOni'snc
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TÈRMO N2 ' .126.883 de - 21 . de' fevereiro 'de . 1961'
-Requerente: -.0EN3CORNING FIBERGLAS'CORPORATION =

tronconicas como que imbricadas, e, na exramidade oposta -

' .privilãgio - de' Invenção: "PROCESSO DE E COMPOS/OES PARA 0./• há caliencias em forma de 'disco eacalhador..

RESUTIMENTO DE FIBRAS DE VIDRO" •

Ponto n21. do total.: ' de 2 powcs apresen tad os .' •

-REIVINDIPACOES.':
1 - rrocessó de 'revestimento de fibras de Vidro com
composiOeS de revestimento que contem anilo, afim de . evi
Ãar o fenômeno 'conhecido

COffii •

"migração" de tais composiçõeef

caracterizado pelo fato de revestir as fibras com uma dis
persão aquosa de 2 a 7 por cento, em 'pãso, de amilose, - en
quanto dita dispersão aquosa se- acha a uma temperatura sun.
.. • ..- •
rior a 49 2 O (1202F) e promover a geleificação do dito revei:
timentó antes do. enfardamento das fibras revestidas em ro

los:
.A.reouerenre reiVinclea a prieridadesdo_Correspon.
dente pedido depositado na Repartição de Patentes dos 'Esta.

_

dos Unidas da: América em / 2 de março de 1960 sob A 2 11.956.'>.
Ponto n 2 1 do. total de , )4. pontos apresentados.
TERMO N2 131.469 de 4. de agOsto de Requerente: ULISSE'SPAGNO

10g".

ITÁLIA ,

Privilegio de InvPnção: "CONTADOR DE GAS A'.SR.CO"

REIVINDICAOES
'' 1 - - Contador de gás a se,. co,caracterizado pelo fato.
de que 'o -Conjunto interno. que constitui, - prOpriamente, mst.
. TERMO

N2

didcr, fica -situado em poSiço 'dá

126.78 de 31 de Janeiro de 1961

maneira 'exta. e fixa, pe. •

là' pOpria reunião das partes . componenteá; . e . pelo' fato de / •

Requer ente

ARTRITE RESINS LIMITED = INGLESA
- •
• .
.
Privilegio de Invenção "PROCESSO : E COMPOSIÇXO . PARA A PRODU-

que -

o respectivo coppo externo realiza, ao mesmo tempo,

.

.

,

.-

- Arequerente
reivindica a pr. ,rioaae ' ao correspon.
•

Para a produção de corpos ou . artigos re'

dente Pedido depositado
Alá Repartição
. dx ?atentes da Itália
.
,
. .
.

fratários, caracterizado por •compreender os estágiós del '1)

em 5 de agOsto ' de' 1960 sob h 7' 1400a. -

formar um po .dmero . inorgélnice tendo uma das Se guintes f

Ponto ,n2 1 do total-de 5 ponteie apresentados.

!

em que . x . pode 'variar.. na f aixa s de O 2- ic O,- pu
'(A)) Ti Cl .(OH)

n'

em que • p -pode . variar na faiXa -de0 ,' 05 a

• ••

•.•

• •C

i,

f5;

à)

mesclar
•

•.

.•,

;.'

,:•

combinar - dite poiÍrneo comum material . refraterio consta-.
À.(

••

-

•

• ••

tindo de Uri: ou mais "oxidos refratários 4:)u um material con
tendo um ou mala desses Oxides ref,rater,ios:3). moldar ou.
t1p.:19ds

,

pliaar a resultante misturacorpos
• para formar-corpos
de .adequada
. t
•.
t-t.i.Lw
.e
tsv
r.f.; .c)!II •
• cj:
configuração: e eventualmente.- ter mo-fixara . mesma
,
L.J2
"
;.
•. A rcquerante reivindicaackdd,com ta -.Prioridade
.
iat•
•
correspondente ,ped,ido. depositado na .Reper tiç'joíd e J'a tentes
.
.
•da Inglaterra._ em, 51. a . debie.tmerglron, dee19,60,:sobPowto

a

ligação
estanque do. canal
dó" distribuidor
corno conduto aue
.
.
- .
,
.
vai ter_ao exterior do contador.
,
_
,

ÇXO DE -CORPOS ' OU. ARTIGOS REFRATARI-03
,
.
REIVINDICUJES.:.
1 = uM 1,J;

•

n C1. 15 do totalliflé 19 pontoe apreteUtãdod;w Mo ^-

•7-

•
re-e
•" e-ir

'

0
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rdievleo e paAlculas minUsculas de um composto de magnesio inag

ORMO No 133.635 de 23 de oUtubro de 1961.1
Requerentes MONTECATINI

à CHIMICA

MINERARIA

J.

l ' SOCIETÁ

GENERALE PER LIINDUSI!-IA:

ltivel em óleo disperso uniformemente e de forma estável no
dito Oiro diluente, sendo o dito inibidor caracterizado aig

ITÁLIA =

Privii:gio de Inven4os PROCESSO APERFEIÇOADO PÁRA HALOGE -

NAR COMPOSTOS ORGINICOS QUE SIO PARTICULAN. ,ENTE_INSTIVESS /

da pelo fato de que os diemtros das ditas particulas
p ulas

não ex , e001 . 0,25 micron e de que o teor de magnesio I

MAS CONDIÇDES DE REAÇIO, E MAIS PARTICULARMENTE PER6XIWS /

do dito inibirodr está dentro do alcance de cerca de 4% a /

ORGINICOS '.-

lO% por peso, sendo ainda a dita composição de Oleo combus.
tivel caractellzada

lajaindtcaç5lis-

p elo

fato de que a quantidade do dito /

inibidor suficiente para .dar uma relação magnésio-vanádio
3. • Um processo aperfeiçoado para halogenar comp: s s tos

orgãnicos que

sIo

nas co, I di -

particularmente 1. 11*14,,,,

numa base molar de pelo menos cerca de 2:1.
A reíuerente reivindica a prioridade do correspon..

es de reação e, sais particularmente, perOxidos orgeticos
dente pedido depositado na

R epartição

que serro usados como iniciadores de radicais, earacteaza-

git pelo tato de que a reação de halogenaçio do produto frei

de Patentes dos Esta.'

dos Unidos . da America ' em 20 de dezembro de 1960, sob o 210
77.263..

'o i . realizada em,presença de um composto halogenado parcial
Ponto n o 1 do total de 21 pontos apresentados.
,
.

monte que atua como diluente para o composto fresco que vai
ser;balogenado, por ação de radiações luminosas que atuam /

*mo catalisador./

T ítRMO

N 1356 de 15 de janeiro de 1952

Requerente: MEU, INTERNATIONAL1 RESRARCR MAUSCRAPPIJ N.V.-Holanda+
Priviloigio de Invencio s N AISRPSIÇOAMENTO EM OU RELATIVO A um PROCESSO
PARA Á POLIM2RIZAÇIO DE UM DIENO CONJUGADO'

A requerente reivindica a prioridade do correspon
BitilINDICAarel

dente pedido depositado na %partição de Patentes da

em 27 de

1• Um processo para a polimerizaçao de um dieno conjugado, 00M un
•
catalizador baseado em iltio, em uma temperatara na faixa de Oto

outubro de 1960 sob no 18.530,/

; 'unto ás 1 do total de

7 pontos

apresentados./

100C, em uma atl. ,sfera inerte, caraoterisado porque o catalisador
adicionado essencialmente de modo contínuo a una mistura do aonómetre
e solvente, por um período de tempo, at; que a

p oliaerixaçie

se inicie.

Á requerente reiyinaica a prioridade do correspondente pedido de+
poeitado na Reparticio de Patentes nos Ratados Unidos da leerioa.

•10

de janeiro de 1961, sob ne 82731.
Ponto ne 1 do total de 14 pontos apresentado..

TtaMO Nu 145.948 de 7 de janeiro de

1963

Requerente: METALSALTS CORPORATION * E.U.A.
Privile g io da Invenção: "PROCESSO E COMPOSIÇOá PARA PRO.
TEGER MATERIAIS CONTRA DETERIORAM

POR MICRO0R3ANIgM04
.REITINDiCACDER,
1 . Uma composição microbiocida prOpria para preta
ger materiais contra deterioração por microorganismos, carA
cterizada por compreender de 0,001 até 50% de um composto
obtido pela condensação de ominas secundárias
m=mr

Ar

.

TERMO NO

134.764 de 7

de dezembro de

çdequerentes CONTINEUTAL OIL COMPANY

Privil:glo de

1961

z.u.A.

com octanas •

aldeidos, de qualquer uma das seguintes fOrmulass

X1 8).. 1j3

it

ç2i's

Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS NA PRODUÇXO DEU.

R

MA COMPOSIÇXO DE 020 COMBUSTP/EL

R111

COMPOSI4X0 ASSIM OBTIDA"

C

AEIVINDICACOES

1 .

12

Aperfeiçoamentos na produção de uma composição

O

R.

x<r3

g
•R

'

•nn•n•nn•

,de 618o combustf=e1! . ,caracterizados pelo fato de compreender

de hidrocarboneto corMegto compostos de
limnédio m . um inibidor de corrosão, empreendendo o dito inl
lbldor ua 61e0 dllupteip .ua agente Usgersador solúvel em 6- I

RI:

R

AUL 61em cd.bUstet,(

-N

•

,3

)1.

(Cif )n

e.

.

• r. "/- •+

N

* C,(
x

2

•

• - 4
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-

e seus sais,. em que: R, -a R 1h, são, cada um um, membro do gry
4.
po qué'consiáte_de bldrog gnio,-aledla ' com até 18 átomos :de
carbono, ara1qu11/i'e cielealquila com at4-9 átemes doicarb2
A
• no, exceto porque pelo menos- um de 11 11 _-£1 R 14 não é hidroge-',
mio,. enquanto que R.,. - pOde , ser taMbém uma hidroxi:-alquila ia fetior;')Ci' a X4 . são, cada um ) 'ummembro -do 'grupo que- consiAb;
'te _de hidrog g nio, 'alquila com 'ate 18 átomos de carbono, .hi»
cicloalquila com até 9 átomos . de carbono, a..
rua

2

.

,

e aralquila, :enquanto pelo menos um dos - pares de Xi
,
/C.3 e X4 , pode ser parte - de um anel hetere-ciclico sa.

turado contendo QNindicado e jUnto com ocárbono também ui ,
outro hetero-átomo do grupo glie consiste de oxigenio, .nitu •
.
.
.
. ,
&g rilo e , enxàfre'; : e:n'é uni número interiro 'de' 1 a 6, iriclusl
.ve, ou de um sal especialmente um sal 'de
• , fenol'substituido/i
de qualquer das bases correspondentes a tais compostos de /
. _
.
condensação, sendo t restante para. 1040% constituído 'por um
veiculo não reagente, aquoso ou disperélvel em água, ou
base . de hidrocarborietos,_podende conter de • 0,1. a 119%-de
a g ente dispersante.
. A reqUerente-.reiviridica a prioridade, do correspon.
'dente . pedido depesited6-na Eepartiçáo'de'PatenteS dos ' Esta,
•4os Unidos' da Am4rica ,e1w.8-de jarieiro de 196Z. sob,rio
•
k

-tentes Og'Ingleterre em 16 de.Meio:de-196a. .mmb N Q 18.884e
a 17 e

Âbrjl d e .1963 .

.Pont-o.ri o 1 do total de ,. $ pontos apreSentados.,
TEAHO N2 146.726 de 07 de fevereiro de 19'63",
Requerente:PPG INDUSTRIESINC:- ... E.U.A. PriVilâgio de Invenção: "NOVO APARELHO"
REIVINDICAÇõES
, •
-I- Um distribuidor' de gâs, para localitacão no fundo de uM reator
de oxi-cloração catalítica1 Com
leit0„fluido, caracterizado por peças sE
.
,
-perior, inferioxye laterais, um:septo diviscirio localizado entre aliei.
.tadas peças superior e . inferior,e , eá comunicação comas citadas peças laterais de modo a formar duas câmaras de gáa superposta, entre as
: ças superior .e inferior; pelo menos um conduto de gás tutular Oco atra'
yessando o citado septo divisOrio, e nv "oitada pua superior,'numa,direção vertical com releça.o-ao eixo longitudinai do'.septo divisOrio e- da
peça superior; . terminando's citado ,conduto 'numr Ponto, Substancialmente,
acima da s' uperfície da citadapeça superior; e sendo:pi.ovido'de
fício localizado, substancialmente, acima da citada peça superior; ter.
1- minandh'a extremidade' inferior de,,hada'um dos citados ' cOndutor.na Ou
baixo da superfície do Citado septo divisOrio, " e comunicando-se com a'
,mais baixa das duna câmaras ditadas; dispositivos Para ihtlodução - de
gás na citada câmara inferior epassá-la atraves do citado conduto;una
' , pluralidade de orif.lcios:de:gás na citada peça'aupprior; uma abertura
.de gâs no citado sePto diviec5r£o em Comunicação coe a câma'ra'mairs,alt'a;
,e dispáltivos Para passar gâs através dá -citada abirtura parà a-citada
.
1
•
comam •mais
alta.
,
.
A requereate'reivindçca a Prioridade do pedido correspondente deu
citado na Repartiçâo.de Patentes dos Estados Unidos dá ámerice. em 15
4e março de 1962, Sob n 2 ..79,698.
.
. - •„
•
Ponto nR-1 do total de 5 pontos apresentados.

Ponto n o 1 do -total. de 6 pontos apresentados.. -

N2 149.166 de 15 de maio de 1963 '
Requerente: ESSO.RESEARCH AND ENGINEERING COMPANY. E.U.A.
rrivilágio de Invenção: "PROCESSO PARA HIDROCRAQUEAR CORRENTES DE HIDRQ,
CARBONETOS,-PARA OBTER'PRODUTOS:QUE FERVAM MAIS'
111.'
BAIXO QUE AS PITAS CORRENTES"
REIVINbicAcõEs
1- Um processo para hidrocraquear correntes de hidrocarbonetos, pa,
'.ra obter produtos que fervam mais baixo que as ditas corxentes de hidro.
'carbonetos, ce.racteriiado por compreender a :sujeição doe ditos.hidrocar
bonetos a condiçOes , de hiárocràqueamento, na- presença dó hidrogânio adi
, cionado e um catalizador do grupo da platina'coáposto ' coh.,uma peneira
áolealar de alumino-silicato do ' metal, zeolítica, .crist'alina; tendo
terturas de poro: uniformes entre '6 à 7.5 . Angstrons e uma relaçâo 'molar
ellica-naumina de pelolnenos 2;2 para-l ' a'dita peneirà molecular contep
do na() mais que 10% de , sOdio, CalOUladd,Somo-Na20.
, ,Ponto n R “o total de 19 pontoe apresentados

TERMO NsklL92çn.-dó 16 de mia-(le. 1963
Bequerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED
.

",11'iGIATERR.A '

de ' Inve:nãe .. "PREPAPAÇXO
, •
,
REIVIIpICASPES

DICZORRTO At ETIMN9°.:
.

processe para tater dieloreto-de etileno,
- rcterIzãdo por COmpreender â' 'A cíuecimento de uma mistura
-de etileno secofe oxigénio saeO l ou de etileno saco e - ar
seeo ) ,..coM' cloreto Çárrien
Crericrente relVindica de acOrd

prioridáde ,dos

o9rrespondentW-p'edidóá'deÉoáltÃdó-s'ria'Re'ulrtiE10
-

3
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dostilaçZo aia uma zona de fracionamento, de uma /
TERMO Na 150.954 de 22 de julLo de 1963
Recuerente: IRMXOS YITALE IND1ISTRIA E

00

comfRelo

mistura compreendendo diacetona Olcool, :ter "etílico
LTDA.

PAULO

de diacetona Olcool, Oxido de =titila • Ova, pelo /
que se retira na cabeça um destilado compreendendo /

Privilj gio de Invenção 'APERFEIÇOAMENTOS EM TOCA-DISCOS
PORTÁTIL"

Ogua, Oxido da acutila • :ter 'etílico de diacetona/
*leoa, e resta um produto de cauda compreendendo di!

REIVINDICAOES
1 - Aperfeiçoamentos em toca-discos portátil, do tipo que compreende essencialmente uma caixa, com a base .
portadora dos orgãos elítricos e eletronicos, quais sejam
o conjunto motor com prato para discos, o braço do pic-up
. o amplificador de som e respectivos controles, e a tampa

cetona Olcool substancialmente isenta de :ter 'manco de diacetona ;leoa,
-resfriamento_o4o dito destilado para formar uma fase/
aquosa compreendendo principalmente ' Ogua, • uma fase

orginica compreendendo principalmente Oxido de'mesitl
la • Otey =talco de diacetona Olcool,

constituindo a coluna de som, portadora do ou dos alto fa

- separaçZo da fase orgZnica da fase aquosa,

lantes, caracterizados pelo fato de a referida tampa ou

- ratam° da dita fase aquosa para a zona da fraciona

coluna de som ter a usual cÊmIra actIstica formada num de

mento do estelgio 1.

seu* extremos laterais, separada do restante por uma pau

requerente reivindica a priorida-

de transversal, apenas provida das abertura para aplica-ção , dos cones dos alto-falantes, e não atingindo o fundo

de do correspondenta pedido depositado na RepartiçZo de Pa.
tentes dos Estados Unidos da AmOrica em 22 de junho do 1962

da tampa, parede esta em cujo lateral mais interno articu

sob n g 204336./

la-se, por dobradiças, uma placa plana, paralela, porem -

Ponto n g 1 do total de 12 pontos apresentados./

de menor extensão que a superffcie de fundo, e com ela
delimitando uma cá'mara de rMtdrdamento para os sons gra-ves,.com abertura de Safda superior regulível pela maiorn•••••%
e•

^m menor inclinação da dita placa,
Ponto n a 1 do total de

4

- -n tos apresentados.
3

1

,e
TERNO Na 154.159 de 3o de Outubro • de 1963
&guarantee COMPANHIA DE PRODUTOS QUÍMICOS "Fighlcá BELgte

§I0

PAULQ

Pr4vilegio de Invenção "DISPOSITIVO ALXMENTADOR CONTINUO PARA
MXQUINAS DR MANUFATURAR ARTIGOS DE ARAME"
PEIVINDJCACCES

FIG. 1

nufaturar artigos de arame, caracterizado por uma base subs--

TERMO tta 150.025 de 20 de junho de 1963./.

tancialmente tronco-conica de geratriz curva, com aba inferi-

Requerente: SEUL INTERNATIONALB RESEARCH MAATSCHAPPIJ NA/

or alargado de apOlo, é provido superiormente de ua encaixe .

*;* HOLANDA m

cilfndrico atravessado diametralmente portam Noste . interna que

Privilígio de Invenção' UM PROCASSO PARA A SEPARAÇÃO DO tTER

serve de gula para o . alojamento de uma estrutura do.golola

METILICO DE DIACEIONA ILCOOL, Dá DIACETONA ILCOOL *
•
.1
gajau41214/21

ti processo para #.4:suração de ilLer =trilou da/
diacetona ílcool, da diacstona ílcool, caracterizado por /
vompreenácr Wseguintei'astígiolt-

1 - Dispositivo alimentador continuo para maquina de mui

.cada por Larras espaçadas,e çonvergentes, configurando,um;:
tronco de cone invertido inclinado .em singulo agudo,

ofctsiaa-

, gio a um anel inferi. or 9 t. r. * r90 dotado,drasgos,ds,gizsglo . coniplementates,a dita t tást!. ,

e I.-/

Ponto n a 1 do total 4. 3 Pontos apresentado*.
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oerembro de 1970 24.53
,

do extremo com pinta em lados opostos da dita beira terminal
o dito ' extreMo com Ponta incluindo uma projeção de situação .
central que se estende axialmente incluindo a dita borda tersuperfícies
minal e definida por ' porçães daditas primeiras
_
laterais dos entaties para inicialmente engajar pmepbrq è
resistir ao movimento metera do parafusorelatiVamente a obri
e as ditas primeirat'superficies . laterais . ,dos ditos entalhes
intersectando a'periferia da dita ponta de entrada , e porçães
da espiga inter'ediariuse,proporCionando ' bordas ' de- torte adl

.9

cionais que . seestendeM ao..lengO da .periferia dá dita ponta--

aRMO N Q 154.803

de 25 de NOVEMBRO DE

1963

pereuradera e porçães intermediarias da espige.)

Requerente: ILLINOIS TOOL WORKS INC.- E.U.A.

Reivindica-se, deecOrdo a'prioridade do pealut;

Invenção "PARAFUSo n -

'

- ntes dos Estados Unl,
pondente depositado ha Reparti'ção de Pát e
_

slIETVINDICAÇOES:1 - Um parafuso

do 'tipo

-flos da America,

descrito comprendendo uma espiga

eM 26 de

- Ponto na 1 do total

novembro de

de

.
1962 sob 1:1 12 240.181.

5'pontos apresentados---'

» alongada;

e meios numa extremidade da dita espiga que coope.
raram comi uma ferramenta pra . girar , o , parafuso, a dita espiga

• incluindo Áuma porção de ponta . de perfuração :substancialmente
cilindrica tendO--um diametro predeterminado, à dita porção da.
ponta de perfuração tendo um extremo:ponteagudo que compreende
uma, borda terminal com crista intersectadora e substancialMan
te perpendicular ao eixo longitudinal-da espiga e superdcles
o,
iateraiS substancialmente achatadas e timetricamente.dispestas inclinadas para tras . em angulos substancialmente iguais
de e respectivamente contendo

a

dita borda terminal, -a

espiga .incluindo uma . porção posterior Cem c'onvoluç5es com
ças intdgrais_com .11m diametro base ou de raiz semelhante

-ao

dito dtametro da Ponta de perfuraça5 Cilindrica e um diaMetro
da- criata substancialmente maior,. a dita esplge incluindo-uma
_porção intermediaria-juntando a dita ponta de perfuraçãO e: á
porção posteriore tendo um diametro progressivamente cresce,d

.te

da dita ponta de Pe'rfuração para

a

dita'porção'posteriOr,a

dita porção de ponta de perfuração tendo um par de entalhes•,
dispostos em opesição que se : estendem ai longitudinalmente,H
reaPeCtrvamente definidos pelas 'primeira e segundaSeiiperfícI
es-laterais dispostas / substancialmente em angules retos ,uma.
_
,
.
r 'ciom a'nutre4 ás ditas primeiras Superffcieelaterais - dos ditos

TLP,MOS N a 155.299 de

n 'de'vm

-

Privil;gio de

'

jnve:àçãp "MPORTE' DTSENROLADOR-PARA PITAS

DE AÇO".,

plano contendo o eixo longitudi-

REIVINDICAM,.
,

aarda -es,pigaém suaeinterseçães Cbm'as'ditas''SUPerficies 1 Suporte desenrolador para
'teraisaChatadai'subàtáncialffientedispostas

em simetria-do-ai

rítas de açocaracte...

. rizado por compreender : inicialMente um pedestal:inferiery

ao

base. giratOria,

t'(:)eXtreMo"Protegendo , a's . ditaa'PrIMeiras superfiCies:letel'ais

que

UM'engulo . de menos. de aproxima dittMehtei 45'graut'W: ditepontaterMinal'e
. • qUe proporcionam de
.

e inferiormente " de um eixo rosqueado, pelo qual se aplica,
.
naquJle, - apoiada st),re rolamentos de esfera, base .esta &ia

*tende diSPattaa -a'

.

,1965

06tAULO:

Requerente:,-.ICEPH

entalhes respectivamente Sendo-substancialmente-paralelas e á.
ligeiramente "offett

.1.0 de Dezembro de

•
s
iebtaf, hainterteçãe'dà -S - ditàS : aUPhrfiCies laterais do primei-,

- rd'ent'alhe ! com-as ditaa r superficiet laterais - do extreMo'Pont£
.kagildocadã'TiffiedàSdita4rÇ.Meitas'áUPerfiCiee'doà—entalties-',.

_

sks etendendó°da'periferia'deespigã

ate . e-alem - da-dita

bOrda

terminal e intertectando . ambas aà'ditbufoerfi6i,e'naterais

, . Á;,9f4)3nor.")4x

"ét

rraq -

sustenta

alto uma

prpVida central

da dotada superiorniente de um prolongamento ve,'titMt
,

•
. CÈntrico, :dOntra

se fixa um grande: disco

e e‘t
-

vútiati,

XadaOfÊaente 3A. lorer , O
dito dj. 4,:r:e peclendo 'tamb6 ter
- / e, 4 z-. . f..:=. . . t ,.,,; ..,-;,..-.2,5 ..( f: -'- ,,,:,._ ., .., .: - ,
13# ,.
,
'
.
,
base giratoria..
--,- .:1.
-. , - .
Jer,,4.
':''''
. ..
_..
.

Ponto n a .1. do uvi,,..,2„910,ponoR4apesy,ntagos,,

•
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•

(Seção 111)

TERMO

110

155.427

de 13 de dezembro de

1970

1963

Requerente: JOSEF ROSA, VLASTIMIL PETR, JIRI SECKAR, ZDENEK
XOUPIL JAROSLAV NOVAK = = TCHEXOSLOV),,QUIL
Privilegio de Invenção: "PROCESSO

E

APARELHAMENTO PARA O T.t.A.

TAMENTO TÉRMICO CONTINUO DE MATERIAL
PULVERULENTO'
RETVINDICACDEb

1 - Processo para o tratamento térmico continuo de
material pulverulento, particularmente de matéria prima pa-

I

r: fabricar :imanto, em que se utilizam os estágios naturais
da distribuição do calor do processo tecnológico, constantes
dos estágios da pré-aquecimento, de dissociação, de sintetização, • de fusão, respectivamente, e, em due se pode aplicar, com sucesso, combu..tível de qualidade inferior para os
estágios infdriores, caracterizado pelo fato de se elaborar
a matéria prima pulverulenta numa disposição que consiste /
id h graus fun.,.ionals indlpendentes para o pré-aquecimento, /
dissocia03, sintetizaçã:, e fusão, respectivamente, em que

TERMO 11 2

155.837 de

2

do

janeiro Ao 1964

cada grau pode ser exatamente provido coe a quantidade me -

•:Requerente: WESTINGHOUSE ELECTRIC CORPORATION = E.U.A.
Privilegio de Invenção: "RETIFICADOS CONTROLADOS POR SEMIC(N
DUTORES"

cessaria de calor no intervalo t4rmico mais favorável, utill
zando-se qualquer calor residual Ou não aproveitado de est:
gios subsequentes ou ulteriores.

RETVINDICAnt...

A requerente reivindica a prioridaae do correspon1 - Um proceso para a fabricação de um e.isositxvo semi-condutor para proporcionar uma junção p-n com um /
gradiente de concentração de impureza raso, caracterizado /

•

por compreender as etapas de obter-se uma pastilha semicrin

dente pedido depositado na Repartição de Patentes da Tche*.
koslovéquia, em

15 de

dezembro de 1962, sob n cl PV

7.073.

Ponto n 12- 1 do total de 5 pon.tos apresentados.

12

dutora da qual pelo menos uma primeira superfície é de um /
tipo de condutividade, e efetuando-se pelo menos duas opera
Oes de fifusão dábre a dita pastilha, uma primeira difusão

13

sendo de uma impureza penetrando no interior da dita pastilha semi-condutoia para formar uma junção p-n da profundida
de desejada; • usa segunda operação de difusão sendo de uma
impureza penetrando a menos que a profundida4i da

palmeira/

Impureza • proporcionando uma concentração superficial de /
impureza dopadora relativamente elevada.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de Patentes dos Jatados Unidos da Amirica .2i 4 de Janeiro de 1963, sob o

n11...

249.496.
Ponto n v

á ao total

de 6 pontos apresentados.

Fia.l.
:

.l•

•

•

:
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-TÉRMO No '156.644 de L de

pedido depositado na Repartição de Patente i des.2itadóirrii-dos•:70.
em 14 de Março de 1963, sob o n5 265.101.

de 1964 .

AMA'"a,

Requerente: JOHJIEINEWEFERS SORNE = = ALEMANHA

Pontó n5 1 do total de 9 pontos apresentada

• Privilégio de Invenção: "INSTALAÇÃO PARA FABRIAR-CHAPAS.COR
RUGADAS P(R-MEIO DE MATERIAL SINTÉ..
'TICO"
-.REIVINIDIcAcoEs

1 - Instalaçãopara'fabricar Chapas corrugadas por
-,
7
meio de Materialsintetico, principalmente materiais termo.
plásticos, .ern que a fOlha é deformada entre duas fitaí sem

%

fim que engrenam com os seus perfis transversais, e trans-/
portada adianto,-caracterizada pelo fato: a) de que umá das
fitas sem fim consiste em metal de boa condutibilidade térmica, preferentemente em alumínio maciço, ao passo que a fi

161.207 de 29 de

ta oposta consiste em cilindros de-aperto essencialmente co

TERMO sNct

nhecidos, dispostos perpendicularmente ' l direção do avançO/
-do material, sendo que a velocidade de circulação da fita /

Requerente:

sem fimaè ' acha calculada com relação à velocidade da saída

EM ESCALA DE -LEITURA DE TACC5METZ0S"

te da

tado plenamente pléstiao e sem tensOes às'depressOes da

fj

ta sem fim" ; . b) de que a fita perfilada sem fim se acha pro:.

1964

LTDA.:;R.G.DO'SUL

GERAL DE TRANFORMADORES

Patente de Modelo Industrial:.

relha da prensa ) de tal modo que .a fOlha se ajuste, em el

Julho de

"NoVA Disp osiao

INTRODUZIDA

,IIIINDICACOES
_1 . I SOVA.DISPOSIOX0 INTRODUZIDA EM ESCALA

•

.RA M-T.'..-CóMETROS" caracterizada por constituir-se de

go (5)

' os cilindrOs.de'refrigeração se acham montados em diapositi

centro de zeragão do dito arco, .os traços menoreá

vos de guia verticais ou em balancins

um

-

-vida :com um dispositivo de refrigeração por ar; e c) da que
substancialmente comc

bn

principal disposto

'marco, do:qual , partem para

(6) Correk

pondentes aos valores dè medição, equidistantemente distrim:"
buldos e marcados no pe, da direita para á . esquerda do

descrita e ilustrada no desenho anexo.

O

:45/1

servador, alternadamente, com os algarismos . 0,2,4,6,8.52

tnico monto apresentado.

Ponto n O 1 do total dell: pontos apresentados.

TFÁRM0--11 0 157.528 , , de 12 de.Marçd 4e 1964
'4
.1Y .A.
-Reuerente: , GEO ; J. MEYER MANUFACTURINd -C6' F
' ''APARnLHO PABP TRANSFEEIR.RECIPIENWES.
FO.vo14gio de Inven çao
Á ;,
.-11E,ininTreAcort
\•
A
,,+
IT m.aparelho para tranferir recipientes-_einiposiçâo
,..kara,um -ransportador U nice, caracterl
e gl,de transportadores . teparados
".
sacio pOrjúluir meios deOmbina'no .p ara transferir os. ,, recipientes - rg-

+

•

cébidos de transportadores separados alternativamente para o dito trena
•t
'
portador unico ao longo de uma unica carreira.
de.
acardo
&prioridade
cio correspon4e/
.
reouerente reivindica
wem. ••n•••n •••n—

•

álvilÉgio de Invehçá"ej'CONJUNTO

SUPERÚpIEWADOR-LUDRIU

DOR PARA. MOTORES"

•

,

L

•TERMO N Q 161250 de 3Ode Julho-de 1964 •
•
/
SX0
RecjUeren tel , FRANCISCO RERRERO

a. c onJurruo suPexe.liMentador-lubritUador para Noti,
res„ Caracterizado pelo fato deauperaílMentete-COMPai

—

end0r,ilm , corpo . cilindrica;com abertura laterais cliftratna,
mente opostas, respectiveàente de entrada O aaNS

,

setembro de 197u •
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gasolina, cilindro este fecha- em .,.!us extremos por biocos com rolamentos para um eiko interno, o qual. se salien

A depositante reivindica a prioridade do corres •
pondente pedido, depositado na RepartiçZo do Patentes ta

ta para-fora de uma das extromidades do dito cilindró, e

sufça, em 23 de outubro de 1963,
Ponto nQ 1 do total de

recebe uma polia.

4

sob

na 12.997/63.1

pontes apresentadora./

•

v.,

• Ponto n a 1 do total de 6 pontos apresentados:

No

5

).

FIGA

-4a

TERMO Na 162.732 de 18 de setemnro cie 1964
Renunrante: INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOL6GICA3..
SÃO PAULO

Privilégio de Invenção "NOVO PROCESSO DE FUSÃO DE PELOTAS
AUTO-REDUTORAS EM FCRNO

CUBIL6"

REIVINDICP.OES

1 ...NOvo processo de fusão de pelotas autoredutorar
em fOrno cubilO, compreendendo as fases de peneiração do
minério de ferro pulverulento, de granulação fina, sua

TERMO N a 163.335 de 13 de outubro de 1964
Requerente: DYNAMIT

NOBEL

Privilégio de Invenção: "PROCESSO E INSTALAÇÃO
MAÇÃO DE

a secagem pre

misturação com a substancia redutora em

racterizado pelo fato de que as pelotas assim form22as são calcinadas ou cozidas em estufa do tipo .usual à temneratura de cerca de 400 a C, durante cerca de quatro horas
Ponto' n a 1 do total de 10 pontos apresentado.
LURO Na 163.020 de

29

de setembro de

1 - Processo

para a formação de espuma de matéria

sIntética termo-plástica, de preferencia de cloreto polivi.
nine° PVC, caracterizado por se levar a matéria sintética,
em presença de um lfluido, respectivamente uma mistura correspondente de lfquidos, de fácil ebulição, nue dissolve a
mesma pelo menos em estado de vapor; em um recipiente prit.1
cemente

fechado ou semelhante, a urp temperatura senslvel

1964./

Requerente: INVENTA AG. FUR FORSCHUNG UND PATENTvERWMUNG/

axe •

zum.% sukt
Privilegio 'de invenção: l'HuMSU
DE

MATÉRIAS SINTÉ.

REIVINDICACOES

substancia aglutinante, no e.,ado liquido, com a qual
de dis gosiou em equipamento convencional semelhante, ca--

ESPUMA DE

PARA A FOR.

TICAS TERMOPLÁsrp:Qo

liminar dessa mistura, à qual 4, em seguida, adicionada a
homogenizada, sendo em seguida pelotizada em pelotizador

AKTIENGESELLSCHAFT = ALEMANH.

'AHA A OBTENÇÃO DE

SOLUÇÃO

/\

SULFATO DE HIDROX1LAMINA

uru;
\Ne

13

_ 44X,41~0.74~.81

aM.*: come rs:
wir• Awy77.,/~".:1

fiejvindicaçãeS,

11

1 . Processo para a obtançU continua de solução de
sulfato de hidroxilamina por meio de redução de Oxido de ni

22

trogenio com hidrogenio a temperaturas elevadas e em presen
de catalisadores, que contem p2 atina, em solução sulfOri
co aquosa, caracterizado pelo fato de ser a proporção. equiv.,
,
lente de sulfato de
• hidroxilemina • ikcido

sulfOrico de O2/

ate 2 9 , a

quantidade.de suLtato delidreglaminalcyn,tidana
mistura . reacional, de 0 1 5 a 5,3 equivalentes por litro de /
soluço reacionald

•d e. .

•

,,.~41

4*J.0,1

1t

à

*".‘1'

mente acima do ponto,:ae • evultsaa,d,c9 4..luirdoi-,,reapestivssept),,a •
da mistura de lf l uiPlo5 ;a4n.' essii O.nQrm 4...

iuItrt-.1

neamente, sobpressão .8,11:AU '7exigslipdo a solução do reei.
pi e\ntb,4 #3-11i c4setiui'ci ?a7 laal)t rta •ei idrei 'urAta "13.c1;ér.t.Ur-a ';eat'l•Vilt\a.rela,"

Wuarta-te;; a

do

UlPKIU

Ut-11:1AL i

eçao

iii, '
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xando repentinamente a tensão, podendo a . materia sintática

compreender uma caixa que retem fluido, trilhos dispostos /

esponjosa, ainda quente ; eventualmente ser transformada

horizontalmente atrav;s da xAtixa formando um primeiro, is gundo, terdeiro • quarto segmentos de trajeto, os trilhos á,

' sob pressão moderada em quaisquer corpos moldados.
A requerente-reivindica a prioridade do correspon.
/ cento pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha
em 14 de outubro de 1963,,sob 1112 42 706 X/39a3.

D.

Ponto n 12 1 do total de 14 pontos apresentados.
N o 161..31

de 20 de MarçO

aequerentel KAPL BOGNAR

, rivil;gio

de cada um dos segmentos ligando aos trilhos do prOximo
mento • do anterior continumcb aproximadamente em íngulo r2
to para formar um trajeto fechado de •xtragío de configura',)
gio retangular, diversos recipientes separados para o mate+
ria/, meios para fazer avançar cada recipientt•separadamenot
to, um a trais dos outros, ao longo dos trilhos de cada seg

dc 19ou

SXO PAULO

1

de Invençio: NCV0 PISTE0 PARA FLU1LOS'

mento do trajeto incluindo meios para transferir cada um doí

peivItioicgOEè
1 • "NOVO BLGISTRO PARA FLU1DOS"., que se caracteriza essenc1.-

recipientes de um segmento do trajeto para o outro, meios /

simonte por ser provido de um furo (6) que termina nas proximidades do

para dirigir simultaneamente uma carga do material portador

centro do corpo (1) 'sendo que o furo (6) se comunica co. una das extre-

de extrato • uma carga de 'solvente para dentro dos recipien

alidade do corpo (1) atravcf s deu. cairel

(e) sendo

a he3te.(9),provida

na extra-11(141de inferior de um pino ci;nico (10) de dametro Jazia° um
pouco maior que o dametro do furo (6),

UM

pino (11);

co M rósea havendo

fixa acima do pino (11), una arrtela (12) de dametro externo um pouco

tes e marcar uma posiçío de enchimento ao longo do primeiro
segmento do trajetorum grupo de tanques para conter nu/.
do aclarados • formados na caixa por baixo dos recipientes

se encaixa ficaA

no trajeto de extraçío, um sistema para circulaçío do nula

do acima da arruela (12) una bucha (13) de claustro do furo (3), ^'Is

do tendo comunicagío com cadn um dos tanques, funcionando /

corre livresente &Obre a haste (9).

para transmitir entre íles" solvente e material um portador/

menor que o dametro do firo

(4)

e ainda na haste

(9)

Ponto n o i do total de L ^intor arresentados.

de extrato, um primeiro tanque do grupo de tanquei no primeiro segmento do trajeto marcando uma primeira posigío de/
•

1111

drenagem afastada da posigío de enálmento no mesmo sentido

II MIM

de diregío do movimento do recipiente, onde o solvente.com/
a soluço contendo extrato escorre do recipiente para den
tro do primeiro tanque, no momento em que o recipiente chega posiglio de drenagem um segundo tanque do grupo de /
ianquei no primeiro segmento do trajeto afastado da primeira' posigío de drenegem no mesmo sentido de direçío do movi-,
4

mento do recipiente assinalando uma posigío de filtragem /
onde o solvente e a soluçío contendo extrato escoam para /

A

dentro do segundo tanque no momento em que o recipiente .

5

chega ; posiçío de filtragem, o sistema de circulaçío ia clulndo meios que funcionam para remover o solvente • a
soluço contendo extrato do primeiro tanque • re-introduhl n
lo no recipientncrando ;ste chega a posiçío de filtragem, /
incluindo o sistema de circulaçío meios que funcionam para/
retirar o solvente e a soluço contendo extrato no segundo/
tanque • descarrej-la da caixa, estando o segundo tanque /
por baixo de outras partes adicionais do primeiro e do se 4

t.

gundo segmentos dotrajeto marcando al/ uma outra posigío /
\
1

-

de drenagem para periltir'que crsolvente e a soluçío contra
• •. .. •
do'eitrato escota para - dentro do seg'Indo tanque quando

•

a-

\
TI/IMO N g 163.393 de 13 de • outubro do1964./ •

•

Requerente: INTERNÁTIONAL BASICUICONOM COAPORATIN a a.11.1
•
Privii;gld'dwan.4nçíoEXTRAT0WA SáVENTE a s:
cb o 47111 0 : v C b:1101Tindicagõest :o.k '.'••%,
(°:*.e'lÇ •
1

*7.5.1 1

44.,""°t-extra.t.R r ., "PtYt.95t.el,.erM?ado

recipiente chegar e passar Pelo primeiro, segundo, terceiro
• quarto tanques do grupo detiriques do segUndo segmento dO
trajetoïdlspostOs em e tandeM'ao slongo do segmento do terce!.
ro trajeto, a primeira, seguhdase tercei:PanoslOWoorres •
pondentes separadas de lavares e una pos).gío r de solvente
•

DIARIO 0:1CIAL

2468 Quar..1- neira

Setembro de 1970

(Seção III)

binas de campo magnático, induzido
incluindo o sistema de or.cuiaçmo meius que urauainam, á me

leo Ou gáz, bomba do rotor e tubilla0ea de entrada

dida que o recipiente vii sendo levado sucessivamente a ca-

da do gáz ou Cato, e caracterizado pelõ

da URa das poJiç5es de lavagem, pari dirigir o solvente e a

1

solução contendo extrato em direção contraria

do motor, círter de
e

sal-

tato da cípsuIa,

de material não ferroso isolar o indqzidp do campo

corrente em

relação ao sentido de avanço do recipiente para dentro do

tico, ficando este no exterior e o fhduzido no tntarfor

recipiente, proveniente do tanque, definindo a posição se -

da cápsula..
Ponto n k 1 , d0 total de 4 pontos apresentados.

guinte ao longo do terceiro segmento do trajeto para lavar/
o material portador de extrato e prover quantidade adicio nal de solvente e de soluço contendo extrato a ser drena gada para os tanques situados por baixo, nas citadas posi
Oes;de lavagem, e incluindo tambam o sítema de circulação
meios para levar solvente e solução contendo extrato de uml
dos tanques do terceiro segmento do trajeto para o recipien
te ente° localizado na citada posição de enchimento, meios/
ao sistema de circulação para dirigir solvente frasco para/

Iwt140 Ne 165.514 de 21 de Dezembro de 1964

dentro do recipiente quando este levado para a posição de
". 'solvente", a fim de remover todo o material

saliva

Requerente: ANA APARECIDA CASTRO LEITE — SX0 PAULO

restar!
-

Privilegio de Invenqio "TORNEIRA DE GASOLINA PARA MOTOCILCETAS 8 MOTO..

te no material portador de extrato, ficando o quarto tanque
NETAS EM GERAL"

por -.baixo de outras partes do terceiro e quarto segmentos dc
PUIVINDICA0E4

trajeto definindo uma posição adiconal de drenagem naquele/

•

1 "TORNEIRA DE GASOLINA PARA MOTOCICLETAS E MOTONETAS EM GE.

trecho para permitir escoar o solvente e a solução contendo

RAL", caracterizada pelo fato de se apresentar constituída por corpo sha,

extrato para dentro do quarto tanque quando t recipiente /

ci4o dotado de projeqXo cilíndrico atravís da qual:: roaqueada na kber.

passa pelo terceiro e quarto segmentos do trajetó, e um ter-

tura de salda do tanque de combustível
Ponto n o 1 do total de 8 pontos apresentados.

coiro tanque do grupo existente no primeiro segmento do ti.'
jato separado entre a posição de enchimento e o quarto'tanque marcando uma posição de descarga onde retirado o real
duo insolUvel do recipiente antes dele ser levado novamente
para a posição de enchimento./
Ponto 112 1 do total de 2 pontos apresentados.'

•

MIL

TtRM0 Mo 167.152 de 16 de novembro de 1964
tequerentet ANTOINE BOLERI a. Sio Paulo
Privilegio" de Invencio: "ACESSÓRIO ADAPTÁVEL EM MÁQUINAS DE ESCREVER,
PARA rizgIo DE DOCUMENTOS ORIGINAIS A SEREM
DATILOGRAIADOS"

TERMO . , N2

164.888 O 27 de novembro de 1964

Requerente: REITOR LOPES DOS SANTrS .•
PrIvilhio de

Inveagio

SANTA

°A PRFEIÇOAMENTO EM

Wftgim

E PARA COMPRE

SOR DE SISTEMAS DE EEPRIOESAÇXO"
,

MUYINDICAOPS

1 - "APrrY/ClUNIWNTO EM E PARA

P2OIOREUX0 8 9 compreendendo
)8188ilostO 48

rAMPArSULLITLÂngliA

um conj6to'compressor

cãpsula Isolante de material no

REIVINDICACNO
1- ACESSÓRIO ADAPTÁVEL EM MÁQUINAS DE ESCREVER, PARA PIXAÇIO DE DD
CUMENTOS'ORIGINAIS A SEREM DATILCGRAPADOS, caracterizado eSSenoialmente
por ser constituído, primordialmente, por um perfilado em "L" (1), disposto horizontalmente e com um suporte (2) acoplado perpendicularmente
em sua região Central infor(or • provido com uma serie de orifícios .(3)
14sidistantes; e por ser este supor: (2) preso • articul4ve1 ha parte

Ulterior de uma base de fixação (4) que tem articuleivel em sua parte
meios apropriados para ajuste U08 orifLoios()).

porior una haste (5) com

ferroso, bi

Ponto zi2 1 da total de pontos •presentados.

.

: • o

cinh.•o de

19-.3

•

.:1 .• (.

o seu segundo pino, em um furo, excintricamente disposto •
coaxial com o eixo centra, do tambor de amassamento.

PKG.

A requerente reivindica a prioridade do correspon.

o 9

dente pedido depositado na Repartição de Patentes da Alentam
nha em 26 de setembro de 1964, sob n e W 37

616 111/21;4

Ponto n ci 1 do total de 2 pontos apresentado*.
V

TERMO N g 167.377 de 22 de fevereiro de 1965
Requerente:

SNAM

S.p.A.

ITALIA

Privilégio de Invenção: "PROCESSO

PARA A

PRODCÇXO DE URÉIA/

POR SINTESE DE AMONÍACO E ANIDRIDO/
CARBÓNICO, RECIRCULAÇA0 TOTAL DA
PARTE NILO

-

CONVERTIDA EM URÉIA"

s.'

REIVINDICACOES
.

2

4

1 - erocesso pára a produção de uréia por síntese

.o

te amoníaco e de anidrido carbónico, com recirculação total
TERMO Ntu 16 7.344 de 19 de fe.ereiro do 1965

k

Reverente: WERNER PFLEIDKRER ALEMANHA
=

ei em uréia caracterizado pelo fato de que o produto de

Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO PARA PRODUZIR O MOVI.

.

alta pressão • a alta temperatura, 'da parte não converti.

reação efluente da autoclave de \ sintese,

libertado da ./

MEI:TO DE AMACSAMENTO EM MALAXADORES

odor parte do amoníaco não combinado em uma fase de separa.

DE TAMBOR" -

;ão por evaporação, operando a uma pressão de 120-150 kg/.

REIVINDICArEb

.cm, • de que o carbamato de amônio é decomposto a una,/

1 . Dispositivo, próprio para produzir o movi:Lente
de amassamento em malaxadores de tambor e equipado com uma

pressãode 80.120 kg/cma em.um sistema de dissociação cong,
titUido por duas fases, na primeira das quais se efetua ume-

• roda dentada firmemente montada sabre um eixo central, uma

dissociação por ação de amoníaco gasoso injetado em contra.

roda cônica engrenada cce a primeira e provida com eixo per

corrente, e de que o amoníaco • o anidrido carbônico produ.

pendicular ao eixo centra/, um pino •xcfentrico disposto

sidos pela dissociação, são absorvidos em uma solução amo

sO•

bra a dita : roda • um furo excentricamente disposto no tam

niacal a uma pressãt de 120-80 kg/cm 2, dando uma solução aquosa amoniacal de carbamato de amônio, que contém substan.

12

1$

9

13
V

1? .22 23
14
18 ZY 21 II

#1111/—11111VRIF.
11111121111INKEWAINI,
`,-;„ ~El
" ~ lege
26

4

20

23

19

cialmente todo o amoníaco e o anidrido carbônico não convet
tido em uréia, • de que esta solução .e. recirculada na sintj
se.

14

Á requerente reivindica a prioridade do correspon-

CeLasemey

4
111111111

wzariaire

11112111111~~111111MI

41.11
Weear,AM
:

7

4.

dente pedido depositado na Repartição ,do. Patentes da Itália

,

em 8 de setembro de 1964 sob n o 50979.

dri én pr~drge.

Ponto na 1 do total de

6

pontos apresentados. •
35-

led

33
31

32

30
29
40
28

bor de amasiamenLo e coaxial com o eixo central., caracterizado pelo fato de lua uma barra de acoplamento gAvelmente

42

to em una das suas extremidades, apresenta, na sua extremid,

um furo radialtente orientado da barra de acoplamento, e

7 43

as
COG

90

47

oo

de oposta, um furo radialmente orientado para com o pino 67

acha radial e azialmente montado, com um dom seus pinos, em

51
48

montada s^bra o pinto excentrico por meio de um furo dispo

centrico, e, ainda, pelo fato de que um eixo excentrico

37

20

38

49

.

2470 c,
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167.456 de . 24 de fevereiro -de 1955

dente pedido depositado na Repartição de Patentes d o golan,
da em 12 de março de 1964, sob n g 6.402.537.

Requerente: ALLIED CHEMICAL , CORPORATION =

Ponto n g 1 do total de 5 pontos apresentados

Privi14gio de, Invenção: "PROCESSO DE PREPARAÇXO DE Niutu-uÀ

CLO-EXANOw
pEIVINDICAÇOES

2

51

29\ )‘
26

1 Um processo para a preparaçao de nitro-oiclo-

5\

33

31
62

52753

-hexano, por destilação do um composto de flro'la:

27

ROR

NO

30

438
9

aNt.
CH 7e

37-

54
58
-50
39 42 64 55 57
43

')L1112

60

45

44-

CZ

28

'

f-35

63

11

36

56 \-

F I G.1
N

em que R represente. um radical metilenico ou um radical motilenico substituído com ' um'ou dois radicais aloni1A. e o /
recolhimento

TERMO li g

,167.793 de ' 10 de março de 1965

, ReaUerente: . BENDIX WESTINGReusx sUTOMOTIVE AIR BRAKE COMPA

do destilado.

NY = = E.U.A. .

:A requerente reivindica a prioridade de identici pe

dido "depositado na Repartição de Patentes norte-americana,/

Privilegio de Invengão: -0VICATULA DE FREIO",
SEIVINDICACCIES

em 24 de fevereiro de 19514-sob n0;347.052.
1

Ponto,n g 1 go total de 5IpOntOs apresentados.

Válvula de, freio de circuito duplo,

que compre

TF.RMO - N g 167.696 de 9 de março de 1965

deum dispositivo manual acionador de válvula para mover it

Requerente: N.V. PHILIPS' GLOEILAMPEMBRIEREN = HOLANDA

Posição aberta uni primeiro membro válvula normalmente feche4

Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOJMENTOS. EM OU RELATIVOS A

do que controla a comunicação entre, um .primeiro orifício de.'

•

ARRANJOS PARA ALIMENTAR UMA CARGA'r

entrada e um primeiro orifício Cle salda e que contata um

L'É;PZICA"

gundo dispositivo acionador de válvula em alinhamento•axi,a1

REIVINDICACOES

com ele para mover

1 . Um arranjo para alimentar uma carga elètricaí

1 posição aberta um segundo membro válym

:la aue controla a comuniaação entre
70 78

mai;particularmente um tubo de descarga elétrica, com cor..

um segundo orifício 'de

.
68 66
82

rente alternada que é fornecida

1 carga através de retifica

dores controlados inversaramte conectados, a rase em que
corrente alternada

e ligada por voltagens de contrOle apli-

Is

UM"

cados aos retificadores controlados e tendo a mesma.frequea

Win\M

d 4

ol.a que a voltagem alternada, fornerk ida ao circuito de eletop
,2"•.

do principal sendo variemel, caracterizado pelo fato da vol.' •

/
4
•-n
Wid
's
11
k, •
;7\ 4ffillrs:n2J___Jrniek
dfsf.

tagem,de controle de um retificador controlado ser produzi.
. .
da cãm o . auxílio de UM- amplificador de contrOle alimentado/

C

grAil

cosi ?'corrente alternada, ao eletrodo de contrele do qual uma
voltagem alternada de fase deslocada 4 fornecida, de Modo /

\\M

14

PIN.

13

e voltagem de saída dó amplificador de contrOle e, em
woneequencia, a voltagem 442 contras do retitleador de con:

entraoa e um segundo oriticio de salsa, caracterizada • por n

trôle tem uma orla guia íngreme e então exibe uma variação/

um membro de revezamento responsivo 1 pressão fluida, móvel.

substancialmente sinusoidarcom uma passagem zero pelo me .

independentemente de dito segundo dispositivo acionador de'

que

ROX5

mais tarde do que-a passagem zero seguinte da voltagem!,

alternada que é fornecida ao circuito de eletrodo. principal'
A requerenterreivindica

a prioridade' do correspon-

114

112

válvula mas engatável . com ' ele para move-lo posição de 'a, bertura de válvula independentemente de dito dispositivo ma
nuál acionador de v41vula Guando dito 'membro de revezamento

OP.CiAL (Seçác

Quarta-feira •u.?
•

.Seterbbro de 1970 -2471

-

1sUbmetido a .t1M.do de pressão de dito ... ,Imeiro
orifício
de salda. •
A requerente reivindica a prioridade do correspon..

dente 'pedido depositado na Repartição de Patentes dos Esta-

TERMO N9 167.80:5- de' 12 .de margo de 1965
Requerente: COMPLGNIE DU FILAGE

_= = FRANÇA ,
PriviléaiO de InvençÃo:"APERFEIçOAMENTOS

I

'

/

OU RELATI
PARA

42

BRIFICAÇÃO DE MANDRIS E RECIPIENTES
DE EiTRUSIO"
REIVINDICAÇOES

Q. 167.759 de 12 de' março dd 1965,

• 1 Um processo para lubrificação de recipiente de
•:.

R‘querente: HOLSTEIN EAPPERT, MASCHINENFABRIE 14PHONTY0

.

uma Prensi-de• extrUsão, • na:eXtrusão á quente em barras ou/

AISEAN111
.;
•
- ' Privilegio de . Invenão: - "METODO É EQUIPAMENTO PARA A FABRIG.m.b.H. = =

• tubos deMetaieque se deformam e . quente eletemperaturas
maiores que 5O0 QC; : caraCterizado por_ceMpleender a incorpo-

CAÇA0 ,CONT/NUA ' DE EMBALAGENS QUADRAN

ração de

GULARES0.'

finamente dividida,' ,como suspensão.em unia graxa ev,justamea

•

REIVINDICACOES

ilia . ViárD

ou material Similar•aovidro'spb:-a.forma/

'te antes de cada extrusão,• oaspalhamento uniforme da mista

-1 . método e equipamento para

a fabricação contí
nua de eMbalagens quadrangulares, caracterizados , por apresea
_
tar elementos de forma . (2), ligados e articulados
entre si
de modo 'a formarem quatro correntes fe chadas(1),'que . por /

-3ua vez

steRE

, VOS A -pROCESSOS E.MATERIAIS

• .

T'onto ns2 1 do total da 7 pontos apresentado
TRMO

nRs Joirà

CURTY'(CEFILAC)

dos Unidos da America, em 13 de março de 1964eob

.351.642',

DEO METAUX ET

-

'„fca. mam

um cana/ de,deform'ação (3)'vertical, -1qUe for
ma as quatro paredes partia. deformação das eMbalagens(P),su

perpostas urnas asoutras, sendo que as superfície das outras
duas paredee1 do paralelepípedo correpondente a cada embálá.'
gem sio formadas pela embalagem anterior e pela seguinte
xespectivemente.

/

ra resultante em urna fina camada sabre a superfície lateral
do recipiente de extrusãc
" — A requerente reivindica a prioridade
dós.. correspoa
_
_
:cientes pedidos depositados na RepartiçãOée Patentes da /
França, em 29 de mal.O . de . 1964 e 30,de' fiezeMbre de . 1964, sot.

no-s. 976447 e" 1412, respectivamente
Ponte n 0 1 do total-de 10 pontoe apresentados.
-.TERMO No '168.606

6

de janeirO. de • 1965

-Requerente: 'TSUNEYOSHI YAMAGUCHIe , SEIJUN - SHIROMA

= S.PAULO

Privilegiofie Invenção: "NOVO E APERFEIÇOADO MAÇARICO PORTÁ.

;A requerente reivindica a prioridade do .c orrespOn-

•

TIL"

1

dente pedido
depositado na Alemanha aos 3 de junho de 1 964 1 :
)
.
aob ' n12 11;524360 VIIb/81a.
.)
."
1Ponto 'O 1 do total de 9 pontos apresentados.

de

•1-

NOVO

•
REIVINDICACOES.,
E APERFEIÇOADO MAÇARICO PORTÁTIL, caract£

rizado,per.se obter no maçarico a combustão de uma mi s tura!
de combustível líquido com' combustível em p6 sendoe,CombuA

18

1.

1i~

Fig.)

tível liquido fornecido através de uma, bomba manual situada
ao tanque inferiormente situado e o combustível-em p6 é tra

_ .

do combustível líquida
- ,
é feita através de tubulação que se-desenvolve eM 'espiral /
•
terminando em um bico.ejetore nasproximidadee- do bico exa
- ,
• tor ta/ tubulação 04 liza'ao tanque de'cmnbustível em p6
!ido de um tanque superior .e a

salda

Ponto no 1 do-total de

14.

pontos apreeentados.
.>'

19

1
(è
alleemem'C u

13

me

reeemea l,Alle~p,
--nen

geerneri
'

1.1
--111:11

IG

LI

(

)

13
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169.091 da ZO de abril de 1965

eloquerentes ALLMANNA SVINSKA ELEKTRISEA AKTIEBOLAGETuSUECIA
Privilégio de Invençio: "SISTEMA DE TRANSMISSIO-DE CORRENTE

CONTINUO
REIVINDICACOES
1 . Sistema de transmissão de corrente contínua, /
preferentemente para alta voltagem, nus compreende um número
Cs estações conversoras que trabalham moi paralelo • pelo ma
rios duas linhas de transmissões paralelas, compreendendo ca,
da estação conversora um minero

de conversores, conectados

em série nos seus lados de corrente contínua • cada um proVido de um meio de conexão em derivação; meios de conexão /
em paralelo para as referidas linhas de transmissão paralelas;

caracterizado pelo fato de compreender meios de cone -

3ão entre cada uma das referidas estações cn:arswas • cada uma das referidas linhas de transmissão; durante a opera
ção normal tadas as referidas estações conectadas a uma prl

*eira das referidas linhas de transmissão via os meios de•/
conexão correspondentes; cada um doe meios de conexão em dg
rlvação numa eztaçio conectado aos circuitos de contras pa
ra os meios de cmexão entre a referida estagio • as linhas
de transmissão e aos mesmos meios de conexão de

uma outra /

estação e aos referidos meios de conexão em paralelo entre/
as referidas linhas de transmiss;o de uma manetra tal, que
Uma posição fechada de um meio de conexão em derivação corresponde it posição - aberta dos meios de conexão corresponde

'tos à primeira linha de transmissão • a posição fechada dos
meios de conexão corresponde a uma segunda linha de

trans-/,

Missão • I posição aberta dos referidos meios de conexão em
paralelo entre as duas referidas linhas de transmissão.
.

A requerente reivindica a prioridade do correspon-

Sete„,bto de 19/0

(Sc.:. o 1:1)

lo tato de compraender: maios de projecZo O:ica apresentando ua reau
pro32rito de distorço ao modo de almofada porta-alf./no:ti:3; e meios 2
too para introdusir um grau prescrito • .1 ,.storci.o ao modo de barril
em uaa imanem an'.:es da sua proje4o pelos referidos meio, de praje;io
i).icor, a fim de com;ensar a citada distorça° ao aodo de alaofada por
ta-alfine.ea.
A reine-ente reivindica a priu.,...ae uu uu.....vondente
positi ) na RepartAcio de Patentos d)e Estados Unidne da larica do Nox
te, em C4 de m •.lo de 1954, sob n Q 564.454.
Ponto n e 1 do total de 26 pontoe aprecintadoe.

me
mem•en =E
MEffillearlp
enema eed
meiem eee
egemeemeee
eimeeemeeee
/
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N R 163.439 de 06 de maio de 1965
ReverenLe: E. Pi_EMU A,ZTANGRULI3CHAP? a Alemanha
Privilisio de Insencio: "P2CHO ROSCADO ORIGINAL"
PEIVINNTCAgPS

1- Picho'roscado original para recipientes, especialmente garrafas
csrae,erisado por um bordo de centragem, existente debaixo da parte de
filete do recipiente, com um colar em baixo disposto, projetante paraf2
ra, que contim as duas ranhuras, bem como, pela tampa roscada que possui na parte superior do filete interno e na parte Inferior o rebordoae
liente que .contem interiormente dentee orientados contra a diraçio dt
fec;lamento, • ainda, pelo anel de segurança consistindo do anel extlernt
co. dois ressaltos, orientados para dãntro, adaptando-se as ranhuras,as
sim como, as duas metades de anel interno que apresentam, 'exteriormente
dentes orientados na direçio de fechamento e, no bordo inferior,
gados por almas arrancvele, com o bordo superior do anel externo,de az
neira que, apOs coloCação do anel de segurança sôbra o colar projetante
sob encaixe doa resSaltoexas ranhuras durante o apara/uaamento da tas
pa roscada, os dentes do rebordo saliente deslizam at; a poeiçio final
pole.t.vel da tampa roscada, sabre os denteei dai metades de anel interno,
enquanto, no giro da tampa roscada para tris, os dentes opontamente ori
entr.los engrenam um com o outro, de modo a serem as almas arrancadas •
o anel exterior e se metades de anel interno ficarem livres e oalrem.
requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido, de
posItado na Reparti4o de Patentes da Alemanha, em 15 de setembro „
.1 964, eob . n g M 62 428 III/64a.
Ponto Unia°

dente,pedido depositado na Repartição do Patentes da Suécia
em 0.de abril de 1964 sob ne 4817/64
Ponto n e 1 do total de 6 pontos apresentados.
11n
Mt,
ss.õiiTuP
Meleil

TERS0 . 1, 169.276 de'28.de abril de 196,
Requerente: crimilti, INC. a E.U.A.
reivilígio 441 isvesciot w assrsiçammos sm SISTEMA roiamarto ADAPTA
DO PARA PROJETAR IMAGENS PANOE44IW NÃO DISTOR
Op18 IN TELA CURVADA"
IJIVIEDICACUS

2- Aperfeiçoamento:: em sistema /otogrifico adaptado para projesar
amavas Sanor;aicac ao disiOrCidac em tela cnrvado, caracterlzadoe pe

TERMO NQ dio.040 de 31 de maio de 1965
Requerente: BRUNO PAVAN a Sio Paulo u
'Prtvilgto de InvenCio: "APERFE/ÇOAMENTOS NA MONTAGEM DR CIRCUITOS EU
TRIC08"
RRIVT/MICACOIS

1- Aperfelçoarentos na montagem de circuitoe elitricoa, caracterizado pelo fato de cOmpreenderem a montagem feita atravite de um diapositivo fo:ig alo por uca bane fixa composta por placa de material isolante,

D:ÁRIO
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• til-da provida de orifícios passantes, ondonen aplicados borres metjll
.coe, placa esta api-lada sôbre-arma4o oU pea fixos ou ratire.Veie;
•}
quais,Mant4101 o conjunto um pouco elevado na mesa de trabálho.
Ponto 11. 9 I - do total•ds 3 pontoe'apeeentadoe.

( eção.lb)

,F..efenibl'o' de 1970 2473

'de faixa ampla e eendo - úm mfniMo. a uma froOo;ncialgOal 1 rinuincia
• portadora mais a - frequencia mais alta do sinal de•faiss ampla. Ponto n21 do total de 16 pontoe aorenentados:-:'
•

•
•
•• • • •-,
•
."

I
é
a
;
Ae
e

1

's

'TERMO,E 2 .176.793 de , 28 de junho

-TÉRMO N 2 170:466 de 08 da marvu ' ue ' 1965
.•

Requerente': FÁBRICA DE BOMBAS CENTÉSIMO LTDA. - Sio Paulo Privilegio de Inscrição: "UM ORIGINAL APARELHO PARA LAVAGEM
-j

DE COPOS"

'UIVIDDICAOUS
1- ."UM ORIGINAL APARELHO PARA .LAVAGEL/DE COPOS", ' caracterizado
•
Fur um distribuidor central onde - eetio.ligadose ee.projetam-parafil
reOUes di4ergentee uma serie de braços formados por tubulações em "1'
cujas partes perpendiculares podsm- ee apresentar,levemente inclinadas
le'tem suas abertaras fechadaasuperiormente, " iendo providas com uma'
nas,adjacencian• -suas
' , voltado.para-o.centro,
rifleio lateral
'..
.
• .
_
tremidadee eoperior . e inferior, alternadamente;_e por seÉeman uniões
das partes componentes doe braços, bem como as suas conexõee-com'clig:
tt: ibuidor, ' •ean • feií.aa por Meio de atarraxaMentoe entre si.
..' Ponto n2i-do total'de 5 pontoe apresentados.
•
/dl

cu• 1965- -

Reàuerente: FERNANDO FURTADO DE MELLO e GREGORIO WENCESLÚ
nARRERAS FARINA .= São Paulo =
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM ARMAS DE goGo.
, •
•
'ElaváticActiEs
•
Aperfeiçoamentos em ,armas de:fogo, caracterizados
p.,o fato de a prápria arma, seja UM revolver OU oiltra,ser
equipada internamente, eMbutida ma coronha ou-empUnhador,
dom um estOjo portafprojeteie,"foriado•por . um suporte traaa,
•
vereal e extremo, com multiplos furos dm alojamento está- .
vel para ao balas, que al.ficam'ordenadamente,dispOstas,:
.voltadas para o interior doimomo, dito coronha comportanem caráter'deelizanl"
do ainda uma tampa extrema,,
te ao longó.de guias previstad , na práPria extremidade daem, quela, e com posicionamento estável determinado
- caie-de um pequeno boto semiesferico, 1Mpulsionado pox
: mola helicoidal, contra um rebaixo de configuração corree: nondente, previsto- na face interna da tampa.
- .Ponto'n2 1 do total de 2 ~toa apresentador.

FASM
TÉRMO ' N 2' 170,505 de 18 de junho de 1965
.Requerente: AMPEX CORPORATION E.U.A.
Privilegio de Invençiot "PROCESSO E APARELHO DE GRAVAR " s usFRoDUZIR SI-.
-" NAIS DE FAIXA
_ AMPLA SM WIMEIO'MAGNÉTI03"
.
REIVINDICAOES

1- Um Processo de gravar e reproduir uni sinal de faixaamplja
wre um Meio, magnetic0, caracterizado pelo fato de compreender as etapas de modular em !moineis ui sinal portador coM o p inai de f' aixa tkp
pia aser gravador; gravar o sinal de frequincia modulada e51:a'. e s fita
&asnática; reproduzir o sinal gravado de frequincia modulada, a reePo2
ta de frequencin do sistema gravador-reprodutor 'sendo modelada de uma.
maneira pre-determinada, com o sinal sendo um meximo , "a. Uma frequencia.
igual à frequencia do ' portader men0e a mais
_ irequáncia do sinal':
. alta

'TERMO .11 2 170.807-de 28 de'junho•de _1965.
Requerente: STANDARD ELECTRICA S.A. Guanaoara
-Privilegie'de invençãoi"SISTEMA DE COMUNICAÇÃO'
pc .'
REIVINDICAuE0
Sistema de:comunicação, caracterizadopor•incluir
uni 'canal de comunicação'consistindo de duas ou mais eeçães'
ligadas em cárie •:das estaçõee:intermediáriae cada qual
associada com a dita Sação ' e disposta para'reeponder a um
sinal de tes t ede linhada umwestação terminal-pelí.
missão de um 'fanal de - conhecimento, a diepoeiçãO geado:tal.estaçães terminaie in•
oue . einais identicos sucessivos -.das
.
• •

Setembro de 19i0
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torreguom •ataçOase intermediáriue sucessivas ao longe a,
Gamai.
A requerente reivindica a prioridade de igual podia,'
•
depopitado na Repartiçio de Tatentee da Inglaterra, sob nr
26.502, em 26 de junho te 1964.
• Pente na 1 do total de 12 pontoe apreaentadoe.

JUIVINAICACDES

/ - NOVA CADEIRA GIRATÓRIA, caracterizado pelo asse/1
to estofado c1,2 alguma espessura de cont5rhos e curvas ha:
mr)nicas ' e anatOmicas, de um encOsto também ettofado ele
fc. rmato aproximadamente trapezoidal e interiormente curvo
na •orma anatOmIca.
'onto na 1 do total de 4 pontos apresentados.

rtamo N2 171.760 de 2 de Ai:isto de 19t,
SP.
Requerentes J07.0 JORUE.
Privilegio de Invengiot "APERFEIÇOAMENTOS ZN OU ~IV%
TRICAS".

A

TOMADAS NU

BZIVINDICACOES

L "Aperfeiçoa..ntos em ou relativUe a tomadas •letricas", torna
das por caixa motelica provida de tampa solicitada por mola, tampa essa
dotada de guarniçío ajustevel contra as bordas da caixa, esta provida /
de base com sapatas para'fixaçio do conjunto, caracterizados 0; aperte],
goareentos pelo fato de que contra flano que circunda abertura posterj,
or da referida caixa aplica-se eàernamente gola de peça isolante, coa
ira a qual se adaptando por parola' encaixe una segunda peça igualmente
isolante • sabe* retida* em posiçio por placa qie circunda a Ultima Ra
ta %inania do parafusoa passantes pifa placa • rosqueados 1 sallencia
posterior da mencionada caixa, sendo qae as duss peças isolantes se a
presentes co. canais confrontastes, os da peça, mais externa com d141
broa memores que os da peça interna 1 caixa referida.
Ponto na 3. do total de 3 poneica apresentados.

tERMO Na 1921.251 de 30 de Outubro de 1967
Requerente: HILARIO CUZZIOL

ap

Privilégio de Invenção "ORNAMENTAL

1,LUL0

MOD2L0 DE VOLANTES'PARA

TORNEIRAS E REGISTROS% •
•

1 - WEL()

REIVINDICAOES
ORNMENTAI DE VOLANTE PARA TORNEIRAS Liltl

GISTROS"caracterizade esscencialmente por constituir-se

de

corpo circular achatado com as suas superficies superior
tenor planas e paralelas, e dito c6rpo dotado perifericameno
te de uma borda circundante projetada obliquamente acima • ,a
baixo das referidasuperficies;Pálo

fato .nda desta borda poi

suir em sua auperficie externa lateral e obliqua,

pluralidade de reentr gncias ou rebaixos os quais geram entre si ¡JIA
una

saltos de forma trapezoidal; pelo :ato ainda do corpo CircUm
lar ser dotado de furo axial guarnecido por rebaixo circunde%
te no qual tem encravado um anel metálico que projetado extez
memento toma a forme de um.disco central cuja* bordas se
polpa sabre a superficie superior plana; pelo fato ainda da

4

superficie inferior Plana do corpo tircular, ser guarnecida •
por disco de chapa com suas beiradas turvadas inferiormente

compahhando a projeção inferior da borda obliqua com a qual
se tangencia, e finalmente polo fato do conjunto assentar-sem
TaRkto ira 191.600 de za da julho da 1967

s gbro uma canopla cilfndrica dedi gmetro eventualmente igual

itequetentat OIROPLEX VA. • $X0 PAmq

ao di gmetro da

Privilígio de Invaini0 "NOVA 0AAg IRA 0.1RATóRIA".

superfície

superior palana. n

Ponto nQ 1 do total de 2 pontos apresentados.
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'agido

- Setembro

de

19715

tecem.,

depositado se Repartição de Patentes dos lesados ZWA4Ne CA
11 de 'aflito de. 1.961,..ob me 1364811./
oonto ne 1 do total dei 8 imatoaaorasentados.,

riem , ta

• 09
ICOMPulaDORDLIEMPO1212-

AMENO MAIS
CATALISADOR

1-47

1

I ACIONAM

oc
vkina Lanhe

1

1
11 ,17.

-TERMO NQ 199.023 de

14

de- maio de 1964

Requerente; OTRO CUM NOGUEIRA = = GUANABARA
Modelo Indu;trialt "NO RíO M0DÈL0 DE JelGO RECREATIVO JUVENIL"

REATOR
t2

REIVIND/CACORS

ELEMENTO SENSIVEL
I ÁPetssÃo,

16
•

te,

1 - 1,Novo mOdelo de jágo recreativo juvenii, caract,r
. g .1.411(10

16

por se constituir de uma base retangular com bordas/

POLIETILEmo
MAIS ETILEMD

. salientes tendo um espaço plano no centro do retãngulo que/
• se constitui o campo, contendo isto trOslinhas divisOrias/
sendo duas quase junto as laterais • uma no centro sendo e&
,. ta Ultima com um traço indicando o ponto central, possuindo
•ainda, dois tubos cilindricos Ocos onde se introduz a bola!,
que pór uma simples inclinação, provoca o movimento de,im..
pulso da bola.
•

Ponto n9 1 do total de

2

p ontos

apresentados.

474. I

NO 144.434 de 8 de novembro de 1962./
., •
Requerente& aceiram TiCNICA INIU8TR1AL I COMERCIAL DORA-OLIVMMA. n

Timo

• 810 PAULO•
Olá LIDA
Priiil:gio de Invencliol DOWOR A FACO, TIPO BANCULANTA •
tjajnguaday.
1 n Dosador a íleo, tipo basculante, caracterizado por com+
preender i nicialmente uma carcaça cillndrica vertical, provida de uma/
portSnLola lateral para ilispeçiio, e tendo ainda a parte sumia? Dor
vindo como tremonha de carga, cem tampa deztacvel ou articulada, ca!caça esta ligada inferiormente a uma cimara cilíndrica de diteoluçZO . , *
revestida internamente com material anti-corrosivo, e em cuja parede 1 ,
lateral ao aplicadas duas tubulaçSes, respectivamente de 6.1‘rada dl 11
líquido e saida da mistura dosada pra o ponto de aplieaçZo./
Po." . 'I Q 1 do total de

s,

Thmo N4 12.005 44 10 ;te adoto de 1962.1
Aequerentes HALCON INTERNATIONAL , INC. •
Privil:alo de Invengiros ?1IOCIS80 goiano an

1 Processo dg polimerAaaçao ue etileno sob alta pressZo
em um reator-alongado no qual a mistura de reaçU submetida a pulsai
ções de es coamento •regulerlis, ao menos uma vez cada 2 minutos , de tal
modo que, para cada pulso hája ao menos um aumento duplo na velocidade
01
linear da mistura atraves reator, caracter i zada por compreender o
ajustamento do tempo entre Pulsagaes conforme ,o fator do grau de obturaçi..o da pul•açio antorior , , de modo que, quando dito fator para a /
puleaçZo anterior f5r menor que seu antecessor, o temo antes da prUlma pulsesiO seja tornado maior e vice-versa./

A requerente reivindica a prioridade do corre.spondente/
1

6 pontoe apresentados.!
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iTERNO Nc /45.643

de .21-0e.desembro de 1962./
fbquerentes. ARGUS.CHEICAL . CORPORgION. -* E.U.A.
!Privi g gio de lnver4o: COMPOSIO0 ESTABILIZADORA E PROCESSO PARA APs2
IL

IP EIÇOAR A RESIST2NCIA - A DEGRADAÇXO DAS . PROPRIEDADES FíSICAS'DE POLUE

fLo

:ROS DE OLEFINA E COÃPOSÁÇXO DHPOtIMERO DE OLEFINA , TENDO RE3IST2NCIA

' APERFEIÇOADA 1 DEGRADAÇXO
--Mb*
"Ntritti.:

pgivindicaviest-

/ Combinaç:o estabilizadora para aperfeiçoar a resisten
'eia ii,degradaçeq,das pr opriJes físicas. de polímercs de olefina por/
exposia- ap calor,.caracterizada pelo fato de . consistir essencialmen
te de ce'roa deO,1 ati; c;rca de 25 partes, em peso, da combinag:o, um
cido de fOsforo org;nicO e de cerca de 2,5 at; - cerca de 75 partes, ,er
pesO, da combinaçXo, de um sal de metal polivalente de um ;eido orgânj
Co, Sendo os ditos-estabilizadores compativeis com ,poiipropileno e tell
do uma press:o de vapor baixa, a temperaturas de elaboraç:o de polipro
pileno./
t depositante reivindica a prioridade dos correspondentes pedidos , depositados na Repartiç:o de Patentes dos Estados Unidosda Asalrics: do Norte, em 22 de dezembro de 1961 e 19 de novembro dá /
4962, sob os . nUmeros 161.369 e 48.733, respeCtivamer4e./
Ponto ns 1 do total

de 16 pontos apresentndos./

ERMO NO 147.021 de 15 de-fevereiro de 1943./
Requerentes E. MERCK AKTIENGESELLSCHAFT • ALEMANHA a
Rrivilegio de InvençXos PREPARADOS PARA- 'C/CONDICIONAMENTO DA PELE PARA
O BARBEAR E PROCESSO PARA A WWARAÇXO DE ' NOVOS DERIVADOS DA IMIDAZOLI
SÁ NELES APLICIVEISs*

ReivindiOaçaest

/
/ Preparados para o condicionamento da pele para o barbear
prxixoxpalmente para o barbear a soo, caracterizados por um teci na es
Cala de 0,001% a 1%, por ' peso, de um ou mais der4rados da imidazoilnai

•

da !emula I

R. (01 2)n-0 /

T2RMO xa . 148.684 de 3 de maio às 1963./ Requerentes FELIX URU. E ARMOUR AND COMPANY a

EXJ4

Privil;gio da. InvencZos PROCESSO PARA A RECUPERACX0-DE

MRTAT.

na ritts

sounIo a'
Reivindicaçeess.

1 Processo para a recupero de metal de uma soluçZo,
posterizado por compreender, em conjunto 9 os estsigios.der precipitar/
o metal como um hidrOxido metalico, insolUvelm n go filtravel, pela adi
Al.o de lontes nidroxila, per o hidrÉxido met;lico precipitado em con
tacto Com um reagente coletor tensio-ativo, lenicamente carregado, par"
tornar hidrofeibico e filtrsivel o hidrOxido, manter a superfície da'so
luçZo num estado quiescente enquanto se introduz g;s finamente gUbdivi. •
I- dido sob a forma de belhos para flutuar o precipitado de hidrexido at;
a superfície da soluço como una escuma t remover a escuma, e reduzir /
os hidr4xidos para recuperaro metal./
requerentexelvindiba a prioridade do 'correspondente pe
Sido depositado na PapartiçU de Patentes dos Estado* Unido; da kiieria, em 4 de maiOda:1962 aoís n4 192.343./ •
Ponto ne 1 do total de 7 pontos apresentados,/

N,

• ,CH2

TERMO ./01 , 160.371 de 25 de Junho de 1964

• •
•
Ca qual n* O Ou 1; e R representa um resto naftila, tetra-bidronaftila,
benzotienila, indanila, ou um resto resina', naftila, tetra-hidronaftili
tenzotienila ou indanila uma ou mais vezes substiuidos por hidroxilad
,alquila de 1 a 4 ;tomos de carbono, metoxila ou etoxila; ou Seus saio/
14 adie:o com ;ciclos.

Requerente: FALI. - FÁBRICA NACIONAL DE

IMPLEMMITO8

PrivilÁgio de Invençies "APERFEIÇOAMENTOS CONSTRUTIVOS IN

810,,
talt.

DOS DE' DISCOPI
-1EIVINDICACOES
•
- E . Aperfeiçoamentos Construtivos em Arados de Disco*,

'motorizados pelo fato de sabre o chassi do implemento locali.
tar-se um eixo'parolalmente giratOrio o acionável atraveo

- A depositante reivindica a prioridade do correeponaente
:pedido depositado na Re p artfçZo de Patentes da Alemanha; em 12 de abril
de 1962 t sob o ne 52.484 IV a/30h./
•
IRMO NO 148.285 de '8

de Abril

uma alavanoa dexelativ0 comprimento, eixo tll'sse que dotado
lateralmente de um braço horizontal.
Ponto

Ponto no 1 do total. de 4 pontos apresentadoStn

411 .1

do total de

de 1963

1Requerentei INDÚSTRIA TÉRMICA BRASILEIRA a/A,
Vadeio

Industríali "REVESTIMENTO COM SUPORTE. PROTETOR INTERNO
PARA AMP6LAS DE GARRAFAS TÉRMICAS
gEIVINDICACOBS

1 Revestimento com suporte protetor interno, para

de

ampi

ge:s de garraras tÁrmicos caracterizado ppr um suporte substan-

galmente cilíndrico com'projoçío circular ioternà dito supor
apol ando-se , ne:Iiindo'do reVéstimento cilíndrico da ampOla.

Ponto 04 .1 dó total dO 5 Pontos kerAsentados.

MECO DO NCTIVIERO DE HOJE: CrS 0.30

9 pontos apresentados.

