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REVISTA DA PROPRIEDADE
INDUSTRIAL

N9 160.465 - Compagnie 'Generale notificados os requerentes abaixo
de Geophysique e Institut Françals ,mencionados para. comparecerem a
de Petrole dots Carburants et Lubrl- éste Departamento, a fim de efetuaflants.
rem o pagamento da taxa final, denDe 21 de outubro de 1970
do prazo de 60 dias, contados da
N9 161.717 - Tomasiello 'Domem- tro
data em aue tiver eznirado aquele
Notificação
co Antônio.
prazo de recurso,
Ficam notificados os requerentes
Ng 162.435 -- Aluminium Laboraabaixo mencionados a comparecer a tories
Marcas deferiaas
Limited.
éste Deiiartamento no prazo de 60
dias, a fim de efetuarem o pagamenNo 162.714 - N. V. Philips' GloAlcon
NO 659.073 - Tetrase
to da taxa final e da primeira anui- eilampenfabrieken.
boratórios do Brasil Ltda. - Clasdade, para •que sejam expedidas as
No 164.938 - Rádio Corporation se 3.
,cartas patentes:
of America.
CIBEAL - CIBEAL
N9 '728.656
N9 91.466 - Libbee Owens 'Ford
N9 165.274 - Nilsson & Brisolla - Comercial e Industrial do Brasil
Glass Company.
de Eletrônica e Acessórios Ltda. Ltda. ,
Classe 9.
No 94.932 - Teresa Mainardi.
No
166.028
SNIA
Viscosa
SoN9 99.697 - Montecatini, Societá cietá Nazionale Industria ApplicazioNO '729.122 - Gonçalves - GonGenerale per L'Industria e Chimica. -ni
çalves Armas Ltda. - Classe 18.
viscosa S. p. A.
N 9 119.222 - Monsanto Company.
N9 585.531 - Rafilho - Curtume
N 9 167.432 - N. V. Philips'Glo- Santa Adelia S. A. - Classe 35
Foram Mandadas prorrogar as Da- eilampenfabrieken.
(Registre-se com ' exclusão feita pela
(entes abaixo mencionadas:
N9 173.700 - Stephen Charles Ka- seção),.
Yardley Re Company Ltd. - Titu- nitz.
NO 613.685 sa• Marcorerro IVIarlar da patente 4.952.
NO 173.949 - N. V. Philips' Glocoferro Comercial de Ferros e MeMaria Balsimelli e Bruno Bala- eilaMpenfabrieken.
melli Netto "Titular da patente Restaure-se e expeça-se o certificado tais Ltda. - Classe 5.
NO 613.976 - Eddy - Indústria
nO 5.171.
N9 506.696 - Fábrica de Caldeie Comércio de Artefatos de Couros
a Vapor Cylope S. A..
Bruno Balsimelli Netto - Titular ras
N9 604.383 - Rogers Magazine Li- Eddy Ltda. - Classe 35.
da patente 5.209.
mitada.
NO 617.101 - Baferco
Balare°
Walter Dafre 1 - Titular da PatenN9 628.922 - Pfaudler Permutit - Indústria e Comércio de Ferro e
te 5.898.
Inc.
N9 645.269 - Haenssgen & Cia. Aço Ltda. - Classe 5.
Lt,d a.
N9 628.708 - Cibralar - Cia.
Diversos
Brasileira de Habitação Popular Notificação
„Classe 4.
Arrio S. A. Indústria e Comercio
Ficam notificados os requerentes
-- No pedido de restauração da paN9 631.476 - JB - Indústrias
tente 3.861 - Arquive-se a Petlçao abaixo mencionados a comparecer u Têxteis Barbar° S. A. - Classe 34.
êste Departamento no prazo de 6(1
no 49.891-70,
NO 632.113 - Plastibox - Marinho
dias, a fim de efetuarem o pagaJitsuo Kobara - No pedido do mento da taxa final e da primeira Marques da Rocha - Classe 5.
cirorrogação da patente 8.191 - Ar- anuidade, para que sejam expedidas
No 632.153 -- Emblemática quive-se a petição 45.102.
as cartas patentes.
Serafim Blaso & Cia. - No po286.832 - Johannes Theodorus Irmãos Lantieri. Ltda.: - Classe 4,
N9
dido do restauração da Patente nú- de Wit.
633.414 - Marvilan - Marvimero 55.113 - Arquive-se a petição
N9 381.623 - Armindo D'Almeida, lan Comércio de Metais Ltda. ti o 50.910.
Classe 5.
Machado Junior.
No 438.416 -- Re , - Pignatari
Arquivado por falta de pagamento NO 510.134 - Emprêsa de Consultas e Publicações Econômica S. A • Administração Incitiatria e Comércio
da laxa final,
S.
A. - Classe 12 -5 Registre-se com
N9 639.700 - Baxter Laboratories
erlusão fei ta pela. seção.
No 108.426 - Irmãos Vitaie in- Inc.
dústria e Comércio Ltda.
NQ 643.475 - Tig-Tectic - EutecN9 647.655 - Dr. Babor & Co.
tic- Nelding Altoys Cor poration ;N9 146.615 - N. V. Philips' UloNO 647.670 - Societé des Usines ceasse 5..
eilampenfabrieken.
Chimiques Rhône-Poulene.
,;43.890 - In ca n i te - Wellin ar
N9 687.100 - Rubem Baptista
N9 150.235 - Pirelli Societá eter
Incandescent S. A. Engennart a e
Chaves.
Fabricação de Equipamentos e for-,
DIVISÃO DE MARCAS
Ferguson
No 152.097 - Massey
nos para Siderúrgica e outras +nd-s
Inc.
trias -• classe 5.
De 21 de outubro de '1970
N9 158.635 - Allmanna Svenska
No 645.270 - Braga n -Aço Bi a
Notificação
F ield ri ska Aktiebolaget.
ean-Aco Comérc i o de Porre e Aco
Depois de decorrido o prazo de 60; Ltda. - Classe 5.
Nic 158.721 - General Electric dias, a partir da presente data para
Comeany.
recurso ou impugnação e se nenhum ' No 645.701 --Sulino - S. A. Fa•
la19 160.191 - Luiz Carlos•Bertholdo interessado do- mesmo se valer ficam bril Scavone - Classe 37.
Serviço de Recepção,

NO 648.045 - Roger - Jorge Md
cardo Rothhirsch Melsels - C1as4
se 12.
N9 650.237 - Vencedor . da Lapa -a,3
O Vencedor da Lapa Ltda. - clas•
se 12.
No 651.020 - Processo M. 'da Claris
- Cia. de Calçados Clark - Classe 36.
No 651.953 - Bebelin - Jorge
Farra Alta Costura e Confecções Limitada - Classe 36.
149 652.002 - Alumaito - Koiehi
Ando" - Classe 11.
No 652.159 - Calçado Valentão
Indústria e Comércio de. Calçados
ar eo-Flex S. A. - Classe 36.
NO 632.427 - Artpen - Artur
Eberhardt S. A. Indústrias Reunida*
- Classe 11.
No 655.351 - São Francisco - Metalúreica São Francisco S. A. eu
Classe 5.
NO 655.541 - Calçados Queiroz -a
nueiroz Lida.
Classe 36.
NO 656.325 - Jafet - Cia. Industrial d o Perfilados Jafet -- Classe 3.7
NO 656.529 - V. Setta; - Malhaz
T r"- o ns raoller Daucl S. A.
Classe RR - Registre-se com exe1Usaci de leaues.
No RN 7.76•1- - 9 de Ju l ho - Cal.
eedae 9 de Julho Ltda. - Classe 36.
NO 660.706
Abdalla Farah
ndin striR e Comércio Abdalla Parati
Ltda. - Classe 36.
NO 66 1 .063 - Bravo - Indústria e
Comércice d o Calçados Arco-Flex S. A.
- classe 36.
No 663.145 - Zalcor Tmpormetal S. 1. Metais não Ferrosos Classe 5.
No 663.539 - Tornava - Tornavo
- Comércio e Indústria. Metalúrgira Ltda., - Classe 8.
No 665.451 - Ferbasa - Cia. de
Ferro Ligas da Bahia S. A. warbasa
ei,•-e 5.
•
No 665.497 - Lufra - Distribui.
dors de Fee ros e Metais Lu tra Ltda.
- Classe' 5
NO 665.6e9 - Consto - Cia. Na.
dona! da Fundicão e Forjaria Co.
na ro - C'asse 5.
No 665.695 - Jates - Fundição e
Metslereics Jates Ltda. •-- Classe 5a
No 665.707 - Tulipa Comércio
'n1, se stria de Plásticos e Metais Ltda.*
-asse 5.
NO 666.822 - Vibrotex -• Vibro- Telas Metálicas
Ltda. - Clas•
se 5.
NO 0.67 145 - Nova Prata - Sersitia Nova Prata Ltdã. - Classe 4.
No 667.333 - Verdemar - Fábrica
de Soutiee s Veldemar Ltda. se 06
36 - ( P o -le tra-se com, exclusão
feita veta seção) •
•••••

D:C,F1'0 Or-lr/\.1
1) O expediente das run g ,- ,138
clát,nado a
receMo na Sr
‘..a .; ;; d.e Conut:i:eações até as , 17 -() a;e:rmento ao público pule Seção de
Ledacão será de 12 ás 15 horas
?; Os originais para Fábizeatvo,
.'::vi.dain:mte autenticai:os, dcocrao
6atilogratados diffetamente. eu
ispaeo dols, em papel acetinado
apeigamin hada medindo 22.T37
.siem emeúdas ou ro,- ',as que dificultem a sna vont?in esp:?cial,
con1:;I:erem tti.belos

L;i,s.i..ubro de 1970
cheque ou vale postal, em layer
do Tesoureiro do Departamento dg
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprêse
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.
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3) No casa de porte adeeo para
localidade não • servida por êsse
me io de transporte, a Delegacia
Reblonal ria Emprêss Brasileira de
Coirelos e Telégrafos em Brasília
se obrigaa erempleta7 o encapanhanzei?n to. ao destinatário por
outras vias, imieperidene emente de
acréscinzo no preço.

uta OCÇÃO cc. z,-uneÂo

iCACÕE

FLORIAM('

CT-OCUstQL

SEÇÂo

Serão aainitictas copuis em tinta

p oça° Oo puborrdodo 00 ow000ted4o cc. undora4d-dr,•%:•
Ruclor•n e oo 0r,aprI0d00ee •nadotrlaa do Milllatóalo
do end. -Jato-ia o do Con•Aroio

5 leta e indelével, a critério do
73 1.1V

d) 448 reclamações pertinentes
matéria retribuída, nos casos d‘l
k.L'ro ou omissão, serão encaminhados, por escrito, à Seção de Redaate o quinto dia átil subseiiente à ~Meação

tmp.i

s “., /les otirmet:

7) A Delegacia Regional da
E inprèsa Brasileira de Correios e
Telégrafos em Brasília reeerva-Se
o direito de reajustar os seus preços, no caso de elevação de tarifas
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes

Otuertarr.ento co (rnerenst• Nerional
BRAS1LIA

ASSINATURAS

6) Os prazos da assinatura e
do porte aéreo poderão ser semes11 AS assinaturas ser(t° tomatral ou anual e se iniciarão sempre
3(1..-: Semestre.
(+9 ;',!s no D 1 1V O transporte por Sem. tre • •000 g oao•• Cl
Cr$.`22.50 no primeiro dia útil do mês subsecio aérea será contratado separa- A no 0•0•001000•••0•.•• Cr$ 60,00 Ano • •000•40•0000400 Cr$ 45,00 qüente O prazo das assinaturas
e: . ,inent.e com a Delegacia da Empara o Exterior é sêmente anual e
>,-;,.e:so Brasileira de Correios e Tenão haverá transporte p or via
Exterior,
Exterior
i àgrafos em Brasília Esta poderá
aérea.
Ices 65,00 Ano , •0 0•000.0.000. 0. 00d0 Cr$ 50,00
, • i a encarregar também de encanti- AnO
áar o pedido de assinatera ar
g) A renovação deverá ser soD 1 IV Neste caso, o assinante dilicitada com antecedência de 30
PORTE ACRE()
:»airá ao D I 19 o 9ed4ta de assidias do vencimento da assinatura
ntura e o pagamento do valor Semertre
e do porte aéreo Vencidos, serão
Cr$
102,00
1Ano
ert
204,00
j7ve1pondente. na forma do item
suspensos independenteinente de
seffilinte.
aviso-prévio
NUMERO AVULSO
O
preço
do
numero
avulso
figura
na
ultima
pagina
de
.cada
5) A remessa cie valores PUre
f 10) Para receberem os
aremp1ar
6.i • Isinatura, que será acompanhada
mentos às edições dos orados ofie l e esclarecimentos quanto à sua
-- O preço do exemplar atrasado sere acrescido ae Cr6 0,01,
dais,
iais
os assinantes deverão solici•
jbeacão„serd feita somente por
ta-los
no ato da assinatura.
^Ge. do mesmo ano. e de Cr$ 0,01. por ano, se de anos anteriores.
Industria
N . 667.4113
A.rottnia
e 4.`o nnérrio de Roopas Ltda. -- Clas-i
se 38. •
N 9 687.998 - Bem. Me Quer - Fá- 1
brica Hollywood de ConiceçOzs
poi• tação e ENt;ortacao Ltth

1\.9 639.193 -- Folies Bergie - IVIodas Follies Bergie Ltda.
n" 36.
669.255 -- Galop -- Ancora Inti' e Comercio Ltda. -- Classei
21') 33.
PP ) 669.341 -- Mentapar - Comereu . ?.".etapar Ltda. - Classe 4.
“89.513
Lago Azul - Mettlhirgica Lago Azul Ltda . - N" 670.385 Tatt - itirt.g4".eines S. A. Comércio a Iodastria - Classe 37.
'6" 670.579 -- Minas -- Metalúrgica Minas Ltda. - Classe 5
N 9 671.429 - Dinocord - S(zto

Paulo Alpergatas S. A. - Classe 39
Registre-se com eXciurao de ie •
tines) .
N o 673.681 - Monoquini Indústria do Calçados Brigitte Ltela. -Classe 36.
1\1' 674.210 - Oliver coxine•n.
Oh' av Garcia- Chisse 36 - (Re1
gistre-se com exclusão de leques, .
NO 675.190 -- San Diego Detiósito de Metais San Die.o Ltda. Classe 3.
N'? 675.228 -- -Trianan -

Trianon Ltda.
Classe 13.
1\7,,' 681.037
PositiVo - Lojas
P,:‘. o
A - Classe 22 - (Registre-se com exclusão feita, p ela seção/ .
N 9 683.715 - Neopens - A. 'Ararn.
bina. S. A. Indústria e Comércio -i,.
11,1": a ulna s e PkeeSSÓrios TêXteiS CI. 22 - Redstre-se com exclusão 1
tf, ita pela seção)
•

•

•

REPARTICES E PARTICULARES

FUNCIONÁRIOS

N 9 687.815 - H. Stern Joalhe,kais
N O 654.525 - Safrol - Fábrica de i N. 631.764 - Jolimerde Roupas
- H. Stern Comercio e Iriciastria óleo Safrol Ltda. - Classe 4,
; edade Anónima.
S. A. - Classe 13.
I N. 632.477 - - Amaral e Campos
N O 698.617 - Açonel Açoitei. - NO 657.203 - 1BRAS1C - 18/-tASle 'S. A. Ind. e Coma. de Produtos EleS. A. Industrial ,Brasileira, meS. A. Comércio de Aço em Geral
billárla e Construtora - Classe 16. ,môni eus .
-- Classe 5.
N. 633.192 - Ernesto Zsclanowskm.
N 9 665.461 - Roseli - Roseli BiMarcos Jucleferidas
jouterias Ltda. - Classe 13.
j N. 634.564 -- ColvilIes Ltd.
N o 668.570 - Bonny - Ancora in.
N . 635 844
- - Inter Americana de
6E0.476 Testoraina - Labo- dústria e Comércio Ltda. - Clas- Publicidade S. A. (e regularize a
ratório Euterapico Nacional S .A. - se 36. classif • cacm,ão) .
Classe 3.
NO 669.836 - i)iadema N O 728.252 -- Tiotenicol ESpasil
N. 635.857 - • Emical Exploração
Diadema Ltda. - Classe 5.
Laboratórios ParinacétitiCos Espas:1 çâo
(4
e Com. Ltda.
No
670.124
Regional
1nclustl
ia
S. A. - Classe 3.1 de Calçados Regional Ltda. - C/as
N.
637.-164
Abel da Câmara
No N O 728.813 -- Ravel - J. S. se 36.
Matara - Classe 48.
N. 675.680 - RM - RM Ind. e Martins.
IN. 639.815 -- Cia. Rico; anderise de
N O 729.703 - Norlfarma Nori- Com, de Metais Ltda. -- Cl. 5,
farma Produtos Farmacêuticos Ltda.
N. 676.164 -- Fercosi Fercost •:\ tvicios S. A.
. 639.817 - - Cia . Rioqrandense
- Classe 3.
Ferramentas de Corte e S:milares -NO 601.382 o - Fundiçào Cl. 5.
ec Negócios S. A.
Selko Ltda. - Classe 5.
N. 642.115 -- Credistii Ind. e COExigêncius
o Ltda.
r, 603.637 - Standard - LndiásN. 643.352 - jobamo 1.tda.
tria de Arteratos de Tecidos Impe• Cumpra o Art. 73
rial Ltda . - Classe 36.
N. 650.81'. - - Kosaios Coe. de
édé,O 1 mobil ário S. A.
N 99 617.926 - Plastecnica - ÉnN. o 729.8-15 - 1:1e,manny ind. e
N. 650.855 - "nutr,s União Ltda.
dustria de Artefatos Plásticos Pias- Coro. Hie S. A
. 650.860 Llniào Limi.
técnica Ltda. -- Classe 12.
N. 729.816 - Hermany Ind . e
59 621.152 - Brometal - Meta •
litra:ca Brometal Ltda. - Classe 5.' Com. Hic. S. A.
N. 653.324 - Nua B,..inca lnterioN 9 629.018 - Zava - Serralheria' N. 521.677 - Alceu W.mtlerley. • r.s S. A. Artefatos dt Madeira.
N. 523.955 - Vicente Roman SiZava Ltda. - Classe 5.
.
Dr.
A .mando
N 9 635.160 - Fainapa Famapa• mon.
,xe ri Muni eito.
-- Indústria e Comércio de Ferros
N. 539.915 - Máquinas e Equ'pa. 654. 178 -- José Gua..any.
Ltda. - Classe 5.
Identos Mello S. A.
N. 65.1. 823 - IVIcive:s Casa Nunes
N Y 635.937 - Ime trai Indústria,'
N.
.
Lasa mao LiG a.
Ltda.
Metalúrgica Tramontana Ltda. Ime-i
N. 615.574 - Soc. R.áciio MarLon
tral - Classe 11.
N. 655.685 - joselina Silveira D
NO 639.191 - Austin - Cia. Me-' Ltda.
l(a.
N.
615.927
João
Scatunacchia.
tatúrgida de Austin - Classe 5.
N.
656 .(139
Tbkarevitcz.
Ltda.
.
N 9 641.234 - Artex -- RepresenN. 6'6.965 -- Michel Cilaya
t 1 . 617. 38 - Ind. e Com. jur_m,
tações ArteN Ltda. - Classe H.
NO 641.940
SL - São Lcopnia
N. 61 3 .365 - Inelca S.' A. Inds. 1
-- Fábrica de Partuusos São LeoJ. 65; dl I - Nazaré .Agro
poldo Ltda. -- Classe il.
Eletrônicas.
..s*-", A •
•

Tr-cL a

2: O C v,;:.^.1

27

Cuttr,)ro d,-.1 1173 31)3

)

•

Cio. Distraía (lora I N. )43.161 - Imobiliária Converre s
N. 612.815
N9 727.946 - Lati S. A. Produ-i
5. c
de l't C .CIOS ,,iactweto.
tos Quimicos e ntrmacêuticos.
927.970 - E. R. Squibb & Sona
i'. 648.253 - F.iÁnpresa. 11.(11. Gar
N. 6[9.2,4
big-Lar Utilidades
Inc.
cia
S.A.
N')
728.471 - BudIsche ululo &
.IN. 6,49.232 - 13,naquiin Com. e Soda Pabrik
N. 621.334 -- S. A. Moinho
Aktiengesellschatt,
1)istrí bui dora de Prooutos Quiiiiicos Li!nos. Gerais.
149 728.487 - Parke Davis & Coai.
mitada.
N. 624.346 -- Emílio Abdalia,
pany.
ï'l. 619.493 N. 625.164 - Aage Vest.
ine Jóias
Ng 72'5.006
Pecotartua ltsinstrx,i
N. 630.697 Empresa de Monta- Ltda,
Agro Pecuária Ltda.
gem Indl Engenharia e Construções LiN. 649.636 - Incapa. Ind. de
149 '728.807 - Serdex Societe UBmitada.
Capas e Pcoceções paro ,uato Ltda.
tucles de Recherches de Dl'iusha tt
N. 631.943 - Metalúrgica Abram
N. 650.061 - Borg
Warner D'Exploitation.
°
Eberle S. A. '
Corpor.lt.on.
N9 729.447 - Eponina cie
N. 632.881 -- Rumo Imóveis Ltda,
N
O
729.605 - Altemio SPineill.
IN. u)0.445 - 'Cia. Riograndense
N. 633.671 ,-,- Kerma Engenharia de Negócios S. A.
N"
- Laboratorius Lepittit
S.
A.
e Matèriais Ltda.
N. o51.520 - Premium Lioja.s
N. 636.978 - Pedreira Raposo Ta- Odonto,ouicas Ltda,
149 729.847 - Hermunny Innetprta
vares Ltda.
a
. 62. 121 -Cia. Ta uhaté Meti. e Comércio fie S. A.
N. 636.983
Topeka Usina Cen1"" 031
Laboratórios Lepa.
N. 652.395 - Triveilato S. A.
tit S. A.
tral de Concreto Astáitico Ltda.
Engenharia Ind. e Com.
N. 638.727 - 'forque S. A. Ind.
N. 652.400 - TrivellatO
A. ind.
N 9 736.750 - C. BI Boehrinfter
e Comércio de Máquinas Elétricas. e Com.
Sohn,
N. 639.747 - Servimat Materiais
No 730.845 - Merca ltz Co. kn%
N. 652.649 .- Trivellatci S. A.
de Construção Ltda.
149 737.151 - S. A Institul.0 9..)Engenharia Ind. e Com. .
terapico Americano Saiba..
N. 639.989 - Aclamas Diamantes
N.
653.229
tierrzigeni
Sagrada
Cumpra o art. 23 e apresente novos Ltda.
N(? . 737.153 - A Novaquimica
Familia Ltda.
bora tórios S. A.
N. 654.495 - Peter KeLlemen.
N. 641.450 - Cia. de Represnetaexemplares
INT0 1:r..231 - Luitpoid Werke Crie.
N. 654.746 - Lara Camoos S.A.
ções e Negócios Promocionais.
minei] Pharrnazeutiscrie Fabrik.
Importação
e
Com.
N.
644.136
Linhas
Varicor
S.A.
N. 677.748 - Artez Westerhley
149 737.464 - Sande% • S. A. “.".tinN. 656.434 -- Socira Ltda. Soc. dos
N. 644.139 - Linhas Varicor S.A.
Produtos cie Beleza.
A. G. Sandoz Ltd).
Construtora.
N. bhu..M. - S. A. Moinho SanN9 737.473
Q710 - cauttmca
N. 644.382 -- Krupp Metalúrgica
N. 659.484 - Ludiplas Impreme- tereon tinen tal Farniateutien Ltda..
tista imos. Gerais.
Campo Lindo
A.
abilizante Ltda.
149 737.928 - Latrratório °PrantoN. 630.863
Incts. J. B. Duarte
N. 641.440 - Metalúrgica Iraputa
N. 659.624 - Metalúrg..ia Volita
P;i?rato Ltda.
S. A.
Ltda.
N 9 '27.929 - - Jo . iquim C. GutRedonda S.A.
N. 63/.149
Incoval Ind. de .CoN. 660.036
Olaria Vera Cruz maráes.
N. 644.447 - - Banco Crefisul de
uexôes e Vmvulas Ltda.
"11
- • •-•'-• • -1 9 "4ras'i1
Ltda.
Investimentos S. A.
N. 633./54 - Meyer S. A.
e Farrnachttica S. A1
N. 660.606 - Metaliga - H 5 QuOnica
N. 639.095 - Aços Finos Piratini -N. 644.453 - Banco Crefisul de
149 738.938 - Laboratório: . O mLtda.
Investimentos S. A.
S. A.
non do Brasil Ltda.
N 9 r" ""
•
N. 660.698 - Serralheri. Olive:ra
N. 641.473 - Banco Crefisul de
N. 639.405 - Cia. de RepresentaBrasu Orlando Rangel S. A.
União Ltda.
ções e .1 ,4egócios Promocionais.
. Investimentos S. A.
.149 524.634 - Plástico:, 'Mio f.,ras,
N. 657.002 - Imobiliária Peixinho
N. 644.476 - Banco Crefisul de
N. 639.i99 - Cia. Rioqra.ndense
N9 544.513 - Matsab 83 Patounas
Silva Ltda.
Investimentos S. A.
de Neguc,os S. A.
Ltda
N.
660.919
Construtora
LuiN. 644.607 • - Pucci S. ; A. de
N. 639.809 -- Cio. Riograndense de
No 546.326 - Deentig, Mlltlken
zangelo Ltda.
Borracha.
:Negócios st A.
N.' 660.989 - Laboratórios Griffith sea rd: roroorat
N. 644.624 - Pucci S. A. ArteN9 5f4.3214 - Leyser its Cia. 1t.
N. 639.824 - Cia. Riograndense fatos de Borracha.
do Brasil S. A.
No 609.799 - SOC. Radio Mar:arn..
Negócios ó. A.
N.
644.886
Pucci
S.
A.
ArteN. -661 . 152 -- Beind Beneficiamen- Ltda.
N. 641.448 - Cia. de Represen- fatos de Bórracha.
to de Minérios Ltda.
Nv . 612.991 - Ju:.;e lucnta,.
N. 646.069 - Cia. Riograndense
N. 644.890
Pucci S. A. ArN. 661.688 .-- Madus Engenharia
140 614.514' - Ciu P•eteopo, ital
de iNegocms
A.
teta tos cle Borracha.
Ltda..
149 644.021 - cia. Tecidos i-mnN. 650.464 - Cia. Riograndense
N. 644.900 - Pucci S. A, Artetanense.
N. 661 . .851 -• Laboratórios Griffide Negócios S. A.
- fatos de Borracha.
1n19 tf.. 66a - Indústria de A, ames
N. 654.570 -- VeMestaii Peres de
N, 645.220
Cleide S. A.
Agrima Equiparnen- th do Brasil S.A.
N. 664.390 - Wanliii Com. e ReSouza.
N9 652.439 - Carito,. Martelai., os:
tos e Máquinas Agrícolas S. A.
presentações Ltda.
CC:0".'
Ltda
•
N.,
645.450
Cia.
de
DesenvolviN. 660.951 - Amt.fon ApareLhos e
N. 665.034 - Tecidos IVIay Fa,r
mento
.
Econômico
do
Paraná
Co1
4
9
654.052
- Toyo Rayon Co. Ltd.
;Máquinas tiletrônicas 1nds. Ltda.
S.A.
149 655.697- Montann 8. i. Sni. 661.8i5
Empreen- depar.
N. 665.389 - Aços . Ibericos Li- 8enharia e Com ereto.
N. 645.457 - Cia. de DesenvolLições e Negócios Pl'OITIOCiOrKliti
149 ,', 55 8a5
Iini‘ert ol Tndom Yd-vimento Econômico do Paraná - Co- mitada.
dimentos e Participações.
N. 665.681
Cortegeral de Ferdepar,
N9 656.90 - Michel Chaya
ro Ltda.
N. 663.338 - Brasmotor S. A.
N. 645.661 - Cia. de Desenvolvi9 674.745 - Materiais Indústrias ghrabi.
,Smpreendimentos e Participações,
149 657.462 - Pinheiro .Agular Calmento Econômico do Paraná - Co- S. A.
ministração de Valõres.
N 9 674.757 . - aMterlais Indústrias çados Ltda.
N. 667.025 - Aval S. A. Ad- depar.
S. A.
ministração de Valôres.
140 Ç57.947
Jaracus Pinturas o
N. 645.468 - Cia. de DesenvoiN 9 682.151 - Agência Pa&ral de
Decorações/Ltda.
-comento Economico do Paraná Co- Imóveis Ltda.
N. 684.184 - C. A. Fraga.
rify 657.501 -- Confecções Van-Du..
depar.
N9 690:500 - Cia. Taubaté
Apresente Novos Exemptares
rer Ltda.
'149
fi g o ,7 011
Cnnr+1,1,4,0a
N. 519.112 - Aloysio H. Schmidt
N. 646.065 -- Cia. - RiogranN 9 696.603
lbletatúrgica CaboS. . A. Comi.. e Indl.
ciai
e
Administradora Milfran S. A.
ciense de Negócios S. A..
.
mat 8. A.
149 661.138 - Eletzometalúrffica
N. 646.076 - Cia. itiograndense
149 697-.511 .-- Curtume Bertoído Saudade
N. 519.114 - Aloysio H Srhmidt
Ltda.
de Negócios S. A.
Ltda.
.,. A. Coml, e indi.
N 9 662.445 - Speedo Knáting.Mills
No 699.860 - AFliminio ~tio
N. 646.315 - Tecunogeral S.A.
Pt' Ltd.
N. 519.119
Aloysio H. Schtnidt S. A. Com . e Ind.
Indústria 8. A.
No 663.405 - Bazar 13 Ltda.
3. A. Comi. è Indf
NI? 664.870 - Indústria de FerraApresente proeuraçdo
N. 646.337 - Continental laborN. 541.499
Betuhras S. A. Pa,Cortantes Ltda.
poradora e Administradora S. A.
N9 280.393 - Custódio de Almeida mentas
vimentação e Revestimentos.
NO 668.511 *- Metara Metais BaN. 646.679 - Sirnon Lafer.
& Cia.
N. 543.804 - S. A. Moinho Sanres Ltda,
No 654.966 - Util Engenharia e
N. 646.682 -- Sbnon Lafer,
ista Inds, Gerais,
Comércio de Lajes Ltda,
N.
646.890
Cia.
Siderúrgica
Arquivamento ao processos
N. 544.190 - S. A. Moinho San149 658.158 - Dinama, DistzibutdoPaulista Cosipa.
1 sta Inds. Gerais.
ra Nacional de Madeiras Ltda.
N 9 637.071 Industrio Yorkshite
N. 557.249 - S. A. Moinho San149 693.344 -- Barreto Engenharia
N. 647.323 - Cooperativa de Condo Brasil S. A. Artefatos de Leas
Inds. Gerais.
sumo dos Bancários do Rio Grande e Construções Ltda.
de Cobre.
N. 564.424 - Calçados Twist Ltda. do Sul Ltda.
NO 647.711 - A Novagulmica fásEx'iqímetas diversas.,
N. 573.297 - Dublagem e PlastifiN. 647.402 - Correntes e Engreboratteim S. A.
cação Dup!ast S. A.
nagens Coragacê S. A. Ind. e Com.
7iT0 658.886 - Carlos Svaboda,
- Laborator.dos aurN. 601.245
N9 664.828 - Aros Industrial So.
Campos, Rocha &
N. 647.804 - Casas Pirani S.A. roughs632.7,
.06.easit d.
Naieu,Malacia Anónima.
Cia. Ltda.
Com. e Importação.
149 644.6br st • Gelgy
.a,
is19
Uni.Ão
" Fabril Expor,*
N. 603...12 - Ind. e Com. de
N. 648.044 - Jorge *tardo . RaN9 690.57a - 4.atitiao1d produtos tadora_ S. A.
OPE.
Máqu;nds e Peças bilbao Ltda.
thhix.sch Heisels
Farmacêuticos Ltaa. cã: ariffiktvielai ea processos.
N. 658.041 - Vemag S. A. Veículos e Miquinas Agrícolas.
ó. 644.121 - Cia.
Siderúrgica
Paulista Co.zipa,
N. 664.453 -- Jul an Octavio Godoy (E o presente esclarecimento
quanto ao artigo reivindicado).
N. 670.465 - Inds. Villares S. A.
N. 670.684 - Walito S. A. .Eletro Ind.
N. 6/2.546 - Tais &aso.
N. 675.675 - Molinzi & Silva Limitada.
N. 679.369 - Portuense Com. e
Representaçoes Ltda.
N. 693.517 -- Agroexport Exportadora e importadora de Produtos Agrí••
colas Ltda.
N. 693.522 -- Agroexportex Exportadora e trnportadora de Produtos Agrfcoms Ltda.
IN. 698..690
Acaiaca Comissária
Importação c Exportação Ltda.

_

1‘1',
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N 9 180.'730 - Standard Electrica . NO 191.696 - J. Lyons & Company
Limited.
S. A.
137.365.Farbenfabriken
Bayer
N9
N9 180.817 - British-Arnerican NO 191.707 - Westinghouse EleeNotificação
Aktiengesellschaft. - (Torno sem Tobaco 'Corripany Limited.
tric Corporation.
efeito
a
publicação
de
14
de
outubro
Ficam notificados os requerentes
NO 191.708 - Westinghouse ElecNO 181.394 - Uniroyal Inc.
abaixo mencionados, para compare- de 1970) (E cumpra a exigêneia téctric
Corporation.
nica).
No 182.626 -, Luiz Elias da Silva.
cer a êste Departamento, a fim de
NO
191.709 - Westinghouse Elecefetuarem o pagamento da taxa final N9 145.308 - Robert Bosch GMBH.
NO 184.746 - Gossy Eloy Ries.
tric Corporation.
e da primeira anuidaae dentro do
185.365 - Hermann Arnold.
N9
143.847
Badische
Anilin
&
N9
prazo de 60 dias:
N9 191.872 - Maria José Adinomfi
Soda Fabrik Aktiengeaellschaft.
NO 185.830 & Glasurit-Werke M. Machado.
Privilégios cie invenção
No 145.308 - Robert a:asch GMBH. Winkelmann Aktiengesellschaft.
NO 187.182 - Mário Malagolli.
deferidos
N9 149.609 - Aluminium Labora- NO 186.025 - International Flavors
NO 187.184 - Francisco Perez.
Fragrances Inc.
&
tories
Lmiited.
N9 156.463 - Pneuniáticos tendo
N9 187.186 - Marco Silvio Antô186.062 - Foseco Interna,tional
N
O
boas características de retenção do
Na 151.036 - Antônio Navarro.
nio Marchiori.
Limited.
ar - Texas - U. S. Chemical ComNO 153.827 - Metálúrgica Central
N9 187.188 - Manfred Peters e. W.
N9 186.081 - Ari Antônio Negripany.
Ltda.
H. Klaus Peters.
soli.
No 156.542 - Processo para desfoN9 156.224 - Sertório Arruda FiNo 187.189 - Manfreia Peters e W.
INT9 186.134 - Sumitomo Chemica.I
lhamento - W. R. Grace &- Co.
lho.
Il. Klaus Peters.
Ltd.
N9 160.849 - Processo e dispositiN9 156.926 - Société Fives LilleN9 191.173 - Compagnie Des IAteNo 186.893 - Montecatini Edison
vo para. a conduçío do fio no enliers . Set Forges De La Loire (St ChaS.p.A.
crespamento permanente de fios têx- Cail.
mondFirminy Si Etienne-Jacobteis - Heberlein & Co. A. G.
N9 160.850 - Deolindo Teixeira
N9 186 ..986 - Goyana S. A. Indústrias Brasileiras de Matérias Plás- Holtzer) .
N9 173.148 - Implemento agrícola Marinho.
N9 191.411 - Ministerul Industriai
aperfeiçoado para o movimento de
N9 166.152 - Thepolymer Corpora- ticas.
Chanice.
terras - Massey-Ferguson Limited.
tion.
NO 186.960 - Roberto Gravina.
NO
191.609 - The Dunlop Company
N9 186.961 - Roberto Gravina.
No 128.699 - Plucesso para a fa- N . 166.195 - Erwin Hans Becker.
Ltd.
bricação de chapas de fibras e ouNO 186.972 - Schloemann , AktienN9 166.359 - The Molins OrganiNO 193.435 - W.
Grace & Co.
tros artigos moldados a partir de lig- sation Limited.
geselischaft.
nocelulose fibrosa Státny DrevársNO 194.246 - Picker X-Ray Cor186.984
Aidorindo
Braz
No
INT9 166.660 - Société Anonyme
ky Vyskurany Ustay.
poration Waite Manufacturing DiviMayer.
Iwan Simonis S. A.
sion Inc.
N9 143.992 - Conjunto laminado e
No 194.253 - J. R. Geigy S. A.
NO 186.987 - Goya,na S. A. InN9 166.659 - Peltzer & Fila S. A.
processo de fabricação - Pittsburgh
dústrias Brasileiras de Matérias
Plate Gla.ss Company.
No 194.314
Commissariat A
NO 166.730- a- Leonel Galdino SU- Piásicas.
L'Energie Atom ique.
No 153.087 - Processo para con- bira.
N9 194.320 - Salvador Galluzzi.
I NO 186.988 - Goyana S. A. Incertar soluções de material termoNO 168.165 - SOndoz Patents Ltd. dústrias Brasileiras de Matérias
sensível -• Union Carbide CorporaN9 194.361 - Valentin Crossa..
NO 169.682 - Philip Morria In- Plásticas.
tion
corporated:
NO 194.528 - Ballestra S.p.A.
NO 186.689 - _Goyana S. A. -InN9 163.960 - Método e dispositivo No 169.772 - Manoel Rayrnundo dústrias
NO 194.612 - Asahi Kasei Hogyo
Brasileiras
de
Matérias
de fiação com alma resiliente - Cia. de Freita se Joaquim Antônio GodoY
Kabushiki Kais ha.
Piasticas.
Industrial Mogiana de Tecidos e Mi; D'Alambert.
NO 187.010 - Takashi Marayama.
lan Mirjevic.
NO 194.618 - Imperial Chernical
N9 173.374 - W. R. GracP & Co.
N9 187.013 - Bictaro Barros Pinto -Industries Ltd.
Privilégios de invenção
No 194.619 - . Safety Systems Inc.
NO 175.102 - Copymatic S. A. e Venerando Franciseo de Oliveira.
indeferidos
Indústria e Comércio.
N9 194.620 - American Cyanamid
N9 187.014 - Tadamassa Uemura.
Company.
176.019 - N. V. Philips'GloeiNO 187.024 - Eduardo' Verlotta.
N9 154.044 - Novo e original tipo
•
NO 194.621 - Arenco Aktiebolag.
de feltro para polir cristais e vidros lampenfabrieken.
NO 187.031 - Noboru Nishimura.
- Celso Paciello.
No 187.035 - António Emídio da
No 194.625
Eastman Kodak
Silveira.
Company.
N9 156.504 - Nova apresentação
de recipiente para detritos - Goyana. .
NO 187.038 - Pedro Gomas Soa- Not 194.627
Telefoaktiebolage
S. A. Indústrias Brasileiras de MaL M Erucssan.
res.
térias Plásticas.
NO 187.045 - Laboratório Quintus No 194.665 - Merck & Co. Inc.
N9 177.538 - Nova tomada extenCOLEÇÃO DAS LEIS
Vala .
eive]. - Zulerna Seferman Kenper.
NO 194.703
Societa Farmaceutici
N9 187.046 - Devier Indústria de • Italia.
N . 197.877 Nóvo dispositivo de
Móveis Ltda .
N9 194.704 - Westinghouse Elecextensão de fio para ligação de apa1970
N 9 187.054 - Pereira Sobral In- tric Corporatio n.
relhos elétricos - Indústrias Reunidústria de Madeiras S. K.
VOLUME V
N9 194.706
das Sabra Ltda.Imperial Chetnical
N9 187.065 - Elektro-Praga Hi- Industries Ltd.
ATOS
DO
PODER
linsko.
Desenho ou modélo industrial
NO 194.781 - Walt,er Roberto Hee.
LEGISLATIVO
NO '187.065 - Elektro-Praga Hi- No
indeferido
195.714 - Erwin Hans Becker..
linsko.
A TOS LEGISLATIVOS DO
No 185.382 - Nôvo modêlo de
NO
195.750 - Anowar Barroso.
NO 187.088 - Odan Indústria MePODER EXECUTIVO
pino-parafuso para solados de cal-.
talútgic
aLtda.
N9
196.216
- Estamparia Monte
Leis de julho a setembro
çaalos de golf - Companhia de CalN9 187.103 - Walita S. A. Eletro 'Sérico Lida.
çados DNB.
Divulgação a9 1.149
Indústria.
N9 196.332 - Landboliwwerktuigen
N9 173.239 - Nôvo modélo de etPREÇO: Cr$ 5.00
No 187.110 - Relias matheus Nu- machinerabriek H. Vissers Nv.
garreira para veículos - João vicennes.,
N9 196.333 - Landbouwwerktuigen
te Cruz.
VOLUME VI
N9 187.111 - Frank Rio,ter Wolf- Machinefabriek H. Vissers NV.
Moda° de utilidade
ATOS DO PODER
gan g Georg Nitsche.
NO 196.335 - Imperial Chetniral
indeferido
EXECUTIVO
Industries Ltda.
N9 187.113 - Reincido Turpini,
Decretos de julho a setembro
NO 196.336 - Kar'
lel.
N o 184.554 - Vincagem em reei- •
N9 187.114 - Pacifico Soares.
pientes de plásticos e outros para reDivulgação n9 1.148
N9 187.115 - João Maschke & Sia. NO 196.337 - Pr Fernandez
forços dos mesmos - Supra IndúsPREÇO: Cr$ 25,00
No 187.118 - João Maschke
Cia, - Cast`a.nys Lopes e 'amolo Gonzalez
tria de Plásticos S. A.
Espinosa De Los Monteros.
A
VENDA:
NO
187.142
Verardo
&
Cia.
N9 184.579 - Original gravata e
NO 196.339 - Marathon " Oil ComS
AIC.
Nicola
Serra
presilha para nó Exo Na .Guanabara
. pany.
Doldrini, Celso Amadeu Coelho
NO
187.143
Hans
Reichenecker
Seção de Vendas:
IVO 196.340 - Oxysynthese.
Otávio Losito de Paula.
Storopack.
.
Avenida Ródrigues Alves n4 1
N 9 187.016 - Um nôvo tipo siNO 196.341 - Halcon International
N9 187.154 - Fábrica `, de Papei
nalização para reparo de veículos nas
Agência 1: •
Inc.
Cruzeiro S. A.
estradas e outros - João dos Santos
Ministério da Fazenda
N9 187.163 - Caterpillar Tractor
No /196.346 - The Upjohn ComFato.
Co.
Atende-se a pedidos pelo
pany.
187.180
Carrinhe-mesa
com
N9
Serviço de Reembeilso Postal
N° 196.348 - Alfred Teves GMBH.
No 187,165 - Darwin de Rezende
Iltura regulável e escamoteável
NO 196.349 - Fetok GMBH
A Jvim.
Em Brasília
Dente Borba.
N9 127 .:38 - meldix Luftfahrt
No 177.314 - lei Fibres Limited.
N° 187.166 - Mário Noviello.
Na sede do D. 1. N
• stunas GaI13H.
N9 187.16- ' Afonso Dorningiles
NO 19'7.408 - Anisted Industries
N9 179.424 - Cia. Hansen IndusSilveira Ribeiro.
Incorpora t ed.
triai.
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N9 197.478 - Paul W. Jespersen.
N 9 209.478 - .Ibirapuera Móveis
Ltd. Ind. e 'Com. Ltda.
N 9 213.225 - Dirceu Bonn.
N 9 215.255 - Joaquim Maria de
Souza.

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

outubro de 1970 3105

N9 871.194 - Centro de Estudos N9 861.584 - Copan - Cia. dg eis. 41 42, 43 - clichê publicado etn
Brasileiros - Confederação Evangé- Papéis Miranda Pinheiro Indústria t: 24
de outubro de 1968.
lica do Brasil - el. 12 - clichê Comércio - cl. 38 - clichê publicado
N9 J61.514 Taninosa Tana0
•publicado em 19 de fevereiro de 1969 em 30 de outubro de el968.
N9 861.582 "T. M. n 9 340" •- S. A. Indústria de Tanino - el. 4
N 9 871.190 - Alpa - Indústria e
Cia. de Papéis Miranda Pinheiro In- - clichê publicado em 24 de outubro
Comércio Alpa Ltda. - el. .16
clichê publicado em 19 de fevereiro dústria e Comércio" - el. 38 - cli- de 1962.
chê publicado em 30 de outubro de
de 1969.
-Oposições.
N9 861.509 - Dabi - Dabi Ind
1968.
dústria Brasileira de Aparelhos Den-+
N9 871.183 - Plasticity Plasticity
El-Con Ind. e Com. de Materiais
NQ 861.581 - Ceci - Cia. de Pa- tários S. A. - el. 34 - elIchê pua;
Elétricos S. A. (opoente ao t. ml- Ltda. - cl. 28 - clichê publicado péis Miranda
Indústria e Comércio blicado em 24 de outubro el7; 1988.
mero 141.105 - Privilégio de Inven- em 19 de fevereiro de 1969.
- el. 38 - clichê publicado em 30
N 9 861.482 - Regovute - Synte1a
ção4
N9 871.181 - Monolito 'Monolito de outubro de 1968.
Corp oration - cl. 3 - clichê publiIndústria de Condensadores Eletro- Imobiliária S. A. - el. 50 - clichê
N9 861.580 - Oficio - C - Cia. cado em 24 de outubro de 1968.
Micos Log Ltda. (opoente ao t. nú- publicado em 19 de fevereiro de 1969. de Papéis
Miranda Pinheiro IndúsN9 861.476 - Credireto São Paul)
mero 141.105 - Privilégio 'de InvenN9 871.179 - Laborfiel - Labo- tria e Comércio
- el. 38 - clienê
ção).
ratório Homeopático Fiel S. R. - p ublicado em 30 de outubro de- 1968. Minas - São, Paulo Minas S. A.,
Crédito F
Investimento
Brasilxos Rockwell S. A. (opoente cl. 3 -- _clichê publicado em 19 de
N9 861.573 - Moderna - Panifica- el. 33 - inanciamento
clichê p
a et. 153.501 - Privilégio de Inven- fevereiro de 1969. 4
ção Moderna Ltda. - el. 41 - clichê outubro de 1968. ublicado em 24 da;
p
em 30 . de outubro de 1968.
ção).
N9 871.119 - Inmel Inmel in- ublicado
N9 861.475 - Actolyt-Magnetine
N9 861.563 - Château Duvaller
Worthington S. A. Máquinas dústria Nacional de Máquinas Elétri- Martjnl
Fr 'h
,& Rossi S. A
a. - el.. 1 - clichê pu.r
(op oente ao t. 154.307 - Privilégio cas Ltda,': - cl, 6 - clichê publicado Comércio de . Beblu as'Indústria e 'blicado em 24
de outubro de 1968.
cl.
42
em 19 de fevereiro de 1969.
de Invenção).
clichê p ublicado em 24 de outubro
N9
861.474
- Ca,p ucine - Fiação
Volkswagen do Brasil ' Ind. e Com. " N9 871.091 - São José - Tecidos de 1968.
essina S. A. - cl. 23 - ellehé nu.
de' Automóveis S. A. (opdente ao • t. São José Ltda. - _el. 23 - clichê
N9 861.538 - Assistência Médico- blicado em 24 de outubro
n9 155.080 - Privilégio de Inven- publicado em 19 de fevereiro de 1969.
de 1968..
D
a. - Amed - Assistênção) .
N9 861.473 - Ca. p ueine - Maçã()
N9 871.088 - Belzer-Itma - Fer- cia.•Médi
co-Dentária Ltda. "Amed"
Alfred Teves GMBH (opoente ao ramentas Belter S. A. Indústria e - el. 50 .- clichê p
Pessina S. A. - el. 22 - clichê P114
t. 158.617 - Privilégio de Inven- Comércio - el. 11 clichê publica- de outubro de 1988. utàleado em 24 blieado em 24 de outubro de 1968..
do em 19 de fevereiro de 1969.
ção).
1‘79 861.532 -- Ceplon - Asáessoria, N9 861.468 - Ali mentosoja
1..an
N9 871.023 - Academia - Mauri- Métodos
Ind. Marina de Auto Peças S. 9.
Griffth do Brasil S A
e Planej amentos Ltda. - boratórios
cl. 4 - clichê publicado em 23 de
(opoente ao. t. 158.820 - Privilégio cio Galinkin - cl. 32 - clichê puMarcos Borges da Fonseca
blicado em 19 de fevereiro de 1969. Herculano
de Invenção).
-- el. 50 - clichê p ublicado em 24 outubro de 1968.
N9 871.024 - Alinostatic - An- de
Stermax S.A. Com. •e Ind. (opoenoutubro de 1968.
199 861.469 - Alim entosoia ta.
te ao t. 159.039 - Privilégio de In- dino Ltda. - el. 8. - clichê publiN°
cado em 19 de fevereiro de 1969.
venção).
- Jangada - Socieda- boratório Grifith do Prost] S A -a
N9 860.790 - Viajante - Roberto de Comercial jangadeiro Ltda. - cl. 41 - clichê p ublicado em 23 de
outubro de 1968
Oliveira e Claudio Ballico - el. 11 •
Retificação, de clichê
- clichê publicado em 19 de fevereiN 9 870.127 - Atlântica - Atlântica ro de 1969.
Engenharia e Construções Ltda. - N9 860.786 - Janebela BatenCertificados Expedidos
el. 50 - clichê publicado em 11 de dex Comércio e Indústria de EsquaCERTIFICADOS
fevereiro de 1969.
E
drias de Madeiras Ltda. - cl /6 XPEDIDOS EM 8 DE SET
N9 870.164 - Coritêmpora - Casa clichê publicado em 19 de fevereiro
EMBRO DE 1970
Louro S. A. Modas e Calçados - de 1969.
g cl. .36 - clichê publicado em 11 de
N9 860.765 - Dijon - Humberto
fevereiro de 1969.
Têrmos
N9 870.185 - New Marite - Mansa Saade & Irmão Ltda. - el. 44 -Marca - Classes
Registro
Teresa & Cia. - el. 48 - clichê pu- clichê publicado em 19 de fevereiro
de
1969.
blicado em 12 de fevereiro de 1969
ST9' 870.186 - New Maritè Mansa l'T 9 860.739 - Enductol - Société
- Teresa & Cia. Ltda. - cl. 33 - Cli- Industrielle.Pour La Fa,brication Des
278.852
Silicrema com Sin tornicetina chê publicado em 12 de fevereiro de .Antiblotlques (S I F A) - cl. 3
3
314.641
Ricota.
cliché publicado em 19 de fevereiro
406.821
41 .
1969.
315.298
Mac-Garbo Infantil - 36
de 1969.
406.822
.
.
386.185
N9 870.192 - New-Looe - ConFotogravura Carioca - E 33 - 25
406.823
149 860.735 - Bio Ad - Col gaté413.666
fecções New Look Ltda. & el. 36 406.824
Atlas - 25 - E 13
clichê publicado em 1' de fevereiro Palmolive Company-- el. 46 cli459.479 Se/f-Drive A utomóveis - E 33
406.625
chê publicado em 8 de outubro de
de 1969..
465.134
400.696
Royal - 8
N9 870.197 - Cotrim Metalúrgi- 1968:
474.523 Monaco - 49
400.697
•
ca CotrIm Indústria e Comércio Li0481.964
Ci clomatic -- 6 .
Ana 6,)8
N9 861.094 - A Casa das Pastilhas
mitada - el. 5 - clichê publicado - Francisco ValtliVirita. de Lima
-484.239
400 095
t ......
Micratized - 41 .
em 12 de fevereiro de 1969.
484.240
No
el. 16 - clichê •publicado em 21 de
p eo-Pak - 41
010
N9 860.942 -'Tueuruvi - Entrega- outubro de 1968.
493.379
Com mander
dna qm
8
.
dora Tueuruvi Limitada - cl. 50
497.020
am 012
Bu cha-13rill - 46 .
N9 861.085 - Do Povo -,- Farmácia
lieiiê publicado em 17 de outubro
&AP ou
497.365 Kimax - 31
e Drogaria do Povo Ltda. - cl. 3
de 1968.
497.776
dna 014
Douglas - 8
.
NO 860.965 - O Conselheiro Con- - cliché publicado em 21 de outubro
502.317
010
Dissenha - 16
de
1968.
jugal - Willy Milnaleseu - el. 32 505.794
dna o05
Ressoflex - 11
clichê publicado em 17 de outubro N9 861.075 - Docelânclia. - José
509.865 • Grafilub ..............................
dna 007
4
.
de 1968.
- de' Oliveira - el. 41 clichê pu513.026
óiA0 008
Tereotdn
23 .
N9 860.987 - Larle Indústria Po-. blicado em 21 de outubro de 1968.
515.469
FrimisÉt - 29
4119 009
rangerise de Malharia Ltda. - cl.
517.096
dna ado
Ineral - I
36 - clichê nublicade ,em 17 de ou- N9 861.046 .,-- "1' Sz • M" - Dabi
531.846
eing 0,11.
Semler - 6 .
indústria
Brasileira
de
Aparelhos
tbbro -ele 1968.
532.726
dna A42
Jon - 38
la9 861.402 - Sanatório Palmares Dentários S. A. cl. 6. - clichê
534.054
d(10, 043
Wimet - 8 .
p
ublicado
em
18
de
outubro
de
1968.
- Sanatório Palmares 5. C. Ltela
534.059 Wimet - 6
400 014
-- el. 33 - clichê publicado em 2 1 N9 861.041 Alpargatas - Síto
536.925
AnA 045
Lubarsa
5
de Outubro de 1968.
Ana 040
536.96 1 Lubarsa - 44
1 Paulo Alpargatas S. A. - cl. 21 538.88 1A Colegial - 23
dna 047
• N9 -861.450 - Longarin
Precisa e lichê p ublicado em 18 de outubro
538.881
dna 045
Participações Empreendimentos le 1968.
A Colegial - 24
538.98 ,'
010 0.0
Polovi - 37
Comércio e In ibistria; S. A. - cl. 16 N9 861.032 - Microla.xan - Agro541.305
Ano ogn
Antonio Sujo - 47
- clichê publicado em 23 de outubro f arma Santas Fé S. A. - 'el. 3 541.41R
dila agi
Hombitan - 16
de 1968.
!c lichè p ublicado em 18 de outubro
543.80R 1 Balada. dna ou
N" 861.464. - Protaliment - La- 'e 1968.
544.030
AAR onl
Allegro - 17
boratórios Griffith do ' Brasil S. A.
544./9 1Adágio -- 37 N9 861.028 - Esquilo - P. Portella
dfla 004
- el. • 4 - clichê publicado em 23 a 'Telharia. Ltda. - el. 36 - clichê
54 4.27(1
1
dna 0;5
"P" - 23
de outubro de 1.968.
548.125
010 ogn
1
Marte - 21
e
!" eblicado em 18 de outubro de 1988.
I
dna 057
548.35" Ice Or Dern - 48
1n19 861.465 - Protaliment
N 9 861.598 - Remanso - Distri549.21R
dna o5gt
Durex -- 20
boratórios Griffth do Brasil S. A. b uidora de Papel Remanso Ltda. 549.21
1 ! Durex - 19
400
cl, 41 - clichê publicado em 23 e 1. 38 - clichê publicado em 18 de
551.510
Ano e'd
1
de outubro de 1.968.
Marvanvl - 36
-tubro de 1988.
5s2.0e0 ! "A
4A0 001
C" !
N9 871.221 - K Kilker" - OuN9 861.597 - Messe - Messe Dis561.46' 1 Casa. Faro
! 400
Turismo e C•imbir,
plex S. A. indóstrin e • co vaórcio - 1: ribuidora 'de Títulos e Valôres Mo562.870
Ano on
1
Verlene -- 37
cl. 16 - cliché publicado em 19 de b iliários Ltda. - el. 33 - clichê
1 406 964
fevereiro de 1969.
'1)ublicado em 18 de outubro - de 1968.
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILEGIO

0140 M o

160.675 do

6 de julho de

1964..

akquersiates AHROQUIP SULAMERICANA INDáSTRIA i COMiRCIO S/A.. . CUANA
,Privilegio de Invenções " UM BRAÇO FLEXIVEL COM TORNEIRA PARA
SISTEMA DE REFRIGERAÇXO EM MÁQUINAS
OPERATRIZES"'.
REIVINDICACDE4

1 . Um braço flexível com torneira para sistema de refrigeraeau em
quinas operatrizes, caracteitzado pelo fato que um tubo flexível teca
be em uma das extremidades o adaptador compl-endendo um corpo substancl
lamento dilíndrico, apresentando na extremidade livre um Oco igualmente
Cilíndrico, dae do fundo cOnico, do qual parte um canal estreito, seA
do nata atravessado por uma chave cOnica ocas furo de passagem ainda ma
is estreito.
Ponto n o 1 do total de 5 pontos aareeeatados.

TERMO Na 166.241 do 15 de Janeiro de 1965
Requerentes RUTIN CI3 - FRANÇA
Privilegio do Invençio "APERW.0
FÇOAMENTOS EM OU RELATTvns I vidCULOS. ã31
BRE COLCROES :NEU)1ÁTICOS MULTIPLOS"
I~,112
REEss
1 - Na veiculo sõbre colchões pneumíticos mUltiplos caracterizado-pelo fato de compreender um chassis ou estrutura resistente em foL
ma da caixa encerrando entradas de ar laterais e uma p arede superior substancialmente plana, no interior da espessura da qual é situado pele
menos um ventilador de eixo vertical situado eCIA4 de vários colchões
pneu ticos justapostos.
I requerente reivindica-se d) icOrdo a prioridade do correspon
dente pedido depositado na Repartição de Patentes da França, em 17 ue
Y. - . Iro de 1964, sob Na 960.725.
Ponto n a 1 do tal do 6 pontos apresentados,

•

TIMMO HO 145.716 de 27 de dezembro de 1962,/
Requerentes ~AN MII,TitR , INC. e. E.U.A./
Privilegio de Invenção: ALMOFADA PARA ASSENTO E PROCESSO DE FABRICÁ-LA,/
Re1vindicações...4

_ - uwa almofada para mobilia destinado a suportar um corpo,
Compreendendo um envelope feito 6e materiais, caracterizados pela flexibilidade e pela alta resistencia ao desgaste; dita almofada possuindo 1
duas boradas laterais opostas e duas extremidades opostas; dito cavalasse.
que fica entre as referidas bordas laterais e extremidade opostas, comebitaindo o corpo principal da almofada, sendo acolchoado ean uma cantina/

TtRMO N O 157.391 de 6 de março de 1964.
Requerentes JOSRILLIPONSO W.AVARBIA MACUA. - ESPANHA.

Privtlóeto de invenção: . APERFEIÇOAUNTOS EM/OU RELATIVOS À UM
TRINCO PARA PORT&S ".
REIUNDICAÇOES

Aparfaiçoamemtoa em/ou relativos a um trinco para portes

Cum/

piJendendo.um dispositivo de trinco, caracterizado pelo fato de inala
ir, em edmhinaçâo, um tubo cilíndrico envolvente, uma lingueta no in
terior do tubo, uma mola que impele a lingueta para • poeição fechada
e qna se apoia contra o fisgo interior do tubo, possuindo o tubo raahu

flexível; as ditas extremidades possuindo cada uma das elevações como a
mesma espessura do corpo principal da almofada; as-elevações correndo a4

roa *pastas ano permitam o ulamento simultáneo da partes correspon-

longo das ditas extremidades, estando separadas uma da outra e do . corpo/
principal da almofada oor áreas em que os •aeriats de revestimento das/
faces opostas da almofada ficam em contacto um coa o outro e unidos; •
parte externa das ditas elevações sendo virada para cima da parte inter.

dentes da lingueta ou incorporadas na mesma.
Reivindica as prioridades doa correspondentes pedido. deposi
todos ma Roparticira de Patarata* da Ehpanha em 7 de marco do 1963.. 25
• de outubro da 1963, eob os números 285 824 e 292 880, raapactivamenté.
Ponto na 1 do total de 9 para:toa apresentados.

dispondo de meios para manter • dita parte externa an posição vira54 G proporcionar Is referidas extreali.aduL Atfi g corpo e maior resistran-

44 4

eia do MN a do corpo principal da almofada./
Ponto na 1 do total de 12 pontes apresentados./

rP:
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.TARMO No 151.057 do 25 de julho de 1965.
a
(Requerente: .J010 EMENESIO PINTO
. SIO PAULO.
rivi1egio de Invenção g"APERFEIÇOAMENTOS NO SISTÚA DE SUSPERBA-JE
AMORTECIMENTO APLICLUEL A RODAS E SIMILARES"
REIVINDICAÇOES
1 . Aperfeiçoamentos em rodas e sistema do suspensão o amortecimea
to ea2acterizado . pelo fato de ter entra a parto que toca o sOlo-to a paz
ta motora (eixo), dispositivo em espiral que as ligam e que pode ser mo

la ou elemento flexível equivalente, e caracterizado ainda por aplicar.
use a qualquer tipo do roda alem da motora.
Ponto no 1 do total de 2-pontos apresentados.

In)
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TgRMO No 199.696 de 7 de junho de 1968.
' Requerente: EUgENIO GOMES LOUREIRO
GUANABARA.
4
Mod;10 Industrial: "UM FRASCO PARA LOÇOES E SEMELHANTES"
REIVINDICAÇOES
I ."UM FRASCO PARA LOÇOES E SEWUHANTES", caracterizatio por ua '
cal, cujo gargalo 4 provido de rasca, terminando. por uma leve saliâcla
em sua base, da qual partem para as ext remidades pareded em Unhai In.
clinadas para baixo, dobrando-se em linha reta e'reentrante P ara 0 Cens.
tro ate a base inferior onde ae vorifIca leve salie'ncia para o OfterioN
mOdulaado o corpo total ovalado.
Ponto no / do total de 2 pontos apresentados.

9

a't

TERno NI 157.602 do 16 do março de 1964.
Requerente: PREPARATION INDUSTRIEILE DES COMBUSTIBLES.
PRAÇA.
Privilégio do Invenção: " cELIJLAS DE FLUTUAÇÃO(AGITADOR 'VIBRANTE)"
REIVINDICAGOES
1 - Célula de flutUação, compreendendo um agitador 4 formado por
uma Placa 6 provida do parfUraçOoe 8 que a atravessam, apresentando /
estas perfurações 8 características do reeistencia I paseagem da pal.
pa , maior em uma face de dito placa que na outra, encontrando-se esta
placa acoplado a Um vibrador olotro-magnético, qaraoterizada porque /
adjacentemente a dito agitador 4, sôbre a foco ein que ditos vificioa
aprosentom maior resistõncia h passagem da pOlpa ao encontra disposto
polo monoo um conduto 3, conectado a uma canalizaçãO de aliMentaçãO
de ar sob pressão, conduto provido de orificioe 5 de salda de ar.
Reivindica a prioridade do correspondente 3dI40 OpOeited0
.na Repartição de Patentes da frança em 13 de abril de 1$63, sOb O ao
931 695.

,TÉRMO V9 159.o0) de 7 de junho do 1968.
Re querente: ELETRO MECÂNICA IMDOSTRIA E
COMÉRCIO EMIC LTDA.. OuANABARA:
Modelo Indus tr iais"ORIOINAL FORMA U g
C. FEIRA UNIVERSITARIA0
REIVINDICAÇOES

'1

Ori g ihal forma de carteira universitária,

carao t orláada por
le suporte, constituldo0 por dois tubos i
ecurvadon a proximadamente em
ângulo roto, dispostos p
aralelamnnte e flmo,lon yor moio dO uma prato101
ra, disposta na metade da altura dos referidos su portoo t
ó, Ainda, ,fixa.:
dos por dois tubos tr
aneverselo, que por sua vez suportam o asoente sol\
oedgrae
Ponto n o 1 d' o total de 2 pontos apv
'esentados. .

Ponto no 1 do total de 4 pontos apreaoamadOeb

a
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TERMO N o 168.h2.4 de 31 de março de 1965
Requerente% SEBASTIRO JESUS DE MIRANDA MOURIO CRJANdW
INTRODUZIDOS EM APARELHO DEM
Privile g io de Invenção"APERFEIÇOAMENTOS
NADO A MINISTRAR O ENSINO E PRATICA DE NATAÇXO, SALVA-VIDAS, EXERCÍCIOS

R, ESPORTE AQUÁTICO'

TERMO N 2 164.943 de A de dO de 1964.
Requerentet STANDARD EítECTRICA S-/A. - GUANABARA.
Privilegio de Invençãot ft MELHORAMENTOS EM FILTROS DE 'ALTA POTiNCI11
Râ SUPRESSÃO HARMÔNICAS ".

REIVINDICA0E4

1 - Melhoramentos CM filtros de alta potencia para supresão hareg
nicas, caracterizado por compreender uma linha de transmissão coaxial /

REI VINDICACOES

1 - Aperfelçcamenos Introduzidos em aparelho destinado a mi
$rtistrar o ensino e a prática de natação, a salva-vidas, exercfcios, e mi
Âesporte aquático patenteado pelo mesmo, inventor, caracterizado por unis
diprancha com flutuadores providos de pás, um flutuador auxiliar, dois se
dg : eixos de manivela, que por meio de Torga muscular proporcionam o moffilmento do aparelho.
Pento nO 1 do total de 2 pontos apresentado.

ao long a da qual pode 'ser transmitida energia eletromagnetica de alta
frequencia uma guia de onda contornando parte do comprimento da linha Av
axial e formada como uma guia de onda coaxial externo da linha coaxial,
meios acopladores entre a linha coaxial e a guia de onda, e meios da aM
sorção de energia na guia de onda.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositana na
Repartição de Patentes da s Austrella em

6

de dezembro de 1963, sob o nv

3.537.

Pont;

/um

No

1 do total de

2

pontos apresentados.

198.883 de 7 de malO de 1969

f' iRquerentet REXALL DRUG AND CHEMICAL COMPANY . E.U.A.
Melo Industrial ''' NOVO MODELO DE TAMPA PARA RECIPIENTES OU SIMILARES"

'RUMO N9' 165.917 de 30 de dozombro de 1964.
Requerentet ALBERTO MASCARENHAS DA ROCHA. - GUANABARA.
Privilegio de Invenção:

REIVINDICACOES.

.GRAXEIRA PARA LUBRIFICA010 DE PINOS,
DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS"

1 - Novo modelo de tampa para recipientes e gimilares da espe.

ISEIVINDICACOES

-cie descrita, caracterizado pelo fato de compreender no seu conjunto objeto particular uma porção . central de calota suPerl

á . " UMA GRAXEIRA PARA LUBRIFICAÇÁO DE PINOS, DE VEÍCULOS ,AUT04

Cr conexa circundada por uma porção anular integral e externa, substan-

VEXE 45 -caracterizada por consistir numa caixa longitudinal suporte, tu

cialmente horizontal e plana da tampa que termina com uma pequena aba

qual estão instalados em linha, os terminais de uma pluralidade de

Circular geral

de

' circular elevada que é limitada perifericamente por uma pequena borda , periférica externa desenvolvida em plano horizontal,
A requerente reivindica de acOrdo a prioridade do correspon dente pedido'depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da
Aè.

no

»imensa, em 7 de novembro de 1967, sob nv D-9312,
Ponto nv 1 do total de

14 pontos

apresentd:v...

boa, cada um em contato ao pino correspondente 'a ser lubriflectloieM que
nestes terminais adaptam-se velvulaa correapondentes a cada tubo de lu.
brificaçâo.
•

C

Ponto O 1 do total do 2 pontos apresentados.

(
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' 12RRO RD 10.051 de 10 de fevereirode
Re q uerente: INDGSTRIA DUROU ROUPAd S/4. - SãO PAIn
Privilegio de Invenção "NOVO PROCESU PARA O CORTE E CON~ eft
CaS COMPRIDAS COM VINCO PERMANWO:

.

=MO, ND 167.01$0 cê W da feQifiro

de 1965e
Requerente: SUGO TAVARES D A , COSTa - $IO PAULO
Privi ggio de Invenção " APERF EIÇOAMENTOS
E4 TANdUES PARA Z:ATAX EEtraa
REIVINDICACPEI

1 - Aperfe içoamentos em tanques para la

REIVINDICACOES

1 - Novo p roc e' ss0 para o corte e confeeção de calças comprida0
' com vinco p ermanente, caracterizado pelo fato de compreender as etapas
de cortar as duas partes com p onentes d g
uma perna de calçai com formas
f eeh s tanclalmente iguais, sendo uma delas provida da una cava na regi§o
de entrepernas, costurar essas duas partes para formar a perna Cómodo
que as costuras fiquem localizadas na região da vinco, isto 6, na par.
te dianteira e traieira da perna e juntar as duas pernas pela parte de
ceve tara formar uma calça.

var roupas, caracteriza.,
dos pelo fato de ser formado por um g
abinete de tampa superior para mi
reci piente interno ou tanque pr ó p
riamenta dito, recipiente hte que 4
presenta Oréximo ó borda 510 seu
lado voltado para a portado dito gol.'
neta de uma prancha inclinada . p
odendo ter ou /lio az usuais odulaçãaa00.
p odendo ser p revistas p
rateleiras ou gavetas pare guarda da sabão, da
tormentos a outros.
P onto nO 1 do total de 3 pontos

apreigacadoa..,

Ponto nd 1 do total da 5 p ontos apreeentad2e,.

,M
1—

~o dg 166.199 de 14 de janeiro de 1965.
3equere:1441 TE DeVILBIS3 COMPANY. - U.S.A.

' Privilágio de Invanção: "APARELHO PARA REVESTIMENTO RiETROSTATICOe
RervINDICAcOns
-

Aparálho para revestimento eletroatático, caracterizado pelo /
fato dm compreender: um conjunto linear de lata p luralidade do pistolas
J,
da asperaáo eletrostática carregadas similarmente espaçadae pelo que o
;tampo eletrostático de cada pistola de aspersão compreende o lado adja
*ente do campo eletroatático normal de 2x:a pistola vizinha, e um ele./
trodo extremo em cada extremidade do referido oonjunto espaçado em ret.
lação à pistola adjacente ó carregado com a mesma p olaridade da Wein
da pistola adjacente parem: potencial efetivo para comprimir o padrão
'
de depOclio da r eferida i pietola adjacente
suhatinotaimeate da MIMAM
ag ira O substncialmente com a mesma
extensão coa que o retirado Pa
dr5b comprimido pela craeença da lb/atol,: vleinha ao
referida ís(Ziiin.
to. .

Reivindica a p rioridade do correspondenta pedido deocaitado na
Repartição de Patente* dos Estados Unido, da Imar1o4 do Norte opt-13
da
*ergo de 1964, Sob o n ó 351,666.
Pont. . 0 1 do total de 3 conto* apreastitadom:.

URRO 112 1 99~ dó d ga Juane de 196e.
% V aral: te: "MIRALta" C OMgáCIO, EXPORT410 &
reCatago 640a . .
Mede10 Industrial; " C
ONFIGURAÇãO EXTERNA DE S OPT

e., PittiU

ODTaRDO OT ROCIPZINEW

Ri BEBIDA REFRIGERANTE"

zilltakauenga
- Configuração externa de env

oltOrio ou recipiente para bebida d
refrigerante, caracterizada pelo
tato de ser aproximadamente periformdl
rep roduzindo em meu aspa ató e eiir
um caju, tende 0.4 extremidade a
&tatá
alia de forma navicular e na parte
euperior um penduncu/o
tubular,
eValte7;
tualmente ova uma taba
lateral do cajuilre, soado a
exercitada de Ale
dmieu/o tachada, para ser cortada a'tim
de
Re
extra,
e no tou.), 11n
ocan diecrtto e repr
4014
esentado noe Cesenhof a4orof4
ileade ponto aPragódtddd•

1

f
4,

'

34

I.

4I
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• BERTRAND SdáMÁRD.-,..2UIÇA:
;fieverenIONWIST RY5lit
DE COMER SPENPRIÇOALO.."...
.-Yrivi*.'Sií'de:an'443:5O;.8f "! !FICHO(
.
.

• ç -•

•

.

é

- juorniest'

'

r.

PIChe df;.édrrdrápefieloado.oOm anee tiadaa de grampos /ixe
-de cada rempo duas superfícies ou
'aaa *a fitas, apreeenten do a Cabeça
no mesmo plano 40 fecho Alif voltadaa
taee• g, ~tacto que si situam
o em
et sentidos eontráriaa entre si, caracterizado pelo fato de gee
suporto
os
grampo*
(2),
o*
*atar
greamaeleato (18) previeto na fita que *
até
base (4) do grampo
lø ai lenge do dita plano ke fecho, deado a
ditas euperfíciea do contas
parte de cabeça ào amimo que apresenta ta
to, de que a cabeça do grampo watd colocada no plane do feche dee as
formar "duas partem de cabeça, no plano 40 fecha, tu* estio Ilga
tle a
tas entre ai, formando uma delas uma ealiencia de acoplamento (P I ) em
suja face inferior está prevista a primeira superfície de contacte, e
temendo a outra partsde cabeça uma ealiéncia (3b) de apéie azia, /

fARMO N o 164.609 'áa . 23 novembro de 1964.
Requerente: INDdSTRIA E COMÉRCIO GUARANY S/A. - SIO PAULO.
Privilegio de Invenção: "N6V0 UTENSILIO PARA DESATARRAXAR TAMPiS
DE ROSCA".
REIVINDICACEES

1 - "NUO UTENSÍLIO PARA DESATARRAXAR TAMPAS DE ROSCA", .oaraeter2a4
zado essencialmente por um suporte (1) feito de cha p a convenientemente/,
dobrada, e onde se alojam duas peças meveis (2) e (3), cujas extramidai
des externas são voltadas para baixo, em forma de garras (4), enquantati;
que seus corpos são providos com uma serie de dentes (5), dispostos cab.
sentido longitudinal e com o mesmo medulo de uma engrenagem de comandRil
(6) fixada ;i . extremidade inferior de um cabo (7) central.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados,

de cabeça aalincia de acepls*empreenden do ainda esta sagunda , ar te
cuja face superior está prevista a dita segunda superfície /
lhente em
:;ffl'r
É 44) ~tecto
• 41,
Ponto n a 1 do tete1 de 5 pontes epresentadow.

TERMO N o 176.h40 de lh de Janeiro de 1966
Requerente: CIA. INDUSTRIAL BRASILEIRA DE CALÇADOS VULCÂNIZ1D0S V6£21 g
BRÁS S/A• - SA0 PAULO
Modelo Industrial ".N070 E ORIGINAL MODELO DE RASTRO PARA SOLADOS

ryr,„4-

DIA C

ÇADOS"

REIVIND1CACEES

Nevo e original modelo de rastro para solado de calçadosíg
Caracterizado pelo fato do solado apresentar a sua euperficie correspdt
Sente a plante do pé, delimitada anterior e posteriormente por linhas g'

o kio 154.136 de 29 de outubro de 1963
'

equeronte: PLÁSTICA CAMPEZO LTDA. - SX0 PAULO ..--...,
rivi/Sio_de Invenção 5 N070 E ORIGINAL ESTOJO DE COSTURA"
nnivimicAcOEs

um estojo confeccIa
-.. _
plástico,
caracteriáado
te
eittlo com material transparentes especialmen
,
receptáculo
(1)
cilíndrico
que . s
pelo fato de ser constituido por Um
I possue internamente, dispostos em círculo e equidistantee entre si 2
WEI série de hastes (2) roliças projetadas verticalmente até -dois ter.
''NOVO E ORIGINAL ESTOJO DE COSTURA", é

'

Peos da altura do receptáculo, sendo a. borda deste dotada de uma àérie
'
'

de ranhuras (3) verticais na pravorção de uma paxá cada haste, a qup
,tinge um terço da altura de dito receptáculo'.
Ponto n o 1 do total de „5 pontos apresentados.

.transversais em zig-zag, sendo a área assim delimitada tomada por Until
pluralidade de saliencias transversais que se oferecem retas e parale14
em sua extremidade adjacentes com as bordas laterais do solado, aprese.
tando-se centralmente interligadas por linhas inclinadas, cuja orienta8
ção em dois sentidos, ou seja, metade para um lado e outra metade para
outro, formam centralmente no solado um desenho em "V" com os ramos ja
ertos,
sendo as extremidades da biqueira e salto são constituídas por
g
uma pequena zona de superficie lisa e plana; sendo que, a zona correi e
pondente ao salto, se anesenta delimetrada por linhas irregulares Q;D
mig-zag formando uma Área de eentCnrno irregular que é tomada por uril
4,

pluralidade de saliencias transversais ratas o paralelas em suas WS'
cidades que são irregulares e interligadas por linhas inclinadas em asU
trecho intermediário, tudo conforme descrito nomemorial o ilustrado no
desenho anexo,.
Calco ponto apresentad n

d.r.4 r ç a -Yek a 27
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diiti4Wo 40 1910 Jfil!

g eb 40.113 do 29 do Jeafto de 196a

emoulerentes EANBE‘SOCIEDADE ÁLffloszaa DO warhÉsu SRABLUON Afamo

WNeeD

Ano pAvo

Reanerona JUR1TE

dedlo Industrial "NOVA PORRA OU CONFIGUROU Dg
EUftDICACOE.,

Pr ug4t4m do rareando "DISPOSITIVO PROTEM Piitçgsán

à - NOVA FORMA OU CONFIGURAÇAO ,DB SABIO, caracter/dada pele fg,
to do sabao em forma de paralelogramo apresentar 'tanto
perior como

na inferior,

na adderfgets
formo Ati

uma viria de estrias ou canaletaa de

.411.1k

06%. •

AUffitil
OgYINDWAC

i

• ,

!

Piens, odi`IZ4risado . p g sr tomp
remiPlebía reiãrigUlar, feito einia-IWW-pliatfirjX0INtiValen_ga
de tamanho.adequado para os diversos tami¡edi cirdefiltWriiiLlifsiate &Nen
... •
• 1 - Dispooitivo prOtãtOr Pe-r.a

Por uá

d. pequena liturã o provido ao sua parede de fUtid
eir.WW-i- . CtVeKie àt
rode., de-um guralidade dá peía&-ii:giPfpiOà. ; • aiWriffita"deted0

*ice ou priamítice, na direção longitudinal da barra a am ambos os

40a-

da uma aba supartos ~tom:ente.

Ponto no 1 do total do .2 pontos apresentados.

- Ponte St 1 dm tab.; de Z. pontos apresentedoo.

.4

2

.1ARMO No 163.735 de 27 de outubro. de 1964.
Requerente: COMPAGN1E FRANÇAISE DE TELEVISION. - FRANÇA.
Privil j gio de Invenção: " APERFEIÇOAMENTOS EM TUBOS RECEPidffir

DE TELEVISãO EM côass 0.
taamo N i

156.734 do 7 do fsvereare de 1944.

anwiaDiçAcO.m e. 1 - Um tubo tricrOmico de televisão em e j rea, do tipo domportanao,

Neguerentet MATINAL I.EAD COMPANY. - U.S.A.
Priv-1141a de Invenção: *GARRilsA DE BOLICHE METÁLICA*

uma tala de faixas luminescentes paralelas de tres oras, trem faixas g
sucessivas da dita tela tendo tr j s caros diferentes e conatituinde une

REIVINDICAOES

1 - Uma garrafa de boliche, caracterizada por um nucl.* iloo de
um metal lavei fundido •b

o j eci reunida.

pressão

e consiatindo em uma aári.

da al

UM8a ihe outras palas suae extremidade. para definiram

ma abri* da juntas que s'iia trama y eraaie

ao. eixo lonaitudinal da

sistema triplo, troa canhões respectivamente afetos re p rodução dag
trj s cSres, e um Aispositivo permitindo assegurar a varredura, ~Sinalai
as linhas horizontais, da dita tela pelos feixes forneoldos pelos trio

raio

canhões, da modo que cada feixe impinge as faixas da cr para cuja rg

rida garrafa; ficando previstas uma camade de um mataria& amortocedor

produção j afeto o canhão correspondente, caracterizado
pelo fato das

de ruído ia muperfície interna do referido ndolno metAlie• a ama os.

na auPerficis externa
;tioa ao funde da garrafa.

eashe de um material plástico soai-flexível
soemo bem coro uma inserção protetora

do

iiivindica a prioridade do correspondente pedido depoeita-

?atonto* doo Eatedea Unido. da Amdrioa do Worte,/
sA 26 de fervOreire do 1963. sob o namore 261.055.

ao na Repartição do

P,,,, te

As 2. de total. d.

7 ponte. apraeamtadaa..

ditas faixas luminosoentom fcáerom com a direção dar linhas horisoatale
um flrulo a4udo-4-.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado
W
Rapar:19;i° 4 Patentes da Franga em 24
de julho de 1964, sob o minoro g

9&t.932, an.30 de

outubro de 1963, sob o ne

952.266

Ponto a o 1 do to t al de 9 pontos apresentados.

Outubro de 1970
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O N9 167.079 de ia de fafereiro de ,i1M,
Requerente: RADIO CORPORATION OP AMERICA. - U,S,g,
‘Privilegio de Invenção: " CIRCUITO DE DEFLUXO WITROfi4SÉT:IdA WS,
REIVINDICACDES

1 - Um circuito de deflexão eletromagnetica, ailWaindeIldo uOtreatormador de salda de deflexão tendo um enrolamento formado por Oto ninas
rro de espiras; um enrolamento de deflexão de um feixe de eletrons posi.

ád 1$5 -4Ã38 de 3 de fevereiro de 196-5d
20quereatel MAWINAS MOREIRA S/A, . SC PAULd›,
,Privilágio de Invenção: VÁLVULA DE VEDA00 HERMáW01 odm-koiolag0615
.DRJ0LICO OU A flá'áfflPRIMIDO,,
ReivindicacSon.r

1 - Vtilvula de vedação bermeltica com mio:Manto hidrádlidg
ou a ar comprimido, caracterizada por ser construlde em um &ice conldi
to com amaço soldada sabre a base de apOio, incorporaWo o assento dl
um cone mOvel, o qual á comprimido contra o referido assento) SO %Rd;

xionado com relação.a um tubo de relos catOdicos e adaptado para defleÇtir um feixe de eletrons do tubo quando uma corrente de dente de serra
dilui no enrolamento de deflexão; elementos do circuito acoplados l ae dl

de ama mola atuante atrav4a de haste.central,_

pito enrolamento do transformador e adaptados para excitar o dito trana-/
wmador a uma freqUencia fh , fazendo com que a corrente em dente

Ponto n9 1 do total de 3 ponto aoresentados./

de

serra flua no dito enrolasento dc deflexão; caracterizado por ,uma cadel
:a de correçeo de linoaridade incluindo um capacitor e um indutor acopla
através de um segmento do dito enrolamento do transformador e forMando um circuito "loop" com esse segmento; os ditos capacitor e indutor
'estando adaptados para prover ressonância a do dito circuito a uma fra
quencia fr ; elementos de circuito acoplando o dito enrolamento de defle
xio entre a dita cadeia de correção e dito enrolamento do transformador;
• a dita frequencia de ressonencia f r. tendo um valer substancialmente j.
'aval frequencia fb.
leivindica as prioridades dos correspondentes pedidos depositados na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da America do Norte,
(em 10 da fevereiro de 1964, sob 08 na:rwroa 343.539 e 343.514.
Pont^ r a A de total de 6 pontos apresentados.

TUDO No 105.829 de 30 de dezembro de 19:f
RectuerentaB_ INDÊSTRIAS COIMA D8 FERRAGENS 8aja . 8110 pi002/

TARRO N o 146.607 de 31 de janeiro de 1963.
Requerente: IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES LIMITED. INGLATERRA.
Privilegio de Invenção: "UH PROCESSO PARA FABRICAÇXO DE FURA
FUSTIGA ESTAMPADAN
REIVINDICACDES

'privilás1ode- AnyenOes APERFEIÇOAMENTOS EM DOERADIÇASJ,

1

- an
1 - um processo para fabricação de relha plástica astandedd-riati°
4
proa&
p
uja
superfície
Ovelzado pelo uso de um dispositivo de estampar.I
!a de um elastemero deorgano -poli -siloxano. .
pedido depoaitado noll jI
Reivindica a prioridade do correspondente
....„-p. • , r,,,,oe
4e, N.
ro e
o 3.96,11.1.etv.
janei
do
à I
Repartição de Patentes da InglUterra, *e 31

o nUntero 3689.
Ponto no 1 do total de 16 pontos aiiegitiltados.
-.,
ft * &/?"
4
i, i
10 )1 10 /
f \:,-----

\

Reivindicaçaes./,
s4ílifteiçoameAtOs em dpbradiges, earictensedef

MV,"

dotado de un, dois out - Md
to de eadi-taa1 das
pUtoe da pequene altura, que se encaixam em coreespondegtes ortalSkçú
,es orgioloaakti.
da outra matado» podendo os ditos pinos eerreapqWeet
,
dobradiças/j
pteviettía Mas sleaz metades da
metades do conjunto , ser

çkíWWri-da-total de R seotie- 04ORMAR4e,,

ta=
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i-a
- /MO NO 103.425 do 27 de junho de 193e
(20querantéo. ELEKTROZIMIU ^ A/S. . riORUEGA44
ELETRICA
POREALÉda,
iiirinildao do InvençãO: o

lmao

DE ELETRODOS tz PAS NICA'
REIVINDICACOES2

-

1 .. tignçáo elorrida em fornalhas da electrodoo do fane dnied,41
Nuand0 h Obtenção de uma carga trifáoica oindtrica anafa rBdo trifanioa
quando uma fornalha ou fõrno de eloctrodo de natureza monofásica oe
' acha instalado por entre duas fases ( R -T ), oaraoterizado polo fato
de compreender uma oapaeitancia intercalada em adrie com o lodo prta&
rio. do transformador da fornalha, polo fato de que a referida capacianoia se acha calculada do modo a que o fator do potõncia (Cos.
)
'
soja,
aproximadamente,
igual
a
I;
o
pelo
fato
a
Ma ligação em sério

.

Inda de que uma induttucia o uma outra capacitancia se acham Antorce..
lados entre ao outras fano.
Reivindica a prior/dado do corroopondento pedido dOpositadoi
na RepartiçãO de_liatilifen da Noruoga em 9 do julho do 190, tob o ut
125 0300'

TERÉO “u 158.914 do 5 do :Caio do 1904a
Reouoreates BORG-WARNER CORPORATION. . U.S.A.
Privilégio deanvençãox CONTROLES DE TRANSMISSIO° •
1 REIVINDICAç3E3
1 - Um mecanismo de transmissão para veículos auto-aotOr0t,' 44!
do Um eixo de acionamento, um eixo acionado, e engrenagens interliga
do ditos eixos, caracterizado por um circuito hidráulico para dito n41,
transmissão incluindo uma passagem e.uma fonte do fluido do preeeão,,
um primeiro servo-motor acionado por pressão do fluido no dito ()irou%
to hidráulico e operativamonto associado com ditas ongronageno paro
providenciar uma primeira relação de acionamento entre on eixos, um
segundo aervo-motor acidado porpreesão de fluido no dito circuito hl
dráulico e operativemente associado com ditas engrodageno e providen....
Cianáo uma segunda relação de acionamento entro ditos eixon„ ama

vá2

vala seletora no dito circuito hidráulico tendo una poeição neutra na
qual nenhuma pressão de ?luido 6 comunicado para os corvodmoUren
una poeição do acionamento na qual proseão de fluido á comunicado py

Ponto ao 1 do total 2 pontoo apresentados,

ra óito primeiro sorvo-motor para ostabe/ecer dita primeira relação d,
acionamento entro ditos eixos e moios intorconotantos no dito oircui.,
to hidráulico interconotando dito primoiro . oarvo-motor e dito seguncio

gris. 1

cervo-motor enquanto dito primeiro servo-motor está sendo aoionado.'
Reivindica a prioridade do corrosPondento pedido depositada?"
na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amdrica.do„NartP'.:
7

03

nalo de 1963, sob o zeimoro 27e 6412.

do total de 3 pontos apreoontadoo,...,

na 160.768 de 29 de janeiro do 1963./
Requerentet COMPANHIA NACIONAL DE GUINDASTES . SIO PAULO,/
Privilegio do•InvençBc, UM ARO DE SEGURANÇA PARA RODAS PROVID1S um Pitu
MXTICOS,Á

HarVINDICAÇUE:8

Reivindicações,/

1 - Um aro de segurança para rodas providas ao pneumeticos,
caracterizado pelo feto de ser integrado por dois discos em coles bordas
-esto previstas uma aba ortogonal fina parte contrai te um rebaixo asco lonado que em parte se ajusta à parede do pneu é a outra estabelece lig!
Olo dos dois da.u. anr meio de parafusos./
Ponto a o 1 do àotal de 2 pontos apresentados./

rr- a ".

T2RMO 137.364 do 22 do março do 1962.
JAPÃO.
Roquoronte: SABURO MIYATA MORIYA.
vilOgio de Invençaol APARELHO PARA O TRATAMENTo
DE MATERIAIS FLUIDOS h,
1 - Aparelho para ionizar fluidos adaptado para ser ligado a cani
liZaçães onde escoam fluidos ionizeveis caracterizado por possuir mg,
ios pare providenciar um caminho para o fluido, meios para aplicar 11121
p otencial lonizante • ao fluido no citado caminho, e uma pluralidade de
Lembres magneticoi tendo !JUS pelos norte e sul hotorogkineamonto arma
sda ' no dito caminho deflui"),
Ponto no A 'do total do 6 pontoe apresentados.

•

remi
21111111)

é

\.

s:"O
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1!1)

•

cliq 19 de novambro de 1962:/
g:mar:Ates azdawAs RJ/UNIDAS ITAGRAF LTDA. . 3'21. CATARINA./
t4410 1244409141,~ NOVA CONFIGURAÇÃO DE GIZ./

\r"STrIttr

Reivindicações:./

oOnfigureglo poro giz, que conpreende un corpo
4:latada MD formato sestavodo, propióiando desta forma, firma ponto de
49010 legado em repouao, elimines:Ido-s e o inconvenieta comum, de rolar
3 - Uma note

4ttg

,flt

ar o 0"/

t io
japo

O1

do total

I I
:

Outubro de 1970

4.

CO N4 . 1g&920 de 4 de feverairo do 1965.'
íequerente; SEBASTII0 DE SOUZA, ,- 3Ã0 PAU?.
v1140.0 . de lav,a5ioa:" MELHORAMENTOS EM pfano Dg

!
amergowié

REIVINDICACOES
" 1 - "MELRORAMEOTOS,E$ PIAU() DE BRINQUEDO", catactorimidos pela in.

trodução de pinos de articulação que ligam (48 teclas e marteletus À Nt
dação do piano, formando IAM conjunto isolado e ~loto ata ai moem*, 4e.
:ici) adaptação ao mOvel.•
Pooto no 1 do total de 4 pontoe sore:dentados.

de 3 pontos spreseátados,,

URRO VA 160.885 de 15 de julho do 1964.
Requerente: WILLIAM A.KAEPERNIE. - U.B.A.
Privilégio de Invenção, *UM APLICADOR PARA GRAMPO OIROROK00-,
3EIVI1TDICAÇOES

tg.010 a4 165,74, do 29. do %combro de 196v
810 PAULO
Igequerentes 34CLIDID DED81 g 0ê
jialill4p10 do 1oven1o"4P3MIÇoema 1Tos EM OU RELATIVOS A SaPIRADoRap
9* tu314310110 DE PO PARI PIVPROS DE AR"
WVINDICACOES

moeu"

Um aplica:Ur para grampo de sutura em forma de ff, para dar 1
aado uma *6 eus, aulas pernas aio proa:domadas para dentro para afofaar sua fungio de fatorar, caracterizado 'por aumpraaakbr sai prondadoe
tendo ua par do braços •apagados, adaptado. a acomodaram um dromPo
auttra Nitre $los, no extrato dianteiro do mencionadoaplicador; na /
*ombro ligando o. mencionados braçoa,•oa uma poeiçia espaçada do manol
onado-extramo dianteiro; meio* opostos' aprowentadoa pelos mamoionagoal
braoo, adjacante* ao mencionado *atroo° dianteiro do ap:ioador, para

n aMMIÇOANCTOS EM OU RELATIVO& A 3EPA9.ADORE6
/)3 PO pARI tlIST308 D3 dr, caracterizados pelo fato de cOMPrderídur
Iodbalar, deitada de topo coa ~sortes r. adiaie limitando p4e curvadas pa
ç'Ca ~Co mondo orleatagão circular, com curvatura mais pronUnoieda -

prender os brodoe laterais exteriores do graapo em 2orna de U, e leoaliaadoa de lei maneira que o grampo em SOU& poaição noroal no aplicador

fontO as bordes do referido topo, ~DO que intornamente 4 dt,oposta um
pegado elemento tubuléil , com mas das *serenidades situada o certa dig
MIMA do topo recortado, enquanto que a extremidade *puas 'trevosa* o
topo restante do corpo principal sondo acoplado a filtro de ar uoualiall

adendo os braços do aplicador para fora * 414à da posição norsol,para
gua aste, por *loção prenda o menoloaado ;Travo° 42 3112 pel niçità .12 3 /
prendedor; e meios, também apreaentadoa pulos manoiooados bragoo, para
deter o movimento déleo, um om direção ao outra, mama posiçio para diaa

441100 na peça principal, lAtoralment e e junto ao segundo topo menoloriae-,,•
prevista abertura que ee cogurvica oca bica de descarga a que 4 eoeg
_
Onde rieolplemte ou coletar, iate preferivolgente de.pared,wtgamaparaa

troe da monoloaada posição normal; oa aencionedoa braço:: condo . mévaio,
as es diroçU de outro, para efetuar a col ,aoaa,) do ~19.af40 gra=?9,
e mével* tamb6apara distanoiaram-so um do outra para nma p.,;a1;iia un-

I

e'Paito m u 1 do total de 2 pontoe apreseatadoa,

sei, dorido 1 slaaticidade do material do prendedor, para nolttxr
grampo, anela p ermitindo a roao4o .
40 ar~ai
colocado ma pealpão, e a rejeiçIe da alga.
Roivindloa a prioridade do correapoadeno padt.do thippoltAdei
na aoportigWo de patentes dm. Zatadoa , Uaid0a da laSri*a ao T'elp
(.. 8411ffire 197 379 aa 24 ' do.julho do 1963.
romto gA 1 do total do 4 'p onto* ayragantada;u,

MAMÓ10114$0

a
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~g) na 199./82 de 20 áe áái0 de 1.968 '
xciÀ.z Alettifãnm Riftaã
èh
taoquerent, j àl 'ieWabádia
t
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URRO TO-156.010 da 1) de janeiro de 1964,
Raquarentss INSTITUT ?RANÇAIS MU PETROLE, D64 .C4404-ECT
LUBRIFIANTS. - FRANÇA.
.
Privilégio de Invenção: "DISPOSITIVO, DE câbtkala

Üldui4;riá 4gtéVt) moâiiàni GRADIL TARA/JÀRDíNi.'''
' •
" '
Nava modelo de gradil para jardins, caracterizado pelo fato de apresentar, em tada e sua extensão, uma serio de hastes, verticais
t euatentadores de igual nemero de molduras que configuram; o esquema do
mana dó Estado de São Paulos
• Ponto ne 1 (lb total de 3 pontos apresentados.

~RIM,

REIVINDICAS%

'RgáVINDICACDES

.

.

1 • Diapositivo da carotagem eubmerian comp reendendo ta eGMbil40
pão uma corôo do carotagem arrastada por um motor de fundo e •nté4
, por um tubo caroteador o por uma bomba alimentando de fluido de perfli
rs010 dia corta por uma csnalização flexível, caracterizado poro*
se utiliza uma bomba Imersa recalcando. dosa pela oenalitegio

e porque se mantém em alinhamento eenalvelmente vertical a bomba e
fieti4.1 h qual g atão cuspe/soou o motor de fundo o tulW
.carotoador, pela farça asconelonal de um flutuador Ameraó. •
- Reivindica a prioridade do correepondeuta pedido depotsitasil,
na Repartição de Patentes da.Frença àm 17 de janeiro de 196), gob é?,
ndmero 9?1.721.
canto ne 1 do total de 17 pontoe apresentadoms
canalização

4V5,:

TERMO NO 159.766 de 5 de Junho de 1964
Requerentes EDUARDO ALVARES MACHADO c SIO PAULO
Privilegio de invenção "NOVA E ORIGINAL APRESENTA00

EM

TALHAS DE DUAS

,PEÇAS"
• táIVINDICAODEg

coa
1g lote da talhas com formas externas variadas e adequadas., caracterizada
essencialmente pelo fato de apresentarem paredes confeccionadas com ma
terial transparente, anti-absorvente, não corrosivo e resistente, tal comes vidro, plástico ou outros, permitindo a visão do seu , interior
podendo-se notar a.quantidade de ígua (2) depositada, a vela (3) o
"NOVAS ORIGINAL APRESENTLÇXO RETALHAS DE DUAS PECAS;

bpia (4), sendo que a base (5) e a tampa desta talha (1) podem ser do
mesmo material transparente ou de outro Material comum usado pare fabri
caçoo de talhae.
Ponto n9 1 do total de 3 pontos apresentados.

9/éke, 8 onvada..4j9

TERMO N9 165.105 de 7 de dezembro de 19g4.
RequoAtnte: N.V.PHILIPS 0 GLOEILAMPENFABOEKEN. . HOLANDA 4
Privilegio de 'Invenção.; ° APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A DISPOSITI,
VOS PARA SISTEMAS TELEFÔNICOS

DORA
•

COM ONDA PORTA.

o.

REIVINDICACUS

Dispogtivo para sistemas de-jtelefone com onda portadora, para
transmitin. sinereatte deasóstações_Principais atraves seções de uma
. 1 -

linha de transàsetO e de . .aatações repiatidoras intermediárias, incluiudo cada estação repetidora um oscilade medição ligado à entrada da
repetidoriSPara transmitir um' áihz ,:t;dg-WW
-medição atraves da linha de tran{
missão, estando todo e o ne42adareademedição ligados - por intormádio
de uma linha de coal e comum - afuma fonte de voltagem continua adalt
tada. para entrar no ci.; cuito,.ontatdo o dispositivo caracterizado peio
fato de que um resistes, esta 'íáclu:Ido OM .'sárie'na linha do . contrõle ce
mum entre cada duas estações subsequentes a que a exuremidado da linha
sym 4,4 eati4 ligga a, fauto de voltagem contínua NuatAyoi terigao por

35115 ,nrga-retra

71,
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Um re g istar de modo que a resistãncia da entrada da linha de contra:: /

oa posição de um oscilador de medição em direção

aa pelo

à

extremidãe termina-.

reli/ator tenha o =amo valàr para cada estação, enquanto cada

9ecilador de medição está ligado em paralelo

à

linha de contrOle Por

ill)

.

TÊRMO N o 160.529 do 30 de junho de 1964.
Requerente: GENERAL MOTORS CORPORATION. -U.S.A,
Privilágio.da Invoocãot 'AGITADOR PARA LAVADORA

ta

PARA AGITAR E RECIPROCAR ROUPAS

limites sejam excedidos sucessivamente pela elevação da voltagem conti-

MENTE EM UM

dos da fonte de voltagem oontínua ajustável, sendo que os primeiros dia

Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na
MApartiÇio de Patentes da Holanda, em 10 de dezembro de 1963, -A: o n°
'"014.27.

VERTICAtx

PLUIDO".

REIVINDICACOES

poSitivos limite vão de cada vez tornando Operante um oscilador de medl
ção e os segundos dispositivos limite vão de cada voz desligando um

D2 ROUPAS, LAVADORA

DE ROUPAS CONTENDO TAL AGITADOR E PROCESSO

termédio de um primeiro e um segundo diapositivos limite cujos níveis /

osailador de medição antes que o oscilador subsequente se torne operante.

Outubro de 1970

1 - Agitador para lavadora de roupas, adaptado para reoiprocaçãO
vertical automática em um recipiente ebntendo um fluido de lavagem, ca.
racterizado por compreender um elemento de bomba amovível em Uma dire.
ção para bombear o dito fluido ao ser o agitador reciprocado na presed
ça do mesmo, um elemento atuador dos tecidos amovível com o dito elemeQ
to de bomba para submergir os tecidos encaixando com o mesmo e sendo

..(21.2 , a° 1 do total

de 5

pontos apresentados.

ca

paçado do dito elemento de bomba para formar uma câmara de surtos de /
pressao na qual o fluido de lavagem penetra ao ser o agitador movido ma
dita direção Unica, a passagens de alivio dos surtos de pressão comual.
cando a dita cámara de surtos de pressão com a atmosfera para permitir
a movimentação dos tecidos para efeito de contato com o dito 414okooto
de atuação -6s ditos tecidos.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado ao
Repartição de Patentes dos Estados Unidos da America do Norte em 18 de
julho de 19 6 3, sob o mimar °

295.952 e 295.955.
20 pontos apresentadoa.

'Ponto jít 1 do. total de

'MIMO

N0

164.710

de 23 de novembro. de 1964.

la ctg o re ntet ALEXANDRE PETROCOKINO.

$IO PAULO.

4Inlís10 4. Invenção: "NOVA APRESENTAÇÃO EM ESTUO PARA MAQUILAGEM"
REIVINDICAÇOES
.. e ttom APRESE:MAÇÃO EM ESTÔJO PARA MAQUILAGEM", consiste da uma

raLia Cl), de papelio ou outros materiais apropriados, caracterizada
aPacialdonte por ser reooberta com tecido impermeável

a

e1

por ser fecha&

ogperiorminte com uma tampa removIvel . (. 2) provida com alça (3) o oca
OxtrisUdad# frontal dobrada em esquadro para baixo (4), sondo que a

parti frontal

da caixa (1) articulável (5); e por serem as superfíci-

es correspondentes ; tampa (2) e 71 . parte frontal (5) recobertas oca u
mi faixa (O de tecido Impermeável, dotada com um corte cã forma de "fiM
aslatiVemente largo (8) formando atas linguetas que se abrem para pita*atm da alça (3), fechando-se em seguida sob a mesma, sendo que a tal

ga (4) feche-se pias bordas laterais com fecho tipo ".ziper ", soo
Ao que uma lingueta (9) do mesmo decido isipermeável que recobre a atilde
Ç1), saliento da parte interior inAtal do •stOjo e provida coe Agi 14
ao premio (1.0), completa a Soanamento hermítico do oetOjo....
P9040 al° 1. do total ai

1

pontos ap9oseAt.408.

8

ric.

MEUS° N o 138.848 de 7 de maio de 1962
Requerente: tas iutERNATIONAL

MICHEL COMPANY

OF CANADA, LIMITE!) -

CANOA
Prl y llitlo de Invenção "PROCESSO DE EXTRAÇÃO POR SOLVENTE PARA R.E240WEI

IMPUREZAS METILICAS.DE soLuOss DE PROCESSAMENTO CONTENDO litQUEL"

AptvinoicgOgp
1 - Um processo de extraçÃo por solvente para remover lepurasas aetaltras de eolulties de processamento contendo migue' oaractirlea
do por tratar ume soluçÃo de partida aquosa contendo niquel com uma R2
lução de um tia-cianato de amonioquaternario hidro-ineoluvel, num sol
vente organicollidro-iniscivel para remover as impureaas metalicee dt
la, numa faie organici que contem metal ., e deixar uma fase aquosa que
contem migue' subetancialmente isenta de impuresae metalicae, tratar á
citada fase organica que contem metal com um sulfeto hidro-soluvel ou
um alcali hidro-soluvel para precipita metais nela contidos'em forme

de

N t Arits

(MI 4P hkes.tOpe

e

tiWin f r a r tin ortt,042.0

gaR919 (14.514;-
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narlo, tratar

4
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aitada feao Aquosa que contem alva' de modo a renovar'

ttorea áa tio-Cianato dela nona fase que carrega o tio c1anata e dei-

ar uma OolUçãO aquosa que eontea migue, aubstancialmente isenta ,.,. de
tio-cianato, e tratar a citada fase que carrega o tio-cianato de modo.
a regenerar o citado tio-cianato em forma re-aplicavel para tratamento
novas porCiies de •olução de processamento de níquel contpakzapáa4
com impuresas metalicas.
Reivindica-sede *cerdo a prioridade do correspondeate gedlda

Otítiibro -.de' 1970

*117

• TARRO de 171.095 de 08 de julho de 1965
Requereritei Decio ZECHETTO - ario Paulo •
Privile gia de Invengor "NOVA MÁQUINA PARA woropd p
ro, CONJUdaDa OU 141
COM CÂMARA PARA REVELACIO DR POTOGRAPTIaREITIRCICAC/388

de

tepositadb na Repartição de Patentes dos Estadoe Unidos da Agrtdia ao
29 de Junho de 1961, sob ne 120.759
Ponto n* 1 do total de 19 pontos apreaentedos.
-,g

1. ”NOVA MÁQUIVA PARA POTOC6PIAS, CONJUADA OU NÃO COM CÂMARA PARA
N9VELACIO bE FOTOGRAFIAS", conatituído de um nice bloco dividido em co2
partimentoe internos, onde ficam alojados os divereoe conjuntos correu
pondWas, raspeOtivamente à fotocopiadora Composição e revelação); LIZ
depg elto para o líquido revelador; uma cámara escura para revelaçào de
fotografias (opcional); e um conjunto el g trico de contr gle, sendo que o
conjunto fotocopiador, localizado preferencialmente na parte superior da
bloco, caracteriza-se por eer constituído de um compartimento cujo inta
rior comporta uma serie de am p adae-distribuldas adequadamente, provida
euperlormente de uma superfície com matriz plana t ransparente,aendo quo:
frontal e 'externamente pode ser adornado com painciie coloridos com ou
sem desenhos; e por ser dotado de uma tampa superior de movimento verta'
cal por meio de articulaçiies em "X" dispostas nas laterais do conjunto1:.
e por ser cada uma destas articulaçOee -formada de duas hastes presas e
articu:áveie entre ei, sendo que a extremidade de uma delas e fixada
articulável numa travessa disposta a d equadamente no compartimento e a
qual dotada de um rasgo longitudinal num de seus terminais, sendo qui'
a extremidade oposta da haste 4 p ossuidora de um rodízio que desliza pot
entre um rasgo longitudinal existente numa segunda travessa, esta dis
poeta em canaleta'prevista na tampa; e por ser a outra haste fixada poi
uma de suas extremipidep à segunda travessa, enquanto que a extrenidadq
opoeta e dotada de um rodízio que desliza por entre o rasgo da prlmeird
travessa, sendo que nesta extremidade acha-se fixada uma alavanca presá
e articulável no corpo da máquina; a por ser a tampa revestida inferi0j‘
mente de uma Superfície de material, p referivelmente, esponjoso ou ein
lar.
Ponto ne 1 do total de 6 p ontos apresentados.

dm 10 199.684 de 7 - dg'. .junho de 1988.
tagderontst 818TRO NECUICA ENDUTRIA 8 =tini°

MN LTDA.-WM=84.
kodelo I nduetg alt "UM CONJUNTO D3 MáSk 8 copzRA$, AFSTWO FORMA DE
, ch1csa..

•

.
eaynagmal

1 - em eoiljianto 'ie 'mtiaa 4 04601r4B, afataado a forma de calice,ea
ractarizado por

US4 mesa

circular de centro, montada num pedesbaloondo

tOda a sua borda clreunterencial liscd.ramente abaulada, em contratte /
soai a sua superfície Circular gana, c omp raendeado o pedestal umacoluIa

cilíadrioaa que •abatendo-ao na parte inferior forma uma base çarcuLar.
Ponto ne 1 do total de 2 pontos. apreseatagios.

TERMO NQ 15E3.011 de 31 de março de 1964.

Requerentet TiE géIGER COMPANY. - U.S.A.
PrI ' v1 1 ;-: -17) dg In v eneão:. Q LANÇADEIRA PARA mAgolas
DE COSTURA
DE PONTO CEERAN nU 7RCHADO"
REIVINDWAÇOEt

1 - Uma

lançadeira para uma m gquina de costura de ponto cerrado tils
do uma porção da corpo movível ciroul armen t e.formada'com uma pista de
rolamento anular, uma caixa da carretilha tendo uma aba formada com umr
superfície anular de rolamento compleaental d . dita pista da porção d.;
corpo aitada, una carretilha rara receber a linha apoiada no interior
da dita caixa formada como uma taça, um elemento de reabastecimento da
,linha disposta entre a dita porção do corpo da lançadeira e a dita cal

ma da carretilha, meios moviVaaa ~anda o crto elemento de •reabaste
cimento da 'linha axialmente com relação i dita lançadeira para e de as
ta p ala; da carratilha, caracterigada pelo fato
de um 0.444 controlador

brÇ;

'

I' t •

,

r

1,4. 4
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1
°¡.•

1:1

da linha se encontrar ~tad* raláti9aziedt dita* ~h
periferia l Wdite disdo l dlojadii códtra'a
4a caixa da carretilha para idOediradmíssão para cima da dita barra
'Una de,umalaçada de linha sendO r ianipuiadd pele : ditd'Izinçadeira, mel
98 batentes sendo formados no dito elemento-reabastecedor para efetuar
uma deformação do dito disCo
alteração periferia do dito.d1800
Sm relação espaçada da dita aba da caixa da carretilha quando o dito gi
temeh48 reabastecedor e movido na direção da dita caixa dacarretilha /
*Ca passagem

e UMA

PA

de modo a dirigir uma laçada da linha sendo manipulada pela dita lança.
doira sabre a dita carretilha,

—

Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado

&A

iepi:tição de Patentes dos Estados Unidos da America do Norte em 1 da
abps.1 dg 1965, sob o minero 269.477.
Ponto -no 1 do total de 5 pontos apresentados.

•en

.

TgANO ,-Nct ,161.908 de 19 de avisto de 19%.
GUANABARA,
ilOcinenentoo ,ALVA,R0 DA SILVA GOSTA.

iprivil;gto de Invenção: "MOTOR A EXPLOSIO A TURBINAS cb/MÁ1)137
REIVINDICAVSES

I • "lOTOR A EXPLOSA0 A TURBINAS CONJUGADAS", caracterizado por na
motor a explosão constituido por duas turbinas acopladas, cujos rotorel
são ligados um ao outro por intermedio de um eixo mevel Unia% ao qual
se acham presos os referidos rotores; sendo as cemaras internas das ri
feridas turbinas separadas, uma da outra por uma parede dtviseria Unice
parede esta que, alem do orifício para a passagem do eixo doa rotores00
apresenta um orifício ou fenda, que, em certa fase do movimento girate.
rio dos rotores, se-pOe em comunicação dom orifícios tubulares existen.
tos nos referidos rotores, fazendo, atraves destes se comunicarem, em.
tre si as câmaras internas das duas turbinas; existindo na carcaça ou
envelucro . de uma das turbinas um orifício que se comunica com uma tubu.
latura destinada a aspiração do ar ambiente; existindo na carcaça ou eià
velucro da outra turbina tres orifícios, dos quais um deles e destinado'
a alojara extremidade de um mecanismo injetor de combustível líquido,/
outro' orifíciodestinado a alojar uma vela de ignição e o terceiro orj
fício, este pOsto em comunicação com uma tubulatura que se destina e /
e
descarga dos gazes provenientes das explosões; senda que existe, ainda,
em cada carcaça ou enveluoro de cada turbina um outro orifício situado/
em sua parede externa, que serve para passagem do eixo dos reteres, ora
fícios estes Ultimos onde se fixam os manoaes em que gira o referido g
2,YA.

Ponto n 5

1 do total de 4 pontos apresentados.

FINO DO 337.786 de 20 de março do 1968

pequerentee BEXALL DRUO AND CHEMICAL COMPANY .
'adelo Industrial "NOYO .MODELO DE BRINQUEDO EM PUMA DE OVO E ASSEC,
IRADO S 1114 1=0"
pisannicAttlEE
.1 • Môo* adilo de brinquedo em fôrma de ovo e assemelhado a
jOhleWso, caracterizado pelo fato da respectiva forma básica de ovo ser.
ifpreaentada substancialmente na vertical e com a sua extremidade mala .

gunilada voltada superiormente, exteriormente na consequente superfi.
00.ovaloide externa sendo aplicados característicos e:pintam simaall
)o um focinho, pés', braços e orelhas distribuidos r ela tivamen te em
)10ea aubetancialmeniii anatõmicas, e um :chapéu anelo:ando um pare dg
>lhos em arranjo Oestinado e caracterizar a cabeça do ~ia earidatui.
lado.
Ponto pe 1 do total de 2 Santos apresentados.
•
InR" is/ P :k99.7).4 der. 10 de junho de 108.
Requerente: MESTFALISCHE METALL INDUSTRIE XG RUECK R: CO. . ALEMANHA.
Mo4;1C_andustrial: "ORIGINAL MOD2LO-DE FAROLETE

TR4SEIRO PARA AUTOVEÍÇD.

LOs".
REIVINDICAGOES
a..

Original modko de

faralete,traseiro para autoveiculos, earact4

Iludo por compreender'inielaíMente Uma o1diiia retankijiir de base, r011
tementes recurvadenb hantide ' lbagitudinal, CoM'arestas e mantos arredon.
dados, e de cujo interibr ' Saliatidee ' o'èleiento transparente de CoDer‘
ta, aproXimadamentC~Wiétanditar;de pequena altura, e tendo e
taco superior có46Cta et - deisPland 'inciihados, com a aresta de iluteá
cocção arredondada e localizada excentricamente, dito elemento de pobet
tura sendo subdividido em quatro tréchds transversais e igualmente re4g
0314X0D 1940 ;1°-9 off 41, rAR1O IAAUR43 411k1RAW.09 41.ULP 49 .11P Ira
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ulARIU UHCIAL

•

•

" ; '
'•£• ' ' '

14/o interno ooapOsto par deitem/mó aorta* aranovaraala a ad¡acantes, o
trecho Maior • extremo, abrangoado aPtoximadameat* a nOtada dá laxtendio/
dong/tUdana/, jUatamanta aquela que denten d ' ardata tranaveroal.excentrk
os, sondo fsito da vidro inoolor, e ooá a fade frontal provida da ,um rk

'

?UNO ló 10.40 dó 8 de abril d. 1944
TAXOU XQi3E -t PáRiNX
de,lallranção1APPPICIÇOAKENT08, RN %Arida OR . DadiolgRakierin

Levo interno formado por fatmaa paralelas e transversais, adbriadas jou
gi tudinalmento, bas como tendo doia micareamedtos . astramoa, para á4 o±mt,
ças de parafuso de fixação.; e por sua voz, doe tres trachoa oonplamenta-

Outubro de 1970 3110
1i

111)

slawsktueds3
,.
•
"018.,PEIÇOíMENTOE EK dqUILI.DE . DERIBRAR RAMI", caractark
isgss Per am - caajuato batedor rotativo, formada de várias ficas longipg

res da cobartUra, o primeiro a partir do extremo Ilfre; condo falto tad.
a:m em vidro 1440/0r, G com o relevo iatocno de sua faca rra. atai Otaapoate por falzás paralelas e longitudinais, ostriadas trartgaiPtaldándis, •g

gineta

guanto que, o maior e intergadierio, feito em vidro colorido, de prafartia
eia vermelho, tal o .relevo interno da fim frontal fornada por UI= Pa
raleia* transversa/a, estriadas lon g itudinalmonte, e finalmente e atino

contra-batedor, &imposto de vários cilindros longitudinalmente dieposs.'
toao . c0n . deilacaç8ens reguláveis, sob ' etção de Molas a parafusoisno 'pon
tad da tent:nota do batedor roaativo e do contra-batedor, localiza-se 4
abertura de ' admisaão da fibra, de modo que dita abertura á oroVida

treoho, tambáa em vidr000lorido, tendo o relevo intatao . de sua toco
drontai comportando una larga faixa ratangemr perifárica, oom pimpona;
***briais longitudinais, e oontornarite de uní área oantral eamposita por
száltiplass e pequenas :troas quadrangulares e inolinadns, altardiadanante,/
malta/st*s á rebaixidao, tedas Com . auperfrola granulada, e o conjunto dal

duplas, de relativa extensão, cujas extremidades estio presas aseç
bordos parifiriCos de dote diados, consnados a eixo girat6rio, animada,
a notar alitriactd em trent, ao batedor rotativo, localiza-se conjunto., 1

moça-axtorna, ladeada de protetores ;aos lados da mesa, lnciuem-se o Uad'
da Catandedoros da fibra, articuladoa.
Ponto ne 1 do total da 3 pontos apresentados.

área áltimos trechos sendo ainda dotado- de dois os:atroamentos extremos,/
para cabeçuda parafusos de fixação; tudo euhatendialmante a guo doeoritoa e ilustrado noo desenhos anexos.
&das! 51011.to apriaentado.

a

' TÉRMO 3 0 168.081 de 24 . de março de 1965.

Requerentes 31LL INTERNATIONALE - RESEARCH MAATSCKAPPIJ R.V.
Privilágio da Invançãos "PROCESSO DE TRATAMENTO DE UMA. poRMAÇIi
PERMEÁVEL",
2-11a222,--d2F4
processo de tratamento _de uma parte cha uma formaç i. .0 p-ermej.
sal, na qual penetra pelo menoa um furo, caracteriaado por cOapraenders
(a) injetar uma primeira quantidade de liquido, por intercedia do rama
na parte da formação, essa primeira quantidsida de liquido aenda adeus.
da para deelocar a água eidompreendendo, p elo . menoa, 'aa primeira 80/vea
te tendo um composto ox;ganom'atillico diasolvida asile; (b) 'injetar, ao
ãèguida, uma segunda quantidade de liquido por intoriedioÂo 11W0, áds
. perta da formação, aSta segunda quantidade da liquido comormindoado,
lo menos, um segundo solvente tendo uma compocição formadora , de resina
dissolvida nále, esta segunda quantidade do liquido sendo adequada para
deslocar o. primeiro solvente; (c) conservar o . segundo ta:aventa sia -.par
ta da formação a ger tratada atá que se tenha !c:medo uma resina dura,/
da ligações cruzada s ; saindo . que l nista. processo, pelo menos uma dai /
luaatidades de'liquido e capaz.de_doglocar,a.álaót,
Reivindica a prióridada do correepondanta pedido, depositado na
departição,n0 Patontes da 1ailetarra eM3 6 . . d ah2 Mr d e. d.1$, 00b ene.
,

dual4u,

4a,tw,atiWi santos laredail~

TERO
M Na 163.725 de 20 . _
.
do 1964.
Roqueroates W.V.PHILIpS , GLO3I4AMPEN1WRIEMEN. ' - RolanDA.
Privilégio de Invençlés "APERPZIÇOAMERTOS EM OU REMATIVO3 À ÁPARELH011i
PAU A R2PRoDU GIO á:ERIPPON1CA DE SINAIS.
RiaVINDICIOTJR*

_
az ou relativos ta aparelhoa para a roprodu.
çia éateraofênica de sinalo aplacados sob farma s de soma da ainaie'A
á doa sinal. astaroofbaicoe coerontaa a da difórença de sinalo A - 3
alisas ~aos sinais, moduladas aa amplitude a6bre uma fremiu:nela aná
-carrior eoa aupreeeão do *arriar, juntamente com um sinal p ilite coa
a Matada da frequência aub-carrier, ao diapositivo, que oonpreendi",~
ama ostro:Ciado de antrada, a oombinação paralela de um •anal do ta
*a rdas-41a que peraita.a. passagem doa sinais •atoreofênicca recobidoq(
e tos canal pilbto permitindo •xclualvaaente a/paisagem do sinal pilha
to e incluindo am duplicador de frocialaciao para a produçãa local da
oscilação aub-carrisr doa a finalidade Uss recuperar v711 regenerar osit
solaala aatereofbaloo A 8.3, incluindo atada o ming pilêto uma diapo•itive d. blo quOi0 .-qUe d liborade apenas qOaaifio olag Dilato •geod.
ma deteralaado valer lialts ou valor oritioli,"Mdraoterizado
do flidpoeitive ao bloqueio lagaiblass •~to de 'saída do dupliondort
d. fraga:nolo* sor foraado por na dettiwaiter de dupla •atabilldade,
49.445 • 49 Ws

0"sams en~teamerte mormigeotoo immi~!

•
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itravdo de um cepacitor de separação que atiprime a corrente oCertinuãp'
âffializando- ae a transferencia do dito deflagrador bi.jeatAvel quando
Oinel piláto dIcede o referido valor critico, do primeir0 datado) 43
004:
•0adição para o 'legando estado ou condição de estabilidade bem
localmente produzida ner deriva484
'elo fato da oecilação cub-carrie r
sét_
llo circuito de 'saída do elemento amnlificador quando Sete
"indo se negundo eetado de estabilidade.
Reivindico a prioridade do correspondente podido dePótiadW
aa Repartlçee de Patenteie da Holanda, em 29 de ontgbro do 1963, co)
qgmmo 299 893.

ponto no 1 do total'de 10 'pontoe apreaantedo
si Se

56

II'

rsa
is 45 esi
23),M1 21

52

46 28 30 3g5
26

19 20
47

622-°t•
\30

1 -- -1172,
FIG.1 .

ERMO N9 199.783 de 12 de Jinhe de 1968
glequerente: CERÂMICA CHIARELLI S'A.- SIO PAULO
, 1ModOlo Industrial "NOVA CONFIGURAÇXO EM LADRILHO"
REIVINDICACOEQ
.

"NOVA CONFIGURAÇXO EM LADRILHO', caracteriza-se por &pie'.

sentar. dõis conjuntos'paralelos de motivos ornamentais em medio ou Na
Ac-relvo, inclinados ou noutras posições, sendo que um dos . motivos ,. '6
tornado por faixas selientes colineares com relativa largura, a que',

/presente nequencia de trechos retangulares alongados, desencostadas e,"á
çtre si, com relativa distáncia entre elas.
99nto , n 9 1 do total de 2 pontos apresentad9p.

1970,

ã

Na 166.1488 de 26 de 1jfOSïã
Requerente: FORD MOTOR COMPANY .
Privilegio de invenção « MECANISMO DE TRINW.D1.-Pdgno
Trat40.

ÍdtÏbk rãlâtt•O, sondo a tuteie de beide de daPIÃO4Or d. freq~1
aplicsala â entreda do primeiro elemeütti amPlifidddbf **bali aín Ái*
"'afim disto],
04 Oonexeo qgo Defeito a peonagem da corrente Continue
ai entrada do negando elemento amplificador do deflagrador ti.eatSvasii,

2C

Outubro de

OFICIAL (Seção III)

REIVINDICACOM

Mecanismo de trinco, caracterizado pelo Vato 09 dae~
ume placa de suporte pare dispósição em uma parede de borde livre de 10
ma porta de vefeulo,
dispositivo de trinco pivotado em dita placa de.sUporte Para Wati
vimento entre pósições de porta trancado e destrancado,
meio retentor pivotalmente montado em dita placa de SUSOrte e ell(
visado para contato com dito dispositivo de trinco em suas pogOes (44
•
•• •
porta trancada e destrancado,
. sendo que dito meio retentor na posição de porta trancada ge
to dispositivo de trinco restringe o movimento de destra/ie ./mento • ete
Posição de porta destrancado jaz em relação de topejamento com ena,_
pertfae de carne em dito dispositivo de trinco,
meio externo manualmente operável que inclui um membro acoplado.e:
8 dito meio retentor e seletivamente posicionáve/ rala em p6siç3es de 4,
cfonamento e não acionamento do meio retentor,
uma alavanca da trameçãO pivotalmente montada em dito suporte 4
acoplado a dito membro,
sendo dito meio de alavanca de travaçao posicionável em uma poal
ção destavada na qual posiolona e gula dito membro para movimento da aáonamento do meio retentor , ou em uma peaieãO travada na qual ela p2
siciona e guia dito membro para movimento de não acionaMehto do meio rt
tentor;
compreende o men— Neauro de transmissão pivo'callhentemontado em dito meio retentor para motimento relativamente a ele e para
movimento integral . dealociivel por ele,
sendo dito membro de transmissão deslodáVel por dito m2
meio retentor para engatar e mover dato meio de zlavanca de travação pn
ri uma posição destravada em dito meio retentor que deslocada de uma
posição normal de engatamento com dito dispositivo de trinco,
ocorrendo tal deslocamento como, por exemplo, por ação de same
de dito dispositivo de trinco contra dito meio retentor', ao ser dito .
dispositivo de trinco movido da posição de porta destrancada para o po.
alça° de porta trancado'.
Reivindica-se, de acOrdo a prioridade do pedido correspondente
depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amrice, em
14 de fevereiro de 1964 sob ne 3/44.859.
Ponto n2 1 do total de 19 pohtos apresentador..

ore
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01101Al2 rirstoiro fin,

Outulivó Ve 19% 2121

P.P.44

TtREO No 149.610 do 4 do âunho de R963..
Requerente .I.DU PONT DE NEMOURS ÁND COMPANY.' "0.0.W
Privilegio do Invenção: " PROCESSO PARA A P0RM400 DE f70225ROIU
•
REIVINDICAC5ES

jáffitl2lartniMIEUStfági"teptiêtaffiguifiWiniN
dia It 420 diméiatiRj_agdão
vdROR It
, 001) 0 imooãj
ahrffigetk. .
--Çrága
O aA 4t 4 4 pontoe akfiéavatadogà*
•—

1 - Um processo . para a proparação de pollimidae, coracteigadO
por compreender a reação do mas ou maio diaminDO que %UI f6rmU1E ea
PS
trutural E 2 N-R'- NR 2, em 8Me R' . 6 um radical aromático divalentÇoom
ta
.
lo menos um dianidrido do ácido tetr8carboX1.1400 qUe toa a fórmula

11E5.) 110 149.748 de 7 de junho de- 1963 ' .
udu.
RequiPeiit re: ett 56IT biONIÉÈ.
PrivilOgio de InVen40 ,o PROCESSO DE TINOIMENTO E lgigtv0-0

trutural
o

o

DE PISEM NITROGENADAS",
LISIVINDICACDEI

o.

_ 1 - Processo Odía tingimento ou impressão de fibias nitrOOM2d316,A
caracterizado pelo fato de que o material fibroso e impregnad0 dom R
ma preparação aquosa de reação ácida amoutra, contendo um cowouto peZiâ,
lã, como auxiliar de um Composto de fOrmula ---(CR 2 áf,X
qual R representa um resíduo hidrofobizante, X um grupamento AtOmieo
cido hidro-solUbilizante e n=1, 2 9 3, 4, ou 5, a razIo entro G 2gua(49
pode conter aditivos) e o auxiliar sendo escolhida de modo a que 00 fogi

MODOS Um anel que eo
ta ea0 R 6 um radica/ tJtravalent0 contendo pdlo
caracterizo pelo inoatora¡Zo benzendide, no guel co tuatro grupoe cortonila eo ligadOe a átomoo de carbono diferentes do radical, em pra.
' ouça de um -eolvento para pelo monoe um doo reagenteo„ e depoie o açus
relmento do oolnolio de doido poliamidico resultante em prosença de uma

me um sistema de duas fases, o o material tratado desta me41410 essOntM
aubmetido ao tratamento com calor Unido.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido dopódighd0
Repartição de Patentes da Suíça em 8 de junho de 1962, sob o n o 695484

mins terciárim, que 6 uma beco de Lewie tendo uma constante de ionizs
1:0Za de pelo monco 1 x 10 -10, para formar a poliimida.
Deivindica a prioridade do corroepondente -ie d ido depoeitado 1

'onto n o 1 do total de 9 pontoo apresentados.

'fta-Ropertie lla -de Patontoe doe Bote-doe Unidoo da Am6rica do Norte em -6
de 801iho do 1962, mob 0 a@ 200 307.
'Ponto ata do totó). de 12 pontes aprosentadoo:

Requerentes GENERAL ELECTRIC COMPANY. - U.S.A.
Privi1t.16 s. T nvongão: "APERPEIÇOIMENTO EE PRODUTO ORG1N1w
PROCESSO DE PRODUCIO DO UESMO"..
REIVINDICAMS

P2RE0 RO 145‘451 de 3-,3 do dezembro,de 1962.
quorontes .7.R.GBIOY SM. o SUÍÇA.
'r y 1gio 82 IavengEo t 0 PR0CESSO DE PR.010Zia MONOÃO CORARTERI

1 - Um aperfoisoamento em produto orgânico o proceeeo dIríTddi10:
- 0ão do menmo, compreendendo o processo do produção do um ()tolete dól
motel do uma 5-carboxi bidantoina, caracterizado P010 fato de qa0 Cgdç;
colação do uma bidantoina tondo dois atomoo do bidrogbnio no Atem* dO.

auVINDICAchss

o pelo
a 4 Proeosso de prodUZir Mono -azo dorented, ' Seràtèri lad
' contem
diasotado,
que
.ltOrCU1fiC0
emiflo_diteflil
is do quo um ;eido
Carbono
. do
1p) oubstituinte do hidroearloneto com pelo tome 4 4tpmna

carbono do anel na poeição-5 6 reagido com um carbonato 81011100 40
metal, dito metal sondo o maantsio, mi:~ ou cálcio.
Roivindica a prioridade to correspondente podido dopeoltadoZt
na Repartição de Patentes doe Eetadov Unidod da Amtrioa do Norte A.!

Omulado qom um compónento eopulodor da fOrrraln
414

2 de janeiro de 1964, sob o ndmorc: 335 48.
, Ponto no 2, do total do 11 pontos aprountados.

•

significa um re p to hidrocarbonoto e ffal halogaio, em
Xreeamonto cido atã fracamente aloolino, para formar um corante da f4p,

ce . gata a

TERMO N o 134.3 2 3 de 22 de novembro de 1901
Requerente: UNITED STATES STEEL CORPORATION - E.U.A.
Privilegio de Invenção °CORPO:31g° LUBRIFICANTE. E Dz TRATAMENTO QU/111C0
PARA USO NA LAMINAÇX0 A FRIO DE 'CHAPAS DE METAL, PROCESSO DE LAMINACX0,
DE iço A FR/0 E PROCESSO DE LUBRIFICAÇãO DE AÇO EM CHAPAS".
EIVINDICAWES
- Composição lubrificante e de tratamento quimico, parn utIct

C1210 II

na laminaçâo a frio de chapas de metal, caracterizada pelo fato do -'
compreender uma emulsão aquosa de um lubrificante selecionado do grupo
ue consiste em Oleo . de palma, eleo de caroço de algodão, sehacato
-n-butflito, ftalato 2 - eti1hoxI1lco sebacato dioctilUo,..cont'endo do
11,02 a 0,85% de um effalsionarNe cara e esillsão e . ionetes eromato que
representam 0,3 a 1,6% de cromo,
Reivindica-se de acerdo a pr: loridado co correspondente Jc,losy,
Ca Repartição de Patentes dos ' Cotados Unidos da America, em 23 .10 4:

no qual Ri o Hei tei'M o significado indicado na tOrmule / e Rz represe
ta

TERMO Re 157.247 do 2 do março de 1964.

um gubstituibte de hidrmearbonoto contendo '4'4 menoe 4 ítomoe do /

sanou, escolhendo-te co componentes de m040 ,a9 C kelp_og

Aia *kW,. e•CoA 8.

-\

novembrO de .1960 soblaS 71.18dj.

..,BÀDI9.10 49 1,214 gs, 9 P9AI98 SPI245g4PSs
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PIANO OflOhiát.; (Segilo
414ta

95aok0

e, E.U.A.

gado.) catre ai t ' svantdalmenta atraWo da hétaro-tomos. • podando

90.1,11410 de tovoUelo."CORPOSiCIO g PROCOSO atRá CONTROLE Ok mak
gaNte

114)U1 r4tkil(601:9

i. qUi 66 *eme ai a 62 • os reaton B4 e E5 podem Jatar Unta/moto 11

N9 155.755 de 301. dezembro-0 1443

9equ6rafitie NONSAETO COOART

ot.

Outubro do 1970

lz 13 tiabía lignifioar hidrOgUI.C.

•

BE NUM

„

1

t Reivindica a prioridade dos correspondentes pedidos ,ieposita./,
At AG aepertkçie-de Patentes da. Alemanha em,Z$ de marçods 19'62, e 16 /
do julho do 1962, :là se a 6 s F'36 401 IVd/12p .37 325 Lv4/39b, ~ma

.21a_nalsAum_
1 - Uma composição de matéria, caracterizada por consistir do
umÀ poliamida polimerizada, escolhida do grupo que consiste do uma pe.

tivamanto.
Ponto 'n 2 2 do total d. 9 pontoe aproaontadoe.

lteirbonamida polimerttade, da classe Obtenfvel por aquecimento de uma
Misture de cido dicarboxflico ' e diaminas, em que os grupos carbono:mi-d g esto separados por uma cadeia do, pelo menos, dois ítomoi de cor:bono, e uma oarbonamida polimeritade, da cisas* otenfvel por aquécitam

TREMO NA 140.324 de 22 de maio de 1963./
Requerente: MONTECATINI SOCIETA GENERALE PER L'INDDSTRIA MINERARIA

to de um cido monoamimo-monocarboxflico, em que os grupos carbono:lida
.são.separados por uma cadela da, pelo menos, dois ítomes do carbono.,
a dita composição incluindo uma mistura de aflita coloidal e uma adino

CRIMICA a ITÁLIA./
prioalíajo de Invenção: masso PARA PRODUZIR COPOLINIROS OLE1CNIO24
FUNDAMENTALMENTE AMORFOS./

.ailana em uma proporção que resulta do tratamento da dita pollanida -

R etvindiC acile s./

som uma solução aquosa de 0,5 a 50% de omino -albina o de 1,0 4 50% de

1 - Processo para produzir copolfmeroa olÁdnioos, rem.,

oolcidal baseada ma péso da solução.
Finalmente a d4positant. reivindica, de .ardo alfriorldmde
do correapondento pedido depositado na Bipartição de Patontoa dos Estados Unidos da América do horta, em31 de désombro de 1962, sob 116...

" 260t A146/40te amorr0s . 06£6e-tezl 7Eilo por coal:re g ador a oopolimeritição
Jonjunta dR,
a) . atileno, numa razão molar ' de ate 75%;
) UM4 ciclo -olorina com 4 a 8 ítomoa de carbono no anal

414,00.
Ponto ni 1 do total de 12 pontos apresontados.

Assivelmento substitoida com um radical alquIlico /
que contem 1 e 8 ítomos de carbono:
a) uma alf.. -olerinas, pelo menos, de férmula CR.z.CRR, /

TáROO 60 165.420 dé 17 de dezembro da 1964.
Ooqueramtet CONXISSARIAT Á L'ENERGIE ATOMIQUE. - FRANÇA.

em que R uma alquila com 1 a 4 +(tomos do carbono
efetuada em presença de um oataliaador a base da um
composto devanédio e boi composto organo-matilloo, /

CriVilégio de Invenção: "PROCESSO DE PURIFICAÇÃO DE SOLVENTES",
1 - Prooesoo da purificação de solvente por arrastamento pelo vapér

da um metal do grupo IA, II ou IIIA do Sistema Parié
dioo./

caractardzado pelo tato de ser o dito arrastamento efetuado aèihr,
taolvacite a purificar, adicionado da uma quantidade de um sal de urinio
Múlo teor da nréinio em peso . 4 inferior a 20 g/i, até que o so1a-0oto ee

pedido depositado na Repartição de Patentes da Itília, as 23 6- o.oio/
de 1.962 sob nA 10.314./

RLIVINDICAZOES

reduza a um volume corresponlanta quando muito, a 2% do sou volume ira4
d

A requerente reivindica a rkdridadm do correéPondentol

Ponto 116 1 do total de 10 pontos spreinatados..

Reivindica a prioridade do co-rrespondente podido ~militado na
Alepartiçiio da Patantas da França em 31 da dezembro do 1963, Sob o

nA

TACO d e 147.305 de 01 de março de 1963.
Requerente: DUNLOP RUBBER COMPANY UNITED.
INGLAIERRI.
Privilégio do InVeriçiol "PROUSSO PARA A PRSPARAÇÃO OS UM COMPONENTS DR
CATALISADOR DE POLIMERIZAÇÃO E PARA A PCLII2RI
ZAÇÃO DE UM OU MAIS MONÔMER08 NU SATURADOS" .

959.015.

Ponto n o 1 do tital dei( pontos apresentado.-

(dama N o 147.976 do ei de março da 1963.

9Aqiisroatet FARBENFABRIKEN BATER AKTIENGESELISCHAFT.
ALEMANHA.
ertvu:ale de Inv.:ação; wPROCESSO PARA A FABRICAÇXO DE AGENTES DE ESTA
BILIZAÇÃO au PROTEÇÃO AO ENVELHECIMENTO BEM f
COMO COMPOSIÇOES DE BORRACHA NATURAL OU strá
.
RICA CONTENDO 0$ MESMOS'. .
• Bkgy,INDICAÇDEQ
•
- Processo paras estabilização ou proteçao ao awlelbecimento . do*
borracha natural e • aintetica, caraoterizado polo fato de se incorporar,
à massa dm borracha, uma quantidade efetiva, na ~rala da 0,1 • 5%, por

REIVINDICAVIU

1 - Um processo para preparação de um componente de cataltador de

pollesrização, carabterizado pelo tato de consistir em fazer um halogeneto mais alto de um metal dos sub-grupos "A" dos Grupos p/ a VIII ou
to grupe, VIII do Quadro peri g ado° reagir, sob condições subszancielmen;e anidros, com um' agente redutor compreendendo um metal dos grupos I •
do quadro periOdico, ou um bidreto ou um composto organo - metálico dc
; :aferido metat,-para : reduzir dito halc'enato mais alto a - um halogeneto/
' sala baixo, misturar . de halogeneto mais bPixo com um outro ha1ogenet0 /

d.

biso, de. um ou mais di um Produto de.adição química ou

mais alto de um metal diferente do prluelro, por;m escolhido nos

9baxoquinona a de uma aoomina das rrmulae leOmerast

Mg3MCW

grupos do. quadro periCalico; a fazer ;ste outro halogeneto mala alto reg
gir com o citado agente redutor para redurÁ - lo a um 1-1.1ogeneto mais ' bal
ítá 1 -

.nuaoti.
-.atol

7n4

(7---c---4-1

•

Bolvindica a prioridade do correspondente pedido depositado Aia
taparciçãO de Patentea da-Inglaterra em 2 de março do 1962, seb.,o
ro
.
Ponto O ft do tobal de 26.pontos apresentados.

t
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41200 Ifs 153. 247 de 1 4* /soabra •
Reenerent's g' "Iiiiitri`irrián±xoicit tRk.41111C111,u3seniti
rioczàao'z' álvanito roa PAPRIC111 oneourra
a.

,

.4•

r--• . •

• Aelvindicac6es:,U
. UM
Ô* de fahrlea0o de reciplentee'plastieOs
/azados, caracterizado pelo fato de se incluir no gargalo nm obturador 44
material eleatrizante antes da moldagem dis recipiente, ' interindb.o
ate compintar.se o seu enchimento por conteádo estírll owaté . eue aultil
•

DPI POLIRfIRENO EPAIDIDO
r.

.#2940 09 160.702 de 7 de julho de 1964./ '
.•
14querentél'PERNANDO MANOEL RIZZO SOARES m400 1 03 aililgallbol
Privilegio de Invengtof UM PROCEASO DA FABDICAE40 átRECIPIENIZA-PL4dff'0'
COE LEAU
TRIZADOR./4

arvidluucess

1 - Um processe para • fabricado de peliculins de pellatlrene ea

pendido,. caracterizado porque o polistirene • um mente,nucleante
alimentados a ma eztruáador,. cuja parto de cana/parafuso 4 *emponta de
uma cede de plastificado, ou de faele • una iodo de miaturade,e, as
P
•*salvamento, no dite extrusador, • amua 4 transportada atrair á/ a me

Ponto O 1 do otal .de
—

.plo de plastificado ou reei*, enquanto o pelirtirene 4 plastificado/
hidrocarte
Ou fendido; a • pressão da nanas 4 amontada; 4 injetado un
iaiele da
eu
un
hale-hidrocarbeneto
veltitil,
no
lote alifátio* volátil

3

pontçraPteaentedoe./
—

sedo de a/aturadora caos obtida dão* modo 4 intensamentelienegel.
soda, eaqmaate está sente tranapertada através da maçã* de ni•turada;

erifItie anrilerapde leo, a Alotara henoaliwa 4 passada atrevis de um
ta matriz, coa expando do polletirene, e O polistirmie arpan414*
*ai ta *atriz 4 soprado, a partir Co interior, para formar ema 'pelica
,31 tubular.
Reivindica a prieridade . doa oorreapondeates pedida, deposite.
283.868 • 214,
doe as Repartido de Patentes da Holanda net es admires
de
1963,
respeotivaa'at¡o.
971 em 3 de eutabre de 1962,_e 22 de asaste
Pente no 1 de total de 26 pentes apresentadea-

Flo.1

TERMO Ne 151.711 de 16 4* agOsto de 1961
Requerente; SOCIEllt DES USINES CRIMIQUES RRONE-POULENC POÇA
Privil4glo de Invenção "PROCESSO DE PREPARAQ10 . DE DERIVADOS BPdX1DOS
DE TRIVIRILCICLOIMIANO"
REIVIDDICACDES

Processo de preparado dos mono -,d1 e triepUldno de trivirill
cielohexano caracterizado pelo fato de comportar a' açãO de Uffia soluça°
no acetato de •tila de diperacetato de etilidena sá'bre O trivinlloielg
holm° 1 temperatura de 60 a 80 0 , sob pressa() reduzida ' dm 00 * Sena de
mercúrio, e eventualmente • separado por destilação sob *íon 110;.
no- e diepósidos do trivinilciclohezano.
.Finalmente a requerente -reivindica de acOrds* PriOrle449.09
','' N45,,orrespondente pedido depositado na França, sob m e . 840.3.48í. em 3 . 4e 61
tnbro de 1960.
Unico ponto apresentado.
de dezembro de 1958
'ARMO No 107.132, 00 5
Requerente' Caio 'CARBIDE CORPORATION
Privilémío de Invenção' "PROCESSO PARA PRODUZIR UMA' DISPERffid6R~RR

FUMO EM POLI.ETILENO"
DEIVINDICACCES

_ Um processo para produzir uma dispersa()
em poli-etileno caracterizado por formar u'a'mlstura

de negro de fumo

de :logrado llimb¡,p4

li-etileno em forma de particulas e água e fluidificar.* Citada mistUrá
té que elimine, substancialmente tóda a águo*.

Ponto n o 3 do total de 6 pontos apreafftades,

TÉRMO Na 154.000 de 44 de outubro de 1963./
Requerentes GERALDO mapp a SÃO PAULO,/
Privilegio de InvengãOs éPZRFEIÇOAME NIO EM manso NOW=
III4134.4043TA E ~DOR DA Aft OZÓNIO,'
•

'

cs

Reivindicacees./

1 Aperfeiçoamento em circuito produtor de ondas ultraZviole,
ta e gerddor de ges oiánlo, caracterizado por se formar de um , transforma;.!
dor de tiin a' equipado com condensador e vibrador mecânico, que alimenta
ihdependentemente duas bobinas de alta fre quOncia, uma delas cem se£dos
no secunderio para ligado de tubos produtores de raios ultra-violeta
a outra, tendo um dos terminai* em forma de fio simples passend0 por demj.
tro de um tubo de material die g trico, envolvido por um fio espiraledo À
aorvin40 Como segunde eletrodo de bobina de alta frequUcla.P.

4

Pontor AO 1 do total de 4 pontoe apresentados./

3114 ir1r a-freint 2/

MARIO OFIC1AC Seçáo

URRO RO 171.223

ttaMO de

.169.393 de 4 da Maio de 1965.;

Outubro

de 13 de julho de 1965.,

gaquaranta t OLETROLAD nialàmRIA 4
2

&morastesO.IQTAGLIERE e 810 PAULO./

pziyiu;sis de invenção,

tf m,. 11.egio de Invenção4 COLCHAO DE nr7dRJO DISTRIBUIDO„Á

de 19 iVo
_

COMERCIO LIDA. 4

NOVO CIRCUIM) PARA (
OURA

, 310

?Ano,/

_LUZES E OUTROS.,

Reivindicações./

Reivi.ndirseRen,/
1 . Colchão de , molejo distribuído, caracteritado-palo
fato de/
e seu molejo se apreaentar distribuido de modo a configurar Orca central/
goadrada ocupando tad? 4 largura do oolchão, aendo que central e longltu.
.iánalmente,. continua -por duas fileiras ladeando o eixo
central sem JpOlddr
Ponto nO 1 do total do 4 pontos apresentados./

.1. eee Novo circuito para q
uebra ...luzea 9 outros, caracterizado
pelo g ato de utilizando corrente alternada para o sou
f uncionamento, compreender ume lÂmpada, cujo um dos poios e ligado diretamente à rtde, o
2o

outros com intercalação de uma chave g
iratOrie ou outra chave de modelo A
adequado q ualquer, com duas ou mais p
osiçães, sendo que no caco de tres
O.
poeig6es, a primoira 4
Ligada diretamente ao rotorido polo, a degundo taci
do intercalado am retificador de oilicon diodo O
a óltims Dera desli g ar o

apoO_Inea,

O • • • •1
11910
O
•10
10
• (8+88+08+6+6+C
•.•+• •++4):•48 •+•
•••••••11I
+4•408:•+• *momo
o
Nets e ate e+e':
e

DO

8

taamo ** 169.629 de

Pante e 1 do total de 2
pontoe apresentados./

e i I» "+"+" e e. e e .
••:•.+44+,e.
+Ao* to Mo
c
~a rd tã•• • •e o

•

14 de maio de 1963
CARMOd 163.136 de 2 de outuoro co apta:

%quarenta* SAUNDERS VALVE COMPANY LIMITEI) s.
INGLATERRÁ

Requerentoe REGI& NATIONALE DES USINES RENAULT . FRANCA

'e. ivil.;g1O de Invenção "ATUADOR pNEUNITIVIP

Privilegio de Invengiou DISPOSITIVO 03 CLIMATIZAÇX0 PARA vafcutos

RRIVINDICACORg
1 . um atuadbr pneumItico caracterizado por
p ossuir o oompartimag
to se sós do atuador em comunicação (sitias
com uma cálula eletrolftica na
'anal 08 eletrodos e um eletrolito p
ermitem que os gases sejam gerados PA
ra operar o atuador e tombem são fornecidos meios
pelos quais os gases PS
4em se reoombinar no espaço fechado permitindo assim que o atuador se

1.1

traia sob a ação de uma fOrça externa.
FlnaDaente a reqoerente reivindica a p rioridade do correspondente
pedido do patentes . depositado na R epartição de Patente. da
Inglatarra, em
éh de malta da 1964, sob na 20,141/64.
? mato m a 1 do total de 18 pontos apresentados

Âmet-

ARIVINDICAOCS
- Um dis p oSitivo de olimatizacao para verculoa autontiveis"04
compreende um compartimento de ar quanto alongado disposto aegundo um%
das paredes ou lados do veiculo adiante de um irradiador do aquecimento.
constituldo-por om ou v4rios elementos, caracterizado pelo fato do com partimento de ar quente se comunicar com um estojo-conduto que desemboco
na base dessa parede OU lado próximo do assoalho do veículo, por um ou
vrios orificios, o estojo-conduto e o ou os orifícios se estendendo ai
bre a maior parte do comprimento dessa parede ou lado, enquanto que ao
menos um orifício de tomada de ar situado prOximo ao assoalho se comunica por um conduto de evacuação constituído por elementos de carroçaria e
que desemboca no exterior do veículo, em uma zona onde o ar é colocado em depressão pelo movimento do veículo,
A requerente reivindica a prioridade do correapondente pedido .
depositado na Revartioão de Patentes da Franga. em 3 de outubro de 196,,
sob nik 949487.
p." to na 1 do total de 13 pontos apresentados.

PREÇO DO NÚMERO DE ROJE: Cr$ 0,30

