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DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CAPITAL FEDERAL

TERÇA-FEIRA, 5 DE JANEIRO DE 1911

o art. 73 bem como 8w
REVISTA DA PROPRIEDADE Cumprainscrição
do CaV
N
465446
Casa
Tatuais C
o.
mercial Imp. Ltda.
INDUSTRIAL
N 657.969 - Construbel Enge
-

Dia 29 de- dezembro de 1910

9

9

N 9 588.190 - Faisca - Produtos nharia Indústria e Comércio Lida
ui. 655.742). - Dê-se prosseguimenN9 678.283 a- Idma S. A. Indústo ao processe, como proposto pela Químicos Maia Ltda. - Classe 2.
Multividro S. A. (no pedido de Divisão Jurídica, devendo o, interês - (Indeferido em face do registro trias Plásticas.
reconsideração do despacho que de- sedo .efetuar o pagamento da taxa n e 255.335).
N 9 605.453 - , Comp. rnterrametérreo ao processo, não fOra a cir- .referente a 'mais uni período.
N
9 650.177 -- Luminar -- Luminar ricana de Metalúrgica.
- De asôrdo. 2. 0.pedido de' reN 9 607.888 - Auto - Tem Tudt
Sociedade, Anônica Comércio e aconsideração apresentado a 1s. 20-21,
Acessórios Ltda,
presentações
Classe
8.
(Indee aditado a fls. 23-27 - do qual deDivisão de Marcas
ferido em face do reg. 221.505).
N9 629.891 - Sinal Vermelho Equisistiu expressamente a signatária
N9 655.298 - Santo Amaro Volks pamentos ara Freios Ltda.
conforme petição de fls. 42, poria
- Auto Mecânica Santo Amaro
Dia 29 de dezembro de 1970
N9 649.361 - Metalúrgica Paraná
térmo ao processo, não fôra a elsVolks - Classe 21. - (Indeferido em Ltda.
cunstância de ter sido a hipótese
face dos registros números 272.240
Notificação
N 9 657.162 -- Benjamin Grasseil,
reexaminada em conseqüência mese 217.151).
N9 659.57'T - Serraria Itajai Açu
mo daquêle apêlo. 3. Dêste reexame,
Depois de decorrido o prazo de 60
N 9 656.748 - Elus -7 Elus Grá- Ltda.
resultou afinal a verificação de que
N9 ' 660 . à55 - Fundição Jaú Lia ,pretensão não encerra qualquer dias, a partir da presente data para fica . e Papelaria Ltda. --- Classe 17.
novidade, dai porque - não deve ser recurso ou impugnação e se nenhum - (Indeferido em face do registro mitada.
patenteada. 4. A vista do exposto, re- interessado do mesmo se valer fi- n9 302.370).
N 9 660.558 - Comércio de Chasolvo reconsiderar o despacho de 145- cam notificados os requerentes abaixo N 9 657.118 - Ursus - :Urais lin- pas de Ferro e Sucata Sapucaia Lilhas 19v. para o fim de indeferir o mencionados para comparecerer a portadora Ltda. - Classe 47. - (In- mitada.
êste Departamento, a fim de efetua- deferido em 'face do reg. 292.548).
pedido de patente.
N9 660.780 - Comércio Industrial
rem o pagamento da taxa final, denAmélia Relmão da Costa Machado tro do prazo de 60 dias, contados da .N 9 661.032). - Alvorada - Via- de Plásticos Cipla
(titular da pat. PI termo n9 121.790). data em que tiver expirado aquêle ção Alvorada Transporte e Comércio
N9 672.172 -- Instrumental arbon
Ltda. - Classe 21. - (Indeferido Ltda.
- 1. A vista do pronunciamento da prazo de recurso:
em
face
• do reg. 348.632).
Divisão de Patentes, reconsidero o
9 645.021 - Eletrotécnica LamaMarcas deferidas
14 9 662.339 - Penac - Penac Pe- ryNLtda.
despacho de fls. 14v, para que se
ças
Nacionais
Ltda.
Classe
21.
478.121
Fortamin
Ind.
N
9
prossiga como privilegio de invenN 9 646.012 - Indústria tNifetalárQuímica e Farmacêutica Schering - (Indeferido em face do registro nú- gica, Truffi S. A.
ção.
•
Classe 3). a- (Registre-se fls. 24-26). mero 351.231).
Agência de Viagens Universtur Li.N9 666.571
N 9 648.912
Painco
Painco InVersailles Móvel:
N 9 639.664 - Cortrosina - Labo- dústria e Comércio Ltda. - Classe, Finos Ltda.
mitada (no pedido de reconsideraratórios
Organon
do
Brasil
Ltda.
ção do despacho que deferiu a mar7.
N 9 650.962 - Auto Motorpool
(Indeferido em face çlo regisca Menorah têrmo za 9 891.677). - Classe 3. - (Registre-se fls. 15-17). tro 330.566).
mitada.
Determino o arquivamento do pediN 9 661.064 - Noan - Lab. AmeN9 673.104 - Bras - Auto 'Eletro
N9 651.202 - Metalúrgica Gata
do de reconsideração de fls. 32-33, ricano de Farmacoterapia S. A. 'do Bras Ltda. - Classe 8. - Inde- Ltada.
que não acolho, à vista do que consta Classe 3. - (Registre-se).
ferido em face do registro 231.904).
No 652.285
Shap Eletrônica Bi.
no processo.
N9 531.625 - Kilsol - A CampoAu- dústria e Comércio Ltda.
Agência de Viagens Universtur Li- nem S. A. Ind. e Com. - Classe N9 681.082 - gui p lemática
p9 653..000 - Ibrema Tnlústria
ABC Ltda. ••••• Classe 21.
mitada.) - No pedido de reoonsi- 46. - (Registre-se coza exclusão de tomóveis
- Indeferido n face do registro nú- Eletro Mecâ,nieei Ltda.
deração do despacho que indeferiu velas e fósforos em face do objeto mero
N e 653.375 - Fanelli Francesco.
321.748).
marca Grupo Menorah têrmo nú- da indústria da requerente).
N9
653.435 - Simca do Brasil Somero 928.235). - Determino o arqui686.546
-Móveis
Piratini
NQ
9 690.464 - Pamoidan - Instituto Simão Fijtman Classe 40. - (In- ciedade Anônima de Motores Camivamento de pedido de reconsidera- deNAngeli
do Brasil Produtos Tera- deferido em face do registro número nhões e Automóveis.
ção de fls. 14-15, que não acolho, à pêuticos S.
A. - Classe 3. (Regis- 374.040).
N9 653.544 -- Chie Plast Inciustraal
vista do que consta no processo.
Ltda.
tre-se fls. 12-14).
N9
690.856
-Colorex
Ided
S.A.
Expresso Mauá Transportes 'Ltda.
N o 654.951 - Indústrias Reu3idas
9 693.722 - Reciluga -- Laborató- Tintas e Vernizes - Classe 17. (no pedido de reconsideração "do des- rioNTerapica
Paulista S. A. - Clas- (Indeferido em face do registro nú- Max Wolfson S. A.
pacho que deferiu a marca Maná se 3. - (Registre-se
N° 657.949 - Fábrica de Re'ógios
- classe 11-13). mero 398.679).
termo 524.516). -- 1. A. vista das
Petrópolis Ltd R.
conclusões a que chegou o Sr. DireMarcas Indeferidas
N9 664.298 Côco do Sitio N 9 658.282 - Pôsto e Mecânica
tor da Divisão de Marcas, não acolho
Corbisa Industrial Agro Pecuária
o pedido de reconsideração -'proto- N9 691.236 - DK - Ind. e Com. Ltda. - Classe 41 - (Indeferido em Santoscar Ltd a.
N 9 658.873 - . Safoiaatic S. A.
eolado sob o n9 34.934 (fls. 13), e, Dunorte S. A. - Classe 46. a- (In- face do que dispõe o art. 76 n.s.‘! 5, 10
em eonsequêsicia, znantenho o de- deferido em face do r. 303.004).
Euuipamentos Técnico.
Decreto4e1 n9 1.005, de 2/ -30-65'
. N 9 659.242 -• Hollanda Cunha &
adido a fls. 12v. 2. De acôrdo N 9 691.367 - Emblemática -- InNo
- Cocada da Bailia - Cia. Ltda.
rem o disposto no. art. 148, letra c, dústrias
Gessy Lever S. A. - Classe Sinab666.130
Sociedade Industrial - de ProN 9 660.348 -- Tecnometal Estun(,s
do CPI, não adinito o pedido de re- 46. - (Indeferido em face dos redutos Alimentícios da Bahia Ltda. - e Projetos Industriais S. A.
p onsideração . protocolado ' erga O nú- gistros na. 209.847 e 204.882).
Classe 41. - (Indeferido em face do
aiero 37.922 (fls. 17), uma vez que
Ne
- Eletrfmice Egavip
dispõe o art. 76, n9 5 e dç
não- feri pago á taxa devida, e cujo N9 693.737 - Orval - Orval Ind. .que
,..dústri p e Comercio :Ltda. •
Decreto-lei
ne
1..005
de
21-10-6t,').
e
Com.
de
Produtos
Químicos
Ltda.
ilvarnento determino.
N
e
660.817
- Incot 'Indústria e
- Classe 46. - (Indeferido em face
\C 666.836 -- Brasil -- Paclar.
'acatei-cal de Transformadore's e Ele•Diteitos'
do reg. 360.945) .
Confeitaria Brasil Ltda. - 'Classe •• - • ')nica Ltda.
n 9 41
Empresa Jornallatica Brasileira N9 565.257 - Terral. - Walter
Indeferido am face do çue
N e (4 :;':. 123 - Fernando Tei Xf2"."211
dispõe
o art. 76 n e 5 do Deciéta-leii as to.
Cia. Ltda. - Classe 28. - (IndeSi.ciedade Anónima (titular- da ex- ferido
n9
1.005
de
21-10-69.
em face do reg. n° 337.147). •
N' 668
• • 883 -sa:ta
•
r13 Llc
pressão Luvas . de Oure têm° númeReconsideração de despacho

•

•

,

6 . • Tema-leira
•

i

1) O cepediente das repartições
públicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção . de Comunicações até às 17 hora -s, O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.
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DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
DIRETOR-GERAL

Jáneiro de 1971

,

éltcque ou vale postal, em lave*.
dó Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto aa
contrato de porte aéreo, em favor+,
da Delegacia Regional da Emprésa
Brasileira de Correios e Telégrafo*
em Brasília.

2) Os originais para publicação,
AL3ERTO DE BRITTO PEREIRA
6) No caso de porte aéreo para
devidamcnte autenticados, deVerão
localidade não servida por êsse
ser clatilcgrafados diretamente, em
CHEFE DA seçÃo oa FawnaçÃo meio de transporte, a Delegacia
espaço Cois, em papel acetinado CHEFE Do sEnviço on pueucAções
Regional da Emprêsa Brasileira de
ou apergaminhado, medindo 22x33
FLORIANO GUIMARÃES Correios e Telégrafos em Brasília
centimet; . os, sem emendas ou ra- J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
se obriga a completar o encamisuras qu3 dificultem a sua comnhamento ao destinatário por
preensão em especial quando con-DIÁRIO OFICIAL
outras vias, independentemente de
tiverem labelas.
acréscimo no preço..
SEÇÃO III
Serão admitidas cópias em tinta
soou> de publicidade do expediente do Departamento
7) A Delegacia Regional da
préta e indelével, a critério do
Nacional da Proprbsdada Industrial do Ministro
Emprêsa Brasileira de Correios é
D.I.N.
da Indústria a do ContOrcla
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preAs
reclamações
pertinentes
Departamento
de
Imprcrisa
Nacional
3)
inaptas° nas oficinas do
ços, no caso de elevação de tarifas
à matéria retribuída, nos casos de
BRASÍLIA
comerciais aéreas, mediante avisoêrro ou omissão, serão encaminhaprévio aos assinantes.
das, por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseASSINATURAS
• 8) Os prazos da assinatura poqüente à publicação.
derão ser semestral ou anual e se
REPARTIÇÕES E PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
iniciarão sempre no primeito dia
4) As assinaturas serão tomaút(1 do mês subseqüente. O pedido
4as no à -1 .N O transporte por Semestre
Cr$ 2250 de porte aéreo poderá ser mensal,
Cr$ 30,00 Semestre
•
•
•d•"
via aérec será contratado Separasemestral ou anua/. O prazo das
damente com a Delegacia da Em- Ano
Cr$ 45,00 assinaturas para o Exterior é scYCr$ 60,00 Ano
•
•
•
prêsa Brasileira de Correios e Temente anual e não haverá transExterior
Exterior
légrafos em Brasília. Esta poder4
porte por via aérea.
se eneariegar também de encami- Ano
Cr$
50,00
65,00IAno
..... Cr$/
nhar o pedido de assinatura ao
9) A renovação deverá ser soD.I.N. !veste caso, o assinante dilicitada com antecedência de 30
PORTE AÉREO
rigirá ao D.I.N. o pedido de assidias do vencimento da assinatura
natura .3 o pagamento do valor
e do porte aéreo. Vencidos, serão
correspondente, na forma do item Mensal .. Cr$ 17,00 1 Semestral Cr$ 102,00 I Anual • • Cr$ 204,00 suspensos
independentemente de
seguinte.
NúMERO AVULSO
aviso-prévio.
- O preço do número avulso figura na última página de cada
10) Para receberem os suple5) A lemessa de valõres para
exemplar.
nzentos às edições dos órgãos ofiassinatura, que será acompanhada
- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01, ciais, os assinantes deverão solicide escla , ecimentos quanto à sua
tá-los no ato da assinatura.
se do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
aplicação, será feita sõmente por
NO 663.505 - Emoingt &: Cia. Li-1 N9 671.303 - Elevadores Schin-1 /V 637.790 - Hrebert Mayer Indúhtria Heliográfica SI A.
dler do Brasil S. A.
mitada.
N9 663.837 - Nesfer Comércio e' N9 674.538 - Adhemar Rodrigues1 N9 638.298 - Aloha Indústria
Plástica e Metalúrica Ltda
Braga.
Indústria de Perro e Aço Ltda.
NO 619.065 -- Química Industrial
N9 684.358 - Petri do Brasil. S. A.
N9 665.2.51 - Companhia Brasi- Indústria e Comércio de Auto Peças Rubi Ltda.
leira de Aeronaves Cobra.
NO 684.592 - Loja Setedular Ltda.! N9 630.186 - Serpal Soc. ComerN9 665.9)7 - Aquecedores CurnuNO 684.650 - Telespring S. A. In-, cial Paulista Ltda.
lus Ltda.
• N9 650.281 - Tecnoquímica Ltda.
dústria Eletrônica.
N9 666.0 .4 - Indústria de Móveis, N9 684.769 - Indústria de Mó-1 Indústria e Comércio.
Columbia
São Jorge IndusN9 664.288
veis de Varanda Moranda Ltda
N'? 666.190 - Utilidades DomésN9 684.801 - Fidelis dos Santos' trial de Plásticos Ltda.
Lt
N9 666.684 -- Indústria FotoquiAmaral Netto.
N9 668.194 - Alumínio Perro Mó- f N9 684.847 - Dinasa S. A. Dis- mica Bove S. A.
vais S. A.
N9 669.787 - Alexandre Petrocotribuidora Nacional de Automóveis
kino.
NO 670.208 - Fábrica Paulista de e Caminhões.
N9 687.375 - Extrato de Granco
N9 685.106 - Sabier„ S. A. BraColchões de Molas Ltda.
N9 670.621 --- Borghoff S. A. Co- fsileira de Industrias Eletrônicas Reu- Indústria e Comércio S. A.
N9 691.567 - Estouro Indústria e
mércio e ';'écnica de Máquinas Mo- nidas.
N9 685.400 -- Calcimento S. A. Comércio Ltda.
tores e Ecuipamentos.
N9 670.€85 - Indústria de Ter: Importação, Comércio e Indústria.
N9 491.432 - Frigorifico Jaguary
mostatos 22 Ltda.
N9 685.494 - Doma Importadora
N9 670.711 - Meta Lnorte Ltda. Exportadora e Comércio Ltda.
N9 530.819 - Rockwoolbras S. A.
No 671.034 - Artefatos de Metal N 9 685.600 - Comercial e Impor- Indústria de Isolantes Tênia° AcustiDaca S. A.
• .
' tadora Utifer Ltda.
No 671.337 - Eletrônica Paulista . N9 685.628 - Comalta Comércio
No 615.318 - . Org . Ferreira Ind.
Ltda.
e Comércio Itda.
de Máquinas Agrícolas Ltda.
N9 671.'37 - Naumann Grepp 1 N 9 685.636 - Indústria de Discos
N9 623.242 - Produtora de Discos
8. A. Indústria e Comércio.'
Prodisco Ltda.
de Pano Yara Ltda. '‘
N9 672.216 - Distribuidora de Ga-1 N9 685.715 - Lion S. A. EngeN9 624.061 - José Maria Salles.
solina Fátima Ltda.
N9 636.776 - . Kodak Brasileira
nharia
e
Importação.
.536 - Ohayossah y IndúsCom, e Ind. Ltda.
NO £72
N9 636.814 - Vulcan Material
tria e Comércio de Relógios Ltda. I No 686.344 - Pôsto São João Ba! tista Ltda.
Plástico S. A.
•
672.957
BendiX
Home
N9
, N9 686.718 - Serelec Eletrônica
N9 636.899 - Antonio Aguillar. •
Appiances do Brasil S. A.
, Ltda.
N9 637.580 - Instaladora TelefôN9 672.9f 3 - Prima Eletro Domés-, , N9 686.930 - Sepab Sociedade de nica
Anchieta Ltda.
Expansão
Comercial
da
Bahia
Liticos S. A.
N9 638.017, -• Farei Propaganda
673.140
Holux
Indústria
e
mitada.
N9
S. A.
Comércio de Aparelhos Eletrônicos
N9 687.390 - Ótica America LiN° 640.444 - Companhia Siderúrmitada.
Ltda.
gica Belgo Mineira.
NO £87 a 14 - Atito Pôsto Gâta cie N9 '640.446 - Companhia SiderúrN9 673.464 - Nordestina de Ar, Ouro. :Ltda.
tigos de teu Ltda. Noralart! I
gica Belgo Mineira.
LTT - Linhas TeN9 687.961 -- Mus S. A. Idústria N9 644.352 - Antonio az Nelson
N9 672.5$
legráficas e TelefôniCas , Ltda.
Ltda.
Mecânica.
;Companhia ("Ter,VC,-; - N9; 651.295 - Ind. de , Bebidas AlN9, 688.058
N9 673.1197 - Bakewell Rádio, e
ves Ramos Ltda.
jaria
TelevisãoXltda
N9 654.182 - Projeção PropaganIC 690.854 - Aguas Sanitárias
N9 674.102 - Fábrica de Móveisl,
ARO kall19 et Ai
.2eyd&s.
cle
Q1Q14
Dois Prill105, Ltd% . -

N9 654.194 - Alfredo Ferreira da
Costa.
N9 655.111 - Ferreira Campos &
Cia. Ltda.
Seltamisica LimiN9 655.658
tada.
N9 656.160 - Goldring Eletrônica
Ltda.
N9 656.401 - Refrigeração Mundial Ltda.
N9 656.997 - - Marmoraria Roma
Ltda.
N9 657.274 - Minaslar S. A. Comércio e Indústria.
N9 658.470 - Mario Batista.
N9 666.738 -. Fazenda União Indústrias Alimentícias Kinutre S.A.
N9 675.350 - Gaucha de Produtos
Químicos Ltda.
N9 677.735 - -Plastoquímica Nacional Ltda.
N9 688.297 - Térmo Açobras Comércio e Indústria S. A.
N9 £95.120 - Cerealista São Paulo Ltda.
N9 695.394 - Proindústria Abras!,
À OS e Máquinas Ltda.
N9 674.214 - Polifilm Embalagens
de Polietileno Ltda.
N9 674.412 - Frigorifico Armour
do Brasil S. A.
N9 674.740 - Materiais Industriais
Sociedade Anônirria.
N9' 675.239 - Enaic S. A. Emprèsa Nacional de Saneamento Indústria e Comércio.
N9 675.348 -- Associação dos Excursionistas Doutorandos de 1966.
N9 675.420 -- Auto-Mecânica 3
Amigos Ltda.
N9 675.514 -- Xafrel Comércio e
Representações Ltda.
Apebras - Aparas
N9 676.172
de Papel Ltda.
N O 676.387 - Plásticos Tupiniquim
Limitada.
. N 9 676.531 - Cia. Mercantil e
.Industrial , Arapua:
N9 676.646 - Publicitastes Pesquisa e propaganda Ittda..
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Baneó Õciérc1óç
• /4\1 "9378.1liti '-- : Indaistria c' Comir-` ,1( 9 486.153
COÉ.
r./2:-Sioelaçio dos' PA} - ,NO 1359.194 •-:-*
HP • Irldústria Ida Bailia S. A.
eia de ,Lubrificante.s
I Sberals I/niversitáricw do Itxd„ e Com , Aitsfatzoir ., de ikça RA.
• "-No 886454 •
•
ill -A;
Bingo 'Ca-TA-cio
•
„A PLI,TE• •
• i•p? 859•3i6
2.20fr.
é .--'11711néitierbs
"NO, I876.666
• Indilatda ,e Carnér7: IndúStrialida• Bahia , S." A: ,
n9 095.118 -.1:Jonatnau Idarlda de Jo14.rê'Ltha:
' • .1 1
pio k-:08 ilmbrificantes, •: Velos IIP
ccrve3ho
1
9
111
`
s
o:
,
1
%9
.587
ãlóireiti
• ,_, • 9* 686:500 --- Sare Tur Agencia ' No . 695.139 - pl N. TetrádlSQa- de Ato Contei& Pábrfca ide
•:
Passagensz:e TtfriSn10;
roufos.
.N9,677.40+. Comércio e",•Indústria petà114e,1
r:;19 688.550 - Ritgart Belas.
'de Sacos de Papel Ltda.' etapa/.
N9 695.918
Guedes Pinto. N '659.588-- 'Fábrica' de Móveis
"`• _•-_,._ • •
_••,..
• •
de Aço Comuta S.A. „:•:' •
• NY 678-.401 - Listai , TelefOnica,s N9, 886
6007
Marna) ,• Pereira
N9 695.297 - Tecnostral S.A. Ind. • N9 659.591 - Frigorifico Soaria
Brasileiras S. A. Páginas; Amarelas.
1
S.A.
'
N9 878.415 - Wilson Andre*Indfts-'
88,6A384
eu/ar 10gal:álea da e Tecnologia.
N9 695.396 -- Zuldmo Nogueira,
N9, 659.787 - Cloiloaldo Partida..
iria Madeireira Lida:
-. :.• • ' /tocha.
-•
•
No
695.461
-McCann
Mickson
des Natio,
r, N9 678.422 ;=. Mudada Ltda,•.
N9 '687:519 -• Iriveseo 3: A." Ia- Publicidade Ltda.
N9 678.434 - Nevrear Promoçõea veStimentos,
No, 59 .866 ,-- Eletrônica Walrls
N9
695.500
Precisa
ParticipaCrédito "e Financia,
de Vendas Ltda,
• mento.'
ções Engenharia' Com.- e Ind. S.A. Ltda.
2(9 678.780, -'Novez Ltda. •
•'
659.967
ititY Godinho Ragd.
i.1 • No 695.526 --• Banco de Minas Ge- 'No
687:536-- Antonio lateehelen
No 661.974 ••••• EnrilaSermenha Lerais S.A.
1(9, 679,089 -- Banco do Estado da
paga.
'N
9
,681.762
Empresa Técnica No 695.801
W.
Guanabara 8; 'A..
Ferreira.
Aresta Ltda.
- No' 695.877 - Técnica Cine Foto No 662.317 --, Móveis' Prado' Ltda.'
• - N9 4379.997
S. A. Fábrica Co- Construtora
687,819
:--N
9
Stern
Comércio
No
662:981
-.'
CompanhiaEdifiOptimar Lida, _
•
lombo.
oadara
SoOrade.
1
• 1(9 680.111 -1r Duplez O. A. Indús- e Ind. S.A.
.
.
_
•
•
1
No 695.891 ' .- R.eynaldo de Araújo
tria e Comércio.
-,
rre fori pis.- 'Fábrica de Roupas Cintra Filho ,e, Carlos
Américo de No "663.798 •Sintomatil Ind. e
• N9 880.119 Duplez 8. Á. Indús- Epson S.A.
,
Com.
dê
:Componentes
. Eletrônicos
Campos.
tria e Comércio.
•• '•_
1(9 687.916 - Calçada Peixe O. A. No'695.935 - Antônio Atitn/ira de Ltda.
N9 880.148 -- Pirelli 8.. A. ComNo 668.547 --.0rienta
g
'S.A. Com.
.
No 688.331 - Kinnhanss. Ind. O Faria.
panhia Industrial Brasileira.
.
N9 696.036 •-:2-Encadernadora
EaPortaC rilo e Agro Pes
Masa Importação
•
• 1(9 ,680.299 - Imperman Publici- Com. de Plásticos Ltda.
cuária.
_ •
Nr 688.979 - Marfinit.e Produtos No 698.088 -.- Construtora Bater N9 668.566
Aparelhagens
relhagens Metro-,
Sintéticos'
Ltda.
•
•
Rica Brasileira Ltda. tida.
1(9 880:303
Compaahla Cateri- N9 689.187
EditOra,
Abril
4- N9 .690,113 Avimotor Su primen- N9' 671.808
Nipon - Donk& Eletrônenae de Seguros Gerais. "
tos importação e •Export~ Ind. nica -Brasileira Ltda..
N9 680.324:- Marcos reuténedjian x:à:atada. • .
z• N9 889.597 -- União RecaUchuta- e Com. de Material Aerordatioo Li- No 672•.449
Irid, Efetrónica
Ind. e Com. Ltda.
mitada.
Transluz Ltda.
N9 880.413 -"Casa Mater Ltda. geai 'Indústria' e Comércio Lt,da."
1(9 aeo.las
Alupack Representa- N9 696.251 - Participações Indus- No 672.941
Ilegal& Mala (Pu- 219 680.789
Discolar Com. 'e Reções Ltda.
blioidade) Ltda.
triais Tee S.A.
,
presentações Ltda.
1(9 680.882 - Zigraf 13. A. Artes.
-1(9
,
696.270
Tebyriça
&
Cia.
LiNO 673:102 -- Indetex • S.A. Pro14 690.236 - Polerighi 8. A.
• Oráfir.as.
dutos Químicos.- ,•
••
Indústria Brasileira de Produtos Ali- mitada.
•
N9 881.035 - Lojas Moo 8..A.
No
696.363
-Churrasoaria
MusiNo " 673.269 - Armações 'de Aço
mentícios. J
cal
Ltda.
Proba!
S.A.
_
N9 881.214 - Toalheiro__ Brasil_ • N9 :.690.237 •=-Polenght- S. A.
N9 696.512. = Teste 'tecnologia EsNo_ 673.351 •- •- . Eldaron
,
Unia
S. 'A.
Brasileira de Produtos AU-, trutural e Engenharia Ltda. .
Circulante Ltda.
•
N9 681.215 - - Toalheiro Brasa Indústria
menticlos.
N9
698.513
Promotora
de
Ez1(0
673.388
Super
.
Cia.
industrial
O," A..,
,Ns. 690.238 -• 8941.239 - Polonde Capitais para Indústrias. de Tintas ,Vernizes e Resinas.
(9 681.400 - Dr. Mario Italo Fi- g
1
• hi 8. A.' Indústria ,Brasileira de pansáo
N9 696.546 Paraná Equipamentos •2420 673.600 -- Indústria de Acumulissola.
•
Produtos
Alimenticios.".
S.A.
ladores, Nejoin Ltda.
•
N9 681.484
Gráfica Marabá Li..N9 690.369 - Divinal Distribuideadiada.,
696.578 --'Paraná EqMp
amentos .No 685.102 ••,- Caldeiraria Industriai
249 68f.5143* -acetada, Mercantil raf de Vidras. Nacional, Ltda.
e Mecânica Pesada- Cimja Ltda.
N9 690.876 - Cornelis.:Verolnie.
Jolla Destri Ltda.
N9 696.642 - Junta de Rádio 'e
No -896,107- Ardontez Ind.. e
249 '881.538 - Inbc.as W. A. Cré
Televisão
da
Convenção
Batista
Bra1(9 -' 691.171 - DisitribUidora. * de
COm. de Borra
ch
a
Látex Ltda.
•
dito, Financiamento o Investimento. .Artefatos
sileira
8.C.
1(9 688:027 - Comdibras *Desenvolde Papel ~anta .Lt,da.
N9
41.882- Frigorifico Wilson 1(9 601.391).698.840
,Analyae
Assessoria
vimento - Including. do Brasil 'LimiInd.. Goiana de Pa- Administrativa S.C.
do- Brasil, a. A. .
tada.
•
pel Ltda.
N9
896.889
-'110aprasa
Guanabara
No 688.055 - -Companhia ' Cerveja- '21 9 681.849
Riogiandense •N9- 691.37$
Encapai Distribuido- de Transportes Ltda.
ria
Brahnaa.
•
de 2(egócios 8. A. • - À .
ra de Papel Ltda. • 698.933 --Artes Gráficas -Go- No 688.703
tr 881.717 - Vitoria° Sémala.
Eolok Metalúrgica
mes
de
Souza
S.A.
1(9
692.114
Laborgrat
Re-produLimitada.
•
N9 881.720 ,-- Imobiliária . Gomes ções Gráficas Ltda. %,
•
4,
•
Pereira Ltda..
N9 693.003
- Perto,
Seguro*
i95- -;ST9,- 897.041 .:-, Gráfica Diamante 1(9 688.705 •-. leolok Metalúrgica
No 861.744
"taChharia e Cornár- veia
Ltda
N9 697.072-- Colmeia S.A: Ind. Limitada.
eis Trorion 8. A.• .
•
-'
No 688.887
N9 693.193 - Promotiorí , Represea- Paulista
-Audiutn Teatro ,
N9 081.777,- Coimbra Biteno
de
-Radiadores..
••
tica
Ltda.
`
ta 5e -Ltda.
•N9 697.243 - Panam 'Propaganda
•
(EL Ltda.Nq 888.992 Methlrgioa Aries
-3I9 681.781
Moenda 8. A. (M- . 1(9 693.378 - Alai= Ind.. e Co- S.A1‘
Limitada.
•
No
697.255
--Magaldi
Me
g
a
(Puministraçáo. e Aplicação de Valores). mércio de Plásticos Ltda.
".
N
9
_•699.420
Petróleos
. Indígena
blicidade) Ltda. _ • .
1(9 681.'194 - Geraldo Figueira Dr? •893-.381 - Àldina Ind.
•
e Co- N9 697.408- Colmeia 8.,A, Ind. Ind. e Com. S. A. ,
Lisboa.
mércio de Plásticos Ltda.
No 689.854 - Vemag 8. A. VeiPaulista de Radiadores.
• cubos
N9 881.811 - Gráfica Litiel Limie
Máquinas
Agrícolas.
,
697.443---Michel Careaushanalor
1(9 893.657 - Eibon
- In- No
No 696.847 - Vulto Souvenir LiNo
697.444--Michel
Careausinulaky.
dústrias
Alimenticias.
* 289 661:848
Celulose e Paliei
mitada. •NO 697.561 - Editara Civilização
Santo Agostinho 8. A.•
•
N9 693. 558"_.
2
C1balí'
aIn•No 692.505 -- tr,Ntatts de Móveis Mi• .
Brasileira S.A.
N9 682.370 -"Ind. de Papel Lema dústrias Alimentícias. - ‘•
N9 698.028 - Brasitez Polimer Ia- rim Ltda.
Latir IL A.'
•
N9 693,611 -e- Cem. de &latrias
No 689.663- Vemag S. A. Veículos
Químicas S.A:
1(9 689.371 - Ind. de Papel Leon Abates Sulina Ltda.
N9 .698.501_ --Companhia. de -Há:- e Máquinas Agrícola'',
Lotar 8, A. , No 693.7
labon E.A. (Indús- ilsitaçáo
•249 696.792
No Do Indústria de
Popular de - Curitiba
/e 482.485
Pronave promotora, trias Alimentícias).'.
35Novidades Domésticas Ltda.
••
- CT.
_
Nacional de Vendas Ltda.
No 693.736
Kbota S.A. (Indús- COHAB
" No 698.577 - Self Service Reatem- 1(9606.436- - 'Incoel Ind. cie Con149 682.943 - Gráfica_ Integral. 14- trias - Alimentichug .
•
'•• •
rant.° Ltda.
•
niltada. •
•
•
'Métricos Lata,
.
, No 893.762 - Brascoripla Socie- 'No' 698:733 - Galeria Silvestre dutores
Ne 683.077 -. -tale _Comércio de
1(9 692.73$ --,Iloetohn Ind. Reosdade
Civil
Brasileira
de
Consultaria
embalagens Ltda..
•.
•
Ltda.
_
e Planejamento Ltda.
• I- Com.- e Ind.- de Material' Elétrico tatos
19 -689.658
(
Ven2ag S. A. VeíPrônioções Modernas N? 893.948 - Nelson Cana
do
dos
698:734 .
: Galega- Silvestre cuba e Máquinas Agrícolas, Turiamo Ltda,Santos.1
e Ind. de -Material Elétrico • 1(9 692.701 - epoca ,Antitp•idAtles
683.391 --- Papeis Pinderama -No
, 494.1991 - Companhia ,EletreMóveis' DeCoraçõet Ltda.
Ltda. .
No 898.997.:- .7." Indústrias 0161(149 No 687.813 -- 3. Sterrn Com, e
__
219 884.108 - Sociedade lt,ditôta mecânica Calma.
':19
694.226
Passa
Trai
Capellt
Ltda.
Rateie
Impressora Graphpreas Ltda. • • e • Turiamo Ltda.
No 699.088 --.Papelaria Mipe Ltda. Ind. S. A. , - 219 684.053
Riopel Papelaria e
9 582.827 --• Auto"Mecani
24 ca Bra• Metrônica Ltda.' • •
• - No. 894.690 -- Chocolate-a Garoto N° 699.117" - Disque gertigos e sileira Ltda. S.A.
Empreendimentos
Ltda.
•
•
•
,
•
No '630.f/18 *- Sociedade 'Martins
249 .684:2-80
Pavan Mat,erials
Na 899.123 - Disque. Ekgy_
igo! e 8s. Oliveira Ltda.
. Conatriações Ltda. •
N9 894.740 -- A. Sugestão Utilida- ilarreendisnentos
Lida,
è Com.
1(9
636.025 -: .lsopor
, r19 :684.651
Cassio =riu
A. desN9 694.813 .- Ronald &eller 'Cort- - o .899.242
* Sialpe Administra- de Plásticos S.- A.
"
Importação e Comércio..
, .
Øo' de Bens IttdiC
.
, - '• N9 648.029 - Bituducco A Cia. Li•
N9 685.573 --, Lojas'alaragel
•
"
'
No•i594.845 - 'Nelson do Carrilo.
No 009
---;" Cairiam Coma:lições mitada.
9 --tigai Domésticos. • . •
Empreendimentos
e
Engenharia
lAb:4
ino
No
•
681.157
No 685.047 --- Emeoo Empreendi- N9 699.858 - Some; Pra=
w 685:61w
J,osé• RicardO
. -• Libettinel
,'„
.
a
,Angelo
meatos - ftletilioramented Copacabana N9
condes de Miranda Coutó, , •
699.858
Souza Oramo- Ltd,s;
•
.s
N9 685.727- „•Empressora Grafo. Ltda. ccFaró.r;.1. •
No 056.4*
'Artistas' -Dentários zi9'e68.007
e Co.ni.
NO' 895:015 - Clidentur Ciadas Tratada* Lida,
• 149 885.$85' - -Cosmotouri Agencia Dertté,ria e Especializada de Urgência '` `2,20 080.483 . •••-. &aldeei . drak
íeas -Nv 682,133
Internacional de-Turiszne Ltda.
LM*
,
.
Perda, S.A. •
-Anônima.
•

a

•

•

•

.

•

tf j.

"

•

'8 llnliamfeira

/49 696L367 - Ind. de Máquinas
Paulistin aLtda.
• ,.• Aprese te ireVcis exemplares. Cumpra o afl. 3. Exigências

N9 48s:882 Labs Burroughs Welscome d, Brasil S. A. (Apresente
novos memplares discriminando os
atatgos, c mpra o art. 96, é 't cainpra o ar. 7 bem como sua Inseriç5. , no e C.
• 641. 73 - Ind. Gaucha de
mento e Máquinas Agrícolas
E. A. grisa -7- (apresente novog
exemplam_ sem referência a marca
genérica discriminando os pra:dates,
cumpra o ai:st 9a e _5 do CPI, e cum',lat.: 73 bem como sua: luapl,
•
CGC) .
3
Carbocloro S. A.
. 09
nicas - (apresente novos
are; diseelniinandó os artes
,al.9 'a. O art. 96 e • 59 e ,cumpra
e
r bem' Gomo sua inscrição
•
Ja
Quimica Balarei Lida,
.' . 28A 08
.(ae esent, neves exemplares sem
reaivencia a, marca genérica discriminando s produtos cumpra o que
determine o artigo_ 96 1 5 do CPI e
GI'YlDrN, o art. 73 bem corto sua irisc' • a-, no CUiC.) .
Fredynan Ind. ?'are" '655. 77
(apresente noLtda.
rh.
ves esmoi lares sem referência a
ger ériea. - Cumpra o- que
sou
o art. 90 5 e cumpra
(te!'
o art. 73 em , como sua inscrição no
Crea ,
643.a -a -Abes Produtos Veteriearios L da. - (cumpra o art. 98
a 59 do C 1, apresente noteoss exempaaes ,serr referência a merca genesice, po ve ' com documento hábil
nu' indust leliia ou comercializa com
os artigos reivindicados em face do
do que preceitua o art. 73. do CPI e
cumpra a bem cotim sua inscrição

DIÁRIO OFi...iAL (Seção 111).1
para o fim de dar prosseguimento ab
processo.
CrYser S. A. (no pedido de reconsiderando. do despacho que arquivou a pat, PI Termo n9 192.812) . Reconsidero o despacho de arquivamento, para o fim de .dar proesegui-mento ao processo.
Chesebrough-Pond's Inc. (no pedido de reconsideração do despacho
que deferiu a pai. MI termo Minero 140.891) . - Reconsidero o despacho que deferiu a pat. MI termo mie
mero 140.891) . - Reconsidero ,o
despacho conc.essivo, publicado no
DO. (Seção III) de 8-12-6e, para o
eim de denegar a patente.
Gonzalo Mediano Capdevila (nu
pedido de reconsideração do despacho
que indeferiu a mit. PI Termo número 114.876). - Reconsidero o despacho denegatado, publicado no 'D.O.
(Seção un de 22-343, para o flui de
conceder a patente.
Cia. de Cerâmica Industrial de
Osasco (no pedido de 'reconsideração do despacho que indeferiu a paterite MI Termo 88427). Nego
acolaimento ao pedido de recon.side.ação e mantenho o despacho deneestono no D. O. (Seção in) de 13
de fevereiro de 1962,

N9 187.776 - Fremirmo Promoções
Ind. e Com. Ltda. - Tome _conhecimento.
mar-Ind. e Com. de ÇaMponeetes Eletrônicos Ltda. (No pedido de
transf. da pai. PI termo n9 215'.626).
- Regularize o clocumenilo de cásão que não está datado, e prove que
o signatário do mesmo é sócio autoria
zado do uso da firma.
Diversos

Casar Augusto Lourenço (titilar de'
pat. PI termo 9814. -4 Arquivese a petição de fls. 22, de acôrdo
com as alíneas b e c 'do art. 148,
do Decreto-lei n9 1.005, de 21-10-69.
- Mantenho o 'despacho, publicado
no .0. O. (Seção II) de 10-8-86, que
concedeu o desarquivamento do processo.
Recursos interpostes
.
Ind. e Com, Sobral S. A. (no recurso interposto ao indeferimento do
Urna° n9 151.650 pat, MI).
Arquivamento. de processos

Janeiro de 1971 .
Sulamericana, Engenharia e Equipa?
Pontos publicados em 442-70.
N9 174.977 - Processo e dispositivo

mentos para indústrias talimicee para regular a profundida
de de pene.

•raeão de um arado puxado por uni
trator - Alex. Priedmann Kommaii'dit-Gesellse.haft - Pontos publicadas
em 4-12-70.

N9 171.817 - Aperfeiçoamento era
travas and-roubo para veiculas -

José lepregacinere & Filhos Ltda.
- Pontos publicados em 4-12-70. .
.N9 152.848 --- Aperfeiçoamento em
sorveteiras elétricas utilizáveis em

congeladores domésticos - Benedicto
Francci - Pontoe publicados em 4 de
dezembro de 1970 - Depositado em 19
de julho de 1983.
N9 170.028 - Aparelho e processo
para formar sede de papel com paredes múltiplas - Olinkraft Celulose
e Papel Ltda, - Pontos publicados
em 4-12-70 - Início do 1 9 ponto;
"forma continua •uma falha de papel
kraft com uma falha ou película de
polietileno"
N9 176.015 - Aparelho formador
de tubos de tipo anti-fricção Olinkraft Celulose e Papel Ltda. - Pontos
publicados em 4-12,70.
N9 172.258 -- Suporte para filtrar
com papel de filtro - Charlotte Oloct
- Pontos publicados em 4-12-70.
'N 9 1/2.021 - Aperfeiçoamento em
sifão para pias e lavatórios - Carlos •
de Souza Braga - Pontos publicados
ein 4-12-70.
NO 162.764 -'Processo bioló gico Para
obtenção de um nem° papel e produto
resultante - German Miguez Dominguez e Guiomar Pimenta Pádua ProVinciall - Pontos publicados em 4
de dezembro de 1970.
N9 175.245 --eProcesso para purificar
Dimetilformanii da, obtida Por recupe
-raçãoempcsdfi olímeros e copolímeros de acrilonitrilã
- Snla Viscosa Societa Nasdonale Indústria Applicazioni Viscosa S.p.A.
- Pontos publicados em 4-12-70.
N9 171.020 - NU° sistema de mudança de velocidade com engrenagens
-- Florindo t..ardose Osório - Pontos
publicados em 7-12-70.
N9 176.562 - Nova Churrasqueira Osweldo Donato - Pontos publicados
em 7-12-70.
N9 171.461 Processo de trair-mak
um vinco permanente em um tecidd
*- Everprest, Inc. Pontos publicedos em 7-12-70.

Arquivados por falta de pagamento da taxa final:
N9 162.761 Kharjkovsky Ordena
Leniria I Ordena, Trudovego Krasnogo Znanaeni Traátorny &mal lineni Ordelionlicidze.
Notificação N9 165.176 - Robert R. Ferber,
Ficam notificados os requerentes Warren R. Snálth e Donald A. Trimabaixo menciohados para comparecer Mer.
a "este Departamento, a fim de efe- N9 165.497 - Diro-Matic of -Canada
tuar o pagamento da taxa ,final e, da Limited. (Arquivem-se os processos).
primeira anuidade dentro do prazo Arquivados os processos abaixo
de 60 dias
mencionados: •
N9 188.317 -- Gilberto Carlos
Privilégio de invençãO deferido
Ruschel.
N9 159.720 - Dispositivo para instalação de cortinado em vão livre - N9 192.333 - José Franeisci; Ripqll
Dr. Hans Beer • e Awepa.
'
N9 194.838 - - José Ribeiro 'de OliN9 145.173 - Suporte e Embala- veira e Valter Salvador Fogliano.
gem para o 'acondicionamento oti N9 194.846 - &gênio Magoa.
manipulação de rolamentos de ro- N9 194.937 - José Bugnexo. José
los, agulhas, esferas e similares
Fernandes de Oliveira e Benito ArisAlfred Pitner e Nadella Société Ano- tide Collete:
1
-no CGC) .
nyme.
?V G70.0' 3 - a Distribuidora RiopreN9195.063 - Alberto • Euripides
tana de la 'oges Ltda. - (apresente N9 154.962 - Andaime Dobrável - Azeredo Coutinho.
novos exe pleaes sem referência a Flanco Corp.
N9 195.415 - Afrodisice Ortega
marca gen jea a aplicação terapêu- N9 >54.986 - Aparelho de pre-pae Rufe,
tica do pr dato; prove o licencia- gemente
de distribuição de cartões N9 195.416 - Afrodislo i Ortega
mento do roduto no SNFMF; prove postale, levando
um registrador so- •Ruiz.
com docum.nto hábil,. o ramo de ati- noro,
e processo registrador de tais N9 194.695 - Geraldo Josino P/vidade da ociédade em face do que cartões
mentel de Oliveira..
,
- Pripart S. A,
dispõe o a a. 113 do CPI e sua insN 9 195.085 - Frederico, Ribeiro
Indeferido
Privilégio de
c
cricee no
C) .
Santos.
.
-N9 194.780 - .legílheinz Seiffert
149 597.9 6 -- Siguar Cia. Indus- N9 145.113 - Um corpo de reci- (Arquive-se
os processos). a
tapre- piente Estanque para conter um prutrial de G anilhos Lida,
. sente novo exemplares excluindo, duto fluido e processo para formá-lo
Retificação de Pontos'
'Retificação de Pontos
"aparelhos de expunge gerado auto- - American Can Company. .
mático, est ticos e eletrônicos, nor- N9 173.772 --- Cilindro Aliinentador N9 132.869 - Aperfeiçoamentos em
D. O. de 22-12-70
mógnefos, Parelhos de ondulação de instalações hidráulicas, especiai- ou referentes a .cemposições detergenN
O
178.817 - Aperfeiçoamentos em
secadores, t nigralosi velas para fil- mente cilindro principal para ins- tes e preparação das mesmas - ColGeneral Elec- •
tros, exclui do. ou discriminando talações de freios hidráulicos - Ai- gate Palmolive Company - Pontos unidade comutação
trio
Company
- Pontos publicados em
aparelhos letrOlcos de aproxima- fred Teves Maschinen - Und. Ar- publicados em 7-12-20 Depositadci
22-12a70.
em 22-9-81.
ção, instru entos didáticos de preN9 176.187 - Instalação de condencisão e su titaindo benjamim por rnnturenfabrik K. G.
N9 174.236 - Aperfeçoamentos em sação
vaporizador de turbo-moModelo Industrial Indeferido
tomadas. i fatiadas de coreentes e
olhos de bonecas - Trol S.A. Ind. e tores epara
o
processo
o respectivo
cumpra o Ligo 73' bem • como /sua
N9 183.183 Nemo e original mo- Com. Pontos publicados em aa.12770. acionamento -e, para
.e
Aktiengesellschaft
inscrição n C(C)
delo de cruzeta para torneiras - Hi- NO 171.324 - Proeesso pata a fa- -Brown
Beller!
&
Cie.
Pontos
publinoa Móveis e Dece- lário Cuzziol.
N9 667.58
bricação de noa e fibras de tereftelabá cados em 22-12-70.
rações Ltda. (apresente novos
polietilênio
de
aperfeiçoados - Farb- N9 191.784 - NenNO desenho ornaExigências
•
exemplares diácriminando predisawerke Hoechst AktiengeseUschaft mental
para superfícies de ladrilhos e
mente os tigos e cumpra o art. '73 NO 188.015 .- The Dow Chemical Vorm. Meister Luches & Brueing - azulejos
marmorizados, vitrificados ou
bem como s inscrição nó CGC)
Company% - Corrija nos pontos Pontos publicados em 11-12-70.
esmaltados
- Pisolux. Ind. de Reveze
caracteristicos
ns.
5
e
6,
a
expresN9.175.3434
- Composição „traidora ttmentos Ltda.
. cia GE- sei) "hidrecarbonate alifálico volá- de formação de
Pontos publicados
REPUBLICe ÇAO: . DIRET
crostas de sujeira -- era 22-12-70.
DIVISÕES - SERVI- tit",para "hidrocarboneto volátil".
RAL
General
Foods
Corp,
Pontos
pu•N9 165.526 -- Original processo de
ÇOS E S ES.
N Y - 188.830 - MetaUgesellschaft blicados em 11-12-70.
lavagella de cana de 'açúcar e produAktiengeselischaft. - -Z) ponto 3 deD. . de 17, 18-12-70
N9 164,486 - Processo para .se ob- tos agrícolas, e respectivos conjunto*
ve - ser completado especificando o tenção
ela 29 e dezembro de 1970
de magnetite, em forma de pó mecânicos - Milton Afsirelli - PonteuLtie ionõgeno (que consta do re- com superfície
lisa, arredondada - tos publicados em- 22-2-70. .
latairior
Reconsi ereção de Despache
.
Knapsacle - Griesheim AletiengeseUs- NO 175.712 - Aperfeiçoamento era
Tire Sob. MI90. C. Inc. (ne. N9 151.486 - 'Caia Sãciété, Ano- chaft -Pontes publieados em 4e12-70 espula plástica para nação, retorção,
orasideraçãO do °despe- nyrae. - Retire os potes, 35, 36, 37 e
do de
Total de 7 pontos , -- , 1 - Processo tecelagem, fios e fibras texteis Roa
• eferiu a pat. PI termo a8.
que
para st obtenção de euagnetite, em for- gisnex Cl. Técnico Textil - Pontos
W4.739). - Reconsidero o das- N9 174.844 --- • Jonome . Mishin ma
de pó com superfiele lisa, arredou- , oublicados em 22-12-70.
deneg tório, publicado no D.O. Nona) Kabushild g.atsha. - fretine
earacterizedo por se formarem , N9 -173.208 - Novas disposições am
III) de 1843,-62,, peasiao, fim cae ta requerente para que se
nas partítulas de Magnetite por meio assento para pescaria, acarriparne,ntos
teste em
.
em face do parecer de !las te-' de
te conceder a patente.
rim bocas, respeetiveMente. Por c outros - Milton Sant'AM a - Pon•
bone:ação de •naagnetlta em fusão. tos publicados em 22-12-70.
Cia. (titular da pat. tru.
Cadilho
N'
199,016
naae.a.
Recama,
int Lida. NO 170,042 -a Apeefelçaamentat teia N ? 164.307 -'Aptalciçoairrato intx termo n 1Q2.7'1).
. • . válvulas tipo borboleta. Sulene S.A.] troduzido, no sistema de alimentação
de arquivamento, - Notificar o requerente. •
litro O desp
•
ermna

1

Têrça '-feira: 5 •

(Sef„áo !H)

Oo carburador em motores a explosão ma de fita - Standard Electrica S.A.
• Constante Ghelfi - Pontos publi- - Pontos publicados em 22-12-70.
Odes em 22-12-70.
N9 157.617 - Aperfeiçoamentos em
N9 16'9.757 - Nôvo modêlo de calha
protetora de janela de automóveis - capas protetores para amortecedores
Antoine G. Loizos - Pontos publi8afomatic S.A. Equipamento Técnico
cados em 22-12-70.
- Pontos publicados em 22-12-70.
N 9 174.256 - Dispositivo adaptado
N9 1€4.368 - Aperfeiçoamentos em
em furadeira para servir de guia de comutadores (coletores) para máquiprecisão
da broca - Aktiengesellschaft nas elétricas - Walita S.A. Eletro
: .r
own, Boveri & Cie. - Pontos pu- Indústria - Pontos publicados em 24
licados em 22-12-70 - Depositado em de dezembro de 1970.
1 de outubro de 1965.
N9 164.895 - Nôvo- rebite - Tulio
N9 137.438 - Processo para tornar
aut0-extinguivels os produtos obtidos Piccinini e Luciano Reybaud - Pontos
por polimerização do tipo da de vinha, publicados em 22-12-70.
de várias composições resinosas --,
NO 177.053 - 'Aparelho eletrocutor
Nontecatini Societá Generale Per de insetos - Olindo Cappiello =PonVindustria Mineraria e Chimica - tos publicados em 22-12-70.
Pontos publicados em 22-12-70.
N9 164.555 - In1ôvo resistor e resN9 176.243 - Uma bandeja de congelamento - General Motora Corp. pectivo processo de fabricação - Heitor Rodrigues Jr. - Pontos publica- Pontos publicados em 212-70.
dos em 22-12-70.
N9 145.894 -Aperfeiçoamentos introduzidos no pedido da patente - N9 169.194 - Gravador para alfineJosé Amado do Livramento Rocha - tes e similares - Roger Dumont Pontos publicados em 22-12-70.
Pontos publicados em 22-12-70.
N9 175.709 - Máquina picadora, e
NO 198.603 - Nôvo modêlo de copo
trituradora de forragens - Máquinas para embalagem - Cristaleira AmeriPalma Ltda. - Pontos publicados em cana Ltda. - Pontos publicados em
22-12-70.
22-12-70.
• N9 155.983 - Ao para pneumático N9 169.536 - Processo de fabricaThe Firestone Tire & Rubber Company - Pontos publicados em 22 de ção de manca4s para instrumentos e
aparelhos de medição em geral dezembro de 1970.
No 149.869 - Método e dispositivo Alexandre Leite de Barros - 'Pontos
para desnudar cabos elétricos em for- publicados em 22-12-70

Seção de Prorrogação . de Registros
REGISTROS PRORROGADOS NO PER/ODO DE 3 A 16-11-70.

•

ProceSs4

48.410
48.725
50.766
27.317
50.827
50.828
37.365
48.901
48.513
48.817
38.097
39.695
24.163
15.645'
25.607
39.694

Vigência
Processo

NATUREZA

Registro

Até

48.134
37.344

50.818
49.165
49.114
49.267
48.117
49.826
49.668
50.919
48.662
49.266
44.015
44.014
50.743
48.115
49.644
48.114
49.138
26.805
48.471
49.647
36.806
36..807
50.913
49.287
40.00S
49.655
49.316
49.328
48.116
50.613
48.732
49.666
49.667
50.795
48.108
49.665
48.006
48.007
39.195

264.853
264.931
265.022
265.200
256.726
256.885
256.959
257.000
257.072
257.176
257.183
257.185
257.190
257.208
257.391
257.488
257.554
257.634
257.793
257.883
257.957
257.958
257.976
258.106
258.433
258.508
258.517
258.521
258.582
258.857
258.880
259.399
259.530
259.852
259.855
260.185
260.368
260.369
J.62.111

48.71i0
49.598
48.'108

t6f:
267.191

1

24- 9-81
Marca Agua Figaro
20- 9-80
Marca Segadaes
19- 9-80
Marca Colbak
16- 8-81
Marca Sikaline
7- 3-81
Marca Multistop
22- 8-81
Marca Borda do Campo
149-81
Marca Zulquina
25- 8-81
Marca Sanvas
28- 8-81
Marca Cisne
16- 7-81
Marca Sikaline
15- 7-81
Marca Trivial
16- 7-81
Marca Amélia
7- 7-81
Marca Indiana
7- 3-81
Marca Cosdflex
18- 9-81
Marca Sabril
30- 3-81
Marca Clipper
11- 9-81
Marca Capilé Globo (ACGE)
15- 1-81
Marca Emblemática
8- 9-81
Marca H
119-81
Marca Violeta
12- 2-81
Marca Daiquiri Bacardi
12- 2-81
Marca Bacardi Daiquiri
12- 9-81
Marca Prado
13- 9-81
Marca Pentatrol
Marca Especial Café Cruzeiro Extra 10- 3-81
21- 9-81
Marca Dore
21- 9-81
Titulo Luncheonette 21- 9-81
Vlarca Casal Dreher
7- 3-81
Marca Freighter
3- 5-81
Titulo Began
14- 2-81
Marca CMTC
12- 9-81
Marca Corbal (Klanter).
17- 9-81
Marca Exorieran •
7- 3-81
Marca Dicorantyl
22- 5-81
Marca Sugus
12- 9-81
Marca Symbial (Klanter)
'14- 3-81
Marca Bfoncasmin
14- 3-81
Marca Hydrocalbin
Titulo Companhia União de Arma3- 5-81
. . .
éns Gerais .. . ........
13- 9-81
Voltol-v ms .
6- 8-81
Marca S'antzt dilua
21-11-80
Marca Dohy. ai

Registro

NATUREZA

/

48.647
48;594
.49.310
41.429
43.996
48.041
15.432
48.498
32.066
49.757
49.385
48.069
48.411
48.412
48.641
48.113
20.338
48.0Có

50.586
48.066 1
48.122
39.196
50.741
48.042
38.454
49.268

9
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1

vigência

Até

268.138
Exores. Luvas de Prata ..... ; . ,
12- 7-81
270.349 Marca Cordon Vert
9-10-80.
211.427 Marca Tanno-Calcio
15- 9-81
272.335 Marca Norton
16-10-80
272.430 Marca Warner
24- 2-81
272.444 Marca Gigante
25- 6-81
272.760
Marca India ,.
20- 5-80
273.197 1 Marca Emblemática
16- 9-80
274.055
Marca Spofa,
18-12-80
2:13.355
Marce Deusa
18-12-80
283.811
Titulo Senador Hotel
22- 9-80
286.519
Marca Parisiense
12, 3-81
287.709 Marca Vitronac
3- 9-8/
287.710 Marca Vitronac Neutro
12- 9-81
298.767
Marca Cristal 1.
16- 9-80
298.909 Marca Dandy
14-12-80
302.482
Sinal Mar
29-12-80
305.996 ' Exprese Crédito Permanente Confortex
6-10-80
•
305.920 Marca Hag
11- 9-81
306.188
Expres. T.V.G. .=- Toque de Vivacidade e Graça de La Rooliel . .. .
19- 1-81
306.365 Frase Cirillo - O Rei do Pão Quente 30- 9-80
307.085 Marca A Tesoura de Ouro
8- 5-80
311.526
Expres. Cheque Utilidade .
19- 4-81
311.528
Élxpres. Cheque Consumo
19- 4-81
314.205
Frase Diga: Siga
22-10-80
315.279
Marca Visa Balia
18-12-80
316.425 Frase Sua Majestade Roupas para
Homens, Rapazes e Meninos
12- 7-81
321.606 Expres. Mais Saúde em Cada Copo 12- 7-81
354.915
Expres. E Só Qboa que Alveja.
15- 7-80
354.916 Expres. Não Importa a Marca clSa,
`:*
bão Que a Senhora Usa. E Só
Qboa que Alveja
24- 7-80
355.099
Frase Ofertas M.M.
21- 4-80
355.686 Sinal Umbu-Hotel
25- 4-80
356.672 Marca Emblemática
28- 4-80
357.383
Exores. Não Importa Que a Senhora
Uno Sabão ou Detergente, Só Qboa
Que Alveja
7- 8-80
358.666
Frase Trio Maravilhoso ktegina Agua de' Colônia - Sabonete el
Talco
12- 9-80
359.381
Sinal O Maior Capital do !lomem, el
o Próprio Homem
18- 8-80
361.947 Frase Não Viva no Ar, Viva com Ar 29- 9-80
363.273
Frase. Ai Meus Calos! Não Use Calos
Use Pomada Parisiense ..
.
16-10-80
370.953 Frase Seu Sonho Feito Ma,ha
4- 6-81
371.131
Sinal Armazéns Gerais União Pau- i
n
lista S.A.
106-81'
i
376.048
Expres. A Sobremesa Feita dei
Alegria
4- 7-81
,178'.988
Sinal i trasitalia Turismo
16- 7-81
403.179
Marca Linde
18- 7-80
404.208
Marca Deac
24- 4-81
I

CONSELF1^; DE RECURSnS DA PROMEDADE INDUSTRIAL
DESPACHOS DA PRESIDÉNCIA
Dia 28 de dezembro de 1970
Têrmo Marca n 9 390.293,
Marca - "Figura de Jacaré".
Atendendo a que o recurso aqui
manifestado foi com infringência de
disposição legal expressa, que não admite recurso não fundamentado,
vendo- ser, desd e lago, arouivado
Usando das atribuições que me confere o artigo 26, letra "g", do Decreto 64.129, de 1969, devolvo dito
processo ao D.N.P.I. para ser ali arquivado, na conformidade do mandamento legal.
Têrmo M9:rca /1.9 398.196.
Marca -- "Águia"
Baixe preliminarmente au D.N 1? 1.
para que se sirva informar quanto á

solução definitiva do pedido de caducidade a que se reporta _a requerente depositante, no presente próces-.
so .
Dia 29 de dezembro de 1970
Térmo Marca n9 393.645.
Marca
"Big-Ben".
Tendo em vista as atribuições que
me confere o art. 26, alínea "g" do
Decreto no 64.129, de 1969, e atendendo a que é irrecusável ao reque
rente o direito de desistir do pedido,
resolvo .devolver ao D.N.P.I. o presente processo, Por isso que, face ã desistência formulada, já não há ra.
curso a prover.
Tênue Marca n 9 411.101.
Marca - Vltraneurin.
Encaminhe-se ao D.N.P.1. para qu(
12 sirva informar quanto a alagada
transferência se marca impeditiva
recorrente.

Virifpf"Wei
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PONTOS CARÁCTERiSTICOS DOS PEDIDOS
DE PRIVILÉ'GIO
.112.10 N o 1 . ,697 da j de abril de 196.
Requerente: AVWNT, IWC, -E.U.A.alivilémio da Invencio: "AMTERA DE YAIZA DUPLA PARA TWLEVInIn'
REIVINDICAOOES
e- Agregado de antena direciona , de faixa larga, para uma faixa
alta de frequênciae • pare uma faixa baixa de frequência:a, nas 0.4.kie
aí frequência. da faixa alta guardam com as da faixa baixa ume rele_
0.0 aproximadamente harmónica, caracterizado por compreender: uma pla
te:lidada de elementos ativos de antena, dis p ostos em fila e substán_
er..almente co-planaree,entre si; maior para ligar uma linha de trens*Um-to' de °inale a um primeiro doe ditos elementos ativos; uma linha'
*4 tranemisaão intermediária, ligando cada um doe elem•ntoe ativos a
vai elemento adjacente, cuja linha de transmisaio intermediária ou de
Anteroonexio poeaul uma traneposição entre no mínimo um par adjacente
44 elementos ativos, tendo cada elemento de antena ume impedinoia re-,
iltivemente à impedi:nele da linha de transmissão intermediária, em
allu ponta de conexo com a meema, a fim de que a proporção da energia
de linha de transmieeào intermediária, absorvida pelo. respeotivoe 4o:rebentos, seja progressivamente maior à medida que Setea cativarem
'tia remotos da frente ou dianteira do dito agregado, e-cuja relaçeio
14 abeorça6 é válida, em tida a dita faixa de alt. treouáncla. PA t,
lo mínimo tremo elemento, do agregado.
°onto n o 1 do total de 26 ponto, epreaentadoe

-

It4 7",1

1592L6 de 18 de maio de 1964..,

Requerente: CIREI S/4/ESTADO DO -!:Y, GRANDE DO Sn•/

R^ivilágio de Invencnot VISOR DE itTi. DE CLE0 PARA ODWPRESSOUS O( dg,
1 - Visor de nível de 6leo para comPressore* n, ar narmetmeA
tido por um disca visor provido de , uma cavidade central alimentada ate!)
vés de cavidade, mm mela-cana, dito disco visor sendo wembutido *Ob preg
elo ni um tampdo transparente aparafusado no c a rtaz' do oomPrmgaor./
Ponto no 1 do total de 3

e
e. 4

k

pontos OPre5MatV100./

~1111
1~1~11111~1•11 1~

N1

TRAIO Itt 178.154 do PS de ~GO
de 1966
Req uerente: J032 AJUDEI -Cio Paulo-

PrivIldgio de lneenoioi 'NOVO DTSPOSITItO PÁRA C0Rtd2 CAMEUN'
INNO Re 160.564 de
de jcia. de 1964
dequarantei CORTURIND SOCIftE ANOWYWE -SuíçaMeilágio de Invenção: *PROCESSO PARA PADRICAR Consoa moo az ,.,111*V ?ES QUADROCULARES- JE DRA PARIU. LAMINADOS:A
DE PERFURAR.,
RRIVIRDICAÇORA
Prooeseo de fabrioaçÃo, a quente, de Corpo. Dee@ Me e álieo gs p

rieneos de lingote:e poligonal., em ama prensa laminadora de perfura-

oaraoterielado pelo fato de utilizar-ao um lingote '6118~1 coe

'hese laterais oineava..

A requerente reivindloa a prioridade do correspondente: pedido de
~item na Reparai4o de Paearetae da Alemanha se 4 do julho de 1061,
93 . 1 . C 30354 aila.
Ponto n o 1 ot total de 5 pontoe apreelontadoe.
FiSL > .

REIVIRDIOACCE3
A- Novo dia p ositivo pare cortar cabelo*,
oaraoterleado por ommertr
•nder inioialmente i um corpo, de !ornato •ubotanolaleente
prInnátleo
*angular ou outro qualquer, • !deito de preto:44nd.0
em %ataria:1 02ÁrattAa
eorpe bote Que torna, nua doo extremo. lateral*, mi alta
rg enalfte
termina/ oonotitutivo de pegador para nanum p
lo, e tendo ainda *e [meou
lateral* *alerta provida*, em o p
ao nenoionaeo Pegador, Ao 4•144
onaneros planos, aimêtrioamenteoolçâo
inclinados e e: ouviria:atam,
sada lati ao,
tendo 111 alinhamento central com dolo
OU
peomenes rep tisem waLtami/mm
ee'pretarincia do tipo
oalega alarmada.
Ponto mo 1 do total :Ra 4 *entoa apre
santadoa. I

•• n •
( f • 4'
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I 1966.-) I
TERMO N o 176:201de 4 de'jineiro de
Requerente: EUUMASCHINEN.UND PAHRZRUCWERK0TTO-14111E.AtZ
ERNST.
.
MANHA./
Privil;gio de Invenção; APARELHO ROLANTE
nPUILICE0 DE ESTRADAS DE RODAGEM.,
•

PARA

Seção III)

Janeiro de
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que pendem livreMente da radia inferior do assente Ialediet4Mante;
4
11 frente de Cm painel p aralelo aos mesma e onde se desenha
0 padhl
ril.do dito assento, enquanto que os rios Presos :ao encosto são til
tidos paralelos e ortogonais ao plano do encosto Der se a p oiarem 88

cotim nOMEOSr PRO

roldanas ou suportes situados na borda externa do painel que nes /
é paralelo e que tambem possue desenhado o perfil Cio encosto; pelai
Lato dos rionl quer do encosto quer do assento, terem acompanhando/

Adly4414a"/
1 Aparelho rolante, príprio pari colher ancleoS de
perfuração de revestimentos betuminosos ou da concreto de estreda8/
de rodagem, com o emprego de uma m4quina perfuratriz essencialmente
'conhecida, caracterizado pelo fato de qUe uma o4q44141* perroratrin

o desenho do,, mesmos, uma serie de pontos de referencie sollario8/,
aos rios eAue se deslocam com os mesmos, de adird0 com as deforma.
çóes sofridas pelo encosto ou assento p ermitindo desenhar-se no
painel,o feitio da parte do corpo humano que realnon.se no lianco1.
podendo ser e4se,desenho levado 4 confecção para 8 exentia.„1,
3stofat1A0 de feitio anatemico, persoãlizado./

conhecida acha.s8 montada Abre uma chapa b4sica com 15mm de espes^
sendo que esta chapa bísica pode ser abaixada por meio de um/
Sistema de alaVancas na parte melro de um oarro.reboque com eixo/
dhico, e que a parte dianteira do dito reboque sustenta, ao mesmo /
tempo, pira rins de compensação dos pesos, acima do . eixo do reboque
rara,

Ponto na 1 do total de 2.pontos'apre9eotadon.i

um barril d lígua montado Abre um suporte que se presta tombem para
abrigar os elementos oscilantes e serve como caixa para as toxramffla
tas, e, ainda, pelo fato de que o aparelho pode ser colocado, coei./
ema manipulação Unica, stibre a superfície da estrada, ' sendo ao mos.
no tempo o chassis , do . reboque levantado do solo, de modo que o peso
total do reboque com o barril d'ígua repousarí sabre a chapa bAsica
Cio aparaho abaixado, sendo assim garantida uma estahai1idad8-perf.21
te do aparelho sabre e calada da estrada de rod ageal
durento a perto
ração do solo./
A depositante reivindica 4 prioridade do
arrérspCnderitt
pedido depositado na Repartição de Patentes da Alemanha ers 7 de janeiro de 1965, sob o na D 80.036 IXb/42k./

Ponto ne 1 do t;tal de 5 pontos opreseetadol./
.
4c76. 7

TERM0 1 2- 17T.381 Me 2 d. fevereiro de 1966.
Requerente. ARTUR f/SGRER - ALEMANHA
Privil dido de Invengios • ACOPLAMENTO DE AROS DÊ MATERIAL zusTroo
PARA BRINQUEDOS COM O ObJETIVO DETRAJE;
MISSIO DE FORÇA DE AMO/NOTO".
OEIVIND/CACÕES:

/ -"Aros p erfilados pata brinquedos, i-extod
de material 'elietiee
4

suscetíveis de eeram acoplados para a tranemieeão de fane, de dois
semento, caracterizsdOe pelo fato de que .ae ¡sup erfícies doe aroe fl.
cem p rovidas de perfis distinto para o acionamento Por fridoio e o
aoionamento por engrenar, reepeotienmentS.

TERMO E 2 175.717 de 23 de novembro de 1965./
Requerente: REDECAR REDECORAÇOES DE AUTOS LTDAdS210 PAULO.,

Reivindica ae prioridades do correspondente pedido, depotntm
Co na Repartição de Patente, da Alemanha, em 26 de abril de 1965 0 aot
o número! 45 913 Tot77f, e em 13 de julho de 1965, eob o n 2 Y 46 set
/o/'77f.
l'Onto n5 1 do total de 9 pontoe aPraaamtadds.

Privilegio de Invenc go: DISPOSITIVO INDICADOR PARA MODELAM (8 SAN
cos ANATÕMICOS./

Fig.

Reivindicac5es./
1 . Dispositivo indicador para modelagem de bancos ana
temicos, destinado , a indicar o perfil das costes . e do assento de m2
toristas para posterior . modelagem da bancos individualizados, diapositivo caracterizado pors,se con3titt5.z de,um banco formado por /
•3
duas almofadas od ' por um encosto e um assento elesticos e flexlveiS
convenientes, tendo fixado ao longo da linha mediana longitudinal /
uma serie de fios dotados de pãsos nas extremidades livros. fios /

ILUDIal~albaj
111
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ae janela" da 1.966•/
omlásrm 'tx, 1. WIL11811.4 aramacp oahaShaltowcn ~UAI.
' qUINA4 DR rinno Yit DE MOMO°.
itpiall40.0 da Imaoaciet FUSO PÁRA M Á

n

domo Ité 18,04-4é 01

WviodicacSaaA/
. Wala 1 pr;pria para a4voiaas coa rlaça0 a de retot
kflo • 40Lbe4a ema um maneai de colar, construldo em forma do men.
..
mal de soldmeato e oingido por uma bucha de *mortais/meato consti ' tolda por meterlea1 ellatico, bem como com um mancai de pe qui soete para a coaduqlo radie do pe da haste do fuso, caracterizado po
rio foto do que o ~Cal de p; para o íte da haste eilindricO do tu('ao, conatruido em forme do tolamente de deslizo que gira dentre de
41 mn , NI acha diapoete ma Gni* do modela do fuso independentessen,
ç
Ao do ~Cal de 001221 el ainda, pelo fato de qae o manca da ao -

ae dafica a anuncia da fita, de material it6tante Ot6tx:16,'a
sgo de um elemento de contato provoca o fechamento de um contato /
elátrtco entrá um tambor pulo qual a fita á arrastada e o elemento /1
de contato que preme o tambor prOpriamente dito, na sone em que 4 /
avançada a fita, determinando uma passagem de corrente que provoéa
detenção da maquina celofanatriz e/ou o funcionamento
de um sinal de
•
alarma./

A requerente reivindica a prioridade do corresponuente
pedido, depositado na Repartição de Patentes da Itílta, em /7 da te.
vereiro de 1965, sob o no 3.718/65..
•onto no' 1 do total de 14 pontos apresentados./

Lar coniliete 02 M2 relemeato da safiras que repousa firmamento ori.

bre a porte aível 2 pede ser puxado fora da ann do nanoal junta.
211aute eop G parte nivel 104* e acionamento de ma írgio de fix*

olo'ou . da sepreagasi
depositante reivindica al prioridade do carreiro:Em"
se pedida, Opoettedo ma aapartiOlo de Patentes da Alomba, ma ta
A. i f3strih 43 1965, sob o í3 $ 95.214 v11a/74o./
pante

/ go total de 15 P oato a Mortfatwodeo*,,

23

,39
atso

TONO N o 164.918 de 30 de 2072Mato na 1964

Requerente; sÉcroa 0SwALDO ACOSTA.

- ARGENTINA,

Privilegio de Invenção: " PROCESSO PARA LAMINU à QUan g galdS SARRAll ma'

PERF'IS AO MESMO TEMPO",
AEIVINDICACOES

1.- Processo de laminação a quente para a obtançío de barras . -paz
fio ohm girai, caracterizado pelo fato de que consiste em aplicar a uma /

barra priametioa esforços de compresoio em duas de suas faces opostas,ok
ter nedianta dito. esforços perfis do uma 'acção aproximadareuerida, o

oimaitlineamente, conformar entre duas secções adjacente, de perfis zonal:
do debilitamento que se *atendam paral.lamente ao eixo longitudinal do

fever0Wo de 1966.,
Requerantet"0.D." Sociedade em comandita simples, italiana, do ENZD,
CEING NY 177217 de 16 de

8E2AGNOLI e AMOU° SERAGNOL1./ITALIA./
Privilegio de Iaveaçao. DISPOSITIVO ELÉTRICO PARA O CONTMLE DA PRE-

mateikal em tratamanto, separar ditas aeoçUs de perfis assim configura..
dag ao longo da, zonas dobilitadas mediante esforços cortantes o, fbialmonto, tratar por lamine:0w
. a cada perfil atá a obtençío da sasçís . ao
perfil requerido".
Ponto 4nico apreaontaao..

SENÇA DA FITA DE ARRAdCAR, PARTICULARMENTE PARA AS CAMAdd cleReQa.
DAG EM ENVOLVIER COM CELOFANE OS tiaçOR DE CIGARROS./
'ReVinaicacOes.,
1 - Dispositivo &Átrio° para o contrble da presença d.
rica de arrancar, particularmente para as mz:quinas para envolver com
coletem os wEps do oigaçtcp, caracterizado pelo talo de que, qded‘b

h.9 /
N

I'

16

á

f'

OURO OFIGIRC, (cio Nty

Té.r.ça-fetta 3

"
0100 . fiV, • 1.14.07* am 23 de 'março . do 1016.
Mdusrecateo 34e4Limago 1.30 CRWOLL MUNAM ' PIROCESSO COROOU Da oopormaiiittOOD.al 44
-P."t1.-40,(1 4, •inwAnad4 4 ''

441~gag

aa
o0
- Proseais contimue de copolamoriza9be ,3leca,-earíí44Wi0e4a
1," rato 410 In* em polímero as alfa eflas pre-fersmado,r.encerwaable Mo&
amo: da a-ataliemec ativo, a Nieto em contato 40. 44 maa4pera
eu fase de vapor- e *a *Wh
**ata ippatmrado auna dona de owiolimerizaçie
ma
*Pá§ effide oontato, o resultante copolínero ea bloco d'aubembide a mut
aa de tratmene* suam:quente som um aventa de 8~40.'9 de sinsao-ve1át14,
ume peie aparfeiçoamont* da mÁsução - de citada copolimerizalato ew with
44 anaproandenda'reauporar eantinua g anto a raferid• **poliam:4 49 blems
eitada sone de ~ia ia Nas de vapor, tetreximair aoattLausamae . 1 st
ferido copoliaero em bloco in uma •xtromidado de uma ama matiawada 4 *„.
e sitiada ela*
444a04e eaate podaere ate a respeativa outra •xtraaidade •
de tratamento aubsequento, introduzir dont/nuamente um gel de varrida ma
mma mormo:idade da citada zona :matinada a fluxar • mamo módorramtemea
44 OOP 4 movnaeuto dO'pollmoro citada outra •xtra:a/dada da-tema ~Cio

" jan'"

e_1971 4

-Cera durante * reataW.do i sheane, uí acópiaRint* entro os . tronsiatoref t?"
feita de fora qao * da saída condis quando • excitador:na enooatrs alt

fad• - * VlIvi-versaf ffia tranitBraador i,lp14.tocbã no eirealíd do elida
tranailuor de tolda para euRentar a visitava paliativa desenvolvida
6"trav4i da carga capaoitiva-iadativa durant* •e pariodoi do aorta Ao tret
deter de saída, e na circulo* retificador para ratificar a voltagea
paliativa aumentada, •araeterisado pelo fato de, paro salvaguardar * tugh
distOr de salda *contra a *tare:anta de curto-eircuitos, ao lato da alta,
teasto, uca iaped:mola ifixiSCIOSUi iaeluida an sujo coa a *erga no trits
ailtne de cal" doado provida nua reallamataçío negativa para aiaegara4
qa* a Voltaica ~volvida atrases da ilip*anela da carga &artato a Ooè
reinei& de curtos soja roalineatads ao eletrodo da entrada do transiellefk
de •xoitaçio, domado pua a liberaçíó do ~no p elo atual do *atraia Red3.
.,4
n
¡a contrabalançado.
Wrindiaa ' as s prioridadionsa aorreipondentoe pondo% doposittrè
40s as itapartiçio de Patentaa da &bisada, ta 10 de ~abro de 190, C Qb
13 de taverairo do 1964, iob os sulmero g 299.091 e 64012410 ~RWfRel-ã
• Mato a* 1 do total de 7 palitos apresentados

sada_

FIG.1
Ttamo R a

178.178 de 25 de março de 1966..
Requerentes JOSS PIRES CAUTANHO - FILHO./SX0 PAULO./
Privilegio de Invenção: CORTADEIRA PARA FOLHAS DE FdRMIO lt OUTROS M#;.

TERIAIS FIBROSOS VEGETAIS./

o.,

-ReivindijaçUes./

_ 1 - Cort.>doira para Telhas de rOemlo e outros materiais}
..,. fibrosos vecotais, eormada Ge uen armação horizontal (1) epla duportD
1 um eixo _motorizado (e), este caracterizado por ter facas oirdalarigiÀ
' (,), equidistantes c em guinem vararia conformo o material fibrosa,
4 der cortado, facas aquelas trabalhando em alta rotaç g o dentro da
;--

ranhuras (4) e entas pinos radiais (5) de um rOlote (6), ;ata do
...
......1 .
,
lancemlento didmico autometio0o/
baixa rotaqSo ou de giro livre, funcionando como adort0O0dOr do h

ponto na 1 do total de s pontos tiptotagatam.4

.4

ibt M O 163.228 do 7 de , outti*ro de 1964.
3*qt:irmo:te: Y.T.PULIFS ,GLOSILAMPERIPARIIMM WLAWDA.
' Tsmaiumna maik
Privilegio da Dammo g oe Panamos DE CIRCUITO Taara
DINEO In UMA &LU VOIRAGIAP.

5
."

29(

6n20 de Circuito transiatorizado para produzir uai alta
voltagem¡ o:a:
apreendendo nn transistor excitador, dm dito de salda, *ajo
atrunito de osida imelal maa ' eargo capacitivo-indutiva, ma fonte de Tal
tagen para alimentacio dcie ditos tranaintorea, maior para alimentar In
:ima/ mais ou mono, pulactivo a ita cletroacv de entrada do transistor de
axaltacao. anjo aima corta-a taranta a maior parta 40 plaa eisdoo so e li..

s
".

REIVIkDICACORS
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DIÁRIO
,QFICIAL (Segio‘ III)
„
„

ft= NO 161,113 te 14 do julhq de.11*
4
atil Ela MUER .Alemaalia.
011,11/810 ee DlitolOoo W.QUINA .DE OUVI 01 1/014, Org1 1019 fatit4e bu

11/0 .doPl

,

.F

nane Que rarami emultuanmummace, meou
PARAn PEÇAS DE'TRABAIXO, E3PECIAIà3ETE MENka

' Ling E DE GRANDE S11X0 TRANSVERSAL"
iv
REIVINDICAOES

' 1- NAquina de serra circular pare separar peças de trabalho, de
rprefertnela metAliette, de grandes dimeneOee, de noção tranaverealood
duas folhou de serra circular que operam oinultineamente, earacteriç
da piC.o fato de que as duas folhas de *erra circular, dealoodveito em
sentlio oposto e de encontro ao dentro da acção traneveraal do natort
sitio suspensas flutuantes cada uma em um braço oscilante que,poi
anta VIO, estio ligados por articulação a um halancia oscilante, girk
' Irei p2r um eixo fixo - e que, coa cada um doe braços
osellantse, est4
acoplado coe un ralo que trabalha com uma curva de contraia fixe, a
'qual impede o contato das duas folhas de serra circular e a qual, por
'Sua formação • enionnjuna p com um movimecto constante te flutuação 0!
balaroin, obriga os dois braços oacilantea a uo movimento pendular u.
ittifolne, de modo que as folhas de serra circular ainda possam separar
'as alegas dó material ainda existentes no centro da °vão tranaveraal
' de euterial.
! A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido dl
poel-,:ado ma Repartição de Patentes da Alemanha em 4 de autubro de 1963
sob lo St 21147 Ib/e9c.
, Ponto n o 1 do total de 6 pontos apresentados.

Janeii-o de

101

do pollnero de alfa-olefina da nencionada' hona '
dreeparado o introdttadi
o cuco em una extremidade) de uma tona confinada, avançar oontlaugrent4:1
ó c itado¡olincro 1 entre extremidade do referida
10114 confinada • a une
salda para o m•nso, • introduzir eontInnanente
ui alui de varrida em mia
No
extremidade da citada 710716 ocmdlnada 11 :luxar o moem
eeneorrentesents
000 o movimento do referido p
olímero 1 citada antra eXtrenidado 40 meato
nada sono coa/nada,
',ato n 0 1 do total de e pontos apreseatados.

215

T23M0 N p 162.502 de 10 de setembro de 1964.
Requere ntet GILBERTO GIACOB e Anao ia
SILVA RAMADA. . SKO PAUtà
Privil4gir
luva:nó:os " A PERFEIÇOAMENTOS EM
NIXECA"

AvIvribicuok
i erfeiçoamentos em bonecas, do tipo que compreende um corpo do_
tecido aveludado ou felpudo, formando bOlsa para guardar camisola ou pl
i p

na;
WtiO .11 0 177,910 de 17 de corço de 1966.
Re4uerentet REZAL MO AND CEEMICAL OOMPUT
U.3.1.
frivii4gic de lureaçãOt"PROEESSO PIRA: CONDUZIR 02a RELÇAO DE POLIMERIZA.
çio corrizaw

glavirmacus
1 . Processo para eonduzir una reação do
Poliaarlaa04 oaatinaa

gr:endoudo p olinerizar um.monanero alfa-oleAna

sopa de Polinerio/efina compre-/
acido nonamero não reagido, caracterizado pelo fato do que a referida
/
',luta 4 introdugd", coma
zona em que =namoro não reagido 4 Weide a'
oartir da citada pasta, deixando um polímero de p oliolefina rabettlnoi
-almeato 'eco que 4 depois tratado em uma
subsequeuto tona de tratamento
OC2 CO2p0Affiltell reagente-catalieadores
normalmente volátsit e em que
citado memascro não reagido 4 reciclado 1 citada zona de
polimerlOgção,/
o ainda ca r acterizado pelo ap erfeiçoamento para impedir
coateminagão do
CD UM4

paPio na qual 4 formada uma pasta de p olímero de alf

a.

p(ferido conélmeronaa,~10NtILPEOta40$,221$4~01004r."10610P 4 Pe
wde Roas de

-rvcondesaitmrcloefOidmnarãgo
i
limajlgação qu e,compreends repover 000tionomen*o O renal,

po

jaza femininos, ao qual sio aplicadas usualmente cabeça • mios de motel%
al plástico ou similar, car a cterizados pelo fato de o conjunto incluir /
pes do mesmo material • • oabeça ser flexlvel e totalmente fechada, for Mando cámara para '
acionamento, por compressio, de um assobio ou dispoSi.
%Ivo da tibOro aplicado na parede inferior do pescoço,
Ponto ri 4

1

do total de 2 pontos apresentada

•
'T(4rç-f( 4 ra 4 -

mito peou

oçO.d. )14

,

,
i

TIMO ra t 145.10, da Iffie ~bre dei Wiftaequerenta, óèwm pul:liusc pare corem .
Privii4gia da luvenáo "IPMRPZIÇOANENTO 114 1.1.0.7i1O3NTOPkia APWCZ
talcow

1=324"
i - aperfeiçoamento em alojamento para aparilho elétrico. ea
forma oiti.* descrita a ilustrado, caracterizado por compreeader. ám
janehto ifialuinda una parta interna disposta para-movimento raciproyati.
ea, limitado metro ema posição retraída dentro do alojamento a uma peai qao *atendida parcla/nanta . fora do alojamento, as Oosiçies retraido e ea
tendida Oado localizado respectivamente em extremos opostaa,itteu Ca&
se, dite alojamento ainda incluindo uma tampa de acesso articulada cia
itta parte Interna, para que • tampa viaje com à parte interna quando de
wovimenio da 041444; 4 neto °arrogado por dita parta interna para supoatá
aparhao elitrlot

"

S

'

AtÁmloa l a4 'pailarson4a'aaMtroda l aa contole mo laelaato at, ailatrOaj mo
aatmeontaçao viamado l a iaflueciar
'
a dita corrente, oaraoterlaadea
fato do trajato c.a' pode adir aapido pala corrente AO 4~140 attbraiáa
*anamte tranivarsal a por: M 44 forma de tira da onada inaleandiat4114 '49
ter largura prograsaiVamenta ortsconte no aantida do alearodo da
d; f
taçio para a de drenagem,' asado a referida largura *adida no 44010 ge
iltmaiaal da. porçio iO forma dm tira,
ataiviadiea a Prioridade do oorrasponaimte pedidn; mooffiNiFfig
lopartilgo At

Patente& de 'Iolanda. OK 17 de Zeveraira

mamo 4 lel
Pateta na 1 do total da

40

4§W

pontoe apaaaanaadaie

12

finalmente a requerente reivindica a prioridade do orreaaeme
tente pedia* deposita/C ai àepartiçao de Patentes dós Zatedoe Unido& amo
4.4.4abia de-Noro o 47 de novembro de 101, sob o no 15$.4,460,
antte at 1 44 total de 25 pontos apresantadot
a

21

•

01,717,07
, d0r
4 ff,
'

PI

FIG.1
TIMO II 15/04t9 da 17-de zarpe da 1964e/
magaoronto, OONPAONIZ ?RANÇAI= ramon-toblibe.flawoka
prtvuttgu,
Gfflon xat ~ZN 4488340 1123.1t94
MAIS/
,vindieagíode:
/ - Gerador de tmamles alternadas mo qmel ta gále›
reatado a um circuito de sarda ressonante 4 posto 01 ktiOeaa
dança° gragas t um circuito do renio, caracterizada em teta 4,
demito 4* roça° cmastituido por um padripole, reatada d*
peste *as begenes de entrada do tubo, doutra parta ja doia poaias de
*imito de aiddlarassonante, a coutando pelo 41,004 os alegai:ata* al
mentes amimados 4 começar petm De* reatat2.. ao tubo: ma patmeiel1
rolinda paralela, que pode ser owastituida am todo mm ao parta mel%
alo* ,

ef4
• • .r.ii 1.

i

r ° • • —74-`kt!!-::W.,/"s'
74

II

rotineira da entrada do tubo,

reatando ma siri*, da 41:
nal opoato aqaele da primeira reatandos paralela, uma ~anda rodem
cie paralela, da mesmo sina? rue A primeira ~anda paralalt, soa

LPiNO 0 4 MIS 40 lt do toai-atoo da 1966:
•nuereatm d.P.PULLIWOLOOIL&NPOPURIZKEN ' ZOLUIDa
.riall&gie da loaramaine UPGAM/QOAKFINTOS ZN OU Reuiivosrl araramovavama
ISKIOGNOUTOUtin,
itszvinteric0121

aparraiçoannat•a ae-ou relativo a dispositivo& seniontatorO/
: 43nPraaadmita uma °amada samiondutora disposta abre um base el*triaaa,
mente iatinato • provida dir elle elemento allmentador ou eletrodo-doate e
ma alatroda ae 7 areaagao ou 04 desoargar havendo um pOrçao ma forma, de.ft
ta 44 canada smicondura .disposta antro os referidos'aletrodos, una 24114
da isolante sustentando da eletrodo de ountrOle de forma dl fita, el qa41
Piem dispoletteOhre é dita Pene.* an forma de fita, havendo diepoeitivat
?Opala, do ing&Otor um potemeola/ de polarizaçao .no eletrodo á* drenagem
ma relaçie ao alatrodo allnentador, para induzir um derrote a_eirraLari
*atra os •letrodos de ailnantaçio adeAto-aentido substOnolalionte COM Variai i ' porçáa.ag forma, de tiraun•fita, pelo fatia dos ~darei da
orga mo-ff:Imitarem-s. ao sentido-do eletrodo daa/imentaçie para e
de
dremil ama.'44.0aa4o ainda *atroe álationtttvna doitialigo v a implantar no og.

UM4 aclamara

segunda relatandoa ao aOrie cujo valor absoluto um multiplo dagnala/
da ?Meeiro reatinda em aOrie, a que, 004t4 sattlro
. o0O 404 $04* Ma,
amiaçao oco o resto do quedriplop aiarelno quem visto da lado enz tuthø
respeotivamente do 00040 sinal ou ao Alain oposto qua atuale da pira
saira ~linda em *Orle, 'aguado como tãr o virador montado
baaa/1
catídio ou em base-grado./
Reivindica-o a prioradada decorrente da igual podada Al
da patente de !Avença* formulado mw tranca. ma 26 de rearmo do 196; fh,
anb na.- Pv v...9z9.z44./
' .7onto Aa / da total ia 7 anato* apreaantaaaaeo

16
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OFICiAL (Seção III)

TERMO 1I 5 ...59.624 do , de áunho de 1964
Requerfmtas HUTU COMPANY - E.U.A.
Friviligio de Invenção "PROCESSO APERFEIÇOADO PAR* APANHAR Calmo iva eS
10 DS liCUO.
PAIVINDICA4811

.1 - Fracasso aperfeiçoado para apanhar cargas por mal* da
cuo, ando *** a * cassai constituídas por um pluralidade de ítens de Cai.
ga, c4racteriaado pelo fato do compreendar o envo1vimento.40a itens do a
Carga em ama cobertura d! qual pelo canoa una parte aebstanclal 4 fluí.
vai, criar una preasio sttbattiosarica no interior da referida cobertura
Øa maneira a aplicar uma tOrgé de pressão de gás contra o extsrlor da .aé,
berti,ra e sicultáneamenta, enquanto se mantás a raferldis pressão subat
gooffrica no interior da referida cobertura, proporcionar junto cargatara Ire& livre da referida fárga de prissão de gás de uma dimensão tal
que a pressão diferencial atuante gessa área gore uma árça mator ,que 4
pe g o da carga a, anta°, mover a referida área do maneira a mover 03 Wit
ridcs itens da carga.
Finalmente a suplicante reivindica a ptloridade do cobtaapOnm
dow,11 pedido depositado na Repartiçâo de Patentes Bradilmixa dePealtada.
' em 43 de, março dê 1961, sob o tCreo no 127.869, de qual o presente 4 ue

Janeiro de 1971

semicondutora, caracterizado pelo fato dé 414 68ROIN abanai- à:6 fq
meiramente formados e, em seguida, temperados a temperaturas snuadag.8
sencialmente, por exemplo de 1000C ou mais, acima da temperatura mn,
mais tardo á executada a formação da camada samicondUtOrm, MN una atacar
fora que prilticamente não contem mem fornece oxige.nio, • ainda, pele;
fato da que os corpos ancidicos são retornados, em seguida, sob una tema
a'
sio elátrica que oorrespondente aproximadamente tensão empregada que,.
do da formação, e, finalmente, pelo fato de que nómente éntio a camada n
semicandutara e eventualmente pelo menos mais uma camada eletricament0
condutora sZo aplicadas sabre a camada exidada
Reivindica a prioridade do correspondente pedidO, Wa1t:14f
na Repartição de Patentes da Alemanha. ao 8 de fevereiro do 1965, . sob 2
0 n-95 359 TIIIC/21g,
Ponto no 1 do total de 8 ponto* antilinéntn4Oni
s

ig 1

Idesdobrasento,
Ponto no 1 do total de 8 pontos apreseptados.

2

617

120 --- CEMini

j'130

WE880 8 0 176.798 do, 28 de janeiro de 1966.
Requerentee X.V.PBIL/Pt e GLUILANPENFABEtwal- !IRLANDA.
Pflv44sia d. T""'""02''. -APOWEIÇOAMENTOS Em Drtmer.run q RowTnnaarmaage
REIVINDICAÇOES

p isposinvo semi-condutos' compreendendo um corpo sami.onnautor,
000 jtakÇU p.n situada entre uma primeira rega, de um tipo de conduttel
dada (tiPO-p Ou tipo-a) e uma segunda regia° de um outro tipo de condutl
vidade (ttpo-n ou tipo-p), uma camada condutora com resistOncia laminar/
finita, aplicada sóbre a superfície da primeira região, e uma conexo
condutora de baixa resistáncia para a camada condutora, estando diferemte4 partes da borda da junção p-n localizada na superfície do =pasmai
.-000dlitOr a diste:nelas diferentes da conexo condutora, caraaterizando-i
\
-se o dispositivo pelo fato de que a camada condutora junto com a prima)
UNO R e

176.994 do 7 do fevereiro do 1966.
Mauerentsh o SIEMERS AXIJUGESELISCRAFT, . ALAX1NBa
piellegio do Invençios " PROCESSO PARA FAERICAR CONDENSADORES ELETR..
COM DMA CAMADA DE ÓXIDO COMO DIELÉTRICO E OH
SEMICONDUTOR COMO CONTRAELEMODIOn.
RRIVINDICACOES

1 Processo para fabricar condensadores s1etrio0s, particularmente
aandensadores de tintai', a de nióbio, em que os corpos an gidicos eventual
lante r priiviasente tratados, são revestidos, mediante Cormação, 002 2114
ramada de Oxido como dia1átr100, produzindo-se, me seguinda, sara a catada oxidada, uma earseth
•embenadutora, por exenplo, de di4xido de sana
14s, e aplicando-se, sóbre esta camada, eventualmente pelo menos 2219 171.
ut °azeda •l4tricamente condutora coso &cio adutor
Corram*. 4 casada

ra região, entre a conexo condutora a a borda da junção p-n, apresenta/
um padrão ou diesemb. o de resistOnciá que, durentle o funcionamento, real
ça a uniformidade da densidade da corrente que atravecsa a junção p.
passando ao longo da mesma.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado
Repartição de Patentes da Inglaterra, em 29 de janeiro de 1965, cot, o niN,
4027/65
Ponto n o 1 do. total de 9 porte. apreseptsdne
4

FIG.1
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Seção III)
jlí ' deilionzento axiai para tf40''''''''"AtRoluiro nrovzda na ,dita lava.

t7IIR1(0, 0 , 176278 de 27 ó ~iro de 3.966
gequerantet DALI BUCTRONICS, INC 3.8.£,
0' '1711450 daInfengão "PQTENCIAMTRO EQUILIgAMM:
PIVINDICAMS
. Rum potenplOmetro em miniatura, uma caixa Geria:ia:ah a;

pelo fato que ala compreende uma primeira caixa sebstancialmonto ret-angb
lar no seu feitio externo e tendo um compartimento aberto na meiga, uma.
Mundo caixa em comunicação com dito compartimento e ficando em contato
99m dita primeira caixa para fechar dito compartimento, dita amuada cal

de 1971_11
aiiáraMSCAM

A requerente reivindica a prioriaaao ou corra
—
sacio aepositado na Repartleao de Patentes da Fr3nd4Z - ca NI:d
t
)!..2tbli, ,so b n a 60.7

ronto n a 1 do total ae o contbs avreeeatadóW11

R.a tendo um feitio complementar coal o da dita Primeira caixa, pelo qao
pita caixa resultante tora um feitio substiincialmente retle gilarsum para
fuso principal alongado, uma barra coletora e uma bobina de realtfinC14
inguras dentro de dita caixa, e um conjunto coletor movelmeUte
40 44P0 parafuso principal para contatar dita barra e dita boUna:
fonto n a 1 do total de 8 pontos apreaentad9si
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~O N a 178.172 de 25 de março de 1966./
Bequerentel LIAS FORSCHUNGS-AG„/SO44/
,I5e1vile gio de invenção; Panasse, PARA APERFtIO0Ak PRI-rdosio~:~1
MICOS 04 FORNOS ROTÁTIVOS./

Reivindiõese,'
Processo para aperfeiçoar processamentos varmzeca.,
fdinós rotativos, caracterizado pelo fato de que 08 proceseNtatis t
01Cos a realizar em faixas inferiores de teraperatura;comb;0013'77
porLOo de umidade . e/ou o aquecimento do material por beneficiar,
4 expulsão da água de cristalização, e/ou a expulsão de gases, tette
em um forno de turbilbonamento ou dispositivo similar, O Mit'
Amor

tes do forno rotativo, no qual então serão realixadds os peNtes-sangt
t4rmicos que roquerem-temperaturas acima de cerca de 1.900Weeffic
Sinterização, a expansão ou a ustoleçto./
À daprizAtinte reivindica a Oioridade 008 eeif#,Mai
podidas, depositados na Repartição de Patentes da fkliftannaN ga :Ai
março de 1965, e -27 de abril de 1965. ...IS c541 asa. II 40 220 Oamagái:
iam 4

AI 40 474 IVa/12g, respectivamente,
17210 N 9 170.zoco de 29 de dezembro de 1965./
Requerentes SOCIÉTÉ ANONYMB D.B.Z,OMANÇA.;
Privilágio de Invençãos LANÇADOR PARA MOTORBS -DE ODN3OSTZ0 INUSSA.,
RelvindicaçSes./
. 1 - Lançador para-motores de combustuo interna do tipo do /
ornando positive no qual o pinhão g acoplado diretamente por meio da /

te, elemento louco sObro uma luva acoplada ao pinhão por um acoplamento
le roda livre e montada sobre O eixo do motor de partida por meio da /
na ligação corrediça-vantajosamente helicoidal, gpa mola interposta /
ntre a luva e o dito elemento tendo a leva-lo ' contra um batente sobre
luva; (.5 dito elemento sendo corutitaido por dm* de duas peças não if
oilidarinadas de uma polia cuja outra parte g fixada leva forma um
atente para 4 dita primeira, montada louca cobre a luva a apenas ~Doando-se por Mei.0 de ume elavencá comprimindo a mola e levaado o pi.
hto para a sus .posição de 8080.4mento, plirmrtarita448 pelo fato da roa,
* posterior fixada a luva

ser

mantido contra um ressalto na dita leva

or um anel em elastomoro disposto entre e dita peça a uma arruela eu-

Ponto n9 1 do total an 17 pontos aProsemaaavsu,

1- Orça-feira 5

r/10.10 X 9

miiit.i

e:sr.ssl

Janeiro de EM

1

is 1 25 de **tomba do 1961

OINDRIC&IFIT.P rzainçus,

i!tt

imo

Pd-01141e a luvençOa "CoNPOSIORS mcvizzivni4 argms f/JI.C.M112L).34 a'.
080449M DE nzE-top
ALITIKRUMW
1 - 44* scamaiçia da horraha oarac6eri-sada ?ar 2,antsrf
A) temo sens:itninto principal de tipo borracha: a nona
-polira, de butadieno-1m3 no qual, pelo *aos 80% da ariladas de butadlano-1,3 sio ligadas em poaiçoa que apresenta uma viscosidade Mana,.

KL

a 4.

"I-•

tç,:¡

dememo liuuar irregular definir una consaquato porçâo a lara de roa(10k
s . d. tr.is sulco. 421 Alga-agua
relativamente complicar:tara; Zi'iSi'lr-c.*1
do um lado e do outro da faca da mama banda tr;e p or984a conaquenfoo
• I
de face, estas e os ditos sulcos que,..1 originae dosenvolvando-ae
eco c;'
lisiora luclinaçâo no nantida circularmenta parlaria* do paahl**.
A agarena reivindica a prioridade de corrapondabe podOi
40 caposifado na Repartigio •do P
atenteie da Inglaterra, *a 8 do cotaihij
da 1967. sol; Nel 932.972.
anta us 1 do total da 5 ant .,* aprosenta404,

*Intuo ' a 100 aC de ordem t'e 35 a 120, ahehida a*
to" do arca da 1 a arca de 25 partes, a peso, por 100parta, em poso, do citado homo-polimero d. tipi bar-.
racha, de um dee de hidrocaranato tad* uma anatamto viaosiado-gravidado ,CVG), suarisr a aro* do
0,79 e liferilor ecmene de 1.0 sondo ata constate
afiada Ocas
140 * (

0,24 0,LZ loc.

- 35'5

0,755
um qual g II um gravidade especifica do ela

A 160C o* •
a visoosidade Universal Sayholt a 990O,'
Roleindlca-se a prioridade do
pondente pedida depaitn
le NA apartiçâo de Potente* dos Rafada %%Ia da Asaria*, ma 24 da Xe
faia da 1960 sob a e 59.07Z.
tanto o s 1 do total as eic ponta aparatado*.

T;104O Na 176385 de 2 de faverairo de 1966
Req uermtm °nona DENIS mac DEREINZEUN -.axo
Prtvilágio da Invesuarit P DISPOSITIVO ÓTICO PARA RETROPROJW44 ~O;
TIMO DESPOLIDO smauTroo SM TAMPO DE PROSAM"
AEIVINDICAÇOSS
1 -"DISPOSITIVO ÓTICO PARk RETROPROJRÇAO a6aaa VIDRO atallbum
R*
BWIDO EK TAMPA D6 PROJSTOR", c a racterizado por • lente do gaiata
ne
filme ser focalizada num jogo de espelhos, que retroprojata a Inata *4!A
projetor num vidro despolido, embutido an tampa do prOorld ***jota.,
Ponto sis 1 do tot.alle 4 pontos. •••••• nrados„

1

MN* N o 196.131 01 10 de Janeiro de 10.4
Oequertntio, TRX DUNLOP CONFatàf LIKITED - INGLATURA

Dosam, Indwstrial "NOVO DIWENE0 DE BANDA DE RODAGEM PARA PNEUMÁTICOS
REIVIGDIC4E83

1 - Novo dosaho de anda.. d. rodagem para paumáticcw: loarlssn,!**do d2 arranjo ue sulcos kdrofundados • de frisos complemontara na
f*5.* da *ama, aracteritado ale fito de um par da aulcos contrate a

T,;

• .
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Requerentes CAPRUM/4 TRACTOR
Privildaie d* Inveaça s "NOVO tOldrallg CallpOR DR 2RA201 152

REIVIND/CACCE4,

—

.

RAi
..,..,-

de *ateira, earacter14:
modile da oirrregador de tret ê
li
- ta pelo fato de incluir um par do ttrete macioe -oolooadat no triter,
h.,
ei
prosute_da ponição do motorlíta,que eatkaubetandialmente , do empo
Ovo

lá quando olhada lateralmente, um par de braços elevador** de grandat'
'dimenakee pivotadoe, em una extremidade, opoetae, 1 base da caçamba,4
kr
_-,i`
UB par as primeira. alavanoaa sendo cada una pitatada es Una extrema..
S.
40
dada a um braço elevador, um per de segunda* alavancas cada una eivem
4

tadá contralmente a um braço eleVador, sendo uma extremidade de cada/À
'.
elogunda alavanca articulada 1 *Uh reepectiva térra, um par de macaooll
baeoulantee, de grande. dimensZea, cada um piVotado em una extremideif,'
de k outra extremidade de cada aegunda alavanca, mando a outra extra-a'
Cidade de cada macaco basculante pivotada k porção central de cada PO.
meira alavanca ligada 'suma artipulagão cor Sua vem pivotada 1 caça*

-.

i

.11)

leírlOrr aW6141:és rrainSWM

1.
r...4
.04..sm

e

4p,076 de 10 de maço dó A0A6n_
INOWatat canoa eià mais.
—irkaiktio~e
ithta de Invençâos Pg3ZLWOX paiã 8"19
200
PIUM= on canos_
e•
.•

.

:

' Ito a tespertitM
1 - Usa aparcúbagen para o tratamento tirM
hada de elementos filitorees ou alatoa, em particular de Siem em teatdO9a
compreendendo um elemento rotativo Oco e de ret:Aug go com relento a dell
eixo de rotaçâo, ao menos um'elemento fixo situado no interior co dite
elemento rotativo e de males de detecçâo e de regulava da Amaral:ma
de dito elemento rotativo, caracterizada pelo fato de o elemento votado
vo apresentar una superdele inumo cujo fator total dó emita° ã vizim
nho da do corpo negro, e de o elemento fixo apresentar, em faam Ca "per
%

ficie interna do elemento rotativo, de um lado uma ~alicie alineeedorn
Cujo faterttotal de amima° e vizinho da do corpo negro, e de outro lado
um detator de temperatura sensível à radiaçâo calorifica, citando, ($191
da dita superfície a quecedora e isolado termicamente dieta,
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, de00~0.4-té
canga, em 22 de março de 1965, sob o n4mero lo
Ponto O 1 do 'total de 13 pontos apresentadoe.

,- -

be do earregador..'
_.
.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido,
. dipoeited0

Witgagilige+0020051
,
,aggEr'

e Repartiçie de Patente, doe Estados Unido* da Am4rioa do Sorte, me

Ll2 . 0

eetembre de 1966, eob o olL3958.
P.Onto n g 1 do total de 2 pontoe *praias-Suada,

N
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FIG.

de 4 de outubro de 196 5 . y
Requerentes ELETRONICA ITABoRAY LIDA: . BID PAC10.
Nod.elo Industrial; "NOVA E ORIGINA I C0W11DRAÇA0 ONCENTÁLICPU(lii%
ACENDEDOR ELÉTRICO".

ThImo e p 173,712

,

TERM . N. 177.711 do 9 -.de março de 1966:
Requerente: ALES MARIA KAPRAL I. AUSTRÁLIA
Priv-nós:10 de Invenção: • MATERIAL ADESIVO ..ACTO-ADEROTÉt
,
-

REI VINDICAÇõn

- Material adesivo auto-aderente, caracterizado por empenar
adesito-auto-aderents
abbre,a mesma, uma_ °amada de material liberafel em contato com a camada
adesiva e uma falha de proteção esgarç&vel euportando g dita camada de/
material destacável, esta última se Conformando k félha protetora:Segar
uma camada de material em falha, una camada de

çavel.
Reivindica asprioridades doe pedidos depdsitadoe na RepartiN
eu 9 de Março de
1965, e em 7 do outubro de 1965, tot os n6merios 4)8323'. 497597.respectl
,1
vament
P'ontn g 1 do total de 12 pontoereeent-adag.
et

Patentes, dos Estados Unidos da Amétiea do Norte,

10 /AI

REIVIND/CAQUE

1 INOVA E ORIGINAI CoNFIGIIRÀWJANAM ENTAL APLICADA A AMED03
UTRICO", -oaracteri zada pelo fato de- se-iPresent ar com :ornato *premiam:4
do de rovelver, isto e, com regiãO alongada s* outra pooteriore esta re*4
Pra/minta:ido óabo prissultic0 com tece aproximadament* sapudo paraleturg
mo, com ereas laterais da superfície espera atravessada por parafuso do4
fixag go, estando cabo amimado por tecla enquanto azai anteriormente a 2,B4
glio alongad a se apresenta com abertura em stroli_nia3.0 QUe expie dentar
-•to, Rkri Moinando 0 conjunto pr anelo
Ponto n a 1 do tot al do 2 pontosapreD141,1400,

.; 7!
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1966

1

Refrerentet S.l.?. .SOCIETA UTERNAZIONALS

i).

Pri , ilealo de Invenção 'FILME CINEM A T0CRAFICO PARA APARELHOS DE
CO)t WDADO

roa

TARRO

- ITALIA
exchlm;A0 -

FICHA MOEDA OU TELA

149

]177.578 de 25 de fevereiro de 1966..

Requerentes NERBEPTO GROSSEOPP./PARANi.,
Privilegio de Invençdos APERnIçOAMENTO

REIvINDIcAcus

S'AR4 Losomin gs szeansz-

TBAD4 DE FERRO HINUTURA.,

1 - Filme canematográfico para apareulos de projeção automática audd-visual comandada por ficha, moeda e tecla, do tipo compreendendo uma

italadJadedaisaad
1 . A p erfeiçoamento em e par. dormentes de entrado
do

plweltdade de carretei alimentadores suportados por um tambér rotativo e

I,rro miniatura, compreendendo uma. peça Unice e
iateiriça oortada,

'asmnle0 ou outros tantos carreteis recebedores para receber o filme em f,A

44 foretel característica./
dow4drmentes, isto 4, uma pluralidade de segmentos retos
dtaposbed

te te projeção, caricterizado pelo fato de que a extreaUade interna de oit

1

da i . ilme e fixada ao respectivo carretel alimentador, ao passo que a extra
•

externi ' í livre e apresenta um inicio de filme provldo de meios pa-

ra .ar retida em una adequada sede do porta-carratels do ttNt , or e pat , a vin
.
' culi..ção cem

0

carretel recebedor em fase de enrolamento e de reenrolamento

do _Lime, e coa um Orgão. de transporte durante seu deslocamento à posição,.
dd :Afeio de projeção e de retOrno ao repouso.

em qualquer material flexível adequado, e

paralelamente, em linha, e interligado. sem soluçio de
coatlamide.
de, por septos dispostos coa afastamento igual Is bitola dos teme;
miniaturas, e caracterizada pelo fato dos ditos septos de ligegge,
serea seccionados elternadamente, de dormente para dormente, de
ml'
do que a peça continue inteirioe e ceda dormente Isee.s. die
te sOMento por um dos septos./

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido de. POsLtado na RepartiçãO d* Patentes da Italie •b 12 de Janeiro de

1965, sob

Ponte

49

1 do total de

o pontos apresantadoNe/

• n ' 555/65,
Ponto n i 1 do total da 10 pontos apresentados.

ri
TERMO Ne 172.347 de 20 de meato de 1965
Requerentes HEI CRA/NDELT INC. -E.U.A..
Privilégio de tavenção: "CONSTRUÇIO DE Elv DE COERENTE"
REIVIDDICAÇOES

TEMO ia 165.594 de 23 de dezembro de 1964
1W•reates WORM MEDIRA -São Paulo.

died110 industrial* "NOVA OR1AKEN1A00 4P3..ICA,EL ER TAPETES DE BORRACHA
'MUS SIMILARES"
RNAVINDICAÇõES
1- MOVA 0EXAMERRAÇ10 APLICÁVEL EM TAPETES DE BORRACHA E 7358 RIR
URIS, oaraoterieado peld fato de se constituir por duas camadas de
eolcraça0-diferente, uma superior e outra inferior, esta última coa a
poeelbiIidade de ser formada por áreas de vaie de uma cór, e aflorar
em relévo na primeira formando ornamentação com nor . , incrUotadae.
Ponto qa 1 do total de montem aprpeantadoe.

Construção de elo de corrente, pare uma corrente de tressepn.
tador ou semelhante, que compreende elos unitário* provid
o* .

de 80a"

ohos de artioulagio interajustadoa providos de furoa alinhado' e RD
pino estendido através' os elo. adjacentes. caracterisada pefe date de
que para a rissois. ° aperfeiçoada do pino ate furor dos elos atjasoatoe
uma projeção eetende -se radialmente dentre do furo de um doo &Geada
de arek.loulação, coe a projeção looalisade de modo e ooq o fure
de MV
modo dimensionado que permite o inaerimento do pino aoe furou (Fome
o ganoho de articulação que comporta a referida projagão 6 deeviad' 4
ra uma posição angular em relação aos outros furos 0 de que o refluí.
do pino 6 provido de um recesso que registra coa a referida projeoae
no ineerimento do referido pino, para segurar o pino nos fures quando
o gaueho de articulação retorna para a posição não desviada.
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido oa
pealtado na Repartição de Patentes doa Estados Unido* da aettlea
em

28 de agósto de 1964, oob n a 392765.
Ponto n a 1 do total de 7 pontos enreeentados
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DIÁRIO

Prtvil4Ria-cli

Inveneiot PORMlini S ilieRSTOit De SadiCtil,"

. Porta1apia e retentor de
eareetereato.
peia reto de sor formado por corpo ailindrioo, tremam:13Moi ou da 04
tro formato qual qu er' cOn-venientO, Boo e dotado de duaa
cuias da
trai-monte °pautas e representada.: por duas canaletao Ao lufe ilaa

1 . Aporfeiçoementoi em rmiqutnes ai levar p rat00,- des
tecteritade por um ei.X• central :Oco, disposto na
ve rtic81 $008 -I
dota rasgos longitedinaia, oposto' entre si nos quito trabalhe o'
Apo cravado na , ponta de outro. eixo, pa rcielmente rosqueado. int:00
, dosido em parta no primeiro, interligando os dof
q eixoc g gut lialtif
que. daslios no priaeiro eixo./
do

l•3.• 96J

RequerentettPAUL RSIT808,480 NUM:,

all~suggi

' Pooto na 1. do total

3:,'áci acerai"

ouaie podam ne,deciocar hastes que, pelas extremidades auperleree.
. aio soliari g a a uma calota, a qual, pela faca plana Ouperlor 4
seu.,
citada por mola compreendida entre 8 mexo o o topo 44WRO de sorvo.
o qual apresenta-se mim aberturas laterais eenfrentantes, sondo o cai
junto fechado inferiorménte'por placa metilica. coe r e-09220
central AP
que se aloja disco imantado./
•
Ponto AO 1 CO totni de .‘; punto:; CpresSeltgdos,f

4 pontos epr osontados./. •

20

'TERm0 Ne 142.395 de 23 de asOste de 196F
, Requerentee UNION TANN CAR COMPANY -

Pni,i1gj. da Invenção "PROCISSO 1 IMPAM:til.° Psiu Olmo st IMPURO .
2sa Dl Um FLUIDO' -

FIG.1

iii VINDI CáCOCA •
O proveis° para remoção de imperem, (145 um fluido, (tate
terítado por empreender os •at4los de .prie-revestimento de uma tela de
filtro, per depotiçie 'Obre a mossa de uma camada de material trooadorde imo em pE, • a filtração pia passagem do dito fluido atrevia a °ama
-da trooadora de tona
depoeitada • atrav‘a a tela de filtro, peloque tio removidos os eaterial n dissol v. idoo e mio dielO1 n 14oe existente*
g.no dito fluido.
•

1 -

231040 Ne 176.782 de 28 de janeiro .• isco.
• lequerented ImadaGic* ?IMITI S/A ,- ESTADO Le RIO DE MIEM
Privil;gio de Davençãot "CM N670 PROCESSO DE MiERICAg0 DE PEÇAS

911,

BUIAR93 PARÁ FINS ORNAMENT8/3 SM caut,.,• PIFINDICLÇOES

•1 - UM NU° PROCOSSO DE PASSICACAO DE .3•ÇAS TUBULARES pAak

Foa

SAMESTAIS 24 GERAL", caracterizado ?elo fato de utilizar chapas presta-/
sente lavradas com desenho* limares, ondulados, cruzados, figuras de
'fantasia, reioridas, ovais, retangular*, ou do q uaisquer forma* cem:tri-

cas. tento de um-DO'lado como nas duas. /Mese da chapa.
• Fonto n. 0.• 1 do total de 3 pontoe apresentado,.

FIG.1

a ~perante' reivindica a prioridade do Oorra g pondente pedka:
do depositado nallepartilio do Patente§ nos Betados Umi4es da
Awirlea

em 2h dovasisto de

1941, sob o na 1,3.670.
. Pauta as 1 do total de e pontes aproas:usam.

FIG. 1

21
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•

TERM0 .E 2 172.149 de 16 ' de agóeltdode 1965
o. • g
ihmMreUe:'í:.V.'hILIP1,8WMPE/íPiiRIFK:&Lfíoir:ncía,.
Privilégio de Invenção: *APERFEIÇOAMENTOS 112101 RELATIVOS A TRANSISTORE.SIATIOWIETRONI0Or
dEIVINDICAOES

1- Aperfeiçoamentoa sm ou relativos e traneistoree átioo-cletróni
oba, caracterizado pelo fato de, em parte da região owiesore, ' e, primei
pai concentração de elementoe impuroe determinantes do tipo de conduit
yidade aer oenor que a concentração que se aplicerie se o elemento ou
elegentoe focem': introduzidos no corpo seni-conclutor por note de
cão, para o interior deeee corpo, a partir da superfíoie da região emiei ora
.1 requerente reivindioa...a prioridade do eorreapendente P ed i do d epoe,tado na Repartição de Patenteia da Tnxi m ierrt em 19 de knémto de
1961, mob n 2 33878.
• Ponto no 1 do teteia ue II pow;os apresento.uo.

TERMO N o 158.547 de 20 de abril (Lo 1964./
Refilkerentei ALOJIY,6, 10 0Efl ./9 20 PalK.O.,/

• t

pgivila'gla da icaaneée, ROVA$ E OBIGIUATE IMPO34dOELEM,E.W5lã
TAL,/
ReivigdiescOonv
3. - /lovas e origimaid dirpoelOos de escova dental, cf
racteriza-sO essencialmente pelo foto de conctitoir-s• de duas es

divas çoNugadas numa m5 peça, apresentando formatos contrastar:toa
unia com base levement e côncava M I catre, com base convexa (E),
bes dispostas transversalmente am extramidadei opostas • curvadas
i haste (3) Pd.4
de uma haste (3) , solado que a escOva (1) unida
,

região central externa de sua base, IlNando tom as cordas (4) em
. siç3o angular do 900 em ralação a Last°, e, 0 e:Ave convexa (2),

por sua vez, á unida is haste (3) pelt região central superior de Á
sua base onde esto guarnecidas se evrdes (5), ficando estas volt4
das em direção N extremidedie oposto da hoste, podendo , ainda, sef7
unida 11 haste por vutras partes como, .0 titulo ilustrativo, moi 4,trado pela fig. A . onde a ecoava est ,;+' unide 1 teste (3) pela re0110
central de uma de soas arestas de Neior comprimento, resultando 450,
as cerdas (6) ficam voltadas eis dir/çZo 11 extremidade oposta da há"
te

en sentido paralllo a esta./
Ponto n 9 1 do total de .5 Pon200 aProamaltadaa./
•"/"--19,
r,

TERMO N 9 177.338 de ze de revereir., de 1966.
Requerente; WASYL SAWKIEW Privilé gio de Invenção: * APERFEIÇOAMENTO EM CO RELATIVOS A EscovaS".
REIVINMICAÇOES

1 Em uma eecóva tendo una porção de porta-cereae e una piuralida
de de tufos de cordas nela fixada, o aperfsiçoamento•caracteritado por
compreendercardge de um material pléetico •intitioe, cada oerda coneie
tindo de um nonofilamento tendo una superfície pubescente, caracterizan
do - se ainda a.superficie do monofilemento por ter'inbai euloaãae do
preesiongdae, dirigida pa Une°, irregulamente •ePaçadae,-de vériel "tà
" flho ° ° formes ° l' re ° ° ° 121•20a2N 1- rrw raarM en t e eepaçadae, dirigidas
a bano, de vário, tamanhos • fores. intermediériee entre as referida./
linbae euloadae.
Reivindica a prioridade de oorrooponeente pedia°, depoeitado/
na Repartição de Patentes cloe Egiadoe Unidos da Améripa , do Norte, en /
26 de fevereiro de 1965, sob o nénero'435.522
Ponto ne 1 do total de 11 ponte/ apreoentadoe.

• .MMO E 0 . 137.305.de 29 da março co
R equerente: 2RE DOA ammilà1„ 00Phrr -.Â.Privilégio de Invençiot 5DQUIPAKE220 APERVEIÇOADO PARA DERV0LAIU.A1_ 00 DE LOIM08 VISCODOS*
LEITurnii.gtni

1, UM 4i-tiramento aperfeiçoado poro doevolatilisapio de líeuidee
v.P200.21 029 # 021031240 ppr 00127n 00Oder um va g o 800 com uma superfície
de parede vertical. e um eecoadomzo ou orifloio anular para diatribuL
pio do ume coepooloío polímero., de Wide que o Geena st cacos Ge ume

pelíoula fina, unifermenento paro bnixo dn cuperficlo da parede. '
A requerente reivindica a prStridado do correspondente pedido d,.
pau/Aedo as Ropartiçio de Patentes dom Estados tnidoe da knérica
22 de narçO do 1961, ab 119 97500.
Ponto ne 1 do total de 7 tOrtrJV .,4,,ouvuhatIVQ.
•

•j TOrça-feira.,

(sec;-.01 Hl)

Jaileiru de

•

1'97i '23

ètviz)

_
oban 2 1 1411.1áf e. 12 de abril do 1965 s*
~taranta: WILL INTERNACIONAIS RgN3AtCX MAASSCRAVPIt
Iolanda.,
wiliiete de !noticio: *PLATOONNA InntuutsBNIVIZIDICAÇU
1. thia plataforma flutuante •msi-submsralval para a raallempao
411 oparaohme tale domo • porfuraçid de um poço ou sua coloolsoiie emprp
414i, em looagOsa distantes da praia, caracterizada por °moro-andar
vénia ~imas de •atabilizaçâo 1~ se estendeu vertical, •abras ora'
~dast de aaarraçâo do oorpo quis as easndest antro aa ditas colunas da
•tabillanlo, pelo ~nos próximo de suas extremidades inferiores pe.
ra formar co. ai ditas colunem de aatabilisação uma confi guração gooml
tricas fechada, uma plataforma de operação ~um nível acima de qual.
ur taçao das ondas: na ooaalio em que a plataforaa 4 colocada em sua
profundidade e posigio de oporapió, 8 quilha, prosa* fixamonto à empe
dom externa doa membros cruzados de ~régio do corpo da unidade
*e um ponto abaixo da ema linha d'água de operaçio normal, as ditas
quilhas sendo rigida, e as estendendo de modo substancial, lateralemml
•- soa ditos ~broa do oorpo.
A requerente reivindica a prioridade do oorreepondento pidido dl
'editado na **partici° de Patente. dos'Estados Unidos da Aaérioa ma Ir
AI abril de 1964, sob nt 359030.
Nato 0.1,de total de 3 p ontoo aptsmankaaae.

W* 14r4"S-3 de
de d , ;• cabro de 196k. .4111M24.,9avas,.,
.
.
.
•
f
loq uereatet '1J16&
nsuPinnne,ekoào9in snimsvniz.
(KIK_ Oing?%4‘
,
14720
PULVRELIZ440".;.1
'•
;
'•%

-"Cata 'a'ula de ',Jaape de embalagem presaurifada aom múltipla ri&
tas da pulverização :tara:eterizado por o:empreender um par d n v4lculaa pc.
1

-ra controlar a medlçao a partir do dita embalagem preesurizada, ia cut.
pa de distribuição de pulverização singela associada com as ditas vivi.
las, para acionar a primeira válvula azinha para conseguir uma puir:mi.
saçio &trará, dita cap .,. e adioa entro as Nus:eira • segunda válvulas tais que s gmente depois que a primeira válvula tenha sido acionada, ma/
asguinto • da capa de pulvorixação írá provida:miar a oporaçie a
dioional da dita segunda válvula para conseguir uma ~tunda pulverizagío
• atravás dita Gap.'
Reivindica a - prloriaaae no laenticto podida aspositalo na Rapar..
tigío de Patentes norte-americana, ma 3 da janeiro de 1964, sob o nUasta
.
331.m
Ponto n a. 1 c1:0 t.OV", da 12 , t5nt001 apresentador
opernio

2RRNP 'Xe .1yi.u1s oe ay 01 fevereiro do 194
ashquarentsi DORLiN S/A. BNPRJENDINMNTOS INDUSTRIAIS MO PAULO
lodâle Ifidastral 'NOVO DISPOSITIVO DIRLOQIURI0m-PARA O vS4V2ITW muni"
.
1 - Novo modOlo da dispositiVe de bloqualo para . ° trânsito, oa
• ractotrisado por ser formado por duas silv.:as de ~asam triângulo idoso. ~", tendo • seu lado :maior reti gneo o os lados minores 'recurvados para
~atro, aa suave curvatura, placadestas dis postas ftn elln adaMon ts reoPhOlk,':
no- vartiaa do ângulo superior solda a sendo ainda previstas placas trl
.magulár~ arqueadas, •tas sendo aplicadas aos lateral. 1:acurvado* das •
• placas da baia, noonpannenkio-Lfto a curvatura s atingindo desde o ~time:atí pouco maio da estado de sue.sztoca x 4; tudo substanciálainta voou doi'te *ilustrado nos deeenho* anelas
lco ponto apresentado.

1594 de 24 4* llomirio da 1944.;
ít:Itterente: RIPRIOÈRAÇIO $PRINGER 8/4.. INDeSrRIA n ODMCIOJR10 QRAM

Dl DO INL.
Privilágio de Invançiót DIRTRIMIDOR AUTON:12700 DR AR PÁRA APAPPLROS/
•DR AR OONDICIONADO,:i
Aaivindicaçõea.,

• putráuldcr automático de ar para aparilhos do ar /
condicionada, oallotariedo por uma roda da veneziana acoplado por /
alavanca c os motor álátri'cOil dita roda executando ttm giro de 0
AM deis Sentidos sucessivos e fazendo girar as lloia,a.da.00nozf%no.:!
gy ! ~mina a direçÃo.do fluxo de ar fr
fântJ Joe

%C M. de 1.1 ptuitos apre~cmos.

5

24 -- êrça,-feira 5
.4a
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•

DUkIc210 OFI9LAL.
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ee-
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•

tERMQ N 195.976 do 29 de dezembro do 190
Etequerentet SEASERS & STOCK :RO plimp.M.,..IMPORWOM E INDURTRIg

'n•

•

p„

HERIDtS - SÃO PAOLP

•

ão , IM:•

(,,
F

Janeirc) cio 1971

•

,
160.556 de 1 de julho de 1964.
Requeááite,:lUáYltÉdiáAgitER .hijai4
TUMO N o

1.4

..

-

t

;.,

ggPkg
AtIVÚDICACES
" . "FRASCO PARA BEBIDAS", caracterizado por ter formato

Kede;11 .+.Ittd1111trta1-

genj

ricamente paralelepipádieo, cujas arestas das paredes vorticais e dei Na
do Á: bitoladas; • regiice superior do frasco possui formato de duas-paredes inclinadas, • mais dila:. -.orados laterais em rampas mais pronunciadas, oonvergentes em direçÃo ao . gargale, que se apresenta no formato cilindlico, com borda superior de maior direnetro; uma das faces maibren do
frasco hí rebaixo retangular com rampas convergentes para a superficis centeal rebaixada, • nesta poda ter divises trnnaversals, das quais resulto pequenas áreas em Que estio moldadas seliáncies com os motivos da
isislos.

Privilágio de Invenção: " INSTALAÇÃO WRA IRRIGAR TERRENOS ÁRIDOS, B.
COMO PR00ES.50 PROPRIO RARA. EXECUTAR a ima
4kçAQ —E nIZPIU QE-TRATIALMO PR4PRI0 PAR4
EXECUÇÃO ;0 FRUA30".
REIVINOnt,OE?
L

Instalação para irrigar terrembs :áridos pelo processo de drena

gem por melo de encanamentos alutores d'4ua, assentados no $010 debaill
de uma camada de terra :Porto:idos com reraqtráncias para a salda da eRna
caracterizada pelo fato de tur, no solo, co achem dispostas telhas de IN
terial sintático, curvas a mc4lo de calas:: e fenaionando como reSerVat&
os d'água 5 falhas essas cujo ceareo superior se situa ligeiramente abai:
da maior profundidade de tra,amento do solo, e em cujo lado interno
apoia um encanamento semitubular, feito Co materi al sim:tette:0 e destine
do a aduzir a át
4

Ponto n o 1 do total de pontos apresentados.
,(0

Reivindica a prioriattae ao cozrespondente pedido, depositaao CP
Repartição de Patehtes 4da Alemanha4 mm 5 de julho de 1963, sob o ntimer0/
23.425 V/84e,
cinto no 1 do total de 10 pontoe apresentados.

7

INMO Po 177430 de 11 de fevereiro de 1966.
Req uerente: CO)MISSARIAT A L'EVERGIE AT OM/QUR - MANCA.
Privile g io de invenção:

•
TERMO NO 179226 de 4 ao M810 de 1966./
Requerente: TRE MARLO COMPAN1 INC./12.93./
Privilegio de Invencào: NOVO MATERIAL DE ENuaUTAMP2Sr./
Reivindicaçàes./
1 - Um artigo adequado coto material de angule:Amontoo /
cunicterizado polo fato que
compreende fibras de vidre trançadas /
bom um membro do grupo consistindo em pol/mero de politetrafluoroeti
lino e monoclorofluoroetilano de modo a fortor um meteslel de eaxeta
0* boas características de transferãncia de calor./
Ponto no 1 do total de

pontos apresentados./

0GERAD0R DE FREQUÊNCIA UITRA-ATTPA reumnd ',buena
INTENSOS"
#EIVINDIOACDEfl

1 - Oerador de trequáncia ultra alta que se destina 'a aplicar
sti../
bre um produto um eampo muito intenso, constituído por clístron dotadO
de dois espaços de interaçÃo e de um circuito de reação comportando um
4
isolador, caracterizado' pelo fato de estarem associados em serie com
referido isolador, dm conjunto ressonante com p reendendo uma cavidade rm
sonante, uâa guia reunindo a Salde da citada . cavidade e o primeiro e•se:
ço de interção do . oií e' stron, beO como o dito espaço de Interação
Reivindica, a priciridade do correspondente pedido, depositado
Repartiço de Ftttn,i nc.Frah?a, em 12 de fevereiro de 1965, sob o diz&
ro 5415
Ponto unido epretien n440,,,

Têrca'-feír a 5
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2

'. 9XEMO g . 140.883 de 13. de julho de
..: Delacroatos S117-3PSZIAL74WAIK. PUM AUTOSDIMMS GOST #Y HM 9111 .
,i"
,
4. Alonanks.
,,.7Viviligio-4. Invonoi•s ' 'LIMPADOR DE PkRA-MAISA PROPSIO rj'eTn""alie
. .- TE - PARA VEIODLO3 MOTORIZADOS"'
wervreeterçez3

11', I .yr

dimeD‘ aç 1*(4551 Le

inurralt•I SIZIOst intiMU .

e'

"

olvIwoiogexo,

:t1p

1 . Ple Pogitivo deabaetador para natirial &alue, •einlar, gana
foerizadSpelo fato de compreendo! uma =tratará em feres é*
.da por uma oanaleta e =atoe •pagadas; um par da ~meie alinhado*
nas extremidadóafta g hastes da dita eatrutura, reepoctivsmoaté ala 11
nisa alengada tendo lodos hellooldaie paralelo. eisrelagao da dos ai.
ág longitudinal e auPortado =loa ditos nanoaie para rotaq1e ao rede*
i e= próprio eixo longitudinal, s . um '
je
notor na ditl ~rodeie pura a
rperar O dita lánina. ".
Pontoa* 1 do tstehA,do . 3 pontos apresentado,.

O PAULO.

gtormanakcOn$

"int COX MOIA. a Muno PIM antlete, dfflatiletakS #9,
toren ¡Mental me coluna o eom uma ~and parta OupOlffiN onetehttuim* o cilindro • piado de uma bosba . aaplrante-pridante'49 togo otatj
to, o ar *apelido meado aprOveltadO para aduai à aplià OREM* atmaã
.áitlro de dom colocado co bloi de um paasarinhãàttas blia Moi *MA
~quer, fixados* tripa da tufosa da bomba.
Ponto aa 1 do total da 3 ponto. apretd~03.
-

a

.1

••••n

.
'
‘,
t! f/almirantes minguam DO IIMASIL S.A._ INDOSTRIA DX VTATRIAS -Sio Xnalo.
[Pribildsic daInvengioe "DISPOSITIVO DESDASTADOR pám. MATIZ/AL !LM,
'
TICO 0rm3LAR"

t

Tráti).41. 4. I...aght mora coe* ¡mak É MOMUMMOINIMMEMMIK

z. ara= as limpador de, pers-briaa, próprio particularmente Pará
vslculou motorizados • que coa g iste eseenoialmentó. em ukcabeg•to•
alavancia, artioulada . con . i g te e 'suetentando & palheta de llopeza,
bom sons em uma nola.qae-conpriae.o limpador na : poeto -ao de trabalho
g outra o para-bri g a, sendo que a 501$ 05 acha enganchada, sou uma dão
ousa •itromidade g , analavanoa do limpador o= a outra •xtrémida.
dó, o= um - pino eXiatente . no oab000te, e aoontimends (LOS* oabaiote
tá ajustado .abre uma buo= exletcate •êbre o eixo de acionamento e .
agg eguradécontra desprendimento por nolo de una tranquata, que na pa
9440 do trabalho do limpador 4. pare-brisa pode sor fisada na =nein
travada, caracterizado pelo'fato de que a Sola ioagui, do lado do oo.
beooti, um olhai de fizagao que abrange o pino e poisai uma •xtragildi
de que sobressai do dito olhei o que serve para proteger o bravo do
limpador contra desprendimento do eixo de acionamento.= pomioio da
trabalho do limpador de para-brios:
A requerente reivindioan prioridade do oorreepondente pedido dl
pozitado am Rspartição di Patentes da- Alenanha em 31 de ag6 g to de 1963
sob ne S 67041 II/63o.
Ponte n e 1 do total. de 3. pouto g *Preeootadoe.
'

r.1/3m0 IffiR 173.400 do 23 de aetenbro de 1965

oi do jiaLlno 4.190. •

200.940 de 2$ de *lho dê 1968
Részerentes DOTTO ELSOTTI S.A.S. - IT/114
Modolio Industrial "SOVO WODILO DI EXCIPIEETZ FASTISIO pou'comerivoto, I
JIM er"

ZSIVINDICACUI

1 . leve modilo de recipiaste fantasia para coaestivois da da .
pitus descrita, Caracterizado por conpreondsr.um corpo geral continente.
=atrasado= =poeta externo gubstancialmonto •voide tendo a sua entrosa
dado mala pontuda Voltada para eira, Sm Cuja •xtreaidado longítadinalmea
te opeatal provida una porei* 4e bus formando uma face plana de ap;lo.
oubstaaelalmente noraal ao respectivo eixe longitudinal&
A requerente ralviadies n.prioridaem do correapcnaonto pedido
depositado na RoParticao de Patentes da 1.tí1ia em 26 do pinoteado 2..368k.
.aoh n, led$6-11/68
nato a* 1 do total de 4 p ontos aPreeentedot.

•
t,t

,•,1. 1 I)

I

f

•.

r
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mamem=

I .•G

4

4 -i 4 ". 4

n

—

N 04. 7 : do 411124 0, do
Requerentes RADIO CORPORATION Oir AUERICA.
do Intsmoãos .. * CIRCUITO InTERRDPV^"

tvielY. si , 1.64:1

'tx

•

11
21-F--)23

Oireuito bitefflptor oletrtnico para oontrole CO eorrenims e%
ádbooionaie, compreendendo um transistor com entrada icolada o efeito
da fonte, de entrada o de esocemento, um cirout
/ do temp o com eletrodos
to tontrotado quo inclui uma fonte do corrente 1'i-direcional o un
Mento do inpeancia de carga ligado entre os citado(' eletrodo(' da foi.-.

1969.‘
229C0 o 170443 to 19 Re aptato . do.
•Rrl
p000
Hosi,
'10n4n7"---' Illoquéreatel corotou muar or
r,'
InaTRI400
,
,
'40140 c TOMPOtlià2RYRIÇOURCITO3
\R 2E009.
•
RE1,71D10140113

itorleiço gientSo on. interrup toroc elètritee de tempo, do Rir
com corda
que cenpreende, por mm lado, um mecanismo do relejoarin
eonteotor
chave do cerco •, por entre lado, um Intorruptom coa um
mooplad 0 ao eitade necanieme de relojoaria, caracter-104,0e Per CM.
eentaeter formado por doia diecOo junta¡OstOn :lio, em: folga ranti
sai, estão diep ootoc ei um eixo derivado do mo odamictO dO 00240
entro

te 1 de escoamento o um circuito de entrada para o einal do operação /
ligmdo entre os dinuo eletrodoc de entrada e da fonte, caracterizada
Polo) fato de que o circuito de *airada do sinal de operação tem um re.

(ao dependo da chave manual; catando tom Cocos, apreoenlee40;x
monco una reentrância, en diapooição de rens:atoe em relega° a te

tit.cador acoplado entre os eletrodos de entrada e da fonte e polariza

doe alag
ee pope que e entre coco

do uara proylr um trajeto . do !seixo is:pedi:note para oleais de polaridade
tendente a dininuir a re g:lett/ag ia do trajeto entre a tonto e o oecOamen
to do rolerido transistor.
Reiyindioa a prioridade do correspondente pedido, nepoeitado /
as RUPartição de Patentes doe Metade:2 Unidos da América do torto. em

go que constitui o meio de oontato do interruptora de mmuelfis qme'
ou seja capam do agir como Melo:Mor do berço C5 tn tent
P

. i41 G/MAti do emir como dc4ffiendOt d(701

mo ae outro mentido :Srx

Vente 0 2 do íZtal de 3 pontoo aprecantOdà.
1

19 de junho do 1963, sob o minero 288.945.
Ponto nt 1 do total de 7 pontoe spreeentedo.

.1Á
TERMO 140 177.575 de Z5 de fevereiro de 2966./
Requerente: WORD EnSTERS MASDHIDERFADRINJ AL121ANBA ÇOIDENTAL./.5.
Priviligio de InvenOos CILINDRO nn Inr RLSC 19• REZPZOT/ VAKROTE D3 PRMR
6.113 PARA ROTATIVA S DE ROTOGRAVURA,
( NeivindicacReer/
I . Cilindro de impressão, respeUivamente do preesuov0011
e,
tude Supesacie eirconferenci a l de material sintâico da polluretenc, po
Vrz• a compressão do esteira a ser imprease, co da foIha a ser impressa/
à....
tu cilindro gravador, especi a lmente ezi rotativas da rotogratura, ousa
turizado pelo fato que o material de poliuretano, empregado cai pelo m2
mçe uma camada que perfaz a superffolo ,ciroinferoncin%
40 cilindre. /
_
.1.
.

airesenta uma dureza de 88,a 00 shom
__
A requerente reivindica a prioridade dWidAntioo-pddide /d)posliAdo na Repartiç ã o de 11 5 1-. .nte5 alemã. em 25 de fevereiro 40 1965
r
5) 13 no K.55.5pUn Dil5 1.)
Ponto nd 1 do Wal de 1,1 pont.Oe aPrOUggdos à Fig. 1

TEIMO N d 159;048 de 1.1 te meio de 3.96.4./,,
Requerentes SEIICRI SE331ATAIdS30 PAULO./
priusii110 60 /00:100: NOVO TIPO DS DAIOMIA " na 43gitio8á8j
peivinditedeed
...146vo tipo de galOeha para seáhordto fornAde di sse jor
cA4 cóinm, porém Cnrocterlzado por ser a mesma dotada de um oxidei°
franzido na Uso do tetos por onde passa o salto do calçado, proprit.

mente dito, too 40 Adita rigor p eamaate no rot040 oritoic, todeott
~tumente do sen tomenhe ou medir .
•47

Pente O 5: to total do 3 pontoe efredentSdoa./

DIÁRIO OFICIAL
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,

1.11 - 2!

•
te ,:se!!

•

Ttala i.g* 178-679 d. 1.3 de abril de 1966 .
tIS::¡,Uargntel ONI1áGAI2 DE SAINT' OONaIN -PrançaPriviliale . de Inalas:et •PR00E330 8 pis poàiTivos ?ANA OEVENÇãO El,
PEOD1CÁ1 CELUI.ARFIR SE-1(3âIMA illEMOól.ldfrnsó
;
.
itErvuerwera

• de fiósrósirs da 1966;
21210 Ni . 177.010 de
Ilagssrontot ANG CORPORATION0.8,:d
•
•
Priviligho 4alaveagiot • ° ' 1#9POSITIVO'Pi1A'1,2060,11 VIDAII Difik AB2226.fe

1- Proceas• para a obtençlo dos produtos oelniare g de moina aia.
;stiea, tala og ao, •apuam, de polimetireno, partindo de •leasato g ou'
• pirelaaexpandidoe. -earaotericads por,00spreender, nuga primeira:faie,
.reaqueoiareató dag pérola. até a tenponatura de aaoleoimentos'nuwat,
eubaisago deus. pérolal a um ó:mareie:ia., de aia:saíra'
aeinnda fias,
a dar ik matéria a tapo ggura dem:jadt. e g dilui:lidada definitiva: numa
teropaira fi g a., o riofriagento do as67.erial. sob una emeare gallo aufkaa.
p ala para Manter a" . ena eapegaura.
' regug renté reivindica a priorlagsm, .v yurremo.mieuve peotwo g, ?agitado nó Repart1440;da Patentes' de...P/...a/iça os 15 A. abril A.
. .
'asS'ni 13177.
Ponto hP 1 do total d: . ,1 pontoe apregentadoa.

EUVINDICAVIEq

- r24t'll: 1". 177.863 da 1.5 ge . miro dalO66./.
Requerentes DANIEL TEAUFLER./FlIANÇA,
Prióilegin de lávançãovJUNTA allsTIAMERTE COMPRESS/VEL./ •
110ivindiesções./

1 -; Junta elástieaMentg compress gmel, isto é, destLeedO a /
- :er.interposta entre' únis Orjos.toode an AdJ:ta, seja ajustar elísti amente.oe esforços de, compressão, preduzidoa pela aproximação destes/
toi Orgãos, de mar;.oirá e assegurar nntklamente a- aStanqueidade entre/
„:stes, scje prouzir el&stiCamente eiTforçon,.4:ComPressió 5Ohre os dl:42£rg8o, qsforços . tendendo;a. Arastá.los . un do outro, comprtanáO tua
nvoltOrio metál1co . ostsnque, el4stl:camoute flc>dval, enchido dó liqui
,o S.,P,10, pelo faio dó comportar,. alem disto'umseunda invOlu
-o estanwo,.iderá co ltto 1:f44.à, e_er.ehldo, ao :Monas e parté,d4;/
ggs,vde manaire, tel çde só var-,:eçCcs do. volume anterior do ped-ileiro
Cradusanper'variaçôc2 Cc voinne Interior destó Segundo/
• : Ovelticirj.o
: nv61dera', varj.460.ó -quosto o 1Vei O ol:k:Icam'entó .fevorh.4e10'
i rtude da empressibili:lade ele' di*.xs-ggs./'
4.req0 .2rentó

proeic;oue co-corr2zpcncentc

ido ie05-140- rlá. l..1 óPart I ç5.0- do Y.'znten na Franca en ,-9 c:o setembro /
-a'1965,'óbb'h e 97:960./
-,,kont o

,

,mton durnn,ntn.to,:_/

FattiVIDA Di PLANGE DE UI RECIP/ZOT2'.

1 . Os diapogitive ds , feshamente para mat roei:plante tenav ama •
bortarass uma de atua laredee.oaraot•rizado pe10 talo de órgão' an(2%...
.(oras da serma.providO: .Obra e ' referida parada e piroondarea
dita abortará, Ait• dispositivo de fechamento sendo montado gèbrn • ci
tida parado para movieentO pivotal antre ma poleio:o de vonlagio • uma
panças" abertas inoluindo uai •lealento-slig t.ioo de redaçió,, arranjaN!
de sede mi .emor forçado ma oontató . ds •edaçio eme o rafariam' 6raioa en
gajadoroe de vedaçao,' quando dito di gpog itivo de feohaslanto pivotado
para a ',acionada pogiçio de vmsdagio. RaiSíndica a prioridade do csreepf,acenle pasta°, depositado/.
saRepartigio dó Patente. nos Datado,' Unidos da Aa6rioa, em 12 de fe.s.
re"!Á do 1965-, nal) o nishero . 432 182.'
tonto 50 1 do total do $ pontoe aproaentadoa,

TINNIá) R' 177./59 ia 1!, de Iwasreiro da - 1966./ •
'
.fialaariamtag NATIRIAINJWIrRIONI NACIONAIS LtDA„/SNO MIA./
peiviagio
inaleftie MNUMORAMENTO EM postvErs ba . cARrow prpninirAr
A.11, NIO NENOVÀ9ZIS./
•

.

api.ven, caco. es

-1 Ruirei de cartucho tipo "virola- nmo renovava-15.cm
.r..c.ar,.i.add pela tolda,Át. Interne dos elementod fusiveis as:v.12014a
por Meio de doida ed pauta ou outro tipo de Solda com fundente por 1
moio de . t1ta-frequrukcia, InduOlo ou aquecimento d1réto.1
,

Ponto nO 1 . do total de 4 pontos apresentados./
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o fluido deixa a máquina operatriz enquanto flui através da máqme
na operatriz na direção da máquina menoionada eJtão também se moveadai
na direção oposta àquela quando 4 realizado trabalho, devido a ser A
submetido it carga, e pelo que o fluido 4 feito retornar k máquina
ratriz atravas da vályula de gatão na posição inferior, e
o motor pode datar trabalhando tambám no cozo mencionado MO
parágrafo d, em que o fluido flui através tanto na máquina 115
peratris como da bomba enquanto a bomba efetua o alovimente correaponao
dente k máquina operotriz, e
f• quando a válvula de pietão mencionada estiver entre a poni../j
que

reto Na 178.308 de 30 de março de 196.:
Reçuerentes ?HE
Yamilégio

IMPERIAL TOBACCO COMPÁNV (0E GREAT BRITAIN AND IRE
LAND) LIMITTD -Inglaterrada Invenção' "APERFEIÇOAMENTOS Ea çlGARROS E PAPEIS na

PS MESMOS"
REIVIND5CaÇõE;
.1m.a,a,vaaaaa.00 ma processo para o aratamenzo as papel as
bracar cigarros, caracterizada pelo fato da compreender o adioionamea
.to de na na/ de nicotina ao papel.
A requerente ret a' -dica a prioridade do correepondente pedido de
matiz:do na Repartição do Patentas da Inglatorra sob n fl a 13326 em 30
Is março de 1965 e 49202 em 19 de novembro do 1965.
Ponto m e 1 do total de 12 pontoo aaramentedoe

cão inferior e a posição intermediária a fluido retorna da
maquina operetriz, co.j)sr . parten que realizam trabalho movem-nó devid:
4 sua carga na direção oposto aquela em que é realizado trabalho ao,A
4
quanto o fluido retorna k bomba, ParéM, ad cuja parta do fluido qmo
4
passa dtraván da bomba quando esta está trabalhando o que d capaz Iça
b4M de se apropriar do reeorvatOrio de fluido, não passa atrairás 6ak,
náquina operatriz, mas retorna do diapositivo de válvula de volta a.ot
redurratbrio de fluido, e em que a bomba quando 4 girada realiza o tra
vimento correepondente da máquina operatriz, e
quando a bamba estiver parada, no caso mencionado no parágrt
exila*

R.L040 IV2 177.322 de 23 de feaereiro ás 1966,
aquerente: NIKKO TERX0 - 1PINLIEDIA
Prvilégio de Indençiot * CIRCULAÇXO PARA MOTORES RIDRATJLIOOS,
DROS E

to f, o fluido que retorna da máquina operatriz volte ia. ali;
operatris atravóprdo dinpoaitivo da válvula,
Ponto n o 1

do

total de 10 pontos apreeefitadow.

SEMELHANTES'.

REIVINDIOAÇOES

Circulação para motores hidráulicos, eii;ndroaaa aemalhantei.
aáLconduaido para e de um motor girado pelo mesmo, ou pare o
dre ' de pre.eaão que move o pistão, ou para e doeddispositivoz corraepse
/ -

&sate*, que daqui por diante são chamado. máquinas operatrizee e que
poisa ser lanadas, por exemplo, para basoular a plataforma de carga da
cainhes, reboques, etc. e para mover a plataforma pesa fora de chal
ala do veiculo, ou shbre o toptdo meemo, e cujo aiptewa de oireulaçãt
cospreonde uma bomba que é aclamada pelo motor do Mouro para cirro,.
lu • pressurizar o fluido, e.g. uma bozNe chamada de roda de engrena
get que aspira o fluido de cima de um ranervatório aberto contendo /
..
;Ido para o qual o fluido é feito novamente retornar, e cujo *iate.
de circulação compreende um dispositivo de válvula para dirigir o
• tio Ao fluido compreendendo uma ou gata válvula de pis tão, caractet
Wado pelo fato de quet
a) o fluido que é feito circular pela bomba retorna do disponi..
vo de óálvala dyrolta ao reservatário de fluido (30) passar
qualquer máquina operatriz Tapado a válvula de pletão ou
e válvulae (9) • (10) do dispositivo de válvula *ativerem IML chaaada
oeição intermediária,
b) quando uma das válvulas de pistão (9,10) estiver az posiçZo/
•uperior. a válvula deixa passar o fluido que possivelmente/
unha passado atratéo de outras válvulale à correspondente Máquina /
qaratriz pelo que esta maquina está mando acionada com uma energia /
4/Iwa corraepondento ao número de rovoluçOse da bambe adote Instant*,
Wr410 de

01 quando a 'válvula de pletlb, meWonada ao parágrafo a, non
iltuada entre a chamada pozição superior e a poeição talara'.
*IMA, a válvula permite que parte do fluido que passa atraVée da /
taba 'Etna mara as costr'spondentee máquinas oparatrizes e que parte /
lo fluido retorne de volta ao ra p az-rataria de fluido, e
9)

quando a válvula de pistão :tencionada estiver na poalçat
Xerior e a bomba i4ão estiver treaalhanao, a válvula permite/

Fig.!
TABHa X 171.290 da 15 de julho de l',5t
alaNaNla,
Requerente: fflaRBENFaBRIEIN HILTER AKTIENGSSaLLSCHaPT.
Privilegio de Maranção1" PROCESSO PARA A PRODUÇIO DS ACBTATOG ORGtM104*.
REIVINDICgOES

arocesso para a produção de •cetatos ordsui. q o5, earaotarlzada
pelo fato de olsfinas serem feitas: reaair, a uma temperature olevadlitonn
ozigánio e ácido acétioo, na presença de um eatalisador dó paládio mat41100, depositado saibre um suporte de Oxido de •lumiai°. o qual está . coma
plotamenta ou parcialmente na forma de •spinálio.
Reivindica a prioridada do corraspondsnte pedido, depositarlpe,
Repartição de Patente!, da. Alemanha, em 17 de julho da 1984.
'Ponto n o 1 do total de 9 pontos apresantadol.

-
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TA.P110 N o 177.816 de 14 de março de 1966., , T

TERMO No 178.272 de 9 de meseta de 1966
Requerente: , MANUFATURA DE BRINQUEDOS ESTRELA S.A; -São Peu1O-',
Privilégio de invenção: "UM NOVO BRINQUEDO"

Requerentes"WAUCE° ARTEFAT05 DE MAL LTDA,/520 PAULO,/ 'Privilegio de Invenção: NOVO DISPOSITIVO SUSTFATADOR DE VASSOÚIrAS EOh

REIVINDICAÇOES

L- UM NOVO BRINQUEDO, caracterizado pelo fato de ser cor:tutu&

ReivindicaçZcs,

curto que o outro e tendo em seu ramo central orificios para a sue ri-

de um dispositivo em forma de O, da preferencia de material pleetico,
tendo incrustada no seu interior e a tecla volta uma resistencía ligada a fio condutor de corrente que, numa extremidade 4 provida de doia
contactos e se encaixam nos dota contactos "da bateria de pilha (fonte
alimenttdera), e na outra entre-cuida:1e, 4 ligado ao interruptor de cor
rente, que se acho colocado no centro' da base do dieposítivo em forme

xação à parede, peça ezta que apresenta, excentricamente, prOximo ;10/

de U.

1 - NU° dispositivo zustentador ae vassouras e outros /
.

I

earecterizado por compreender uma peça de metal ou outro mataria,. ode-e
quedo qualqper, de formato eu U, com um de seus ramos laterais mais /

onto n o 1 do total de 4 pontoe apresentado..
Seti lateral menor um bloco de borracha ou qualquer outro materialeantl
derrapante, em setor cilindrico, con a periferia tecla provida de se,*
14aci e e transversais paralelas e adjacentes./
, Ponto nO 1 do total de 2 pontos apreeentados../

é
FIG.I
TUMO N P 177.775 de 11 de. março de 1966..

'Requerentes GIOVANNI TISI./52 0 PAULO,
Privil'egio de Invenção: APERFEIÇOAMENTOS EM TUBOS A VAPOR PARA FORNOS)
DE COZIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICI05./
Reivindicaçpes.,
e

1.-

/IMO No 159.713 de ia de junho de 1964
R e querente: VASOO , LOBO PEREIRA BUENO = 520 PAULO

Privilégio de Invenção: ^APERFEIÇOAMENTOS EM CHAveco

Aperfeiçoamentos'en tubos a vapor para fornos de co

%Imanto de , generos alimentício:á: caracterizados pelo tato de o tubo
ser ponposto a partir de um montante ou lanço vertical en !Orna de f
anel achatado, ou cruzado, ou ainda dobrado em L, e comportando ter

REIVINDICAÇOES

1 . Aperfeiçoamentos em chaves, caracterizados peio rato de 1
a mesma ser remada por uma placa semi-circular ou de qualquer outra configi&

• - braço

ou lanço harizontal eu forma de tubo tiniu° ou duplo.,
Ponto no 1 do total de 12 pontos apresentados./

rdeão, placa esta provida de dois ou mais prolongamentos opostos ou ortogo..
r.

nele entre si, prolongamentos estes remadores das chaves para duas ou maio
feehaduras diferentes.
Ponto na 1 do'totel de 2 pontos apresentados,

2.

FIG.'
TAWO E 9 171.276 de 14 de julho da 1965
Requerentes MOBIL OIL CORPORATION.

-

'U.S.;

Privilegio de invenção: ° PROCTSSO DJ RIDROGRAQUIHReee ".
RSIVIeWeAcOes

122M0 N o 177.191 de 16 de fevereiro de 1966./
Requerente: ROBERTO DE SOUZA OLIVEIRA E PAULO IABUlir1./S20 PAULO./
PRQCB350 DE OCTENa70 DE BRINIPEDOS DE AR
_ Privilegio de invenção! NOM
11A11./

UM processo para hidroceaqUear uma carga de hidrocarboneto
4
diante contato da mesma. ea presença de hidrsigenie, com um catalisador je
.tivo de hidrocraqueemeeto de aiuminesilicato cristalino, sob condiçõee

neivindicaçOes./

de hldrocraqueemento a, eubsequentemente, remoção de depásitoe carbomoss,1
1 - Novo processo de obtenção de brinquedos de armar, ca
racterizado por compreender essencialmente uma Chapa de falha de flen
dres, elumínio ou outro material adequado qualquer, Chapa. esto na
qual 4 impresso plano ou em relevo, brinquedos em coral, navios, avi-

decorrentes do hidrocraqueaeento, de superfície do catalisadorf'dito
cesso sendo caracterizado pelo fato de compreender as etapas dee bidree.

crequear a carga de hidrocarboeeto a uma temperatura não superior a 4214(;
• subsequentemente remover o depOsito carbánoso do catalisador, cem regi

Ses, veículos .terrestres e outros congenerez, Impressão esta feita f

ração oxidativa dó mesmo . , submetendo-se C catalisador usado, a uma ~kl

naa mais variada:: ctires./

leitura de pelo Menos 20 1 05, a. eção de ume atmosfera consistindo aOMIRRie;

Ponto n o 3. Co total . cle

3;:::tos

apresentados,

elme”te de hedrogenee.

Ponto n o 1 do tate:. de 'e eontbs epresentejoi.

30 T i irVi-J e i r §

IMO Na 171.085 de é do Inibe do 1,65
Regme:abtoW iPMENWNEKE HOECHST AKTIEN.OESELLECOArfeorm. MIMEI LOcI88
é REMIRO - ADMIRA
Priví'Ágie do 'flamin go • IPERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PÁRA Á MUNGIA DM.
POLIVINILICOT
AgyInnicachti:
.
- Aporfolviemánto em piemos° para a obtenção do deterem pl..
livis/licoe • partir da Tellmerizaçãó do :atores vinflicos, cou n-actorisn.
do polo fato dos so . ofotuar lata pelimerisação em conjunto com pocitionme
quantidades do outros composto, caparas do se copelimorisamm oon • iate:- vinilleo sob a influoincia.do dl:itero/ido ácido poroxivarbenice •
em poolonça do menos do 2% a 0,5%, referido ah. mono:meros, do solventes
quo 0Jxorçam tomporatul .a do polimorisaçie, una ação, do deconomicIo
dom liástaros.do,icido polioxlearbánice.
•
'inalai/abe a dépositaato reivindica, • prioridade do corroa.
pendente podido depositado na Ro p partiqão do Patontles da Alemanha em 11do ja"- "o 1964, sob N o r 43 417 1Vd/39e.
Neto n o 1 d. total do 2 pontos apresentados.
No 170.631 do 22 de junho de 1985.
Roqaerentot " ' GLAVOIRML. . 13112.G/G1
Privilegio do , invençáos • ?ROMS° DE PROTRÇO DE PELÍCULAS PINAS,DEPOSI
TADÁS S6BRE VIDROS is =km/a vrrarnanks.

REIIINDICACONE

1-
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processo de j'.: • oteção de peliculas oh:densas, finas, deposita
da sóbr. vidro • ~emalha vitrificada, do tipo no qual as ditas pol/cula: são tratadas co. uma soluçá. ° aquosa do cloreto estanoso, caracteriza
tP

do pelo fato do que se põe a pel(cula tratada oom a dita soluço do eloretoestanmo, ~contato com una eolucio aquosa muito diluída de um eal
do nabal nobre
•ivindica a prioridade do idêntico pedido depositado na Repor-.
tlçáo do ("atentou luxemburguesa, ma 6 do julhO do 1964, snw
Ponto mo 1 do td.:711 do 3 pontos apreentados.
Tà1M0 NO 177.831 do 14 da março do 1966.
Riquorontes.DOW CORNING CORPORATION
Privilegio de Invenção; PROCESSO DE PREPARJ140 DE SILÁNOS E SILOXANOS'
REIVINDICAÇOT

;

teu

•g 171.22, de 13 da julho da 1965.

loquerantot NORTE AMERICAN SUGAR INDUSTRIES, - U.S.A.
Privii4ain 4. .~.....401 APERMIÇOAMENTOS EM mocssso PARA PURIPICLI O4
TERES DE.ÁLCOOIS ÁLIPITICOS, POLIjEIDROIILADOS,
OLMOS • LcrooS clunxtmcos.
ASIVINDICACCf7

aperfeiçoamento
processo para purizzcar 'soeres do ál000io
"
Míticos, poli-bidroxilados, aólidos, • ácidos oarboxIlloos, tendo MI
ditos áaterls sido eintetizados, por una roaçáo de tramo 'sterificaçáo ma
troo o referido ál000l poli-bidroxilado o um ~gente do ;ater, oonteúdo/
o álcool poli-biároxilado do 4 a 18 tomos de carbono, polo menos, • era
poio bidroxila, o tendo ua ponto do fulg i° de, no mlnimo cerca do 85 05C, •
contendo 'a porçio do ácido do referido ster de cerca do 4 atie cárca de
. 32 átomos de carbono, sendo livre de grupos que interfiram com t roaçáo
do bransosterifieeiçio • náo contendo mais do que 2 átono. dilypsiglinio
lán daqueles existentes no grupo carboxila, o referido ;istor sondo •istu
rado cum ate cerca 4, 20% do um solvente para a , ;eaç go, tomando Por balo o peso do ;ator do álcool poll .: hidroxilado, e ato; cárca do 50%, tanta
do por base o Pós° do :ator de álcool poll-hidroxilado, de poluamos um
solvente orginico, polar, oxigenado, escolhido do grupo que consiste dos
(1) dióis alifáticos, tendo de 2 a 6 (amos de carbono, e ;ateria /
destoe di g ie oom os doidos graxos inferiores, que tem, de 2 a 4 átomos do
oarbono na nolácula.
(2) trióis alifáticos, , tendo de 3 a 6 átomos Ne carbono • estores, .
destes brióia cm os ácidos'graxos inferiores, que tem do 2 • 4 átomos /
do carbono na nolácul 'a,

(á) :atores do ácidos allfáticos dicarbo:dlicos, tendo de 4 e 6.áta
nos de carbono . e ácido •álieo com os álcoois linfáticos, reono-hidroxiladas, prtmár1os e eecundárioa, Inferiores tendo os esterco do 5 a ' 10 . átode carbono na gol:cuia do :sten',
(4) estar** de . ál000is notillno • etílico com Caldos aconitloo, tar
títioo e eltrloi

eme

(5) estores do ácido látloo'oom os álcoois elifaticos,aiono-bidroxj.,
lados,. Primários e asoundários; inferiores, tendo de 3 . 6 ;tomos de
Dono,. é steres de-ácido látich com os dióis alifáticos, tendo de 2 • 6/

.

;tomos do oarbono,. nos quais apenas um grupo hidroxna esti •sterificada

1 - Processo do proparaçao do si

1.n ,"* .

4. fórmula rira)

e. OSY :aterei do ácido acetoíoático e ácido levallnico com Os álOools
enfáticos, •ono-bldroiliados, prioárlos e secundários, qUo tem do 1 a 5 -

R"
(a91)4_...citEN3Er)y7
lu ,(ual cela. a • um-radieal doh.bidrocarboneto livro de insaturaçáo alifí -

tico cada R' ; um radical trivalanta ou totravalanto, escolhido entro /
, redimia 4. hidrocarbonol., ;ter hicrocarbonetado, ticetor bidrolearbone-.
tado, áster)lidrocarbonetado, o . ioáster hidrocarbonetado, estando a . 11gado ao átomo.dmsilloio-carbono, cada R N ': um radloal da bidrocarbonoto
aonovalente, livre de insaturaçáo alifitica, 3 4 um átomo de emSfro ou
ixigenio, á O, 1 ou 2, r. ; aa 2, a soma do ra sondo igual • 1; 2 ou
in 2 ou 3, earaotorizado pelwreaçáo.de ma oilano, oontendo um ou'
Lota grupos-olednicos ou limme•urados, por ítMo em um,oce.;
poeto do polimeroapto carbono, nmpresença . do am-catalioador.
Bosivindioa a . priorid-vM do corrospondonto podido,. depositado na'
R opartiçáoodovPatontes 4).• Estados:Unidos-da Antes do Morte, in 15
”1110 . 4ç1965,,seb,o máoero,,474310,.respeativieente.' 0Onto , n e 1 4m, teta1.44043 omntem.SpreseeMdev:

átomos de oarbonoe seus esteres oom os dióis ailfitiooc, tendo . do 2 • 6
átomos de carbono, nos quais apens ' o grupo hidroXilt do diol está esto- rifloado, earacteriaado por empreender a dispersáb do referido esto? om
uma quantidade de um solvente de lavagem hcMPreendida outro cerce de 0.8
a 20 v4zolis o Poiso do estor da álcool Poli-bidroallado, do mccio cpcmplito/
para per um contato o primeiro ao. m Ultimo, a :ira do-obter manei-.
ra uma mas lavada, amado o referido.solvette escolhido do án-upo que /
.
• isto dee
MO ' solvente orgin1cos, To/ateia, oxigonados,.oseolnidos do grupo
Alue .eonsiito da (1) alemuils, tencto's ponto-de obullçáo infirlor á i2000,

(ii)'dlalooil Setonís, tendo pontOido ebul.Içâo iufertároll
:taro/ d1aleto:6.10°a, tendo atá 7 átooMe de carbono • (iv) is'ceres ta aipa
nálereom
graxas inforloree,. tendo-st; ,6 átomá do carbo.ao ba:molí'
aula do estar,
'E) água,

•
)

r
?
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(c) Solventes de hidroarbonatoa . alaaa aa 4.';?A ^ fgi 'r zarc da abuliaãot
rente: cerca de - 45o • + 119oe
• • •
.(D) soluções aquosas, subátãnelalmente neutras de, pele nonos, uM
sal solável de um metal escolhido do grupo que constate de sedlo, potescelcio e nagnesio e um ecidO escolhido do grupo que consiste de ág
dos clorídrico, bromidrico, sulfúriao, nítriaoy . fosferico • pirofosferi.
Co,'o ' referido ' solvente de lavagem sendo escolhido, com respeito ao agga
te fluidifloante • peoduto de ester, de modo a ser subsanoialmente
eiva com O - agentafluidifioante, ' e escolhido de modo a permitir a sepa-

' ração do loól poli-hidroxilada e do produto de ster entre si an uma
' fase rica an -produto, a oeparação da massa lavada mn uma fase rica em , /
Solvente e uma fase rica em produto, ' e a 7, ~ge% da- melo menos. marte /
! da fase rica án solvente da massa lavada,
' Reivindica a prioridade dos correspondentes pedida% depoitados
;na Repartição . de Patentes dos Estados Unidos da America do Norte, em 13

- de 1964, em 13 de julho de 1964, e em 13 de julho de 1964, Sob/
•de julho
02

n0 2• 382 391, 382 392, 382 393 e 382 394, respoetivamente.
Ponto n a 1 do total de 22 pontos apresentado'

vN
TÈR140 N a 133.680 ' de 25 de outubro de 19614'
. Requerentes CIBA S0CIET2 AROME - AIENAW
-; Privilegio de rosnam. 1, PROCESSO PARA A FAARIckgo D2 D/S420-OORANTES
• augo,IipcOssisq
,gentiNeIckçpf-s
-

1 . Proaeages Rara . a fabricação do diaazw,Ciírantes, OS quais MIM
io e agida do ealdo sulfni0O ' sir corre.:
! livras do grupos do 'ácido sulfen
pondeb .fermulat

--

na qual A, B o D I Oda a4, reproontt ug reo,gel 40 04040 e 4 opreg00
ta IP a Obeti taiat es aarOter1Sad 0 D910 tate ge Re asspalar fOg SO 4,44xpg,
benzam> uh composto -. diazo de um saino a ZO,Orante, o gol esti 11,yre 40

F,groPog de eolda sulÊnico o a gida de ;indo 114:¡0*** * mge00en4e4, a
•-•~??

,f6rmulas
=g
N-B-s2
a...0======y

AEIVINDICACCES

•

k,

emptilas para tubos de.-raios catódicos, •spaoialmant, P ara 0*
-ama

. I

tubos de imagem de )alavisFo,,csiraaterizada por compreender uma tala d*
visão, um cone e uma tela plana colocada no interio da ampõla na zonafft
de união entre a tela da visa° e o cone, estando a tela plana soldada pá
e participanao desta maneira da solidez do oon3unto:11
las bordas ampla
à
Reivindica a prioridade do correspondente Pedido, depositado na
Repartição de Patentes na França, em 4 de março de 1965, sob o n o 7896
:
Ponto n a 1 do total de 12 pontos apresentadosg?'
TERNO N O

a
de 14 . aa reverexvo de 1964.
Requerentes R.IUBIL/PS t GLOEILAMPENFABRIEREN - HOLANDA.'
Privilegio de Invenção: . APERFEIÇOAMENTOS gm ou 821.,ATIVOS A CATODO8
RA USO EM TUBOS DE DESCARGA EIÁTRICA,
-

177.155,

Pèr'n

REIVINDICACOES

aa 014 4, E e R t;s1 Os Significados dado*.
Romugoi a paioridade . do correpondent, ff4g0i. - 41,3.05/1!M 30
imo
.3aPartiO í0 a* POROtes d a 8u40a,„ 00. 25 44, 900r* 4* IWRI 00.! O
11 946/60,
apossa
. ts/44
Ponto n a 1,0 totikl. de 5 p. o
297. ,--- rme0tV,5",--tl""
:;:n~,' 4. .1`t.lk,tatitA •
TERMO No 177.421 de 28 de fevereiro de 3.806a .
, -

ríM,2.1/
410 4, I *Vaaot 6ORPORWE s itR muna 3 1'QrieD4
PROPRIEDADES Agmemnópa zmumgo

eal

2A 210ARAR rXW 3 a 44RWIERW WIER#

•
REIngspAcems:
/ Uma oompígiçWo paiMera norma1pente ‘ a1ie, ORM* gr
deladatem fibras toldo propriedade. de tina:lento ~kg*

e
fato datcamada de Oxido 4e bÉri0
•e rencio, oracterizadosplo

eetr"6:0
el* 4o est* conter de 2 a 4% empe.so da bidroU, de tit;Lnio, permaneoaa
40 a WiPotra$0ra nominej. ao fUgg icsagmanto do to.ao abalso da tçmrerat01:4
ra,real de 7000C:
Woriodiea a\priorldjde do correepondento pedido, depositado na
OePartiOio 49 Pe~ee 4g Nolanda, ma 17 de fevereiro da 1965, sob o ao
6501944::
• 4.rOaÇO na." *0 tonel *e g pont04 twesetwg...

......744r;:r4.74:74'rktrAt,WA55,,Wr

/:

sada pelo feto de compreender um pagnip

TÊRMO N e 177.451 .de 1 de asno de- 1966.
f"
Requerentes SOCIETE DES VERRERIES INDUSTRIELLES REUNI2S D0 16ING.FRAJW
Privilegio da lavez.--ãos "AMPOLAS PARA TUBOS DE RAIOS CA28DICOS, WPEC7:11
AIMENTE PARA-TUBOS DE RUGEM DE TELEVISION.

•

R-C - if

P

aaa Para Pro dOciro a fibra
Ponto ao do total da .1.a pontoo apresentadoa,.

• '
1 - Aperfeiçoamentos em ou relativos a oatoaos para 1.13-0 am"tubcs do
•
descarga al tria*, providoa de uma camada mieser* 40 óxido de ário e /

1-NrIt.1 ."-.---- .0
.. ...,: . 0-3-214-0.s,,À,

Requerentes PASMAI 80DAK COMPANY.

pOlUs24;
lecionado do grupo onsiatindo da pollásteres _
lineares, tendo rale uniformamento &Separe* de 0,1 a 2% em peso, eal
calado como metal, ae usreal de 'Soído graxa de um metal 'selecionado)
do grupo oonaiatindo de níquel, cobalto, e cromo, dito o/ de &clã,'
• Á,
gramo contendo 4 a 20 átomo. de orbono e tendo um ponto de fusão /
414
não mais alto do que a temperatura na qual a compoeição - poliora 4 ft

??:

2IRMO RS 10k2272 de 27 de março de 1958

ges¡nerentes 3.4 AU PONT DE NEN,pRA AWCOMPANY LI,*.
aN OU RgATIVO$ DE POU-garsano)
413814449 00 1.0Y0115;0 "AirP3/O0&10
g334333 peLTARP0344TOWÇ
'
••
:74WozeMens
dpertiiçoanentW441 on. rerativos a eistruturaide po11-4A
tapsk %"$,Wirte de'tiftglatoe.N.CmPreffleodo tais estruturasaperfeiçoa+
,
?"?‘••
!,;n,04
. a 00pegalmefttem.treel tininkits , t14000por' tudo de tais aoli-+
•
- as'estruturas
orient4
jatereó , 010 as Oirrikateringni 'p"-Iiin ' ta,,ta '0'qdê
0,1?-?.....•?,•••? -.4~
ogettilnidede
age
4144:
que
g
oristallnlande
o
tom
4.a.
círio&
ilOarMinte'expontineo • irra.
ítua a^9000 a '210 . 00pesee
/510riini ta $01*-i Má' '
idO!
4 regairailt;y4:444 ã $ pRiefidadd d4m.gOsrtaspoMdente ped
r d*-Wen.0.0 dio Estiou; -ftlkidón . da Manca,
9-0-gigo ad RePatis4f
RAD DOrp .0201957,10b aciW44043, 4648.707; • 6118.798 . e 28 de foye
,j b 491.,7104y4114;i14 ,4118.:57, respotiVamente.
.

PU9J

'PitM tsigeted:Ph

. DIÁRIO ' OFICIAL
eira 5
_

• r. re:f

AND

Requerente: 1088 JARDSLINC DA COSTA - PERNAMBUCO
Privilágio de Invençao *PRONSSO DE CAPTáçlo Dl ENERGIA CINETIGA DAS
DO OGBANAO -*HORSLAPOMM

rRIVINDICACDR8
1 -

Janeiro de .1971
4.1.14=0.

TRAMO Ne 155.139 de 25 de outubro do 1963

RAMO Ne 174.450 de 3. de novembro de 1965
equersnte, GRLASIO MENTA DE CAMPOS =. a SX0 PAULO
rivilág ie do Invenção *APERFEIÇOAMENTOS RR CAIXAS DE DESCARGA

—

(SOção 11:1)

AR/VINDICACURâ

Aperfeiçoamentos em caixas de'dezcar g a, do ti p o cuja sua

de do água á obliterada por uma esfera, caiicterizados pelo fato da e caixa

L •

O Processo horseapower 4 caracterizado pele captaçio de

ser plovida,de um prolongamento tubular externo, contornanto da abertura de

supriu einotica da Onda de oceano ou mar interior, por internedio de

salda do água, prolongamento &st° que elimtaa a Junta tubular metálica (*41

tuador que sobe pelo efeito do empuxo;
o onto n e 1 do total de 7 pontos apresentados.

fula) usadas nas caixas usuais.
1 do total de 3 pontos apresentaddá

31640 ti 175.030 de Er do "mero 4. 105
dUARAB
'ARA
legfcrentst 821334,RD RUACTRICA 8/A.
Prislligio de Invinoto "TRANSISTOR'

tileN 01 Iffifft elifbfll d. Mb:\
10(~11.1 4lVdella0f14- lopdi/Ila I MIAM • 110 Pán4
kbraiütth antir4 1-010"1 0/ÁNTO i W101.0.0.0 01#05 Dg 1013e44

ft/In/Mie/ICOR'

1 . Transistor caraoterizado neste p or ser do tipo gut inolml
um curpo de material somicondutor tendo rogl!és do %mia for, bneo e e*.
•1.

selot ene r01111119
11110049 OeiCall com dada uma das ditas regibes, of d1tooraoloo rorcoado.,.
e ligaçao mica do emissor que serve paro formar uali , 11gaqie ~os 46.o.
nissue'auo serve para formar uma ligaqio omioa lom uma parti 84 dito re:11'.
loto:4, formando junçbes Ui/mor -bano • baze-colotor

o

'Ião tias. por onde durante o funcionamento • voltam' atra08.4à parto
adjaente da jungia •aissor-Saao esta 'sempre abalse de que mese lago.

wW

qii

winalnente a requeronte reivinnoa a prioridade do oorromanf
dente pedido depositado na Repartia' de PatentoS Oco estados amido* eaf
asibio. do Norte, sob o as 413.012, eá 23 do novembró do U.
Penso s e 1 do tetal de 5 pontos apreaeatados.

-;

MUMW.~

1 • RWITIlpaiiaato a 1PU relatife a alba* de COOU" lo tUiPn
11110 11~511041 na Oba ed paga Intelrf9a 4 do Pliolloo litaillontC. • e8t
Cl, di trio e a papila, e* que a edrilea, ou peei a tf.C14 dor eus i *4
arpa, e esupreealando • parte posterior • ralado da feio e a pnpjla,
ract•rtaada meta parte posterior doe oihoe de 1/004 # do tipo referldlua
l• remate troaeo•einlea ealleete, eon una ' ggilota anglar de ~mo&
12014 e atada pele tato 0 que a puplla tomada per CONWECe
Cl mune madoeirleale sala pelo rato do, qp MO da P10111, MU,"
'Lao Meras, preamar kl, arcas livra ou ddo o riaa40 pe CD toa 014,
selfilb dons 01CCUIC.
Neta *11 lio Mal 6a3 Podt›O

41,

DIARICY-C)F101M.1 1 ( Sã O d fII ) Y•

• Terça4feirp..,5:

, e2R60 J g

120.802 de 19 de julho do 1960
Dequerentet BRITISH INDUSWRIAL,PLASTIOS
Privi16gio de Invençhi UTERPEICOAMENTOS EM OU'REDATIms.A mAapju,
ÇA0 DE POLIOXIMITENOSa.
REIV&DICAÇOE8
•
1- Aperfei¡Oatentos em ou relativos a titTl -daçãd 88 pribiimetkLepoe, compreendendo um proceeeo para polimeripar trióxana, que se ce
çaoteriza pelo fato de se realizar a polimeripação eob condiçOea sub.é.
' Oncialmente anidros, na preeença de um catalleadOr eletrofilo ena
'peaença de um meio liquido inerte. —
Ã requerente reivináica:a prioridade dm CO2'fiNpohdenteapedidomde
peitado na Repartição de Patentee da Inglaterra e3 de julho de 1959,
4,3 de maio de 1960 e 2 de jMnho de 1960, sob n g e 23d20, 18175e 196358

Janeiro"' de

que X representa um átomo de oxigênio, de enxofre ou de selônio, ou
um grupo imino, evelitu6_1(At: lubstituído '„ ou um grupo .00-, e T
resenta um átomo de halogêneo, caracterizado pelo fato,de que:
.
1
a) se condensa um sulfo- ou carboxioloreto dum corante daairie.
as perinonas e dos naftoileno- b enzimídazóis com ume
da fármaa
I
/a geral.

,S
11 2N -A

04
\\

_em que A representa um grupo O . CH , - ou o radical dum miolo° benze
co ou naftalênicoeXeYtêm os mesmos signifieídoe supra;
b) se -eondensa um sul g o- Ou carboxicloretq. CoMo def l aido sob Alo
com uma diamina enfática ou aromática ou o derivado monoacetiledo de
tal diamina e se condenes .o produto, reacional, eventualmente~e
•sacetilação, com um su/fo- ' ou carboxicloreto da férmulat. •

j8apootivamenie.
Ponto' riç

1 do total de 28 pOntes apreee~
_
URJO N* 176.428 de 14 de janeiro de 1966
!
Requerente: SANDOZ PATENTS LTD.. -Canadá
Bvlgio de IDTIVencão: "PROCESSO DE PABOOO DE r2 P.A NIES. DE DISPER
'Cr
(
SÃO DA SERIE MOWA.ZPICZ"
REIVINDICA0E3

'

SO2
ou A
40

em que A, X e Y têm os mesmos significados supres
ou c) se condensa um sulfo- ou carboxieloreto 'de fórmula especifica
da sob b) com uma diamina enfática ou aremeticá, ou o derivado monoscetilado+de tal diamina e se condensa u produto readional, eventaelaej
te após desecetilaçao com um sulfo- ou carboxicloreto ao corante ta!'
coro definido sob e). -

' 1= Processo de fabricação de corantes de disperso da, série mono_
aPíice de fórmula

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido d/
positado na Repo , ticio de Patentes da ?Tença em JO de soril de 1964,
sob_n9 PV 973077.

(1)
SO 2 R 1 R 5

--

na qu41 8 2 representa um radicdi alcdílic evedtbalmente subatituido
por um átomo de haloOneo, um grupo ciano ou hidroxí/100.
-com 1 - 2 átomoa de carbéniO,
R 2 representa um átomo de hidrogênio ou um radical alcoilioo
ou alcoxílioo com 1, - 2 1Womoe de carbônioo
R, representa um radical alcoil-carbonil-alcoilico, um radice
aciloxi-alcoílico, alcoxi-carbonil,alcoílico, ou alcoxi-car
boniloxi-alcoilico eventualmente substituído por um ou
rios átomos de hologeaeo, um grupo ciano, alcomilico ou s

tiniC(ii,

T2RMO N P 1 48.949 de 8 de maio de 1963.
Requerente: ROEM . 8c RUS OOMPANY'...
Privilegio de lnvenção: " P4CESSO I D AR4 A PRZPARAÇÁO Dá CO-POLIM2:ROS
TfflO-CICLICOSN
nEIVINDICAÇOES,
- 1 - Cm processo para a preparaia- o de copolimeros heterociclicos,
vacterizado pelo fato de se fazerem reagir,

cílio°,

a 4.1 representa up grupo ciano-alcollico, ou um radical aciloz,
alcollico. alcoxi-carbonil-alcoílico ou alcoxi-carbouiloxi
•
ralcoilico eventualmente substituído por um ou vários ate.
Roe. de halogêneo, um grupo ciano, alcoxílico ou (sano),
ms representa um radical alcoxilico, um grupo scilamànado, a4
zoxi-carbonil-aminado, aralcoxi-carbonil-aminado ou a;114
si-carbonil-aminado eventualmente substituído por um ou vá
rios átomos de cloro ou de bromo, um grupo alcoxilico, a,
ralcoxílico ou ariloxílico,
mracterizado •,.1 0 fato de copular uma omine diozotada de fórmula

( À)

pelo menos um monOmero de fórmula
j:12
R1 ---CH-----C---R.
,
à
C152.=C
-

ria

qual, Ri á 14drogenlo eu aloolla de um

a

cinco átomos do-carbono;

R 2 e R3 , tomados individualmente, são hidrogeriio % ou radicaisi5
hidrocarbonetos de um a -dez tomos de carbono, da classe cons.

(n)

titulda pelos radieJis'iicoila, aralcolla, gic16-alcoila,
la ' e alcarilal

com um composto de fórmula

Bi e R2 tomados op letívamente, juntamente ' com os dtomo s de afaz)

R3
Re,

N, 4

bono aos quais se acham ligados ', fOrmam um anel carboeiclico

(l1I; :

inc luindo-so os sabstituiatee %J.o;
lg4
flicos da et
átOmo;4carbone adicionais no total;
. e. R tomado' coletivamente, juntamente com os átomos de cap
ç
Dono aos quais eles se acham ligados, tornam um anel carbocie1$4
co, 40 5 a 6 átomos de c a rboa9, ieoluindo-se substituintes
OfliÇO$ de PP totaa to no mais-Ciue 4 ítomas de oatbono adicl
,
do 5 a 6 átOMos

1 requerente reivindica a prioridade do correapendente pedido 01
positado na Repartição de Patentes da Suiça em 14 41* iam:Ur° d e 1965,
g ob n* 519/65.
Ponto n* 1 do total de 2 pontoe apresentado',
TÉRMO N O 169.342 de 30, de abril de 1965
Requerente: ETABL/SSEMENS KUHLMANN -Prança,
•
Privil'égio de Invenção! "PROCESSO PARA A PREMAM VAJOVOS DORAierg$
DERIVADOS DE 3,'.A2Infni D now.

Q á um radical de/4drocerbanaí:2-e 13 átomos de ja
rbono,h
40 qual existem dois•,ou trás ítiáaos de carbono entre os dois 11

LENO-BENZIPIDAZOTP
REIVINDICACOES
. _
1- Processo aperfa,coado,para e preparado de Revoe corautee rea
tivoe da série das perinonas e aos naftoileno-benzimidazAle qQateade
em 811/1mo1écuin g UM Frvpamento de átomos com a réu-mujas'

tomos de nitrogen44 Átf.,quais •sti ligado, e o anel I cont11
ate 24 átomos de-carbono, e (B) pelo menos um monamero eti/enim
comente insaturado polimerizável pelo mátodos dos radicais 11.
y '
Vt445..

Reivindica-se
::orrespondente, depositado'
na Repartição de Patentes dá ESta'.dos "rlidki's da Amárioa do Norte, ma 24
'

de,malo de 1962, sob

o

nlImero 197.241

PonIp 419_1 dtotal de

p2nI 9p

apresentados,

.
, .(-)
.UR!
•

)

- 124 — érçe-feira 5

't

I

*--"'
...

.,^".“.? I I)

Janeiro. do 1071

Idispu',:o: em arranjo'consecutivo em tandem, ao longe de eantellicaos- et.
e.

CERRO ER ..74.56C de .
leque:áltel

JOSE

k

vJleulo
de gravação para simultane,mente gravar as
,

de novembro Ao 1p65

1.nrentitOme

de ellIn cón

Igruw sob seg:hentos consecutivos separados ao longo d* eciagriffliati 34 174144

PIERIN, PIERRE ANTOINE FERROS e CRINICRI 7ANAnAki

'T1 ,13:Ásio de Invencir "NOVO INCINERADOR DE LM"

:lo dm gravação alongado.

..
]nt., no 1 do total da' 4 •pontos apreaentadoa.

REIVINDICACOES,

f

N(70 INCINERADOR DE LIXO, constituiú p,. ama camará ..49
feitio qualquer quadrangular ou eJ.lindrica de chapa de ferro, revestida
t 'ernaaente

in

por tijolos refratários ou de vermiculite, dotada inferiormente/

de grelha e cinzeiro e superiormente de coifa cem abertura de alimentação /
de lixo, caracterizado pelo fato da câmara de combustão ou fornalha ter em/
suaa paredes, ha face interna ums série de can'Aneiras ou perfilado "T" ti-

g ado

mesma por meio de parafusoe traspassantee que se ligam , à face exter
na do incinerador e ' que configuram elementos vertical, que se introduzem na
à

sassa do lixo a queimar permitindo a passagem de

gaeaas pelo fato de haver/
no ilterior da -citmara de combustão: Ou forna/ha,, terminando mais ou menos a-

milso da sua. linha- mediana horizontal um radiaddr configurado por peça de /
metálica ou de ferro'fundido, com o feitio troncular, com a base

me-/

-ior voltaria para baixo, cenrada en2 relação ao Incinerador • que tem a ta-/

FIG. I

(Aterra soldada cia- fazendo corpo integrante una série de aletae salienta"),
:,entido longitudinal e que configuram elemento, de - tranzmissào de calor/
p ar4 a massa do lixoa queimar, sendo que o radiador tem a sua base menor,/
co

'Olukda para cima, prolongada pela Chaminé de tiragem do íncinerador.

s -,nto n o 1 do:-. total A .

a

pontos- aprosentadon.

TERMO Ne 178.152 de 24 da março de 190.
Requerente: SIENEES-SCEUCRERTWERKE AKTIENOESELISCRAPT - ~ANNA
Peiviligio da'Invenção "DISPOSITIVO DE ZRAVAMENTO PARA O PINO 09
9491
7..ENRIO EM UM CARRO 03 MANOBRA AgmosifsW
WINDICAC984
- cd.EP osi tivo de travamento para o pino ae oaixa ~elo de Un.
carro de manobra renovIvel, caracterizado pelo fato de que no pino de.bak
xa teneao se encontra um pino condutor que, somente com o mencionado pine
desligado, se deixa introduzir em uma caixa que, por sua ma, esti rimos
em determinada , posição para com a contrapeça de piei; de baixa tenso (to...
nada de baim tensão) e possui U2 reasalto, fixado em um eixo de
trava")
to • cuja forma Permite a introdução do pino condutor sémente na
poal:gio.g dasligada" do eixo 'de travamento, ao passo que um elemento de ,
bloqueanan
to, que colabora Cora o ressalto e Se acha sob a ação de U2a mola, retín a
eixo de travamonto, com 'o pino condutor não introduzido, na posição "doai
gadaY, e, ainda,, pelo fato de que no eixo do travaninto acham-se fixadas,
ainda, alavancas que em determinada posição se intrometem no trajeto do .
carro de manobra e permitem o d•slocanen^.n do carro p ara-fora de posioão-

de diejunção, segundo a Posição do eixo de traeamento, aumente

nada direção.

Finalmentr • depositante reivindica a prioridade do corrospondep
te pedido depositado na Re partição de Patentes da álananha em 3 do abrilde 1965 sob 0.3,96 560 VIIId/21c.

rfiwi

POnto ne 1 do total de 6 p ontds Sor~ntmin,
IIRE0 N o 160.487' de 'ag de junho oe

em (lateral -

•

.19o/4

Isquerente: DAVID CRANDLAR'PRINCE'.
frivilégio de InVençãe: "APARUROÇARA A TRANSLADAÇÃO E

ARMAZERWIRNTO Dl UM
GRUPO DE INFORMACDESS ARRANJO D g ELEMENTOS PAEA.
RETRANUMISSIO E REPEODWIO DESSAS rurommtár
REIVINDICAM-R

1 . Um aparilho para a transladiçir • urmasenamente de um gra
o da informaçaes caracterizado pra compreender Variedade de cabeçotes/
Wansdutore$ Captadoreá, diapositivos, para deslocar' os transdutores captado
res em relação às ' informa'çaes de forma à 'explorar um grupo continuo do tufo;
eaçaea, cada trenadntor captador sendo localizado para e2p/orer um.sub-geup.
segmentado do grupo,simultaneamon'ee com a exploração pelos outros transdut
roa captadores de. aUtroS:Sub-grupos segmentados, uma variedade de transduto
res gravadores,, Uma variedade de dispositivos de comunicação cada um do /
quais liga um individual dos Cabaçot•s captadorea com . um ' indiviCal,dos /
transdutores gravadores nrma,'-' m. . 1An!Ro us-cçt ,, 4
:Jeti.t.i.VOn para.dmalo-/
oar um-vodculo 4e-gra7ação alougtzdo em ralação.aos tranvrat ,, rem gravadOreol
s-19.

...2;jir-fe.b=a 5
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t

DIÁRIO; 09CIAL,

(Secã'Q

Ja,naircr de' I

•
"40: . 1W.7d9
- d• 20 da Março de 1961.

97i . 35 z -

„

contrandose,n, Pegião mec:fana do k44M Ciegaile gi,4e0cligibo s g4 ourii”
sendo'que a OttfaMidade livre do OU145:4 t(agga aor ume superficie Semi.

lib'querentei ,bENERÁL ELECTRIC COMPÁNY
Privilégio de Invenção *APERFEIÇOAMENTOS EM BUCHÁS ELETRICIS"
d
•

; •

,

5 •

REIVINDICAÇO0

1 - berfeiçogmentoolem bucha eletrica para um condutor reto

dg.

alto voltagem, caracterizepofflee0 'retd .,de compseenger uma manga metálica
ci/indrica normalmente Ligada 4 gessa ^que circunde 'noaxialm jte • referi.
do condutor, um par de camisas de lsolador geralmente tronconicas que co-

enquinto que "i ppg outra extre44a4e 4 ¥0,40013 ggss 40 um
sane truncado 'que passa sucessiyagente Wr ia o 9 04 4 9 ,~9,,‘ ,40 gp41 .cam4
(Lena fixada, de maneira r;gyeripingl, p,„,4 1
4044*-4po44l NOP "42
titula i/Mito conforme do P9r it 4 401 Ot 11~9 4P . 4044,04 ¡geie.
Unco ponto apresentedo.

brem es extremidades opostas da referida.manse, d d i veunda tam p em coaxial..•
mente o referido condutor de enneira a proporcionarem ar espaço fechadb ciroundande-0.referido condutor, ui enchimeptp de fluido de Isolamento
preenchendo o referido espaço fechado, um eqUalizedur de tensão condutorelétriceici/indrico clrcundado.pela referida manga g circundando e referl
do cádutor e estando disposto coaxial e geralmente concántrico com embos
sendo a extensão axial do referido equalizador de tensão intermediária
extensão . "Co referido condutor e e extensão axial da referida manga, e tect
Los de suporte e 'strutura/ de Isolamento fixados ao referido •ivalizador m
do tensão intermediariamente às suas extremidades para suportar o 'Ultimoem relação aos elementos sólidos adjacentes da referidli °gabe
FinalMantl a'requerente reivindiça a priorldado dg correspondente nedidO depositado do Repartição dos Estados Unidos de •merica do Norte
or 4 dé abril de 1963, sob o rmil 270.317
Pgnto no

90 total de /.; pontos apresentados

7fÉRMO" RE 177.571 de 7 de cerva ge 16E
Requerente: INDIETRIA E COMÉRCIO WiIE LTAA m * 410 pgno i

Priarilegio de InvençíotnPERFEIÇOWETOE EM agutTice. GOLO E EIMILAREP
Rzrvinrcátal
.
Ápereeiçoamentos

golas e similares, comprod
demo essencialmente um nove refárço para aumentar a consistíncia-e manter /
'a lndeformabilidade daquelas peças, caracterizados por ser formado 4 part1r44
L .

4ou colarinhos,

de um tecido de base, que poderá ser a pr6pria •ntretel% o tarro, ouentío 4
'uma das folhas do colarinho ou gola t tecldo este Obre çu oa trombo": infcrs.1
zsols, co20 são os ma/s sujeitos à solicitaçãc,pg mapuse/c, sio aplicado"; • /à
convenientemente fixados por colagem ou equivelente, 08 elementos de refar0
4
prqpriamente ditos, constituídos por placas de tecido identico ou equivalia
-6:
te,, tendo comprimentos escalonados,-idispoetos em su p grposiqío, gel 44 aX"mÁ
trepidados mais externas concordantes, c is internas em esçaIgnamento de- /

crescente para o'centro:
Ponto nn 14.to total' de-Vpontoo apresentados.
,.4

'MIMO Ne 197.008 de 15 de fevereiro de .96e
Requerente" PULÁ, NÁRODN1 PODNIE - TCHECOESLOVÁQUit
Modelo Industrial "NOVO MODELO. DE LÂMPADA BLOTRICA INCANDESCENTE"
REIVINDICACO4
-

Novo modilo de impada elotrice incandescente, caracterizaot

0110 feto ao oulbo, 4ue e de vidro opalescente ou de vidro com

mento iliternu Vitusor ve qualquer JOr, e maior parte
.ereappcar-54
.

me

aos

um

remes Orando, a

forme de up ducit ,eve Crundada dom as Pejes maiores o p -

Janeiro de . 1971

DIÁRIO OFC.IAL: (Seção 111)

36 Térça-f ei

eivindica-se -a prioridade do edrre'snenuenLi

TEMO NO 198.64R de Z6 de abril cl• 1969
Icquerents; mamou AMERICANA LTDA. - SIO PAULO
I

164flo,Induatr cal "NOVA occoNnio SM COPOS"
ARITINDIugega

ti

do na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amórica Ga 4 de hW) (á
196$ e 5 de lulho do /963 sob n a s 285.317 • 299.005, racputttoreduat*
. 'Ponto n0 do totpj Ue,13 p ontos apresentados.
•;

,
I • Nova decoradio.em copos, do tipo utilizada para acondiconar
grabatos alimentícios, geleias, compostas de frutas • similares, apreseá
tendo um oopo do tipo,levémente tronco-clinico invertido, com ou sem a
borda revirada, caracterizada pelo feto de o dito copo ser provido de a
ai Larga faixa inferior decorativo, que abrange um terço de 'sua altura t2

tal, dita faixa senta inteiramente Comada por reentríncias longitudinais
adjacentes,das quais as mais largas, tem os seus laterals retiline4s, com
datremidtades inferiores suavemente arqueadas, enquanto as extremidades my
leriore. 'do recurvadas em forma de ogiva; e ainda, entre as ditas zela
trÁnclas, sendo intercaladas estreitas reentiencias, cada qual sendo forfada por fole planos inclinados, com a extremidade inferior em V bem drix
to, e a superior em V invertido bem fechado; • finalmente sendo p revistarua estreita faixa superior e rientranto, disposta premien à borda livreco mio ,. dite faixa sendo inteiramente formada por estreitas salatuties
CiÁpostas longitudinalmente, ditas sallencias sendo formadas alie qual,
ter dois curtos planos inclinadov 't tudo substancialmente COMO descrito e
ilustrado nos desenhos anexo
Onico ponto apresentado.

1

timo

Me

FICe•

160.240 ce .k te junho d. 19t.

Requerente: SALfit TAMER WETTO. ORARA/A*2D THEODDRoS ENTAM1.40,1
sun RAOUL MARIN°. • sao PAULO

Privalegi• d. Inviooíset"DLOPOSITIVO DlAMPLIAÇAD a

WIll4"

REJSRDICACCIES

1 • Diapositivo &ti p o de arpliaçao •eterooieVplea

ao talaipla,earat

~mak por unta lente formada vir uma placa plana ou •spfetalwatte ÁF,
curvada ct grigtada le mia faca coa canal. de oírouloa •oneRatriose ft
•lifeltela e •Uloos progressivamente profundo' de asseio prilemitime
riivel, por •amplo,. triangular, trio:k g :Mal, ratam:01.r ou otmérmAtto,

ler, RIgOlole reto. efou curvo.,
Ponto 4aloo apreaentad..

p ,3
FI
4RMO N i

4g

6.1

1.9.537 de Z9 do maio de /964

Itequerentet ST. FUGIR PAPER COMPANY .

E.U.A.

o. decob PLLSIN
Privilégio de Invenção: "PROCESSO 1 MAAU/NA
COS E SACOS PLÁSTICOS PRODUZIDOS PELOS MENOR"
ttEIVINDICAn
I • Cm processo para vedar a extremidade 44 um saco tubular/
formado com uma folha foltu de um material produzido com uma resina termo./
plástica, caracterizado por compreender: o achatamento do tubo, a união das
1ordas de ama extremidade do saco assim, achatado e o aparamento das mesmas
para deixa-las na mesma linha, submetendo-se as bordas assim cortadas ‘ a a./
luecimento e pressão para unl-las sob fusão Uma a outra, fazendo-se •xtru-/

aar um elemento ou tira de fechamentO fandonte feita de uma resina terroelás
a folha da qual , O saco é feito, a dita tira tendo um /
formato de ti em secção transversal edimens6es tais que a faz envolver as /
bordes fundidas do dito saco e sobrepor.se as superffcies externas das mee-.
sas de tal maneira qui, a tira extrusada apcis deixar a abertura de salda da

6.7.;

Uca compatível com

TERNO Na.' 156.027 de 31 de março de 1964
Requerente: N.P. PRILIPSIGLOSILANPENFABRIEKED. ROI-Anne
Privil4gio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS RN OU RELATIVOS a,uous Die RALOS,
CATÓDICOS PARA IMAGENS DE TELSVISIo. COMPRRENDWDO
uN HUM DE VIDRO RIPORÇADO'

natrils de extrusão mantem-se esticada a :. .te's de entrar emcontato efetivo em
tOrno da dita borda fundida do saco, a secção transversal original em U do/

gEIVINDICACW

dito c'.omento assumindo a seguir uma 'configuração de crescente, seguindo-se
a continuada extrusão da tira de fechamento e o , ehvolvlmento das bordas rua

.

,rkperfaiçoanentos em ou relativos a tubos de raios oal60.--

didas do saco com a dita tira z.te que tCda, R borda do saco resulte complCta
uiit
c-.:.,r;:efecimento da mesma tira /
itt, e
tente coberta c. c:

cos pare , imÉ.tens de televisio, compieendendO um • hulbO de vidro constituldo

'.4= fechamento gun assume então uma forma elfi,tica em secão transversa7

a rex14 do bulbo adjacente à superffcte da im eSeM • 01~44 Pt5: gmw oot*

por um

um cone de vidre' e uma tela de vidro a esta selada, senda

•
Terça-feira

RIMO& 0,1041'

Seçrão 110'
, .f

•

,
4

esitàémentis tUló alterca gdalquer 'ecoado eabra
âffit m
+ falo . mestre 'a cinta • O rbuItso *debito por maio do um anehánento ~dom /.
wendo-prowidao orelhas oon'a finalidade dó nrendiro tubis ao g abai', de Ie.;
. captor, orelhas setas constituída* por uma placa de metal retangular *abri.
da, tia de ouJaa p ot: e3ao dotada
é
da um orlffclo-• to PrOlet* redImInenée /
*atra a cinta e cuja outra,porOo ee eito& entre a cinta e o bulhe * onfile118
. ,?Ãaados: paio tato da POV4o shmistento entra a cinte • o bulDo"ser - altemda /'
,lordl ue t/dMen te p or meio do-enchteseato.s6/14o
Reivindica-.0 a -prioridade do correepondante pedido-doled.Wir
do
departlçio de Patentes da Holanda am 3 de abril de 1963 sob 99 •,
•

.

4 ,

Ponto O 1 do total de 4 pontes apr•aentader,

ode: 1971 37

•
•

.

4.n4

4-.4 :,.:

= r

Elo Miá

4 14 - .'

;

,s',

• f‘i •

negO na 175.288 da: 29 , de. ''ilaspii-shbiof:di
'
4

,

Cequerentas

roachilltE

í4*-1 ""lté dO XamsnOss4 mfantik usnivicv ge(i_grwagnua
MIN NnIcacOES

1 . V400.4 igsviaDolik seu_auwomanua, oaracteridada elfferrelki
Miffité pbrebâW4Sindar vá obturador livre de -movimento passante alternado ase
'

dinfetA e aglósidiUt nstalado na cUsara de mistura de_&sua quanta á frlit
wEgrg ca.dggilé 1W) taktgano a água paia de respectivas saldas, e dito ok
tlegulg gam
ta¡waffeigtáti.ca-da água dentro da ceara de estatua'
ogr 4'LDW41, allanjeWaadondo . o canal superior de'escoamerito, • por dag&
flESAffi. agã WWWiWa¡luaadft a Pressão fiidrostática, vedar. O canal tel:
agnp agffligEak, firm alhda previsto para o obturador: meios smbantia
61WiT9 Rgi Otagag, ou Odes das canaliaaç&es de escoaenta1,,
total de 4.poistos apresentados.

4

fr I(1.1 I

• . . ...
tgamo w. 1,1411 ts.

23 (10,S g á é 24L?,9':33
&votantes 021111C08-16g= ROLDIMO LU. bufe*
ert s.,414alo de Invenaht "MAQUINA DE TECELÂGEM ONpuberA

terropicAoss'
4- Maquina* de tattelagem ondulada*, em qae as lançaaeirat oco
lumedueidae GO drgioe gue lavam, *to seu-lado afoitado da Ourela, um
arpoo de dente. de pente para • batida do fio O - trama, • ale aciona.
âmé *emundo ondas migrante* ao sair., do espaço em que elo -formada. •
mé abarturta de fios e ao regressarei para lá. caracterizada pelo faW da que, pelo mono., o. órgiCe cosidutoree de lançadeiras aio ooidubid
,^nduçiie. longitudinal.. e. ainda, pelo fato de que &ate. ég
' onPerflole. dai lançadeiras. oblíquas . com relaçio
1$1011 la tsivr4
desstae, • acionai* netas a* diraci: do movimento da* lusgadel
mmal.

1 requerente reivindieffl * :prioridade do correapondente pedido dg
geoltado na Repartiçio de Patente.e dírOulça er 21 de julho de 1962.
1010 NO 2798/62.
Ponto -O 1 do tetal de 7•posatoa eproseritadoe.
i62526
26

ramo md 161.719 do
Requerente: MAI ITO

le de

acosto

ÁXI

1964

SIO PAULO

Nrivilégio'da Inirmsç:io: "NOVAS DISPOSIORS OM geROLADOR, ONDULAM ON Ca:./
:CURADOR PARA CABELOS"
ARIVINDICACtES,

1 . nefAS DUPOSIOES 1K8OLADOR, ONDULADOR OU CACRRADOR PI •
alk 4,"
- ZN córgfil2k.s e de uma peça cilíndrica e Oca internamente, caractal:
risada •sseriklai¡Wate p0a, fato de ser formada por uma serie de paredes a-/
oe paçadaa é equidistantes, sendo as paredes extremas (2) relati_
vamanlis dois Ilsrgess que as demais; e por estas paredes serem constftufdas /
por titia p/uri0.1dade dó LIOS comprimidos entre si e que se 'entrelaçam com uma sepuinCia de fios (›) dispostos longitudinalmente • espaçados entre si,/
e que se -prolongam per tOda a largura da peça, ligando desta forme tadas as
2'aredeeS. a por, no ponto de entrelaçamento dos fios (3) com aa paredes (1)1
é. (1), alternadaente um dos . fios destas paredes- apresentarem um maxamersto,
.:. oputtande . wa•pluralidade'de . sallencias (4) anelares,
n o 1 do total de 2 pontos apresentados.
'
Dom

• si • NI 119211 1IVIILIp
II 1141185411rialgej1101/113311
1111119I 11111tRi1516111till
jus
41,11 einlarem,
1

-

38 Terç a-feita
r

5

,DIÁRk0. OH

L-E -

• rz

,.

'

4-

4

tIF
' Nó Ne 162.522 de 10 de setembro d• 1964
kequarente 1010 CORMRATION OP 1148111-Ca., Lef4k4 .
.100 „,. ;

iii+lbogb 1 "Dr004t/ V O'$e/g

ONIDOZORgi511

t..: • 4.

z4

; .1

nl

-5

PRDCRS*0 '1'4,010.2

y,, 1

•

, 118I TANDIC4C14§.
- Um dispositivo semi-rondut4- . Caracterizado por cotepreind2

Wea-crsi a , Mersicondetive cristalina tendo ume Primeira rmião de dado tj,
igd aé, d'did43,videde adjaceinte ,*; uma face principal da dita pastilnal umal
Ifegunaegião de tipd de conduttvidada oposta adjacente
to; unt

a

1AL (eçO.o . UI)

..

Jandird de 1971

.

riõr móvel.; - pelo rato de aTibat õs iiionlafiTa-i SC^IS arspostos 'Ca õ ng ar irikil ..,
Irratisversals, lirmiaiit pbr idõlb ao paraNnis 1 respectlem bordã.trdartiontanta t'
,
g
likãtinada,s ii t1.44.40 abs thplõt JUP'enSbre,,,t; +k t!e trot:a g .4.0 tnr4filf 410 Oulki • i 4::
.1; jfã1 0 ,s;gefradoy! ligtiplAdol 4., pki.ó. NO TIO,,tn),01 1.P.Us .çy?9,5tael-At, tkk, g dlk f . ,,,/
ao alimesttosà. p.ser, aktpbs:to cotn po)sie, oiXbs, t §- rrei,,a1 • k,sc%,e,g, :c/0 a4o ca,15, .. ,
dan, para soe /mpntaao do rotor; - nolo río.,, , i'e riffi (1„14,pds,to cale lig au,portp ,_
fiettO me...W."4r xep a fixoção do tinge do f:pf

1

PonIo mo 1 do total de

2

primeira regk

tarceirg região dodito dato tipo da condutividade adjacente a 04>

tua,da .rigão; uMM , Itinirta região do dito da com:envidado oposto entra 4
reo.ão • a outra face principal da pastilha, condutores el4Itricoa
eeka rierira, segunda e quarta regib'es . ; a concentração de portador dei
erga d; ao g O•dq regrad e da quarta região aun.enta.ndo c om ore:Soer:te dl:34
Uncie da tercel,Za região; e o a'adienN de cOnduti v idade da quarta re4
ão seild.a mais ingrome que o radiante da condutividade da sag:nela região.
requerente reivindica a prioridade . do correspondente pedido ciA
posita(' . o na Repartição de Patentes zios Estados Unidos da America

'

em 2J3

Matutou de 19 4 3, sqb o no 319.433.
PePt9 no 1 do total de 7 pontos apresentados.

/6'
• -4

li

TERMO NO 174.341 de 26 de •,-.ardro

Gc 14905

Requerente: EATON YALE & TOWNE I1C=a E.D.A,
Privirégio de Invergão: "CONDICibNADOR DE 40U"
REIVINDICACOES

Um endicionador do'água, atiebteclo para ser ligado a. uma
ronte de (lorde sas pressão, caraCterizado pelo fato de que um oartuollo 4 ti
chado em Uma ekt)amidade,:e aberta na outra C.:,.(tremlUcke, IMA Opitergli de C14
1 •

VfMCCI

do estendondase através da extrami4ade fechada dd eArtucho a , Uma tapa !!
fechamento removível ajtisada 1 extremidade anerte djo ,artucho em oncaisto I

fr,

,\

.<4,
.r,

41,
.1"

para manter o cartucho no aloj:

.19

0.7
r1.19449

h
"N. s•7-5.f

k
57
:\ x
0

com a mesma, uma saída de fluido eatendendes•se etra44 e1a tam p a e Ia lospollo
descarga de f laMO g ixáv.e1 cemunicando com saída, us; alojamento inell~
o cartucho incluindo meio para encaixe com t tampa de l'aehamento e meo da /
retenção co-atuando entre v aloiamento .1, a e2drõl44,ij gie fee hada dO QAPt.1tobb

ff fl

\*

...ï•

/tf

— ‘ ( 41,

)17

Reivindica-se a prioridade do tottõslit319Mte pediàsieLapput7Ms
no Repart4ãO de Patentes dos Estados Unii:W:Aa Amr..4,sp, es) 3 da 8 -~brO 4:11.

to

1964 SOb Wo 416.7-63:

/1"

Ponto n o 1 do toeal de 9 po-gto.;1 eptekgmllroos
NO 174.../a7

•

de 29 de outubro de 196,5,

tipler'elat?“ E,QUIPQ S/A MÁQUINAS E MATERIAIS = á SAO PAULO
P-_te.il.ágio. de Invenção; 'ft APERFEIÇOAMENTO 34 OU RELATIVO à CO1ISTRUÇ10
TAGEM RÁPIDAS E ECONOMICAS DE'DESIaTEORADORI.a.14:-/
PRODUTOS AGRÍCOLAS BÁSICOO
lEIVI NDICACDES

aPEaPEIÇOAMESTO 3M OU PLELATIVO-A Q2 N S RPOW E
MAUPW,R4
nDAS E g00.1/.css DE DESINTEGRADORES DE PRODUTOS AGRÍCOLAS .13431.0.0 nane=
1 -

Orizald, em essenc/.; - pelo fato dos montantes serem.fei .tOS dQ t1lgrgs4
Um p ada, de espessura adequada, com borda contornante, de referço";,... pé1q4
tato da bica de alimentaçãO.ser igualmente disposta

C0112 b014CU para 0.3CaçãO/

respaCtivn montante por meio de parafusos, dotada de comporta , reguládor,a
(lo fluxo da alimentação, e apoiar num suporte inteiriço, a exeMplo, de. txÁ
'Lesa-- pelo fato de ambos os montant e s prenderem, eritre si, usta chapai
sem1,-çircírlar de cobertura e proteção do rotor; - .polo tato; de ambos os mcii;
tantas serem dispostos COITIN111/4 CrIL,Ja S4.11nt43, rçrt24e.;a5 em conjunto das
paredes laterais da bOca de saída do produto desintegrado, fixadas aos monn 4 Á ".

sUotes, na respectiva nrorda, por melo de parafusos, e tendo 9.ma enapa supe.•

Tts410 Ne 137.1a de 114 ao fevereiro de 1966
Requerente/. T118 NATIONAL MACEINERY COMPANY n * CL*,

Priy IlegiO 4e 1.NMençãn: "PRocEsso . e APAR8LBO PARA 1OR*4 ARTIGOS tOds, E44
incisa/lote PoRcm TUIIVIARM,
REIVINDÍCAOEt..

PROCESSO E DARELso M4`1P_ãUnvnTrOo2 ocos, ESPECIALKEI
TE PORCAS TUBULARES, compreendendo um 1..ii,^^3c9.1:- õo fabricar porcas tubular*,
t endo UM Atro e a t erlina9-.A e 22.12 Pl e_oos naulalmntn. ptray4p clagn alf, a
n 1

'

. ,

aNat 7 felea 5 .‘

.

,

(Seção.- III)

.
_

.

3 1

'

•

Ok 51911- 04daddi drffiTida MI ama datelle ' téhdo una . eoça° trahrrarade
nr do que aquela da barra or . uaa dtracio oposta à direta° de racalquê,
ãded oarldiraDlo calláttrusao para trela a formação simultinem da éoriaan
rad 41114rwiliátia4a matametrie, medo a anuir a porca ~tonada em ai pla
so porpoditdalár ao eizo'da barra, caracterizado pelo fato de o recalque
Nadu4í,410 ddrant* • parfdradio oa *atender à Narita da torraaeota de porta.
440o atedfia da °puni° de perfuraggo a* forca externa da barra ser a 4,
• Las qeSda catrie gr um comprimento maior do que o caspelmanta da CM/
a 650 dortada, • o pianoola. corta se ostandor através a inanimada /
n4iirizmitabla de mus attramos de modo que as faces extrema da Alarma ma wi
)
004 . 011 1401 00 Ma° 0$ corte toa a Corna da cavidade da magna.
Conte ne 1, do itota/ da 8 pontoe. aprasentados,
•

•

Jatioko de-. 1971 .39
..11••n•
( C'
*.
5'
„
z
?ORNO O* if7.90 de 18 de'margotdelgal )
Itaatterentes a33.0CIATODALSCUICALUDISSIE1a8~158*~~1 a, c.
BLOc*"12,riet forL95'na fil de:
ef l o1 a ll o do tnolnao
t8U04"

'
0,U1221"

rara mu oa um dispositivo extintift de arre elétrico, um *ao.
g
troao tendo uma superfíoie do centelha • uma : sapudo/A de corrida de ar:49:
.estendendo-se da meema, caracterizado pelo fato da dita sitplirdele ce oanÁ
Usa ser Provida por ume p onta de material elítricamente OondutO, eeparadai
de, porém rígido/nauta orkisa a um corpo eletrioamilite eandutor 1.ft Wrovi
10 asnos uma parte substancial de superfície de corrida do trao, dita POnal
ta tendo maior resist;ncia I erosão de arco aletria* Plaque O raferido o
pé a dito corpo tendo melhores propriedades de corrida de erro do que e 1
.
r
.,.
, -

f th4nolonfila ponte._
- á requerente reivindica t prioridade do correspendente pedido dica
_.. A
paeltadO ni departligia Os Patentes da 1nsloi' terra, es ld dia can o do iff2 4r.
' Aála O 11699/05*
,
¡Mato m* 1 do totatde'd pontas apr•aancesoes

X2
•

7,e888 t 177.128. de ta de Edertfairo do 14464
; daquarantel INTERNAtI08/1OULCANIUMQ . 00820ait108 c à.
Criei/esto de Insocial olairOSitIVO3 Pffla 011440 DOS moldam MAMO
RES 6os 8APÁTOS ;18 R8SPSCTIV48 SOUS,
Ralyil8/01082a

dee
Diallaaltivas Para
„ &flana() dos componantee ~RUIM
sapatos ks respectivas sà*s, caraCtairizados por uma parto rígida MdaPieldé;—
ndo da ,16rMa com mias bardas entre a mag
para. ser'cOlocada-chata -cOntra
espaçado ao lonao das borda *poetai
cilicie;
som .da parte superior e o fundo,
da Parti que se projeta Pára bailo a partir da superfície exposta eithnee
da qual ilhOsea do cordão Cao apanhados para- auxiliar na suotentação da. mas
qam constringida.
Reivindica-se a prioridade do'corte8pondente pedida deposita.
.4n tlin -lotados Unido's ' da AMàrica me lá da março de 1965 cob ftelat0.10,*
Pento' n,

1

ao total'ile. 15" tottas RPreZentados.

tdieD f* M.855 de ute Garoa da 1955
laquerea035-~18anneu1entsa4JpaA/aaaessa.*8 ~ente: .raoareso PIM rimam zx mu rato ~of.,
• min moinam 8014E . 0114 ma. fiam= Ital

C043111700 3EKIDOXIC,ORES. ALOSIDO9 Mi cir.
IAS 03 MAIMIUD 3/11f2TIOr
REIVINDICADO**
frowbasa para fabricar es *iria elementos da monatrucio, para,
" tioularemste •lemento* de oonstrupio •leroaealcondutorea, abrigados es
autua de material lintitleo, vaque pare os eiet•mas esaioondutores
4,0mpragm6o te corpo portador, préprio para servir como fita tranapn
talisca durante ma diversas fases da trabalhe é que constate em *ater&
ai de oontataçáo a sorve coso érgic adraor •latria°, o, os quie mede
protiataa, em determinada oonjusação geOadtriea co. o corpo portador,
• foommUe que ainda taltaa co. relapio ao número dos eletródioa estar.
mos doo alrientoe de eonexiiee aaaaa que eatio ligadas co. o corpo pme
tador me iitervales Periddicoe, e, aindá, em lua então os *fitem'. et
• aie padmtoree ais 'matado:, Radiante liga, ebbro o corpo portador 69
' intervalos reja adiar daterainado polli dimensãoa ao e/emento de
eontatapio do sistema da
ionetrmalo a ser fabricado. aonde oe
aieeRlator ligados , 00m ou •latrédima, e, em que ainda es ~temam 8e.

mieonduteiewe se-lugares de ligaoão entre os fiou de contataoio e os
di •adumando
• eloteddiaa eão externamente revestidos com uma
qya mi faade a baixaa-temperatnrasí.'mae fioa 86/td/ k temperatura de
rogime.4k, elemanto,da senetruorie:a ser fabricado; a ema qua,-entio *e
00,Powa Portadorea é oa elstródioe aio devidamente oeparados, caraaterasado,palo, fato de ene a tiram...ritual, aposta ao elemento de aone....

• 40

Janeiro de 1971,

:461a.0100.11

erçafol,ra.,,k

. .
trucce fixado mediante liga, do corpo portador empregado como fita
trent,portadora e BI elellAdioe ali fixaooe sio eavolviAos por uela
*a &e enchimento que me funda,a hNixaeuttempemat3Calm, iseeftem ealida",
0 4 A 4r9Lfa>giftades,
Sob a temperatura de mime do .g\emont9-0 MAIMIMNO 1
miada, pelo fato de que a tira marginal provida com a massa é axe.
.puthda lit 4arhane1W4Ui '&4.4.14J tejato 4c:niii2 ta'r"Aj de eedlão Comi) . Á,
gnaleente como barra de transporte.
requerente' reivindica a prioridada do joorresponCente pedl.do
soe- tudo na Repartiqic de Patentes da Alemanha • 1,1; de msatço de 105
?Ou' 3 96025 VIIIO/21g.
Ponto n9 1 do total de 6 pontos apresentados.

dweiel

TERMO 170 177.223 de 16 de fevereiro de 1961
Requerente:TRANZ PLASSER EAHNBAUMASCHINEN a a LUST1111
Privilégio de Invenção: " KWIINA PARA SOCAR VIAS PARARAS"
RETUNDICAnE$

.1 ..'Máuina park, ' socar uma via fárrea com pe10 menos doia
res ou grupos de ferramentas de socar dispostas distanciadaS no eentido ei
via férrea, preferlvalmente reguláveis na altura, que abrangem ferramenta,de soar diaPoStaa aos Pares, reguláveis entre si, afundando nO4 ladoe Uno
gitudied4 dos dormentes Para dentro do carcalho, sendo que nisto st44
r,es ou gru p osassentam nUMa vizinhança direta num Chassis cOnno cie tal a040
que as ferramentas de socar que se encontram cada voa nos 1a404 facearaCia
entre si doa Pares de ferramentas de socar aflindan para dentro do leito 4*?
carcalho entre dormentes vitinhos, caracterizada pelo fato qUe tódatt 84 na
remontas de socar atuando em comum QM pelo menos dois dormentes vizinhoS
são unificadas numa unidade mecânica com um acionamento preferleelmente ant

-

muni.

Reivindica-se a p rioridade doscorrespondentee pedidos deposti
tgdos na Repartição de Patentes Austríaca em 9 de março de 1965 sob n o ...t
'411;
À 43/65 a 24 de junho de 1965 sob no A 5759/65.
TÉÀEO No . 146.090 de

12

4
de outubro de 1964'

Requerente: COMÉRCIO DE BRINQUEDOS "DULCE" LTDA

Ponto no 1, do total de 24 pontos apreSentsdoS.

au PAULO

F
;Privilegio de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM E RELATIVOS A DRINQUSDOS ATMMUDOS DE DEPENDURAR Com DISPOSITIVO DE SEGURANÇA
PARA ACIONAMENTO"
RriVINDICACOES

1 1 . Aperfeiçoamentos em e relativos a brinquedos artitUlad0j.
de dependurar com dispositivo de segurança para acionamento representando /
' liguras humanas, mq4mala ou objetos, caracterizados por eerW as partes movíveis fixadas em pinos eixo, na parte posterior das fizuras jsendo asnostas partes movíveis fixadas em pinos eixo, na parte posterior das figuras
.3endo as mesmas partes movíveis interligadas ou não, entra Si, e ligad0

g

a

3ntre si, e ligadas, a seguir, a um fio pendente de aciOnalp ebt0, CUJ O 110 é
interrompido, à altura conveniente, por vm dispositivo em formato de gancho
'COM

tempera de mola no qual é colocada uma argolinha coa a parte inferior /
com ou sem alça ou pega-mão no extremo liMite infe-/

do mesmo fio pendente,
^
Por

WI 1 do total . de 2 pontos apresentador.

TNIMO g 159.162 de 24 de . janeiro de 1964
Requerente: INUISTRIA DE BARCOS " L EN'EFORT* USA a* s ul PAULO
Privilegio An Ter... ne g o: UPERFIrr OM7,0 DU caarra PÁRA TRANSPoSTE
;OS,
RDIV":1,T1/CAOLs.

1 - APERFEIÇOAMENTo EM CARRETA PUA TROSPORTE DE BARCOS, cona

tituida por carreta for.%.da por um chassi, caraoterlíado pelo fato do menu
ser constru/do, por barrar OU vigas de parti/ em "O" ch,e4 parta central do /
mesmo quadrangular. , dotado do travessa central sujas lOngarinas lateraia

prolongam Êonta/ e siaietricamente formando um triângti,IP isOaceles dotado /
de /ongarina cantre ou lança que intuliga o caibro oíàtrevesea ou ledo
frontal do quadrZngulc do

Q434:1 ao vellioe , do Criâng4O„ eltuandu-se no /
ponto' de encontro UM refOrço que consti'ui t.L.r.bers dobrdiça onde pivota a

referida lança que conti^raa arolordo co 1 cumjsinno ideal pelo tatO
de em ponto adequado da

Urna pix, otur pZira cima outro bn. ,aro centrado em, re.
l aç o à mesma, em cuja extremidaje bL um guincho o imodlitaments antes do /

mesmo um prolongamento vertical ou braço dotado na extremidade deAllmofada,
transversal em 'V"; pelo fatc,Cle,a extremidade distai do varal à.u' lança /
haver um ergatei.pelO fato ci ot,urge elo:Sia os mola, usuais kum cise,
•
central transversa/ dotado de 14-0.dae
protegdas por para lamas,
ter ao longo da lio!u, med1anaptzitu,d4i1 w&-tes-ek-eenalveis on
de; fira*/
roletas de apOio dL quilha central. com c Itlao de carroal Z QQ 11mha•
posterior ou retranca, prO•cfmo ;$ s bordas ou cantos outros suportes tembám

•

Têrça-feira

DIÁRIO °OFICIAL •( eçãci
)
•

lTe.no d. 14 de abrili do

?alue ou Semelhante.
sto na 1 do total da 2 p ontos apresentados,

•
$

tos

R.quesUnt. ti .V . offian i cumazám panNianam é
02~1.14ei0 da Invancios **Praniçorxenin W

é

MIM'

CORRÇ
EU DE PENE 08 molanit
rs DE LAKPADAS . 8~18 00 =ft

sue Permitem a sua regulagam mediante'apirto- da parÁfusos ora:mantem • colo/
fato dos roletos cilíndricos eatarso apOiados em olX0.4; élle por atarem e* /
fixam às chapas triar4ulares %toes o vartice voltado para baixo • eivotantesi
'abra 1 . ba g a regulével, ao sáperte, sendo todos os roleta.- revestidos da bqg

É

.;1
,

PIC

externeivaie dotados de roletas oi/Indricost peio fato dos suportes doe rige
tas serem configuradoe. par 'cnapas metilicaa dotadas de rasgos v erticais' o

2

;

~Ia al
“817& 8WPORí
GCLID~raz)

00 TIPO 08 LWADO 03 0~01.9
AgIVINDICACIU

áp arfeiçoamentos em ou relativoi a proclamas de ourreelot
de ouço= ae 'montagem de boatos do suporte de lípi p *:lh'ell)t/Res do Cio
candesoente Ou do tipo de Limpadas de descarga, compreendendo umm P
odo 4.
• oiraçada* (pinched oortion), Um tubi de descarga OU de exemetio O uma par.%
ção flangeada, caracterizados p elo fato da peça de montagem d e
ba s te -(eton 'il
mount) ear tornada Cap az de poder ser localMente OLCOrmada p er equectmeitoi,
em área afastada tanto da periferia da PorçãO flangeada COM0, pilo momos, /;
da extremidade livre do tuboe, cora deformaça0 local da peça de modagem/
da haste, o tubo poder ser centrado sabre pelo menos uma P0rÇí0 Mb ditar%
da de seu com p rimento em relação1 periferia da porção flangeade, 104 Uma pg
sição em que o eixo longitudinal dem parte do tubo aa torno ornamAdaudia'
te p erpendicular ao plano que Passa pela borda Ou omito:Tia
corrCOPOndeuteal
. passando assim polo centro obtido pela dentregeilleopee periferia eahre

sem0 af 146499 de ii'di J ane?" de
loqueresites TÉLHOOVER.00MPANY„~„a,/
xivilÁgio de jurando * ASPIRADOR.Dit Pd./

, biles:nos trio Pontoo,
deivindica -se a prioridade do corroapondenti Pedido d•Pogita.
do na Holanda em 17 de abril de 1965 sob a 5 65049Z9.
tonto na 1 do total de 11 pontos apresentados..

aa.teWs0.2.22/

•

.

1 • Urn espira4r do pa do falho de flandres, ~autor;
:ado pela dombine00 de aa corpo oom ume base a uma tampa, papei
. ,
• .
suaste de dita base, com UM* entr a dada suoçao de ar,. urna mia.
‘;usira conectada ente entrada; Lugar pare guardar a mangastri,
/
,goposto em releçAo 4 referida entrada para Owáentar a mangueira/
mardada dentro da base e enquanto ounectada a •ata entrada; a
Impa moOLVal. montada na básOp pata azar alugar onde floarí
4
cultu e/Ni, quando for aberteïpor Isto a mangueira pode ser guar
Ada si e a tampa quando for fechada a dapter-sie de tal modo que/
base techeri a posiçio em • que a mas gueira-serí g
uardada, anuam.
conectada com a dita entrada do ar./
. requerente' roivindic4, 4..prioridads do correspondeato
adido, depositado no Repart1010 de PattatOs doa .
astandos Unidos-da
A:rtee em
de agástO de 1964 sab ia m 4.6.77Z.e
Vontol4í1 do tot al doe dl !pontos Apresentados./

FIG. I
TÉRmo Ne 178. .491 de 5 se abril - de t9613/
' Requerente: ZECHNICON INSTRUMENTS CORPORATION• = A.O.a.

Privilégio de Lnvenção: "PROCESSO E'APARRIRO 02 mANIPUT.440 e BoREEKNEN20 o'
DE PLUIDOS"

REIVINDICAM
•

Processo 'p ara manipular fluidos por KRIO de deld 00nHa Nu,
xiscaltica condo no mínimo dois tubos rosilientemenbe 6mpresdIvels e ora /
pluralidade de- meios para compressão dos tubos, os quais podem ser aparados f
'cíclica e consecutivamente, cada qual nP sentido da comprimir consecutiva o'
progressivamente os ditos tubos na direçid dos seus comprimentos, se uma e...1
.ção de borboto para deslocar, fluidos através dos ditos tubos, sob a forma /
de respectivos jórro's ou correntes, e 'no sentido de, em seguida, dissocklA0
los consecutivamente dos aludidos tubos,

tal dissociação de cada(
Um dos ditos' cseios coapressoi; eO, relatitamente aos tubos et questão, ocorri
' a um intervalo de tempo constante após a dissociii'Cao do meio compressor Ititi
seado que

diatamento• precedente, e antes da disáciaçao do meio compreSsor imediata-/
mente-precosiontsi. e antas da dissociação do meiocompressor imediatamente /
subsequente, processo Isse, Compreendem::
fase- poce ,-40.0•de: . reunir 1contImummat=o4Trds dos dois tubos, ddeode,a-formarom.uma corrente re.
sultantas-e-scrascontar á Um dos ditoS jarroS um fluido Inertera'.fiWt10
m ar . ut a-correntvrecultante'seementada.,caracteríszdo cv.procerSo-belo-fa;:eb,

-

•

• 4

4

z.
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42 nrça.faira

t

,,.,. • k '' : .'''i -ST
, 44$ 4) 1.;-,'
!egItly,er ? •
49 quo . ? Ç.4 . 19,. idwecommt.14,10 . "dy yoorr,pliuMo Incei
s,o,
adicionammto
a.,ap6
Nertwoor oçorreme fi,, lAtarvalcae terispo,conept
voljeapAmediatamanta;yreeedentede.fluido,inetrte, .antes de adicionamea
O dite /
ente subse q uente de. fluídoinerte. sendo ltiva .
to.do , valune
- .. Usediatam
o
conetante,
entre
adicionanentos
sucessivos
éàs
volumes
/
Intervalo de tem p
de fluidO. inerte, 4, um mdlti plo integral do aludido intervalo de tempo cone
Ji-t

't. ..

41

tante entre as sucessivas dissociaçOes dos aludidos meios compressivos
relu
¥ ,15Wament e aos ditos tubos .

slo

vjí'sç:

...., r- .

,••

Reivindica.se a prioridade do correspondente p edido deposita.
445.42o.
nos astssos Unidas da. America JM 5 de abril de. 1965 sob n a
, Ponto n a 1 do total de 10 pontos apresentados.
%.

t

•

Janeiro de 1971 .

.•,.

' Tramo n10 ( 178.5 10- de 6 de abr.tt de 1966 ,0 '• • ,•;
,•
110 4i/treme ,' .01SCA00 MIME IRON •Ce• SPANY„jex,
Pr2Valetio.de'l.nven;So: APARELHO E PROCESSO PAR.v. ant.nACM AUTOMATIMZ

neivindice4'e3.'
, 1 - APar e40 pa ra soldagem,automat:d ca, .:-...aptra,.tcy, pm;',
coMpreender um cabeçote de arco eletrico provendo a deposição de um / .
:'.1
Meta l fundente de soldagem em uma junçEo a ser soldada, um.element2i
portador para mover o dito cabeçote ao longo de uma junção ao acçÁ;
metal fundente ou solda depositado na mesna,.um elonatto motor para /
acionar o dito portador, uma celula foteeletrioa posiclonaCa para to..
caber a e aer ativada por uma luz emitida com uma dada intensidade 4,
rante a . soldagem de una junção, e um circuito.eltrico da Cite caulal
...4
para o dito motor para ligar o mesmo ao recsber a cálula a dita 1U2 41"
%MI

'

com ama dada intensidade e para o cartar ao atingir a luz 5.ncidindo A
..1
cewaeossa. 4.ela em dado nível reduzido dc• intensidade.p

f2

2t1140 NP 166,224 de 19 de janeiro de 1965./
UlequareAtes FARDENFABRISEN BAYER AKTIENGESELLSCUFT./MEV UBLICA FEDE -r.

A requerente reivindica a prioridade do correspognuente
41n aupesitado na RepartiçSo de Patentes as Estadas Unidos Ca Amád:
la‘c, mob me hil6.5u./
r rlea ';ms a de aha,u

I.
•ptiviUcim dm invenção; PROCESSO PARA A SJSPENSTIO DETRITO/14M DE /

,,t0;11u íl t L Go [0A1 GO 14 1,uilu0a apte.',IântCCOt./

ISCBSTINCIA8 SUIDAS OU DE SUAS MISTURAS DÃO BOMBEáVEIS COM Lfoirow-

peivindicacSes./
1 - troCC590 para 9 suspensão e trituração de substãneias
SOlidas ou de suas misturas não bombeáveis com liquidas , caracter!. zado pelo fato das memnas serem suspendidas continuamente numa si; apa
ração de trabalhoi aduzindo-se dentro de um recipiente apropriado, a
uma camada movimentada de corpos moedores saidos, arredondados, o /
)

diâmetro de cujas particulas fica entro os limites-de 0,3 aU 10 mm
•
são aduzidas, por um PCnto, sob pressão, sabstânclas sOlidaa secas e,
' por outre ponto apropriado, ao mesmo tempo, a quantidade de meio de /
'dispersão eventualmente sob pressão, necessária para una suspenSUO /
substância salda seca e/ou o /
'das substâncias sOlidas, sendo que a
meio dispersante adUzido podam cantar uma substâncias de atividade in
terfaciaN. ou então uma substância de atividade interfacial pode ser/
aduzida por um terceiro ponto, é pelo fato de que a dispersao de ma .
4 sopa .
terial de moagem resultante no decurso da operação de moagem
ge ada continuamente aos corpos moedores, preferivelmente per uma panol
ra, mus ponto oitis possível distante da entrada de sUbstâncins
lida./
depolitante reivindica a prioridade do correspondente /
ipedido, depositado na Repartição de Patentes de Alemanha em 22 de ta.
'40eir o de 1964,, sob o na F hl 803 111/50 ca
Ponto AO 1 do total de 5 oontob 2present3dense/

173.2.66 Cs ZtallaVaibto do 155./
Biz~for ADIM COMMir1U2./U14./
4i•
n12alía0 do Imanto =ORM° WAnDADon

ItiaV

FIO?

OCO CHICUUJULMILI•

:

a stdiontrEltrag./

CrApalUtvo retardasdor do tr&fer0„,pan rgaMal
o =grano da va0a3 f4rr0y1.4r.1.0a em sun pasuatein atraVes do iser
MO, e plal an1aur gata tigo reardadora, prOpOrelonal ao_peso do
.e
tette, COrentarltICD per. C.nallt.14. : uw . tr4ho de trá.fegel.5)arg.su
partap.jnO cdatno ema roda de Cla . aade ÇAVO Y4E1R.W 0 Peg :R ? :etr2, £21

,ta C0 42.1 ,-Pa da 711".,
1710fil2gANIIIIINS PM 04MA1?
G=caliept por ela auporvaao; lata g.de de meios de alav:uica
affl tráfego e em lace(
• 201WitentulJ 0PRIAU Inp_41/ tfina
.
,

•

•,, ••

114rça.feirtè 5
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.
.

• opostos dó mesmo, a

de suportí-10 cujos alavancas dó bone!
OS de fona Orotal, e adaptadas pare levantar e abaixar o tri .
Co
i

iho de teafego; um primeiro trilho rotardador , suportado pelos./
ditos meios de alavanca em, um lado do trilho de tráfego, cujo prl
'melro trilho retardador assume uma posição adjacente ao trilho _de
trefogo,'8 fim de estabelecer contato com um dos flancos ou ladog
da roda . do vagão ferroviário que possaasôbre o trilho de trífego
• e fazer com que . a dita. s4rie_de Meios , âealavanca-levante o'tri
lho de tráfego ' quando e' roda. do vagão tentar mover o referido trl
lko 'retardador; um segundo trilho retardador, suportado pela se rio do meios de alavanca no Outro lado do trilho de tríre go., cujo
- seÊundo trilho retardador assume cima 'pOsição 'adjacentí ao trilho)
de trafego, 4 fim de sofrer e estabelecer contato de e com um dos.
flancos-oulados da roda do vagãé "ferroviário, sendo os priMeirof

.•

(Seção III)

!I
*!

•

•janeiro _elo ;'1. 97, i -

r

em vinte wu poede dimpetitávos de transporte. (35.364
parei, levar o-soco "já tdrZlhado para ume Posição Units (33)
MO
frente do'eWieino,Aendn titioo sie° MYe''Éléé tornokddo.
" "820 , slí
tirio necaniseoa : que Pasmo part .; do dit.° ap arelko,"seddo qtme'e dite
posição limite e definida por ccc elemento de parada que devédser
cládo quando, por qualquer razão, O seco não e removido, de modo que
!4.

7)

O saco .seguinte, que se move per,

R

frente, realiza

expulsão do e,

•
4

inutilizado.
•
,
A requerante reivindica , noz. termos do art. 21 do C.P.I.
prioridade. dos pedidos de pa1,:antee dopositsdon na Sulca aoh n as..., t
Â.U21/65 em 22'2-.65 e no 16.03 em 20.11.65,/
PontO, n5 1 do total de lá pontos

' e segundo trilhos retoódadoies -sepazados por uma distância menOrf
do cltie a larjUra ou espessura de uma roda da vagão, .quando não e!'
• tiverem sendo escachados ou separados por uma tal rode, mo sentido de pivotar a dita s4. ie de meios de alavanca independentei, p1
ca leVantai o ttlho de t' l.. £éeo por oe 'siie da pass'ageMi ' sôbre 'o
7trio, da dita roda de . yação ferrovi4à.o . , dentrie. do âmbito'd.o'
dispositivo em Questão.
, Ponto no 1 do totai de Li pontos OpresentadoS.#
•

oo 15

o.
11?

CI

a

TtRmn No 177.230 . de 4.7 lie fevereiro de 1966.f,
• Requerente .' CENTRA ANSTALT, VAUJZ LIECdOENSTEIN,iLIECHTEKNOUNS
• , r1vilegio de InVançIet ¡AURA AUTOSÁTICA NUA A P110111ÇXO CONTROLA.
•
r.r SA COS PLIsTicOs;/'

, de março de 1966
Ui:Foranto: LOIS POLUSORIMI, ALFREDO SARAU FILHO e .TOSE RIAON' p S.PAULO
PrivAl&gio.de Invenção •PER.niV44EROO OW 'RESAt MINIAOURA.PARA 3630 DE 81

Main& automática para à produção controlada de secou plásticos, a portiade uea fala continua fubular f cáracterizadó
pelo fato do;cOnpreenders

•
1 r APERFEIÇOAMEROO ER MESAS mituvralu PARA iNlo pe BILRAR, /
caracterttadO, em estenclO, pi.lo . fat.o do fundo iiemesme, para . ondo caem

,ff.;pw,

f

iflAR . AEIVINDIC401/4

. um írimtiro grupo da •peças ( 9-10 .-11.12-13 ) adequadas
. para ter, pelo menos, movimento de sincronismo dO . equipananto, sendo
çue os sacos torminidea-sãolfornediãoS ao mesmO," • paro transformar/.
u dito movimento-4M um vevimehto -latereltente mas ainda sincronizado/
' . um segundo' grUPo:de íeça2 (14 :1-17, com Um movimente/
intermitente ainc1:anfzià ' de
adeqibido-Par. condo .
. .
▪
ou cada ticlo;'eme seco de feixe tubular, cujo comoriáento
.
corres pondente ao do aaco . 0 ser manufaturado.
um-terceiro'grepe , tie peç"as(1819) tendo tombam ui'dm.
vimento intarMitente sincroniloáo e'edpatadO pere' . efetuar em corte f
..cruzedo da faixa tubular na áfáa dO se¡iindO'grupu ' Ocia realizaçlo /
.
.
f
▪oncomiténte,.se dese&s.do„ 4a.11tpressão;de letras ou de numeres (14
:
raLma pleitlea;
,
•
,•
• - um quarto grdío de peças '(3-23'; 24-.24!) tombem-coa/
movimento sincronizado infóralterfe, para soldar termicamente o fun.
'do do saco para.fronaportá-lo, ao mcemo tempo eru que se evite a de ".
7:ermação do:Ap erte soldada termicom's:te, ainda eom a porte , aquecida •
R para
dito.,Porfa.(11,..12)artes,.tuo.6 caro selo fornecido,- •
•

_

totee.prceenientet do- plano suPerior, de 14o, da mesa, se-constituir de u.
'Ma Ou maischaPas sabstancialnento plana* e inclinadas, ou substancieínen./
te encurvado* (abou/odeio), lisae, e v entualoOhta-iavomane •s 'triadas Ou,mala
..ou monos vincadas, -funde kisd di TorMáto 'geral sensivelmente. troncânico om.
alnalvolnante aba'ulacW, (eaneavo; t,íató no sentido longitudinal como no sen.
tido.tranaverial, com convorjencía ou'queda pare 0 blies.). da oalde dae,boloa.
boc4_6ase, situado no centro ou Oarqualquer local adéquodo doTmentionado
I •
rondo ti:lite:rio, de sorte que ditas bolas, provenientes do plano . superior,. /
da jogo, da mesa, caindo sObra .11 1sr , Alnd.'uni tu plifrifacetado rolam nata./
r eilt.e. Parra Oito bocal de salda, Sispeneando condutos e canais..
. Ponto ne 1 do total de á'pentos-aPreeentados.

•

-r"
''' '21•
" F`,..,.:L_____...... ...1,
„ ' ..........
•
i

...-X

1.

- —I . 1,

.\

,

1

7

•

' URU° X*170.357 d41 31 dá Junho de 19613.,
Gequateaten AMSTED EICESTRIES INCORPORATEDdeejoaa9MX
. ENTRavaCC
PriutÃO.0 dd Invenção! ARRANJO PARA O elaiAL DE
11,0 r
-.
. .
.

v:.,5

.eda riaTM-eamajum par de reforços opostos se estendendo axialuall
um embolo montado de modo deslizÉvel na dita abertura de tecebizetaG/

mb•ess cyn

•

'C l •
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Arranjo para canal de entraae de eoldez de fundição/ .

-e.
para Interrcuper a cocunicação do canal de entrada entre uma fonte /

44

(Tem, ;tal fundido e Cverzaz cavlaades do molde com extremidadea abeE
tas ';ormaaas dentro de um conjunto de cola, e taMbem para interrom..g'
4er a couunicação entroeatas diversaa cavIdades do moldo, paeartn .:.'
(aàeÃaa por compreender uma peça adaptadora para' o tubo de vazã? 11 . i
çgada ao conjunto do molda, um azsento (a superffcie superior de em /.

de embeba, dito embalo tendo fendas aposte: formadas no mesmo e eagaa
jando dito reforços formados na dita abertura de recebimento de em
e
/
bolo , um membro de mola portador de corrente engaj ando dito mbola
para forçar normalmente dito embolo para fora do dito alojamento tta
melo no dito embolo engajável com dita seção de alojamento dianteira/
..4
para limitar o movImento para fora do dito embolo, dita tira de co)
tato incluindo uma parta de contato de mola engajando uma extremidade
1
do dito membro de mola portador de corrente para prover um contato /

_

rec(.sco)
11

formado ha referida peça adaptadora que pode ser lado

a 1

um a, uto de vazão que couunica com a citada 'jante de natal fundido •
alamos condutos de ramificação feitos na mueelonada peça adaptado
ra ainalizaado cada qual numa das extreuidadea em um oriffcao do ene

W

trala comam formado no centro do referido aczento o finallzando nas/
-a
outras extremidades correapondentez em oriflelos de descarea capara.
eirkeloa, e meioa para cortar ou Interromper o fluxo de metal fundido da
içfoete.par a as cavidades, incluindo os matos de interrupção do fluxo/
um) peça corrediça interposta para trabalhar entre a: extremidadez /
ti abertas das mencionadau cavidades e Ga orlaclos Ca azoara& dos coo
t '
.
'.!tlutos de ramificação./

elarico com a mesma, a um meio na outra extremadade do dito membro /
de mola para prover uma ligação eletrica com e impada.

- A requerente reivindica os favores da Convenção Internacional, visto a presente invenção teP,sido depositada na Repartição /
Oficial de Patentes dos Eetados Unidos da Analrica do Norte, sob e no.
•
31 3. 06 1 em 1 do outubro da 1963./
Ponto n o 1 dg total de 8 pontos apresantadoa./

!tonto n a 1 ao total de b pontos apresentados./

TERMO No 198.718 'de 30 de aoril de 1960
Requerente: CRISTALER1A AMERICANA LTDA;- $IO PAULO
Modelo- Industrial "ORIGINAL E NOVO MODELO DE COPO PARA EMBALAGEM"
REIVINDIÇACOSa

:TÉDIO N 9 162.347 de 2 de setembro de 1964./
Requerentes GEMEM ELECTRIC COMPANY./E.U.A./
JUPoRXR:s um LAMPADA PARA /
Privileg i e de Invenção: APERFEIÇOAMINIO EM
" LÂMPADA DE DESCARGA ELÉTRICA,/
Reivindicaçbeaa

1 ..rts aperfeiçoamento em suportes de lâmpadas pare iam[vades de dasearge eletrica, caracterizado pur compreender um alojamen
to dividido formado de ume seção de alojamento dianteira e trazeira f
de material isolante moldado, cada uma das dites seções de alojamento
tendo u
' tendo uma parede vertical, dita seção de alojamento dianteira
da
dita
sacão
de
alojamen
d4ntro
ma projeç ã o de refOrae se estendendo
' to dianteira tendo ama projeção de refõrço se estendendo dentro da di

ta seção de alojamento trazeira,, ama tira de contato resiliente aloncada disposta em relação beirada a beirada ao longo de parede verti cal da dita seção de alojamento trazeaaa. dita projeção no dito aloja
e
' alento dianteiro tendo uma superfleie guia para travar dita tira de cm
tato resiriente na dita seção de alojamento traseira, um meio pare /
ligação de uma extremidade da dita tira de contato resiliente com um/ { terminal de fio, ditas seções de alojulento dianteira e traleira tendo erige, abertura de recebÉmento de õmbolo formada nas mesmas, dita /
abertura em pelo menos una das dtas seções de alojamento tendo, for.

1 - Original e novo modelo de copo para embalava, ao tipo paria
4
acondiconar produtos alimentrcios, geleias, fruta* em calda e sinalara:Ia
4
carac-,s e lzado por compreender o copo propriamente dito em formato leveza'
te tronco-cÉnico invertido, com a sua borda liaelramente voltada para CO.
r!, dito copo sendo dotado de uma larga falia inferlor, que abrange cale
ou menos um quarto da sue altura total, dita faixa sendo formada por lop
tas selincias ou reentrõ' nclas adjacentes longitudinais, cada qual tendoo formato ora 'ogivt invertida, sendo que, os espaços inferiores triangular
res deixa dos pelas referidas saliÉnelas, são lanudos por doia planoe kt
clinadds e simétricos; tudo substancialmente como descrito e iluatredo:.‘
rios desenhos anexos.
Unico pontoapresentade
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156.172 ue 17 de janeiro de 1964.
TÊRMO d o
Poquerentet GENERAL ELECTRIC COMPANk. - U.S.A. .
4 „
PrivilegiO de InveaelZ0: " APERFEIÇOAMENTO gm FERRO 1)? PAsPial POUPA

monto, é girado e força o reforlds,,, contraforto no direção da referida
Pae

<

extremidade da sapata contra a fOrça do diSpositivo,elístico que, quan2
dó retorna por ter

6 freio

kNuALm.

sido salto, faz com que a referida parte roa

Oleada seja girada por meio de referida conexa() de lingueta • oatraca.
R.Ervnuickçass

Reivindico a prioridade do correspondente pedido depositada.

1.- ao aperfeiçoaMento em ferro de passar roupa de aspersa° ~imite
rcaracterizado por compreender uma soleira aquecida elZptricamente, um remesma e meio de aspersão montado/
' servatório de 4gua montado ad:acente
•
de
passar
roupa a vap6r , 0 meio de aspe./
/
to suporte de alça de ferro
Uma
bomba de diafragma opere.vel manuSendo associado operativamente 00m -

as

Re

de

1961,

partlçí0 de Patentes dos Estados Unidos da amdrica,
sob

em

20 da março

o n O 96.788.

'^nte ' n o 1 do Ur., de Epontos apresentidot

almente caracterizado que a bomba de diafragma está montada dentro da, /
parte de alça do fará dp passar roupa e tem sua abertura ligada ao meio
de.aspersão.
›ivindica a prioridade ' da presente invenção por ter sido dela
sitada na Repartição de Patentes . dos Estados nidos da America . Szete,
aa 22 de março de 1963, soti o nUmero.20.217.
Ponto n o 1 dO total de 4 p ontos apresentacos,.

TEtinv Nt 198.602 de a5 de abril de 196f
Requerente: CRISTALER1A AMERICANA

Mmalo Industrial

LTDA

EXO PAUL('

"ORIGINAL DECORACID Em COPOf
REIVI1D1CAGOE,5

) -

Original decoração em copos, para eAbalal produtos allmenti

cios, que se apresenta ew formato levemente tronco-cônico invertido, com
ou sem bordas reviradas para fora careetarizadu poi conter uma decoraçad
formada por uma série de reentráncias ou salientirs alongadas adjacentes.
e dispostas no sentido iongitudinai, reentráncia- 'ta no formato devas.
treitas tlhas alongadas, com extremidades inferiores e sbperiores suave;
mente afiladas, divididas, longitudinalmente, em dors plenos incllnadós,";
o Conjunto formando grupos escanolados, sendo a fOlna maior de altura cot
respóndente, aprw*Umadamente, a dele terços da altura total do copt e a
menor, correspondente, a um quarto co altura do mesmo; tudo substancial
mente como descrito e ilustradonos desenhos anexos
Unido ponto apresentado,
ERMO SQ 137.121 te 14 de março die.1962
*quarenta: THE NOM CORPORATION - E.U.A.
' • oTUSTADOR !AUTOMÁTICO
de ineencit e

REIVINDICACUS.
.
truçio

Os ajustador•automi;ti co do freio .,
0

,re

Ulk

Traia- de, cone-

*rd geral sisetrice axialmenle, incluindo.oapataa de freios,

e' xtremidad e, o tendo ambba os dispositivos de
da
ancoragem.e de acionamento providos ent-i - cada par de extremidadet

. ralação dó extremidad e

ft

ibe.:a de ia peça rosqueada a*enata é definida pelo apoio dela com
parafusada cm una peça adjacente, e fixa de ancoragen o que pode ser girada parítjustagem do freio ao; e dispositivo Se propulsão pelo fatodo propulsão inclui uni contraforte extAindo e u. o r af ar /da dispoaiti vo
dendo , aa geralmente por uma corda da sapata a conectada e um cotovelo contado 'de modo &poder girar em uma ancora fls rue stigajd a outra ex
11

trontiâada.da sapata e . que, quando h outra referia extretiidade da sapadesenojado da referida ncora polo referido diapositivo do melou
te

. P•

•
N.\
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•

TOM No 175.234 de Ze de novembro de 1905'.,

R4rideren te i FERNANDO SCarriDEll -Rio Grande do Sul,

L jpSASIVARICS
frivtlÁXio:de, Ióvencâo . "CONJUNTO HIGIENICO , APIJCÁ VE

42IVI71DICAOr.
-1- Conjunto higiénico, no_aca el . ,,...,:eanitetrios caracterizado ;ele
0 na p,¡rtge,
(ao de ser constituído por uma . caixo e-(butvlo ou o".
aloje
umestéjo
provido
de
resistência
elétrico
raro
aqued.imentp
lie
d'igua, dito eetéjo Pendo eervido pot um tubo de entrado de águo brc.;
vi.Jo do uma torneirs conjugado com um, dispositivo ge fechamento a eber
tura dos tontatoe elétricos do resistência e Dor um tubo de moldo de
rié'. un que termina articulado' ui parte infelor dO tamph de um vaso ha.
abertura doa contato,
ntério, ecndo qúe o dispositivo de fec"anmente
e:iétricoo da resieténcio é provido do umn tramela que impede referido
molda de agua frio e condo ainda que O ee
f(chamento, paia permitir
ague
é
provido de uma saída adicionai em tubo
.
t
o
de
+o
de'aquecimen
ti
is borracha com ponteira provido de tornni.rt . 6 cue fiCa-aloada no th
uso"
• LPrior• do caixa quando ford,
Ponto -a€ 1 do total de 2 pontoe upreaca,aave

A. 1011 .'
rezpon2c &mudanças na carge, e craolox pare dirigir •- ata
.

(Seção -1.11)

9 ,.
g
carga do fluido do citado orgio de Pooleadedte dia iltm gre iva• pena *.'
mencionado conduto de fulde de baixa relistinolj eaecatee g uio nom/
a, fluído • energizadO pelo citado (indo de p onotimpato de teixo reide
cie; e5 para dirigir edescargo de fluldd . .do dito orei* de tammalawato 1
de alto Volume pari o citado conduto de dublo dg aite4 emitietidoia, egg
quanta dito motor e flaído e energizado .'conjuntanente nolo, referidos 1
Org ioS
'
de o p absamento de baixo volume e to alto Volumeç e para desviar
- a descargo de fluído de lesos os • Orgioe de p oos p eamento pare rp referldi
reservatOriobOt moio dos co2dut° n de baixa resastinoig... em resposta
Uma condic&o de ausencia do trago sentida 0$1.0 dite dispositivo oentli
dop di traço.
,
requerente reivindica a p rioridade do correspondente pedido 0.,
positado na RepartiOid de Patente dom dStadOf 'Unidos ao Amarias em
de dezembro de 1964,..sob n o 416555
oonto ' n o 1 do total de 6 pontos tpresentadoa
'

TERMO do 17342% . de t cie setembro de L965
è Requerente: PORTADTO LTDA. . WH) COLO
.Priva g gia da Invengio

AMUO%

a

OESRRBInDOIr

aI7INÀCACCES

"NOVO REBITADOR . 6 ORSREIBITADOR' caracterizado 'por uma PINO
male g vel im duplo.!, ondc que no Léidc. Ja toee • getix. atarraxo,
dois Parafusos Paralelos ao iam, central, da

p eça, am doo O atar ndos p o
io •
Uma ponto mais tina, ,luo 'Ode penetrar em lbert y ;á coaxial existente RA
Oodto:de outro braço oposto à bala, p ara-empurrar e ' reOltk e, na ponta rt
:(pltadora do outro Pararas° é p ontiaguoa e p aosit, o1 dO encostar - Ge no eu

trefiSarede,maciça do outra Ponta dO diudlno p reço oposto a ba g ep . not ter- —
, jelinali motivados (ou coai outros feitlosk de ambos os parafusos, pode SM'
flatmo N o 175-535 de 7 de dezembro de 1965
EequerentevALLI S -C HALMERS ' MANUFACTURING COMPANY

Privilerio'de Invencid: "SISTEMA HIDRÁULICO RLEVAnfla R TRANSPOtthm
DE PÊS0'
. urvirnirc.Açoas
1- Um- sistema nicir g ulieo destinado a controlar um : motor a fluido'
pesa transferir per:o de um imPleMento pers un trator associado, atra.
• vesrle um engate que inélui um dispositivo sentidor de traço para-séa-.
tir a carga . de tragio . docitado implemento, dito sistema coopreandeddo um reservatOrio, um OrgZo et, bombeatm.to de baixo volunee 1,e-Orgio
Á. entrn'
de bombeamento de alto volumellabos conect4doe, em seus ls4
de, .'com o referid .o reservatOrio; passagena Primárias de fluido tende .,
una entrada conectada ao lado de descure& do dito Org g o de bombeamens.
• de baixo volume e passagens seCund:rias de fluído tendo una entrado:cor
nectada ao lado de deScorga do dito O 'rgio de bonbeamedto de. alto vollMe; caracterizado pelo frite, de incitar Orgios de cotrOle ri@flutdo,1:
perativamente assOciador com-as referidai paszagensprizi g rUi tsectr¡ arlas'e~con o dito motor -a fluido; ;Para energi g ar o Ultimo estetiV-a '• •
mente . -pelo.referido-Ors;o.de bOabe 'amento:de biiicovolume,. independedtomente . dwAito-Orgio. dc,bombeanento de alto Volumar-para energiiir
to motoro. fluidoç;-palo cltmdemOrglo-de-bombeamento-ds-baixo yoluMe ,o 7
pelo ditoÁrgiio,do,bombeamando.de altosvoldne cOftjuntanente/ ditas par
sagens•socundgrirse-incluindo,ins.tonduto.de .ildlao,debilion,.:ÁSateeels'
o un-condoto....do , fluído,do , iLbe,r weist;M h O e' emet. ade9 -0e,e"'o'edt"-co`Pereloalse-,"Pale44.-4e.deacarga.dp,fluido eom . a.nanolanade reter.
•

vatOrto"..i"to2 tegió,de contr;Iwtet tioldlo,incLutndia,ne.tegtstgtt;t;T:'
,

,

;aplicada: Apropriada-criava 'para facultar o movimente de aperto
• 'onto O 1 do total de G p ontos apresentados'
t.•.•

A

H
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223211P'''1•R4., fi'nk r47“ ,•-:491 : ‘ 94 . 1'1. 03*.. ;40~0 , de 1 9 65 , -11

• ./

.
Begleretter'1001
h
A
DEC0RAE'db"SEft0,VE-ÀEMELáANEá4r,
'PA
'
APA
'
effi
h5ridiiegliO' 44 (AVÀNV ey:
- '
,•
,
• ietUnn144-C135,) •
,
. -11„paielhe para ' decorar Cenfeitos e semelhantes, atraves da depo
. ,
Jurio de um material espesso
. fluente em uma sucesso de unidades de pasria,
bolos
ou
outros
artigos
de confeitaria, no sendo de ~orá _loa
¡ala
enchie-los, caracterizado por compreender uma bomba para bombear orna.
¡orlai ao longo de uma mangueira formada por um fino tubo envolvido , por 1
loa baio° de arame flexível ate um dispositiivo,de descarga fluíre] e
.s

J'ahéTto 'être` . 1971. "4'r-

'

,

4413 ht,

X :',•,

4

!. 4

.1,,

7

;

(Seção

jesobstruido na extremidade de salda da mangueira, o dispositivo de des.
larga 'sendo arranjado de modo a ser manipulado em movimento eóbre ama
'41cosBlio de unidades e controla: : o fluxo do material deixando o mesmo.
aeivindiea a prioridade do correspondentmedido, depositado na
Separtiçâo de Patentes _dos, Estados Unidos da America do pe:/ ;ts, em 1. de

poli-esteres e poii4tsras i . abo,/ •pelb , menosj 1 .15.01: e nes:~ III ale
• r.
gÁdar-alo3:de'potitiríóittitrIC044
de -2 o1 de poli-iso-eietiato ) p
(b) uma quantidade suficiente de solventellaGekTe4.~-0
•
,
,x!„
51‘ ,*
ttirdar
4
mistura
borrifavel e
ra
(o) um produtor de ligaçóes cruzadas selediónado dava OWS3
vates opaGmoros poli,futusionais tendO, apenas, os radinis intlyar41

41N

co o lidratiia.

aeivindic a a prioridade do eorraspliZjante pedid-o-t ' dípcilibMOUPArtlçao de Patentes dos Estados Unidos da *merina do /forte, ca f6
Doem te i91., sob 0 tnimero 1145 089,
Ponto n a 1 do total de 9 pontos apretontadod?'
r,--

e

peteMbro ae /964, sob o número 396 606
' Ponto n a 1 do total ao 1.9 pontos apresentado&
r

ao

i9

11,*

A

4

t2gga g% /644A3 ea 9 de novembro de 1964
dadcatautec aáRODO. COTOU -no Paolavmx,:et.ZA: PeEERIMP4WEET00J on p 4tietros A onfr014;
grutetml.
DE DECOAR00 í
CEIVIXEI040EE
gilnl~os Er OU EEI.ATIVOt * TIMO D2 D2SUR01, dalf
, Ukeitplen Imam tato do toapreendir corpo tubular prinoipal dotado efA,
rale zuna toniaddo por regiao rosqueada para adaptaçao do 0a04
to It ride COnal da distribuição de água interna a odifici0e, ssad0
doo cacada/ da rani itternameate ao Conjunto correeponde bloco m
gel ~MO ¡carniçã o de va4a0Zo Ou Ob turador i nf e rior? DasSivol
^ ai caimadWomutra o 115p0 de tubo central e vertioal gplidiírlD com
' carpo ~pal. da TélYnla, terminando tal tubo ainda ao Interior
:zelam cone, ~aludo tagibem de corgo para uma luva, coe trumie,
, entro 013 ggiagt opIrAn40 OS braças Walavanoa, ticands acima doa tad
'exo, esztanatia o tato uola que coptInUamente pressiona a luva otititt,
baixe, cauda oa dura peio tOpo inferior, através de raios, tira 1,
h pouPOlacmatral e Influi haste que superiormente atravessa cuoa:2
:921~D o sia~1102 fleXíVel e o bloce asivoi mencionado? rOskauaad
co cCalt pa on2tuttioo, alojada,' com folga, em cavidade corresp
&Cata drifdadaliD tapo do colorido bl000, apreventaudo..ss *Ato 0
da cavidade e a peça cilíndrica, gaXtraiÇU de Ye 449Z o. 'filnp a% i da total de 3 pontos awssontadog
A.

t.

y 11 0

dEall

142.938

de 13 de

setembro do 1962,

•1•4.

Requerente? TBE GOODYEAR TIRE &Enna =PM,
,Frivilácio dé ILIVODP:^' n egdegggo paa pona ou minemmaniwa
•.

%

tEIvINDICAffing

a. Processo para formar um recipiente para alaga?* •artprec,*
'os estágios sucessivos d
(1) revestir, por borrifamento, ama fôrma adodaada ia* ~Adi
tora de reaçâo liquide da poli-urotana Dorrifével,
3004T cada revestimento feito por Corri:Menta até Chá Clo
(2)
tique, essencialmente, isento de ineete. antes da aplioado ' do ravaNt&
cento seguintek
(3) aplicar, polo menos 1 e rais.o duro sufloionte de catior
revestimentos por borrifamento da citada mistura paro obtemato-Wruma
estrutura do espessura almejada,
.„
(4) ourar tóda a estrutura e,
(50 remover a tErma do roolpiente do líquidOe ~da d2Dadett
ta 4e rani° liquida de poli ,:uretana borriftvol, oaraOtevinda ou adutor
(a) um pre-poliMero formado pela roaqio de Una riblegirdà
que
contim
hidrogoinio reativo com um poiso Molacular dee pia ge
SOlimora
oosí 700 soloolon lado da nus, de 115419
• 13 144PIWAR1 00t

4.90.2e'401

,

.
n34.J t.

4

. •?,

..4,.4.: 3 (.4 4
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mio 8e 2.8$;662 dO g) de dataftmado 1966
.1,tagoirantes INDUSTRIE OS BRINQUEDOS CABOUCA LTD'. . SIO eme* '
144:to Incluí/trila "NOVO NODOLO Dr tORTS 88 HIN141Ulli
MIVI1(DICACCE4
". 1 . Novo moda° de forte em miniatura, Caracterizado por coltdraa
OCO nma placa ratangular de base em cuja ptrlferia 4 prevista uma cercada.

enuarants reivindica a prioridde do cori*aapondents pedido de.(
imitado na Repartição de Patentes da Allananba ele /, de Orneie 194r. •
sob ao 8 9631y III/Ia/2), a 3.
,
Ponto n a 1 do total de 4- pontos apresentados. a

de rélativa o altura, falta de sarrafo: com extremidades superiora. ponta
Egudos, cercadura este interrompida em um de sins lateral% formando ai
aço onde são colocadas portinitrias representativa, da podo, sendo ;ate.
espaço fechado ao alto'¡or uma (placa ignalRentede sarrafo. ponteceadUal
Siada esta ladeada por um par de guaritas;na 4raa interatda 'regrida placa
aft base 4 prevíst0 um rancho com uma tacada ' frontal e travarias de amarra.
para animais, 'ai tendo à stal fratte, Urna hasta de grande altUra Coe Mandei.
tS, e senda aplicadas Zk face interna dos Laterais da cercadura, nate*, 4,
es, com escadas deslocíveis; finalmente, W213409 laterais da iria, Latia
previsto un cooho com travessas de Marra, para anialag ii tido laitag
.talwente como desorito e ilustrado nos derOnhcm anexos.
ui:deo ponto apresentados.
rt

—
filp Ne L77.398 de 28 de reverei:ó de 1966.p
pagaaraateg ULDWIES JULIEN AuGROS./FRANgA.,
Arai:4144o da Invenção( TAMPA Dg 8RCURANÇA./
itaaatagarksimAI
. Tampe de segurança, caracterizada paio fato de mar P.

aonatitufdó PDr dois elemantos separívells um are roteado anatada ti.
'rramints dbra-o gargalo de um frasco e ume tampe $310201ft dite era
-Amado naciaabla a manobra de imobilizar o aro Fe poda gitia . livri .s
110

mete abre o gargalo./

ru ral
¡Nom

Reivindico-si a prioridade do pedido caremipaadaaba dopa.
citado às Bipartia° de Patentes da roliça, em 1 de gamo de 2.961.

sob as T.474., •

•

Ponto ao I, do total df $.montoa apiefaitadoi.,

gg.

UNI fiel

CÉRIO N o -178.332 de 31 de março de 1966
keqterente: SISKRRS aglIENGESCLISCan -samsafga,.
Pri114t1O de Invenagol unirem DO LIGAÇA0 2AM law-tt&Q0B3 OMS
nõmuricP40 ARTICULAR/0TE PAR& £83151148E1
tra,EnSoicAs com CAMPOS Da aaot!iamitE39
ag/VIRPICA00.
. 1- gsquema de ligi.çâo para instaleg ges da telecomunicado. parei.'
oulamonté para instelaçOes te/COM:das, equipadas coa cospem da acto"
*envi o, attsvs-dos quais assincntes e linhas ctnr comunicado do chega" .
te latida o eventualmente orientadas em &Me g O, contido podam gai cgg
acetados entre Si e um com o outro atravás de Lartaiadat.de eldlLOtra.
cess;,rias . para cada ligação, para as quala , esti previstoirt de dam
Cipt, de . regitie diferentes, caracterizado gal.O ...fito.de cjis érdoa da ai
notpreviztos.para tipos de mine especiais e incluídoa qa afronto
dacLLgaç6ea acha-se ¡iodo:, ao campo de acoplamento coa nal plantei
da c
(saída :ou entrada) a modo de as&nlntsj e cem a Ma! •
gurf, dai.euas coftwiaeS• (entrada ou crida) é àodo dos áraãoé de munira
pretos , para o-tipo 'geral de 1,egi2f e, ainda, pelo -ratO de que. em
por '1E, regIme . espeeials, lig,naer diretas aio estabelocidasatravis
camt,.p de acoplamento por meto de mia ligaçÂo acoplada.'adintoneil,Antoa-eit c :,,mraração com as itTp ç g-?: aropledae asc001;riaa•para-11081m
ésel-do re~.

/PLIraciernew
t

n

Meng..--

• ..........n4411~~

anme.

'deo as. Lao.ou

de t 4 tB i 1966 '
Beguaraater C/CUM-MIM AMISNMILLSCRLPT PlaNIIWORIS Np Ne
atIaGra e c MIMOU

arme

":"1148te le LeveeEial 'Mamo 8 PROCESSO PE* OLIHREACIO afinam
•
.

-emsoo.dOmot

MBIVINDIcaC04

.Carítn.o-para poliaorit aÇão-alk- prsacadaaammlé , dialmaaaranamramagaa-pala datada Mapteender . We recipiente do rokagio. CIMO Ulla
!

silsvsimetar - s , tarsetari perastaisr-46 , alar- owientadm .rapadeák~

Têrçalfeira

DiÃRIP

'Irã" entrOle'1-g!3-4qL,,PPRI19 p4rNP.41%,"%u14~14.4kdiPa~tPda/
rapar lor a. á - sècção.sut,er dr cdx) et o irdsaitlente, • eontiloWd g Atta"Intrt

maloana sepçao 1.ge.
da Inferior com a cocção inferior
F , do dite recipientei
•
"
rior do dito recipiente dividindo a dita sanção inferior em duas sub-scaçOe!
dispostas verticalmente, uma tubulação na dita secção inferior com um temi
mal comunicando com a sub-secção mais elevada, disposta rtiea1lante a o
' outro terminal comuniCando cem a entrada inferior do fluido da dito permuta
dor de calor, meios na dita secçãb saperiar para alimentar 1uido ao ditai-,
recipiente, meios na dita secçãe inferior para retirar liqU1d0 do dito rani
piente e meios na dita (coação inferior para agitar , o liquida na al3Slaa%
Reivindica-mo Ai Prioridade do correspondente pedido ~sita.
- do na Repartição de Patentes dos ,Estadte Unjdos AA Am4rica4 .a note eu 1 de
• junho de 1965 sob n o 460.256.
Ponta na 1 do total, de 10 p ottii aPratentad99,

(Se0)3.111.)

Janeiro dé 1197i l49

plumenta quando o Orgão atuador414Oaládo-se,aotar : W. sumap0.~4 6 r404011:1;ao, e uma quantiánde fie batentasaMoVivere selétiVAdenté,,Aladg.tual,epapom
rando com pelo menos um dcddit -6i:elamentOs'acó plaáores , a0 nad Quandoo árAk
go átuador conduzindo o dito ou o res'pectWh;014Mén t o acoplador se achar
na Sua posição do'repauso, Cada dita vatente tendo uma posiçãO'neopal efetl
sua mo
-vit pare forçar o ou• cada eletento de acoplamento associada contra a
la para uma posição desacoplada com relação do dito órgão acionador, •e nono
pOsição: não efetiva para permitir que o Ou um elemento de acoplamento asairciado, seja movido sob a tensão da sua mola na dita direçãode aeOPIAmDritt;
Reivindica-se a prioridade do correspondentè pedido depoSiti
do na Repartiçãó de Patentes dos Estados Unidos d mórica em, 23 de reverià
ro de 1965 sob n 0 434.51'2,
1 do total de ^`, pontos apresentados.

4.rx

,

g

sa

133

34

4. de março de ' 1966(1
Requarantat VESTERN ELECTRIC COMPANY, INCORPORAM - E ara.
Pr2iV30,0 , de Invenção "DISPOSITIVO PARA A roamiçxo DE IMAGENS ~mo!'
Ta m Na In 521 de

,REIvINDICOCCRS

TRAMO No 177.311 de io de fevereiro de 19,
'Requerente: WESTINGHCOSE ELECTRIC CORPORATION z z'gjjapj
Privilkgio de Invencão: * *MÁQUINA DE VENDAS*
REIVINDICAM§

1 4 Uma máquina de vendas incluindo ui! Mimar , tra argua armadores para liberação de mercadorias operáveis . indivrealWanta!) um mecanismo
operador incluindo 'órgãos acionadores adaptados, dite cuça opert40 do /
dato mecanismo operador, para acionar cada &Ião gga4on in,tolajoento a
Partir de uma posição de e p auso do mesmo em uma dire4o de:atuaçãO para kl
beração de mercadorias • a se g uir retornando-0 para a dita Pos1940 40 rgo.
' co, o dito ór g ão acionador aitqando-se normalmente em clanção .de não etrAP-.
namento com ' respeito aos ditos Orgãos atuadoras de forma que a atuacãe~.
—Wr os Orgãõs atuadoreu e zeki
orgão acionador resulta não efetivo para acror
mecanismo acoplador para seletivamente acolitar os ditos órgãos atuadOWO
com o dito órgão acionador, caracterizado peto fato do mecanismo aro ri

compreender um número de elementos acopladbfes, montados cada•um em em ~Ai
ditos órgãos.atuadores.pára. m pverem - se CUM os mesmos e amoviveis em cfnitatO
de aco p lamento aam . o dito Orgao acionador„nolae tonsionando cada el/brept0/
eteOplador em_uma dire00 pe acoplameoto rasultando . na ditp.:,rop tato 014.14opm&

I *.• 151spuitivõ 6tico paria a procingào de imagens imiltiplas de um.:
av sagetõ, as quais são substancialmante isentas de sisorção a 40 Spbt.,
tatolálmento de , igual intensidade, caracterizado pólo- riu., de 23 2 .
matute bororriugolítoo:estetteu dispostos para a transmissãOn Ida ene, eixa.,
. dirá ir . sendo a's•otioxitsoos dos aristals fixadas entra
411 irradiaçU em 'Am a
na e outro, de, *insira qui cada feixe de irradiação transmitida *traves .
dos Cristais soja defletido por caga um dos ditos cristais atrA Yes de uma'

plaJalida414 téajoúr
Itei*a - ea prioridade,do correspondente pedido depositado na
Raparti003it Patentee:COs Estaaos,Utidos da America. em 8 de marco d4
1965 too'.-0-437.11e:''
Pionto no 1.
Vás1
/.1-:;ontos apresentados.
.

.-

P4f.

FIG.
5

;4 Is
P2
A.:
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• • fiO ir,ena.-I feifo
•
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L

ENNIO'ff i n75M7 dó ei de doseibro de 1 .9k5 •
aquereille:S'MNDARD ELROTRICA S.A.-Guankbara_
71v114.1. de invenção: "?ACILIDADE2 VARA RECEPÇÃO DE FULSA0E3 DE DI2
CAOEN DE SINAIS DE CÓDIGO DE DISCCIPM TOR CR!
IS ?OR(ADOS POR UM SINAL DE CRAVE DF, CWRENTI
1ONTINUA E UNA COMNINAÇÃO DE SINAIS 03 FREOU?
CIAS DE VOZ IMUNES A V07"

CERMO

510

Requerente.

19oo

v•SU.EÇIs

.r.:ER0443ES" KA gYR

•

Privilesào da Invenção . 'PROCESSO DE pqiNTROLE DA CONSISTUCIA DE POLPA CEGN

LOSICA EM INSTALgOES DE BRANQUEAMENTO"
REIVINDICACOE;

/ Processo de contróle de consistOncia de . polpa cinalOsicaf

REIVINDICACW
.- Facilidade receptora de pulsações de dincagum para ninais u.
ódigo da dis-aoiem :or chave caracterizado néste por compreender; uma
rimeira eetação de assinante que Proporciona uma fonte de sinais
Luindo Sinais de ocrreate contínua e sinais de frequência de voz imu
C5 à voz; ama segunda estação de assinante que proporciona uma fonte
• etnaia de frequéneleue de voz imerso, na voai , uma grade buacadorade
agistrador; um receptor: tia receptor de frequência de . vozi maioa . aooladore's do dito prCeleiro receptor Para • dita grade buscadors de ri1.5ti'adói;'o dito primeiro receptor respondendo aos ditos sinais dech,
' e 'para permitir e Ligação ao receptor de frequência de v .i.,a com a di• grabe tuacadorei 00 registrador, e meios que incluem usa unidade eiiniciadora-dv ontem° respondedora aos sinal. de frequências de vos
wahab à Voz ca dite segunda estação dó assinante através da grade bus
vd- ,., diregistram para oe ' receptor de frequenaias de vos imune . 1

1
de roverepo,

177.26c, ..116

em instalações de oranaueamento, em tórres de o peração continua ligadas na
seriw„ tare tOtençáo de Ima mudança deseJada de consistaticia de polpa, •m/
conexão cdm sua transferencia de uma t,irro precedente para una tarro subse.
juente, zaracterizaco poraue a. polpa branqueada na tOrra precedente é Mut
da ou concentrada soo contr;le co Ur

flUXOT ..t ” n

•n ewr i d n no deito do transe*

tórre suoseodente
rencla 2a oolpa para
Reivindica-se orroridade do correspondente pedido decanta•
do na Repartiçio de Patentes Is
2007/6' .

e

•

.

• 23

e,,equerent• reivindica a prioridade do correspondente pedido ao
51 Vedo ma Re particao . de Patenteei da Alemanha em 17 d.
de
.
n 64, sob 05 .c-23097.
!afite n o 1 do tota',,
wwueum

17 de fevereiro de 1965 sob n 4

ar cota. de u contos' apresentados,

'onta

11

SUÓ,14 . 4T

•

25
—27

29

JS

/5

/3
5\"/

-a
69

;UNO

N"

EREC m c 165.495 da 18 do dezeadre de 1964.,
equear qnte: BINLOF RUBDER OOMPÚ,Y ',,DMITED./lNuLirtznna.,

L47 . 735 d i ? 0 de nervo de 196

Requerente. 41311X CORPORATION - E.U.A.

riiilégio de 1avençáor PROCES3o PARA P ROPORCIONAR UMA FIBRA Tixrm

Privilágio de Invenção "FUNDIÇÃO DA AÇO' '

s:NTeick , 00APM dEVESTIMEETO CE COMPOSIW , ADESIVA, 6, PARA UNIR.

AXIVINDICAOgr

7Mo

Dm imitado de fundir aço, na produção do artigos do ao.
'tuidide, tais ouso i-das de aço fundido para vagões de estrada de ler.
.o, caa '. acterizado Pelas operações 'de: fusão de ama liga que oupromaide
2erca de 0,95% • 1,20%, em penei de carbono, descarregamento dro
ag* fundida em an colherão • adiciona:mento de coroa de 3,4

r.é a 1.7C n:-I , e .ilicie Dor 1.009-lba C453 kg ) d o 116a • ceeis
0,70 a 0,85 lbs,(0,217_k1- a 0085 kg) de aluainio por 1.009 liso
(117
:g.:

Lie aluninie, e deapejamento de dita lige em moldou quando •la_tmeSoU .

ilc.:.;ado a temperatura de cerca de 23400 • 2775 0 1' (1.5449C a 1.508n,
•
Convi:iate-4 Ia a prioridade do c'errespondente ponde
depesits
te •Ia'...artição de P atentes-da mipública da arrio, do 90 aw 27 Ori arar
ce 1962 ;,.ot • et, 1261/62
Nota N A-,1 do. tocai a..

iceivianiceci,e;4
da °roces:a-,

p ara

proporciono: ama fibra tértil sia .

s:-cecosi os, reveatinonta de sede comphslçór 3uosiva, caracterizada
gre

3,75 19d

IMPOSICfle n8 exiiduscrue a , 0ITA FIBRA 111:21.1..i

compreender a oassacem de fibra etrave:• de dma . mmuls10 OU disper.

Làci
wrra .cha e

ae am'csocianato naucareon.

dnIt.

re gina eiDokl. um látea

ao.

coloide"Protetor.,
'roque'rente reivindica

DOCU'te uctroUSiX.ad0 na

ombro de i963, -ioa

aG

a prloramicte

q° correnPmadata

iteparticão de , Petontec na tamanha em 20 da oa.
D .152a51d/39ida,

' Ponto oei 1 co total de 32 Pon e.06 apreaedtaulas./
,1>Ntr,OZ lip~ent110418,..,

r

O
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2

cação; de unhado, durante t ostanciecitcàrito ,da kitatks 4Vravls de um,
ma Instele0o receptora )tle Binais da anaqEts pOrmoWs40 AdMen 14e0ea,;
acopladas, e, de outro lado, ap6o o aetabeleciipento de 14000, p0/.,
meio de uma Unica ligação acoplAda Itravs dO,catepo do asoplefento. 4.
A requerente reitiddict 4,priorldade do-etterOPOSPI4P"MP
Postt t,dettaMtpam t iç ão do Patenteada #100e1224 ,co 0 du alori3 44a leef
sob-11 8 S-96314 VII4/21 a
ponta:ti:mico.

-

•

?IMMO R O 177.105 de 11 de fevereiro de 1966. •
Requerentet VIDROS CORNING RRAS1B S/A. • 310 PAULO.
- Privilégio de Invenção*" PRENSAGEM DE ARTIGOS DE MATERIAIS
•
TERMOPLÁSTICOS •
'
REInNDICACOES
•-Imhterial tereepliatioe
8mtri1ho para prensagem direto de um
!Mama prensa aum inclui uma peça de bade e una too de &abolo com $1.
*esperanto, por 4/48, sendo o aparilho oaraoteritatio por compreender:
~par do pietõise movidos per nítido e cilindre. • tiles associados, /
que eupersan
]

¥164 dee

eitadaa peças para que tenham movimento 0)litre-

timaçie e ttaetamento mútuo: um - pistão do citado par carregando o em.
ere; diepolitivee, manualmente ajustável., abre um doe citado@ pide/

,eões, para limitar seu Movimento numa direção e, por late Mode, comi
de ap roximação dai citadas Poças tLelussada pelo citado movimentei e dig
positivos para fornecer. seletivamente, fláido preeeurieado Ame
das oilindroe, para mover os citado. pistões.
Reivindica 4 prioridade do -correspondente pedido. ~deitado
na Repartição de Patentes-Ode Eetados Unido.. de &mirins da
15 de fevereiro de 1965, *n.o ninaero 432.5416
• J'

Norte. OND

•

Ponto. n e 1 do tOsal de 11 pontoe apreeentados.
16

3.57.7/424 de 2.9 dê erfrOtbdb agb
~datei 11.7. eitundroawoogyanoll
zorfaiD go

kozODA

à ted,n0s Dl I
de 1114011rIO WWWWATIOCXXS
1212=1.0
sinta
DE
saGIM-IggIo DE zeánlm rognda 02311/00t
411
DE 2nARS)enlia E Mn MIN Mega/CO
dto 2a_alIMIUDDS .

‘ Priviidgic,

Ef4) ÉDI1J

lag UalvoS

PM! XtRA nk

gridd
ELZIZIAMi
. aveneg-o~ dm eu relattftt a pus-cauda d0.0ceparts~
Cm aosVins TmanClso OUTTI4D1 ta sinalsk de televisa* ecilres I trono
unido alVavís da una via to U411142110 :a por afeito de vania/Zcs nossa;
UMA empulerite ccels.ntlIsda:
olel depreendendo o tina. 415-1:41 dg 2g a
pd?
sinais rolacionAadeoom ;
da me satTortatoa ~da em Pedeetulll ,
OOP de attliB Cd dna, e do: na 01.RA-1 encronite&dt dolorido poriOdico sor:
OthdO para a dralidDierad da refOilida tcoponente, caractariaaddi pelo taa
ta do sinaI de TV a caros tronai/ido atraWs da referida olo ficar intui
%MD a on retarda0Onto ,greaível e pela retd dd Irai do ainCedtzette;
et/crido sor se,paread da Wel dê TV &aras e„nia retedoN sond0 vez:
AIMMIWORD sinal de Ciontrele ptr copa-rata° dcto ficciarldia pcdraN. fr
el415. 0 d:6 qual 4 actrbláTa 0 World* retarde-MOI= Cm tenDos
, e
a woquorente relvIfidlea e Pritfldade do c cru opoente podido taã
.
NUMA gÁL 22 da aan g de 196r 5'10
thiíraft) (Ia Ile.part1010 da flumtee
CUOJ

ramo s 9 178.330 de j de março ac
Requerente:'SIEMEN S ARTIENGESELLSCRAFT Alemanha.
PriVilegie de invençãO: n EsQualA DE LIGAÇAO PARA INSTALAÇOES Dt TELEdg
MUNICAÇU PARTICULARMENTE PARIINSTALkOtS
•
LEFÔNICAS COM COMANDO CENTRAL.

da

REIVINDICAÇOES.
L- Esquema de 11gaço para instalação de teleComunidaç go, partia*
Lamente pare . instalaçóes celefóniças, equipado com campos d4,4e4p18Mot
'A) atreves aos quais podei eér coneetados entre ti assinantes e órsãor
ie manobra neceSser .loa Para cada 'llgaçáo, e ainda, coo instalaqóes ye,
:eptoras de sinais de seleçâO que são conjugadas temporária e indivtdm
slmente com os assinantes, caracterizado pelo fato de que as instala,:
çóes receptoras de sinais de seleção servem, ae maneire conhecida, " :UI,
cá para emitir sinais de seleçâo acumulados provisoriamente e/ou~n:
vert'idd's,.e :inda, pelo fato de que os orgias de manObra para recebe_
25 sinait seleção acham-se ligados ao campo . ae-âcoplamanto cola anui
Wie pare receber ainals de seleçàc e'modo das instalaçóes de manobra,
necessarias . para cada ligação, :om ..:aldas pax . emitir sinais 4fr MU!
,lâc e modo ..le.. essinantes, e,. rin.imente, peid fato me, que assinantes a
chars-se conectados com inpieçOe .. ae manobra necessárias para cada ti

do totol de e, pofitós ume-fitados.

5:"t1 erça-/ira á
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.
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198.685 de 29 de abril do 1968

•

.uszazeri

:

1 .floya criai:141i moPld de e0alagem da tipo que compreanoe

s

• c j' • '
ue•rdcipiente ou
copo, feito de preferencia êa. Vidro, tendo formato suba

#

1

4SICS).

198.6b1 4:

reterá() recipiente sor provida a pequena dist:nota da base interj.
a
Cr, do uma larga taiNa horizontal e diferenciada, extendida ate quase
estado da altura total, e de configuração idálmente tronco-cenica, poéem
do

com menor inClinação, de maneira a formar dois degraus horizontais extras
nos, O InteriOr sendo maior e saliente, enquanto que o superior é menor e

t

rientrante, dita faixa horízOn al e diferenciada apresentado um relevo coa
psto por Unia pluralidade de eanalatas retilfneas longitudinais, de pro

'

tándidade gradatiVateen ta crescente da extremidade interior para a sur:;..lor
a delimitadoras de sal-anelas orismeticas intermedierlas, de /aturas im

215 de abril de 19ee

Requerente: CRISTALRRIA AM3RICAá
MOdelo Industria

,ancialmente tronco-cento°, e podendo ter a °Urda livre superior lsi'
mente recurvadó'para tora, caracterizado pelo fato de a supertiele lataral

197'1

'

Afquereute: CRISTALER11 SMRRICAN/ÁTDI.- 3X0 PAULO .
•
40:410 Ihdustrial 'NOVO SOAIGáál MODUO OS lite3ÁlG1te
" O ( ; ( •
.

;

Janeirb:cle

(Seçào III?
_ -

510 rAUL,3

l ."NOVA ' DEcORAÇXO ' EM I COPOS PARA EMBALAGENS*.
REEupIcAdAs

1-

p

decoração em copos ara emoaLagena, 4o tipo que apriala
ta foi Mato levemente tronco-cOnico Invertido, com ou sem bordas
reviradea
caracterizada or conter uma decoração formaJa por Uma serie de

.

Nova

p
, p

reputr6e

p

cias Ou salienu ..au rismeticas-trlansularcs, dis ostas no
sentido longitg
dinal, calar:alas estas que atingem deste, a borda inferior atí 1
altura.

'

de trás quartos da altura total do o4o, e cujos laterais de uma dai
el14

c

p

encias ou reentrá:Irias são unidos aos orres ondentee laterais da
sai.an,
elas ou reentrámos imediata por trecho arqueado e infe Nr;
tiols subste

m,

-

cialnente como descrito e ilustrado nos desenhos anexos,

thIlc0 p

pOrk maiores ele a das referidas canaletas; tudo substancialmente 0,
X
mu 40dorlte e Ilustrado nos desenhoo anexos.

onto aprrsefitul^

Nice) pontoapreSentadO.

ramo tot 191.451 de Z4 de jUlho oe 1967

Requerente: AGOSTINO PARZIAN1

1110i0 Ne 118.304 de 30 de março do 3.966
&quarenta. =AM nen= 1.0. - SCIW
Priwillglo da invençao *COalaNT8 TRANSPORTAJOIts ARttaTLADO
lianrupleeçttg,

1 • Correntia t;Onsportadora articulada, equipada Jea 83.461 fátfi
dtra e munidos com cabeças bifurctorlo o cabeçal' rotas, tonterlui*1 Gi'leta
ole cineças ratai ato introduzidas nas cabeças bifurcadaa • 'iodai; entrati per mato de pine* de segurança, caracteritada pelo tato de que, em olhe
da* C4boVi$ entre ai ligadas eatío fixadas, na região dos pinos dó areiem
149:e5 SillenciaMarridondadas de acionamento,
!lealmente a depositante reivindica a prioridade dó coroesedtdrm
as pir41d6 dipmeitado na Repart100 do Patentes de ulca. em 2 de abril da

.

L465

rób At

SIO PAULO

Modele Industrial "NOVO MOD6,0:DE DOSADOR PARA PEllI15AS"
ISEIVINDICAÇOk

à - "NOVO MODeL0 DE DOSADOR PARA BEBIDAS", formado de uma esfera
e0M tuba para admissão do liquido a ser dosado, Comuns, caracterizado por
ter, Internamente, nó referida esfera, duas lemlnas aeparida8
tortatdo du
da C:Marat ligadas, a primeira c endo . dirétarante O
liquida da garrafa

re eb

e. transferindo-e) para a outra, ate alcançar O nivel Suportar dó disposi.

os

ttvo d ador.Pr4riamente dito, e, tambem,interno na Citada esfera,

Ponto na 1 do total do 4 pontos apresentados.

S

4.595/65

Ponto no 1

do totar. O. o pontoa apresentados.
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