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NO 656.594 - Cia. Ipiranga Colas
retora de Cambio e Tituios.
NO 657.159 - Linvaldo Bezerra
n
Linhares.
Divisão de Marcas
No 658.034 -- Shellmar Embalagens
N9 635.717 - Bemoreira Cia. Na Moderna S. A.
N9 562.664 - Renner Hermazin
De 4 de janeiro de 1971
N9 659.578 - Mobiliadora Rex IA..
S. A. Indústria de Tintas e Óleos. cional de Utilidades.
N Y 636.955 - Ecreito Consultoria mitada.
N9 562.215 - Armindc Fritsch.
Marcas indefeiicias
NO .659.885 - Representações HaN9 575.615 - Eucatex S. A. In- de Investimentos S. C. Ltda. N9 637.019 - Aeromlg Ltda. lw mar Ltda.
N9 648.816 - Alfa - Alfa - Ar- dústria e Comércio.
NO 660.122 - Eletrônica Val-Frota
telatos Eletrodomésticos Ltda. -- N 9 581.274 - Ernesto da Silva dústria, Comércio e , Importaçã.
Indústria e Comércio Ltda.
Aeronaves de Minas Gerais.
Classe 8 - Indeferido em face dos Carneiro.
N9 637.813 --- Interplan Turism
N9 584.345 - Engatrafadora de
Registros 263.525 e 287.068.
N9 660.683 - TV Glôbo Ltda.
S. A.
Álcool e Bebidas Ltda.
NO 660.685 - TV Glôbo Ltda.,
N9 657.650 - T L-Thadio Amaro
NO 660.686 - TV Glôbo
NO 638.021 -.. Feral Propaganda
Metalfrit Ltda.
NO 591.803
da Silva - 'Classe 42 - badalando
No 660.687 - TV Glôbo Ltda.
Soc. Marnito S. A. S.. A.
NO 597.920
de acôrdo com o art. 76 n 9 2 ao
NO 660.690 - TV Glóbo Ltda.
N9 638.063 - Metalúrgica Ibérica
No 600.327 - Indústria e ComérCPI.
NO 660.691 - TV Glôbo Ltda.
N9 661.783 - Avahy - Estofados cio de Artes Gráficas Colorplex Li- S. A.
No 660.692 - TV Glôbo Ltda.
N9 638.489 - Arnazontur Sete Ma
a. •- Classe 40 - Inde- mitada.
Avahy Ltd
NO 660.693 - TV Glfibo Ltda.
Editôra TV Sul Li- res S. A. Viagens e Turismo.
No 600.680
ferido em face do R. .317.737
N9 660.694 - TV Glôbo Ltda.
NO 638.784 - Ricardo Batalha
mitada.
No 664.759 - A Gaivota - An
NO 660.695 - TV Glôbo Ltda.
gelina Ginotti - Classe 40 - In- N O 603.782 - João Bruno Leo- Menescal.
NO 860.821 - Indústria e Comérnardo.
deferido em face do R,. 404.498.
NO 638.861 - Alain Jaccoud.
cio
: a, Material Elétrico Basquini
No 603.784 - João Bruno LeoN O 639.072 - Brunner & Co. Ltd
N9 666.956 - Vila Sabrina - Mo- nardo.
Ltda,
N O 639.623 - Hermes Macedo
biliadora Vila Sabrina Ltda. - N o 604.460 - Cia. Administradora
NO 660.953 - Amtron Aparelhos e
S. A. Importação e Comércio.
Classe 40 - Indeferido em face do e Agrícola Capella.
Máouinas Eletrônicas Indústrias LiNo
639.734
Standard
Eléctrica
mitada.
R. 271.283.
No 605 886 - Feria Administração S. A.
NO 661. 951
N9 669.894 - Capitólio
"i' de Bens e Representações Ltda.
Angelo Invernici.
No 661.294 -- Soe. Industrial Roliaria Capitólio Ltda. - Classe 40
No 639.786 - Cia. de Represen609.070
Nilo
Santos
Pinto.
- Indeferido -e mface do R. 230.898 N o
tex Ltda.
tacões e Negócios Promocionais,
N9 609.072 - Nilo Santos Pinto.
NO 639.934 -.-. Interplari Estudos de
No 672.903 - Santana - Eletrô-; N O 610.007 - Editôra de Música
NO 661 382 - TV Glôbo Ltda.
Mercados Planejamento Industrial
No 661.364 - TV Glôbo Ltda.
nica Santana Ltda. - Classe 8 -; Brasileira e Internacional S. A. - Ltda.
No 661.774
Indeferido em face dos Registros EmBi.
Bloch Editô res S. A
NO 661.776 - Bloch Editôles S A.
No 640.051 - Pedro Calli.
ris. 211.939 e 259.344.
1 N 610.146 - Sairma Indústria , e
NO 682 336 - Móveis Aza Branca.
NO 641.377 - Comércio de MateNo 687.272 - JC - José Coleto -' Comércio de Produtos Alimentares
S. A.
Classe 19 - Indeferido de acôrdo S. A.
riais para Escritórios Sertic Ltda.
NO 662.515 - S. A. Fábrica de
com o art. 76 n9 2 do CPI.
N o 641.507 - Conserccr Conserva1 N9 612.060 - Hispamer Gráfica e
Behíd p s Cardoso de Gouvéa.
ção, Lim peza e Corretagem Ltda.
Zeus Editbra Ltda.
No 687.950 - Pantera
No 662.714 - Cia. Melhoramentos
N9 643.859 - IBRASP - Instituto
Elias Reis de AzeS. A. Indústria Mecânica - Clas- 1 No 613.635.
se 40 - Indeferido em face do Re- vedo,
Brasileiro da Eecretaria Profissional de São Paulo Indústrias de. Papel.
N9 645.313 - Editôra Monterrey
NO 663.101 - Madeirarte Móveis
Pinta o 7 Ltda.
gistro 330.358.
No 614.050
Artísticos Ltda.
Mimeografia Uni- Ltda.
No 618.339
No 691.037 - Elmo - Produtos
NO 645.474 - A Serviçal S. A.
N O 663.186 - Bla,de Banco Latino
Phoenix S. A. Cirúrgicos e Farma-1, versai Ltda.
e Comercial.
Arnerfaa ,, o de Desenvolvimento S. A.
cêuticos - Classe 39 - Indeferido" N9 623.398 - Eletrônica Marily Técnica
NO
645.576
A
Serviçal
S
é
A.
NO 663.312 - Co pymatic S. A. Inem face do Registro 381.397.
Ltda.
Técnica e Comercial.
t:M g f-Tia e Camércio.
No 594.168 •- Universo - A. D. P.
NO
Assuntok
645.578
A
Serviçal
S.
A.
No
823.461
Colmeia
Araujo Ltda. - Classe..40 - IndeNO 663.316 - Copymatic S. A.
Técnica e Comercial.
Fiscais e Contabeis Ltda. '
clustria e Comércio.
. R. 231.866
ferido em face elo
.
F
eed 3..
NO 625.272 - rontE
NO 646.361 - Cinpa Comércio e
NO 663.317
Mecanizações Contabeis.
Copymatic S. A InIndústria de Papel Ltda.
Exigências
dústr(a e Comércio:
NO 625.276 - Front Feed S. A.
No 646.756 Tella
Impressora
Mecanizações Contabeis.
NO 663.775 - 13rasperola IndúsLtda.
Cumpra o art. 73, bem como sua
e Comércio S A.
NO 635.277 - Front Feed S. A.
N9 647.606 - Editôra Monterrey tria
•
inscrição no CGC:
No 663.925
Mecanizações Contabeis.
Algonorte Partici.
Ltda.
N9 496.871 - Carbea Ind. Reup aaões Ltda.
No 647.607
Editôra Monterrey
No 625.637 - Setpress Gráficos e
nidas S. A.
NO 664.097
Alvaro dos Santos
Ltda.
Editores Ltda.
NO 506.646 - Tipo Lito Atena
N9 647.608 - Editôra Monterrey Pacheco.
NO 626.203 - Curtume Sul Amerirnitada.
Ltda.
N, 664.383 - Carimbos Loureiro .
'NO 515.450 - Fruehauf do Brasil cano S. A.
No 648.192
Aerodina S. A. In- Maior Ltda.
S. A. Indústria de Viaturaa.
No 627.227 - F. Orlandi S. A. dústria e Com- &cio.
N9 549.389 - Fernandes Azevedo Indústria e Comércio.
No 664.667 - Importadora e DisNo 648.241 - Alcidino Paulino de tribuidora Willys S. A.
a.
Bebidas
Bazar das Reginas Aguiar.
N O 627.996 N9 550.747 - José Corrêa do Pra- Ltda.
NO 664.757 - Angelina Ginotti.
do Júnior.
NO 664.818 - Argos Industrial
NO 651.067 NO
Bar
e
Café
Sonha
Nôvo
Hamburgo
628.834
.S. A.
NO 550.748 - José Cor
Veí culos Ltda.
\ aêa do Pra- Ltda.
do Júnior.
N O 654.950 Indústrias
Reunidaa'
NO 665.272 - Montepio da FamiNO 560.110 - Gerson de Castro N9 632.605 - Realtur S. A. Agen Ma X Wolfson S. A..
lia Militar.
ciamentos.
Costa.
NO 655.483 - Axel Tuosing SoNO 633.026 - Soc. Imobiliária e rensen.
NO 665.274 - Montepio da FamiNo 561.279. - Proamianto ImporContabil Ltda,
tacão e Comércio S. A.
lia Militar.
No
NO 635.345 - Gráfica Dois Cor656.283 - Distilaria Nacleans N9 66.2P el
N9 561.607 Ta, E. N. Bertaclaini &
'Pv?"4 Novachim CoS.A.
regos Ltda.
mércio e Indústria Ltda,
Filhos Ltda.
DEPARTAMENTO NACIONAL
DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
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1) (1) expecuente das repartições
,j públicas, destinado à publicação,
será recebido na Seção de CO122.- riicaOes até às 17 horas. O atendimento do público pela Seção de
Redação será de 12 às 18 horas.
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EXPEDIENTE
DEPARTAMENTO DE IMPRENSA NACIONAL
OIRETOR-GERAL.

2) Os originais para publicação,
ALBERTO DE BRITTO PEFEIRA
devid;Imente autenticados, deverão
ser d(gilografados diretamente, em
espaço dois,' em papel acetinado CHEFE Do Bravio° DE PUBLICAÇÕE S
CHEFE PA SÇAO DE Re DAÇÃO
ou ajlergaminhado, medindo 22x33
centi netros, sem emendas ou ra- J. B. DE ALMEIDA CARNEIRO
FL^F IANO GUIMARÃES
suras que dificultem a sua compreensão, em especial quando conDIÁRIO OFICIAL
tivenm tabelas.
Serão admitidas cópias em tinta
prèta e indelével, a critério do
D .1 . Ar .
3) As reclamações pertinentes
m(téria retribuída, nos casos de
êrro ou omissão, serão encaminhadas. por escrito, à Seção de Redação até o quinto dia útil subseVieente à publicação.
4) As assinaturas serão tomadas no D I .N. O transporte por
via ,zérea será contratado separadamsnte com a Delegacia da Emprêsrt Brasileira de Correios e Telégrafos em Brasília. Esta poderá
se elcarregar também de encaminhar o pedido de assinatura ao
D.I 1 N. Neste caso, o assinante dirigiá ao D.I.N. o pedido de assiratara e o pagamento do valor
correspondente, na forma do item
segvinte.
5) A remessa de valõres para
essatura, que será acompanhada
de esclarecimentos quanto à sua
zp 'ação, será feita semente por
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cheque ou vale postal, em favor
do Tesoureiro do Departamento de
Imprensa Nacional. Quanto ao
contrato de porte aéreo, em favor
da Delegacia Regional da Emprèsa
Brasileira de Correios e Telégrafos
em Brasília.
6) No caso de porte aéreo para
localidade não servida por ésse
io de transporte, a Delegacia
Regional da Emprêsa Brasileira de
Correios e Te;égra f os • em Brasília
ss obriga a completar o encaminhamento ao destinatário por
catras vias, independentemente de
acréscimo no preço.

•acEo de publIcidado do •xpédiont. do Oopértamento
~lona/ do ProprIodede Indu•trial do Ministério
da indiistrI.
do Comércio

7) A Delegacia Regional da
Emprêsa
Brasileira de Correios e
•
Telégrafos em Brasília reserva-se
o direito de reajustar os seus preimpressa nas oficinas de Departamento de Imprensa Nacicnal
ços, no caso de elevação de tarifas
13RAS1LIA
comerciais aéreas, mediante avisoprévio aos assinantes.
ASSINATURAS
8) Os prazos da assinatura poderão ser semestral ou anual e se
REPARTIÇÕES E ,PARTICULARES
FUNCIONÁRIOS
iniciarão sempre go primeiro dia
útil do mês subseqüente. O pedido
Semestre
Cr$ 30,00 Semestre
Cr$ 22.50 de porte aéreo poderá ser mensal,
Ano
Cr$ 60.00 'Ano
. . ... Cr$ 45,00 semestral ou anua/. O prazo das
assinaturas para o Exterior é sóExterior
Exterior
mente anua/ e não haverá transporte por via aérea.
Ano
••11e Cr$ 65,001Ano
.... Cr$ 50,00
9) A renovação deveria ser soPORTE AÉREO
licitada com antecedência de 30
dias
vencimento da assinatura
Mensal .. Cr$ 17,00 1 Semestral Cr$ 102,00 Anual ... Cr$ 204,00 e da do
porte aéreo. Vencidos, serão
suspensos independentemente de
NÚMERO AVULSO
aviso-prévio.
- O preço do número avulso figura na última página de cada
exemplar.
10) Para receberem os suplementos às edições dos órgãos ofi- O preço do exemplar atrasado será acrescido de Cr$ 0,01,
ciais, os assinantes deverão solicise do mesmo ano, e de Cr$ 0,01 por ano, se de anos anteriores.
tá-los no ato da assinatura.

E6a.5731 - CIa. Melhoramen-' N 9 670.4095 a Com. e Ind. de Fitas
N° 672.291 - Giantur Viagens TuN° 674.849 - Cia. Brasileira de
-tosaeSãPulInchir olor.
i.a.s de ' Colantes e Fi-C
rismo Ltda.
!Cartuchos.
Pa ei
i N9 670.502
Financenter S. A.
N9 672.388 - Metalúrgica Ferroarte N 9 674.971 - Dr. João Garcia,
r 655.532 -- Cia. Me/horamen- Financiamento, Crédito e Investi- Limitada.
to ., de São Paulo Indústrias de mento.
N9 675.172 - Panificadora Luxuosa
N 9 672.399 - Marcillo Flanam.
Continental Ltda.
1 N° 670.537- Carlos Alberto Dias
N9
672.410
Produtos
Dentárias
N
aa7 665 915 - Tirnaf S. A. Co- Coelho.
9 675.441 - Chocolates Dizioll
91cântara Ltda.
m aao e Representações.
S. A.
N9 670.589 -- B.N.I. Bralsa Na- Alcântara Ltda.
T'' . 666.086 - Angelim & Yaca/os
cional de Imóveis.
N9 675.631 - Bar e Restaurante
Lia ;a
672.411 - Produtos Dentários Família Alegre Ltda.
r:9 666.240 - Centro de Estudos e N 9 671.004 - S. A. Diário do Pa- N9
N9
672.468
Manzoli
&
Lechtman
N
9 675.893 - Francisco P. Masoler
Recursos Audiovisuais Crav Impor- raná.
N9 672.987 - Helvecio Costa.
tarão e Comércio Ltda
N 9 671.109 - Sylvio Gomes de OliN9 675.954 - Santo.marta PrornoN9 673.354 - Fernando A. de Terry
tora de Vendas Lda .
S. A.
17 9 e66.241 - Centro de Estudos veira.
N9 676.255 - Ver Publicidade Ltda.
Audiovisuais Crav Impor- N9 671.134 - Recauehutadora MoN°673.523
Eclitôra
Abril
Ltda.
délo Limitada .
ta ' n
Comércio Ltda.
N9
676.257 - Morone, Berenger &
N9 673.541 - TV Globo Ltda.
6aa.'787 - Pedro de Abreu rei- N9 671.153 - Manoel de Almeida
Cia. Ltda.
N9 673.542 T VGlobo Ltda.
Costa.
3ta ra.
N9
676.447 - Panificadora Nona,
N9 673.543 - TV Globo Ltda.
N. S. das Graças Ltda.
N9 673.544 - TV Globo Ltda.
,a9 660.419 - LV S. A. Consulya- N9 671.16 - Ilmo Alcyr Buss
N9
671.220 - Kibon S. A. (Indús- 1i9 873.584 - Pastelaria Ferraz de
re! de Empreendimentos.
N9 676.676 - Sotel Soc. Hoteleira
raT9 666.506 - Berta Confecções Li- trias Alimentícias).
Vasconcelos Ltda.
Sociedade Anônima.
N9
671.235 - Lagreca AdministraO] to da.
N9 673.675 - Panificadora Flor de N9 676.677 - Sotel Soc. Hoteleira
ção e Organização de Negócos SIC
N9 666.50'7
Sociedade Anônima.
Berta Confecçóes Li- Limitada.
São
Judas Thadeu Ltda.
•
xnaada.
N9 678.678 - Sote/ Soc. Hoteleira
N9 874.120 - Associação Marítima Sociedade Anônima.
N9 666.761 - Decoramarte Comér- N9 671.248 - Klbon S. A. (Indús- Atlética
e Recreativa.
N9 676.942 - Mauro Friedhofer.
trias Alimentícias).
tia e Rep resentações Ltda.
N9 674.135 - Carlos Alberto dA N9 676.970 - Leon Heirner & rua.;
N9 666.944 - Artefatos de Alu- N9 671.256 - Helio Marganti.
Aboim Chaves.
Ltda .
ir alio e Embalagem Ardea 8. A.
N9 671.434 - Anemotérmica EngeN9 674.142 - Promotora de Vítima- N9 676.986 - Banco Nacional de
N9 668.136 - Montepio da Fama , nharia e Indústria Ltda,
Minas Gerais S. A.
zaçao do Calçado 8. A.
li Militar
N9 671.537 - Pronome Ltda .
N9 676.987 - Banco Nacional de
N9
674.143
Promotora
de
ValoriN9 669.124 - Vinícola Nau Sem N9 671.551 - Ponto Branco Utill- zação do Calçado S. A.
Minas Gerais S. A.
Paina S. A.
N9 676.988 - Banco Nacional de
dadas Domésticas Ltda.
N9 674.147 - Frinorpa 8. A. Vá- Minas Gerais S. A.
• ir 669.647 - Cebevê Companhia
N9 671.707
Kibon S. A. (Indúsgorífico
Norte
Paranaense.
149 676.989 - Banco Nacional de.
trias Alimentícias).
12, ; arteira de Veículos e Motores:
N9 674.165 - Americo Pellegrini Minas Gerais S. A.
N9 G71.710 - Banco Regional S. A. Pilho e Luiz Américo Pastorino.
N' 669.841 - Odil de Sá Imóveis
1l9 671.712 - Financeira Regional
1n19 676.990 - Banco Nacional de
tmanda.
N9 674.177 - Rodoviária Cinco Es- Minas Gerais S. A.
1\1 9 669.843 - Bar e Café Cura° S. A. Crédito, Financiamento e Intralas
Ltda.
vestimentos.
N9 677.106 - Cia. Regional de Pia
L!rnitada.
N" 669.853 - Alto Peças Vila FauN9 674.244 -- Rodoagro Máquinas nanciamento e Crédito .
N9
671.714
-Barbosa
Lassa
Produiipa Limitada.,
Rodoviárias e Agrícolas Ltda.
N9 677.168 - Super Lojas Arapuã
ções Artísticas Ltda.
'IV 670.040 -- Impressora Sibila.%
N9 674.381 -- Alberti-Stadler Com. Sociedade Anônima.
N9
671.721 - Tecelagem Santa e Ind. S. A.
['ninada.
N9 677.169 - Super Lojas Arapuã
N- 670.041 - Ra are.,,entações Ma- Constancia S. A.
N9 674.534 - Irmãos Favaro.
Sociedade Anônima.
galhães Ltda.
N9 672.076 - Serviçal Ltda.
N9 674.538 - Hospital e MaterniN9 677.170 - Super Lojas Arapuã
N° 670.121 - Consagua Construções
N9 672.289
Distribuidora cie. Ga. dade Santa Clara Ltda.
Sociedade Anônima.
t; Traamento de Agua Ltda,
colina Fátima Ltda
N° 674.822 - Irmãos Diniz is ie., N9 677.170 - Super Lojas Arapuã,
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N9 680.251 - Papelaria Toth Ltda.
N9 677.171 - Super , Lojas Aranuã
No 692.097 - Bernosa S. A. AdmiN9 694.481 - Helio Ferreira Cav.
6a6.291 - Cia. Eliangela S. A. nistração, Empreendimentos e Parti- doso.
Sociedade Anônima.
N9 677.405 - Cortinas Ludovico Aaministração e ParticipaçaO.
cipações.
N9 694.631 - Rematei. Revendedora
is y- Nficior
Ltda.
N9 692.118 - MD Engenharia Me- de Materiais de Construção Ltda.
N9 686.307 - Victor Rozanier.
N9 694.634 - Sinzal Indústria •
N9 677.423 - R. H. A. Brasil Ra.No 6a6.343 Bar e Merceara Unidos dia-noa Equipamentos de Escritórios Comércio Ltda.
Sociedade Anônima.
dio Manufaturas S.
dos Bandeirantes Ltda.
N9 677.468 - Fernando Chinagua
N9 694.639 - Tipografia BandeiN9 686.543 -. Gratica R,etta Ltda.
N9 692.167 - Ind. Com . e RepreDistribuidora S .A.
rante Ltda.
N9 686.6098
Ernesto -Neugebauer sentações Regina Ltda.
N9 677.469 - Fernando Chinagna S .A. ancuastrias Reunidas.
N9 694.700 - Fundição de Metais
N9 692.230 - Lojas Rubi-Lar Ltda.
Distribuidora S. A.
Silumal Ltda .
N9 687.190' - Listas Telefônatas
No
692.233 - Piramides, Brasilia
N9 677.487 - Alberto RodrIgues Brasileiras S. R. Páginas Amarelas.
N9 694.709 - TV Globo Ltda.,
Costa Real.
9 687.196 - Listas Telefônicas Sociedade Anônima.
N9 694.723 - Mario Hannud
N9 677.501 - Construtora Imabillá.- Brasileiras 8. R. paginas Amarelas.
N9 692.287 - Alinandra & Irmãos
N9 694.724 - Mario Iiannud
Dornilar S. A.
No 687.267 - Indústria, e Comércio Ltda. Com . e Ind.
N9 694.737 - Abreu Administração
1N9 677.523 - Brasil Safaritours Via- de Bebidas Primavera Ltda.
N9 692.289 - Lidar Automóveis Li- Particip ações e Comércio Limitada.
gens e Turismo Ltda.
• id“i .
- iiáexruo vauesada & mitada.
No 694.751 - Santa Rosa Retalhoa
N9 677.589 - Fiação São Manuel Cia. Ltda.
No 692.391 - Laboratório Técnico de Tecidos Ltda.
N9
687.511
Marçio
Torres
de
Sociedaae Anônima.
de. Prótese Dentária Nossa Senhora da.
N9 694.755 - Confecções Anita 11.
N9 677.704 - Motta Mala Turismo Moraes.
miteada.
No 637.512 -- Mareio. Torres de LapaLtda.
Ltda.
N9
692.539
Joilform
Indústria
e
N9 694.776 - Massolini & 14ghei• Moraes.
Comércio de Móveis Ltda.
N9 677.713 - Cia. de Calçados IONE;
razzi Ltda.
No 687.534 - Jaão Lorenzon
•
No 677.806 - Big Lume Comércio
N9
1194.775 - Costeira Indústria e
N9 687.869 - Scarbon Comércio e
N9 692.582 - Vinhos Perrorie _Ltda.
Tneast ria Ltda .
Inaústria e Re p resentações Ltda.
No 692.834 - Carga Confecções Fi- Comércio Ltda
N9
N9 677.961 - Ernesto Neugenauer
692.786 - Freitas, Dantas (ga
No 687.891 - Marmitex Indústria e nas Ltda.
S. A. aaa astrias Reunidas.
N9 692.850 - Colchoaria Grajait Cia. Ltda.
Comércio de Embalagem para RefeiN9 694.787 - Freitas, Dantas &
No 678.090 - Gilberto Sclovsky- & ções Ltda.
Limitada.
Cia. Ltaa.
Cia. Ltda.
No 687.942 - Ancora Indústria e
N") 692.904 - Imobiliária Padronal
No Sq1,R4
Textil Capitólio
N9 678.132 - Fiança Distribuidora Comérc.° Ltda. .
WIA.P99
Taati l Cal-Cano
No 687.980 - Teatil Tabacon S. A. Limitada.
de Va ldses Ltda.
T\P
n94
“PR
Alvaro abiliá snare _
N9 688.176 - Celiana Comercial e
N.9 693.005 - Confisa Cansultoria
N9 679.088 -.Banco do Estado da
DT9 g O A .POn -- Aneelo Marchinrato.
Fiscal e Auministrativa Ltda.
Administradora S. A.
Gaa ne he ra S. A.
N 9 694.909 -- Anasido Marchinsasa.
Na 683.385 N9 679.001 - Baneo do Estado da
tis de Bebidas No 693.018 Moacyr Fernandes Nazareth.
Domingos D'Abronzo Ltda.
N9 694.915 - José Carlos Nogpaira
Gu en iddira S :A.
N9 688.541 - Clube dos 21 - Irmãos
N9 679.545 - Ernesto Neugebauez
No 693.061 - Auto Peças e ataca- de Andra de .
Amigos.
B. A. l'add trias Reunidas.
Latia. N9 P94. . 924 - Santos, Barbod'a
No 670 .8 11 - Frigorifico Wilson do
N9 688.766 - Ped r
N9 693.069 - Casa Manila
. o Farias Aquino
Cia. Ltda.
Bra cil S. A.
.
Antonio da Cunha Lanna, Hélio Mul- aas e rresentés Ltda.
No- 694.931 - Carina Ltda. MclúsN9 679.622
Salvamar Ltda.
ler, Alcalino José Martins, Abalar JaaNo 693.091 - Mario Gomes Coelho. tria, Comércio e Exportação.
N9 6 79 638 - Fábrica de Papel Ti- quim Ferreiras e Claudio Sobral SoaN9
693.151 - Tecnostral S. A. Inres.
/ao 994.1391 - Rabeia ° Simões.,
juco, S. A.
dustria e ifecnotogia .
No -695.034 - Loiiis Vêvê Ltda.
N9 s7ne55 - Thal sti G. de Suiocki
N9 689.004 - TV Globo Ltda.
No
693.1E5 - K. S. T. Indústria
No 695.038 - Dvoire Roupas SranNa cat arei - Joc é Newton Bizzottu
N9 689.005 - TV Globo Ltda.
e
Comércio
Limitada.
cal Ltda.
N9 679 .908 - SerVicos Marítimos
N9 689.006 - TV Globo Ltda.
No
693.187
nariprêsa
de
TransEap -airaal-- • T,tdard•
N9 695.069 - Songel Soc. Ind. de
N9 689.007 - TV Globo Ltda.
porao invicta Ltda.
Refrigerarão Lt da.
N9 Sai .012 _ Bandeirantes TransN9 689.008 - TV Globo Ltda.
portes ITrdentes Ltda.
N9 689.009 - TV Globo Ltda.
a No 693.248 - Sônia Eletrônica InN9 695.232 - Camillo Ferrar! S A.
N9 689.010 - TV Globo Ltda.
dústria e, Comércio Ltda.
Indústria, e Co mérclo.
N9 682.1 48 - Dentária. Brasileira
N9
N9
693.417
Companhia
Cervejaria
689.016
TV
Globo
Ltda.
149 695.341 Ayrnoró
S. A. Taaa stria e Comércio.
N9 689.017 - TV Globo Ltda.
Brahma. •
de Indústrias G
N9 Flia.9!-.6 - Laticfr i os Star Ltda.
N9 689.019 - TV Globo Ltda.
NO 6 Q ^ Ç 57 - Maus/ Jóias e PraN9 693.826 - J. Cargueira & Cia.
N° 695.391 - Eme a Médicos AssoN9 689.020 - TV Globo Lda.
seaaas T.frla
No 693.850 - Renato Menezes Mon- ciados S-C.
N9
689.021
TV
Globo
Ltda.
N9 R 9 3.756 - Associação Brasileira
teiro da Costa.
N9 695.716 - Rio Gráfica e Editora
N9 689.022 - TV Globo Ltda.
do Cala-a.
Limitada.
No
693.951
Renato
Menezes
MonN9
689.023
TV
Globo
Ltda.
N9 693.757 - Associação Cívica I aNo 695.771_ - Luis Rey Catou
teiro da Costa.
No 689.024 - TV Globo Ltda.
No
695.799 - Geialdo Gomes da
N9 689.026 - TV Globo Ltda.
' N 9 694.135 - Sagmacs.
N9 6 92.6 4 5 - Paulo Lima Materiais
No 689.090 - Jaragná Country Club
Silva, Tecidas S. A.
No
694.216
Distribuidona
de
Peças
Cr r f r` M. R 5. A.
-No 695.952 - Rio Gráfica e Elitara
N9 689.153 - Coficred S .A. Em- de Borracha Ltda.
N9 684.055 - Cia. de Cigarros Souza
Limitada.
p
reendimentos
Participações
Adminis.9ruz.
No 694.234 - Cia. Auxliar de EmN 9 696.249 - Clivaldo Agra de Melo
N9 694 .190 - Cadeia Veada Amarela tração.
presas de Mineração.
N9 696.258 - Viva a H. Underberg
NTOrte S - 1 do Brg si/ T.tda.
No 694.348 - Jameson S. A. In- Albrecht
N 9 689.219 - Distribuidora Teresó& Cia. Irada.
polis
Ltda.
dústria
e
Comércio.
P°
No
1 7/ - Plq rld Rotinas S. A.
No 696.259 - Via 11. Underberg
N9 6 9a . 192 --• Pen a° - Mercantil e N9 689.442 - Amplimag Indústria
N9 694.351 - Jameson S. A. In- Albrecht .83 Cia. Ltda.
"n Paraná S. A.
N 9 696.624 - Para & Ehrardt Ltda.
e Comércio de Contrôles Automaticas dústria e Comércio.
N9 e n n ,
pro,b,n, rtamatal S. A. Limitada.
No 696.626 - Eci a -r Roy Sorganicrit
No 694.352 - Jameson S .A. InNo 6 94 .590 - Bromberd Antoalro
No 699.872 - Rio Gráfica e Editara
No 689.494 - Indústria e Comércio dústria e Comércio.
frid.
r' ^1 . de Material
Limitada.
- Aeronáutico Trorion S. A.
birnitddd.
No 694.367 - Indústria e Comércio
N9 696.873 - Rio Gráfica e Eanara
N9 9"
- Til Transportadora
N9 689.695 •=- Abdon Vaz Torres.
de a.,:_çacos Lign Lao L.da.
Limitada.
N9 689.832 - Motorpartes Limitada
No 694.371 - Clakadar Plizabeth
Editôra Gráfica Nin- Indústria e Comércio.
N9 699.158 - Souza Mattos Auto.
S. A. indústria e Comércio.
as, laias.
S. A
No 694.389 - Antonio Rodrigues móveis
No 689.864 - Bar e Restaurante
71r r" 9" - Nnetrisantos Rema!:
No 699.159 -- Souza Mattos AutoFernandez.•
Nova Olinda Ltda.
móveis
S. A.
N9 690.363 - Divinal Distribuidora
s"a - tarnry's S. A. DisN9 (3 9.9 U - Fábri ca de Cerveja
No 694. 392 - Walter Max °tis
Pradides Internacionais de Vidros Nacional Ltda.
albaidaso
Nova Olinda Ltda.
Muller.
N9 690.598 - Otaviano Augustinno
N9 699.603 - S B.E. Sociectariet
.. N9 P" 4-48 - Trio Terrenos Ria
N
?
694.391
Walter
Mak
idtto
Alves.
eln
Brasileira de Empreendimentos Ltda.
N9 690.867 - Giusepe Vanassi
No 699.512 -- .Mooiliária Tita
9 0 " d80 - Panificadora As de
• N ? 69.393 - Lojas Vêvê Ltda.
N9 690.949 - TV Globo Ltda.
Duro taan.•
No 697.037 - José •Pedro Benenti.;
No 694.394 - Lojas Vêvê Ltda.
la9 690.950 - TV Globo Ltda.
No 697.147 - Fabio Rodrigues.
No 694.396 - Lojas Vêvê Ltda.
N9 ra r oa - Salas Management
N9 691.139 --Alfredo Toureiro Maior
N 9 697.151 - Fabio Rodrigues.
No 694.408 -Sanitária WO Ltda.
-9-ada ne5es S. A.
N9 691.355 - Rádio Nacional.
119 697.15F' - Fab,o Rodrigurs.
N9 696 9 ^9 , - Pacate Papé's 9:firas
No 694.412- Come,cial e atesmN 9 691.356 - Rádio Nacional
No 697.35a - Colmeia S. A. lri.
remes Ima.
tacões Cruzador Una.
N9 691.682 - CBE Cia. Brasileira
Paulista Radiadores.
No 694.414 - Prataria Casa Alves ddstria
N9 19'6 .7 92 --•-• daanfialiça Finanoa- de F,xtrasão.
No 1197.583 ,- Bar Restaurante ConPi
'2U
Ltda.
at ento S. A. Crédi to e Investunentos
dor Lida .
No 691.843 - Lubrificantes Uni"NT ? 694.433 - Consulor i a Rio GuaNo 9" 989 - Bar e Restaurante,a com S. A.
No 697.586 - Crain-i'c l ri. Auto Menslaira Ltda.
oord Tfr"n
São Judas Tadeu Ltda.
N9 691.921 - Organização Stipa de
Cesario S. A. Bodas- cardca
No 694.458
Tep-Tratores Equipa47 697.77'
N9 '6-9 657 - Ricardo Quessada, & Máqu:na Ltda.
iria e Comércio. •
mentos e Peças Lacta.
N9 691.964 - Addresso Rio Máciaa
No 694.461 - _Magazine Lerex Ltda.
N9 r.- ^ ^^0 - Gráfica é Editara nas de Endereçar Off-Set e AcessóN° 697.848 - Associação Paulista
N° 694.473 - Luis Rey Carou
rios Ltda.
krtirr.".'^-^n. Ltda.
de Combate no Canoti,-.
No 694.475 - Luis Rey Carou
No 697.993 - Maveis Menti Lu- •
N? 692.090 - Antonio Barbosa de N" 691.479 - Artrundo Bertolini
N9 686.248 - Papelaria Toth sada
corações e Interiores Ltaa.
lalhos
N9 686.250 - Papelaria Toth Ltda. Castro.
N
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! N 9 681.94M - Aratotrtes Gomos d e s
N9 664.963 - Visoplast Ltda.
DIV I SÃO DE PATENTES
N 9 665.246 - Etenpe Escritório 'dee- Santos.
M.
'arreto
&
Cia.
633.885
N9
nico de Engenharia Planejamento
EM 4 DE JANEIRO DE 1971
Limitada.
N o 684 076 - darcisio Patricio FerOposições
N 9 666.054 - Gisepal - Represen- reira.
N9 684.142 - Sintão Davir Madeira
tações de Abrasivos Ltda.
Péter Murányi Indústria e Comér..
N o 666.159 - Dargel EmpreendiN O 687.665 - Disbem -- Distribui- cio S. A. (Opoente do têrmo númentos Imobiliários Limitada.
dora cie V-alôres Ltda.
91.778 PI).
N 9 666.174 - Dargel EmpreendiN o 697.992 - Va l demar Virgolino mero
Sindicato da Industriai de Vidros e
mentos imobiliários Limitada.
de Azevedo. •
Cristais, Planos e Ocos no Estado de
N o 666.328 - Tenapar - AdminisArquivados
N 9 688.042 - Companhia Cervejaria São Paulo (C)poente do têrmo nútração e Participaçõ.es S. A.
mero 107.067 PD.
N 9 666.345 - Comercial e Tumor- Brahma.
Foram mandados arquivar os pro ta.clora de Acessórios Scelecar Limitada
1\1 0 688.132 - Alda Doris Konrad.
Inerplastic S. A. (Opoente do térotto
cessos Abaixo mencionados, te.nno
N 9 689.47; - A. L. Cavalcante.
107.061 PI)
N9 666.361 - Kornokuro Iwata.
em vida o que dispõe o art. 99.
Reinold Hagen (Op o ente do ;•érm0
N 9 666.458 - Sucle e a Sucs,ores Inparágra o 29:
N 9 689.571 - ft:latam:a Alves de 107.067
PI)
N 9 659.136 - Landbouwwerktulgen dustriais Lte,a.
Souza.
Olavino
Batista
de
em Mach:nefabriek H. Vissers N. V..
690.326
N
9
l•
Ferragens
e Laminação Brasil S. A..
666.633
Serviços
e
EmpreenN9
Souza.
61 9 659.117 - Indústria Brasileira de dimentos Disque Ltda.
(Opoente do têrmo 154.708 PI)
Produtos !Químicos S. Aa
Isopor Indústria e Comércio de PlásN 9 666.636 -- Josué Antonio de
N 9 091.218 - Robert Raymond
N e 659 i58 - Mal a ° dos Santos Ri- veira.
ticos S. A. (Opoente do térmo núKirsch
.
beiro.
N 9 666.719 - Songel Sociedede InN 9 691.443 - Vicente Martins Ca- mero 155.347)
N o 659.667 - Raia & Cia
Erich Marx (Opoente do Virmo núdustrial de R.efrigeraeão Ltda.
jazeira.
N 9 660.000 - Bonifacio de Paiva
mero 160.199)
Na 666.930 - Comercial Penha de
Brito.
N 9 691.956 - Mano Monteiro da
Metalúrgica Triângulo S . 4. (OpoFrança Ltda.
Rocha.
ente do têrmo 160.437 PI)
N 9 660.002 - D. Muniz.
N 9 666.990 - Lancaster - CepiérMetalúr g ica Oriente S. A. (OpoN 9 691.959 - Celso de Castro leerN 9 660..320 - Antonio Batista da cio e Importação Ltda.
ente do têrmo 160.437 PI)
siani.
Silva Fillta.
Deca S. A. Indústria e Comércio
N9 667.264 - Mercadinho Conde
N 9 691.980 - Ayrton Belmudes.
N 9 660., 22 - Abcio Messias Netto São Joaquim Ltda.
(onoente do tèrmo 1.60.437 P/)
& Irmã c
N O 691.993 - Sabrex Sociedade
Pirelli S. A. Industrial Brasileira
N o 667.346 - Laboratório de BioBrasileira de Expoctação Ltda.
(O p oente do tênno 160.1104)
N o' 6é0.359 - &sobra - Serviços e logia Clínica S. A.
Mavi Mécatinas Vibratórias Ltda.
N 9 692.207 - Bravisa - AdminisComércio
N 9 667.341 -- Laboratório de Bio
!
I Ltda
(O p oente do têrmo 161.897 PI)
tração
e
Comércio
Ltda.
logia
Clinica
S.
A.
N 9 660,364 - Sesobra -- Serviços
Bicicletrià Ivronerk S. A. (Opoente
N 9 667.342 - Laboratório de 1-tio- • N 9 692.479 - .Corner e ial e Impor- do têrmo 162.013 PD
e ConVldclio Ltda.
tadora. Ajefer Ltda.
N 9 661855
Kurt Hollander.
Ioga Clinica 5. A
Sindicato da ind !astr'i e Comércio
N o 612.574 - Edgar Gomes,
N 9 660 949 - Pirarnides
EngeN 9 667.343 - Laboratór i o de Biode Meias no Estado de São Paulo
nhalia e Construções Ltda.
loaia Clinica S. A.
N9 692.718 - A. Mischiatti & To- (Opoente do tênno 162.596 PI)
N 9 661 . .207 - Idelzuite Leite do
N 0 667.344 - Labr.raório de Bica ledo Ltda.
Ernesto Rothschild S. A. indústria
N 0 892.772 - Person & Bouquet
Nascimerto.
logia Ciinica S. A.
e Comércio (Onoente do thrmo 'núLimitada.
Joaquim
Firmino
FiN°
667.314
No a gl '4'n3 - r'-aiana Importadora 3
mero 165.445 PI )
lho.
N O 692.773 - Person & Bouquet
Excort s rl éra S. A.
Eletrônica D y na S. A. (Opoente do
N9 668.106 - Sepla - Sociedade Limitada.
N 9 661.554 - Enadil S. A. - Em- de Expansão e Planejameno ImobiDjalma de Oliveira & Filhos (OpaN 9 692.942 - Dan.te de Oliveira. ente do têrmo 165.906 PI 1
prêsa
canal de Im p ortação, •
liário Ltda.
N 9 694.055 - Pauli - Minas InN 9 661 601 - ABC Para.mount 'ReStermax S. A. Comércio - Indústria
N 9 668.207 - Traktate,c Ltda.
dústria de Asfaltos Ltda..
cords Pati.
(O n oente do tênno n 9 166.231 PI)
668.392
Calou
Distribuidora
N
o
N 9 661.894 - Café e Bar Audornara
g us de Tol edo Piza (Opoente
, N 9 694.072
Verabel Produtos de doCéthe
de Bebidas. Ltda.
Lirritadt4
têrmo 167.387 PD
Beleza Ltda.
9 663.395 -._ Ca l au Distribuidora
Metalúr g ica Pol y stamo S. A. (opoN° 662 004 - Vsesojuznoe ObjecE- deNBebidas.
N o 694.354 - Carlos de Carvalho
Ltda.
nerdae ldashoriborintorg".
ente do têrmo 167.387 PI)
9 668.393 - Calau Distribuidora Accaci.o.
N 9 662:011 - Suner Cia. Indeistrial de1\1Bebidas.
Hermann S. A. Ind e Com. (Opo•
Ltda.
N 9 694.426
Waldemar
' Mallet ente do têrmo 168.417 PI)
de Tir t a, Vernizes e Resinas.
N° 669.414 - MB Indústria • ,i1e.ta- .Roque.
N 9 662; 055 - Rmprêga Mercantil lúrgica S. A.
Orniex S. A. Organização Naaiona/
N o 695.368 - Z. de Souza Freitas. de Imnortação e Ex n ortação (OpoAgro,Pec(iarla L tda .
N 9 668.821 - Ca r doso & Scatolirn
N 9 695.309 - Z. de Souza Freitas ente do têrmo 168.469 PI)
N 9 61.141 - Pra 7/
ntonio Dias N° 670.007 - Gre•nhill Indus t ria e
N 9 695.390 - Proindustria - Abra- Indústria e Comércio Atlentis 13rasil
Comércio Ltda.
IVIerezes ';
!sivos e Máquinas Ltda.
Ltda. (Opoente do têrmo 168.469)
N° 662,506 - Octavio Clemente de
N 9 695.605 - Acripur S. A. InN o 670.181 - Paulo Ruberto de MeSorsa. 1
São Paulo Al p argatas S. A. (Opodústria e Comércio.
e Albuquerque.
N 9 662.507 - Octavid Clemente de deiros
ente do Urino 168.944 PI)
N°
670.191
Paulo
Roberto
de
MeN o 695.740 - Mercearias Nac,onals
Sousa. [
Ancora Indúsria e Comércio 'Ltda.
deiros e Albuquerque.
Sociedade Anônima.
(Opoente do têrmo 168.944 PI)
N o 662,1!•.509 - ()atavia Clemente de
N 0 695.847 - José Franciscc dos
N 9 670.274 - Prea i sa - ParticipaSousa. ;
da Indústria de Calcados
Engenharia, Comércio e Iriclus- Sanes re-M l . ea! rec i 6ca José Tei- deSindicato
N9 662.510 - Octavio C l emente de ções,
Cainno Bom (Opoente do têm()
tria
S.
A.
xeira.
e
Queizo
Ymanaka.
n o 168.944)
Sousa.
!
N 9 696.238 - Elias Cesai Kayatt.
N 9 670.377 - José ladian Cebriap.
Amsted Industries Incorporated N° 662! 880 - Indústria de Plásticos
N o 696.303 - Hellen Gray Cosraé- ()poente do t. -170.360 P1.
N o 670.414 - Francisco Gomes &
Mourani Ltda . •
Cia.
ticos Ltda.
Indústrias de Máquinas Agrícolas
N9 665 . .893 - Koichi Kitada.
N 9 671.197 - Densa Indretrial e
N O 626.453 - Carinealcio S. A. InN 9 663,. 180 - José C1 b
Comercial Ltda.
Ideal S. A. Opoente do t. 170.741
dústria
e
Comércio.
PI.
N o 661.233 - Indústria e Coméacio
N 9 671.373 - Bertnoldo Oeveira.
N o 696,453 - Caroocalmo S . A .
Tex-Sec 'Ltda.
N 9 671.637 - Claudio & Cia.
Indústria e Comércio.
5°1ot:c.a Ind. e Comércio Ltda.
N o 663.582 - João Ferreira Couto.
N O 671.803 Alencar Nunes de
N o _ 696.527 - Paraná Equipamentos Opoente do t. 171.849 PI.
N o 661.727 - Brasperolaa Indústria Oliveira.
•entina.
Metalúrgica Biasa Ind. e Comércio
C Coinéecio S. A.
N o 671.804 - Edvards Bittereourt
N
9 696.555 - Paraná Equipamentos
- Opoente do t. 371.303 PI.
Cerqueira.
N 9 66:i.748 - Brasperola Indústria
. Anônima.
e Comé:.‘cio S. A.
Schlormann Aktiengesellschaft. N
9 671.818 - Carner mamantil de
No 691.o.19 --- Metalúrgica Mastran Café Ltda.
N O 698.571 - Paia-ná Elnumementos Opoente do t. 173.470 PI.
drea S. A .
.
N o 672.022 - Mance' Mendes VeSão Pd tilo Alpargatas S. A. N o 696.916 - Laboratório Sanitas
N o 663. .879 - Covema Produtos Qui- loso .
anónin- .
Opoente do t. 186.283 PI.
In'cos e Metais Ltda.
N o 673.121 - Bar e Lanches Co- ,
698.921. - Labarató do Sanitas
N o 664.007 - Rexall Drug and ()lie- quetel Ltda.
Novolit S. A., Idd. e Comércio de
Oa„rxi..
/p icai C ! mpany.
.
1\4ateriais
e Plásticos. - Opoente cio
N9 673.164 - Confecções Toelen
N o 696.922 - Laaoratório Sanitaa
197.787 PI.
Limitada.
N o 66..053 - Loja Rivo S. A.
N 9 661.156 - Arnaldo, Ramos da N 9 675.212 Cerca data Foiwall
Equi,:arnentos Brasholancla S. A. N o . 697.332 - Basile Neopert
Silva. !
Limitada.
Opoente do 1. 201.470 PI.
N 9 697.505 --- Achilles Baldini.
N 9 676.24 - Malharia eaibbon s S. A.
N 9 661.800 - Comercial e ConsWalita S. A. E l ectro Inciústria.
N o 697.639 • - Cabimento S. A
N a 676.248 - Malharia Gibbon
trutora Dra cena Ltda.
'Opoente
do t. 161.058 PI.
o
N 9 66,1.860 - Camincor Comércio e . t6, A.
Matcé.a Em")alagens Ltda. - Opoente
Indústr la de Tintas Ltda.
N 9 697.933 -.Eteveldo A. Andrade,
N° 677.121 - V. 7-y en:andes & Cia
t. 115.081 PI.
N 9 693.899 - Irmãos Valiante Ltda. i
N 9 6E1. 861 - Comincor Comércio N o 680.938 - Mario diroshe.
Aristi.:es
No t weira da Silva, Mário
N9 699.345 . - Arnaldo Santos.
N 9 681.018 - Lojas Rivo S. A,
de Tin te s mel'
N 9 643.516 - VictOria Jóias Ltda. Esteves da Silva e José Carlos Chitte.
N 9 681.102 - Talcotec
Talco Tec
N° 614.962 - Absoluta - Repte(Aiiquiveni se os processos).
,nico Ltda .
sentaço s e Comércio Ltda.
co. - Opoente do t. 150.234.

N 9 692.117 - Brasitex Indústrias
Quimicas . A.
N 0 698.186 - Vinhos. Coroado S A
N 9 698.4181 - Adega de Bebidas 4,
Centenáriq Ltda.
Mattos & Cla
N 9 698 .i1 419
N 9 698.45 - Artefatos de. Metais
'Anjo Ltded
N 9 698. 03 - Drury's S. A. Distribuidora] de Produtos Internacionais

Sexta-feira 8
Móveis de Aço Fiel S.A. - Opoente do t. 152.102 PI.
Cardobrasil S.A., Fábrica de Guarnições de Cardas. - Opoente do
t. 154.233 PI.
Texas Instruments Incorporated. poente do t. 157.233 PI.
Metalúrgica Triarrgulo S. A. Opoente do t. 159.815 PI.
Indústria de Metais Vulcânia S. A.
,Opoente do t. 159.815 PI.
Cate S. A.. Indústria e Comércio.
Opoente do t. 159.815 PI.
Metalúrgica Mariotti S.A. - Opoente do t. 168.145 PI.
IVIetalgráfica Rojek S. A. - Opoente do t. 168.472 PI.
Companhia Metalúrgica Prado S.A.
- Opoente do t. 168.472 PI.
Metalúrgica Heleny S. A., Indústria
e Comércio, Opoente do t. 168.472
PI.
Tagus Dimas de Melo Pimenta S.A.
Indústria de Relógios. - Opoente do
t. 168.862 PI.
Relógios - Brasil S. A. - Opoente
do t. 168.862 PI.
Edgar de Castro. - Opoente • do
termo 169.087 Pl.
Amada° Rossi S. A., Metalúrgica e
Munições. - 'Opoente do t. 169.200.
Indústrias de Máquinas Agrícolas
ideal Ltda. - Opoente do t. 169.423
PI.
Manufatura Goldenberg Ltda. Opoente do t. 170.037 PI.
Daim ler Ben s Aktiengesellschaft.
Opoente do t. 170.153, - PI.
Armando Sch epis. - Opoente do
t. 161.877 PI
Robert Bosch GMBH. - Opoente
do t. 170.345 - PI.
Luciano Magal hães Cid. - Opoente
do t. 170.824 PI.
Trol S. A., -In d. e Comércio. ,Opoente do t. • 171.866 PI.
QLustro S. A., Indúst ria e Comércio. - Opoent edo t. 201 532 PI.
*2Indústria Sabril Palha de Aco Ltda.
-- Opoente do t. 201.532 PI.
Bril S. A., Ind. e Comércio. Opoente do t. 201:53 2 PI.
Diverso

N" 193.246 - Rob rto Amorosino.
Desarquive-se.
N" 193.341 - Edu ardo de Lima
Castro Neto. - Desarr,uive-se.
N° 195.503 - B.aneclito' Junqueira
Duarte. - Desarquive-se
N9 212.366 - Standar Electrica S.A.
- Desartjuive-se.
Arquivados

N" 85.350- American C inpany. Arquivado por não ter cumprido a exigência técnica.
N" 133.596 - Glaxo Group Limited. Arquivado por não ter cumprido a exigência técnica.
N" 142.493 - Robe..to Éisenbraun.
- Arquivado por não ter cumprido a
exigencia técnica.
N° 148.310 - Institut Français du
Petroleo des Carburants et Lubriéiants.
- Arqui,vade por não ter cumprido a
exigência técnica.
N" 154.566 - Casa da Bor acha
S. A. - Arquivado por não ter cuni•
pildo a exigência técnica.
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N9 185.406 - Noboru
N" 156.957 --- Erich Kalin. - Ar- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,- 14, 15, 16, 20,
quivado por não ter cumprido a exigên- 21 e 22, e não ter remodelado o ponto A:auivado por não ter modificado a
natureza do pedido.
n" 1.
cia técnica •
N" 158.590 - irmãos Piccin. - ArN" 177.389 - American Zinc ComN9 185.814 - Dunlop Rubber Com..
quivado por não ter cumprido a exigên- pany. Arquivado por não ter reti- pany -Limited. - Arquivado por não
cia técnica
rado os pontos 12 e 13 e não ter ar- ter eliminado das reivindicações os
o titulo com os pontos.
pontos 29, 30, 31.
N" 160.976 - Bier Hoechner S.A., monizado
No 178.701 - Newton Coimbra, Indústria do Vestuário. - Arquivado
•
N° 185.415 -- Ioshikado Okunishi.
Arquivado em lace da ex-.01-tia téc
por não ter modáicado a natureza do nica.
- Arquivado por não ter cumprido a
pedido.
exigência técnica.
N° 162.805 - Sohei Michishita. N° 179.383 - Di Prima Rosario.
N" 185.6'17 - Celestino Mikami. Arquivado por não ter cumprido a exi- -- Arquivado em face do parecer técArquivado em face da colidência do
rico
gência técnica.
t. 92.456.
N9 164.672 - Wladyslaw Diamond.
1\1" 179.703 - Spectra International
1\1" 185.839 - Companhia Moacir
- Arquivado por não ter cumprido a Inc. - Arquivado por não cumprimen- Pereira de Sousa de Papéis. - Arquito da exigência 'técnica.
exigência técnica.
vado por não ter modificado a natu,
N . 179.885 - Flávio Marchi. - reza do pedido.
N" 166.391 - Yamashita Yukio. •N9 185.840 - Companhia Moacyr
Arquivado por não ter eliminado das Arquivado em face do parecer técnico. Pereira
de Souza de Papéis Arreivindicações o ponto n" 6.
1\19 181.507 - Yoshio Kolcumai. -- quivado por não ter modificado a
N" 166.707 - Almeida £1 Menezes. Arquivado por não ter a presentado nôvo natureza do pedido.
- Arquivado por t.2o ter modificado :• elatório Conforme exigido. ,
N9 195.854 - Bristol Myers do
Brasil S.A. Cosméticos e Artigos de
a natureza do invento.
N" 183.525 - Mario Ghisoni.
Toucador - Arquivado por não ter
N° 170.143 - Uniroyal Inc. - Arquivado por não ter cumprido a exi- suprido parte do . ponto n9 2 que diz
Arquivado por não ter cumprido a exi- gência técnica.
"Rosca para aplicação de uma tamgência técnica. •
N° 183.702 - Luiz Marclo Mendes pa".
N9 185.864 - Editera Abril Ltda.
N" 171:374 - Ind. e Comércio de de Campos. - Arquivado por não ter
- Arquivado por não ter modificaBilhares Miniatura Imperial Ltda. - cumptido a exigência técnica.
do a natureza do pedido.
Arquivado por ,não ter modificado a
N" 183.940 - Samuel Stefano e Os
N9 185.872 - . Ten. Cel. Tito Vanatureza do invento.
valdo Lopes de Faria. - Arqui,:ado lente de Avilez. Arquivado por
N, ,172.545 - Mundial Artefatos de por não ter cumprido a exigência téc-- não ter modificado a natureza do
Couro S. A. Arquivado por não nica e não ter apresentado a 35 via dos pedido.
ter modificado a natureza do invento. desenhos.
N9 185.906 - Bederich Heller.
Arquivado por não ter modificado
N" 174.486 - Marfinite Produtos
N" 183.974 --, Toyota do Brasil a natureza do pedido
Sintéticos Ltda. - Arquivado por não S. A., Ind. e Comércio. - Arquiter modificado a natureza do invento. vado por não ter tomado conhecimento
N 9 185.908 - Dilson Vieira dos
Santos. - Arquivado por não ter
N9 174.544 Martins Aparecido do parecer técnico.
modificado a natureza do invento.
Basso. - Arquivado por não ter cumN9 185.908 - Antonio .Teixeira
N" 184.278 - Norberto Gastão Toeprido a exigência técnica.
dter. - Arquivado por não ter modi- Gamboa. - Arquivado por não Ter
modificado
a natureza do pedido.
I\I" 174.719 - Ziviani j Cia. Ltda. ficado a natureza cid pedido.
185.965
- Industam Industrio
N"
184.279
Máquinas
Triton
N9
Li-- Arquivado por não ter modificado
mitada, Indústria e Comércio. - Ar- de Artefatos de Metal S.A. - Ara natureza do invento.
quivado por não ter modificado a na- quivado • por não ter modificado a
N" 174.729 - Sebastião Luiz Duque 'areza
natureza do invento.
do pedido.
Garcia. - Arquix ado por não ter moNi 185.989 - Rubens Pilão. - ArN° 184.293 - Arnaldo Wilsman. - quivado
dificado a natureza do invente.
por não ter modificado a
Arquivado
em
-face
do
parecer
técnico.
natureza do invento.
N9 174.845 - José Bastos Ribeiro.
N° 183.340 - João da Costa Man- Arquivado em face da colidência
N9 186.027 - Benedito de Castro
so. - Arquivado por n'.n ter modifi- Martins. - Arquivado por não ter
t. 58 989.
modificado a natureza do invento.
174.872 - Fernando Augusto de ,ado a natureza do pedido.
N9 186.029 - João Batista de
Na 184.495 - Madalena de Abaeté randa . - Arquivado por não ter
Campos. - Arquivado por não ter
Limpo de ' Abreu. - Arquivado por modificado a natureza do invento.
modificado a natureza do invento.
1\1" 175.067 - Nélson Agostinho. - não ter cumprido a exigetyda técnica.
N9 186.035 - Vasco Moi - ArquiN'' 184.598
Arquivado por não ter modificado a
Antônio Mendes.- - vado por não ter modificado a nanatureza do invento..
Arquivado por não ter cumprido a exi- tureza do invento.
•
N9 186.078 - Luigi Paolo GuasN° 175.081 - Editora Comercial •-ência técnica.
sardo. - Arquivado por não ter
Paracal Ltda. - Arquivado por não
N" 184.699 - Lovable do Brasil modificado
a natureza do invento.
ter modificado a natureza do invento. S. A., Indústria e Comércio de Rou•
186.102
- Feliz Hernandez. - Arquivado por não ter modil
N° 175,085 - Manuel Correia dos cas.
Arquivado por não ter modificado a
ficado
a
natureza
do
pedido.
Reis. - Arquivado por não ter modinatureza do pedido.
> N° 184.702 Fábio Lage Terrasficado a natureza do invento.
W 186.104 - Paulo Francisco da.
sovich: - Arquivado por ni--o
N" 175.091 - Iadústria de Adesivos dificado a natureza do cedido. 'Ir mo- Silva - Arquivedo por não ter mo-•
dificado a natureza do pedido.
São Benedito Ltda. - Arquivado por
N" 184.707 Otto Koehne. - Arnão ter modificado a natureza do in- quivado
N9 186.105 - Paulo Francisco da
por não ter modificado a natu- Silva.
- Arquivado por não ter movento.
reza do pedido.
dificado a natureza do pedido.
No 184.708, - Otto Koehne. - ArN" 175.406 -' CIBA Société AnoN9 186.142 - Newton Silveira.
nyrne. - Arquivado por não ter cum- quivado por -não ter modificado a na- Arquivado
por não ter modificado sé
prido a exigência técnica.
tureza do pedido.
natureza do pedido.
. N" 176.340 - Juan Enrique RegueN" 184.767 - Samuel Moore and
149 186.163 - José Griera Roma
na. - Arquivado por não ter retirado Company. - Arquivado por não ter - Arquivado por não ter modificaO ponto ri" 3 que não é privilegiado. cumnrido a exigência técnica.
do a natureza do pedido.
N, 184.999 - Carlos Fernandez de
N9 186.181 - José Duarte Dlas
N" 176.934 -,- Shigueo Koketsu. La
Reguara. - Arquivadrs por não ter Fialho - :.rquivado por não ter mem
Arquivado por não ter corrigido o ponmodificado a natureza do nea!do.
dificado a natureza do invento.
to n" 2 e não retirado o ponto n 0 4.
N° 185.115 - João da Costa Manso
N" 177.016 -- Lauro Pulcinelli. N9 186.206 - Domingos Waldemat
- Arquivado poi não ter modificado Dalosto
- Arquivado por não tet
Aiquivado por não ter remodelado o a rotura:ta
do pedido.
modificado a natureza do invento.
relatório .
N? 185.179 -- Caetano Luiz Galli. ; w' 186.211 - Susumu Kaneko.
N" 177.293 - João Carrasco e An Arquivado por não ré- cumprido a Atep.i., ,.ade por r,5 1, ter modificado a
tonio Mole reze. - Arquivado em tar- xncii
té2na-a.
nacureza do irr..,-nto.
do p arecer técnico.
Ni 185.228 - F , temetal, Ind. TécNY 183.214 - Ind. e Com. de IsN" 177.316 - Imperial Chcinical In- mica de Est-aituras Metá l icas Ltda. - queiros Armepla Ltda. - Arquivapo-Arquivado por n q o ter modificado a do por não ter modificado a nature,
ler retirado os pontos ns. 2, 3, 4, 5, 6, lata:reza do pedido.
za do invento.
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N9 186.223 - Plínio Moreira da
{ilva Lima. - Arquivado por não
er modificado a natureza do In
tento.
1‘1,' 186.262 - Mário Pettlnl. arquivado por não ter modificado a
iatureza do invento.
N9 186.279 - Ernesto Domingos
Pana. - Arquivado por não ter
ipresentado procuração.
.Arquivem-se os processos.
Divisão Jurídica
Seção de Transferências
e Licencia
Em 4 de janeiro ae 1971
lontrato de Exploração de Patentes
L Anean - Ind . e Com. de Acessolos Automoollisticos Ltaa. (na et
laxo ue averoaçáo ao contrato ai
ixplaiaçao cia pat. MU IV b.3 r1). kverce-se o contrato de explotuac
lavor ue Anean - ind. Com .
le Acessurios acwomobnisticos latria
?ranslerencza o Alleiações de Name
ao 1'ectuar ae Processos
oram manaacios ano ter
le nome do titular de procassos:
auaixo mencionados as se
euintes translerénems e alteraaaa:
_nu. de cpgões ..VIarchesoni Ltda
transr. para seu nome da pae. ata
P 0.981)
--a,on Yale & Towne Inc. (trar.,;)
la.a seu nome da pat. PI maniere
14.-08).
ien International, Inc. (traasi.
seu nome da pat. PI
13.824)
Oil, Inc. (alt.
nume
to iitular na pat. PI n 9 64.427 J. n . 78.612).
2.1aochinen1abrik Memmingen KG
kheodor Otto (trano'. para seu
ioiiic da j_at. PI n9 79.369).
- ..macieo rtossi S.A. Metalurálca e.
iluaiçõs (alt. de 'tome do titular
ia pat. P1 n9 83.581).
',acionai de Petróleo S.A. (alt
le nome do titular na pat. PI ta
4.222).
Thefalk Corp. (transf. para seu
tome da pat. PI tPrino 111.614)
Steel Company of Canada,
eim.ú,ed (transf. da metade aos di
ei,os da depositante para seu nu
pe da pat. PI têrmo 133.259 .
ainds. Gemmer do Brasil S. A.
,transt. para seu nome da pat, Pi
,,i.rrno 138.031) .
Caem S.A. ind. e Com. (ait. ae
kane do titular na pat. MI têrme
42.889) .
D.amond Sharnrock Corp. (ait .
e i orne do titular na pat. PI ter.
aio 144.095).
• .0a0 Antonio D'ai *acida Sainpato
• .,f,ransf. para seu nome da pat. P.
êrmo 144.463). - Retifique-se o
tome do depositante para Eduardo
ItIarins de Oliveira.
Air P-eduction Company, Inc
th. ansf. para seu nome da pat, PI
leriam 149.838).
Preformed Line Products CompacY (transf, para seu nome da pat
iI têrmo 154.678).
Ford-Willys do Brasil S.A. talt ,
d'a nome do titular na pat. P1 têrtaci 155.391).
.Equipeaca Equipamentos de Pesca
E .A. (alt, de nome do titular ro
riat. MI termo 162.334).
C1om. (transf. para seu nome da
p`at. P1 termo 163 426).
Pipark do Brasil S.A. Ind. e Com
i('ransi. para seu nome da pot. PI
armo 170.752).
Kitano S.A. Ind., Com., e imo
(?it. de nome de, titular na pat. PI
timo 172.324.

Randon S.A. Ind. de Impiernera
tos para o Transporte (alt. de nome do titkilar na pat. PI termo
173.635) .
Transraio Ind. e Com. ,LimItada
(transf . para seu nome da pat. PI
termo 173.205).
Bernardo Schinchvarger (transf.
dos direitos pertencentes a Jose Pereira para seu nome da pat. PI Vermb 175.979) . - Em tempo: Preliminarmente, esclareça o roquerente, Gerhard Schneider, a divergência entre o seu nome (fls. 151 e o
que consta no térmo de depósito Geraldo Schneider.
Eti,gen Mermelstein (transf. para
seu nome dos direitos pertecentes a
Francisco Xavier Novaes da pat. PT
liêrmo 180.911).
Barcos Levefort Ind. e Com. Limitada (aí. de nome do titular nu
pat . PI têrmo 181.240) .
Dreser Industries, inc. ‘.trabst.
para seu nome da pat. PI termo
182.165).
Ereb Har. dels-Und Finanz-Anetaa
(transf, para seu nome da pat. P.
termo 183.025).
American Standard Inc. (ait. cie
nome do titular na pat. PI têm()
137.92).
Propasa Produtos de Papel S. A
(alt. de nome do titular na pai. M1
termo 189.749).
Ashlanà Oil, Inc. (alt. de nome
do titular na pat. PI 1,2rmo 191 712,
- I) Retifique-se o nome da depositante para Ashland Oil &
Comnany.
The Steel Company of Canada.
Limited (transf. para , seu nome da
metade dos diritos da depositante de
1..at. PT termo 199.099).
Merck
Co., Ire. (transf. part
seu nome da pat. PI termo 196.399;
Chemnor Aktiengesellschaft (trata
ferencia para seu nome da pat)nte
PI têrmo 196.910).
Merck & Co. Inc. (travsf. para
seu nome da pat. PI termx 197:275)
Apis Mecânica de Precisão S. A.
(ala de nome do titular na oat. P"termo 198.071).
Boehringer Mannheim GIVIBH (alteração de nome do titular na pa t
PI terrno 199.6:29).
Molirrs Limited (tranar. para vau
nome da pat. PI têrmo 201.118).
nn••n• olowIa

•n••

11~1~.10...m.

T-i.TULOS
DE CR ED!TO
INDUSTR I AL
Divulgação is• 1.890
PREÇO: C4 0.59

A VENDA
Na Guanabara
Seção da Vendas:
Rodrigues Alves, 1
Agência 1: - Ministèrlo
da Fazenda
Atende-se a pedidos pelo
Serviço de Reembilso
PoAtal
in Brasília
Na S , de do D 1 N.
•

Randon 8.A. Ind. de Implementas para o Transporte (alt. da nia
me do titular n apat. PI temia
201.889).
Johnsen dc Sorgensen (Plasties)
Limited (trans!. para seu nome da
pat. PI têrmo 203.185).
Ea Ton Yale /1,/ Towne Inc. (transferencia para seu nome da pai. PI
farm° 205.981) .
Randon S.A. Ind. de Implemantos
para o Wransporte (alt, de nome do
titular na pat. PI termo 211.54Q).
Systems Capital Corp. (transf.
para seu nome da pat. PI termo
217.777).
Propasa Produtos de Papel S. A.
(ais. de nome do titular na pat. PI
termo 217.816).
Ind. e Com. de Placas nuarescentes Noore Ltda. ttranst. para
seu nome da pat. PI termo 218.:31)2).
Dozzano S.a. coinerc,ai, 'anustriai e amp. Gransi.. para seu nome tia pat. M1 termo 22.911).
./telogios Brasil b.Ii. (transi. para seu nome as, pai. 111 1 termo
- ivr.1 termo 223.202r
.,earaska p apeis 2. uciustriais Ltaa
Granai. para seu nume da pai.
termo 223.309 - P.I. termo 223.3110.
Exzgencias

Cumpra exigências:
Fal a annentos Domar Ltda. (im.,
ae ano taça() cie uso autorizaiao na pat.
6s.42d). raça o ri, de inscriçaio da licenciada
no CCTC)
ueraiao de Almeida Vaz (no pedia() ue as, eroaçao de contrato de
•
e eapioiaçao) - asciareça
ue inscaiçao cia licenciada no
taaa, oem como completa a data cie
contrato de lis. 13.
l..011SLcUyd0 - Com. e Ind .
Lona- (no pelou() de transi. na pai..
1'1 termo 209. a01) - Promova a
autenticaçao cia lotocópia de as. 'Geei e Jaça assinar c) documento cie
CeSSuO aor mais um sacio, de acara()
com a cláusula 54 do contrato social
da cedente.
Ceia,nese Corp. (no pedido de
astea expioraçao na pai.
ri" 1.8u1). - Apresente o z•astrumento de procuração; z) Cumpra as
almas a e O, item 1, da Portaria ta
00- a) - 3) declare o n9 de inseriçaii
da licenciada no CGC.
n-manese uorp. ,(rio pedido ae licença para exploração ria patente
▪ 1i , 72.617 - Pi ri" '13.195 - PI ri
75.1)2). - Apresente procuração.
Montana S.A. ind. e Com. Irio
pedido de alt. cie nome comercial
na pat . P1 termo 109.335) . - Apresente procuração.
interprint sonnier, Impressora
S.A. (no pedido de transf. e alt.
de nome na pat. MI termo 190.260;
- Complete a taxa paga com a guia
de fls. 21 (mais Cr$ 10,00) a apresente procuração.
Aeroquip Corp. (no pedido de
apostila na pat. PI n9 83.469) . -aomplete a taxa.
Poiitechnika Warszawska e lnstytut Dadawczo Projektowy Przerays,
iu Farb 1 Lakierow ; no pedido de
alt, da razão social na pat. PI termo 217.409) . - Promova a legalização do documento de fls. 40-46.
Uniroyal Inc. (no pedido de ali,
da razao social na pai. PI termo
15tU54). - Apresente procuração de
acórdo com o art. 162, do CPI.
Ga p riel Dias Baeta (no pedido de
tranot. na pat, termo 205.233) Pague mais uma taxa de knotacEm
o requerente, e apresente novos noaumentos de cessão nos quais José
Augusto Ruas "a:teia Viana o 13éc o dos Senta;
sómente, os
-eus direitos sôbre o depósito.

Refrigeração Paraná S.A. (no pedido ae transt. na pai. PI termo
1-‘b.454). -- Prove que Os signatarios ao documento de cessa° Idigiiiain
representar a sacie:cuide cedente.
.rceirigeração Pararia 8.a. talo pediao no transf. na pat. Mi. termo
199.394). - Prove que os eagnatarios ao documento de cessao tinham
poures para representar a sociedaae cedente.
eraeo aociete pour le Developpernent et la Vente de Speciantés
c.rumiques (no peaido de mudanaç
de nome na pai. ea têrmo ate:Levo
- areste esclarecimentos em lace
divergencia entre o nome da depositante e o que consta no documento ue tis. 4u-42.
Pepro - sacie te pour le Developpe
ment et ia Vente de Specialités
migues (no pedido de muciança de
nome na pau. termo 21.2.ailto . receie eclarecunentos em lace na
cuveraência entre o nome da flepositan.e . Pechiney Praia e o que canata no aocurnento junto ao /a. 206.964
- Pecniney Proga Soweto pour le
Deveioapement et la Vente de Specialites Chimiques.
tteirigeraçao Paraná S.A. (no pedido de transi. na pai. P1 termo
eud a.a.) - prove que os siga atarios do documento de cessão tinham
poderes para representar a sociedade cedente.
Boazano S.A. Comercial Industriai e âmp. (no pedido de transf.
na pai. Mi. termo 220.929). - Preummarrnente regularize o documento de cessao que foi datado de maneira incompleta.
Uniroyal Inc. (no pedido de anotaçao ua razao social na pai.
teimo 109.801) . - Apresente pronuraçao com os poderes exigidas pelo as:;. 162 do CPI.
Brasholanda Embalagens S.A. (no.
pedido de transi. na pat. PI :armo
191.52) - Regularize o docutnento de cessão que não está datado.
Elawailan Development Company,
Limited (no pedido de transl . na
pai. P1 termo 195.312 - PI termo
197.411) . - Apresente nova procuracio d.e acardo com o art. 162 do
CPI.
Diverst
Brasholanda Embalagens s.&
pedido de transt. na pat. MU
termo 159.848). - Nada na que delem quanto ao pedido em lace do
indeferimento ao pedido de patente.
Foram mandados arquivar os
seguintes pedidos de anotaço2s de
alteração de nome nos processos
a caixa mencionados por falta de
cumprimento de exigência:
Morttecatini Eclison S. p. A. (no
pedido de alt, da razão social na
pat. P1 têrmo 160.621) .
Pennwait Corp. (no pedido de n.udança de nome na pai. PI termo
n9 196.078) .
Sol Café MGF. Corp. (no peitdo
de alt, de nome na pat. PI termo
202.389).
Foram mandados arquivar os
pedidos de anotações de transtereneia nos processos abaixo mencionados por falta de cumprimento das
devidas exigências:
Etablissement Radiator (no pcdido de tra,nsf. na pat. PI termo ri9
206.829)..
Ypiranga A. G. (no pedido de
transt. na pat. PI têrmo 162 639).
Air Reduction Company, Inc. tra
pedido? de transf, na pai. PI termo
152.619).
Norton Company (no pedido cia
transt. na pat. PI n9 65.721).
Atlante S.A. Incito Médico 0lintoló3ica:s "no pedido de transf.
pat. P1 termo 1142.202).
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PONTOS CARACTERISTICOS DOS, PEDIDOS
DE PRIVILE:GIO
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TtRno N Q 166.658 do 28 de janeiro de 1965./
Requerente: VIGAUDAS NAVICKAS./SX0 PAULO,/

de Invenção: NOVO SISTEMA PARÁ FABRIGAÇãO DE BASES PARA.,
MdVEIS EM GERAL.,
Privilegio

I . Novo sistema para fabricação da bases para má vais em geral, caracteri--,IO pelo fato de particularizar-sa:por ume
estrutura de madeira ou metal, estrutura esta' que Poderá ser *pra .
sentada sob a forma de pás radialmente dispostos ou outra adequada/
qualquer e aos tem por finalidade procisua constituir o apoio do mcl,

h) recolher as frações efluentes com concentrações decreocenno 44
ion de aleoPsásaç.jor
1) repetir os estágios (a) ate(h), usando soluçõos contende lana Ár
Inversos,
3) conduzir o ciado completo, usando como frações de deoloatlianta
as traces efluentes reoolnidas nos istágios (a), (d) e (h).
Ponto n o 1 do total da 3 pontos apresentados.

vo),/

.@onto no 1 do total de 5 pontos apresentados./

TkM0 N Q 175.518 de 6 de abril de 1966.
Requerente: DYNAMIT NOBEL AETIENGESELLSCHAST ZIMUNHA
Privilegio de Invencão: " PROCESSO DE PERMUTA IÔNICA E APAStai,Ro FARA Un
4MTAR O MESMO •
REIVINDICAÇOES

1 • Processo que permuta ionica, começando com um leito quer permu.
ta iOnica carregado, cheio do água, caracterizado por compreender os estágios dei
a) deslocar a água, por passagem de diveUleas frações de deslocame
to, sucessivamento, atravas do leito, as ditas frações contendo em sola
;ao lona aubstencialmente identioos aos íons com Os quais a resina per.
putadora inicialmente carregada, aumentando. a concentração dos tons
nas ditas frações de cerca de zero, para a primeira fração, ate uma coa
contração, na Ultima fração, mais ou menos igual à concentração lánica
na qual a permuta ienica ciava ter lugar; ó recolher a descarga do Mulo,
eaisento em frações mUltiplas, começando com frações de COncentração Semi
cc rolativamente baixa até as Ultimas fracões de concentrasio ienica ro'
lativamante alta; em, em seguida,
b) 'passar sucessivamente uma segunda sOrie de frações &travas d
leito, que °ontem as ditas frações 4.1 íons compensados e tons de compen
iço, aumentando gradualmente da primeira tração a Ultima fração a coo
sentração doe lona de compensação e diminuindo gradualmente, da primeira
tração à Ultima fração, a concentração doa lona compensados,
e) remover as zoluções-produtos, quando a concontraçâo doo ions os,
pensadas tiver atingido seu máximo nas frações efluentes,
d) recolher as frações efluentes, quando a eOncentraçae aos tons p
compensados diminuir, cuja concentração do tons de compensação aumenta,
e) apeia o estágio (b), carregar ao reator diversas frações do tom
de compensação' as quais tem uma concentração correspondente à concentra,
ção total das frações anteriores que contam o ion compensado e o loo.
de oompensaçà,
C) introduzir no reator diversas rraçóes que seguem ao estagiote2,
com concentração decrescente do lon de compensação atá zero
£) lavar o roas°, coa divars frações de água pura, 901 O estas:
o (f),

TERMO N9 170.156 de 4 de, junho de 1963.
Requerente: METAWRGIOA ROSSI S/A - SX0 PAUlb.
Privilégio de Invenção; " APERFEIÇOAMENTOS EM FARdIS PARA MOMOS %
BEXVINDICAÇOE1

-1
. Aperfeiçoamentos em Urdis para veionloo, caracterizaffle pele
fato (1• o aro oval, que serve de adbrno'noe faróis usuais, cor o pré.
prio corpo do conjunto onde é montada a armação reguladora do facho do
luz no sentido traniversal e longitudinal, armação esta que r010444 4!
oéluin óptioa. A lémpada vigia ou eetaelonamento, será aplicada no 4
quota principal ou no aro oval, de aeérdo Oom a - célula óptica emprega.
da.
Pont* ne 1 do total de 3 pontoe apresentado,.
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neer;
OteX0 El 176.022

de 28 to demobro ao 1965,

)equerentes RANCO INCORPORAM - U.S.A.
d4laluilág10 de Invenção: "MECANISMOS DE COMUTAÇXO ELÉTRICA SENSÍVEIS 1
PRESSIO"
;LEI VINaraa1532

t - Mecanismos de comutação elGtrica sensiveis . k pressão, compre
andando: uma caixa ou estojo; uma chave elétrica situada nessa caixa/
Ik

incluindo um elemento atuador móvel; um elemento dinâmico expansível;

de interligação desse elemento dinâmico co. a char, atu
• ilepositivo g
tadoro, compreendendo una tira de mola de configuração geral plana,uma
'sujas extremidades se apoia na dita caixa junto ao elemento dinâmi
410
e
com
sua porção intermediária em contacto com o dito elemento atuado;
r

veículos, projetaneo jorros de agua pura vou coa detergente eu forma
de laminam, esguichos leses par sua vez ligados a um sistema de cano,/
subsidiários que partem de canos mestres ligados ke
respectivas catana
de água pura e/ou com detergente, dotadas de sistemas purificadores pg
ra a sua recuperação ap6a uso na lavagem a de bombas para a sua armam:
nagea e para a sua dietribuição, sendo finalmente o dito túnel provido

de enoanamentoe de distribuição de vapor, inetaladoe em sua parte supe
rica', em forma de dispositivos de compram; aberto, de secagem doe vai- .
aulas, sendo o vapor produzido sob pressão numa caldeira adequada a coa
wanaional e distribuído pelos encanamentos mestres reepectivoe.,
tonto n 2 1 do total de 2 pontoa apresentados,
---

caracterizados por uma alavanca que se articula na dita caixa eu estg
una peça de aplicação de eforçoe (thrust member) conduzida por es

if

l ema alavanca em contacto com a outra ponta da referida mola; um braço
ligado k alavanca em questão; e um excêntrico que pode girar apoiado/
na dita oaixa e em contacto com o referido braço.
Reivindica a prioridade do correspondentó pealaca depositado
144a Repartição de Patentes dos Estados Unidos da América do Norte, em
15 de janeiro de 1965, sob o número 425883.
abato n2 1 do total de 2 pontoe apresentados.
FIG
TINO 52 174.514 de 3 da novembro de
1965.
Req uerente: EDUARDO DE LIMA CASTRO NETO - GuANABAnA
Privilegio de Invenc go: 4

A PERFEIÇOAMENTOS ISK VÁLVULAS

um u1aPARO PARA

ESPINGARDAS Sn...AQUÁTICAS%
AEIVINDICACCFS
1 . "APERPEIÇOAMENTOS EM VÁLVULAS DE DISPARO PARA ESPINGARDAS SUL
..4UÁTICAS", caracterizados pelo fato de ser constituída por bloco

oilin

drico de base reta, perfurado longitudinalmente ate encontrar-se com uma
cavidade de base retangular, onde se aloja o gatilho, perfaração longita
a
tina], essa que possue duas seção* d. diásaetro maior que a p eafaração orl
ginal, sendo a primeira, maior, comunicante com canais circulares que /
por sua vez são perfurados próximos à p eriferia do referido
bloco ollín.
irico, indo terminar na extremidade chiste bloco, oposta á.
tÂmara cirattlei
:atada, • • segunda, menor, rosqueada, internamente, onde se alojam uma
;achata de nylom ou material semelhante, que á comprimida por uma porca.
'-arruela que lhe dí press go e que se apoia contra as paredes do orifíci0
T8200 N O 177.522 de 4 de março de 1966
Requerente: PEDERICO BURGER ESCOBERO e ANTONIO aandOSA . SIO PAULO
Privilégio de Invenção: " LAVADOR AUTOMÁTICO DE AUTODGVEIS"REIVINDICACOES
1 - Davador autonático de automoveis, aaraaterizaao par compreena
der eeeencialmente um trine'

de lavagem de comprimento, largura e alta..

ra suficientes para comportar diversos automóveie em fila, com piso de
cimento ou material equivalente, t ando em sua parte central um ileso /
para reauperação da *água já utilizada, ceado que, na SUA parte lateral
esquerda, é instalada una esteira rolante, condutora dos veículos, e
na lateral direita, é provido um trilho, com piso de cimento; para paa

-longitudinal e contra a face externa da hasta de comando da válvula de
passagem da carga propulsor% válvula essa que á constituída dessa haste
de comando e da válvula propriamente dita, que se aloja na sede existen.
te no bloco cilíndrico, do lado oposto i• salda dos canais oircularesitcp
do como limite interno a ce:mara circular da passagem dos g a ses
propulgo.
rear

acalco nu a do total de 4 pontos apresentados.

il

X NMM9P~Ii -",Alin Ui 11,

1
Tr
... nimoo.
.nw,g.m...... ...mu,

e 65

Dagen das rodas dianteiras e traseiras do lado direito doe volculos,ea
teira essa que se prolonga para fora do túnel acama referido, em ambas
as suas extremidades, numa extensão equivaleate ao comprimento total/
do preprio túnel, sendo essa esteira instalada numa vala e é equipada/
com um sistema auto:sé-tico convencional de acionamento lento, prefeRvel
mente de cinco metros por minuto aproximadamente, ficando essa esteira
no próprio nível do piso e provida de um fixador para prender o veiem,.
lo, sendo o dito túnel provido em sua parte inferior e em suas partee/
laterais de esguichos de água. devidamente orientados para o cor p o dos

a19,1
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Requerente,

usgÁlNoick

e k arço

de

o G 40 953. .y1a/50, a na Repartlçío

1,966,

o de 1964, sob o . amdero

PAULHABER S/A • RIO GRANDE 00

~1**

Priv11-4.3-4. A. "'---“1"-' ' 11 APIMPEIÇOAMENTCS EM POLNILRADR-TuAR radvNLTRO=

rait

A

de

Patente!! da Manda O ZA da 22,20

4 234/64.

1 do total de 11 pontos apreafateaos•A

s aperfaçoament09 gn poltllhadeiras manuais, caracterizados peie

'ato

de

compreafter um corpo tubular ou cilindro alon.
a um depOsi;o de substáncia inseticida ou segelhane
por Meio de um membro de ligação liso no qual está pre.

uma polvilhadeira

gado destacãvelmente
te reabastecivel

vista uma válvnla removivel . de aalda de ar, um ;abolo valvnlado de pres.

do e sucção deslooável dentro do referido cilindro e uma gula de anon
%mento na parte superior do referido cilindro s para suiarre vedar a hae.
te de acionamento do referido &bolo valvulado.
Ponto

na 1

do total de 5 pontos apresentados.

riamo ea

rfq.zo, ae 3, de maio d e 1956

Requerente: CLAIMCOM PATENTES UNITED - IsdLATERRi
Privilegio'de Invenção "APERFEIC0/0 ,2NTOS E!! MEIOS

Da SIPIO PARA DRSCARDRA

tAR LiWIDOS DE RECIPIENTES"
4UIVINUiçAdi”
1. - Ap erfeiçoamentos em meios de sifão para descarregar
Erguidos'
de recipientes, caracterizado pelo fato de que é previsto meio de válvula!
hidrostático para acionar um sifãc dupLo, incluindo o meio de válvula alo:
drostático, um sifão adaptado para se tornar acionado quando o nivel da.
gua em

?ERMO de 162.095 de

25 de , agasto de

uma

cisterna ou recipiente semelhante atingir um nível predetermino!

do e quando acionado para retirar ar do tOpo da primeiro parte dosifão GIZ
pio de forma a posnibilitar acionamen do sifão duplo.

1964. •

Requerentes EARL MARIA GROETSCREM . ALEMANHA'

Ponto n O 1 do total de 15 pontos'apresentadoa.

Privilégio de Invenção: " DISPOSITIVO HIDRÁULICO APERPEIÇOADO DE ESo0.
SAIMENTO DO TETO OU AD6BADA DE GALERIAS EM MI
NAS SID3TERRÀNEAS, BEM Modo AGREGADO DE MAM
SIO COMPREENDENDO

o MESMO":,

.133.1=9.15—
ES

1 -

Diepceitiio bâdráulico aperfeiçcad_ de emooramento, oonati'vue

do por duas unidades de pilão montadas taíescbpicamente, una das quais
consiste em urna unidade hidráulica de pietão earacterizade /•
pelo fato de que taMbám a segunda unidade de pilão oonsiste em uma aná
Mãe hidráuiica completa de pistão-cilindro, e que ambas essas unidade
hidráulicas apresentem duas vigas separadas, una das quais atua abre/
uma região relativamente externa da abóbada, estando anbae essas unido
dee de pilão ligadas hidreiulicamente, de modo que ' unis pietães podei /
ler avançados em qualquer ordom de aequânoia desejada,
Reivindica a prioridade doe correepondentee pedidos, deposite
_ .

dos na Repartição de Patentes da Alemanha, em 29 de agósto de
sob.
os
em 29 de junho de 1964, 'zespectivamante
. .
.

nfameros G 38

1963, e
VIa/5e

•
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amo N o 176.953 de

de

196N

TERMO N e 172.734 de 31 de agóstO de 1965
Requerente: CLEVITE CORPORATION
Privilégio de Invençãe: "MÁQUINA DE BROQUEAR APERPEIÇOADA PARA MANDRi
LAGEM BE ACABAMENTO DESANCAIS szitAL-crArUlA.
RES"

lequerente: G.:,NERAL MOTORS CORPORATION . U.S.A
Privile g io ie Invencão: " UM MECANISMO DE AGITAÇA0
RAIVINDICLCO§S

ítOTAyau,,,,

1 . Um mecanismo de agitação e rotaçãO dOmpreen d endo um receptitella
.16 rotativo e meios para girar dito-receptáculo, caracterizado pelo fato
l

ie que dito meio rotativo compreende um meio de suporte, meio de motor,/
Meio de eixo de rotação levado por dito melo de suporte e ligado a dito
reoeptáculo, um tambor de rotação sustentado em dito meio de eixo de ro.

,

tação, e meio de embraiagem para dito tambor de rotação entre dito peio
de acionamento de roldana e dito meio de eixo de rOtação, incluindo dito
meio de embraiagem meio responsivo a um torque abaixo do torque máximo /
de dito meio de motor para evitar que as cargas de equillbrio em dito ra
ceptáculo sejam giradas a velocidades de rotac'áo alima de uma velocidadi
critica predeterminada.
Reivindica a prioridaae ao correspondente pedido, depositado na
Lepartição de Patentes dos Estados Unidos da Americe
f

91^-tel.

em 4 de

evereiro de 1965, sob o minero 430264.
Ponto n4 1 do total de 10 pontos epresencauos,

ÁEIVINDICAÇOES
i- Máquina de broquear aperfeiçoada para mandrilagem de acnbamen
to áe mancais semi-circulares, providos de Um eixo geométrico longitu
dinal, paralelo as zune fades na linho de separação, incluindo M8101
de fixação para sujeitarem o referido mancai emi-cilíndrico com o
seu eixo geométrico longitudinal, numa deterw,nada direção, uma barra
retificadora giratória e duns facas nela montadas em locais espaçados
ao longo do referido eixo geométrico de rotação, meios motores para al
rarem a referida barra retifloadorn, meios para montarem e fixarem r
referida barra retificadve em ambas as extremidades com o seu eixo
geométrico de rotação, sob um pequeno ângulo em relação ao eixo geomi
trico do referido mancai e para movimento em relação co referido maus.
cal, numa direção paralela ao eixo geométrico longitudinal do referis
do mancai, enquanto a referida barra retificadora se encontra em movi,
mento de rotação, girando as facas em tórno de centros diferentes, col
raios de corte diferentes, caracterizada pelo fato de ser prevista u.
ma junta universal, localizada na referida borra retificadora, para
compensar pequenos desalinhamentos entre as duas extremidades da ref1
rida barra retificadorn
A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido d$
positado na Repartição de Patentes doe Estado. Ileiags a. amárica
25 de novembro de 1964 sob n 9 413841,
Fonto.n Q 1 do total de 6 pontos coreseotaaos.

fi g

TERMO N 9 172.260 de 19 a. março de 1965
Requerente, PONTO ELETRONICO LTDA. GUANABARA
Privilé gio de Invenciot "NOVO MEIO DE OOKUNICAÇÃO : POR PROPAGAÇÃO
FM CAMPO MAGNÉTICO (PONTO EI,XTBourno-5-REIVINDICAÇOES

- NOVO

MEIO DE

nem N o 171.468 de 21 de julho de 1965.

Requerentes LUIGI CAZZANELLO - SAO PAULO,
Privilegio de Invennãot " APAR2LED DESTINADO A AUTOMATIZAR MÁQUINAS Da

00MUNICAÇÃO POR PRoPAGAÇIP EM CAMPO mAuatTICO

iRICOTARa,
pnvimpiçAcoss

(PONTO ELETRONICO), caraterizado pelo fato de, aIrevée de um amplill
Caiar (aqui ohamado tranamiseor) munido de transformador regulavel de
e um •empo magaitioo ideal para onda ábiente da servi
ol
indo desta forma que
co (espetáculos teatrais tit analogos) permit
amplificadores transistorizadom (aqui chamados reeeptores), saoten e
:ia par.
reproduzo' ole minais recebidoa do trensmiaeor, formando ' g eia
uias, formar

g

.g

teitb Pletora de coe:untos:ao entre

mm

ou mele pontoe tranamieeores

•*doe oe reoeptoree, incluidoe no campe
Ponto n a 1 do total de 3 ponto. spresentLeoe.

,1 "APAR2LHO DESTINADO A AUTOMATIZAR MA4UINAS MANUAIS DE

TRICOTAR",

por possuir um motor eletrico para comando . de uma polia externa, caracts
rizado por dispor em seu interior duas bobinas de indução eletro-magnet4
ca, e para as quais, correspondem nos laterais de dita polia dois discos
-polias que, apesar de montadas no mesmo eixo . da aferida polia. sio 11.
vres,
Ponto n u 1 do. total de 10 pontos apresentados.
.
...." —
„..„,
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thxo

as 160.837 de 13 de julho de 1964.
Req uerente, COMMISSARIÁT A MS-REMIS ATOMIWZ
* ~kap pua ussoLuclA fut 1/42~311 RUM.Gamme

p or mele do Segundo membro de manobra, Aualquer gue sela a p osição desse á/

118IYINDICZCORR

\
t

.parwill°

o peixeiro membro de manobra, em qualquse de suas posições venha definir U111
valor mizimock velocidade do retaçie 1 qual o motor pode ser regimented0

tino

para 4Isieó1ução de material' ~eme g wvpusmin•,

#

com circulação contínua do solvente, comportando um,dissolvedor cujas
mensões e volume sio adaptador is dimensões do combustível a diseolVer./

Reivindica-8e a prioridade do correspondente ¡iedide deposita.
na Repartido de Batente, da Dinamarca em 18 de -marco de 1964 sob n 0 •.
1388/64,

do

ui reservatórioligado'ao dissolvodor e um condensador que permite a aaa
danzação e o ràórno dos vapores de solvente, gerados no decurso da dl*.

Tonto n v 1 do total de O pontos aprésentados,‘•

15

106 107

119,

OMIMMNIF

9

158

ao de te, o dito reservatório contendo uma quantidade de solvente adapta

da à q uantidade de combustível a dissolver; de qun o aparelho comporta

156

160

solução do combustível, caracterizado pelo fato de que o reservatório /
(2) está separado do dissolvador (1) • está situado a um nível inferior/

20

155

a

142
OS
150 105 124
12'7)
154
62
26
23

157

ma caldeira (j), colocada a um nível inferior ao reservatório e dialoga/
do lateralmente *a relaçio a :ate, a dita caldeira estando ligada i paz

'te inferior do reeervatário, assegurando' a ciroulação do solvente, um

1 14

n1

separador de fases (4) para a mistura solvente-vapores,provenienteo da
caldeira, estando O dito separador disposto na parto superior da instala

152

104

146

.115
118

157'

ção e associado a um condensador (6), de modo que o Solvente, recolhido/

116 117

no separador (4), retorna ao dissolvedor Cl), sendo a soma dos engulos /

113

sólidos, sob os quais se voem, de um elemento, todos os outros . elementos
e os tubos contendo as matárias físseis, inferior a um esteradiano

143

Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositude

109

138

¶11

14'

aa

Ir;o

Repartição de Patentes da França, em 22 dS julho de 1963, sob o námero

1G.1

ek2 241

Fonte a 1 do total de 4 pontos apresentados

TERMO N Q 172.167 de 17 de agosto de 1968
Requerente: ,N. V. PRILIPS 'OLOEILAMPENFABRItit.n. -nolunos.
Privilé g io de Invencão: "COMPUTADOR ELETRONICO COMO CENTho xsLEEMPREA
Seis
REIVINDICAÇOE8

-

TERMO NO 167.903 de 17 de março , ce 1965
,
Recuerente: AKTIESELSNABET BURMEISTER & WAIN'S 'MASKIN. ()G SKIBSBY00E9I
DINAMARCA

=‘•

.fod

.

Privilágio . de Invenção: "DiSV6SiTiO :' E CONTROLE REMOTO PARA UM MOTOR DE /

COMBUSTÃO INTERNA. EM PARTICULAR PARA UM MOTOR MA.
RITIMO,.
1
Dispositivo de- contrâle'remoto para um motor de combustão
interna, em particular parn:W-ni:;tor-marltiMolzvompreendendo umprimeiro /
,
,•
membro de comando ou manobra, localizado n poste de comando do motor, gare

determinar a velocidade de rotação do motonoe no mínimo Um segurido,membro/
,
de manobrasimilar, localizado em um-posto d comando reffieto, caracterizado
I
pelo tato de que os dois membros de manobra no egtrillAndonde
maneira que
\\

41rj

1- uomputador eletrênico servindo de centro teleimpressor ligado
a determinada quantidade de repetidores telegráficos de entrada e as
saída, em que cada repetidor telegráfico de entrada compreende uma sa
ida de sinais de contrêle onde 9C forma um sinal de contrõle bivalen.
te, Cujo valor de sinal 1 indica que naquele repetidor encontra-ee
pronto um grupo de código para ser transferido para a memória do coma
putador e cujo valor O indica' que não ocorre tal fato, e onde cada 11
petidor telegráfico de salda compreende ume salda para sinale de cosi.
trOle onde se forma um sinal de contróle bivalente, cujo valor de ai.
nal 1 indica que o dito repetidor se encontra pronto para receber um
grupo de código enviado pela memória e cujo valor de sinal O indica
que isto não acontece, compreendendo o computador, ainda, em aditameg
to h supra citada memória, um seletor de endereços, um elemento arit.
mático, um registrador de ordens, certo número de memórias auxiliares
e um elemento de contróle, compreendendo este último uma salda panasá
,nais de contróle onde se forma um sinal de contrêle bivalente, que
assume o valor 1 quando não existe qualquer ordem em. execução e ass,s.
me o valor O quando isto acontece e uma entrada para oe sinais de co3
trêle, sendo o computador estvuturado de maneira que ça prograoa em
progresso seja parado sempre que a dita entrada receber um sinal . 6,
contróle de . valor 1, e que esse programa continue normalmente quands
o referido sinal de dontróle assumir o valor O, caracterizados pelo
farto 'A ‘1011ta 1do sinal de contrêle de cada repetidor telegráfico' ser.'
li g adcwwwwciroul*o lógico que também fica ligadolit saída de sinais .
de:contrêle do elemento de contróle do computador e a salda de um,cit
c u'i t (i' Cont'a'do "Ci r' cular, onde cada salda fica individualmente as-Socia
da com ulei. e5et5dor"telegráfico; sendo o mencionado circuito'lógie
estruturado de maneira .a emitir, um grupo de código que identifica„,,
repetidor telègráfice (por exemplo, em um código 1-em-n) sempre que o
sinal de c'ontrôle emitido pelc dito repeildr lelegréfico, o sinal e.
mitido pela referida saída de sinais de*contróle do eitmento ,-de Con. ;,-trOle do computador e o sinal, emitido pele salda do circuito. contador
associado com o dito repetidor, tiverem, os três, o valor 1; pelo f&
to dos terminais do elemento lógico onde se forma-o dito grupo de dó..
digo ficarem ligados n terminais de entrada de um transformador de 91
nas, cw, ps terminais de Vida ficam ligados ç terminais de en"rada d
1
seletor de endereços na memória do computador,transformador,deoinai
este que é estruturado de maneiraa coivj' erter. Um grupo 'de-codiigos re.
cebldo em endereços de -pelo Me 'no4: duns locaçlês de "p er meria': individual
mente associadas com e respective-tenetrd5r-feleàráficold'fdtd-tio
I

1

J
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TERMO No 177.960 de 18 de março
Requerente: EMES wItHusrawien e e

circuito ioco ao caso acima mencionado teevie emitir outro sinal
controle com o valor 1, enquanto que o terminal onde se forma o dito
*leal faca ligado à entrada doa sinais de contrõle do elemento contra
[ ledor do computador; pelo fato do cominlçaaor compreender ainda dispoaltivos que, 'quando sie apresenta caso acima descrito, é provocada u
• ma ordem de laterrupção relacionara com o respectivo repetidor, ardei:
Gata que consiste pelo menoa das seguintes operaçães•
a) 6 lido o numero armazenado na primeira das duas locações de
memória' individualmente associadas com o respectivo repetidor
•
telegráfico, aumentado de um no elemento aritmético e re-iapresso na respectiva locacão de c o mório, deado o número não •
crescido acumulado na porção dosamderêços do regiotrador do
ordens:
b) o número acumulado na porção doe endereços do registrador de
ordens é transferido para o seletor de endereças 14 tem lugar
ama transferência de ou para e locação da memória indicada pg
ra ou de repetidor aalegrffico rei:motivai
•
c) é lido o número aoumulndo na segunda das locaçoes de memória
•
individualmente associadas com o respectivo repetidor telegrà
fico, diminuindo de 1 no elemento aritmético
• re-impresso na
locação de memória em questão
1 requerente reivindica a pn'oridade do vorreepondente pedido da
positado na repartição de Pe.tentes da Holanda, em 20 de agi:ato de 1964
! sob n 9 6409597.
Ponto n 9 1 do total de 2 pontos npreseatadoe
•

or,

o.,

166

Priv1Igio de Invenção: *PROCESSO E DISPOSITIVO PARA PRODUZIR BLOCOS Dlt 004
10"
0-12.4.al"
1 Crocesso para produzir blocos de gelo em carreiras de edm
aulas verticais, superiormente abertas e colocadas dentro de um tanque, em
que líquido ali enchido é congelado por meio do um portador líquido de Trio-

-

I

de

SfffÇl

.
e em que vários tubos verticais para a circulação do portador de

congelado é recolhido ops o seu desprendimento da célula, sob a aça:: da /
/*Orça de gravidade, caracterizado pelo fato de que, durante o processo de /
congelamento o portador de frio corre, em fluxo forçado para cima • para
baixo, atraves dos tubos a ao longo da parede das células, e, ainda, pelo /
fato de que mais tarde o processo de degelo se realiza exclusivamente cela/
circulação de água atraves dos mencionados tubos, e, finalmente, pelo fato/
de que o recolhimento do gelo é preparado, jã antas deste processo de degé.
lo, mediante basculação da carreira de células por 1800

Ponto no 1 do total de la pontos acresentacJe.
:3
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rocem nas células a troca do calor, sendo que o bloco de gOlo fortemente

•
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' TERmo ge 150.468 de 6 de março de 196j
Requerente: DR. SYLVIO FELICIANO SOARES •

Privilégio da teve:não

RICHARD LED . SE0 PAULO

"ORIGINAI DIE7OSITIVO ADAPTÁVEL EM MAQUINA 0,1 IS.

CREVER DE QUALQUER MARCA PARA FAZE-LAS SERVIR TANDEM 0040 MAQUINA
TABILIDADE"

5

OWC01

a.zamtva=SEWOMPIESICIMWERSZE20215,00.

RErVINGICAME2

g . ois p ositico adrptível am máquinas de

escrever de qualquei

marca para fazO-las servir, também. como máquina de contabilidade, carm
tensa-se por lucluir calos para adaptaçto do dispositivo na máquina de
•screver, de qualquer marca,

COnstituidOS

por duas chapas

metálicas ver*

ticais, afixadas no laterais do carro m6vel; eme:Numa com furo, aia dos..
4 oucaimivel pino existente num dos laterais dis p
ositivo, enquanto
que no foro do outra Chapa vertical á encaixavel outro pino

doutro late.
filítis reentrante perifirico, no
*uai eacaixível lingueta estabellsatora.
Pente
1 do total de 16 p ontos' oPreeentedell.
ral do dispositivo, dito pino dotado de

1:4151;

liT7e1
-1,
4 —......;

... BM.., '

1100PRIgegiir

. 4"

-1 tilin_
nineert

rJ

E :TV4

.0 ANSI"

TEEMO NO

174.823 de 12 as novemoro de
R aqueentes RESERVE MINING COMPANY. . U.S.A

196.

Privilegio de Invençaot " PROCESSO E APARÉIÃO PARA ENDURECIMENTO DE raRk
GULAS DE MINÉRIO e

1 - O processo para endurecimento e relõrçO de eaferudae cruas, 4.„t
partículas portadoras de min4rio, que se c e teriza por compre.
der: depositar continuamente as ditas ihsfilrulas
.eito eubsanoialmjg
das,

de

te unir-Orme soNre um transportador de grelha viajante, permeável a
e alimentar sucessivamente &traves amnas de secagem, a quecimento por agi!
bustio, reação de Induração e resfriamento e reação, gerando gases aqulg
tidos na dita zona de aquecimento por combustão e passando atraváa o
to leito ali para aquecer as ditas esferulas, passando ar frio atrairá:R /
o dito leito na dita zona de refrigeração o reação para resfriar o dito/

leito e aquecer o dit6 ar passando uma parte substeincial do ar aqueoid0/
atravás o leito na zona de reação de induração e desta &travei/3 o leito /I
na zona de secagem, passando uma parte eubstanclal do ar aquecido atrav4
o leito na zona de reação de induração e data através o leito na zona
da secagem, passando uma parte substancial do ar aquecido da dita zona /
de refrigeração e reação para a zona de a qUeCimento por combustan_ para

Sexta-feira 8
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\
Ouplementar o Calor dos gases passados atravie o leito ali, e ajustando/
• temperatura e o regime de vasto dos gases aquedides passados atrive*
o leito na dita zona de aquecimento por combustio •

Os regimes de naco;
dos gases passados atraves o leito nas ditas zonas de refrigeração • roa
çio, induraçâo e secagem, para secar' as °tremias na dita zona de secages
para iniciar a induraçáo das ditas @tremias na dita zona de aquecimento
por combust g o, para continuar a induraçto das esferulas na dita zona de
reaçâo de induração e para completar a induraçao das esferulas e resfrií
-las na dita zona de refrigeração e reação.
Ponto 11 0 1 do total de 14 p ontos apresentadoS.

TERMO N 2 177.720 de 10 de março de 1966
Requerente: BORG- WABNER CORPORATION
Privilégio de Invenção: "CIRCUITO HIDRÁULICO DE CENTRO ABRATOm
ftEIVINDICAÇõES
1- Um circuito hidráulico caracterizado peio rato que ele tem:
me fonte de pressão de fluído, uma válvula de desvio, acionada por pi
léto comunicando com dite fonte de pressão de fluído incluindo condu1
t eres de trabalho
de retOrno e pinto, dita válvula de desvio inoluin
do um meio de contraio de fluxo, comandado por piléto eficiente para
proporcionalmente dividir o fluxo de fluído suprido para dita válvula
-entre ditos condutores de trabalho e de retém, reeponelveis à preme' são de fluído no dito condutor piléto; e uma válvula de contrêle coreu
ficando com ditos condutoreè de trabalho e piléto tendo um par de cai.
tágio operantes interligados para um funcionamento eimultáneo, um doe
ditos estágios comunicando com dito condutor de trabalho eficiente pa
ra controlar o fluxo de fluído a partir do mesmo, o outro doeditoeee
tágioe comunicando com dito condutor pilâto eficiente para controlar
o fluxo de fluído no meemó; dita válvula de oontréle tendo uma MAção neutra na qual dito estágio de trabalho á eficiente para bloquear
o fluxo de dito condutor ,doe trabalho enquanto dito outro estágio é eficiente para permitir o fluxo no dito condutor piléto, e tendo uma
eição acionada na qual dito' primeiro estágio é eficiente para permitir o fluxo a partir de dito condutor de. trabalho enquanto dito outro
estágio é eficiente para bloquear o fluxo no dito condutor pinto; ee!
do que nisto na atuação de dita válvula de contréle para soltar fluído de dito condutor de trabalho, dito meio de contrêle de. fluxo fica
condicionado para aumentar a proporção do - fluído suprido para dito coa
;dutár de trabalho
A requerente reivindica , a,prioridade do correspondente pedido tis,
poeitado na Repartição de Patentes norte-americanaem 9 de setembro de
1965. sób 0 0 486148
Ponto n g 1 do total de 5 pontoe apresentaaos.
•

-0-

,

•
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MIMO N 2 . reS.74M de 28 do janeiro de. 19663
Requarentet UPCR A.C.
suiÇA.
Privi/eg/e de Invençixot " UMA ENCALAM ~Wh IND/CAÇA0 OBLÍQUA DE A8n.

SURA'
REIVINDICACOIS

á - Uma embalagem manufaturada de uma tira de material forte, porem
flexível, transformada em um tubo e fechado por compressão e vedamento r
transversal, em zonas estreitas transversais, para formar embalagens
qve são, em seguida, sepa . ados por cortes nas referidas zonag/
de vedamento, tendo sido, uma das extremidades da embalagem, comprimida/
a fim de formar uma parede terminal, de preferencia retangular, achatada
da qual se projetam duas abas de forma substencialmente triangular,sendo
as ditas abas dobradas para baixo; contra as paredes adjacentes da embalagem e atravessad4s por uma tira de fechamento formada no vedamento,ca..
racteritado por uma indicação de corte (8) que corre, prOximo a linha de
base (7) da tira (3), obliquamente em relação a esta linha e ao longo dl
uma das referidas abas (4), a aludida indicação de corte facilitando 0.
Crie da PorçãO da tira (3) que Corre ao longo da aba (4) a fim de fOrMat
uma abertura de esvaziamento (9). p arte do material da'prepria aba (4)
sendo tambem removida.
aeivindica a prioridade correspondente ao pedido depositado mi
aepartirao de Patentes da Suíça, em 29 de taneiro de 1965, sob o mimara
1255/65.
ronvo n e á ao total de 5 pont,.. apresentados.

22040 DO 172.783
12 de setembro de 190
Reqiferente: E. W. ELISS COMPANY -E.U.A."Privilé gio de Invenção:."SISTM PARA COMANDO DE TRÁFEGO, GERADOR DE ' •
FREqUENCIA E . PROCESSO PARA PRODUZIR UM SINAS.
DETERMINADOR DE EXTENSÃO DE CICLO NO SISTEMA- .
' E UMA FRFoUENCIA PRÉ-DETERMINADA NO GERADOR'',
7, 1 t tre1 • 1
REIVINDICMES
1- Sistema para comando de tráfego provoé de um comanao princi.
cal para desenvolver sinais de saída de frequências rpresentativat
de extensBes de ciclo pré-determinadas e pelo menos um comando loca,
sensível k freo , :ncia dos referidos sinais para cotander a aparação
.oa sinale de COMand0 de tráfego num cruzamento durante Cada ciclo do
sinal de tráfego, ciclo teme que é de uma extenso correspondente determinada pele frequência dos sinale desenvolvidos pelo comando
principal, caracterizado pelo fato de compreender: um gerador de frei
quência, destinado a " garar os referidos sinais determinadores de ex.
-naão de
.,0
inclui
meio, de osol '.ador adaptado para ser co.
lactado a uma fouce aliment-dora de fórça te corrente alternada de
lo a gerar um sinal com uma frequência que é um múltiplo constante da
:reluência da referida fonte, meios de contagem destinadoe a conterem
ae maleaçOee da referida frequência erada e desenvolverem um altialj
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de registro de saída representativo do número de Pulsaçóes contadas,
meios, de passagem de sinal de contagvm pré-determinado destinados a
dare& passagem apenas a um sinal de contagem pré-determinado represei
tatimo de uma contagem pré-determinada de pulsaçães, meios bieetávels
notade alternativamente de uma primeira condição eutável e de uma st
~dei condição estável e sensíveis a cada sinal de contagem pré-deter
minado para mudança de uma das reUrldas condições estáveis para a ox
tra, meios de comutação liga-desliga sensíveis ã condição dos referidos saioa biestáveis de modo a serem ligados quando os referidos meio:
bieetaveis se encontram na referida primeira condição estável e desll
gado& quando os referidos meios biestáveis se encontram na referida
aegurUa condição estável, pelo que a frequência de comutação dos refé
ridos meios de comutação liga-desligs depende do sinal de contagem pré
determinado, e meios de saída para gerador de ciclo adaptados para se
rem acoplados ao referido comando local para comunicar os sinais deherminadoree de extensão de ciclo ao referido comando local, sendo os
referidos meios de comutação adaptados para conectarem e desconectarem, alternativamente, os referidos meios de saidl com uma fonte de 2
nergis de modo a desenvolver um siuel determinador de extensão de ci.
elo com uma frequência dependente da frequência de comutação doe ren
ridos meios de comutaçã
1 requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido aR
poeitado na Repartição de Patentes norte-americana em Is
de 1954, sob n 2393657.
Ponto n 2 1 do total
apc.newutux;e.

TERMO No 177.339 de 24 de fevereiro de 1266
Requerente: FICRTEL & SACHS A. G. . ALEMANHA'
Privilégio de Invenção: "SISTEMA DE EMBREAGEM DE FRICat5d
pEIVINDICAnEl.
- Sistema de embreagem de rricças, prOprio particurarelefité/

para vefculos motorizados e abrangendo uma caixa (cárter) acionada, um eixo
a ser acionado pela embreagem, um flange de acoplamento montado sabre o ei.
xo de maneira axialmente deslocável, porém não glrável, e provido com uma

/

primeira superfície de fricção que se defronta com uma superfície de fric./
ção da caixa da embreagem, uma chapa de pressão axialmente móvel, porém não
girável com relação à caixa e provida com uma superfície de fricção. que se
defronta com uma segunda superfície de fricção do flange de acoplamento, e
com uma mola de prato que se apóia, em um lugar radialmente central, na cal
xa dá embreagem, comprime com a sua borda radialmente externa a chapa de

/

pressão e se defronta pela sua borda radialmente interna com um mancai de
desembreagem axialmente móvel, e um primeiro anel de arame, fixado na caixa

por meio de elementos condutores distribuídos em círculo no, lado da mola de
prato, voltado para a chapa de pressão, como contra-apáio para a'deformaçãO
da mola de prato quando da aproximação do mancai de desembreagem à sua boi..
da radialmente interna, caracterizado pelo fato de que o primeiro anel de

A

ramo apresenta, antes da sua instalação, uma forma no circular e recebe, I

sOmente no estado montado, pela tensão inicial Produzida nos klementos da 1

_yr

guia, uma forma mais ou menos circular.
Reivindica-se a prioridade eu corresponeente peeicto dOposits,

STI

+s02

+

ST

3

,•-• IS_
,..fara611Y*21.4,)

J r.

cie

na Nepartição de Patentes da Alemanha em 27 de feverelro de 1965 sob no

F 45 376 E11/470
ohbo n .

4 ao total de 7 pontos apresentados.

CIO
Fig.1

2N
TIG 1
RÊMMOI N 0 169.957 de 26 de maio de 1965,
Reque4ente: SHELL INTERNATIONALE RESEARCH MAATSCRAPP/J R.V. - ROLARA
Privil.á g /o de Invenção: o RESERVATóRIO FLUTUANTE DO TIPO nRainedumta
REIVINDICACOES
4 -

Reservatório ..cutuante com a forme de um recrpiente a10rigadO, /

provi4o de meios de ancoragem e de pelo menos uma câmara de lastro, ea-/

RacteMzedo pelo fato de que a distribuição do peso e as dimensões sio
•elecionadas de modo que o recipiente, durante o funcionamento normal, /
flutuS no liquido que o sustenta de tal maneira aue o eixo longitudinal/

119 re+piente fique substancialmente vertical.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido, depositado na
leparição de Patentes da Holanda, em 28 de maio de 1964, sob o ntímero /

405 951.
Ponto n o 1 do total de 17 pontos anresentanns.

TERMO No 155.927 de 8 de janeiro de "19d4
Requerente: MON DER ZUKAS . INGLATERRA
9rivi1égio

do Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM4WREFIRENTES A UM SISIENA DE
CONSTRUÇA0 DE EDIFICIOS SEM VIGAS"
-

-REIVINDICACpES

1,- AperfelçCarJentoe- em,02 'rearetifes it;um sistema de constra
•'
çao de edifltios sem vigas,' carWeÇerixadapel4;fatífqUelele compreende cola
nas feitas coei . seções pr64Undidas,figadeSegi'replife ' com extremidade, e /
'
lajes retangulareslpré-funklidas, as'faSeapreendAdO-uma série de lajes/
de "cantilever W suetentadds diretákOlçe'Pe10>kVan~olUna e providen,/

cíando suportee,de car4gaatrANtAMe.siken~aerie",de lajes "ponteantes"/
•

,

estendendo-se lanççlmaïdasiaendat:Ndt'raii ,a0d.adlatenía de cantilever en-I

luadrando aPerturas re

Vree i dk fladab PÇ, uma tre g1W4 aírho Go àêálos#4
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de enchimento tendo as seçaes de coluna uma seção transversal uniforme em /
todo o

seu

comprimento, exceto nas susta extremidades superiores que ficais /

rebaixadas para providenciar assentos para as lajes de santilever cli 'le /ao /
i
ifundidas com furos centrais de menor seção transversal do que as seções e /
i .
+Amo providas de barras de refOrço passando através de ditos furos e Sendo /
I,
Itada seção de coluna tornada monolítica com unia., laje de cantilever pelo en.
1
Ohlmento da cavidade definida pelo furo central na,mesma.
rf
Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depOsits.
do na Inglaterra em 10.1.63 e 6.3.63 sob n o s 1191 /. 63 e 8996/63,
Ponto n() 7 do total de 10 pontos apresentados.

-TERMO N e . 174.912 do 17 de novembrode 1965

Requerente: GIRLING LIMITED - INGLATERRA
Privilegió de Invenção "APERFEIOAMENTOS EM DIUAMOS Dt RPORZO OU SERVO.
MOTORES OPERADOS POR PREMIO
' LUIDO"
' Újn
IF.PIOLOCZ4
- Um dínamo de refOrço aperfeiçoado operaeo por 'pressão de
' fluido, Caracterizado pelo fato de compreender: um invólucro; uma parede.
que responde 1 prezai° no invOlucro dividindo dito Invólucro em uma cílmA
ra di pra:ido constante e uma eSiara de potencía, de pressão Varilivel, dl
ta parede que responde à pressão sehdo sut!metida a uma diferença de presi

são de fluído quando o dínamo de refOrço energixado e sendo 'uive]. em .
rasp osta a estadiferença depresaão de fluído; uma alavanca formada por ume parto da parada elevei; uma peça de saída de força, zebre o eixo do df.
namo de refOrço; uma peça de entrada de fOrça,

em alinhamento axial com •
citada peça de saída de terça e atuando sare a referida peça de saída de arça através da mencionada alavanca; um ponto de artieniação ou fui -

cro formado por outra parte da dita parede mável • localizado entre o ei.
mo do dínamo dit refOrço • o centro de presslo da alavanca, moio pelo qual
mediante •nergização do dínamo de refárço, a alavanca A. adaptada para mover-se angularmente em terno do fulcro e aplicar i peça de entrada unia
terçã de reação dependente da diferença de .pressão desenvolvida através e
da parede mOval; • elementos de mola dast/nado. a controlarem ocheenvolg
mento da dita diferença do pressão.
A . reqUrrente reivindica a,prioridado do corresponde:ite pedido dm
positado na Ropartição de_Patentora ,ila Inglaterra em 18 de novembro de 196k.
sob ne 46:884,.
Ponto na 1 do total de 11 pontoe apresentados.
TERMO 'N e 178.485 d* 5 de abril 61e 1966.
Requerente: MIGRES AIRCRAYT COEPANY.
U.S.A.
eggviligio de Invanção: • REFRIGERADOR CRIOU:RICO
REIVINDICAÇOES
1 • Da refrigerador criogênico para resfriar ume °arem de migar,
earacterizado pelo fato de que ila-sompreonds ao eambinaçãot um ~mgr
Po oriouito de refrigsraçãe_ineluinde una pluralidado da eirdite• dto
pefrigeraçã• progrecelvamapte maia trica; e um sogilage • ireuite 414 101
Crignracio inoluindo meios die permuta de oalor aeopladoa pare coariam
menti receber gás comprimido • para 'rani-ferir calor do mimo pare data pluralidade da *litígio* do refrigerador para progrulsivamente sem./
f.ter o dia comprimido, • um liquifisadarjoala-Tkomaea aaopliaga *1
em

00eihmeoente racebar o gál •omprialdi progreesAmmemata readrdade /

doa citado. maios de permuta de calar, pólo lote e Itewitteatar
• 3s0400a azpande e ainda *ala ?sofria • gie reash0ids, dito 1644144/61411~/
dor :oule-tbomana fice04• metade peva dirigir •

alágs emls~ 4~11141.
~mbar
calor
de
~.ride
~da
da
esiars
4 4 P are
Weirindima a Prioridade io IserracrOadaa tte fadi go da swessatad
4MDOsitede na Repartigão de Patcstea3 dga/mia0) Dago*, *3 .4* g* egoa

do 1965, sob o numero 447.064
..)0 41 0 10/ 1 #-0; 01.~

04"..;;I!IP Oneni .

*Preaali~
r

f
,

ffil!Wir/d

\p"

TERNO N 4 173.416 do 23 de setembro de 1965
Requerente: INLAND SUEI COIWPANT -E.U.A.Privilégio d. Invencão: "YOLNA. OU TIRA .DE AÇO DE &Ui RESIN.~664
TRIVIEDICAÇOES
Uma folha ou tira do aço de alta reeistancia, caracterizada pa
10 tato de compreender um aço de carbono puro tende um conteúdo de caa
bono de oerca d.o 0,03% a cerca de 0,25% e uma •ieroletruturs oonclatia
do de pelo menos parcialmente mwetensita, tendo dito produto uma ri.
aiet$neia elástica de pelo eheUe 63,27 1ég/Mw24-um aleneenente em SOA
mm de pelo mano* corsa de 1,5%.
'
A requerente reivindica a pr ioriáadedoscerreepondentes padi4.41,
, depoeitados na Repartição de Patente. doí Estado. Unidoe de América •
23 de setembro de 1964 e 6 de maio de 1905, sob ne 398626 e 453588,
1-

mi~vamente.
Ponto n á i tio ',atel

~W17"4,7

/.//4
~00,
‘,41411~"5
Ao!~"

po ea spraaintados,,

Tkame IP 167.125 de 12 do
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fevereiro de 1965,

!latinamente, HONSMITO COMPANY
trivilegi° de lavençãaa PIOCESSO PARÁ 11. PRUDIVO DZ ornevaxvo-InvaXICOS
0UOZNaDOS, PARTICUIARMSNT.2 taIDO fl PRoprineon,
asIvIguo_sags
' 1 e Processo para a produção de composaos ora.a.acos ozarenwanse, par
floularmente Oxido de propileno, caracterizado por compreender a oxidaçãO
e‘c cargas de propileno com oxlienio molecular num solvente, mie 4 °alam
t ar vamente • termicamente estival, quimicamente indiferente, resistente a
futicais livres e alto ponto tas ebullaA, d s temperaturas e pressr .e. ma,
1:Lcientes para provocar o processamento da reação na fase lí quida • rosa
iaração dos produtos oxigenados por me a
! (a) direção *a uma corrente efluente da mistura de reação a partir/
&ia uma zona de reação atraces de uma oombinação de uma zona de separação,
4mpreendendo uma zona de evaporação instantár" seguida por uma zona /
aestilação ou "stripping", a referida zona da evaporação thastantãnaa/
ys zona de destilação sendo mentidas a pressões substencialmente
d'fes à da zona precedente • a temperaturas necesserias para separar suba
tfncialmente todos os produtos da cabeça de baixo e intermedi4lo ponia
ds ebulição, como fase gasosa, • componentes de alto ponto de ebulição,/
láclusive a maior parte do solvente e resíduo, que sio removidos como *ta
44a referida zona de destilação.
(b) a passagem da referida fase gasosa de cabeça a zonas de condamaço, de onde os gases não condensados são dirigidos a uma zona de ab-/
Orça() na qual a corrente de cauda da reflorida aona de destilação 4 tamb t' ;m passada para absorver propilono não condensaao, propano e paquenas /
qiantidades de componentes oxigenados não oondansados; a ~ação dos ga
do cabeça do referido absorvedor, *atuante alimentada a corrente /
4 cauda da referida zona do absorção de volta à referida zona de reaçic.
1 (c) o ajustamento das condições do reação de maneira tal que, a um
a'stado uniforme, e teor do resíduo na corrente de cauda da referida zona
ce absorção que vai para a referidaazena de reação 4 aproximadamente ou!
n)islente ao teor do resíduo na referida corrente efluente, para uma Alotai
izalçio predeterminada do produto.
(d) a alimentação de uma corrente combinada de líquidos condensadoe
das referidas zonas de condensaçio para a zona de eisio dos produtos pra
mios, da qual uma corrente de cabeça contendo propilam° e propano, 4
Àmovida para um desdobrador para 4stes componentes, sendo o propano servido como cauda, enquanto o propilam° 4 removido na cabeça • reeiclado

4

[ (1) a alimeutaçia da cauda do referido divisar acido-solvente na
Se 6b), contendo as principais quantidades de ep icena.s da referida zona
de reação, pe quenas quantidades de propilam° glicol e siusmonoesttorea /
para uma zona do concentração de estar, da qual algum solvente substánot
cimente despojado do referido propilam° glicol e seus mo -mesteres al rena
vido sorna cauda e reciclado à zona de reação, enquanto 4 removida uma cgr
rente descabeça, compreendida pelo resto do refez . 11 solvente, agora ane
riquecido coa o referido propileno glicol • seus nono4saar.a.
(j) a alimentação da cabeça da referida zona de concentração de •ster, junao com os compostos de ecidos monooarboxílicoe, peta" uma zona de
astorificação, na qual o propileno glicol * deus mono4steree si. estaria
ficado, ati dl:ateres de prapileno anca,:
(k) a alimentação do UMIL coarenta efluente da referida zona di *ata
rlaicaçãos compreendendo quantidades aumentadas dos referidos diesterits/
• quantidades menores dos referidos compostos ;toldas, atá uma zona de
destilação de solvente, na qual os referidos oompostoa ecidos são removl
dos corno cabeça e os diesterea sio removidos como cauda é rio/alados à /
referida zona de conoentração de ster.
Reivindica a prioridade doe correspondente, pedidos, depositado.
na Repartição do Patentes dos &atado. Unidos da Mário& do Norte, em 12
de

fevereiro do 1964, sob os n4maros 344.389 e 344 366, respootivament..
Ponto no 1 do total de 10 pontos apresentado..

69

43

àlreflarida zona de reação.
(e) a direçio de um& combate secuadmria ca referida zona de ciso /
ene produtos prim4rioa a uma zona de ~não intermediária, da qual ume
eLrente de cauda, contendo acetato de 'estila, acetona, metmaol e outros
•a,sapostoe de ponto de ebuliçio intirmodiário, sio removidos.
(r) a alimantação de cabeça da referida zona de remoção dos interna
asairios a uma zona de distilação extrativa atmosferica, usando um hidra,'
(0.rboneto solvente, fervendo acima de 67 9C, como agente de arrastamento,
e ' da qual o Oxido de propileno dis po/vido no referido hidrocarboneto sol
14nt. 4 removido somo cauda e alimentado a uma coluna de refinação, aa
ot ;Ial o Oxido de propileoo purificado 4 rocuperado como dabeçe • o rafara
al1 bidrocarboneto 4 removido como cauda e reciclado para a referida zona
I4 destilação extrativa,
(g) a alimentação da cabeça da referida zona de desailação extratia para uma asna de acme:Nig dn formiato de netila-actealdefdo, na qual
o foraiato de estila 4 removido como causa e o acetaldeldo 4 levado aa
Oebeça e ~talado • referida zona de reação,
(4) ik alimentação da cauda da referida zona de cin ge> doe produtos /
sOmerioa na fase (d) para uma zona de eido de jcado-snlventa na qual
a, ...ovada ebuliçRo Be° removidos/
; rembstincialmento toOtos os componentes
.:0<mo causa e todos os compostos ecidos, água e compostos do fervur a lat2X
1 22 do Malp42adOe C0a0 cabeça,
aledhlarli

14e
-r

N o 157./0 de 9 de março te £7wo./
Requerente: JOSE ISMAEL MUSITANO PIRAGINE./Ssu PAULO./

.TUNU

PriV51;00

de invençãor APERFEIÇOAMENTOS

EN

OU RELATIWS A GRAMPEAM

RES./
Reivindicacões.,
1 - Aperftiçoamentos em ou relativos a arempeadores,
compreehdando gaia usual, suporte de pente de grampos, esto solici
tado por mola que os força contra o. interior de cabeçote onde placa/
calcadora ou expulsadora promove a salda e dobratura do Erampo con .
tra a sapata inferior do aparelho, caracterizados OS aperfeiçoamicm .
pelo fato de que frente ao topo interno da gula mencionada, no
Interior do cabeçote, encontrar-se disposta mola laminar dobrada em
"U n invertida, sendo que a placa calcadora Adria referida atua entre
tos

um doo ramo. e O

egrÃS1S.,

Ponto na 1 Co total oa 4 pontos apresehtados./

imr[1
l 1,;;;Alt,AIAM8101

FN 1
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1 22EMO No 172.782 de l ó de setembro de 1965

liequerente: ALFRED PITEER e NADELLA SOOIETE oto-ffite -França
Rrivilégio de Invenção; "APERFEIÇOAMENTO EM SAPATA DE EMBREAGEM"
REIVINDIGAÇOEE
, 1- Aperfeiçoamentn em sapata de embreagem, que coolporta agulhais
zott roletas mantidos em uma gaiola entre as faces planas de duas pia.
coa anularee de rolamento, movíveis radialmente uma em relação a ou. Ira, ha qual uma placa é solidária com o Risco que forma ficho, sendo a outra placa ligada a uma guarnição estanque ao lubrificante, cuja parte cilíndrica externa permite, limitando-o, o deslocamento re.
letivo radial das duas pistas de rolamento e cujas incisa ee prolong:
dos lados para o centro de modo a criar talbre um diãmetre reduzido ti
nível de retenção centrífuga do lubrificante, caracterizado pelo fati
de que a parede radial inserida na garganta do conjunto placa-disco e
de um material rígido e é prevista uma base de estancamento solicita.
da ao contato da placa de rolamento por um diafragma elástico apoiadt
lontra a face interna da parede.
: A requerente reivindica a prioridade dos correspondentes pedida
depositados na Repartição de Patentes da França em 18 de catei-Oro de.
1963 e 12 de dezembro , 40 1963, sob n ó s 947018 e 956940, respectiva:ali
te.
'Ponto n O 1 do total de 5 pontoe apresentado,.

N O- .175,0 de 3; de novembre de 1064
Requerente: CATERMLAR TRAOTOR,CO,
Rtivilegio . deanvançãoi jCONTROLES DE DIRECE0 PARA 72tOULOS OPERATIVOS EM
TANDEM%
-•-

• r

^

ele uma ticura humana de cabeça larga e achatada, de grande cabeleira, o ..\
lhos enormes e esbugalhados, nariz arrebitado, acentuado prognatismo, ore.
lhas .compridas e entumecidas, tronco enfezado, braços grossos, mãos incha*
das e CCO aliasse quatro dme.ots'esda um ed2 uma só falange, pernas ourUks..)
e avolumadas' , com pós de apenas quatro,dedos, e uma Cauda que termina em...\
um tUfo de cabelos com pridos, tudo substancialmente como descrito e como
lustrado nos desenhos anexos.
Reivindica-se a prioridade do Cerrespondeote p edido 'crepontedo na:1
Repartição de Patente . da Inglaterra em 13 de setembro, de 1965, sob nó
923.067,
anice ponto apre-sentado,

ItRIVINDICADOES

1 - Contraias de direc go para veículos operativo* em tandem, em que

UM scraper traseiro compreende uma unidade de trator articuladamente cinectada a uma unidade de scraper e em Tis o dispositivo de direção inala
i macacos hier g ulicoe- que se estendem entre ditas unidades e um volante/
de dirocr,o c,:ze controla o fluxo de fluido sob proseio para as IndreM144.
eles oposrc,s dos macacos e p roviniente delasi por moio do um circuito que
inclui una fonte de press g o, caracterizado pelo fato de compreender Uai
vá.laula em dito circuito para prover comunicaçio entre as •xtremidades
postas de ditos maoacos ti livre articulagila 'atro o trator • NP ~dada
da scrapers.'
Reivindica-se 1 , p8Iorplede . d8 pedido - corrompondeata depositado(
44 Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Mariola do Norte, os 2
tlegambro de 1964 1 sob o. lianero 45426,
Ponto Q 3. do teta./ da h. P atos aprucatedá,

givImi?IcAcegi

x• Moá g lo de figura humana grotesca, caracteritaso por chnsiatilfi

Ficho de cilindro para carabinas "repetição cuja cUara-t
por Meio do seu braçO do ferrOlho é retilineamente introduzível na caixa da
'culatra e no qual o cano fixado na caixa da culatra é aferrolhável no gen..
ro da racho de baioneta, caracterizado pelo fato de que a cámara é dividida
em uma p arte de cabeça não rotativa, lw.roduzidOna caixa da culatra e alo.
.jando"o percutor e em uma parte separável, constituindo a parte posterior /
do cilindro com esta ligada pela forma conhecida na caixa da culatra, gira.,
téria e deslocável, suportando a mola do p ercutor, a segurança, as espigas/
de aferrolhai:tento • o braço do ferrolho.
3. .

REIVINOICA~

I

AN9 COPURIGMS A.G. stlçx'
Melo Industrial "MODELO DE FIGURA IRMANA OUTESce

TÉRMO Nó 177.279 de 18 Cs fevereiro de 1966
Requerente: MAUSER-WERKE AKTIENOESÍLISCHAFT = ALEMANHA
Priv1 4Si o de Invenção: "FECHO DE CILINDRO PARA CARABINA DE REPRTICIO*'

MIRRO

.

TERMO Nó 177.717 de 10 de harqo de Mb
qequeiente. THOMAS DE SION

•

' Reivindica-te e prioridade do correspondente pedido deposita.',
do ta /Ntarticao de Patentee da Alemanha, em 25 de fevereiro de 1965 sob n8.
934 Utlettf
Ponto

4 11 1 do tOtal de 17 pontos apresóntadoas

-t

-

\.
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Na 92.554 de 19 dé fevereiro de 1957
RequOente: FRANZ PLASSER e JOREF THÉRER n • eUSTRIA
Privi:Áaio de Invenção: "MÁQUISA MOVEI DE SOCAR -PARA VIAS 1ERREAS4

Inamo

Janeiro de 1971

TERMO Ne 178.9z4 co 22 de abril de 1966
Requerente: GEORGE BUTLER SHALDERS := = GUANABARA
Privilegio de Invenção: °APARELHO PARA FACILITAR O ENSINO DO JOGO DE TÉNIS*.

,REIVINWCACCEA

Mãquina mental de socar para vias rerreas, com ferramentas
soear
vibradoru
dispostas aos parus num surorte regulável na altvre pa40
•a as ferramentas de socar, que para a regulagem de umas para com as outras,
São ligadas articuladamente por meio de porcas mOveis longitudinalmente em/
fusos roscados, caracterizada pelo fato que ficam previstos para o aciona-/
tento de cada um dos fUscs (8) giratOrios pertencentes a cada uma das ferra
1 .

tente (4) mecanismoa de engrenagens acionados hidraulicamente.
. deivindina-se a prioridade do correspondente pedido deposita..
"do na Aurtria em 10 de março de 1956 sob no A 1455/56.
Ponto n o 1 do total de 8 pontos apresentados.

REIVINDIGAÇDES

1 - Aparelho para facilitar o ensino do jogo de tinis, earactg
rizado por ,umpreender Ume Uso feita de um material posado como concreto /
tundo uma formação troncânica, por exemplo, ' superior e centralmente da qual
se projeta um tubo metálico ou não fundido ou chumbado no mesmo, no interior
desse tubo sendo telescopado miro tubo metálico ou não cuja altura ou dezlocamento para cima ou para baixo poderá ser regulada através de um arranjo
de suporte compreendendo furos diametrais nos tubos e um pino de fixação na
posição desejada.
Ponto n a 1 do total do 5 pontos apresentados.
5

8\

FIG.1

CERMO d o 175.805 de 17 de dezembro de 15="
ES'TAMO MO RIO DE JANEUO,
Requerchte: VICTOR HASLINCER
Priviligio de invenção: "SERVO-SISTEMAS E DISPOSITIVOS ESPECIAIS PARA

T2AMO NO 168.588 de 5 de abril u. 1965
Requerente: FERRO CORPORATION = = E.U.A.
Privilegio de Invenção: "UM ESMO DE OBTEECIO DE PIGMENTOS1
REIVINDICACIDE4

MELHOR REALIZAÇXO ratrs.,
REIV1NMICACOE$ •

1 , Servo-cietema caracterizado pelo fato que a correção doe dasPica pnoiaie está realizado num circuito de malha aberta sem qual-/
quer replmentação e/ou que coneeguem-ae caraoteríatioaa PID, também /
eamOnall.quer realliontacão, C941 us.t mensolee especiais ou prk-ail
LfiCOMOrye.

'to O 1 do total de 15 pontoe apreeentadM.

1 - DM matodó de obtenção de pigmentos, de cãr azulada a cai,-de-rosa,-caracterizado por compreender o produto de calcinação, a uma tem.
peratura de cerca de 2505C e cerca de 1.000 0C, preferivelmente a cerca de /
500 0 a 875 0C de uma mistura íntima de una substíncia produzindo &rido de çq
balto, una substancia produzindo óxido de lltio e uma substáncia produzindo
Oxido do nisforo, tendo AM quantidedes relativas respectivamente, expressas
como os equivalentes de &ido dos ~aos, as definidas no polígono ARCUEM/
da fig. 1 ou no polígono EXEIJEL da fig. 1.
Ponto ng 1 do total de T. pontos aprisentados:r.
A.oce4.:*
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TERMO Ne 159.161 de 24 de janeiro de 1964
Requerente: INDUSTRIA .DE BARCOS R LEVEFORT° LTD& = g no pauto
Privilégio de Invenção:,*NOVA DISPOSIÇIO CONSTRUTIVA EM BaRC0P4
ítEIVINDICACDES

NOVA DISPOSIÇIO CONSTRUTIVA-EM BARCOS, constituída Por /
barco ou lancha do tipo médio, para esporte oú recreio, caracterizado por /
casco formado por laminas de duro sluminio devidamente conjugadas, dotado /
de borda reforçada do mesmo material, tendo na face ventral de ' contateia /
cum a água, uma grande quilha central ladeada por duas outras de cada lado,
equidistantes e paralelas, porém mais curtas e que se iniciam numa curva ideal que acompanha o feitio da proa do barco e terminam na linha transver4
sal da popa; pelo fato de o barco que é dotado de pra-brisa , de plástico 1
transparente ou vidro inquebrável, em cuja borda superior ou moldura se abg
toa a capota flexfvel tem a proa fechada, o assento dianteiro, :os laterais/
e o trazeiro transversal, cheios de material conveaiente, sumamente leve,
tal como P.V.C. expandido (tipo 0, Isopor!' ou °Estlrofoam°) de forma a tornar
o barco insubmersível; pelo fato de haver atrás do assento tiazeiro um espg
ço livre fechado por uma tampa horizontal e que configura um depósito situa
do imediatamente i; frente de área livre final para colocação do motor de Ra
pa e bagagem, sendo os dois separados por uma parede vertical, transversal,
de pequena altura que configura encesto móvel; pelo fato do fundo do casco,
internamente ser dotado de estrias longitudinais de refãrço sabre Os quale/
assenta estrsdo de madeira, sendo o barco dotado de todos os usuais eouloa.
mentos destinados a. facilitar a navegação esportiva ou de recreio
Ponto na 1 do total de 2 pontos apresentada.
L
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TrRHO No 177.966 do 15 de earçO de 7166

Requerente: SUPLA-ETABLISSEMENT a • LIECHTENSTEA
Privgegio de Invenção). °FILA RE DENTES DE FECHO té cliRRER, MOMO trAM 4
PRODUÇAO DA MESMA, 81741 cai-AMIMEM PARA á RUM

ÇXO DO REFERIDO PROCESSO°
'HEIVINDICACOES

1 . Fila de dentes de facho de correr, cem dentei litterl1ga.4
doe, que engatam at'raves de aberturas sucessivas, paralelas ao bordo intik/
rior da fita de suporte, caracterizada por a secção Interna ettretta da Ct.
-tdde suporte, sererada da secção externa mate larga por melo das abertu. /
nas, ser de largura inferior ao comprimento dos dentes de tema que, na
pe.
'sIção dobrada para fora, não sobressair, ou sobressair a penas ligeira:sonso/
para alem da base dos dentes ou, na posição dobrada Para dentro. cobrir dg/
cabeças dos dentes total ou parcialmente\ Reivindica-se a prioridade do carraspana:umj pedido deposite.
ao na Re p artição da Patentes da Alemanha em 20 de março da 1965 sob na
36 333 v14/44à.
' Ponto nR-1, clo total de a2 PPM& apresta,

É.

Fig.l.
TERO KR 156.742 de 7 db eavereiro go 1964
Requerente: W.R. ORACEd CO • • E.U.A.

tERMO 'No 174.505 -de 3 de novembro_ de 1965
Requerente: JOSÉ SPREGACINERE & FILHOS LTDA =SXO PAULO
Privilegio de Invencão: "MECANAMO PARA MAÇANETAS DE VEICULOS EM GERAI.'

Privilégio de Invenção; "APARELHO E PROCESSO PARA TRATAe rPLANTAS CUM VARRI
DE AMÔNIA'
HEIVINDICACbsq

sado pelo fato de o botão de acionamento do trinco da fechadura apresertar.

Processo para simultaneamente fOrtiliZar dkafOIhar
tas, caracterizado pelo fato que a m ónia, aaiara e uma soluçãO aquosa dn um
composto reativo com amSnia são juntados para pnduzi,, uma aalaçaa Ungid,..10

,se sob a forma de um pistão ou embolo prismático de :secçã6 transversal a - /

de fertilizante,de nitrogénio e vapor ao amedia, e aplicando em sognida a /

OEIVINDICAOES

1 . MECANISMO PARA MAÇANETAS DE VEICULOS EM GERAL, caracteri.

Droximadamente circular, sendo que na-região longitudinal do seu dorso á /
Wovido de um trilho com perfil de "T", o qual guia o embolo acionado pela/
iressão digital através de um rasgo parcial na parede frontal da maçaneta,/

, aSgo este no interior do qual o dito trilho se encaixa, sendo limitado su.
leriormente pelo término do rasgo.
_4 Ponto n a 1 do total de 4 pontos apresentados
,-

solução fertilizante e o vapor de an$AJa nas P1ACAR
Reivindica-se a prioridade do corresPondenve pealdddliPlasitum
nos Estados unidos da America sob fiR 281,499 • gi 17 ' de mai*, de 1963
Ponto AR 1 do .toiá/ an 13 Pontgs a- Pr4~4°3'
FYQ

/
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•
TEMO NP 171.529 de 13 de Jutuhro de 1965
Requerente: CEVA INDUSTRIA E COMÉRCIO DE APARELHOS ELETRÔNICOS LIDA = z ggo
PAULO
Pstivilégio de invenção;

"UM

NOVO TIPO DE P'SCA-PISCA INDICADOR DE DIREÇXO /

Janeiro de 1971

TERMO NP 175.751 Ge 16 de dezembro de 1963.
Requerente: BETEILIDUNGS.:. CAD PATENTVERWAITUAGSGESELLSdRAPT EøBESCHRANKTER HAPTUNO - ALEMANHA
1 Arte. d.

T nvençãoi " PROCESSO E DISPOSITTem pAel IEDIR moa"

PARÁ SER ADOTADO EM valcuus DE TUA ESPÉCIE"

IAS ".

eEIVINDICACDES
.

aummicAms

ar. TIPO DE PISCA-PISCA INDICADOR DE DIREÇXO PARA SER

,WAPTADO EM VEICULOS DE TODA ESPÉCIE, consiste em conjunto de peças que foz

1 - Processo para medir tesperaturts, aem interrupção do decureld

slim circuito elétrico, caracterizado pelo fato de compor das seguintes pe./
çs que funcionam mUtuamente A .;re sie liga-se a chant 9, ao lado desejado,

de um processo metalárgico, em qualquer lugar detejado do recipiente /

fbrmará o circuito de polarização da base do transistor 1, atravós do cir./

lo fato de que um cabeçote de medição á jogado ou lançado, com trajett

cp.to re g istares 6 e 4, e chave 9 e luzes de sinal 10, pare terra negativa..
11) mesmo tempo, carregará ot capacttores 5 e 8, até o nível da fonte elétrl

ria Vertical ou sob corto ângulo inicial, dentro do natal en

es Il. Polarização do transistor 1, este pensará a conduzir carga para bobl
indutora 2 e magnetização desta atrairá 3 (tres), entra em contactos com
s fonte positiva e formará circuito 11, 3, 9 e acenderá luzes de sina/ 10./
p ;sste momento o transistor 1, perderá sua polarização dl circuito 4, 9 e 10,
Os passará polarização pelo capacitar 8 e resistor 6 e assim o transistor/
manterá sua polarltação até 4ue descarregue o capacitor 8 e consequente/
ffes 10, ficarão acesas tempo determinado pelocapacitor 8, no decorrer do
'empo o capacitor 8, descarrega-se através do consumo do transistor 1, para

de reação, represer'-tivo para todo o metal

eu fusão, caracterizado pt
funiooma
do

ao a temperatura da facão medida a determinada distância do fundo

recipiente e ficando, durante o período de lançamento e de medição, e
cabeçote de medição ligedo, através de um cabo de mediai*. com um

um.

rdlho próprio para rogistrer a temperatura.
' Reivindica a prioridade do oorrespondente pedido, depositado/
na Repartição de Patentes

dr Alemanha, em 17 de dezembro de 1964. sob

^ rnSmero B 79 769 Ilbj421.

' 1),r-ta ze 1 do total de 8 pontoe apresentai

W.oqueiwe desmagnetização da bobina 'indutora 2 e contacto 3, retornara a /
„Sosição inicial e assim comples-.rá o primeiro ciclo e enquanto estivP”liga
¡t o a chave 9, repetirá os ciclos sucessivamente.
Ponto ne 1 do total de 2 pontos apresentados.
7-(t)
3.

O 0.1i.

ÜRMO

NO 158.689 de 27 de abril de 1964

*quarenta: ROEZRTO SAAD • LUTFALLA AURÁNI • a 8E0 PAULO
YriTilégio de Invenção* "NOVA ANTENA,
Wingl~
1 - NOVA ANTENA, caracterize:ao por me> eonstitUfda por um bla
'ao mortleal fixado à uma base, bloco iate provido em raa extremidade zupe./
flor, da UM par de orelhas laterais, opostos, ãe quais se fixam os poios /
llea fios da antena, • na extremidade inferior, de um par de prolongamentos/
I
Pahnleres, de seeth retangular, ~postos inclinadadanta, p endo previstas,
;landa, no dito blogo, doia cri:feios retangulares longitudinais paralelos i•
ga010 CO recamam interiormonto em sentidos apo stos, todunXtandomte com/
1;bn lignalOnt2403 prolong amento, ~lares
Ponto nis 1 GO laNU te 3 santos awesentedoa,

TEHMO NO 176.472 de 17 Se janeiro de 196.
Requerente; AUTOMATIC TELEPHONE & ELECTRIC COMPANT LIMITED a e INGL1TEM1
eet.ilágio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVOS A SISTEMAS G Cm
IECOMUNICAM0
ftETVINDICACIM

teleoMurg
cação, empregando uma sequência do sinais de multi.-frequencia dentro da com
cala de voz com relação a cada Sinal digital a ter transmitido por um MAI
I . aperfeiçoamentos em ou relativos a sistemas de

tro de salda para um registro de entrada, caracterizados pelo rato de 09
sio previstos arranjos Por melo dos quais a traasmissio de um 31011 digital
de nulti-frequencia do registro de saída para um regletro de entrada 4 oco.
cedida pela transmitsão persistente de um 'Info° sinal de prefixo dianteirol
de multi-frequáncia pelo registro de salda, a a resposta válida do registro
de entrada a dito sinal de prefixo diantàlro é eficaz para provocar tronem/
missão persistente de um único sinai de prefixo traseiro de multi.freqUin../
eia pelo registro de entrada, a respoSta Válida do registro de salda para /
dito sinal de prefixo traseiro é •ficai para substituir dito' sinal de Prefã
xo dianteiro pela transmissão peí. Sistát'e de um sinal de multi-frequemcia /

a

de reeunhecimanto ou instrução, e a resposta válida do registro de **ida
ris dito sinal de reconnecimento ou instrução oS eficaz, pelo menos no cato /

Sexta-feira 8
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1 U5P

MERO 116 112.811 .da 26 de Medito de 1960
'oh o registro de'eafda emillt trina:Bisel° de um Outro Sina/ dleItai, para 1?

substituir o sinal digital existente operante pela resposta válida do regAa
Co de entrada para fazer com que o último substitua dito sinal de reconhecimento pd. um sinal-de prefixo traseiro ulterior preparat6rio para trana-/
Cissão de um outro sinal digital • 'Sinais da reconhecimento ou instruçao, /
a
sendo os arranjos tais que a sucessão de Sinais em ambas as direedse de. /
transmiseão seja efetivamente continua.
Reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado /
na RePartiaão de Patentes da Inglaterra em 16 de Janeiro de 1965 sob no 2....
2042/65.
_

ll_Ponta RO I do total de 10 pontoe anresentados,)
rl
Eus'

I
LAR

ri
ETLG

eSi

n

65r

EB
M.a

-241morentet INVENT/ 1.0. POR PORSONWO umMLPOEMÉRIMMO
Privilégio da IaveugiOt "AP221210AMENTO WIROCR380 PAR/ A. OXIDAM
DE OICLO-10~04
REIVINDIOAÇOES
to AperfelqeeMento em proomo para • olitençao de oiolo-hexamol
• clolo-hexamona pela oxidacio parcial do olo/o...hexamo 40 rase
da, sob premeio elevada e a Alta temperatura e por meio de ganso oca.

tendo. oxigênio, oaraoterizado pelo fato de se limitar • quantidade ri
agida de ciolo-hexano a, no máximo, 10% por volume de ateio-hem° ef
pregado pela limitação do tempo de perna:Anela a 1/2 até 2 horas e ph„,
lo emprigo de gás contendo, no máximo, 10% de oxigênio, de se expan.
dir a mistura reaoional em uma coluna de destilação, depois de destra
iço doe ;eiró:a:loa nela contídoe, saponificação doe kiterea e lavageg
doe áoidoe por meio'de lixívia, de se :sugarem, através de uma vento/.
aba, os vapores de oiclé-hexana então libertados de se geneificarem
os mesmo:4, de se uti1W-lne i para o aquecimento indireto do poço da
coluna de deatilação e de se reconduzi-loa, depois de sua condeneaçãO
por resfriamento, atravée de bombas, em parte à cabeça da coluna de
destilação • em parte ao estágio da oxidação, enquanto a mistura breu
ta de ciolo-hexanol e oiclo-hexanona obtida no poço da coluna de des.
tilação é purificada por meio de destilação frac:tonada, depois da ar
paraçao do oiolo-hexano ainda premente.
a requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido
' da Suíça em 13 de setembro de 1958
poeitado na Repartição de Patentoe
1
sob n 9 63907.
Ponte n 2 1 do . total de 7 pontoe aareeentadot

/
TERMO NO 177.631 de 8 de março 1966
Requerente: JOU ASTORI = * SIO PAULO
Privilégio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM iALADOR"
REIVINDICACDES
.

APERFEIÇOAMENTOS EM RALADOR, caracterizados pelo fato de/

$ 88 apresentarem sob o forma de um anel ou arco cilíndrico interrompido int"
.riormente e com fundo vazado por conveniente número de aberturas, arco ;ato
no interior do qual acha-swacoplado um disco Circular, ralador, provido de
serra de aço estanhada e helicoidalmente disposta, disco este que, mediante
conveniente númer .o de flanges perimotrais ortogonalmente reviradas em forma
de distanciadores, apOia-se atraves d:stes últimos shrt um disco circular/
interno, e sendo que o referido disca ralador acha-se centralmente paratis
d.o ',Abra um eixo eco manivela.
.
Nato nO 1 da total de 4 Obntos apresentadOe.'

TERMO 02 158.238 we o de abril de 1964
Requerente: THE NATIONAL CASH REGISTER COMPANY m m E.U.A.

Privilógio de Invenção: "CONTROLES AUTOMÁTICOS PARA MÁQUINAS DE CONTABILIDA
DE"
REIVINDICACDES

z — mparelho de contabilidade, caracterizado pela combinação/
compreendendo totalizadores capazes de acumuluar saldos; mecanismos difere
cialacapazea da forneceranteadas , a, saidas de informação para, e dos MCI

zadores, meios sensimáticos capazes de Nsntie informação guardada nas peças
de registro; peá-aeletores capazes de preparar os mecanismos diferenciais /
de acOrdo com a informação sentida nas peças de registro; uma pluralidade /
,
de Ilgaçoes de'Remoria capaz de armazenar a informação sentida nas peças de
registro, meios de entrada engajáveis com as ligações da memória e cooperap
do com ss mecanismos diferenciais para *Luar a informação'esentida" nab pg
ças de registro; meios de ehtrada engajáveis com as ligações de memória e
que cooperam com os mecanismos difereeaiais para entrar a informação "sant&
da" das peças de registra nas ligaçõei'de memOria e que cooperare com os me.

•

•••

Ot

ne.

canismos d1ferenciai8 pana entrar a inrweoçãe sentida das peças ne registe
nas ligaç6es de mem.Sria; e meios atuados por soleruSido capazes de controlar
o engajamento dos meios de entrada cem litiaçOes de meugria e operáveis Wmma
desongajar os Meios de entrada das ligações de memória, para permitir mu4A0

zeI

•

,41,e02z .,.siltrrYer 3

ibu
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• zo,.al
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TÊM) NO 177.266 de 17 de fevereiro de 1966
Requerente: N.V. PHILIPS'OLOEILAMPENFABRIEKEN a

00 na preparação dos Mecanismoe diferenciais, sem alterar a preparação das
.agaçOes de memária.

NiMt14.1.0

IMUNDA

de Invenção: "MÁQUINAS PARA ENROLAR BOBINAS DE ENROLAMENTO UNIVEr
SAL*
REIVINDICACUE3

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido depositalo na 'departição de Patentes dos Estados Unidos da América em Z2 de abril /
4 1963 sob n a 274.543e
Nnto n o 1 do total de 19 pontos apresentados.
FIG. 1

1 - maquina para enrolar bobinas de enrolamento universal coq
preendendo um eixo principal, um suporte do formador das bobinas no mesmo .
usa guia do fio a ser enrolado, um disco caso rotativo controlando a dita /
guia com relação deformador das bobinas de modo que o fio enrolado forme /
uma bobina de enrolamento universal, e uma transmissão entre o eixo principal e o disco camo para obtenção da desejada relação entre o ralmero de rena
luçOes do formador de bobinas e do disco cama, caracterizada pelo fato da /
transmissão entre o eixo principal'e o disco cama controlando a guia do fio
ser formada por uma engrenagem tratora tendo uma relação de transmissão

fi-

xa e um elemento de contrOle da velocidade tendo uma margem de contrOle relativamente pequena, o dito elemento compreendendo um mecanismo que comunica um deslocamento angular ao eixo de salda do contrôle da velocidade duran
te substancialmente a metade de cada revolução do dito eixo, cujo desloca,/
mento é precisamente igual ao deslocamento angular de um elemento de tração
do contrOle da velocidade, o-dito mecanismo superimpondo um deslocamento an
gular de valor ajustável ao dito deslocamento angular do eixo de saída du-/
RMO n g 169.103
lequerentet

de

22 de

rante a outra parte de cada revolução.

abril de 196D.

BROWN CITRUS MACHYNERY CORPORATION.

Reivindica-se a prioridade do correspondente pedido

ti. . A .

i Privilé g io de Invencão: "APARELHO PARA A EXTRAÇXO DE SUCO DE FRUTAS Cl'

do na Ra nartição de Patentes da Holanda ' em 20 de fevereiro de 1965 sob n Q /
6502165.

IICAS".

Ponto ns 1 do total de 9 pontas a,-a-,...ezaos.

REIVINDICACOES

• 1 . Um extrator de suco de frutas cítricas caracterizado pelo fato

11-51

que êle cOmpreendeium quadro, um membro de preseão, um membro de conta-

Iso ,
45 43

to da fruta; um doe ditos membros tendo perfuraçães no mesmo para passar
suco atravée das meemoe; meios montando ditos membros no dito quadro ps
ma um movimento relativo para e de uma posição a fim de contatar e apli

oto
g
37
32 3 3,
4.1

5
.

o

62

47 \

Der precita() de extração de suco a uma metade-de fruta dispocta entre dj

„y;

,

Á52*.
27 29

toe membros, e para fora dela; meioe para girar um doe ditos membrOe (24

-.26

28

quanto ditos membros ficam na dita posição para aplicar pressão de ex-,

-36

tração de suco; meios operantes para efetuar dito movimento relative d
litos membros operáveis e contrtaáveie independentemente do fanoionamen

61-41

n 0 de ditos meios para girar dito um membro; e meios para controlar di,

44

lDe meios de acionamento pare manter ditos membros em contato com dite

L 2'2223 24 GO

50

4tade de fruta durante

um período prédeterminado de tempomiqumto die
0 membro girante fiou engatado com a metade de fruta.

r̀,
57

-.>osese~

Ponto m Q 1 do total de 12 pontos apresentado,.

\•7"

63
64

\ Na.

59 5'

20

FIG.1
TERMO . NA 177.247 de 12 de fevereiro de 1964
Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY ErIvilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS EM DIWUNTOR aLtralCO"
REIVIRPICACOM

1 - AperfeiçoaMentos em'disjUntor eiethco, que compreende:' um
tanque* adaptado para ficar Sob alta voltagd em relação à massa, um 'ater
Tuptor principal dentre'do'dito'téinqueum rWsi'stor dentro derivando o dl

87,
r

W

,aer 554

"FOWM40,1~0111
inini
4,2•-•
.as

82

88

te
-

W.~.201 4

tendo um interruptor om'brie cc 6 dito resistor e em parola

lo com o'dito interruptor , comliteehd'endo o referido interrup•tror de comutador a'resistor .umi par de cOntattriS separeveis dos quais um
4eméve1,;AIM membro influenciadO'r de aEartUria influenciar o dito contacto'éávelide coinutador'e .Tekbstor'ã -;ei. ,aâderds uma posição aberta, um
engete . de,comutador a•resitter'lótelã'Scre h'intrIo'dó dito tanque para re , tee - o'ditorcontacto . mávelAe , dedUbdbrtISr'na dita posição fechada
44f. lart'ue, *. 4! 4,

Sexta-feira 8
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. • livrével para permitir que o dito membro inEluenciador de abertura acig
na o dito contacto máVel de comutador a resiator no sentido aa posiçad ,g
. berta,caracterizados pelo fato da incluir um conjunto iivrador dd engate.
quo compreende um soabro de contrále localizado nodita tanque adaptado..
para efetuar o livramento da dito engate de comutador a re gistar quando .
o dito membro de contrále er, acionado atraves um trajeto pré-determinado,--.
um sistema articulado mecânico para controlar o dito engate de comutador.
a resistor acoplado ao membro de controla e-estendido a partir do um ponto de contrále substancialmente sob o potâncial perra ao referido membro
da contraio para mover o membro de contrále atrairás o dito curso pré-de
tereinado quando o sistema articulado atuado a um membro . de operação de
interruptor principal sensível 'ao conjunto Iniói,idor, de operação •para m
brir o dito interruptor,princIpal-num ponto substancialmente antes da as.
-Oer4Cão doe ditos contactos do comutador a- redator,

,8986 depbeito provido ete. sul parte euperior de use peneira vibratériao#
Cujo movimento e proporcionado por braços artiouladoe com a'peneira vie
brateria e eeparador's acima referida e. disposta ao Iodo do dito debulhA
dort sendo. ao ditas peneiras suportadas por tirante.- fixados na aragçâo.
da meouina
Pónto n9 1 do total da 4 pontos apreaentadb,

Finalmente a requerente reivindica a prioridaue ao correspondente
pedido depositado na Repartição de Patentes dos Estados Unidos da Amárica
do Norte em 23 de Fevereiro de 1965, sob o n0,434.270
Pánto. ng 1 do . total do 9 pontos apresentados,

•19
do nue março, de 1:x64
Raquarentet NELE SOARES Da MELLO - LO. DO SUL

TZR910 04 177 . 791

Privilegio. do Invenção "NOVA MESA GIRATNI* DESMONTÁVEL PARA LEIIW11"
BEInsulca0114
'•-,--,-,•••
'`.

,1,... ,.,

''

's tt

r, :=2":À.,̀ ',.'.,""N''..r:',1,:,,,,,n-5,...,,,,,.„,,r,:-.
,, ,'''''',,:...
t,..s.„.f
, ' 1 '

R7 "'.-.

•

‘

, TERMO tO 169.674 de 17 -de maio de 1965
Requerente: MINORU PUKODA e GUENSUXE,MAX1NO. - PARANÁ.
Privilégio de Invençãot " NOVA MÁQUINA DERULHADORA DE CElinAIS"
REIVINDICAJ15-

3. - Nova máquina dãUlhadoro de 'oeraata, particularmente de seja,/
. ,
milho e feijão, caracterizada por cómpreinder essencialmente uma moega/
ou calha diepoete ' nume de ,eUale extremidade., dó lado de cima, comunicas
do eana , mooge diretamente *um o crieposítivo debulhador prbpriamente : dito, conetituido de um •ráld-debulhador
provido de dentes múltiploa e a.:
,.
eionado por um motor externo, por meio de tuna -corrente articulada eorm.li
aw polia figa no eixo do 'debulhador, comunicando também a dita monge o/ •
o dito debulhador Com luellíPiraáor-véniiiidor,.pera ' aspiração do pá e.•
sua ejeção através de um-conduto diepoatc . na parte eupertor ,da máquina/
• em quentão-, sendo ande Mepírador-vantiladoiracionadO por uma correia , lt
goda ha correspondentes íalias desse.coiUnto e- do rtilo debulhador -acima referido, oomenicando"ainda o diaPosítivo debulhador lateralmente e
inferiormente coe tu coneto ,de eaida:em cuja parte inferior é diapoete
umag peneirr. espatadora ., lemeente inc,Linnda . paro cima medida
h
quese !
fasta do dito debulhadobiccçm» ua,goads,eaÁda poro as. ramas e Aebnitoe
diapoeta na extremidade *do. coneurp,ojimIndo,.ainda ' a dita peneira separa
dora vibratéria pela,alaJam,excentnioo,e,irespectiva biela conjugado
com êsg e excêntrico e, ar0c4Wa,codits-penaira peparadora, sendo /
esta ainda suportada ponAl,rentekjime,ua.ermação da máquina, sendo dia
poeto sob a dita pengre,eaRarador,got,dejlito:parkoa , grão0 evkaujei
ra pequena que passam . MTWe,doengbasAa , dita , peneira ei ve são coa
duzidos para uma moega shniAba,Cont&a-q,açãojdo,pma,corrente_de.arcas
tabelecida . por um ventilgdoA,pu„vaptqta,aa,provLdo,doa t cormr:utos adequado
daax• e apresentando suaabgNadueo3es,tgg"i KMa l.1,aeneo ..haae yehtilador/
acionado por uma cor
!caon-JR.poliaàdoâditl,
debulhador, sendo ainda,gobl es.diftoit,papla,pou,moega?,
oatoum3recipienta
ou dop éelto• para-ser grÃos 11 ~obrados do. detritos e Im pureza', *anda

1 , Nova mesa giraterie, deamontfmml, para leitura, caracterizade
por ser constituida por.
Mesa giratOria superior.

Mesa giratória inferior.
Tripá com rodinhas para locomogao.
Aste para suporte de lâmpada, com junta
Fixador regulávaI para páginas, compostu de pino de regnlagem
":mina transparente.
Caixilho de fixacZa do vicrro, cot apoio para o • livroiunta giratória com parafuso de fixaçã..,.

Luva giratárta com parafuso de fl...lação o.
Aste com regulagem de altura.
Suporte-com quebra-luz.

.
Ponto nc 1 do total da 5 pontos apresentados.
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TERMO N9 ,16^,146 db 25 de msCao de 1965 .
Requarente; JERVIS B. SEBB COMPANY a a E.U.A.
k arivalógio de Invenção: "CONTRUE DE EXPEDIÇ10 PARA íRANSPORTADORESI

thmo NO 161.124 de 24 de julhO de 19 64./ I.
Requerente: WANDERLEY 8PADAFORA./SX0 PAULO./
Privilegio de Invençioe NOVAS DISPOSIÇOES NA PORMAÇXO DE EST!~ Pnin

REIVINDICAOES
1 .

Conaróle de expediaão para transportadores, do tipo em

'gale U
' .d portador de carga de um transportador pode ser identificado numa es.
taçso de destino por um código impresso numa estação registradora em um ou/
mala elementos magnetizáveis de memória associados com o portador de carga,
l ear4cterizad o pelo fato de que uma plui: alidade de elementos magnetizáveis /

' d e e‘ emória e dm elemen.o taa sinal de imã peaaanente se eacontram montados /
num i portador de sinal de material não-magnético, sendo a pluralidade de elg
CeMos de memória arranjada num padrão especifico e estando o elemento de /
sin .?ii montado em relação espaçada com tal padrão do modo a trafegar numa 11
thJespaçada transversalmente a ele; meios de ligação pare conectarem o por.
taOr de sinal ao transportador em relação definida ao portador de carga, e

0
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CAMAS E DEMAIS MOVEIS ESTOFADOS./
ReivindicaÂões4/

1 - Novas disposições na formaç go de estrados para camas e /01
demais mireis estofados, caracterizado essencialmente pelo fato de seiq!
1
canstituido por uma serie de argolas (1) unidas entre si, duas e duas •
em direções transversais por meio de molas espirais (E) que prendem-sei,
ema seus estremas entre As argolas (1), tendo que nas argolas Que Meta
dispostas nas bordas do estrado sÃo praças molas (3) com tamanho maior/
que as demais e dotadas com extremidade exterior mais ampla, formando /
um ângulo agudo (4) por onde se prende o estrado nas su perfícies dos
quadros adequados./

adaalestação registradora localizada adjacente e num lado do trajeto do refg
ridf portador de sinal, incluindo a referida estação registradora um minero

fardo no 1 do total de 2 pontdi apresentem/s./

de r.abeças registradoras a)rrespondente ao nómero de elementos de memória /,

—4

no portador de sinal e daapostas no mem) gadrão, um dispositivo determinadoxl! sensível 1 presença do referido elemento de sinal e montado com relação
•as referidas cabeças registradoras na mesma relação espaçada do referido e-

leC,ento de sinal com os referidos elementos de memória, meios de chave para
ee'aecionarem um código 00 destino, Leias de circuito de memória operáveis /
em resposta 1
' atuação dos meios de chave para estabelecerem conexões com dg
.:eminadas cabeças registradoras de acórdo com o código de destino selecloaveio, e meios de circuito para excitarem simultaneamente as referidas deter

/'
•"__

t

aiNadas cabeças regiatradoras mediante uma pulsação de corrente rapidamente
d4carrega em resposta 1 passagem do referido elemento de sinal p elo referi
AoHlispositivo determinador.
, Ponto ng 1 do total de 9 pontos apresentadoe.
$7..)

'Yfr"

Irs

/ ;

•

1

-''

T2RMO No 169.335 de 30 de abril de 1965
'Requerente: SAMUEL HIR2CH LEVINSON .PrirtlWaln r4e Tnvençãos DISPOSITIVO PARA'PdSAR FAUIPAWTO PPRII0VIARIn
ROLANTE'
REIVINDICAÇOES
a-

dispositivo para pesar equipamento feraoviário rolante compra'
andando uma seção de via de pesagem, ceracterizado por um primeiro coma

T4m0 le) 177.617 de 8 de março de 1966
ibiouerente: PAULO MARTINS DANTAS BASTOS - SIO PAULO
00.világio de Invenç.0 "NOVO INTEBRUPTOR INTERMITENTE"
itigning-çá=
1 - NOVO INTERRUPTOR INTERMITENTE, caracterizado por um conjunto-

( firmado por um pequeno motor •letrict, de baixa voltagem, alimentado por bA
(teria, atreves de um eireato, nt qual intercalado, em serle, rm reosta1 /à e um VDR, sendo pre9.4.to, acoplado de iotaçõe., alije Ultimo elemento c,q
eenda, de modo intermitente, • lámana interruptora do circuSto das arpadas
•lnalizadoras do veículo.
Ponto n o 1 do total de 2 sontow apresenmee.

Um

do respondendo ao movimento de uma parte de um carro ferroviário ate uma
dada poaição para indicar se há uma roda do carro se aproximando da seçgo
de pesagem e a menos de uma dada disancia da dita parte doto carro e
da !seção de pesagem, um comando para tornar sem efeito a ação do dito pr4
melro comando ee as rodas do carro não tiverem ainda penetrado na dita
' dista.ncia, um comando para mentor a dita resposta se uma das rodas do dito carro já tiver penetrado na citada distânciâ, e um comando respondend,
i subsequente saída de t g das ao rodas do carro da mesma distância dos
lhos de pesagem para início de um dado ciclo ao final do qual e pesada a
carga sabre os ditos trilhos pela integração dos efeitos instantâneos do
peso sare trilhos durante um dado período de tempo.
A requerente reivindica a prioridade do , correspondente pedido depos4
tado na Repartição de patentes dos Estados Unidos da America em 6 de mau

de :1964, sob no 3651+70.
Ponto no 1 do total de 15 pontos apresentada - a,
_
•1;.•
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IERHO Nd 114.604 de 5 de dbVembrode
Requerente: HERMANN WARSTAT • ALEMANHA
Privilógio de Invenção "AQUECEDOR DR ÁGhlr--4,-

TRAMO N o 133.013 de 2 de outubro de 1961

BEIVINDIÇAQUI.
. Aquecedor.de

Requenente: THE
. . UNION INTERNATIONAL COMPANY LIMITO .-a-bIGLETNNIM IN

Égua, Caracterizedd ' iclo fato de ser cOnstltuldo

Privilígio de Invonsao "PXWESSO E INSTALAÇXO PARA PADRICAR 8AUOM. .

por um conjunto de um depósito de sigua com pàredes isoladas, um deposíto •
de combustível líquido (óleo ou querosene), um queimador, de combustível

o

9

vagem, caracterizado pelo fato; que Êle tem os passos de lavar cada partidG
numa pluralidade de estágios eucessivos pelo uso, em pelo monos uma pluraml

„lestes para entrada e saída de água, entrada de combustível, entrada de mfi
e stdda de gases de combustão.
Ponto n o 1 dO total -de li pontos eoreanntaaos„

5EIVIN0ICACDP4

I • Um proccaan CO tipo definido para tabricir'sabto o rio qtii/ e.
partfdas sucessivas de coágulo de sabão bruto são lavadas com liar de lel

ama amara de combustão e accessários, encerrado numa caixa ou compartimen
to metálico, providO . de tampa móvel e com:Passagens convenientemente dis -

•

.

.

lidado dos estágios, de licOres de lavagem gastos dos estágios de lavageral
de uma partida - anterior, passando o lie& de lavagem gasto do um estágio de

‘N'

para a recuperação de glicerina, e reservando os liares gastos de lavageSJ
de Uma pluralidade dos estágios para reuso nos estios de levece;,.,. de undij
aartida seguinte.
. A reqUerente reivindide a prioridade deianticp pedido dépera~
na Reparlição,dé Patentes Británica, em 1.10-60, 'sob ne 33.764/60.

TERMO N 2 163.388 de 13 de outubro de 1964
Requerente: OERLIKON-BURLE HOLDING A.C. -Suíça.
Privilégio de Invenção: "PROCESSO PARA DESTECER EM , UNA MÁQUINA DM
' CELAGEM OWDULADA, ' EEM CORÓ MÁQUINA DE IldtA
CEM ONDULADA, PRÓPRIA pAnA EXEcUTAR ESTE RO
CESSO"
5EIYINDICAÇEE3

1- Processo para aestecer em uma máquina de tecelagem ondulou.,
Ia que, na tecedura, os tios de trama aio deeligadoe entre cada duas
lançadeiras subsequentes e eu: que com as lançadeiras que entram cueca.
sivamente com certos intervalos entre si, na teia de urdidura se acha
conjugado um programa de mudança de liçaróie próprio que entra em ação em, pelo menos um agregado de mudança de liçaráis compassadamente
acionado, caracterizado pelo fato de que a adução doe fios de trama é •
desligada e que no agregado da mudança de liçaróie são introduzidas em'
ordene de mudança de liçaróie, que até então lhe,foraW aduzidos, em
::equência invertida, • eendo que entre cada duais ordene de mudança de
liçaróie suceeeivae-é deixado livre uma distância Correspondente e
tantos passos de avenço quantas lançndrne tiverem eido utilimadaa na
tecedura, e acenteceado ainda que alai: •ada ordem passada pelo aírega
do de mudança de-liçaróis é. retirado o fio de trama agora livremente
exposto por'sóbre tóda a largura de tecelagem, jógo esse que será remetido até ser atingido o_lugar da ruptura do fio.
A requerente, reivindica a prioridade do correspondente pedido de
positado na Repartição de Patentee da Suiça em 14 de outubro de 1953,
sob. n 9 12599/63.
3 do total de 17 pontoe apresentados,
Ponto n(2

TRRHO NO 177,547 de 14 de fevereiro de •1466
Requerentes THE quirrn ÇOI:IPANY a a N.13.4
Èrivilkio de IhvenOtol "PROC.:ASSO E APARNINO 15E07410 AUTCmawAuc.
ANIVINDICkeDra

•

. Precoce° para

abertura automatica de UAI azy n* vorfil 74~
fita metálica em dealocamento, caracterizado por compreender as etapas de 8
• explorar.deda um de dois Lnaelos esmerilhados adjacente, na fita 1, prOddli,
um sinal de cada exploração como uma função largurado 4:intui°, cemparan40 é'
os sinais derivados dos respectivos ;nulo." e produzindo um sinal de :mie 40
como uma funçãO da diferença nas larguras doe 4Ingulose, produzindo eillaie.d0(
contrOls do cabloçotn emeerilbedor peio ninai de árro, e aplicando oe ditedi
sinale do contrOle soo diep oaitivoilocaltrodores do cabeçote cemerllhade,
41
de geórdo ece um: programa pr6-detirminada para ajustar as poelçtee de abes,

gotes esmerilhadoree conformo requerido para reduzir o sinal da
Ponto nc 1 do total de 13 pontos apresentados.

Janei n i3 de

114 Sext. E
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"

174.557 de 4 de

wwembro de

1971

1n11••••n

• • ," " .! • t.L.

1961

Reenerente: JRAN JARRET e JACqULS JARRET - FRANÇA
Prvilágio de Invenção "NIQUIM ELÉTRICA DE RUUTÁNCIA VARIÁVEL E 'DE FLUX('

TP.RMO N Q 178.1.P de 25 de março de 1966./
Requerente: JOSÉ PIRES CASTANHO FILHO./S0 PAULO./
Privilegio de Invenção: MOINHO DESINTEGRADOR PARA FdRMIO E OUTRAS yr_

COSTANTE"

PIAS VEGETAIS SIMILARES,/

2z4VINDICXDOES
trikWinet

.91étTíZI: de

..,..F .sto de um estator
de`ntes

relutwela CL2i10811 M

compreendendo uma etroa

munida de baJoimas induzidas

£4*

TJTFIXO coustaurm,

de zonas maj.ética:, uldepem

o uma botina de excitação e um rotor

,p reendendo uma arvore custando dois nau:Idos -de material ferromagnetico

rm
• V'

,p)ovIda de dentes dispostos de um lado * de outro o soltados paru a referida
C4da de zonas, oara-c-terizada

.t itidos

em Into

nue as reTeridol; dentel , ;ente conntl

de uma proporção de material forromagnetico menor que o rosto doa .

.Circuitos magnetices da máquina do modo a

lítio

do toda a outra parte da

má:quina, em

min'

sempre nuturuans com exclu..

isto num as dispasiçães das ditas

,/onass Cs ditos dantes SZIO de modo nue a sueurficle total tan .zonas reco-

Itaivindicacdes.,
- Moinho tesintegradar para fétrado -noutras fibrez
Âgetain zdaraares,lunmnio de uma nrmaçUo ~Gni (1) /pie sustem o no
Ur X2) com empinei/to ny eardmo r3) e mencal (14) dm um 11i2M (5), Isluimnracterizedo por 'ter 'vares -de Tacas rotarivas ('6) radialmento /
mpostes, trabalhando em iate rota4Zo e i monjugeflo -com contra-Te .
oas (7)- , fixas internamente em um cilindro
e dispostas simetricamente, duas

por

cs y, em

grupos de quatro/

cima e duas por baixo das

das facas rotativas, dn forma desintegrar os materiais
fluxo continuo, de mima para baixo, dentro ido rilindro./

referi

aci/

,tiorta s pelos dentre seja rigorosamente constante e em isto. sue as ,ditas
,t i obinas Induzidas são identicas e

umectadas de

maneire ft

~rem

e lEebrine g nulm
reivindica a prioridade de, correspondente

percorridar

!onto n 5 2 do total A'o 3 Pontos apreeentados./

/Selas correntes cujas 20M0
Finalmente

pedido depo,

'pitado na Repartição de l'atentes em Paris, em 20 de outubro ,tia 1961 .„

,
P.V.

991.977.
Ponto n a 1 do total de

"

sob o'

'

4

pontos apresentadas

FIO ie

TiG.ic

2 23_ /10

F fG
,A

/
taamo Ne 152.965 de e0 de seteamends 19e5
Dequerentes ~MN =MI Za 4.1.tmum - MIO Ge*1211 MO 4111
Privilég io de Invenção "UM APARELHO Illat ACENDMMENTO AUTuMAIIAA, ua rowee
544'
glanEe~
'Dm aperalto> pare aur.m0Lemcbm edatematIce te /agisse aie,on.

recterizado pele leito ,qua Unta 4..entretle X111) zetUO.olte) a .Lta a
interruptem geral !Apelar e em seguida et Toda 0. mrotoftie, geado a .
td~extremoz 44zte ligado a ma tersdamal mselmérimnle um tranatermidorpe
4311~ nutre eazt” fue..fwelel asesteo terminal do statexime primil.rie agsgtf
i interrompida para a sodda ene.4.lageddma mtu eincroniamuldratepal
gtie Xuaelenemeateta geradersl. amatellte., ~doma were'ende regiated,
ablit* ne 1 4e tigke. de 7 paatet 0,Pria~edzat.

TERMO. Na 178.921 da da de abril de 1966
aequerentes COWMIZIARDAT A.LUANERGIE ATOMIQU1 - VAMO'
Privilegio de: Invenlão'°FROCESSO E DISPOSITIVO PARA A MenDA DOS 'CAMPOS MAGNÉXICOS, NOMEADAMENTE DOS CAMPOS MAGNÉTICOS DE rRACA INTEMSIDADE.A B03
DD -Dg UM CORPO EM MOVIMENTO"
NDI

amor,

L - MagnotOmetro, nomeadamente para

a

medição de variaçães da im

tensidRde do campo magnético terrestre que compreende, dois aeciplentesoneerrandoum -deles uma primeire' espécie e o ontro uma segunde mapecie,dj
Terente da primeira, da particulas sub-atazicaa, de momento magnético e-~sento cinético não mulos, portanto de relação giromagnetice bem aleteZad
nada, sendo diferentes as relaçães-girbmagnéticas das duas esmécieS,de
~Caules, maios para Levantar duas tensoes na frequenciae de reseonancl

magnetics induzidas pela processão de cada u ma das duas ~Soim ,de par
ticulas no campo nagnettco ,no .: qual estão colbeedos os recipientes, e meios para 'medirem a diferença algébrica entre' as duas ffequencia g efeta de
signo da relação giromagnética correspondente, caracterizado pelo fato de
gor um Lado, oe . reteridos. recipientes constituirenos dois compartimentos
,ilspontos naffiiiveLzerite lede e-„lade v de um 'recipiente duplo c de, por ou tro lado, os referidos-meios para levantarei as duas tens3es e os meios para medirem e 41torence9i1.zíbrice 4141M dUMO flP144001,11(sereAll comatttni -

Sexta-feira 8

/ERMO NA 1:59.615

dos por um par de bobinas cada uma delas enrolada em volta de um *omparta
mento especral e dispostas de modo a apresentarem um acoplamento.metuo,um

SUA PRODUÇãO".
REIVINTiCACUS,

feridas bobinas e cujos bornes de salda estão conectados a uma bobina dia
ao bornes de entrada do mesmo amplificador, um detector conectado

à

saída

de um dos referidos amplificadores, um filtro conectado à saída do referi,
do filtro, eventualmente através de um amplificador, sendo a frequencia
medida pelo referido frequencimetro estritamente proporcional à intensisidad‘ do campo magnético na zona onde se encontra colocado o recipiente

de 12 de ma4 de 1965.

Privilégio de i-,,v.ncão: " SACOS DE PLÁSTICO REFORÇADOS E PROb`ESSO PARA

pares de bornes de entrada estão, cada um deles, conectados a uma das reposta com o respecitivo eixo perpendicular ao eixo de bobina conectada -

415

Requerente, BRITISH VISQUEEN LIMITEI); , Inglaterra,

_ par de amplificadores sensivelmente lineares; de ganho muito alto, cujos-

1 . Um saco de material de fOlhu plástica, aberto as beca, earaoti
rizado por compreender, em sua forma achatada: um painel frontal e usl
painel traseiro; dota painéis de refOrço lateral dobrado° entre oe dj
tos peineie frontal e traseiro e unido. a êlee, cada painel de referçoi
lateral formando uma dobra com um ângulo reentrante; em cada lado do meg
co, em uma posição dirigida para muni boa, um eêlo unindo oe painédo

Finalmente a depositante reivindica ' a prioridade do correspondeg
te pedido depositado na Repartição dá Patentes da França, em

de abril-

Z2

dito °elo se estendendo para dentro pelo manco tão longe como o ângulld
reentrante do painel de .referço laterll; e uma porção aberta em beca,
amada por partes doe ditos painéis frontal e traeeiro, projetando-cai

de 1965 sob r1 12 14.224:

de uma linha que une oe pontoe de interseção dos dito. eeloe com

Ponto h o 1 do total de 3 pontos apresentados.
$8
1

, , 700

ângulos reentrantes doe painéie de refOrço.
Reivindica a prioridade da torrespondente pecado eepositado

Repartição de Patentee da Inglaterra, em 13 de maio de

attta
ger -A.20

1964,

sob o ruSa

ro 19 993, e completo em 3 ' de maio de 1965.
Ponto nn 1 do total de 17 pontoe apreeentados.
4
o
à

-7•0,4 •

,f6

TÉRMO X-

o,v

as

2 de outubro do 1964.í

Requerentes ADELINO MENEGHEITI -,/S30 -PAULO./
Privilegio de Invenção: NOM DISPOSITIVO DE FISGAMENTO AUTOMITIOn/
PARA VARA DE kESCAR,/

Heivindiações./
1 - Novo dispositivo de fisgamento automático para vi
de pesca,

que

se caracteriza essencialmente por

ser

constituinte
iMf4,

Dor uma armação (1) articulada I vara (2) ou a um tubo adaptável a
Una

vara de pesca, no ponto (3) havendo na

parta

articulada 1

:2) duas ou mais molas (4) fixa nO armação (1) e na vara (2)

44, p

vara.

sendo. •

un trecho (5) da mola prolongado e terminando numa argola (6) onue

FIG.,

; acarrada a linha de pesca Senda essa parte (5) devidamente rigiia, e,

R amaço

(1) Possui

Una

hoste final (7) e na extremidade /

22RM0 N O 154.731 de 21 de novembro de 1963./

Ia /ara (2) se articula e gatilho do dispositivo oonstituido por /

Requerente: MANUEL CLEMENTE JUAN SOLOVERA./ARGENTINAJ

ene haste (8) proVida'de uma argOli (9) e na eitremidade opoStaide;

Privilegio de Invenção: UMA TELA

una haste (10) perpendicular 1 haste (8) e qual se apela no pra -

SECÇOES, PROVIDA EM SEU H111,1110 TECIDO', NA' PROXIMIDADE DE UMA .DE MAgi

Longamente (5),Oendo a argola (9) colocada na haste (7) tara

OURELAS DE MEIOS DE FRANZ~D./ O

..:Ar à

man-:

armaçãO fletida./
Ponto A g

PRAGMENTÁVEL

TRANSVERSALMENTE EM /

Reivindicações./

1

1 -Uma Tela fragmentavel transversalmente em secçõos

do total de 2 pontos apresentador

provida em seu prOprio tecido,na proximidade de uma de stati o rola&
de.meios de franzimento e de meios de suspensão da ;-mesma, do'

o /

que-e:Compreende uma tela na qual qualquer um de seu:: fios longi udi
nau i integrantes -do tecidlz da tela esta cinvulado eomontrce l f s a

-

razão de um nenero dado de vinculações por unidade linear de m dida/
.
,
•
,nt direção longitudinal da tela, apresentando o ourela uma plu alid!
tl

de de-.orirícios alinhados paralelamente ao eixo longitudinal d te

,2

„

d.

cid capazes . "de serem atravessados por uma barra para suspen00 de
j
cert1nAO.On .(Wser enganchada pelos ,ganchos do trilho, carecterizada
U1:1 1

.

7 +,4 -2/5
n

I

frontal e traseiro e o painel de . referço lateral dobrado entre ilee,

duplo.
•
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.y.
'

/

•

/

nX,I4

•

4'

n

r

,:"

£
1-4

grpladeY,

pelaite dn?,..41.1e pelO'finenos (In fio len.itudinel âeterminecUisi,ihtegra2
te

de, uma da.s ourelas sdtrttIa.'eota vin
de

culadD com os outros fios a razão de um lailmero p re-estabelecdo de

Janeiro do 1971
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- 116 Sexta-feira 5
im~gerla

•
dano Na 171.526 de
e1s j

4

ttlálk1Ses por unidade linear de meios na direção longitudinal da/

tvaa, acode dito namero pre-estabelecido menor que dito rulmoro pre
I

pObeincido menor que dit.. número dado, pelo manos em certos tre
:abeis do tio determinado./
9onto n g 1 CO total de 3 pontes apresentados.,

-AV•

12

de outuoro de 1969'

%quarenta; LUDGERO RAUL URUTU * • SX0 PAULO
Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS ZN PAINÉIS PEULFABRIUDCO PARA
CONSTRUÇOES°
pervmeicActia
1 . APERFEIÇOAMENTOS ZN PAINÉIS PRÉ-FABRICADOS PARA COMUM./
ÇUES, caracterizado/ pelo fato de cada um dos painels constar das seguintes

componentes: moldura em aço, envolvente de todo o painel, da perfil varie./
vai; enchimento de concreto; barras de ferro ou aço redondas, nervura de /
concreto, armado com as citadas barras; blocos de ~inana perfurados que /
formam reticulado com as nervuras armadas mencionadee; duas barras parale-/
las, de ferro chato, unidas entre si por peças em wr, formando abertura, /
que e fechada apás 6 anchimento do painel; revestimento do painel, de um oU
•

ambos os lados, de qualquer material adequado.
Ponto n o 1 do total de 2 pontos apresentados.
.....,...
.•

TErffl N O 178 -267 de 29 de março do 1966
-Reiuerente: BENNES NARREI - FRANÇA
Privilegio de Invenção "iiPREFEIÇOAVEN7DB EM BOMBAS HIDUBUCAS com pispob.
•AXIAIs"
REIVINDICAÇOES
-

Bomba hidráulica

cen pistães axiais e vazão fixa, comportando
- uns 'diaco inclinado giratOrio, caracterizada pelo fato de incluir, em combiéação, em primeiro lugar válvulas de aspiração e uma Unica válvula de
' reCalque ou comprensão, todas providas de órgãos de guia; em segundo lugar

chapa intermediária que gira livrenente sare o disco giratório incll
naliol em terceiro lugar uma válvula interruptora intercalada entre a cemg
ra, doa rolamentos e o coletor de admissão; e em quarto lugar uma velvula
de gaveta para passagem de desvio intercalada entre a irálvula unica de ra.
Malquer:ou compressão e o coletor de recalques da bomba.
A requerente reivindica a p rioridade do
corresponUente pedido dl
pcSitado na 4epartição de Patentes da França, em 29 de Março de 1965, sob
N(I PV RhOne 45.827.
u10

ng 1 ao total de

ó

Of ,,,,,

.••

•

pontos apresentadOs.
TiRNO

0
%
5

5
5.

39

1

OS twTeuloloa 10

NO 178.882 de 20 de" abril de 1966

Requerente: GENERAL ELECTRIC COMPANY - C.U.A.
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM CIRCUITO

DE CONTRÔLE ESTABILI-

ZADO"

tu

REIVINDICACOES

d9
0
46
—

es

reF f

1 Aperfeiçoamento em circuito de contràle estabilizado, para
controlar a potencia aplicada a uma carga enargizada por uma fonte de cor
rente alternativa, compreendendo melo retificador controlado ligado entre
a carga e a fonte de corrente alternativa, dito meio retificador controla
do sento normalmente não condutivo para bloquear a corrente para a carga
tendo melo eletrod de contrOle para torna-lo condutivo, melo atuador in • cluindo uma resistencia, melo interruptor sisettico sensfvel.à tensão e 4
• capacitanciaoligado e dita capacitãncia ligada ià fonte de corrente altar
nativa e a dito °mio eletrodo de contrõle para a plicar um sinal de contrõle 1; dito meio eletrodo de contrõle em un instante prá-determinado decada ciclo da corrente alternativa e meio imped;ncia para limitar e cor
rente para a carga, caracterizado pelo fato de que o meio sensível à corrente ligado a dito melo •mpedãncia para detetar variações na cor-rente
que passa para a carga, com meloaligaJos e dita capacit1incia e responsi.
vos a dito meio sensvel à cor;, ente pare determinar a taxa de carga em dl
ta capacitancia e

para

assim controlar a operação de dito meio atuador.,

Sexta-feira 8

•Janeiro de 1971 117

DIÁRIO OFICIAL (Seção III)

Tinalmente a :requerente reivindica a prioridade do correspondente pedido depositado na Repartição de - Patentes dos Estados Unidos da America do Norte em 28 de abril de 1965,. sob n a 451.508.
ponto n a 1 do total de 10 pontos apresentados.
,--31

•

...--er11470,21

uma engrenagem reversa conectada sada comum dos treno de fere% 40".1
elementoS de embreagem operáveis para cone,:tar seletivamente o conver.1
sor diretamente Is sarda comam ou com p sa/da comum atreves da engrena.
-gem revarbad-

37

A requeeense rere,indica a prioridade do correspondente me e
dido depositado na repartição de patentes AOS Estados Unidos da Ate4r1:.
i
ee em .4 de C410 de 1965, , sob na 453.039./
Ponto na 1 do total de 14 pootaa apresentados./
FIG.b

1

67

4s1

"g_
-

d.

TÊM) NO 177.525 de 4 de março de 1966.1
Requerente: RoBEBTO RIZETI./PARANX,/

E

..2§

42

34

5
no

1111W
%ff

.Privilegio de Invenção: PALITEIRO AUTOMÁTICO./
NivindicaçSes./.
1 - Novo e original modelo de paliteiro caracterizado /
'por possuir uma cavara concavada (rig. 7) sete, para depOsito de pe.

5

5

aemo No 3.62.763 ae 18 de eetembro'de 1964./
Requerentes OTTO*JOHN VEIGA EUROFER • /ESTAEO DA OJANABARA./
Privilegio de Invenção: APERFEIÇOAMENTO EM PROCESSO PARA A FEI•URTW
421() AEROBIA DE DETRITOS ORGANICOS./

\itoad
onto na 1 do total

3 pontos apresentados./

,
1 Aperfeiçoamento em processo para a fermentação eare.
ble de detritos orgenicos, compreendendo em conjunto as operaçOes
reduzir a granalometria fina os detritos orgenicos, misturando-os
com Agua, e de tratar a suspensão assim obtida mediante a sua passae
gem sucessiva em uma serie de cubas , ou cálulas entrando em cada ¡
uma delas superiormente, -e passando (te uma para outra por sifonsgeme

estabelocida a partir de um nivel determinado, sofrendo A soluço. 44
delas as cubai uma injeção de ar comprimido a partir de uma entrada/1
inferior, e uma exaustão de gazes , emorgidos por um conduto exaustor,'
disposto superiormente.
Ponto n a 1 do total de 4 pontes apresentados./
*

6

6

6

r

r-

....••••

TUMO W a 179.237 de 4 de maio de 1966./'
lequerente: 'MIN DISC CUIM COMPANY./ E.U.A./
•riva:mio de Invenção: TRANS4ISSE0 DE FORÇA./
1
•
Reivindicacaes,/
1 - Para uso com um aparelho tendo or gãoe Para Xaventar e
abaixar uma carga, uma transmissão de fOrça conectAvel e uma fonte de/
fOrç'a e re rart eri ~e 'p elo fato de incluir trens de fOrça de levanta .
mento e abaixamento tendo uma saída cemum arranjada para conexo com_a
,
entrada do aparelho, ditos trens de força'de levantamento e abaixamento
uindo urna entrada comum compreendendom relação de fluxo de fôr.
"ça ela serie, uMa embreagem de'fOrça-de.atitO,tidráulicamente'contro..
a fonte de .i ieeça..eCom um conversá aó
lada para
torve hidráulico,. o trem de ebaixmvento incluindo, adicionalmente
•

"e

TERMO Na 178.814 de 18 de abril de 1966
Requerente: PAPROMEL FABRICA DE PRODUTOS e! METAIS LTDA. - dA0-PA014
Nrivilegio de Invenção "NOVO TIPO DE ANTENA PARA RECEPÇXO DE SINAIS Da ra
IEVISIO"
REIVINDICACOES
1 - "NOVO TIPO DE ANTENA PÁRA REGEPÇXO DE SINAIS DE TELEVISIO" .)
,eee.Gerizado pelo fato de s‘r constituide e suporte horitontal, no que,
a partir de uma das extremidades, são dispostas, transversaimente, hastes'
ref/etore, dipolo hoelzontel e,"depois, , serie de trás. haste* refleterea.el
e

P'
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Ulemg NO 158.997 de 7 de mato do 196h
Rognoréntel STANDARD ELECTRICA S/A. . GUANABARA,
Privilígio de Invenção "SISTEMA DE PROCESSAMENTO uE DADOS"

Órminando o suporte mencionado por uma outra haste refletora transversal
fe supi4ior extensão em reina') Is domais, sendo que na parte mediana d,
conjunt,.fixas ao suporte comum, etcáam-se quatro haSte em "I", não sitg
Idas no mesmo plano, que formam conjunto diretor vertical, mas divergindo
em direão ao extremo portador da haste refletora de maior extensão mencl
onada, 4iindo que cada •xtremidade dos ramos das hastes dm "À" prolonga • Se por 4iiste que formam, com os mesmos, figuras em "V", estando as extrev
midades destas Ultimas hastes olidUilas com os extremos de travessa Paá
eante pio suporte 1 certa dist;ncia do ponto da cruzamento das menciona.
das hastes em
Ponto ri P, 1 do total as

4

pontos apretentaaos.

elIVINDICACOES

'

Sistema de processamento de dados, tal como usado para coe
troim, um sistema de comutação de telecomunicações automitico, incluindo.
uma pluralidade 4e circuitos lógicos cada um deles capas de executar uma.
ou mais operações de rotina, em um circuito de controle comum para coordj
mai as diras operaçõos de rotina, caracterizado neste, pelo dito circuite
de controle comum ser Capaz de executar operações fora da rotina ou mais.
complexas, e que cada um dos ditos circuitos lógicos são capazes de sou.
citar uma intervenção do dito circuito de controle comum sabre ume opera.
;ao de rotina depois que esta operação tiver sido executada
Finalmente a requerente reivindica a prioridade do correspondjm
te pedido depositado na Repartição -de Patentes da Alemanha. sob o na
a92.449, em 7 de maio de 1963.
Pente n a 1 do total de 23 pontos apresentados,
4
4//4
4C1

ACn

2

SIP
ilAscn I.

SR"

IN r

•; • °2 I • 62
t

On

Lema;
a
ie

OÉRMO N a 172.829 de 2 de setembro de 1965./
leguerentei CARRERA EQUIPAMENTOS PNEUMÁTICOS LIDA./S0 PAULO./
•rivtlásVo de Invenção: VXLVULA ELETRO PNEUMÁTICA DE DUAS E TRÉS

sie
1111111;511

Ilaffip11111,
6,;

4

41/

:PS I,

4
/C

uzie
Ah mis~arernegemei
88

9,1•7•

l' Lei&
mai

tig-4
VIAS.
A11111.n••nnn••,

Meivindicaões.,
1 - Válvula eletropneumática de duas e trés vias carecte
risada p4' ser constituida por um bloco metálico provido de ame camarei e dois', canais que a ligam ao exterior, conjugado com um solenoide,
formadop i r uma bobina eletrice e um niicies móvei iusordinado

l -,M)

de uma mo
i a./

Ponto n o 1 do total de 3 pontos apresentados., •

fR.REO N 2 177.165 de 15 de fevereiro de 1966
Requerente O. D. SOCIETÁ IN ACCOMANDITA SEMPLICE DI
ARIOSTO SERAGNOLI -ItáliaPrivilégio de Invenção: "MÉTODO E EQUIPAMENTO PARA A

ENIO SERAONOLI

A

ALIMENTACIO Da

EMPACOTADEIRAS DE CIGARROS"

REIVINDICAÇOES
•
1- nomeio e equipamento para a alimentação de emptoCtadeirao de
cigarros, formando grupoe arrumados de cigarros compostos de ~adiu
de cigarros eobrepoetas, caracterizados pela formação preliminar, as
eetnOthe separadas, do camadas simples de cigarros e pela eus intro.
tinção em fases sueeesivne dentro de contenidoree com movimento inte3
nitente, que param em encasca° em frente das eetaçOee nae quais, et
nivel oportuno, foram roncadas ao eínguleie clamadas de cigarroe, que
transferidas dau prdpriee estinZes aos contenidorae, tendo-ee em cada ciclo de trabalho a traneferanoia contemporlinea das eetaçóee de
formação aos contenidores do tantas camadas de ci garro. —. antas sie
necessárias paru formar um grupo completo.
tonto n o 1 do total de 16 pontoe apreeenum...
-24
23

54
2e

--26

24*
--27

, 13

•

r
3

1 44 C-42

/
17

/ 40
Áti 41

:••
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TRAMO NO 161.521 de 6 de agosto de 1964
Requerente: CHRISTIANO GERMANO HABF,RLAND e Wird GRI,TO BORGES = R.G.611'
Privilegio de Invençãe: ' ,FECHADURA DE SI!SURANÇA COM SBRDOR COMANDO AUTO...•
MkTTCOS 17T1 THRS CIF likr5 TRANCA'Cr. sim‘urrilir.sis PARA / -PoRrAT, .rerms- STICLARES*
ASIVINDTC.412ES:

TEMO II

Janeiro de 1971 119

VI 1,702 de •;8 é a de sznidrom ia 1,65,

Requerentes ORIGINAL. WA. INDURTRIA, DA AUTO' ?IÇAR -ER' PAULA.
Privilígio de Invenqam "APWIFEICOAKENTOR

gel. Da OP Pr aWLY nAt .",4tet

EJCBREAGEN DE AtJTOMOVEIV
0.=21,54,01123
esc anel de debreagsa dos platos de sobre/
ger de automoveic, caracterizados por estar conatituido de duas placa*
1 - .4vIrr1elq. ctrantos

1 - Fechadura dei segurança com sagneda e: comando.- automático n••
de tres ou mala trancas simultinesuS, para prtam', isne1as a similares„ ca,-/
ractertzada por um disca da craandisc ratatisço,.. acionado por fechadura de, segredo, dito disco mando: ligado por- duas .maretas . ou.cabos,. respectivamente ,,
is trancas, centrais do r-factunto cum impulsionam. as. respectivas- trancas su-/
periores e inferiores.
Ponto n 2 1 do total de 6 pontos apresentsdos.
20' r5

chapes com a forma, hísica p alignaia.1,

varttcm* arredondados a os lado:
cos pequena sun P a, atinde v,la a placa vhapa, de encosto do anel degrafito co rolamento, posisto nas regiies dom vertidas una pequana ourvatu
ra reentrante pírm a fts-Mq&e, por meie de um' p.tao ou rebita, dos stair cru placai), molas lesas doi linha* sintuream •que pautem a outra artreetitcrad..
fixadas par rebits em pente- ;leais da boNie interna de p/ate.
Paute In g 1 4o tetal de, pontua ammesent013:.

1

A"o

—4-

TÉBM0 N O 3.77.734 de 10 de Marçjr dãai'r.65.4
Requerente: INACAL 3/A„ IND3STRIA NACIONAL DE CARRL.L'PEIS DE ALIIM2I0,"
Privi.legio de Invenção: APERFEIÇCAl gir.TOS" 34' OU'rãl'ATI VOS A CARRETEIS
TEXTEIS flIIXJSTRLVIS./•
Reivindicaç5aseab
— k r1oiçptamusttns au

toiatlutor, at nein-teteia. textel, •

industriais, caracterizados pela fato deL.coasti.stirem na formação d
. r2oa e,: internamente,
carretel perttr de. peça:. tithal ar dotada. nas fOr::-9
de rosca, aos quais. cerzeciadent rosnes. ex,tezias.RZ1337:2-ata3 em; goole
aulzebares sotkáztias com fian~ Qe.atzgrinientw- azaves-s-sidQa. por alt
moz:. sendo a. estes, Limadom-. distem), qsie aizqv..s.d anafa.sos. gassentes.'
retem tais discos aos flanges mencionados./
çO"es

Ponto n2 1 do total de 2 pontos apres-!ntadbs./*

It

G
N2 169.762 de 19 de maio, dm L165,,
..P.equerente:FEX B.F.GOODRICH
'FY . - U.S.A,
P rtvil6el0 de Inçonçaã; " daÁQuiNA eot~TenlIk Dr PNEU
REIVINDICAÇUS
NUM&

sakuina construtora de pneus tendo uma armação dm base„vn
tambor rotativame_. t.e Mor./adc , um ar.sação, liwpositivo centradoz =atado/
adjacente ao tambor para prover uma imagem de linha de supstetote
do
tambor para prover um dispositivo centrador, caracterizado pela fasto de
quei a imagem de linha 4 contida num plano normal ao eixo de x-m-thaq.
iic da
tambor,
.
Reivindica a prioridade do correepondeate pedido deposiradb na
RepaTtiçâo de Patentes dos E stados Unidos. da '
Aznáriaa do. Nortm. e J
maio de 1964, eob o número 368 511.-

Ponto n2 1 do total d n 29 pontoe. apresetitad.oas.,,6C,
69

Fscca

Janeiro de

DIÁR;0 OFICIAL (SeçUs III)

12,0 Sexta-feira 8

1971

friamento, num volume de liquido, à temperatura ambiente, para disso/
ver os cromatos e os aluminatos formados no decorrer da dita ustula •
.'tIghe ga 170.393 de 1 de abril de 15456./
á:more:te: CIA. PENHA DE MOINAS AGRICOLAS./SMO PAULO./
rivilísio de Invenção: APERFE/ÇOAMENTO RN DE8INTESBAD04 TRITURADOR.

ção, de se baixar a press6o acima do dito volume, de se reestabelecer
a press6o atmosferica acima do dito volume, de se evacuarem as solu.
96es que contem os cromatos formados, de se tratarem, par meio de uma
' segunda ustulação em presença de anidrido sulfuroso, a uma temperatna

1. . Aperfeiçoamento em desintegrador triturador * carecte
sizadon pela total ausencia de peças rmiveis./
Ponto na 1 do total de 6 pontos apresentados./

ra compreendida entre 650 a e 820 a C, as pelotas lavadas e secadas, de
se 'imergirem novamente as pelotas, apOs esfriamento, num volume de 11
cindo para dissolver os sulfatos formados no decorrer da segunda usty
loção, de se baixar a press3o acima do dito volume, de se reestabelo.
cera pressão atmosf;rica acima do dito volume, de se evacuarem as 82
luçOes que contem os sulfatos formados e de se secarem 4$ pelota&
Os depositantes reivindicam a prioridade do correspondas.
te pedido, depositado na R epartido de Patentes da França, em
abril de 1965, sob n a 12.089./

J

6

de /

Ponto na 1 do total de 9 pontos apregentadoS4

stbmo H§ 177.598 de 8 de março de

19(ó./

Requerei:te: )(AURELIO DEMENBEES./MINA3

GERAIS./

Privilligio de InvençãO: TUDO DKRIVADOR DE
RES.,

UM

quem, PAPA AQUECEM.

Reivindicacétsv

à - TUbo derivador de ógua v.. .quecenerms, Cl
smaterizado por ser constituído por um tubo de parldes duplas, distee
dadas entre si, formando um compartimento estanque, cheio de Ar ou
meteria/ isolante, e provido de 3 (trás) ou mais aberturas de peles .
gem líqUíde, o qual, envolvendo a realstância e formando a amare -de.
Aquecheento, t: fixado no fundo da caixa do aquecedor, podendo ser sie
pies ou duplo, ou com o formato de L, pira que o aquecedor possa ser/
Utilizado horizontal ou yertimilmentes/

rume ~Te PAINL stak
IIITOIMADAS AM

, dalco ponto apreseatedo.,

UM ALTO /MJ

TERMO Na 177.801 de 11 de março de 1966
Requerentes THE SINGER COMPANY Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS RH HIQUINAE DE CONGO
vtà
EilLiala=
Aperfeiçoamentos eu maquinas de costura, caract‘rizade por ta
cluir uma agulha oscilatória condutora de linha * um condutor de ilhós Coo. parando com dita agulha na formação da pontos, e meio de acionamento assk

t

cromo ligado um a dite agulha e o outro a dito condutor de ilhós. respeoU
vamente.
, TERNO Et 17E4Ea de 4 de abril de 1.960./
lamquerente: INSTITUT DE RECHERCHES DE LA SIDERURGIE ?RANÇAM EDU
Eign ne naulcus GE:10GIQUES ET MINIEBES./TEANÇA,/
.0.2dx11410 de lavençáos PROCESSO DE TRATAMENTO DE LATZBITAE./
ReivindicacSege,

1 . Processo de tratamento, Mediante astula00 e //zIvit.
ricoe em ferre e podendo conter cromo, níquel, cabal

AO ~os

110 e amaine, caracterizado pelo fato de se triturar o minério 40 /
Qual Re gistaram 12 até 20%, por peso, de carbonato de didio e O .ate/
do carbonato de cholo, de de enformarem com a dita mistura, a
Meã se Gmedecan 5 7olotas de reaUteAciek cecanica elevada, de se arei;
!tear amg primeira ustula* em presença de ar e ama temperatura com Aggegoo ware 90 0 0 e 1300 2 0, de se ámargirem as pelotas, ap4s es

A requerente reivindica a prioridade do correspondente pedia:: dee
positado na Repartição de Patentes nos Estados Unidos da Amírloa, em :a 40
marno de 1965, sob n a 439.420.
P...ta ,n2 1 do total de 10 pontos apresentadoe.
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TERNO NO 178.228 de -28 do, marçe elas 3.966
IfiRMO . ./152 1453.465 de 16 de abril de 1963
Requerentes THE CARBORUNDUM COMPANY - U.S.A.
Privilegio " de laYamaídt FUME SUBSTITUIVEL DE RODA

Requerentes NAGE MARTINh DINAMARCA:
PrIx114gIo de Invenção °DISPOSITIVO G/R1VELM
REIVINDICAM,

TO DE RODA ABRASIVA INCLUINDO A MESMA E PROCES
,S0 DE FABRICAÇÃO DA UNIDADE SUBSTITUIVEL
D3
RODá ABRASIVA",
REIVINDICAÇOp

1 - Unidade substituivel de roda abrasiva compreendendo um anulus
de telhas revestidas de abrasivo, caracterizada pelo fato das extremidades
internaa,das, ditas felhaa . serem Unidas por meio de um anel de substinci.,
ai espessura de resina adesiva endurecida vertida em posição de forma a
mio impregnar as ditas falhas rOvestidas dom o abrasivo em qualque pro.
porção apreciavel e conformando-seila sua periferia interna a uma luva
de uma afago de cubo sebre , a qual a, unidade de roda faz-se adaptada ea
montagem, e uma ranhura circular *teimada em dada face lateral do dito a..
OUlus concentricas com o eixo longitudinal da unidade da roda e adapta4
das para receberem: uma nerVa"" " .""m flanserídialeente
4R uma seção de cubos

1 - Dispositivo giráve1, como um dispajkivo de tirante, par e

zemplo,-um parafuso, uma cavilha, uma porca ou' equivalentes ) um fuso Ge
equivalentes, um fuso ou equivalente, ou um dispositivo de operaçãó, Po"
exemplo uma chave de fenda, uma chave inglesa, Uma chave de boca, lel cabe.
on equivalentes, adaptado para coopera; com um outro dispositivo girável.•
para girar ou para ser girado pelo segundo, e provido de paredes de engatamento no referido outro dispositivo, caracterizado pelo fato de que.
o mesmo compreende-dois membrós de engatamente, cada um provido de pelo a.
'Senos uma parede de engatamento, as duas paredes de engatamento %atando
viranas para direçOes opostas e seno definidas pelo mesmo plano.
k
. • finalmente a deposrtante reivindica a prioridade do correspandeas
te pedido depositado na Repartição de Patentes da .Dinamarca de Patantesaa
em 1 de julho de 1965 sob no 3.366/65 e na Repartir ga daInglateraa em 3)
da dezembro de 1965-sob o n .o 55.48o/65.
Potto , n0 1 do total de 13 Pantos aprasentaUbs.

Reivindica a pribridadis do correspondente pesado, dRpoSitadO na

Eepaftieão de Patentes dos Estados Unidos da Ameriga do !farta, em 18 do
Abria de 1962, sob o asemos. ° 188.351.
Pente 119 1 dg tatu de 5 pontoe apresentadoa.

i

TRIO
_.i›.emo o. 14 de dezembro de 1965
Reqterentas FIBER INDUSTRIES INC - E.U.A.
Pisivaligie 49 ',salvação "ADAPTADOR PARA BOBINA"

Mn

10 175.316 de . '/ av ...-..-varbro: de
Requer:Met EURICO GOMES DA SILVA.= = GUANABARA
yuplagio de aassepc¡ps "APERFEIÇOAMENTOS INTRODUZXDOS
.çlo DE TIJOLOS VAZADDS"

UIVIND1CAC5MI
Win

PIN mon

REIVINDI'CACtE4

AperfalaoamentOs introdlraidas em 4-0a.a para canrenu dei
tireass vazados, caracterizado pelo fato de poasulSaum.foarSato quadrangUlar,
Wm um fundo qpadrado sabre o qual são cravados as nervuras em alto re'leVo,
agndeaainda no mesmo funda, nos , espaços . compreendidas entre as nervuras, fá
sten Saidas em alto relevo com formato 'lir4ular não definido& pela mate.
milticel sendo que estas sOlidos possuem uma característica de tronet,.cam/suas bagas maioaas , apolaaasae presas sabre o referid0 " fundo da fórma, teno
einda,'saIdadas nàs toadas
do Tunda, qaatrolultantas de Uaels11ização daa 0
•
Nateralta.sa .
.untillantos
.Ppnto . no 1, do total de =toa apreffentawae.

1 Adaptador para bobina, caracterizaa"u por compreender uma .
cabeia adaptada para ser fixada a um eixo rotativo e tendo na formato %dai
quado para livremente colocar uma bobina de narede paralela sebre a eare.
ça"e um nemaro de braços de alavanca igualmente espaçados pivotadamenW,
fixados dentro da periferia da dite cabeça de modo que quando uma extreMi
dada do dito braço de alavance se aProxima e pode finalmente ser supdíU.
da contra a cabeça, pelo menos uma porção da extremidade oposta do . 'breçO:
de alavanca projetar-se-a.alem da pekaferia da cabeça com a"ttNaladadne
fazer contacto com o diemetro interno da bobina.
A requerente reivindica a prioridade) Ao correeponieate peáidea
dapOsiado na Repartiçãod. Patentes dos 'Estados Unidosda Sai:pica me lb
de. denembro de 196)4, sob n o 417.931.
Ponto no 1 do total de.h pontos apresentados., --!.-

-
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'AMO N 0 179.338 de n de maio de 1966
kquerente: AKTIENGESELLSCHAFT BROWN. BOVERI & CIE . SU/ÇA

'

filvilágio de Invenção /DISPOSITI vn P ARA FUNTU.DOSADAMENTE. METAIS tin

TERMO N 0 177.771 de 11 de março de 1956
Requerente: JOSÉ A. RACAJ HM:TEMA/MA - MUCO
Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS DE ÁPONTADORES DE LÁPIS".

b)S"

SEIVINDICACGE
REIVINDICkan

r•

1 - Aperfeiçoamentos em apontadores de lápis, caracterizadoa o,

"DiSPOSITI0 PARA FUNDIR.DOSADAMENTE.METAIS LIQUIDOS",carac-

Ori. zaoo . por , um cadinho fechado (1), ligado, de forma articulada, a umAspo:sitia° transportador e munido de um bico (7) para enchimento e esvaatamento Cue. na p osição de enchimaa ra a. aadinho ilikerce no metal licue.
pito.

lo fato da compreender nm conjunto unitário forma0o por uma peça singela.
de material plástico definindo uma parede superior relativamente plana •
provida de uma fenda alongada avançado no respectivo comprimento inteiro,
um par de paredes laterais pendentes providas de concavidades arqueadas
para os dedos, uma primeira parede terminal sólida e uma segunda parede

Reivindica-se finalmente a prioridade do correspondente pedido i,epoSitado na Repartição de Patentea na Alemanha sob n* B 81909 VIa/ 31 c
1:e 13 de maio de 1965.

termina/ apresentando uma abertura circular, para recebimento do letais,
centrada abaixo da citada fenda, definindo o referido tapo, as paredes •
terminais e laterais um interior Oco apresentando um fundo aberto, meios

• Ponto n o 1 do tptal de 5 pontos aprese-

definindo uma base, recebedora de is, substancialmente cOnica avançan,
do para dentro do citado interior Oco que avança a partir da referida abertura circular, sendo aberta a extremidade interna da mencionada base .
cOnica, intersectando a citada fenda e definindo usa abertura da referi*
da base cOnica ' na citada parede superior, e uma lamina metálica apontado,
ra, provida de uma aresta apontadora, avançando ao interior da citada ft%
da no respectiao comprimento inteiro, apresentando a citada linin g meios.
de recessos para recebimento de protuberencias do citado material plísti.
co e compreendendo uma Parte intergrante da raferlda parede superior e,
cem exvlusão da citada aresta apontadora, estando completamente embutida*

.\

no material da referida parede superior.
Çnico ponto apresentado.

.0.

F1G.1

_Ne

10

1.9..PPMW

TI

n•nn•n~W~ n

••+n W••nnn-•-•M

9
ERMO

11,9.571 de 11 de maio de L965.

tequarentet INDGSTRIA E dbMERCIO GUARANY S/A- a SÃO PAUW.
Priv-ilégio de Invenção . ," NOVO TIFO DE VÁLVULA PARA ELIZ,AGIEÍ ED ELD/D

pEIVINDICAÇOES

I - .arovu Tiro DE VÁLVULA PARA RLO TxLAGEM DO ?LUXO DE bi gn00# 30,
CESSÃO", caracterizado por ser o elemento obturador cometi:Nide de ie,

teria' filhaste°, com oonformação adequada, 'vara perfazer a Bunpio go áa
brir ou fechar o conduto de peonagem do líquido, e por abrir-aa o ateei
Wanca. de formato adequado
Ponto ri.* 1 do total de 2 pontoai apresentadoa.

rr7.838 oe 14 de março de 1966

R.querentas 3.1. D0 PONT DE NEMOURS AND COMPANY' . • B.0.1.
Privil&cto 4. Invencão: "CONJUNTO DE VÁLVULA DE 4NDIDO.VAPOe

DE LIQUIDOS SOB PRESSIO"-

tieme 'nto obtatrador por deforma cib pela pressão e r' ercida

'IRMO NO

atravéls unle 111

gIVINDICACDES

N - Dm conjunto de válvula de 12:quido-vapor para um ractptaIb

otporm
to que contém giis liquefeito • vapor scb presaão, caracterizado por
dar: anue de entrada separados para suprir uma corrente de J,íquid e UE1
corrente de vapor ao conjunto de válvula, Meios independerit g3

flitirgENZEIN

de válvula de líquido • de vapor para controlar separadamente o flUED 44,
titas correntes de liquido e de vapor, .e meios internos no cenlMffilD do 41.
vciia qugvligam oe meios de fechamento de válvula de Ilquido.ligiDE 49
chamento de válvula de vapor com ume s6 saldada descarga, medilMite Ne I
ise descarrega ó líquido ou o vapor da mesMa saída.

Reivindica-se a prioridade do éorrespondent* pedida dep_OalZbe
do na Repartição de Patents- aa a S,,tseng. da América em 13 0 dbagEM4
bro d* 1965 sob n 2 513.237
Ponto n P 1 do total de 5 pontoN apresen,tdos.
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TERMO No 174.661 de 9 de notembrc do. 1965

TERMO ' NO 169.351 de . 3 de maio de 1965

Requerente: MOTOPLAY SIA. INDUSTRIA E COMERCIO - $IO PAULO

Requerente INDUSTRIAS REUNIDAS BALILA

Privilégio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS 1M VENTILADORES IN! MES.-e

Privilág io de Invencao: "PORTA-PREGADOP .- a

SAQ PAULO
rim

REIVINDICAÇOES

-ft
z"

fflEIVINDICACCEQ

_

-2+

Aperfeiçoamentos em ventiladarsz co mesa, casmanorizaaiiiiji"
compreenderem um conjunto formado pelo dispositivo de vhntilação própria(
1 -

1 . PORTA-PREGADORES DE ROUPAS, caracterizado pelo fato de /
ser constituído por uma peça Unica de material plástico levemente flexível,
dotada de uma pluralidade de perfurações, peça esta, formada por um retânEll

mente dito, de formato cilindrico, constituído de dois discos opostos e pa em
ralelamente dispostos, interligados por diversas paletas inclinadas, sendr

10 cujos lados maiores opostos, apresentam prolongamentos substancialmente/

o dito dispositivo giratOrio num eixo acionador, fixo centralmente nos

triangulares, que terminam em ganchos, sendo ditos prolongamentos, providos,

tos discos e acionado pelo motor encerrado nume caixa, a qual disposta ,a

5 intervalos, de pequenas salióncias na forma de botões, aos quais correspon

xialmente em relação ao referido dispositivo de ventilação,girando isso e£
xo num mancal disposto num anel central, fixo numa haste vertical de suste(

dem orifícios nos lados maiores'do citado retángulO e nos quais os referi./

1

dos bol. NRe se encaixam, quando a peça é configurada na form de uma cesto.

'Cação do conjunto, sendo essa haste fixamente assentada numa placa de bam

Pnnto nO l do total de 2 pontos apresentados.

sendo ainda disposta, abre aproximadamente e metade superime do dito dl,.positivo de ventilição e fixa no referido anel central, uma cobertura fim

•

chads, mas tendo num dos seus lados uma abertura_retangular ou j anela dira'

raiei

o l .nal do ar,
Ponto n.

OCI3
01= me 1=3

====
=Cima=
c==o wee=3

i

do tosai de

contos apresentados.
6.• to
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rmaX0 No 163.786 de 29 de outubro oe
TERMO No 165.685 de 29 ,de juiho de 1 964
Requerente: MARIO MANZANO = SAO PAULO

.

Privilég io de Invencão: "APERFEIÇOAMENTOS EM ASPERaDRES PARA IRRIOACIO"

Privileelo de Invenção: "NOVO E ORIGINAL SOFÁ GAMA ARMAVkL E OESARMAVEL

1h1 .

I

Aperfeiçoamentos em aspersorse p ara Irrigaçco, comPreon-i.s,

lendo inicialmente um dispositivo automético acionador de giro para o *agua

REIVINDICAÇOES

1 - NOVO E. ORIGINAL SOFÁ CAMA AMÁVEL E DESAMÁVEL POR MEIO I
DE PEDAL, que se caracteriza essencialmente por ser o assento e o encósto /
10 sofé • articulados'por , meio de uma dobradiça (1) sendo o assento. (2) provj
lo d'e um suporte (3) ligeiramente . Inclinado, o . qual tem um canal semi cirell
(i4) -

rEIVINDICACDEQ

rov

MEIO DE PEDAL"

Lar

194

Requerente; JOSE? EDERER • SIO PAULO

e:todo o conjunto se.apOia numa base ' (5) com ligeira inclinação pa-

cho do aspersor, caracterizados polo fato de o referido dispositivo ser roa
nado a partir de um segmento de eixo retilíneo, provido de ,,,,,Ihs,eaa late. 1
raiz ;adiais, recurvadas helicoidalmonte no sentido longitudinal, e montado
entre dois suportes extremos • raiados que lhe servem do mancais, no inte./
rior do eixo tubular do aspersor, isto por sua vez estando parcialmente em.

ra o lado do-fundo do sofá causada-pelo fato de serem os pés dianteiros (6)

caixado, livre de giro porém sem possibilidado da destaque, interior de

maiores que- Os - traseiros -(8) . e, uma alavanca (10) se articula na parte tra.

ud mancai fixo em formato de bucha cilíndrica, eom guarnição anelar do veda

Seira 4a base'(5) e na parte inferior do encOsto (9) e o centro de tal alavanca, ia articulado a uma segunda alavanca (11) que por sua Vos se articula/

00, • recebendo ainda, em sua extremidade avançada para fora da 41te
o terminal posterior e rosqueadn do esguicho.

a uma alavancd (12) articulada.l.base,(5) e provida de um pedal . (13) e a ba
se (5) possui também nas proximidades do seu fundo , uma elevação somi2cirou.

lar (14)'..rui -axtremidade da . base .. (5).hé também uma elevação(.15) . ..
t.9onV.(1191.1 do,AntsCI -de . 2 pontos,apresentadOs.

•

Ponto (1 5 1 do total de

4

pontos spresentamoa,
.1

.Q.

tkaokeg
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TREND NO 198.6 97 do 29 de abril d• 1968
idequerenços WILSON JOAU Z SILVé .

uni

Obtalo Industrial "SINAL DE ADVERTÉ.mIl R CUSTROLE DA ADERTURA 008 VIDROS

ME PORTAS-DOS VEICULOS AUTOMOTORES
lIZIVINDICACUE§

PERRO P I 172.118 de 13 da adoto de MIAS
Requerente: MAR SIEGLEE IDO. .1.4.A.
Privilégio de Invencãos *ESPIRAL DE 8bstoaraCi0 00È EITROWYDADR Ri
WORMATO DE S

4 - "SINAL DE AMERTENCIA E CONTROLE . DA ABERTURA DOS VIDROS DAS
skras DOS VZICULOS AUTOMOTORES", consistindo na oposição de um sina/ invencionai podendo variar em dimensões e cOres nas extremidades dos vl
mos moveis das portas dos veidulos automotores.
onto n v 1 do total de 3 pontos apresentados.
'URAL DE AOVERTENCIA E CCI.ÍRÓLE. DA ABERTURA DOS
YLORQ,

DAS PORTAS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES

REIVINDICAÇOES

1. asna/a, DE SOSTENTAg0 COM MTREMIDADC EM roRMATO DE 5, oa4
racteriaado por poeeuir um mdejo para assento, compreendendo uma , ar
mação tendo una pluralidade de tiras de mola. *locamu transversalmente, cada tira de mola formada de arame dobrado para tramite e fera trás, com os elos apontoe ligados por gettiche de conezia, e entre
cada mola e a armação, uma mola espiral de euporte, tendo a extre..
midade um braço estendido da mola, • a extremidade do braço diepoe.
to ao longo da extensão do eixo da mola, sendo a parte final digo.
Is fixada k armação, enquanto a outra extremidade é ligada atirada
mola de uma forma que a ligação resiste ao giro da mola espiral roo..
1.+1,, amente a tira da mola, em direção a face dessa mesma mola.
11 requerente reivindica a prioridade do correspondente pedldu da
positado na Repartido de Patentes don Entedow Unido. da América es 28 de agasto de 1964, sob m y 392865.
Ponto n 2 1 do total de 13 p ontos aurenentauve,
/e 2?

0

''AVEIRO

O

•

0

<)

.1.

seAu.00f

TERMO W 2 171.176 de 22 de abril de

1965.

I Requerentet HOBJETO INDOSTRIA E OOMBRCIO DE MóVEIS LTDA. - SIO PAULO
Priv-114610 de invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM CAMAS.:B2LicuE
tEIVINDIOAÇOES

_ em camas-beildnu, JUriV~1441uUN puxo ruCC.

Mimo Nt 164.648 do 3 de julho de 19644,
Requerentet ARMANDO LUIZ ROBBAdSZO PAULO./
PrivilOgio de Invon001 APARELHO DESTINADO A SINALIZAR POR MEIO
DE LUTADA INCANDESCENTE, A PRESENÇA DE LINHAS E OS RUIDOS DE DIS.
DAR DE LINHA OCUPADA E DE CHAMADA NO APARELHO TELHANI00./

de o conjunto ser obtido por dois tipos de elemento* padronizados, amD013 de acode transversal retangular, sendo um de maior largura que o
.putro I vrovido em tõdwa sua extensão, de ~lota longitudinal
i cc
primeiros elemento* são cortados em comprimento igual para e formado
as travessas da cabeceira, peseira e entrado das camas, • o eegunco,/

l

ortados em doia tamanhos os menores para a formação dos montantes veI
icals dee dita. cabeceira e p eneira e os maiores para os montantes hc

1,Nlíàtale do estrado
'Ponto .

n 2 1 do total de 4 pontoo apresentado.

OStáagaCs,„~
, 1 4.. Aparelho destinado rl sinalizar por meio de limpa.
da incanaescante a presença de linhas e oe toldos da discar, de /
linha ocupada e de chorada no aparelho telefônico, caracterizada
por ser provida da am circuito dariac compreendendo: um estagie/

prá-amplificador TR1 que aumenta a sensibilidade de conjunto, •endo absolutamente convencional e apresentando-se sob e forma de mmIJ

sor massa; um condensador de bloqueie de CC proveniente da linha
telefônica; um retificador filtrado Da

e

C-2, que alimenta o prl

metro estagio; uma resistincia polarizadora R-3 de base TR-1 e uni/
amplificador convencional TR2 e TR3 de emissão i massa onde TR2
Subatituto da resitãncis polarizadora de base de - TR3 e ama lampada Incandescente LP-1 ligada *travas do coreto!? de TR3./
Ponto na 2. do total do 2 palitos apresentados.,
4

•5

{- 3
W/6

21-g-'711

LINHA +.3-I
1gLEFONICA

c
8-3

82

r

IR-Si
R• 1

4,7k

r

c

0-1

1000,
0-2 50/6"

13
253n R,
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RIRMO N o 174.070 de 15 de outubro de 1945./ -

'

Requerentes ALI= CREMICAL CORPORATIORjEEMJ
Privilegio de Invançaó: PROCESSO PARA
MONO .AMONIA00 PE MISTURAS DÈLES

A

I;

•

thee Wt 310.400 a. 16 de mau de OISE.,:

8APARAÇA0 De offinro ee CARI

Requerentes %nadam BARCHIJSE0 PAULO./

COM VAPOR.INNONJ

Privilegio de InvençUsi MELHORAMENTO& ZN AMORTECEDORES TELESCUPIODO 1;1

Reivindicados./ -

gg GERAL,,,/.

. um processo porá 5 separa00 de diftido de carbono 111

do amonleco esi ama mistura-deleá com valser d'água, obtidos , por exen.
pio de una produçÂo de ureia, em um separador de ges feito eme ou re vestido de aço inoxidevel carecterita&N porque e injetado no separa.
dor , sinta silvei abaixo do ponto mais baixo sujeito . 1 corrosto pelo 414

I "

peivindiescular

g melhoramentos em amortecedores telesdpicom em geral,
caracterizados pela introduçAo de uma luva (1) na ponta do eixo (2) do
pista° (3) • luva .q2e1a dotada de flange • rosquessas por fora, onde /
se desloca livremente um disco (4) que regula a terça de compresso de

sido de Carbono e o amoníaco uma mistura de dirimido de carbono e °aci-

mola helicoidal (9) e, consequentemente o maior ou menor ajuntamento, I

dento contendo de 0,1 a 20 % em peso de oxigenio./

doe furos do pistilo

4 requerente reivindica a prioridade de idêntico pedido

1

G

do diacod

Ponto no 1 do total . ae pontos apresentados./
•

depositado na RepartiçAo de Patentes norte-americana em 16 de outubro/
de 1964, sob o n o 404.268.1

Ponto n o 1 do total de

3 pontos aprosontados./

TERMO N o 159.134 de 13 de maio de 19m4.,
Requerentes GRASSI S/A. INLESTRIA E ODMERCIO./S20 PAULO.i
Privilegio de Invençlcs APERFEIÇOAMENTOS EM OU RELATIVO A DISPOS10

PUNO d o 158.087 sis de abril de 1964./

TINO -DE MENTILACE0 PÁRA RADIADORES OU SEMELHANTE./

Requerentes DEIS JgAN LACABANNE./SNO PAULO./ .

tto,V21.51192,02U4

1.

Privilegio de IavencEos CABIDES MillTIPLOSJ
AeivindicaçaesJ

Aperfeiçoamentos em ou relativos a diapositivos

1 - Cabides mUltiplos, caracterizados pelo fato de 80

do ventilaçao para radiadores ou semelhantes, caracterizadas na

e

~toga de doia ventiladores em tandem, paralelamente as faces do

POR constituidos de fio metálico ou de outro material

rediadtsr, girando no mesmo sentido de rotegio, dó Oito que ma vo!

11110 1 darO04

agido, coaH

e curvado formando soquencia de ganchos devidamente um!

tilador sota o ar contra o radiador, enquanto ó antro *apite a ar

paçadis por truchos eventualmente retos, estes encaixados no interiol

Sararei de tolassía dó referido radiador.,

or de guia de 'acção transversal preferivelmente em
ou 'lunar, celas abas

-Ponto as011do total de 2 pontos Olorseentanol./

RU",

de piestieg l

do atravessadas por pregos, parafusos on

asilares grie retem contra o fundo do perfilado os menoionedos treclubD
intermediários das gdschos, servindo tais pregos go elementos de fdij
saçlo do conjunto e paredes ou outros limais./
Ponto

112

1 dó total de 2 pontos apresentados./

À
JP

FIG.,

,

AP

11.
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152.817 de 17 de setembro de 1963
TERMO
Requere to: GENERAL ELECTRIC COMPANY - EUA.,
Privile, io de Invenção "APERFEIÇOAMENTO EM FERn0 DE PASSAR ROUPA MUNIDO ah

TERMO N9 178.7% de 15 de abril de 1966

BORRIFA OR DE LIQUIDO A VAPOR"

Requerente: JONN OWEN CAMPHELL- E.U.A.
Privilegio da Invenção "UM DISPOSITIVO PARA MIBRANOA DE REDE DE

jisivINDICAÇOÉS
- um aperfeiçoamento em ferrod e passar roupa uunido de borrifi

SM dyacurro FECHADO"
MEIVINDICACDE4

dor de Iquido e vapO; caracterizado por compreender um reservátório de 1/
quido aLocia.do com um gerador de vapOr a jato que passa vapOr atreves uma
passege1 de descarga de vepOr í superficie de passar ferro, o ferro tendo.
Siada us borrifador de liquido incluindo um tubo de vapOr em comunicação

.ittgilde

1 - Um dispositivo para cobrança de rede de televisão em circult,
fechado, caracterizado pelo fato de possuir uma linha de transmissão; mel
os para transmitir à linha de transmissão indicada, uma pluralidade de sl
nus deprograma de televisão; uma pluralidade de receptores de televiso;

com O gerador de vapOr caracterizado em que um membro singelo de contrOle..
eanualinte pode fechar uma válvula de vapOr que permite e vepOr escoar a-

um seletor de programa acopçado individualmente entre cada receptor de

travas a passagem de descarga de vaptr, dito membro de contraio ainda send n

televisão e a linha de transmissão citada, o seletor compreendendo meios-

capaz Á cobrir a válvula de borrifo de liquido p ara borrifar liquido do

para acoplar seletivamente qualquer um dos programas de televisão ao seu-

e.~.1

receptor respectivoy alem, disso o seletor compreendendo também meios paeinaimente a requerente reivindica a prioridade do correspondente

pedido :lepositado na Repartição de Patentes dos Estado. Unidos da America.
4c. Norte, em

27

de novembro de 1962 sob o n9 240.257

ra gerar e transmitir o sinal à linha de transmissão,que identifica o seletor 'particular e o programa etcolhido; e meios acoplados à linha de
as ditas informaçOes de sinala
tonto n o 1 do total de 10 pontos apresentados.

transmissão para receber o registrar

Ponto n 9 1 do total de 4 pontos apresentados..

X0
•

•

sn.

. ».._-'
TERMO Ol ia 158.483 de le

Un

caril de 196b

Requere/I to: STANDARD ELECTRICA WS.

- GUANABARA

Privilep.o de Invenção "MELHORAMENTO EM OU RELATIVO A EQUIPAMENTOS DE Os-

CODIFICIAC10'

HEIVINDICACGE$

2 - Equipamento decodifioador que derJva dl ur coligo de coubà
naOmes tendo x algarismos, um sinal representando um coligo de oombinaçOet

de u a3garismos onde tal coligo de combinaçâes de x algarismos corresponde a,us grupo selecionado de m algarismos de um codiro de combinaçães tem,
do angariamos onde x 4 menor que n.
Finalmente a requerente reivindica a prioridade do correspondok
t4

ped )doileposItedo na Reparticão de Patentes da Inglaterra g ole o ne ...

1--;

TERMO Na 177.255 de 17 de fevereiro de 1966./
Requerente: S.M. SOCIETÉ D I EMDOUTISSAGE DE ECURROGNE.1 FRANÇA./
Privilágio da Invenção; TAMPA PARA RECIPIÉNTES DOMÉSTICOS E SEU FROM§
SO./

ReivindicaçóelL,

a; A :7:9)em 17 de abril de 1963

- Tampa para recipiente e especialmente para um recipiet

Ponto n 9 1 do total .ue 17 pontos apresentados.

1/a 1/.1 Y

g

te domestico tal como uma panela , de,pressão, que comporta ama junta de
material bléstico tal como a borracha embutidabm ama garganta anular/
que esta aberta na sua face interna e e . adjacente ema orle periféri-

ca, caracterizada por esta orla comportar um bordo enrolado para o Intenor da tampa e cuja parte terminal Uca errface dA-superfícle,11yre
pa iunta.,

pmuxa

depositanic reivindica a prioridade do correspondente /
,:~aitado na Repartição de P at."48 P. P "1 " 2. •,11 24 de Levarei

ro de 1965,sob,o minero:6.869./
tonto no' 1 - do totax-. dem'portOs.29reseutemus.,
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178.330 -de 31 dó março dl 1966

TERMO N g

R
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Requerente] PAPROMEL,

Requerente: JOSÉ ERCULANO DOMINGOS • SIO PAULO
Privilégio de Invenção *APERFEIÇOAMENTOS EM AMORTECEDORES MAM= PIRA PORTAS, EM PARTICULAR PARA ELEVADORES*
J1E1VINDICACtES

X - APERFEIÇOAMENT O S EM AMORTECEDORES HIDRÁULICOS PARA PORTAS, E/
PARTICULAR PARA ELEVADORES - constituidos por uma carcasce cilindrica, In

ternamente (Ica, ' no interior da qual está previsto um 'Cilindro que caracte
riza-se por poisuir superiorment e um Cilindro vasado no centro e em suasparedes ' rasgos ou trilhos dispostos em contorno elevado no interior doe espia/.
quaist tem.(curso uma chaveta discai, solidária com um breco ova as
do para o exterior, conjugado com uma espiga e rolemal

ranto.hY1 do total de 3 pontos apresentados,

FABRIC4 .DEJPRODUTOS:DMSZT1I3ITDA440~

Privilegio de Invenção "APERFEIÇOAMENTOS ZR tli RELATIVOS A ANTENAS"

1

REIVINDIDADOES

71 . "ApERFEIÇOAMENTOSEM,OURELATV0311 :ANTENASP, earacterizaalub
Asno feto de ser a antena Inrmadapor ‘daiscomáuntos aiúítanos,,dispostOi

onplandb : paralelosalicrizOntaia,Tixoca:su porte , coeum vertical, 'rendo.
que cada um dos conjuntos se apresentarformadopor haste horizontal met411
• cai sondo que por Segmentoa gnetílicos Ide lhe São perpendiculares tallog
te 4 ligada a uma ,outra, preferiveImentedemenormecção .tranaversal, asa
dotada de dobras em' 14f1 , *indo, no Planoliorisontal, lestando a parte ~e
trai superior e inferior, camproandide ,erttre talz ,debras, interligadas *
4)
por condutores, da parte 'neblina dos quais meencentrou-dispoitasimetesn
inicialmente curvadasevvoltadas para taixoate suporte lixo 1 travessa ..i
' central, estando, ainda, previstas lisaCães ,por condutores que conjugam al
bastes coa dobras em "U", além da posição destas mencionadas dobras.
Ponto no 1 do total de 2'pontos apresentado*.
4

TERMO Xe 178.241 de 28 de março de 1964
Requerentes BEREUINI A MATTEUCCI LTDA. 310 PAULO
Priyiligio de Invenção "MÁQUINA PARA ESCARIARzPORCAS"
,REIVINDIC.ACen
718M0 N g

155.677 do ,Z6 00 dezembro de 1963

Requerente: SEBASTII0 APPARECIDO DIAS . AI° pAdLO
Priviligib de lnvenClo "APERFEIÇOAMENTO EM MIQUINlo os -SOMAR OU SUBTRAIR"
I.EIVINDICACOE§
1 . APERFEIÇOAMENTO EM MÁQUINA DE SOMAR, OU XDOTRATE, movimentada

por um lápis ou estilete, caracterizada por se formar de fitas flóxiools,
fechadas em anel e dispostas VAS mo lado da outra, em número variável .

1 "NIQUIM PARA Escama PORCA,S",.caracterisada pelo fato'de
ser formada por base suporte de motor que, por coroa, aciona dois pinhoit,
diametralmente opostos, cadoura deles acionando mecanismoidenticov 'mas.1
situados em posiçães opostas, mecanismo asse que aciona eixo portador doe
broca, mantida afastada da parte centra/ da adquirui at;aves da mole, 'lona
do a ação da mola contratiada pela.atuaçioÃe•excéntrico que a períodos

.convenientes dotermina o avanço da mencionada broca
Ponto n g 1 do total dia 3pontoa,apnasentadas,

conforme.a capacidade da máquifit, em coda uoa dós fitas havendo impressos
ou estampados os valores numéricos sucessivos em soro a nove, remetidos
Wel

Quatro series

o

'Ponto.n g co:covaim ,•pontos aproaentaeoe.

,

Maiirliii411°P-

fl Nd

ar

128 Sex ta-feira

sCSKO NO /78.019
1.01u:rentes 3. MIM

de

D;ARIO OFJCIAL

21 de março de 196d
IgiodsTR4. 5 COMÉRCIO

Seção 111)

Janeiro de 1971

Tago g* 168.00 de 23 de terço de 1903e/'
SZO PÃO

!Privilegio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM ARRAÇOES PARA $0101ffin OAB

w_cguns.
Anatuacta:

APERFEIÇOAMENTOS EM ARRAÇOES PARA SOMBRINHAS 8 GUARDA-012
compreendendo uma haste central em cuia extremidade está fixada a cor8a
le articulação das varetas superiores, tendo um cursor com a cormle deslocápel articulada às varetss 2td1rlo1es, caracterizado pela interponetfação tg
Leacepica do uma peça tubular de secção poligonal fixada no cabo, em uma /
Oestibular de idántica seleção poligonal, em prosseguimento da parte da ex-/'
tremidade tendo o tubo penetrante um orifício com semi-esfera forçada para/
1 'fora, e tendo o tubo externo vasamentos Ol.tenciados no curso das ditas se.
t si-esteres, constituindo tmobiliaadores elásticos de posição,.
1
Ponto no 1 do total de 4 pontos apresentados,
1 .

Requerentes RRNOLD CUINS LINIIRD./INGLATURA.).
Privilegio de Invençao: APERFEIÇOAMENTOS EM OU dELATI -164 jr-~
TIlOS 08 TEMO PARA 0011RENTE8, CORREIAS E SRULRW&S,

peivindicedge
. Dispositivo de tende pare aumentem, correios e esmoi
momentos, caracterizado por compreender um braço articulado a CM
elemento, tendo, afastada do articulado una superfície feita por*
caminhar apoiada contra e corrente ou correia, meios para obrigar OS
braço a girar num sentido, cm re1açXo ao elemento que envolve o pi.
vi de articulado, de modo a esticar a corrente ou a correia na
• qual estai sendo asado o dispositivo, e um mecanismo sem retem ed
dispositivo de um 84 sentido destinado a restringir a rotagle Cl

f

breco articulado no sentido opaite em rolado ao •lementos/
A requerente reivindica a prioridade de correi/pulam:Me
pedido depositado no Ropartido de Patentes da Inglaterra, 0:1 24 dg
março de 1968, Sob nO 12.475.1

7;4 o

santo sis 1 as %atai de 10 pontos norememtedoe.,

TERMO No 178.569 de 11 de abrii os 1566
Requerente. ROBERT CPIENG LI ?SUNG • SP^ PauLcs
Privilegio de Invenção: "COPO PARA Bata
SEIVINDICACO4

1 • COPO PARA erats, preferivelmente confeccionado am plehtioc
caracters.ado pelo fato de compreender recipiente usual, ao qual 4 aplicada

de 3 de março de 1966
..o.a.
Req?erente: SC/VILL ZANUFA,FURINO COMPANY
PII LPilígio de Invenção: "APERFEIÇOAMENTOS EM OU REFERENTES A MEIOS DE ACIO~OTO DE CRAVIAr

Trip NO 177.497

ARIVINDICACOR

tampa na forma de calota, a qual se apresenta, junto 1 periferia,
*Ca PrOJE
ção ou bico preferivelmente achatado e em cujo t Opa *e •ncontra pluralidade
de pequem orifícios, sendo que em posição diametralmente oposta te *non.

tra orifícios isolado.
9,- . -

1

ao total de E pontos *premien:anos.

1 . mexo, do acionamento de shavee para uma ferramenta aelona
IL.-motor, tendo uma caixa, atracterizados por um par de membro* de &cio
040 041 t0 manualmente optvels neveis independentemente montados na calma, • /
th pp de contatei elitricos normal:ment• espaçados entra si, cada um ligado
tem 0 dos membro* de acionamento, a caixa tendo abertura* na ~ma atraves
Las .tialli os ~broa de acionssonto ficam acessivais por fora da caixa para
S ap:Icado manual de prossío noa mesmos para mover os contatos um par, o /
1
iatr( ocra posidss de fechamento de circuito.
Oeivindica-se a prioridade do correspondente pedido deposita10:PM Cotados Unides da Ambrica em 2 de jolho de 1965 sob n o 469.208.
1
Posto nv 1 do total de 8 p ontos apresentados.

ia
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kith'ÇO DO NÉMERO bE gOJE: Cr$ 0,30

